
Το 2019 μπήκε και οι εργαζόμενοι στην 

υγεία αντί να προσδοκούν «καλύτερες 

μέρες» αντιλαμβάνονται ότι το μέλλον γι’ 

αυτούς προδιαγράφεται ζοφερό.  

Από την πλευρά της Κυβέρνησης κρίσι-

μα ζητήματα, που σχετίζονται με τους 

μισθούς, τις συνθήκες εργασίας των ερ-

γαζομένων στην υγεία αλλά και την στε-

λέχωση των μονάδων υγείας, παραπέ-

μπονται στις καλένδες.  

Η Κυβέρνηση αρνείται να χορηγήσει 

αυξήσεις στους μισθούς και να επαναφέ-

ρει τον 13ο και 14ο μισθό. Επιπρόσθετα, 

το εργασιακό τοπίο γίνεται όλο και πιο 

θολό αφού για το 2019 δεν προβλέπεται 

να καλυφθούν τα κενά με μόνιμο προσω-

πικό. Αντίθετα, όλα δείχνουν ότι θα εδραι-

ωθεί η φάμπρικά των προσωρινών εργα-

ζομένων.  

Από την πλευρά της αξιωματικής αντι-

πολίτευσης όχι μόνο δεν διαφαίνεται μια 

διαφορετική πολιτική αλλά αντίθετα, οι 

δηλώσεις του προέδρου της ΝΔ δείχνουν 

ότι στόχος της είναι με μεγαλύτερη 

ένταση να υλοποιηθούν τα νεοφιλελεύθε-

ρα κελεύσματα. 

Οι πλειοψηφίες στο συνδικαλιστικό 

κίνημα γενικότερα αλλά και στην ΠΟΕ-

ΔΗΝ έχουν αποδεχθεί τον μνημονιακό 

μονόδρομο και επιδίδονται σε ασκήσεις 

εντυπωσιασμού που σε αρκετές περι-

πτώσεις υπηρετούν τις επιδιώξεις της 

μνημονιακής αντιπολίτευσης. 

Η μόνη ελπίδα να βγούμε από την α-

δράνεια και να μην υποστούμε νέες ήττες 

είναι η δράση και οι πρωτοβουλίες των 

πρωτοβάθμιων σωματείων. 

Όσο ανάμεσά μας κυριαρχεί η απογοή-

τευση και αυτό αποτυπώνεται στη δράση 

των σωματείων, η κατάσταση δεν πρόκει-

ται να βελτιωθεί. 

Οι αγωνιστικές δυνάμεις μέσα στα συν-

δικάτα έχουν χρέος να πάρουν ενωτικές 

πρωτοβουλίες που θα εμπνεύσουν τους 

εργαζόμενους, θα αναστρέψουν αυτό το 

μίζερο κλίμα και θα επιχειρήσουν να βάλ-

λουν σε κίνηση τις μηχανές των συνδικά-

των. 

Το υπ. Οικονομικών παρέδωσε τα Νο-
σοκομεία στο υπερταμείο αποκρατικο-
ποιήσεων, μαζί με χιλιάδες δημόσια κτίρι-
α, ανάμεσα σε αυτά και μνημεία πολιτι-
στικής κληρονομιάς. Αυτό ξεσήκωσε 
θύελλα αντιδράσεων που συνοδεύτηκαν 
από προσφυγές  επιστημονικών φορέων 
στο ΣΤΕ με στόχο να αφαιρεθούν αυτά 
από το υπερταμείο. Προκλητικά το υπερ-
ταμείο των δανειστών αντιτάχθηκε, διεκ-
δικώντας οι αρχαιολογικοί χώροι να πα-
ραμείνουν στην ιδιοκτησία του προς 
«αξιοποίηση». 

Η Κυβέρνηση αναγκάστηκε, μετά τις 
αντιδράσεις,  να εκδώσει απόφαση που 
εξαιρεί από το υπερταμείο τους αρχαιο-
λογικούς χώρους. 

Η Κυβέρνηση όμως δεν φαίνεται να 
επιδιώκει την εξαίρεση των Νοσοκομείων 
από την παραχώρηση. Είναι ενδεικτικό 
ότι ο υπ. Υγείας δήλωσε ότι η υπαγωγή 
τους στο υπερταμείο δεν αποτελεί πρό-
βλημα αφού ο στόχος είναι αυτά να 
«αξιοποιηθούν και ταυτόχρονα αρνείται 
να δημοσιοποιήσει ποια Νοσοκομεία που 
έχουν υπαχθεί στο υπερταμείο.  

Το ΜΕΤΑ Υγειονομικών ζητά από την 
ΠΟΕΔΗΝ, να διερευνήσει την δυνατότη-
τα δικαστικής προσφυγής προκειμένου 
τα Νοσοκομεία να βγουν από τη λίστα 
του υπερταμείου. Σε κάθε περίπτωση η 
υπαγωγή της Δημόσιας περιουσίας στο 
υπερταμείο που έγινε με τις μνημονιακές 
διατάξεις αποτελεί πράξη υποτέλειας και 
πρέπει συνολικά να ανατραπεί. 

Έκδοση της Γραμματείας του Μετώπου Ταξικής Ανατροπής (ΜΕΤΑ) Υγειονομικών 
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σελίδα 2 

Σε εργασιακή γαλέρα έχουν μετατρέ-
ψει διαχρονικά οι κυβερνήσεις τα νοσο-
κομεία όλης της χώρας, φαινόμενο που 
πήρε μεγάλη έκταση ιδιαίτερα  μετά την 
εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών. 

Αντί τα τεράστια κενά που υπάρχουν 
στη στελέχωση των Νοσοκομείων να 
καλύπτονται με μόνιμο προσωπικό 
δυστυχώς επιλέγεται σε ένα μεγάλο 
μέρος η κάλυψή τους από προσωπικό 
με ελαστικές εργασιακές σχέσεις. 

Είναι γνωστό ότι ο αριθμός των ελα-
στικά εργαζομένων στην υγεία πριν την 
εφαρμογή των μνημονίων  ήταν ιδιαίτε-
ρα μικρός. Εξαίρεση αποτελούσαν οι 
εργαζόμενοι  στις υποστηρικτικές υπη-
ρεσίες που από την δεκαετία του 90  οι 
κυβερνήσεις είχαν επιλέξει την κάλυψή 
τους μέσα από τις εργολαβίες, ανοίγο-
ντας έτσι το δρόμο για την μαζική είσο-
δο  των ελαστικών εργασιακών σχέσε-
ων στην υγεία. 

Όμως στην μνημονιακή περίοδο οι 
ελαστικές εργασιακές σχέσεις έχουν 
μεγάλη άνθηση και  ο αριθμός των ελα-
στικά εργαζομένων στις δημόσιες δο-

δοσία αυτών των εργαζομένων είναι 
αντίστοιχη με αυτή του μόνιμου προ-
σωπικού. 

Αναρωτιέται λοιπόν ο κάθε καλόπι-
στος, γιατί επιλέγεται αυτή η πολιτική; 

Δυστυχώς η διεύρυνση των ελαστι-
κών εργασιακών σχέσεων είναι μια 
πολιτική που είναι απαίτηση του κεφα-
λαίου και του ιερατείου της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. Δεν αφορά μόνο το δημό-
σιο το οποίο επιδιώκουν να το λειτουρ-
γούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια 
αλλά στοχεύει πρώτα από όλα στον 
ιδιωτικό τομέα προκειμένου να διασφα-
λιστεί μέσω της φτηνής εργασίας η κερ-
δοφορία των επιχειρήσεων. Μέσω της 
προσωρινότητας των συμβάσεων επι-
διώκεται οι εργαζόμενοι  να γίνουν πει-
θήνια όργανα των επιχειρήσεων.  

Ταυτόχρονα στο δημόσιο αποτελούν 
σίγουρο εκλογικό μηχανισμό της εκά-
στοτε κυβέρνησης. Προς επιβεβαίωση 
αυτού του ισχυρισμού θα ήταν καλό 
κάποιος να ανατρέξει στις διάφορες 
ομάδες που αναφέρονται σε αυτούς 
τους συμβασιούχους στα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης. Εκεί αποκαλύπτεται ότι 
κυβερνητικά στελέχη και γραφεία, προ-
κειμένου να διατηρούν σε ομηρία αυτό 
το προσωπικό, υπόσχονται σε αυτό 
"λαγούς με πετραχήλια".  

Οι εργαζόμενοι μόνιμοι και συμβα-
σιούχοι δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν 
από αυτή την πολιτική. 

Το ΜΕΤΑ Υγειονομικών έχει επιση-

μάνει ότι το αίτημα που πρέπει να θέσει 

σήμερα το εργατικό συνδικαλιστικό 

κίνημα δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο 

στο δίκαιο αίτημα για την μονιμοποίηση 

αυτού του προσωπικού μέσω της μετα-

τροπής των συμβάσεων σε αορίστου 

χρόνου. Πρέπει πρώτα από όλα να 

θέσει το αίτημα για κατάργηση όλων 

των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, 

δηλαδή του θεσμού των συμβασιούχων 

και των εργολαβιών και της κάλυψη 

όλων των λειτουργικών κενών με μόνι-

μο προσωπικό. 

μές υγείας  ξεπερνά τις 9000, χωρίς σε 
αυτούς να συνυπολογίζονται οι χιλιάδες 
εργαζόμενοι στις υποστηρικτικές υπη-
ρεσίες (εργολαβικοί και ατομικές συμ-
βάσεις). 

Μιλάμε πλέον για μια στρατιά ελαστι-
κά εργαζομένων που ξεπερνά σε πο-
σοστό το 20% του ανθρώπινου δυναμι-
κού και που την συγκροτούν οι χιλιάδες 
επικουρικοί εργαζόμενοι και γιατροί,  οι 
4000 που παρέχουν υπηρεσίες μέσω 
προγραμμάτων του ΟΑΕΔ καθώς και οι 
εργαζόμενοι στις υποστηρικτικές υπη-
ρεσίες.  

Όλα αυτά γίνονται κατά παράβαση 
των συνταγματικών προβλέψεων που 
καθορίζουν ότι η στελέχωση του δημο-
σίου σε θέσεις που καλύπτουν πάγιες 
και διαρκείς ανάγκες γίνεται με μόνιμο 
προσωπικό. 

Το εντυπωσιακό είναι ότι ακόμα και 
τα νεοφιλελεύθερα επιχειρήματα που 
χρησιμοποιούν κάποιοι, ότι δηλαδή η 
επέκταση των ελαστικών εργασιακών 
σχέσεων γίνεται για δημοσιονομικούς 
λόγους, καταρρίπτονται αφού η μισθο-

υπουργείου αλλά αναλαμβάνουν 
«υπεργολαβικά» κάποιοι άλλοι. 
Έτσι ενίοτε  οι απαντήσεις έρχονται 
από «προθύμους» στα μέσα ενημέ-
ρωσης όμως στις περισσότερες των 
περιπτώσεων το «βαρύ αυτό φορτί-
ο» αναλαμβάνει να το σηκώσει η 
ηγεσία της συνδικαλιστικής παράτα-
ξης του ΣΥΡΙΖΑ στην ΠΟΕΔΗΝ. 
Πρέπει να επισημάνουμε όμως στην 

πολιτική ηγεσία του υπ. Υγείας ότι 
οι «υπεργολάβοι» συνδικαλιστές 
επειδή αναπαράγουν ένα κακο-
γραμμένο «copy – paste» δεν είναι 
καθόλου πειστικοί και μάλλον κακό 
της προξενούν. 
Ίσως απαντώντας άμεσα η ίδια η 
πολιτική ηγεσία θα μπορούσε να 
προσδοκά σε καλύτερα αποτελέ-
σματα. 

Όταν το ΜΕΤΑ Υγειονομικών και 
γενικότερα το ταξικό συνδικαλιστι-
κό κίνημα ασκεί κριτική στην Κυ-
βέρνηση για την πολιτική και τις 
αποφάσεις της στο χώρο της υγεί-
ας, οι απαντήσεις σε κάποιες πε-
ριπτώσεις δεν «έρχονται» απευ-
θείας από την πολιτική ηγεσία του 



σελίδα 3 

Τα τελευταία χρόνια στον χώρο των εργαζομένων της υγείας και συγκεκρι-
μένα στις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ το ενδιαφέρον για την απόκτηση μεταπτυχιακού 
έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Το φαινόμενο έχει εξαπλωθεί και στους απόφοιτους 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που προσδοκούν σε μία θέση εργασίας. Στις 
περισσότερες των περιπτώσεων οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών δεν έχουν 
συνάφεια με το βασικό αντικείμενο σπουδών ή εργασίας αλλά συγκεντρώνονται 
για τη δημιουργία ενός μεγάλου βιογραφικού.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα μεταπτυχιακά στην υγεία είναι εκατοντάδες, 
αμφίβολης αξίας και γνησιότητας  και ένα μεγάλο μέρος  αυτών αφορούν στη 
διοίκηση μονάδων υγείας. Άραγε ποιες πραγματικές ανάγκες καλύπτει η βιομη-
χανία παραγωγής τέτοιων μεταπτυχιακών πέρα από το γεγονός ότι γεμίζουν οι 
τσέπες κάποιων πανεπιστημιακών δασκάλων; Αντίθετα η εσωτερική εκπαίδευ-
ση μέσα στα νοσοκομεία είναι σχεδόν ανύπαρκτη και η λειτουργία των γραφεί-
ων εκπαίδευσης που θα διασφάλιζαν δωρεάν, ισότιμη και συνεχιζόμενη εκπαί-
δευση στους εργαζόμενους είναι υποβαθμισμένη. 

Η φράση «υπάρχει κανείς χωρίς μεταπτυχιακό;» δεν είναι σχήμα λόγου. 
Αντίθετα, αποτυπώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό την πραγματικότητα που έχει 
διαμορφωθεί με ανοδική τάση  τα τελευταία χρόνια. Το ζητούμενο πλέον δεν θα 
είναι αν κάποιος έχει μεταπτυχιακό, αλλά πόσα έχει! 

Τι είναι αυτό που ωθεί ειδικότερα τον εργαζόμενο στο κυνήγι να αποκτήσει 
ένα (ακόμα και δύο και τρία) «βαριά χαρτιά», όπως θεωρούνται τα μεταπτυχιακά  
όταν μάλιστα στις περισσότερες των περιπτώσεων αυτά δεν τα βρίσκεις δω-
ρεάν αλλά πληρώνεις αδρά για την απόκτησή τους; 

Οι πραγματικοί λόγοι που οδηγούν τους εργαζόμενους να αναζητούν τίτ-
λους μεταπτυχιακών ώστε να εμπλουτίσουν τον ατομικό τους φάκελο, δεν είναι 
μόνο επιστημονικοί αλλά προσβλέπουν στη βελτίωση των εργασιακών τους 
συνθηκών και στην κατάληψη θέσης ευθύνης που συνοδεύεται με την καταβολή 
του αντίστοιχου επιδόματος. 

Η σημαντική αύξηση του επιδόματος ευθύνης σε συνδυασμό  με την α-
παλλαγή από την εργασία σε βάρδιες αποτέλεσαν βασική αιτία για την εκτίναξη 
της ζήτησης των μεταπτυχιακών τίτλων. Ταυτόχρονα ένα μεγάλο μέρος αυτών 
των τίτλων αποκτήθηκε πριν την πρόσληψη των εργαζομένων προκειμένου 
αυτοί να εξασφαλίσουν αυξημένη μοριοδότηση για την κατάληψη μίας θέσης 
στο δημόσιο και ειδικότερα στα νοσοκομεία. 

Παράλληλα επιχειρείται μέσω των μεταπτυχιακών αλλά και των τίτλων 

από τη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης η δημιουργία ενός σκληρού πυρήνα στελε-

χών, ικανοποιητικά αμειβόμενων, οι οποίοι θα είναι ξεκομμένοι από τους υπό-

λοιπους εργαζόμενους και που θα αποτελέσουν τον πυλώνα του "μικρού και 

ευέλικτου επιτελικού κράτους" που  είναι βασική στόχευση του νεοφιλελεύθερου 

δόγματος. 

Τα συνδικάτα θα πρέπει να προβάλλουν και να διεκδικήσουν ένα διαφορε-

τικό μοντέλο εκπαίδευσης των εργαζομένων που θα περνάει μέσα από τις δη-

μόσιες δομές και θα διασφαλίζει δωρεάν εκπαίδευση και μετεκπαίδευση, προ-

σβάσιμη στο σύνολο των εργαζομένων.  

Μεγάλο ντόρο έκανε η κυβέρνη-
ση  

Παρότι ένα μεγάλο μέρος των εργαζομέ-
νων στις δημόσιες δομές υγείας εργάζεται 
σε βάρδιες 365 ημέρες τον χρόνο, κανένα 
ουσιαστικό μέτρο δεν έχει ληφθεί για αυ-
τούς. Είναι γνωστό ότι η εργασία σε βάρδιες 
διαταράσσει την οικογενειακή και κοινωνική 
ζωή των εργαζομένων και έχει επιπτώσεις 
στην υγεία τους. 

Παρ’ όλα αυτά καμιά μισθολογική αποζη-
μίωση δεν δίνεται για την απογευματινή ερ-
γασία όπως και για την εργασία την ημέρα 
του Σαββάτου παρότι αυτό το προσωπικό 
παρέχει υπηρεσίες κάτω από πολύ δύσκο-
λες συνθήκες. Επιπρόσθετα, δεν προβλέπε-
ται κανένα μέτρο μείωσης των ωρών εργα-
σίας ή για την διεύρυνση των ημερών 
άδειας προκειμένου να ελαφρυνθεί η επιβά-
ρυνση που υφίσταται αυτό το προσωπικό. 

Δυστυχώς οι κυβερνήσεις διαχρονικά δεν 
έχουν δείξει ενδιαφέρον  για αυτή την απαρά-
δεκτη κατάσταση  αλλά το ζήτημα δεν φαίνε-
ται να απασχολεί και τα συνδικάτα. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει μείνει στα 
αζήτητα η εφαρμογή της νομοθεσίας για τις 
ώρες ανάπαυσης ενώ παραβιάζεται συστη-
ματικά η χορήγησή τους μέσα στην εβδομά-
δα. 

Το ΜΕΤΑ Υγειονομικών, πέρα από την 
ανάγκη εφαρμογής έστω και αυτής της κου-
τσουρεμένης νομοθεσίας, έχει προβάλει το 
αίτημα μιας διαφορετικής οικονομικής αντιμε-
τώπισης των εργαζομένων σε βάρδιες, με 
καταβολή αποζημίωσης για το απόγευμα και 
το Σάββατο όπως γίνεται για την νυχτερινή 
εργασία και τις Κυριακές. 

Επίσης στην πρότασή του για την συλλογι-
κή σύμβαση εργασίας, παίρνοντας υπόψη το 
γεγονός ότι οι μονάδες υγείας παρέχουν υ-
πηρεσίες όλο το 24ωρο, προτείνει μειώσεις 
των ωρών εργασίας ανάλογα με την ειδικότη-
τα. Τέλος, για τους εργαζόμενους που παρέ-
χουν υπηρεσίες σε βάρδιες (απόγευμα, νύ-
χτα, Κυριακές, αργίες) που εργάζονται τουλά-
χιστον 50 εργάσιμες ημέρες το προηγούμενο 
έτος, η ετήσια άδεια να προσαυξάνεται κατά 
5 εργάσιμες ημέρες. 

Αυτά είναι οι ελάχιστες προϋποθέσεις προ-

κειμένου αυτό το προσωπικό να αισθανθεί ότι 

η ιδιαιτερότητα της εργασίας του και το βαρύ 

φορτίο που σηκώνει αναγνωρίζεται έμπρακτα 

από την πολιτεία. 



σελίδα 4 

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τεχνικές υπηρεσίες 
στα Νοσοκομεία και η έλλειψη ουσιαστικής συντήρησης στον τε-
χνολογικό εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις, γίνονται εμφανή στον 
επισκέπτη από την πρώτη στιγμή που θα χρειαστεί να χρησιμο-
ποιήσει τα ασανσέρ του Νοσοκομείου. Έτσι, ο επισκέπτης θα βρει 
ανακοινώσεις ότι ανελκυστήρες δεν λειτουργούν ενώ δεν είναι 
λίγες οι περιπτώσεις όπου επισκέπτες και προσωπικό εγκλωβίζο-
νται, με ότι συνεπάγεται αυτό. Μάλιστα σε ακραίες περιπτώσεις 
έχουμε πτώσεις ανελκυστήρων με αποτέλεσμα να υπάρχουν και 
σοβαροί τραυματισμοί εργαζομένων και επισκεπτών. 

Όμως τα προβλήματα δεν περιορίζονται μόνο στη λειτουργία 
των ασανσέρ αλλά αφορούν και την ίδια την λειτουργικότητά τους. 
Σε πολλές περιπτώσεις, λόγω της παλαιότητας και της κακής κα-
τασκευής, δεν χωράνε  φορεία και κρεβάτια ασθενών! Ο χρόνος 
αναμονής για να βρεθεί ελεύθερο ασανσέρ είναι πολλαπλάσιος 
από το χρόνο που διαρκούν πολλές εξετάσεις ή επεμβάσεις! Το 
αποτέλεσμα είναι να μην πραγματοποιούνται έγκαιρα και ενίοτε να 
αναβάλλονται. Συχνό είναι το φαινόμενο να συνωστίζονται ασθε-
νείς χειρουργημένοι, μεταμοσχευμένοι, ανοσοκατασταλμένοι μαζί 
με τους επισκέπτες, τα καροτσάκια του φαγητού και με διάφορα 
υλικά ή ακόμη και απορρίμματα . 

Τα προβλήματα που εμφανίζονται στην λειτουργία των ανελ-
κυστήρων εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τους ασθενείς, 
ιδιαίτερα όσων αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Ταυτόχρο-
να προβλήματα αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην άσκηση των 
καθηκόντων τους με καθυστερήσεις στη μεταφορά και τις εξετά-
σεις των ασθενών, τη διανομή φαγητού αλλά και την έγκαιρη πα-
ράδοση φαρμάκων και υλικών. Παράλληλα εκατοντάδες εργα-
τοώρες χάνονται εξαιτίας της  μεγάλης αναμονής.  

Η αποδυνάμωση των τεχνικών υπηρεσιών στα Νοσοκομεία, 
η τραγική έλλειψη πόρων για την συντήρηση και αναβάθμιση εξο-
πλισμού και εγκαταστάσεων σε συνδυασμό με την ανάθεση της 
συντήρησης σε ιδιωτικά συνεργεία είναι η βασική αιτία γι’ αυτή την 
κατάσταση. 

Τα πρωτοβάθμια Σωματεία πρέπει να εντάξουν μέσα στις 
διεκδικήσεις τους την λήψη ουσιαστικών μέτρων προκειμένου να 
διασφαλιστεί τόσο η ομαλή λειτουργία των ανελκυστήρων αλλά 
και η ανανέωσή τους,  στις περιπτώσεις όπου αυτό απαιτείται. Η 
εξασφάλιση ασφαλούς και ομαλής λειτουργία των ανελκυστήρων 
πέρα από την αποτροπή του κινδύνου για σοβαρά ατυχήματα θα 
διευκολύνει τους εργαζόμενους στις καθημερινές τους εργασίες, 
θα μειώσει την ταλαιπωρία των ασθενών και θα συμβάλλει στην 
παροχή ασφαλών και ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες. 

Ο κ. Τσίπρας στο παρελθόν είχε χαρακτηρίσει 
τους εργαζόμενους στα Νοσοκομεία σαν τους αν-
θρακωρύχους με λευκή στολή. Παρά το γεγονός ότι 
ο ίδιος και η Κυβέρνηση του ισχυρίζονται ότι βγήκα-
με από τα μνημόνια, δεν ανακοίνωσαν (ούτε προτί-
θενται να ανακοινώσουν) κανένα μέτρο για την απο-
κατάσταση των αποδοχών των υγειονομικών και 
την στελέχωση με μόνιμο προσωπικό των μονάδων 
υγείας. 

Να υπενθυμίσουμε ότι ανάμεσα στα προεκλογικά 
μέτρα που εξαγγέλλουν: 

- «Ξέχασαν» να ανακοινώσουν έστω και ένα ευρώ 
αύξηση για αυτό το προσωπικό που εργάζεται κάτω 
από απαράδεκτες συνθήκες. Δεν προέβλεψαν να 
χορηγήσουν έστω και ένα μέρος των «κλεμμένων» 
αποδοχών, όπως έγινε με τα ειδικά μισθολόγια. 

- «Ξέχασαν» επίσης να «εξαγγείλουν» έστω 
και  κάποιον αριθμό μόνιμων προσλήψεων για το 
2019 προκειμένου να καλυφθεί έστω ένα μικρό μέ-
ρος των λειτουργικών κενών που δημιουργήθηκαν 
τα τελευταία 8 χρόνια. 

Φαίνεται ότι οι «ανθρακωρύχοι» με τις λευκές στο-
λές δεν είναι στις προτεραιότητες της κυβέρνησης, 
σε αντίθεση με την «υγιή επιχειρηματικότητα» που 
θα «απολαύσει» για μια ακόμα φορά νέων προνομί-
ων με μειώσεις στη φορολογία και τις ασφαλιστικές 
εισφορές. Αντίστοιχη πολιτική φαίνεται να ακολουθεί 
και η αξιωματική αντιπολίτευση που όχι μόνο σιωπά 
για τις μισθολογικές απώλειες αλλά ταυτόχρονα 
υιοθετεί τον περιορισμό των προσλήψεων μέσω του 
κανόνα 1 προς 5. 

Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση, πιστή στις μνη-
μονιακές δεσμεύσεις, θα συνεχίσει τα επόμενα χρό-
νια την πολιτική της λιτότητας και των περικοπών. 

Οι εργαζόμενοι στην υγεία δεν μπορεί να παρα-
μείνουν απαθείς μπροστά σε αυτή την κατάσταση. 
Αντίθετα, θα πρέπει να συγκροτήσουν ένα κοινό 
μέτωπο που θα διεκδικήσει αυξήσεις στους μι-
σθούς, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού 
και αποκατάσταση των εργασιακών και ασφαλιστι-
κών δικαιωμάτων . 
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