
 

Πανελλόνιοσ Σύλλογοσ Εργαζομϋνων Υπουργεύου Υγεύασ 
Γιατύ εύμαςτε ςε κινητοποιόςεισ; 

 
Ο χώροσ τησ Δημόςιασ Υγεύασ εύναι από τουσ πιο κρύςιμουσ για την κοινωνικό ςυνοχό και ευημερύα. Όςο 

διαςφαλύζεται ο δημόςιοσ και κοινωνικόσ χαρακτόρασ τησ υγεύασ, κϊθε πολύτησ αυτόσ τησ χώρασ θα μπορεύ να 
απολαμβϊνει ελεύθερα και χωρύσ αντύτιμο αυτό το κοινωνικό αγαθό.  

 

Ωσ δημόςιοι λειτουργού που υπηρετούμε ςε ϋνα τόςο ευαύςθητο τομϋα, μασ θλύβει και μασ εξοργύζει η 
ςταδιακό απαξύωςη τησ δημόςιασ υγεύασ. Ιδιαύτερα τώρα, ςτα χρόνια των μνημονύων, εύναι παςιφανϋσ ότι η 
πολιτικό και οικονομικό εξουςύα, ςυνεπικουρούμενεσ από τα όργανα ελϋγχου των διεθνών δανειςτών ϋχουν 
επιδοθεύ ςε ϋνα διαρκό αγώνα με ςτόχο το ολοκληρωτικό ξεπούλημα τησ δημόςιασ υγεύασ και περύθαλψησ και 
την ιςοπϋδωςη του κοινωνικού κρϊτουσ. 

 

Τα όπλα που χρηςιμοποιούν για να πετύχουν αυτόν τον ςτόχο εύναι πολλϊ: 

 Οι οριζόντιεσ απολύςεισ δημόςιων λειτουργών, το νϋο πειθαρχικό, η καταςτρατόγηςη του τεκμηρύου 
τησ αθωότητασ και βαςικών δικαιωμϊτων: Σε μύα Δημόςια Διούκηςη υποςτελεχωμϋνη ςε ευαύςθητουσ 
τομεύσ, όπωσ αυτόσ τησ Υγεύασ και περύθαλψησ, προςπαθούν να μασ πεύςουν ότι εμεύσ περιςςεύουμε. Δεν εύναι 
μόνο οι 68 ςυνϊδελφοι που εύναι υποψόφιοι προσ απόλυςη αλλϊ και οι 150.000 που ζητϊει η Τρόικα μϋχρι το 
2015. Με τον νόμο 4093/2012 (Μνημόνιο 3) ο δημόςιοσ λειτουργόσ αδυνατεύ πλϋον να εκπληρώςει το καθόκον 
τησ προϊςπιςησ του δημοςύου ςυμφϋροντοσ, αφού δεν θα μπορεύ να αντιταχθεύ ςε πολιτικϋσ που το βλϊπτουν. 
Τϋλοσ, η αυτόματη θϋςη ςε αργύα των υπαλλόλων που εκκρεμούν εισ βϊροσ τουσ πειθαρχικϋσ διαδικαςύεσ, πριν 
κριθεύ η αθωότητϊ τουσ, ςυνιςτϊ κατϊφωρη παραβύαςη του Συντϊγματοσ και ςτοιχειωδών αρχών του Δικαύου. 

 

 Οι προςλόψεισ ςτα Νοςοκομεύα ϋχουν παγώςει. Το μεςοπρόθεςμο πρόγραμμα προβλϋπει 15.112 
αποχωρόςεισ και μόνο 2.261 προςλόψεισ για την πενταετύα ‘12-‘16. Με την λόξη των ςυμβϊςεων των 
νοςηλευτών 200 κλύνεσ θα μεύνουν κλειςτϋσ, την ώρα που αςθενεύσ πεθαύνουν αναμϋνοντασ κρεβϊτι ςτην 
Εντατικό. 

 Ο ΕΟΠΥΥ διαλύεται, ενώ ενιςχύεται η ιδιωτικοπούηςη τησ υγεύασ. Η εκχώρηςη τομϋων τησ υγεύασ ςτον 
ιδιωτικό τομϋα επιβαρύνει ολοϋνα και περιςςότερο τουσ πολύτεσ, χωρύσ να διαςφαλύζεται απαραύτητα η 
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεςιών. 

 

Γιατύ όλα αυτϊ ςε αφορούν; 
 

 Τα μϋτρα μετακυλύουν το βϊροσ ςτισ ϊδειεσ τςϋπεσ των πολιτών. Επιβϊλλουν ειςοδηματικϊ κριτόρια για τη 
δωρεϊν χορόγηςη υγειονομικού υλικού ςε παραπληγικούσ, τετραπληγικούσ, νεφροπαθεύσ, 
μεταμοςχευμϋνουσ, οροθετικούσ. Καθορύζουν ςυμμετοχό 50% για αςφαλιςμϋνουσ του ΟΓΑ και 30% για 
αςφαλιςμϋνουσ των ϊλλων Ταμεύων, προσ ςυμβεβλημϋνεσ Ιδιωτικϋσ Κλινικϋσ. Πϊνω από 500.000 ϊνθρωποι 
δε δικαιούνται ςτοιχειώδη υγειονομικό περύθαλψη λόγω μη πλόρωςησ αςφαλιςτικών προώποθϋςεων. 

 

 Αυξϊνονται τα ποςοςτϊ ςυμμετοχόσ των αςφαλιςμϋνων, πληθαύνουν τα εκτόσ λύςτασ φϊρμακα, επιβϊλλεται 
κρϊτηςη ενόσ ευρώ για κϊθε ςυνταγό και χαρϊτςι 25 ευρώ για κϊθε ειςαγωγό ςτα Νοςοκομεύα. 

 

 Οι απολύςεισ ςε ςυνδυαςμό με την απαγόρευςη των προςλόψεων από την Τρόικα θα υποβαθμύςουν κι ϊλλο το 
επύπεδο των παρεχόμενων υπηρεςιών. Αυτό το φτωχό επύπεδο υπηρεςιών θα επικαλούνται οι κυβερνώντεσ και 
τα δημοςιογραφικϊ φερϋφωνϊ τουσ, ώςτε να ρύξουν ςαν ώριμο φρούτο τισ δημόςιεσ υπηρεςύεσ και αγαθϊ ςτην 
αγκαλιϊ των ιδιωτών, που θα χρεώνουν για τη μϋχρι ςόμερα χωρύσ οικονομικό επιβϊρυνςη παροχό τουσ. 

 

 Αν το ποςοςτό τησ ανεργύασ εύναι ςόμερα 25,4%, μετϊ τισ απολύςεισ θα εκτοξευθεύ κατακόρυφα. Σε μια 
ιδιωτικό αγορϊ που οι μιςθού ϋχουν φτϊςει τα 400 ευρώ και οι εργαζόμενοι αντιμετωπύζονται ςαν αναλώςιμα 
προώόντα, η περαιτϋρω αύξηςη των ανϋργων θα την μετατρϋψει ςε πραγματικό ζούγκλα. 

 

Καιρόσ να τελειώνουν κϊποιεσ αυταπϊτεσ. Ένα πελατειακό ςύςτημα δε θα γύνει αξιοκρατικό, αν απολυθούν 
μερικϋσ χιλιϊδεσ που εξαρτϊται η ζωό τουσ από αυτό τη δουλειϊ. Θα αλλϊξει μόνο με την ανατροπό τησ υπϊρχουςασ 
πολιτικόσ που το γϋννηςε. Ο ςτόχοσ δεν εύναι ούτε η εξοικονόμηςη δαπανών, ούτε η αξιοκρατύα. Εύναι η ιςοπϋδωςη 
των βαςικών ατομικών και κοινωνικών δικαιωμϊτων, ώςτε ϋνασ ολόκληροσ λαόσ να θυςιαςτεύ ςτο βωμό των κερδών 
του Κεφαλαύου. Το πλόγμα που δϋχονται αυτό τη ςτιγμό οι δημόςιοι λειτουργού, εύναι ϋνα πλόγμα κατϊ ολόκληρησ 
τησ κοινωνύασ.  

Για αυτό καλούμε όλουσ τουσ πολύτεσ να ςυμπαραςταθούν ςτισ κινητοποιόςεισ μασ.  
Να ςυμπαραταχθούν με τον αγώνα που κϊνουμε για δουλειϊ, αξιοπρϋπεια και δημόςια υγεύα και 
περύθαλψη. 

Μη ςτϋκεςτε απϋναντύ μασ. Εύμαςτε ςύμμαχοι ςε αυτό τον αγώνα. 


