
  Το ''στοίχημα'' κερδήθηκε.........?
O υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  Δ. Αβραμόπουλος μετά απο την συνάντηση του με 
τον  πρωθυπουργό  στις  16/3/09  ,  που  τον  ενημέρωσε  για ''την  τελευταία  μεγάλη  μας  νομοθετική 

πρωτοβουλία* και  που συνιστά τομή, μεταρρύθμιση στον ευρύτερο χώρο της υγείας'' και  δήλωσε μεταξύ 
άλλων οτι με τα μέτρα της κυβέρνησης '' ανοίγει μια νέα προοπτική για το δημόσιο, το Εθνικό Σύστημα 

Υγείας....Το στοίχημα κερδήθηκε!''  (*Ο Νόμος 3754/09  περί Ρύθμισης των  όρων απασχόλησης των 
νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις , αυτόν που η 
ΟΕΝΓΕ θεώρησε κλαδική σύμβαση ) 

                                                          

                                                                                                                                                                

                                                                              , 

Ενα σύστημα - επιχείρηση , προσανατολισμένο να πληρώνουν 
οι εργαζόμενοι και οι ασθενείς μιάς και 

''η υγεία του καθενός είναι αποκλειστικά ατομική του υπόθεση.''  
Σ'αυτό το Επιχειρηματικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) 

με την πενιχρή χρηματοδότηση για τις υποδομές και το υγειονομικό προσωπικό 
(αμοιβές,προσλήψεις,εκπαίδευση κ.α.) 

αλλά 
με την πλούσια χρηματοδότηση των διαφόρων εταιρειών ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού και 

υπηρεσιών , τους διάφορους μεσάζοντες και αετονύχηδες , 
μάλλον κερδίζει το στοιχημά του ο Υπουργός Υγείας . 

Με τους γιατρούς τα βρήκε , τα συμφώνησε ! 
Γιατί πως άλλωστε θα λειτουργήσουν καλύτερα οι επιχειρήσεις ? Πως θα μπούν περισσότεροι 

ιδιώτες στον χώρο της δημόσιας υγείας και θα έχουν περισσότερα κέρδη αν δεν ρυθμιστούν σωστά 
οι εργασιακές σχέσεις των γιατρών (αλλά και των άλλων υγειονομικών/εργαζομένων ) , 

αν δεν διευθετηθεί ο χρόνος εργασίας και δεν μπεί σε τροχιά ρήξης το σταθερό ημερήσιο ωράριο ? 
Το πρώτο νομικό λιθαράκι μπήκε ήδη με τον Νόμο-Κλαδική Σύμβαση 3754/09 . 

Σ'αυτό βοήθησαν τα μέγιστα οι παρατάξεις ΔΗΚΝΙ (ΝΔ) -  ΠΑΣΚΕ(ΠΑΣΟΚ) -ΑΕΓ-ΑΡΣΙ-
ΝΥΣΤΕΡΙ (ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ και Εξωκ. Αριστερά)  αλλά και η παράταξη της Ε.Σ.Ι στην Ε.Ι.Ν.Α. 

(συνονθύλευμα απο τους προηγούμενους και διάφορους λεγόμενους ανένταχτους) 
που όλοι μαζί έστησαν το τραπέζι του διαλόγου. 

Προφανώς αυτό το χάρηκε ο Υπουργός ! 

Σαν Παραμύθι .....

Γιατροί και νοσοκομειακό προσωπικό προσλαμβάνονται, νοσοκομεία αναβαθμίζονται,   
          άλλαξε το τοπίο των οικονομικών της υγείας, οι προμήθειες νοικοκυρεύονται,      
                      η λειτουργία των ιδρυμάτων αλλάζει προς όφελος του πολίτη.

Κοσμοϊστορικά γεγονότα !!!

Και η ''ταπεινή και φτωχή'' πραγματικότητα ?

Κόστος
Ασθενείς=Πελάτες

Προμήθειες

Κέρδη

Παραοικονομία
Φακελάκια

Φάρμακα και εταιρίες
Ιδιωτικά Απογευματινά 
Ιατρεία

Υγεία=Εμπόρευμα

 Συμπράξεις Ιδιωτών – Δημοσίου(ΣΔΙΤ)     
  



                                                                                                   

                                                

                            

                                                                                                       

 

                 
                         

      Το ''στοίχημα'' κερδήθηκε ?                                                                        
Έτσι μπορεί να πιστεύουν στην κυβέρνηση , να χαίρεται και να χαμογελά ο Υπουργός και οι συνεταίροι του 
                       στην ΔΗΚΝΙ (ΝΔ) , στην ΠΑΣΚΕ(ΠΑΣΟΚ) και κάποιοι απο την ΑΕΓ (ΣΥΝ) . 
Όλο και περισσότερο οι γιατροί καταλαβαίνουν οτι αυτά τα ''στοιχήματα'' κερδίζονται με τους αγώνες 
που έχουν ιδεολογικό και ταξικό περιεχόμενο μακριά απο αντεργατικές Ευρωπαικές οδηγίες και νόμους . 
Στον δρόμο του αταλάντευτου αγώνα , μαζί με όλους τους εργαζομένους στην υγεία , μαζι με όλο τον λαό 
για  ένα Ενιαίο Καθολικό, Αποκλειστικά Δημόσιο Δωρεάν Σύστημα Υγείας, που να παρέχει υψηλού 
επιπέδου πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες υπηρεσίες Υγείας , μακριά απο επιχειρηματικά 
συμφέροντα . Παλεύουν για την μείωση του σταθερού ημερήσιου χρόνου εργασίας χωρίς καμιά μορφή 
ελαστικού ωραρίου ή διευθέτησης του χρόνου εργασίας. Γιά 6ωρο - 5ήμερο - 30ωρο με μια εφημερία το 
πολύ κάθε βδομάδα. Μαζικές προσλήψεις γιατρών ειδικευμένων και ειδικευόμενων. Με μισθούς που να 
καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες με 1.700 ευρώ καθαρά κατώτερο βασικό μισθό στον ειδικευόμενο γιατρό 
με κλιμάκωση. Αφορολόγητο συνολικό εισόδημα έως τις 30.000 ευρώ.  Να είναι συντάξιμος ο χρόνος των 
εφημεριών , ένταξη στα ΒΑΕ . 

ΑΛΛΑΞΤΕ ΤΟΥΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥΣ στο Δ.Σ. της Ε.Ι.Ν.Α. και την Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.
ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΣΑΣ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ 

της  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ  (ΔΗΠΑΚ) 
την Τετάρτη 8 Απριλίου

Απο το τέλος του 2006 άρχισαν σιγά-σιγά να στήνουν, το τραπέζι 
του διαλόγου, σ´ενα προκατασκευασμένο και προαποφασισμένο 
διάλογο με πρόσχημα, το απαράδεκτο καθεστώς των εφημεριών. 
Κόβοντας και ράβοντας , αποκρύπτοντας το ιδεολογικό περιεχόμενο 
των Ευρωπαϊκών οδηγιών  και του ΠΔ 76/2005 υιοθέτησαν 
''συντεχνιακά'' το 48ωρο-56ωρο, όπως τους βόλευε και άρχισαν να 
παζαρεύουν για την ''νύφη'' (Κλαδική Σύμβαση). Στις πλάτες των 
γιατρών που κινητοποιήθηκαν  πιστεύοντας σε καλύτερο ΕΣΥ , σε 
βελτίωση της θέσης τους και οτι έτσι θα βγούνε απο τον εργασιακό 
τους μεσαίωνα .

Τα παζάρια (τόσα - όχι τόσα) κράτησαν  κοντά                 
2 χρόνια , χωρίς όμως να αλλάζει ''κεραία''                        
το ιδεολογικό περιεχόμενο των προτάσεων του                
Υπουργείου απο τις αρχές του 2007 .                             
Ετσι τον Δεκέμβριο του 2008 , έγινε ο                                
   πολυπόθητος γάμος ,                                                    με 
την υπογραφή της Κλαδικής Σύμβασης                         
μεταξύ Υπουργείου και ΟΕΝΓΕ.

......και φυσικά, τα σχετικά 
πανηγύρια , όλοι θυμόμαστε 
στις συνελεύσεις τους 
δεκάρικους λόγους της νίκης.

Όμως η νύφη τους κορόιδεψε ,  ακόμη και σ'αυτή την λειψή προίκα , άλλαξε συμπεριφορά 
μετά τον γάμο και τό έσκασε με την ΔΗΚΝΙ , την ΠΑΣΚΕ και κάποιους απο τον ΣΥΝ. 
Προφανώς βρήκε πιό ζεστή αγκαλιά,  που ζητά ακόμη λιγότερα και δίνει περισσότερα , 
αφήνοντας τους απατημένους να φωνάζουν για την αδικία , την κοροϊδία και πολλά άλλα 
χαριτωμένα !                 

Και τώρα ? 
Μα φυσικά η λεγόμενη  ''κολοτούμπα'' ! Ε' να , δεν ήταν σωστός αυτός ο γάμος, μας 
πούλησαν  και...... εμπρός για νέους αγώνες για το πλαφόν Αρεοπαγίτη και τις προσλήψεις. 
Στον ίδιο δρόμο , της ιδεολογικής υποταγής και οσφυοκαμψίας στους απανταχού 
Ευρωπαίους και μή, κεφαλαιοκράτες . Για τους γιατρούς , το ίδιο μίζερο σύστημα , με τις 
ίδιες εφημερίες , λίγο παραπάνω μισθός που θα τον φάει η εφορία και υποσχέσεις για 
προσλήψεις που θα τις φάει λογω κρίσης η ''σταθεροποίηση'' made in EU . Εντάξει όμως, 
θα γίνουμε όλοι διευθυντές , τουλάχιστον κάτι άφησε πίσω η νύφη !


