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Πρόγρακκα Απεργηαθής Εβδοκάδας 
 

Οι νοζοκομειακοί γιαηροί ηες Αταΐας με ηεν ηριήμερε απεργία 17-19/9, ζηα πλαίζια ηων γενικόηερων 

κινεηοποιήζεων ηων εργαδομένων ενάνηια ζηεν πολιηική ηες ηρόικας και ηεν κσβέρνεζε ηες καηαζηροθής, 

αγωνίδονηαι: 
1. Να μθν κλείςει κανζνα νοςοκομείο, καμιά κλίνθ, καμιά δομι του ΕΟΠΥΥ. Κανζνασ ςυνάδελφοσ ςε 

διακεςιμότθτα-απόλυςθ. Κανζνασ δεν περιςςεφει, πλεονάηουν τα όργανα και οι παράγοντεσ που μασ 

ζφταςαν ςαν κοινωνία ςε αυτό το χάλι 

2. Δθμοκρατικό ςχεδιαςμό των υγειονομικϊν αναγκϊν τθσ Ελλάδασ και τθσ περιφζρειάσ μασ, χάρτθσ υγείασ 

τθσ περιοχισ. Δθμιουργία Δικτφου Πρωτοβάκμιασ υγείασ και αποκατάςταςθσ αςκενϊν, ενίςχυςθ του 

προςωπικοφ των νοςοκομείων, απρόςκοπτθ χρθματοδότθςθ τθσ λειτουργίασ τουσ. 

3. Κανζνασ αναςφάλιςτοσ χωρίσ υγειονομικι κάλυψθ. Όχι ςτθν απάτθ του health voucher που οδθγεί ςτθν 

καταςπατάλθςθ πόρων του ΕΣΠΑ γι αυτι τθν –πλειοψθφοφςα πλζον- κατθγορία ςυμπολιτϊν μασ. 

Κατάργθςθ των «διοδίων» (5ευρω, 25ευρω). 

4. Άμεςθ πλθρωμι των δεδουλευμζνων εφθμεριϊν μασ, να αποςυρκοφν οι διατάξεισ που αφαιροφν από το 

υπουργείο τθν υποχρζωςθ καταβολισ τουσ. Όχι ςτθν κρατικι κλοπι. Προγράμματα εφθμερίασ πραγματικά 

και αςφαλι και όχι χρθματοδότθςθ ανάλογα με τισ ορζξεισ τθσ τρόικασ και των οργάνων τθσ. 

5. Κανζνασ νζοσ ςυνάδελφοσ μετανάςτθσ. Να μείνουμε να παλζψουμε και να οικοδομιςουμε ζνα 

υγειονομικό ςφςτθμα αντάξιο του λαοφ μασ. 

Δεζκεσόκαζηε όηη καδί κε ηοσς εργαδόκελοσς θαη ηελ θοηλωλία ζα σπεραζπηζηούκε ηε 

ιεηηοσργία ηωλ λοζοθοκείωλ κας. Σε περίπηωζε ποσ ε θσβέρλεζε προβεί ζε αποθάζεης θιεηζίκαηος ή 

σποβάζκηζες λοζειεσηηθώλ κολάδωλ θαιούκε ηοσς ζσλαδέιθοσς θαη ηοσς θοηλωληθούς θορείς λα 

εγγσεζούλ ηε ζσλέτηζε ηες ιεηηοσργίας ηοσς. 

 

Είκαζηε αιιειέγγσοη κε όιε ηελ εργαδόκελε θοηλωλία ποσ τεηκάδεηαη από ηα όργαλα-

θαηαζηροθείς ηωλ δηεζλώλ ηοθογιύθωλ θαη όιοη καδί βρηζθόκαζηε ζε έλα Δηαρθή Αγώλα Αλαηροπής 

ασηώλ θαη ηες ποιηηηθής ηοσς. 

 Συμμετζχουμε ςτο ςυλλαλθτιριο πρωτοβάκμιων ςωματείων τθσ πόλθσ μασ τθν Παραςκευή 13/9 ςτισ 

7.30μμ ςτην Πλ. Γεωργίου. 

 Τθν Τρίτη 17/9 (πρϊτθ μζρα τθσ Απεργίασ) ςτισ 10.00 πμ ςτην Πλ. Εθνικήσ Αντίςταςησ (πρ. Όλγασ) με τισ 

ποδιζσ μασ και πανό ςυναντοφμε τουσ απεργοφσ κακθγθτζσ και πορευόμαςτε από κοινοφ ςτουσ δρόμουσ 

τθσ πόλθσ 

 Τθν Τετάρτη 18/9 ςυμμετζχουμε ςτο Απεργιακό Συλλαλθτιριο των Πρωτοβάκμιων ςωματείων ςτθν Πλ. 

Εθνικήσ Αντίςταςησ ςτισ 10.30 πμ 

 Τθν Πέμπτη 19/9 το απόγευμα ςυμμετζχουμε ςτθ ςυνδιοργάνωςθ Μεγάλθσ Συναυλίασ Αλληλεγγφησ ςτην 

Πλ. Γεωργίου. 

 

Για το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ν.Α. 
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