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Σ

ε μια ύστατη προσπάθεια- όχι στο «παρά πέντε» αλλά κυριολεκτικά
στο «και πέντε»- σώσαμε το ΕΣΥ από την κατάρρευση, αυτήν που θα
επήρχετο από το εφημεριακό κραχ. Αποδεχτήκαμε μια κλαδική
σύμβαση εργασίας με το Υπουργείο Υγείας, η οποία εν μέρει ικανοποιεί
και εν μέρει θεραπεύει κάποια προβλήματα της χρόνιας εργασιακής και
μισθολογικής μας αθλιότητας προκειμένου να μην κλείσουν τα
νοσοκομεία και οι εφημερίες. Υποχωρήσαμε προσωρινά στο αίτημα της
άρσης του εργασιακού μας μεσαίωνα, μεταθέτοντάς το στο εγγύς μέλλον
και συναρτώντας το με εγγυημένες από την πολιτεία και το Υπουργείο
προσλήψεις. Λάβαμε κάποιες αυξήσεις στους βασικούς μας μισθούς, όχι
αμελητέες, αλλά οπωσδήποτε υποπολλαπλάσιες της μισθολογικής
απώλειας που έχουμε υποστεί εδώ και κάποια χρόνια. Και
κατοχυρώσαμε στα χαρτιά της συμφωνίας μας με το Υπουργείο την
σημαντικότατη εξέλιξή μας μέσα στο σύστημα, όπως και το
πολυδιευθυντικό.
Έναντι όλων αυτών αποδεχτήκαμε να συνεχίσουμε να καλύπτουμε τις
ανάγκες εφημέρευσης των νοσοκομείων, όπως κάναμε μέχρι τώρα. Με
την προϋπόθεση ότι όλα αυτά (αυξήσεις, προσλήψεις, εξέλιξη,
πολυδιευθυντικό) θα κυρωθούν με νόμο στη Βουλή και θα υλοποιηθούν.
«Και πριν αλέκτορα φωνήσαι τρις…»
άρχισαν να μαίνονται ως Ηρωδιάδες οι Διευθυντές που συστοιχίζονται
γύρω από την Πανελλήνια Ιατρική Εταιρεία Διευθυντών ΕΣΥ. Αυτός ο
σκληρός και άκρως ιδιοτελώς κινούμενος πυρήνας δεν αφορά μόνο
Διευθυντές του ΕΣΥ, αλλά και πανεπιστημιακούς, οι οποίοι βλέπουν να
απειλείται η προσοδοφόρος
μονοκρατορία τους και αρχίζουν να
ξιφουλκούν υπέρ της αξιοκρατίας !!! Οδύρονται για την ισοπέδωση των
πάντων! Προαναγγέλλουν περίσκεπτοι την επερχόμενη μετριότητα!
Εντέλει ζητούν από βουλευτές και κόμματα την καταψήφιση της
κλαδικής σύμβασης στη Βουλή και χρησιμοποιούν ως πολιορκητικό
κριό τον υπουργό Εσωτερικών κ. Παυλόπουλο.

Η

πιθανότερη εξέλιξη είναι οι απειλές και οι διαδρομισμοί των
συγκεκριμένων θα μείνουν ως περιθωριακές γραφικότητες. Ας
σκεφτούμε όμως τι ενέργειες κάνουμε στην ακραία περίπτωση που
εισακουστούν οι Ηρωδιάδες.
Πέραν του αντιλόγου που έχουμε για το πολυδιευθυντικό, το οποίο έχει
δοκιμαστεί και αποδώσει ευεργετικά αποτελέσματα στις περισσότερες
χώρες της Ευρώπης και της Β. Αμερικής… Πέραν του ότι θα πρέπει να
ειπωθούν και να αποκαλυφθούν οι ολέθριες συνέπειες του
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μονοδιευθυντικού-φεουδαρχικού συστήματος που ισχύει σήμερα και το
οποίο έχει βαρύτατες ευθύνες για τη δυσλειτουργία των νοσοκομείων,
αλλά και τις κατευθυνόμενες επιλογές σε φάρμακα και υλικά καθώς και
για το άθλιο καθεστώς της παραοικονομίας που επικρατεί στα
νοσοκομεία…
Πέρα λοιπόν απ΄ όλα αυτά τι κάνουμε σε περίπτωση που η κλίκα αυτή
επιβάλλει τη βούλησή της στο Κοινοβούλιο και δεν κυρωθεί νομοθετικά
η σύμβαση;

Α

πό τώρα να τεθούν σε συναγερμό οι Ενώσεις και όλοι οι
νοσοκομειακοί γιατροί, θέτοντας ως οριακή ημερομηνία την 20η
Δεκεμβρίου 2008, ώστε μέχρι τότε να έχει κυρωθεί η κλαδική σύμβαση
νομοθετικά. Σε ενάντια περίπτωση πραγματοποιούμε στροφή 180
μοιρών: ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ για ανθρώπινα ωράρια από τον Γενάρη
2009.
Και τότε πλέον το εφημεριακό κραχ δεν θα είναι πια μια απειλή αλλά
ένα γεγονός.
Κυριολεκτώ.
Πάτρα, Δεκέμβριος 2008
n

2

