
ΣΩΜΑΤΕ ΙΟ   ΕΡΓΑΖΟΜΕ ΝΩΝ   ΝΟΣΟΚΟΜΕ Ι ΟΥ   ΕΥΑΓΓΕΛ Ι ΣΜΟΣ

 Τ Ρ Ι Τ Η  2 1  Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ

ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ        από  10πμ  έως  τη  λήξη  της  πρωινής  βάρδ ιας    

Σ Υ Γ Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Σ Η  1 1 π μ  Σ Τ Ο  Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο  Υ Γ Ε Ι Α Σ
Σχεδόν  2  χρόνια  μετά  την  έναρξη  της  πανδημίας  που  ανέδειξε  με  το  χειρότερο  τρόπο  τις

εγκληματικές συνέπειες από την πολιτική υποβάθμισης και εμπορευματοποίησης του ΕΣΥ που ακολουθεί η
σημερινή κυβέρνηση όσο και οι προκάτοχοί της, ερχόμαστε αντιμέτωποι με την απαράδεκτη απόφαση για
αναστολή εργασίας χιλιάδων συναδέλφων εργαζόμενων στα νοσοκομεία από 1η/9ου αλλά και με την απειλή
της απόλυσης πολλών χιλιάδων ακόμη ελαστικά εργαζόμενων το αμέσως επόμενο διάστημα.

Ο μαζικός, ασφαλής καθολικός εμβολιασμός αποτελεί ένα σημαντικό όπλο της επιστήμης στην μάχη
για  την  αντιμετώπιση  της  πανδημίας.  Ο  αγώνας  ενάντια  στην  εκβιαστική  κι  απαξιωτική  εκδίωξη  των
συναδέλφων  δεν  έχει  καμία  σχέση  με  τις  ανορθολογικές  αντιλήψεις  διάφορων  «αντιεμβολιαστών»  που
αποτελούν εν τέλει ένα βολικό πεδίο αντιπαράθεσης για κυβέρνηση και υπουργείο. 

Είναι ψέμα ότι η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού στους υγειονομικούς έχει στόχο την προστασία
της δημόσιας υγείας. Δεν «έπιασε ξαφνικά ο πόνος» αυτούς που πέταξαν στα σκουπίδια τις θυσίες του
ελληνικού λαού με το χωρίς όρους άνοιγμα του τουρισμού για τα κέρδη των μεγαλοεπιχειρηματιών. Που
έχουν  καταστήσει  τα  μέσα  μεταφοράς,  τα  σχολεία  και  τους  χώρους  δουλειάς,  ακόμη  και  τα  ίδια  τα
νοσοκομεία με τις απαράδεκτες συνθήκες συνωστισμού και τα υγειονομικά πρωτόκολλα λάστιχο σε χώρους
υπερμετάδοσης  του  ιού.  Που  με  την  συνεχή  υποβάθμιση  του  δημόσιου  συστήματος  υγείας  θέτουν
καθημερινά σε ταλαιπωρία και σε κίνδυνο τους ασθενείς τόσο από την νόσο COVID-19 όσο κι από όλες τις
υπόλοιπες  ασθένειες,  που  έχουν  εξαφανίσει  κάθε  έννοια  πρωτοβάθμιας  φροντίδας  και  πρόληψης.  Που
αρνούνται πεισματικά την δίκαιη ένταξη των υγειονομικών στα ΒΑΕ την ώρα που με την υποστέλεχωση, τα
εξαντλητικά ωράρια, τις αναστολές αδειών, μας ωθούν καθημερινά στην εξουθένωση.

 Η κυβέρνηση αξιοποιεί τον υποχρεωτικό εμβολιασμό ως άλλοθι για τις ανατροπές στο ΕΣΥ
που  έχει  από  καιρό  εξαγγείλει.  Προκλητικά  άλλωστε  από  την  πρώτη  ημέρα  είδαμε  με  φαστ  τρακ
διαδικασίες να μπαίνουν εργολάβοι, να ανοίγουν τρίμηνες συμβάσεις να ανοίγουν νέες «μπίζνες» για ΣΔΙΤ
στα νοσοκομεία με ιδιωτικά κέντρα και εργαστήρια. Τις προθέσεις τους αποδεικνύει και η ομηρία χιλιάδων
υγειονομικών με τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, επικουρικούς, εργολαβικούς, ΟΑΕΔ κλπ για τους οποίους
δεν  γίνεται  ούτε  συζήτηση  για  μονιμοποίηση  παρότι  καλύπτουν,  τεκμηριωμένα  εδώ και  χρόνια,  πάγιες
ανάγκες και δεν περισσεύει ούτε ένας! Αντ’ αυτού από τον επόμενο μήνα και μέχρι το τέλος του έτους
κινδυνεύουν με απόλυση χιλιάδες συνάδελφοι, αριθμός που πανελλαδικά φτάνει τους 30.000 εργαζόμενους!

Όλοι οι εργαζόμενοι που βιώνουν σήμερα τη φρίκη της αναστολής και το φόβο της απόλυσης είναι
αυτοί που ήταν το προηγούμενο διάστημα στην πρώτη γραμμή, που έδωσαν το καλύτερο τους εαυτό στη
μάχη του λαού μας την πανδημία, χωρίς ξεκούραση, συχνά χωρίς τα απαραίτητα μέσα με πολλούς να έχουν
νοσήσει και να έχει κινδυνέψει πραγματικά η ζωή τους.

Η νέα ηγεσία του υπουργείου υγείας αποτελεί εξάλλου και μία δήλωση ότι είναι αποφασισμένοι να
συνεχίσουν  με  γρήγορους  ρυθμούς  το  έργο  που  ξεκίνησαν  και  υλοποίησαν  όλες  οι  προηγούμενες
κυβερνήσεις.  Το  «νέο»  ΕΣΥ  που  οραματίζονται  είναι  αποκρουστικό! Περιλαμβάνει  απολύσεις,
συγχωνεύσεις, ακόμη πιο εξαντλητικές και αβέβαιες συνθήκες εργασίας. Περιλαμβάνει ακόμη μεγαλύτερη
ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών υγείας ,  προαναγγέλλοντας τεράστια κέρδη για τους επιχειρηματίες της
υγείας και ένα τρομακτικό μέλλον για την υγεία και την περίθαλψη του ελληνικού λαού. 

Οι  υγειονομικοί  έχουν  σταθεί  όλο  το  προηγούμενο  διάστημα  στην  πρώτη  γραμμή  της  μάχης  για  την
υπεράσπιση της υγείας του λαού μας τόσο από το πόστο της δουλειάς όσο και από το πόστο του αγώνα.
Σήμερα,  ακόμη  πιο  μαζικά,  ακόμη  πιο  αποφασισμένα  πρέπει  να  αγωνιστούμε,  να  αντισταθούμε,  να
διεκδικήσουμε:

 ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΚΤΟΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ – ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΩΡΑ!

 ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ - ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ –

  ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΡΑ! ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑ ΒΑΕ

 ΟΧΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΕΡΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΥ!


