STOP ΣΗΝ ΙΓΙΩΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ

Tν λνµνζρέδην Πιεύξε-Γθάγθα ΓΔΝ ΘΑ ΠΔΡΑΔΙ!
ΝΑ ΔΙΑΛΥΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΟΧΙ ΤΟ ΕΣΥ

ΟΛΟΙ/Δ Γεπηέξα 28/11, 12.30κκ ζην ΤΝΣΑΓΜΑ
ΣΗΝ Σξίηε 29/11, 1κκ ζην Τπ. ΤΓΔΙΑ
ΑΠΔΡΓΙΑ Πέκπηε 1/12, 1κκ ζην ΤΝΣΑΓΜΑ
Με ηξείο 24σξεο απεξγίεο απαληάλε νη λνζνθνκεηαθνί γηαηξνί ζην θαηάπηπζην
λνκνζρέδην Πιεύξε Γθάγθα γηα ηελ δεπηεξνβάζµηα πεξίζαιςε πνπ δηαιύεη ην ΔΤ θαη
ηδησηηθνπνηεί ηε Γεκόζηα Τγεία. Σαπηόρξνλα ε ΠΟΔΓΗΝ πξνρσξάεη ζε ζηαζε εξγαζίαο ηελ
Γεπηέξα 28/11 απν ηηο 11πκ έσο 3κκ θαη ζπγθέληξσζε ζηε Βνπιή καδί κε ηνπο λνζνθνκεηαθνύο
γηαηξνύο. Καινύκε όια ηα ζσκαηεία Γεκόζηνπ θαη Ιδησηηθνπ ηνκέα, ην ΔΚΑ θαη ηελ ΑΓΔΓΥ λα
απνθαζίζνπλ ζηαζε εξγαζίαο ηελ πεκπηε 1 Γεθέκβξε θαη ζπκκεηνρή ζηελ θηλεηνπνίεζε γηαηη ε
ππεξάζπηζε ηνπ ΔΤ είλαη ππόζεζε όισλ ησλ εξγαδόκελσλ.
Η Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο ΔΙΝΑΠ απνθάζηζε νηη δελ ζα επηηξέςεη λα ςεθηζηεί ην λνκνζρέδην πνπ
ιέεη ζηνπο αζζελείο όηη γηα λα έρνπλ πξόζβαζε ζε πςειήο πνηόηεηαο πεξίζαιςε ρσξίο ηηο ηεξάζηηεο
αλαµνλέο, ζα πξέπεη λα βάινπλ ην ρέξη ζηελ ηζέπε γηα λα εμεηαζζνύλ ή λα ρεηξνπξγεζνύλ ζηελ
απνγεπµαηηλή ιεηηνπξγία ή ζην ηδησηηθό ηαηξείν ηνπ λνζνθνµεηαθνύ γηαηξνύ, ν νπνίνο ζα ηνπο δίλεη
πξνηεξαηόηεηα ζε ζύγθξηζε µε ηνπο αζζελείο «δεύηεξεο θαηεγνξίαο» ηεο πξσηλήο ιεηηνπξγίαο.
Σν ηη ζεκαίλεη ε «ηδησηηθνπνίεζε παληνύ» πνπ πξνσζεί ε θπβέξλεζε Μεηζνηάθε καο ην
έδεημε κε θαζαξό ηξόπν ε ππόζεζε κε ηελ «Κηβσηό». Η ζπξξίθλσζε θαη ε δηάιπζε ησλ θξαηηθώλ
δνκώλ πξόλνηαο, θαη ε ελαπόζεζή ηνπο ζηελ «ηδησηηθή πξσηνβνπιία» ζεκαίλεη κηθξά παηδηά,
παξαηεκέλα ζην έιενο ησλ παπάδσλ, ησλ ΜΚΟ, ησλ θάζε ινγήο Μίρσλ. Τν αληίζηνηρν κέιινλ
εηνηκάδνπλ θαη γηα ην ΔΣΥ.
Με ην λέν λνµνζρέδην θαηαξγείηαη ε πιήξεο θαη απνθιεηζηηθή απαζρόιεζε ζην ΔΣΥ, βαζηθή
αξρή ζπγθξόηεζεο ηνπ Δζληθνύ Σπζηήµαηνο Υγείαο από ηελ ίδξπζή ηνπ. Γηα πξώηε θνξά πξνβιέπεηαη
ε ύπαξμε ζέζεσλ µεξηθήο απαζρόιεζεο ζην δεµόζην λνζνθνµείν. Γηα πξώηε θνξά δίλεη ηε
δπλαηόηεηα ζηνπο λνζνθνµεηαθνύο γηαηξνύο λα αζθνύλ θαη ηδησηηθό επάγγειµα. Αληί γηα πξαγµαηηθέο
απμήζεηο ζην µηζζό, ε θπβέξλεζε ιέεη ζηνπο γηαηξνύο λα δνπιεύνπλ πάλσ από 100 ώξεο ηελ
εβδνµάδα θαη λα ηα πάξνπλ από ηνπο αζζελείο αλ ζέινπλ λα απμήζνπλ ηνλ πεληρξό µηζζό ηνπο.
Δίλαη πξόθιεζε λα µεηαηξέςνπλ ζε ηδησηηθά επί πιεξσµή ηα ρεηξνπξγεία θαη ηα ξαληεβνύ.
Δίλαη έγθιεµα, ηελ ώξα πνπ ε παλδεµία έδεημε ηελ αλάγθε γηα ελίζρπζε ησλ δεµόζησλ
ζπζηεµάησλ Τγείαο, ε θπβέξλεζε λα επεθηείλεη ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ ΔΤ.
Η παλπγεηνλνµηθή απεξγία ζηηο 20 Οθηώβξε, ε παλεξγαηηθή απεξγία ζηηο 9 Ννέµβξε, νη
πνξείεο ηνπ Πνιπηερλείνπ, έδεημαλ όηη έρνπµε ηε δύλαµε λα ηνπο ζηαµαηήζνπµε.Όηη ε δύλακε είλαη
ζηελ δηθή καο κεξηά θαη όρη ζηε κεξηά ηεο θπβέξλεζεο.
Σώξα είλαη ε ώξα λα κπνπλ ζηνλ ίδην απεξγηαθό αγώλα θαη ε ΠΟΔΓΗΝ θαη όια ηα
ζσκαηεία. Ήδε ηα ζσκαηεία ηνπ Αγίνπ Σάββα θαη ηνπ Έιελα Βεληδέινπ ερνπλ απνθαζίζεη από ηηο
γεληθέο ηνπο ζπλειεύζεηο απεξγηαθή ζπκπόξεπζε κε ηελ ΔΙΝΑΠ. Όινη καδί λα ρηίζνπκε έλα κέησπν
πνπ δελ ζα αθήζεη λα πεξάζεη ε δηάιπζε ηνπ ΔΣΥ. Αληίζεηα ζα δηαιύζνπκε ηελ θπβέξλεζε θαη ηελ
βάξβαξε πνιηηηθή ηεο.

