
Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 
χωρίς να χάσει χρόνο έβαλε σε εφαρ-
μογή το σχέδιο για το ξήλωμα και των 
τελευταίων εργασιακών  και κοινωνι-
κών δικαιωμάτων που είχαν απομείνει 
όρθια τα προηγούμενα χρόνια. 

Οι επικουρικές συντάξεις είναι 
έτοιμες να ιδιωτικοποιηθούν, το απερ-
γιακό δικαίωμα δέχεται ένα ακόμα 
πλήγμα, τα ελάχιστα μέτρα προστασί-
ας της εργασίας καταργούνται με τις 
τροπολογίες Βρούτση, οι συμβασιού-
χοι απειλούνται με απόλυση, η νομο-
θεσία για το επιτελικό κράτος  στοχεύ-
ει στην μεγαλύτερη διευκόλυνση και 
διεύρυνση των προνομίων των ιδιω-
τών ενώ προωθούνται νέες ιδιωτικο-
ποιήσεις της δημόσιας περιουσίας και 
των υπηρεσιών υγείας. 

Όλα αυτά συνοδεύονται από την 
ενίσχυση των μέτρων καταστολής  και 
των κατασταλτικών μηχανισμών κα-
θώς και μέτρων που στοχεύουν να 
βάλουν τα συνδικάτα στο γύψο με 
στόχο να περιορίσει αντιδράσεις που 
θα προκληθούν από την εφαρμογή 

της αντιλαϊκής πολιτικής της. 
Η κυβέρνηση αξιοποιεί αυτό το δυ-

σμενές τοπίο αφού απέναντι της έχει 
μια αντιπολίτευση που εφάρμοσε και 
αυτή μνημόνια και πολλά από τα ση-
μερινά μέτρα έχουν σχεδιαστεί και 
συνομολογηθεί από αυτήν. Ταυτόχρο-
να βρίσκει ηγεσίες στα μεγάλα συνδι-
κάτα που σφυρίζουν αδιάφορα και σε 
κάποιες περιπτώσεις ανέχονται τις 
αντεργατικές μεθοδεύσεις της Κυβέρ-
νησης. 

Η απάντηση του ταξικού συνδικαλι-
στικού κινήματος πρέπει τώρα να είναι 
άμεση και να οργανωθεί η αντίσταση  
εξασφαλίζοντας την μεγαλύτερη δυνα-
τή συσπείρωση των εργαζομένων. 
Ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δοθεί σε 
ζητήματα που αν εφαρμοστούν, όπως 
η ιδιωτικοποίηση της επικουρικής α-
σφάλισης, θα παγιώσουν ένα αρνητι-
κό τοπίο για χρόνια. Μπορεί σήμερα 
αυτό να φαντάζει δύσκολο όμως η 
ζωή έχει αποδείξει ότι οι εργαζόμενοι 
μπορούν να γράψουν τη δική τους 
ιστορία. 

Τα αποτελέσματα των πρό-
σφατων εκλογών  αποτύπωσαν 
μια συντηρητική μετακίνηση της 
κοινωνίας στην Ελλάδα και την 
Ευρώπη. 

Στη χώρα μας η μετατόπιση 
του ΣΥΡΙΖΑ στο στρατόπεδο του 
νεοφιλελευθερισμού και η νομι-
μοποίηση των μνημονιακών πο-
λιτικών άνοιξαν διάπλατα το δρό-
μο για την επάνοδο της επίσημης 
δεξιάς στη διακυβέρνηση της 
χώρας. 

Οι δυνάμεις της αντίστασης και 
του αγώνα πλήρωσαν ακριβά 
τον ευτελισμό της εικόνας της 
Αριστεράς, αφού η κοινωνία ταύ-
τισε την Αριστερά με την αντερ-
γατική - αντιλαϊκή πολιτική που 
ακολούθησε η κυβέρνηση του 
ΣΥΡΙΖΑ. 

Θα ήταν λάθος όμως η υποχώ-
ρηση της Αριστεράς να αποδοθεί 
μόνο στην πολιτική που εφάρμο-
σε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρωτίστως  η ήττα 
οφείλεται στο θολό εναλλακτικό 
σχέδιο που πρόβαλε απέναντι 
στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές 
και η αδυναμία να συγκροτήσει 
ένα μεγάλο κίνημα αντίστασης 
απέναντι στις μνημονιακές πολι-
τικές που εφάρμοσε και ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Στην υποχώρηση του κινή-
ματος έπαιξαν ρόλο και ο κατα-
κερματισμός, οι εσωτερικές  
έριδες καθώς και οι αντιπαραθέ-
σεις που κυριάρχησαν ανάμεσα 
στις δυνάμεις της αντίστασης. 

Παρά τις δυσκολίες σήμερα 
απαιτείται η διατύπωση ενός πει-
στικού εναλλακτικού σχεδίου α-
πό τις δυνάμεις της αντίστασης 
και η εγκατάλειψη των στείρων 
αντιπαραθέσεων μέσα στο εργα-
τικό και λαϊκό κίνημα. Σε αντίθετη 
περίπτωση είναι προ των πυλών 
ο κίνδυνος να σαρώσει ο νεοφι-
λελευθερισμός ότι έχει απομείνει 
από τα εργασιακά και δημοκρατι-
κά δικαιώματα . 

Χ. Κ. 

Έκδοση της Γραμματείας του Μετώπου Ταξικής Ανατροπής (ΜΕΤΑ) Υγειονομικών 



Με αφορμή ένα περιστατικό που 
συνέβη στη Μαιευτική – Γυναικολο-
γική κλινική του Νοσοκομείου Αγ. 
Νικολάου  της Κρήτης το οποίο ε-
κτιμήθηκε  ως  μεμονωμένο,  θα 
πρέπει να αναφερθούμε στα νοση-
λευτικά λάθη και στις βασικές αιτί-
ες τους που δεν είναι άλλες από 
την υποστελέχωση και το μεγάλο 
φόρτο εργασίας .  

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ελ-
λάδα έχει ένα από τα χαμηλότερα 
ποσοστά απασχολούμενου νοση-
λευτικού προσωπικού προς τον 
πληθυσμό από όλες τις χώρες του 
Ο Ο Σ Α  κ α ι  τ η ς  Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς 
Ένωσης.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι το Νο-
σοκομείο Αγίου Νικολάου, σύμφω-
να με τα στοιχεία που παρουσιά-
στηκαν από τη διοίκηση της ΥΠΕ 
στη Βουλή, είναι το πιο υποστελε-
χωμένο σε νοσηλευτικό προσωπικό 
νοσοκομείο της Κρήτης. Αντίστοιχη 
κατάσταση υπάρχει με μικρές δια-
κυμάνσεις σε αρκετά νοσοκομεία 
της χώρας. 

Σύμφωνα με όλες τις επιστημονι-
κές μελέτες η υποστελέχωση σε 
νοσηλευτικό προσωπικό προκαλεί 
αύξηση του ποσοστού των ενδονο-
σοκομειακων λοιμώξεων και αύξη-
ση του αριθμού των ανθρωπίνων 
λαθών. 

Σε έρευνα που έγινε το 2012 σε 8 

ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  ε ξ ο υ θ έ νω σ η 
(56,8%). Περισσότεροι από 9 στους 
10 νοσηλευτές αναλογικά έχουν 
υποπέσει σε φαρμακευτικά λάθη 
(91,5%), με συχνότερα, τη λάθος 
δόση (34,7%), τη λάθος ώρα χορή-
γησης (32,4%). Τέλος, οι ερωτηθέ-
ντες σε ποσοστό 86,6% πιστεύουν 
ότι η επίσημη καταγραφή των νο-
σηλευτικών λαθών θα βελτίωνε την 
παρεχόμενη φροντίδα υγείας. 

Συμπεράσματα: Τα νοσηλευτικά 
λάθη αποτελούν μία πραγματικότη-
τα για τα ελληνικά νοσοκομεία, με 
κυριότερους αιτιολογικούς παράγο-
ντες τον φόρτο εργασίας, την επαγ-
γελματική εξουθένωση και τις συ-
χνές διακοπές των νοσηλευτών κα-
τά τη διάρκεια προετοιμασίας και 
χορήγησης της φαρμακευτικής α-
γωγής. Παρότι οι νοσηλευτές επιθυ-
μούν την επίσημη καταγραφή των 
λαθών, μεγάλο μέρος αυτών αρνεί-
ται να αποκαλύψει τυχόν νοσηλευ-
τικά λάθη, ενώ στην Ελλάδα δεν 
υφίσταται κανένας μηχανισμός δια-
χείρισης των λαθών αυτών.» 

Πρέπει η κοινωνία να αντιληφθεί 
ότι αν δεν αυξηθεί η στελέχωση του 
νοσηλευτικού προσωπικού στα νο-
σοκομεία ώστε να φτάσει σε στοι-
χειώδη επίπεδα, τα ανθρώπινα λά-
θη και οι νοσοκομειακές λοιμώξεις 
θα συνεχίζονται ακατάπαυστα. Επί-
σης θα πρέπει να καθιερωθεί επί-
σημο σύστημα καταγραφής και δια-
χείρισης των νοσηλευτικών λαθών 
στα Νοσοκομεία της χώρας. Να 
γίνεται καταγραφή των λαθών και 
να υπάρχει σύστημα διαχείρισης 
τους ώστε μετά από κάποιο λάθος 
να εντοπίζονται  οι αιτίες και να γί-
νεται προσπάθεια να μην επανα-
ληφθεί. Αυτά είναι σημαντικά θέμα-
τα για τα οποία θα πρέπει να υπάρ-
ξουν πρωτοβουλίες από την πλευ-
ρά του Υπουργείου Υγείας. 

δημόσια νοσοκομεία και σε 3 ιδιωτι-
κά, πήραν μέρος 178 διπλωματού-
χοι νοσηλευτές που εργάζονταν σε 
ΜΕΘ που στα καθήκοντά τους   
περιλαμβάνεται η χορήγηση φαρ-
μάκων.  

 

Αναφέρθηκε ότι αιτιολογικοί πα-
ράγοντες για εμφάνιση λαθών είναι 
ο φόρτος εργασίας, η απόσπαση 
προσοχής των νοσηλευτών και η 
επαγγελματική εξουθένωση. Εννέα 
(9) στους δέκα (10) Νοσηλευτές 
παραδέχονται ότι έκαναν φαρμα-
κευτικά λάθη σε ποσοστά 91,5% με 
λάθος δόση και ώρα χορήγησης.  

Οι νοσηλευτές επιθυμούν την 
επίσημη καταγραφή λαθών και εκτι-
μούν ότι θα βελτιώσει την φροντίδα 
υγείας. 

Δείτε παρακάτω τα συμπεράσμα-
τα και τα αποτελέσματα της συγκε-
κριμένης έρευνας: 

«Αποτελέσματα: Μετά τη στατι-
στική ανάλυση των δεδομένων οι 
σημαντικότεροι αιτιολογικοί παρά-
γοντες για την εμφάνιση λαθών εί-
ναι ο νοσηλευτικός φόρτος εργασί-
ας (78,9%), η απόσπαση της προ-
σοχής των νοσηλευτών (75,8%), η 

2 

ΜΕΤΑ  
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

Επικοινωνία 
 

email 
metaygeionomikon 

@gmail.com 
 

website 
www.ygeionomikoi.gr 



Η Κυβέρνηση της ΝΔ έχει ξεκαθαρίσει εδώ και καιρό 
μέσα από το πρόγραμμά της ότι επιδιώκει να διευρύνει την 
είσοδο του ιδιωτικού τομέα μέσα στο δημόσιο σύστημα 
υγείας.  

Πασιφανής είναι ο στόχος να ανατεθούν σε ιδιωτικές 
επιχειρήσεις νέες υπηρεσίες του δημόσιου συστήματος 
υγείας, κυρίως τμημάτων που θεωρούνται φιλέτα, προκει-
μένου οι ιδιώτες να αυξήσουν ακόμα περισσότερο την κερ-
δοφορία τους. 

Είναι προφανές ότι το ιδιωτικό κεφάλαιο δεν αρκείται 
στην απόλυτη κυριαρχία του στην πρωτοβάθμια φροντίδα 
υγείας ούτε βεβαίως στις αναθέσεις που υπάρχουν στις 
υποστηρικτικές υπηρεσίες, τις τεχνικές υπηρεσίες, τις υπη-
ρεσίες συντήρησης της βιοϊατρικής τεχνολογίας και των 
λογιστηρίων στα νοσοκομεία. Απαιτεί με την βοήθεια της 
κυβέρνησης να επεκτείνει τη δράση του και σε τμήματα 
που μπορούν να δώσουν αυξημένα κέρδη όπως είναι ο 
εργαστηριακός τομέας των νοσοκομείων. Σύμφωνα με 
όλες τις πληροφορίες η είσοδος των ιδιωτών θα γίνει μέσα 
από συμφωνίες ενοικίασης και λειτουργίας από τους ιδιώ-
τες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μέσα στα ίδια τα νοσο-
κομεία. Το εντυπωσιακό μάλιστα είναι ότι η κυβέρνηση 
φαίνεται να μην αρκείται σε αυτό αλλά είναι διατεθειμένη να 
παρέχει και μόνιμο προσωπικό στους ιδιώτες για την λει-
τουργία αυτών των εργαστηρίων. 

Ως πρόσχημα για την είσοδο των ιδιωτών στον εργαστη-
ριακό τομέα χρησιμοποιείται τόσο η παλαιότητα του εξο-
πλισμού και η δήθεν αδυναμία από το κράτος να τον ανα-
νεώσει όσο και τα προβλήματα στην στελέχωση αυτών 
των εργαστηρίων. Μάλιστα οι κυβερνητικοί παράγοντες 
στην προσπάθεια να κρύψουν τους πραγματικούς στόχους 
αυτών των αναθέσεων ισχυρίζονται ότι οι συμπράξεις με 
ιδιώτες έχει ως στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών. 

Η εφαρμογή των ΣΔΙΤ όπου εφαρμόστηκε είναι γνωστό 
ότι οδήγησε  σε αύξηση τους κόστους για τις δημόσιες μο-
νάδες υγείας και ταυτόχρονα οδήγησε στην αμφισβήτηση 
των εργασιακών δικαιωμάτων και των θέσεων εργασίας 
του προσωπικού που εργάζεται σε αυτά τα τμήματα. 

Δυστυχώς η ιδιωτικοποίηση αυτών των υπηρεσιών όχι 
μόνο δεν προκαλεί την αντίδραση  της πλειοψηφίας της 
ΠΟΕΔΗΝ αντίθετα με πρόσχημα τα προβλήματα από τα 
χείλη κεντρικών στελεχών της προτείνεται η ενοικίαση εξο-
πλισμού από τον ιδιωτικό τομέα μέσω leasing. 

Τα πρωτοβάθμια Σωματεία πρέπει να προχωρήσουν 
άμεσα σε ενημέρωση των εργαζομένων μέσα από Γενικές 
Συνελεύσεις για τις συνέπειες αυτών των επιλογών για το 
ΕΣΥ και τους εργαζόμενους. Ταυτόχρονα πρέπει να παρ-
θούν πρωτοβουλίες συντονισμού των σωματείων που μαζί 
με άλλους συνδικαλιστικούς και κοινωνικούς φορείς θα ορ-
γανώσουν ένα κίνημα προκειμένου να αποκρουστεί η πε-
ραιτέρω ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών υγείας. 

Μεγάλο ντόρο έκανε η κυβέρνη-
ση  

Έχουμε επισημάνει επανειλημμένα ως 
ΜΕΤΑ υγειονομικών ότι η αντίθεσή μας 
στην πολιτική που ακολουθεί η πλειοψηφί-
α της ΠΟΕΔΗΝ δεν περιορίζεται μόνο στο 
πλαίσιο διεκδικήσεων και τις μορφές που 
αποφασίζει να προβάλλει τα διάφορα αιτή-
ματα αλλά επεκτείνεται και στον τρόπο 
που λειτουργεί και λαμβάνει αποφάσεις η 
Ομοσπονδία. 

 Είναι χαρακτηριστικό ότι η πλειοψηφία 
της Ομοσπονδίας έχει ουσιαστικά «βάλει 
στο ψυγείο» τα όργανα της Ομοσπονδίας 
όπως η Εκτελεστική Επιτροπή ενώ οι ανα-
κοινώσεις και οι αποφάσεις της είναι υπό-
θεση συνεννόησης ανάμεσα στην ΔΗΣΥ 
και την ΔΑΚΕ χωρίς καμία ενημέρωση των 
υπόλοιπων παρατάξεων. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Εκτελεστική 
Επιτροπή συνεδριάζει στην καλύτερη περί-
πτωση εθιμοτυπικά πριν την συνεδρίαση 
του γενικού Συμβούλιου ενώ το τελευταίο 
χρονικό διάστημα έχει να συνεδριάσει εδώ 
και ένα εξάμηνο. 

Οι δεκάδες ανακοινώσεις που εκδίδονται 
φτάνουν στα μέλη της Εκτελεστικής Επι-
τροπής και τις υπόλοιπες παρατάξεις α-
φού δημοσιοποιηθούν στα μέσα ενημέρω-
σης χωρίς καμία δυνατότητα να συμβάλ-
λουν στην διαμόρφωσή τους. 

Οι συνεδριάσεις των οργάνων της Ομο-
σπονδίας δεν είναι μια τυπική διαδικασία 
αλλά αποτελεί υποχρέωση προκειμένου 
να διασφαλίζεται η συλλογική δημοκρατική  
λειτουργία. 

Το ΜΕΤΑ Υγειονομικών έχει καταθέσει 
επανειλημμένα  προτάσεις για τακτική λει-
τουργία της ΕΕ της ΠΟΕΔΗΝ κάθε βδομά-
δα και έκτακτα όταν απαιτείται καθώς και 
για διαπαραταξιακή συνεννόηση για τις 
διάφορες ανακοινώσεις που εκδίδονται. 

Δυστυχώς φαίνεται ότι μιλάμε σε «ώτα μη 
ακουόντων». 
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Στα τελευταία 6 μνημονιακά χρόνια σε πολλά Νοσοκομεία 
της χώρας έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο οι διοικήσεις 
να επιβάλλουν παράνομες υπηρεσίες ετοιμότητας (on call) 
νοσηλευτικού  και λοιπού προσωπικού με το πρόσχημα της 
έλλειψης προσωπικού. 

Οι υπηρεσίες ετοιμότητας είναι παράνομες για όλο το 
προσωπικό των Νοσοκομείων πλην των ιατρών, αφού δεν 
υπάρχει αντίστοιχο νομικό  πλαίσιο που να καθορίζει σε ποιές 
περιπτώσεις, με ποιό τρόπο και με ποιά αμοιβή εκτελούνται. 

Τόσο στο δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα (Νόμος 3528/2007) 
όσο και στο Π.Δ.   για τις «ελάχιστες προδιαγραφές για την 
οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδη-
γία 93/104/Εκ» δεν προβλέπεται υπηρεσία ετοιμότητας. 

Τα τμήματα στα οποία συνήθως οι διοικήσεις διάφορων 
Νοσοκομείων ανά την Ελλάδα επιβάλλουν την εφαρμογή πα-
ράνομων υπηρεσιών ετοιμότητας  (on call) είναι τα χειρουρ-
γεία, το αναισθησιολογικό, οι μονάδες τεχνητού νεφρού, τα 
εργαστήρια και γενικά τα τμήματα που δεν έχουν συνεχή νο-
σηλεία ασθενών.  Ως «αντάλλαγμα» προσφέρουν στο προ-
σωπικό χρωστούμενες ώρες και  ρεπό και πολύ σπάνια αμοι-
βή πρόσθετων αμοιβών υπερωριακής απασχόλησης. 

Όλα βέβαια τα παραπάνω είναι εντελώς παράνομα, θέ-
τουν σε κίνδυνο το προσωπικό στο οποίο εφαρμόζονται και 
στις περισσότερες περιπτώσεις γίνονται κατόπιν παρότρυν-
σης των διευθύνσεων νοσηλευτικής υπηρεσίας και προϊστα-
μένων τμημάτων. 

Είναι πάντως αξιοσημείωτο πως οι διοικήσεις των Νοσο-
κομείων, οι  διευθύνουσες των νοσηλευτικών υπηρεσιών και 
οι προϊστάμενοι απαιτούν γενικά από το προσωπικό να εργά-
ζεται με συνέπεια και με σεβασμό των νόμων και των κανό-
νων, και παράλληλα αυτοί προβαίνουν σε τόσο εξόφθαλμες 
παραβιάσεις της εργασιακής νομοθεσίας, χρησιμοποιώντας 
μια μορφή εργασίας (υπηρεσία ετοιμότητας) που νομικά δεν 
υφίσταται για το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό. 

Επίσης είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι οι περίφημοι 
«επιθεωρητές υγείας» δεν έχουν επισημάνει και δεν έχουν 
καταγγείλει αυτές τις ξεκάθαρες  παραβιάσεις της εργασιακής 
νομοθεσίας, βάζοντας  προφανώς «πλάτη» και καλύπτοντας 
τις διοικήσεις των νοσοκομείων. 

Τα σωματεία εργαζομένων στα Νοσοκομεία που εφαρμό-
ζονται αυτές οι παράνομες σχέσεις εργασίας, θα πρέπει να 
παρέμβουν, να καταγγείλουν και να απαιτήσουν να σταματή-
σει αυτή η καθιέρωση ελαστικής σχέσης εργασίας για το προ-
σωπικό, πριν αυτή επεκταθεί σε όλη τη χώρα. 

Η πρόσφατη συνάντηση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της ΠΟΕΔΗΝ με την πολιτική ηγε-
σία του Υπ. Υγείας αποκάλυψε τις πραγματι-
κές προθέσεις της κυβέρνησης απέναντι 
στους συμβασιούχους που υπηρετούν στην 
υγεία. 

Η απάντηση του υπ. Υγείας κ. Κικίλια, 
σύμφωνα με την οποία η ανανέωση των συμ-
βάσεων των επικουρικών είναι παράνομη, 
δεν μπορεί να ερμηνευτεί αλλιώς παρά μόνο 
ως προαναγγελία απολύσεων. 

Την ίδια τύχη φαίνεται να έχει ένα μεγάλο 
μέρος των επικουρικών που θα μείνουν έξω 
από τους πίνακες που καλούνται να καταθέ-
σουν χαρτιά στην προκήρυξη 2Κ/19.  

Ασαφές παραμένει και το τοπίο σχετικά με 
τις συμβάσεις των εργαζομένων στις υποστη-
ρικτικές υπηρεσίες αφού για το ζήτημα αυτό η 
πολιτική ηγεσία του υπ. Υγείας στην πρόσφα-
τη συνάντηση όχι μόνο δεν ξεκαθάρισε τις 
προθέσεις της αλλά αντίθετα υπεραμύνθηκε 
της απόφασής της για την προώθηση των 
συμπράξεων με ιδιώτες σε τομείς των νοσο-
κομείων. 

Όλα αυτά δεν προδιαγράφουν θετικές εξε-
λίξεις για το εργασιακό μέλλον των συμβα-
σιούχων. Αντίθετα, προαναγγέλλουν μαζικές 
απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων με ελαστι-
κές εργασιακές σχέσεις με πρόσχημα την α-
δυναμία ανανέωσης των συμβάσεων και την 
υπέρβαση του 24μηνου. 

Η εξέλιξη αυτή πέρα από τις προθέσεις 
της σημερινής κυβέρνησης δεν αθωώνει την 
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που άφησε στον 
«αέρα» χιλιάδες εργαζόμενους στα νοσοκο-
μεία αρνούμενη το αίτημα των συνδικάτων για 
μονιμοποίησή τους και για κατάργηση των 
ελαστικών εργασιακών σχέσεων. 

Ευθύνες βεβαίως υπάρχουν και στην 
πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ που περιόρισε το 
αίτημα για την τακτοποίηση των συμβασιού-
χων στις παρατάσεις και στην αυξημένη μορι-
οδότηση. 

Το ΜΕΤΑ Υγειονομικών παλεύει μέσα α-
πό τα σωματεία να συγκροτηθεί ένα μεγάλο 
μέτωπο με στόχο την αποτροπή των απολύ-
σεων που είναι προ των πυλών, την κατάργη-
ση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων και 
την κάλυψη των αναγκών με μόνιμο προσω-
πικό και βεβαίως την μονιμοποίηση όλων των 
σημερινών συμβασιούχων με την μετατροπή 
των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου. 
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