
ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑ

     Απευθυνόμαστε ….

Στην  πλειοψηφία  των  εργαζομένων  -  μισθοσυντήρητων  γιατρών   του  δημόσιου 
συστήματος υγείας .

Σε κάθε έντιμο επιστήμονα που ανησυχεί για την κατάσταση που διαμορφώνεται στον 
χώρο της υγείας, ιδιαίτερα στην περιοχή μας μετά το σεισμό. Σε κάθε συνάδελφο που δεν 
έχει καμμιά σχέση με κυκλώματα , παραοικονομία  και ''φακελάκια''

Σ'αυτή την περίοδο, που περισσότερο από ποτέ, γίνονται αντιληπτά τα αποτελέσματα των 
αντιλαϊκών πολιτικών που εφαρμόστηκαν και εφαρμόζονται στον τομέα της υγείας.

 Προωθείται η σύμπραξη του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα  υγείας, 
που διευκολύνει τη δράση του κεφαλαίου για ακόμα μεγαλύτερα κέρδη 
και περιορίζει ακόμα πιο πολύ τα δικαιώματα τόσο των ασθενών όσο 
και των εργαζομένων στο χώρο της υγείας.

 Ανατρέπονται οι εργασιακές σχέσεις των υγειονομικών. Οι ελαστικές 
σχέσεις εργασίας καθιερώνονται όλο και πιο πολύ στους γιατρούς, όχι 
μόνο  του  ιδιωτικού  τομέα αλλά  και  στο  Δημόσιο,  ιδιαίτερα  με  την 
υπογραφή  της  τελευταίας  σύμβασης.  Έτσι  έχουμε  κατάργηση  της 
μονιμότητας, συμβάσεις αορίστου χρόνου, συμβάσεις έργου, επέκταση 
του θεσμού του επικουρικού γιατρού. 

 Επιδεινώνονται  οι  συνθήκες  δουλειάς  (έλλειψη  προσωπικού,  όγκος 
δουλειάς  λόγω  έλλειψης  πρωτοβάθμιας  φροντίδα  υγείας,    έλλειψη 
μέτρων  υγιεινής  και  ασφάλειας),  αλλά  και  οι  μισθοί  και  συντάξεις 
βρίσκονται  πολύ πίσω από τις  ανάγκες των γιατρών και  των άλλων 
υγειονομικών.

 Ανατρέπεται  παραπέρα  το  ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό  σύστημα  με 
βασικό  στόχο,  την  παράταση  του  εργάσιμου  βίου,  τη  μείωση  των 
συντάξεων, το χτύπημα της επικουρικής ασφάλισης, την ενίσχυση των 
επιχειρηματιών στο χώρο της ασφάλισης.

 Τα  λαϊκά  στρώματα  μετατρέπονται  σε  “πελάτες”  και  η  υγεία 
αντιμετωπίζεται σαν εμπόρευμα, που ολοένα ακριβαίνει.



   

 Όλοι αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα στο επίπεδο των αμοιβών μας, των συνθηκών 
εργασίας, της ασφάλισης μας, της αυξανόμενης ανεργίας των νέων γιατρών, προβλήματα 
που καθημερινά οξύνονται. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που θέλει την υγεία 

εμπόρευμα. Μιας πολιτικής που εφάρμοσαν οι κυβερνήσεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ με τις πλάτες 
των συνδικαλιστικών πλειοψηφιων σε ΟΕΝΓΕ-ΕΙΝΑ . Μιας πολιτικής , που εύκολα 

βρίσκει και διαθέτει 28 δις ευρώ , στις τράπεζες και τους βιομήχανους αλλά για τα λαικά 
στρώματα , τους εργαζόμενους , για την υγεία διαθέτει '' ψίχουλα''

           Καταλαβαίνουμε πως τα δικά μας προβλήματα  έχουν την ίδια αιτία με τα   

    προβλήματα  του λαού, στον τομέα των   προσφερόμενων υγειονομικών υπηρεσιών.

    

          Η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, της λειτουργίας των  δημόσιων υπηρεσιών υγείας 
με βάση τα ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια  και την ανταποδοτικότητα, η υποστήριξη της 

δραστηριότητας του μεγάλου κεφαλαίου στον τομέα της υγείας (υπηρεσίες και φάρμακο), 
αποτελούν μόνιμες κατευθύνσεις της Eυρωπαϊκής Ενωσης  και   βασική επιδίωξη κάθε 

νομοθετικής πρωτοβουλίας του ΠΑΣΟΚ προηγούμενα και της ΝΔ σήμερα.



        Απάντηση σε αυτή την κατάσταση μπορεί να είναι η αγωνιστική συσπείρωση των 
γιατρών, ο συντονισμός με το ταξικό εργατικό κίνημα. Συσπείρωση που θα υπερασπίζεται 
κατακτήσεις και θα διεκδικεί σύμφωνα με τα συμφέροντα των μισθωτών γιατρών και των 

άλλων εργαζομένων, σε αντιπαράθεση με τα συμφέροντα του κεφαλαίου στο χώρο της 
υγείας, είτε αυτά ικανοποιούν επιχειρηματικούς ομίλους, είτε το εμπορευματοποιημένο 

Δημόσιο σύστημα υγείας. 

        

       Συσπείρωση που γίνεται στη βάση της αναγνώρισης της Υγείας   ως αγαθού και 
όχι ως εμπορεύματος. Για αυτό διεκδικεί ένα καθολικό  αποκλειστικά Δημόσιο Δωρεάν 

Σύστημα Υγείας με κατάργηση κάθε  επιχειρηματικής δράσης. 

   

      Μόνο με την ανάπτυξη ενός συστήματος υγείας, απαλλαγμένο από τον ανταγωνισμό, 
το κριτήριο του κέρδους και της ανταποδοτικότητας, σε κοινωνικοοικονομικές συνθήκες 

που θα λειτουργούν υπέρ των λαϊκών συμφερόντων, μπορούν οι γιατροί να έχουν 
επαγγελματική εξασφάλιση, επιστημονική εξέλιξη και αναγνώριση του κοινωνικού τους 

ρόλου. Ιδιαίτερα οι νέοι γιατροί στους οποίους η εφαρμοζόμενη πολιτική προσθέτει 
εμπόδια και αδιέξοδα για το μέλλον τους, τους παρεμποδίζει την προσφορά τους για την 

ικανοποίηση των οξυμένων λαϊκών αναγκών.



    Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

     Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ που προτείνει ένα 
ολοκληρωμένο πλαίσιο θέσεων και συνεχή αγωνιστική προσπάθεια για τη δημιουργία 
μιας μαζικής συσπείρωσης γιατρών που θα διεκδικεί :

● Αποκλειστικά Δημόσιο-Δωρεάν, υψηλών προδιαγραφών σύστημα Υγείας. 
Πλήρη ανάπτυξη και στις τρεις βαθμίδες του.

● Πλήρη και επαρκή χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. 
Κατάργηση της εισφοράς των εργαζομένων στον κλάδο της υγείας.

● Στελέχωση σε αριθμό και ειδικότητες με σχέση εργασίας πλήρους και 
αποκλειστικής απασχόλησης.

● Κατάργηση της επιχειρηματικής δράσης και ένταξης όσων υγειονομικών 
μονάδων πληρούν τις προϋποθέσεις στο Δημόσιο σύστημα.

● Απορρόφηση όλων των ελευθεροεπαγγελματιών στο Δημόσιο σύστημα.
● Κατώτατος βασικός μισθός του ειδικευόμενου στα 1700 ευρώ με αντίστοιχη 

κλιμάκωση.
● Άμεση λήψη μέτρων για τον μηδενισμό του χρόνου αναμονής για ειδικότητα 

με το άνοιγμα νέων θέσεων βάσει των αναγκών που υπάρχουν
● Ο χρόνος ανεργίας και αναμονής στην ειδικότητα να είναι συντάξιμος και με 

αποδοχές στο 80% του βασικού μισθού.
● Αποκλειστικά Δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα.
● Πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα στα 55 για τους άντρες και στα 50 για τις 

γυναίκες. Αναγνώριση του ανθυγιεινού χαρακτήρα της εργασίας μας.
● Η σύνταξη να είναι ίση με τις αποδοχές του τελευταίου χρόνου.
● Η εκπαίδευση, η μετεκπαίδευση, η απαιτούμενη διαρκής επιμόρφωση να 

είναι δωρεάν, κρατική και όχι στην δικαιοδοσία των παντός είδους εταιριών, 
που μοιράζουν πιστωτικές μονάδες (credits) σπουδών.

● Ανάπτυξη κρατικού φορέα έρευνας, παραγωγής και δωρεάν διάθεσης 
φαρμάκου.

● Ανάπτυξη κρατικής βιομηχανίας παραγωγής υγειονομικού υλικού και 
ιατρικής τεχνολογίας.

ΣΤΙΣ 8 ΑΠΡΙΛΗ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥΣ ΣΕ ΕΙΝΑ-
ΟΕΝΓΕ. ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΕΝΕΣ 

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΕΣ. ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΜΑΣ ΤΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 

ΔΗΠΑΚ - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ


