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ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

∆ιαδήλωσαν χτες 
στο υπουργείο Υγείας 
Εντείνεται η επίθεση από την κυβέρνηση και ο εκφυλισµός από ιον κυβερνητικό συνδικαλισµό 

Ενταση της επίθεσης στο 
χώρο της Υγείας απθ την 
κυβέρνηση, µε τη συµβολή 

σ' αυτήν της δράσης 
του εργοδοτικού και κυβερνητικού 

συνδικαλισµού, προδιαγράφουν 
οι εξελίξεις στη διάρκεια 

της χτεσινής κινητοποίησης 
στο υπουργείο Υγείας στα πλαίσια 

της στάσης εργασίας που 
είχε προκηρύξει η Πανελλήνια 
Οµοσπονδία Εργαζοµένων 
∆ηµόσιων Νοσοκοµείων 
(ΠΟΕ∆ΗΝ), η ηγεσία της οποίας, 

όµως, υπονόµευσε ανοιχτά 
την κινητοποίηση. 

Στον αντίποδα, οι δυνάµεις 
του ΠΑΜΕ Υγείας - Πρόνοιας 
έδωσαν το στίγµα στη χτεσινή 
κινητοποίηση και κάλεσαν τα 
σωµατεία των νοσοκοµείων να 
γίνουν κάστρα αντίστασης και 
διεκδίκησης. 

Με δυναµική πορεία από την 
«Πολυκλινική» προς το υπουργείο 

Υγείας οι δυνάµεις του 
ΠΑΜΕ δήλωσαν πως θα αντιταχθούν 

µαζί µε τους εργαζόµενους, 
τους κατοίκους, τους 

ασθενείς σε κάθε κατάργηση η 
υποβάθµιση νοσοκοµείου, φωνάζοντας: 

«Τα νοσοκοµεία τα 
πλήρωσε ο λαός, δεν τα παζαρεύουµε 

για χάρη κανενός» και 
«Οχι επιδοτήσεις στους κεφαλαιοκράτες, 

δωρεάν Υγεία, αυξήσεις 
στους εργάτες». Εξω από 

το υπουργείο τους υποδέχτηκαν 
µε χειροκροτήµατα εργαζόµενοι 

του νοσοκοµείοικ<Ερρίκος 
Ντυνάν» - που είναι ένα χρόνο 

απλήρωτοι - και ένωσαν τις 
φωνές τους: «To Ντυνάν ανήκει 

στο λαό, να περάσει τώρα 
στο ∆ηµόσιο». 

Η προσπάθεια να µείνουν 
οι εργαζόµενοι αµέτοχοι θεατές 

κυριάρχησε από την πλευρά 
των εργατοπατέρων. Η απόφαση 

για στάση εργασίας, ό¬ 

χι µόνο πάρθηκε από την ηγεσία 
της ΠΟΕ∆ΗΝ χωρίς καν 

να συνεδριάσει η Εκτελεστική 
Επιτροπή - πόσο µάλλον τα σωµατεία 

των νοσοκοµείων - αλλά 
επιπλέον, κορυφαία στελέχη 

της Π ΑΣΚΕ, της ΛΑΚΕ και της 
Ριζοσπαστικής Αριστεράς στην 
ΠΟΕ∆ΗΝ έλαµψαν διά της απουσίας 

τους... Ταυτόχρονα η 
πλειοψηφία του σωµατείου στο 
«Ερρίκος Ντυνάν» προσπάθησε 
να αποτρέψει τους εργαζόµενους 
να συγκεντρωθούν στο υπουρ- 
γείο Υγείας και µόνο τελευταία 
στιγµή κάτω από την πίεση των 
εργαζοµένων σύρθηκαν ορισµένοι 

συνδικαλιστές. 
To σωµατείο εργαζοµένων στο 

νοσοκοµείο «Αγία Βαρβάρα», 
που κινδυνεύει µε κατάργηση, 
έχει προγραµµατίσει σήµερα 
στις 10 π.µ. συγκέντρωση στο υπουργείο 

Υγείας και τη ∆ευτέρα 
στις li π.µ. σύσκεψη µε φορείς 
και σωµατεία. 

Συνεχίζεται 
η επίθεση 

Ο υπουργός Υγείας. Αδωνις 
Γεωργιάδης, επιχείρησε να διαµορφώσει 

κλίµα «συνεργασίας» 
και εφησυχασµού καλώντας 

τους συνδικαλιστές σε συνάντηση, 
µε τον πρόεδρο της 

ΠΟΕ∆ΗΝ να σπεύδει να... δικαιολογηθεί 
πως η στάση εργασίας 

είχε προγραµµατιστεί 
πριν τον ανασχηµατισµό της 
κυβέρνησης! 

Για την «κινητικότητα» ο υπουργός 
σηµείωσε πως αντί 

για 2.500 υγειονοµικούς θα 
επιβληθεί σε 1.250 το 2013. 
Ισχυρίστηκε πως δε θα κλείσει 

κανένα νοσοκοµείο, ωστόσο 
δεν απέκλεισε την υποβάθµιση 

τους σε Κέντρα Υγείας και 

Στιγµιότυπο από τη χτεσινή συγκέντρωση 

τη συρρίκνωση των υπηρεσιών 
- δεδοµένου ότι θα µετακινηθεί 

προσωπικό από ένα νοσοκοµείο 
σε άλλο, ενώ ήδη έχουν καταργηθεί 

τµήµατα και κλινικές. 
Είπε πάντως πως συζητιούνται 
διάφορα σενάρια µε την τρόικα. 
Λίγο αργότερα στη συνάντησή 
του µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 
(ΙΣΑ) ο υπουργός Υγείας επανέλαβε 

ότι δεν υπάρχει απόφαση 
για κλείσιµο νοσοκοµείων προσθέτοντας 

όµως, ότι δεν µπορεί 
να αποκλείσει αυτό το ενδεχόµενο 

για το µέλλον. 
«Κανένα σενάριο, όµως δεν 

προβλέπει να εξασφαλιστούν 
απαραίτητο προσωπικό, υλικά, 
εξοπλισµός για την αναβαθµισµένη 

λειτουργία των νοσοκοµείων, 
χωρίς πληρωµές», σηµείωσε 

η εκπρόσωπος του ΠΑΜΕ. 
Τότε ο υπουργός επικαλέστηκε 
το πρόγραµµα δηµοσιονοµικών 
στόχων και κάλεσε σε συνάντηση 

µε τους συνδικαλιστές ώστε 
να του υποδείξουν προτάσεις 

στα πλαίσια αυτών των δεδοµένων. 
Οι δυνάµεις του ΠΑΜΕ 

ξεκαθάρισαν πως οι εργαζόµενοι 
δεν είναι διαθέσιµοι για τέτοιες 

κουβέντες και πως γι' αυτές 
υπάρχει ο εργοδοτικός και 

κυβερνητικός συνδικαλισµός. 

∆ιαβεβαιώσεις χωρίς 
αντίκρυσµα 

Στην επίσκεψή του στον ΙΣΑ 
ο υπουργός Υγείας µίλησε για 
«καλύτερη χρηµατοδότηση» 
του ΕΟΠΥΥ, χωρίς να διευκρινίσει 

τον τρόπο που θα επιτευχθεί. 
Οσον αφορά τα χρέη του 

Οργανισµού προς τους ελευθεροεπαγγελµατίες 
γιατρούς, τα 

ιδιωτικά εργαστήρια και τα διαγνωστικά 
κέντρα υποσχέθηκε 

πληρωµή στην ώρα τους, όταν 
µόνο τα ληξιπρόθεσµα χρέη 

του 2010 και 2011 ανέρχονται 
σε 1,2 δισ. ευρώ, ενώ τα τρέχοντα 

χρέη του 2012 και 2013 εκτιµώνται 
σε 500 εκατ. ευρώ. 

∆ιαδήλωσαν χτες 
στο υπουργείο Υγείας 
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