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Μετά από 22 ημέρες επίσχεσης εργασίας, το υπουργείο υγείας και η διοίκηση 
του νοσοκομείου με τη στάση τους μας ανάγκασαν, τους ειδικευόμενους (οι 
ειδικευμένοι επιφυλάσσονται) ιατρούς του Νοσοκομείου Ελληνικός Ερυθρός 
Σταυρός, να βγούμε από τη Γενική Εφημερία της Παρασκευής 9 Απριλίου όπως 
αποφασίσαμε στη Γενική Συνέλευση δύο ημέρες νωρίτερα. Παράλληλα κινηθήκαμε 
τόσο με εξώδικο ενάντια στη διοίκηση του νοσοκομείου, όσο και με αίτηση προς την 
επιθεώρηση εργασίας για τα δεδουλευμένα που μας χρωστάνε .  

Ο λόγος είναι πως τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί τους τελευταίους μήνες 
σηματοδοτούν την περικοπή του προσωπικού που εφημερεύει, το πάγωμα των 
προσλήψεων ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ προσωπικού, τη ληστρική επιδρομή 
στα εισοδήματά μας, ενώ χρωστάνε στους γιατρούς δεδουλευμένα από τον 
Δεκέμβριο (!!!).  

Την ίδια στιγμή, ουδεμία πρωτοβουλία δεν λαμβάνεται για να σταματήσει το 
πραγματικό φαγοπότι στις πλάτες των ασφαλισμένων. Οι υπερτιμολογήσεις 
φαρμάκων και υλικών, τα διάφορα κερδοφόρα παραμάγαζα μέσα στα νοσοκομεία, 
αλλά και το σκάνδαλο της εξόδου δημοσίου χρήματος από τον υποστελεχωμένο 
δημόσιο στον κρατικοδίαιτο ιδιωτικό τομέα (με κοντινό μας παράδειγμα το Ερρίκος 
Ντυνάν και τη σήραγγα που το ενώνει με το ΝΕΕΣ) συνεχίζονται ΑΝΕΝΟΧΛΗΤΑ. 
Μάλιστα στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης αναφέρεται ρητά πως οι 
περικοπές στο Δημόσιο τομέα θα συνοδεύονται από χρηματοδότηση των 
Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.   

Μας έχει γίνει φανερό πως απώτερος στόχος είναι η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ προς όφελος του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ και η 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ και ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΝΤΩΣΗ των ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ που 
ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ στο Ε.Σ.Υ. και ΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΣΘΟ ΤΟΥΣ.  
 Η επίσχεση εργασίας από την εφημερία της Παρασκευής είχε σαν 
αποτέλεσμα το ουσιαστικό κλείσιμο της εφημερίας για τις κλινικές που είχαν 
σοβαρό πρόβλημα, με το ΕΚΕΠΥ να στέλνει τα ασθενοφόρα σε άλλα νοσοκομεία. 
Ταυτόχρονα όμως αναδείχτηκε: 

• Η ανευθυνότητα της διοίκησης που παρά το γεγονός ότι ΓΝΩΡΙΖΕ μια 
εβδομάδα νωρίτερα ότι οι γιατροί βρίσκονται σε επίσχεση, ΔΕΝ ΠΗΡΕ 
ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ το ΕΚΑΒ και το 
ΕΚΕΠΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ. 

• Επίσης, το γεγονός ότι η εφημερία δεν μπορεί να λειτουργήσει με την 
επίσχεση εργασίας των ειδικευόμενων ανέδειξε πως οι κλινικές 
ανεξαρτήτως κινητοποίησης ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΥΤΩΣ Ή ΑΛΛΩΣ ΜΕ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Όποιος έχει βρεθεί έστω μία φορά σε τμήμα επειγόντων 
το καταλαβαίνει. Οι περικοπές και το πάγωμα των προσλήψεων που 
πραγματοποιούνται θα σημάνουν την ταφόπλακα στο ΕΣΥ.  

 
 

ΤΕΛΙΚΑ H ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΓΙΑΤΙ :  
 

• Αναδείχτηκε το πρόβλημα του νοσοκομείου και το ΕΚΕΠΥ αναγκάστηκε 
να στέλνει τα ασθενοφόρα σε άλλα νοσοκομεία. Ουσιαστικά έκλεισε η 
εφημερία για τα τμήματα που ήταν σε επίσχεση. 

• Αρκετές ενεργείς εφημερίες επιμελητών που, στα πλαίσια των περικοπών, 
είχαν μετατραπεί σε ετοιμότητας επειδή θεωρήθηκαν ¨περιττές¨ , ξαναέγιναν 
ενεργείς προκειμένου να λειτουργήσει το νοσοκομείο. Ανατρέπουμε έτσι τη 
θεσμοθέτηση της (υπο)λειτουργίας του νοσοκομείου με ¨μαθητευόμενους 
(ειδικευόμενους) μάγους¨  και όχι με ειδικούς. 



• Μπλοκάραμε τις περικοπές στα προγράμματα εφημεριών και επομένως 
διαφυλάσσουμε την ασφαλή λειτουργία του νοσοκομείου. Αυτό 
πραγματοποιήθηκε με υπογραφή από τον διοικητή αμέσως πριν την εφημερία 
της Παρασκευής προγράμματος για άλλες 10 ημέρες. 

 
 

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ: 
 

Απέναντι στους κινητοποιούμενους γιατρούς τάσσονται ανοιχτά και με 
εκβιασμούς πλέον αρκετοί (γνωστοί-άγνωστοι) διευθυντές οι οποίοι 
λειτουργώντας ως το μακρύ χέρι του υπουργείου, αγωνίζονται πάση θυσία να 
καταστείλουν την κινητοποίηση. Δυστυχώς για αυτούς, το έργο το έχουμε ξαναδεί 
και ξεκάθαρα τους λέμε ότι ΔΕ ΜΑΣΑΜΕ. 
ΚΥΡΙΟΙ, ΠΑΡΤΕ ΤΟ ΧΑΜΠΑΡΙ, ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΤΣΙΦΛΙΚΙ ΣΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΥΠΗΡΕΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ.  
Ειδικά σε ότι αφορά τους ειδικευόμενους θέλει πολύ θράσσος να τους απειλείτε 
ότι θα τους στερήσετε κάτι που έτσι κι αλλιώς δεν τους παρέχετε (βλ. 
εκπαίδευση). 
ΤΕΡΜΑ ΤΑ ΑΣΤΕΙΑ. ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥ 
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ. 
ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ. 

 
Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09/04/2010 ΗΤΑΝ Η ΑΡΧΗ 

 
 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ: 
 

• την άμεση υλοποίηση των δεσμεύσεων της Συλλογικής Σύμβασης που 
περιλαμβάνουν αυξήσεις στους μισθούς, προσλήψεις, και την αυτοτελή 
φορολόγηση των εφημεριών μας. 
• καμία περικοπή στα ασφαλή προγράμματα  εφημεριών που ήδη 
ισχύουν. 
• άμεση πληρωμή των δεδουλευμένων. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

• ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ). ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗΝ 
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΕΝΔΟΙΑΣΜΟ. 

• ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ 
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. 

• ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ. 

• ΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΣΕ 
ΕΠΙΣΧΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 

• ΝΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16-4-2010 ΣΤΙΣ 11:00 
ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ. 

 
 

ΟΛΟΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ 


