
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει πια ότι βρισκό-

μαστε μπροστά στην κατεδάφιση του συστήματος υγείας 
που με τόσους αγώνες είχε οικοδομηθεί τα τελευταία 35 
χρόνια. Η πολιτική επιλογή των κυβερνώντων να διαλυ-
θεί κάθε έννοια  προνοιακού  κράτους είναι έκφραση της 
ιδεολογικής επικράτησης του άκρατου νεοφιλελευθερι-
σμού στην Ελλάδα και διεθνώς. Η υγεία έπαψε να είναι 
κοινωνικό αγαθό και υποβιβάστηκε σε εμπόρευμα που 
διακινείται με αποκλειστικό κριτήριο το κέρδος. Σήμερα, 
σε συνθήκες παγκόσμιας κρίσης, η κυρίαρχη τάξη απο-
φάσισε να επιβάλει την πραγματική της ατζέντα, η οποία 
δεν είναι άλλη από το «έχεις χρήματα; ζεις - δεν έχεις; 
πεθαίνεις».

Στην υγεία οι επιπτώσεις είναι δραματικές. Την 
ώρα που στην κοινωνία επιβάλλεται μια πολιτική βίαι-
ης φτωχοποίησης και εξαθλίωσης,  μ’ ένα μεγάλο τμήμα 
της να εξωθείται στο περιθώριο, τη στιγμή που το 35% 
και  πλέον των συνανθρώπων μας δεν έχει πρόσβαση 
στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας επειδή είναι άνεργο και 
ανασφάλιστο, το υπουργείο Υγείας προκλητικά δημοσιο-
ποιεί τους νέους «μνημονιακούς» οργανισμούς των νο-

σοκομείων, ενέργεια που υποκριτικά βαφτίζει ως ανα-
διάρθρωση. Η στόχευσή τους είναι απλή: περικοπή των 
δημοσίων δαπανών, χωρίς να υπολογίζουν την ανθρω-
ποθυσία που συνεπάγεται, ειδικά σήμερα, που η χώρα 
βιώνει μια πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση.

Η νεοφιλελεύθερη απορρύθμιση των ψυχιατρικών 
υπηρεσιών οδηγεί σε άμεσο κίνδυνο κατάρρευσης 
της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης. Οι δρόμοι  νοσηλεύ-
ουν όλο και περισσότερους άστεγους, αποασυλοποιη-
μένους ψυχικά ασθενείς, ενώ υπό τον παραπλανητικό 
μανδύα  της «Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης» συντελεί-
ται την τελευταία δεκαετία μια συστηματική κατασπατά-
ληση πόρων του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΨΥΧΑΡ-
ΓΩ και η περίφημη Τομεοποίηση παραμένει στα χαρ-
τιά. Ουδέποτε αναπτύχθηκε  ένα  συντονισμένο Δίκτυο 
Δομών, που να εξασφαλίζει την θεραπευτική συνέχεια 
από το νοσοκομείο στη κοινότητα, από το φάρμακο στη 
ψυχοθεραπεία. Αντίθετα αναπτύχθηκαν μεμονωμένες 
μη ελεγχόμενες κρατικοδίαιτες  ιδιωτικές υπηρεσίες 
από μη κερδοσκοπικές εταιρίες, οι οποίες αφήνουν 
τους εργαζόμενους απλήρωτους και κινδυνεύουν με 
ολοσχερή κατάρρευση. 
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Συνέπεια αυτής της πολιτικής είναι ο ακρωτηριασμός των 
αμοιβών των νοσοκομειακών γιατρών. Η πρόσφατη μισθο-
λογική και εφημεριακή εξόντωση εξαφάνισε και τα τελευταία 
υπολείμματα της κλαδικής σύμβασης που με αγώνες κερδί-
σαμε το 2008. Οι συνολικές απώλειες, χωρίς να συνυπολογί-
ζει κανείς την φορολογική μας εξόντωση, ξεπερνά το 40%. Το 
πλέον εξειδικευμένο προσωπικό του δημοσίου τομέα, εργα-
ζόμενο υπό αντίξοες και ανθυγιεινές συνθήκες και σηκώνο-
ντας στις πλάτες του την περίθαλψη ενός λαού που δοκιμά-
ζεται, αντιμετωπίζεται μισθολογικά από την  κυβέρνηση  με 
απαξίωση και εξευτελισμό. Είναι οι ίδιες πολιτικές δυνάμεις 
που προεκλογικά διακήρυτταν με στόμφο πως δεν πρόκειται 
να θιγούν τα ειδικά μισθολόγια και έρχονται τώρα με τις παρα-
τάξεις τους να υφαρπάξουν τις ψήφους μας.

Η κατάσταση που βιώνουμε στην εφημέρευση των νοσο-
κομείων είναι απερίγραπτη. Οι διοικητές περιέκοψαν τα προ-
γράμματα εφημέρευσης, αδιαφορώντας για τις αποφάσεις 
των θεσμοθετημένων οργάνων, με μοναδικό κριτήριο την 
προσαρμογή στο ελλιπέστατο κονδύλιο που διανέμεται από 
τις ΔΥΠΕ. Πρόκειται για χυδαία και επικίνδυνη  λογική Προ-
κρούστη που εφαρμόζεται στις πλάτες ασθενών και γιατρών. 
Δεδουλευμένες εφημερίες πολλών μηνών, τακτικές και πρό-
σθετες, οφείλονται στους γιατρούς, χωρίς κανείς να εγγυάται 
την αποπληρωμή τους.

Με την πολιτική των μηδενικών προσλήψεων και με το 
κύμα συνταξιοδοτήσεων και παραιτήσεων να γιγαντώνεται, 

η υποστελέχωση πολλών τμημάτων έχει χτυπήσει κόκκινο, 
ενώ νέοι γιατροί με όρεξη και υψηλή επιστημονική κατάρτιση 
περιθωριοποιούνται. Εργασιακές σχέσεις λάστιχο εισάγονται 
στο ΕΣΥ με την μετακίνηση γιατρών μη πλήρους και αποκλει-
στικής απασχόλησης από τα τέως θεραπευτήρια του ΙΚΑ, ενώ 
γιατροί με μπλοκάκι προσλαμβάνονται μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ, με 
αποτέλεσμα σήμερα στα νοσοκομεία του ΕΣΥ να απασχολού-
νται επτά διαφορετικές κατηγορίες γιατρών !!

Από τη διαδικασία αποδόμησης του ΕΣΥ θίγονται ιδιαιτέ-
ρως οι ειδικευόμενοι γιατροί. Απαξιωμένοι, με μισθούς πεί-
νας, κουρασμένοι και  υποεκπαιδευόμενοι  αποτελούν μια δι-
άχυτη βαθμίδα του ΕΣΥ που μπαλώνει τις ελλείψεις σε μόνιμο, 
νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, καλύπτει τις εργασίες 
γραμματέα, κλητήρα, τραυματιοφορέα, νοσηλευτή αλλά και 
συχνά μάλιστα και μοναδικού γιατρού στα ΤΕΠ. Παρόμοιες 
συνθήκες αντιμετωπίζουν συχνά και αρκετοί έντιμοι μεσή-
λικες ειδικευμένοι γιατροί, που εφημερεύουν απλήρωτοι σε 
συνθήκες εξόντωσης.

Στις συνθήκες αυτές οι ειδικευόμενοι, χωρίς να βλέπουν 
καμία ελπίδα για εργασιακό μέλλον στο ΕΣΥ, αισθάνονται συχνά 
ξένο σώμα, υπομένοντας την ειδικότητα σαν μία δυσάρεστη μα 
αναγκαία θεραπεία. Το εργασιακό αδιέξοδο των νέων συναδέλ-
φων οδηγεί πλέον σ’ ένα εκρηκτικό ρεύμα μετανάστευσης σε 
χώρες του εξωτερικού. Ολόκληρες γενιές νέων γιατρών κινδυ-
νεύουν να χαθούν από την Ελλάδα, ένα στοίχημα που αν χαθεί 
θα χτυπήσει την καρδιά του το ΕΣΥ, τους ανθρώπους του.

Συνάδελφοι

Όλοι εμείς που αγωνιζόμαστε να ζήσουμε έντιμα από τον 
μισθό και τις εφημερίες μας βιώνουμε αυτή την κατάστα-
ση με έντονη απογοήτευση και κυρίως απερίγραπτο θυμό. 
Νιώθουμε ότι οφείλουμε να ανατρέψουμε αυτή τη θλιβερή 
πραγματικότητα στις συνθήκες εργασίας, στις αμοιβές, αλλά 
και στην υγειονομική περίθαλψη των συνανθρώπων μας, δί-
νοντας αλληλέγγυα και συλλογικά αποφασιστική μάχη ενά-
ντια στις μνημονιακές πολιτικές και αξιοποιώντας όλες τις 
υφιστάμενες δομές εκπροσώπησης (Συνελεύσεις Τομέων, 
Επιστημονικά Συμβούλια, Εκπροσώπους στο Δ.Σ. των Νο-
σοκομείων, Γενικές συνελεύσεις) και σε κοινούς αγώνες με 
τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία. Μόνον έτσι μπορούμε να 
πετύχουμε.

Ένα πρώτο αποφασιστικό βήμα για την αλλαγή αυτής της 
κατάστασης είναι ο αγώνας ν΄ αλλάξει ο συσχετισμός δυνά-
μεων στην ΕΙΝΑΠ, αλλά και η ίδια η δομή της.

Η λήψη αποφάσεων από το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ πρέπει ν΄ αντα-
νακλά τις ανάγκες και τις αγωνίες των νοσοκομειακών για-
τρών όπως εκφράζονται μέσα από τις συνελεύσεις στα Νο-
σοκομεία και όχι τις ανάγκες ανάδειξης συνδικαλιστών ή την 
προώθηση καταστροφικών κυβερνητικών επιλογών για τους 
γιατρούς και τη δημόσια υγεία. Οι συνδικαλιστικές παρατά-
ξεις τις τρικομματικής συγκυβέρνησης πρέπει να πληρώ-
σουν το τίμημα της πολιτικής που εφάρμοσαν και θα συνε-
χίζουν να εφαρμόζουν. 

Εδώ και 2 μήνες απευθύναμε ενωτικό κάλεσμα στις παρα-
τάξεις, τον κόσμο της αριστεράς και σε κάθε έντιμο νοσοκο-
μειακό γιατρό για συμπόρευση σ΄ ένα κοινά αποδεκτό πλαί-
σιο. Βρήκαμε θερμή ανταπόκριση από πολλούς συναδέλφους 
οι οποίοι αισθάνονται την ανάγκη να ενώσουμε τις φωνές μας 
και να πούμε «ως εδώ»!

Πιστεύουμε ότι η ιστορική συγκυρία δεν επιτρέπει περι-
χαράκωση χώρων, αποδυνάμωση του αναγκαίου μετώπου 
πάλης και ξεχωριστές συνδικαλιστικές πρακτικές. Εμείς θα 
καταθέσουμε εκ νέου την πρόταση μας μετά τις εκλογές, για-
τί πιστεύουμε ότι μπορούμε να βρούμε αποτελεσματικούς 
τρόπους συνεργασίας, πολλαπλασιάζοντας την δυναμική των 
παρεμβάσεων μας και προωθώντας ένα κοινό μέτωπο των 
νοσοκομειακών γιατρών.

ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΠΑΛΕΨΟΥΜΕ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙ-
ΚΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΜΕ ΕΝΟΤΗΤΑ  
ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ  
ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ  
ΤΡΙΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΡΟΙΚΑΣ-ΔΝΤ,  
ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟ  
ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  
ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΘΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕΙ:

1. Άμεση ενίσχυση των προϋπολογισμών των νοσοκομείων 
και του ΕΟΠΥΥ από τον κρατικό προϋπολογισμό προκειμέ-
νου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία τους.

2. Άμεση λειτουργία αυτόνομων ΤΕΠ (δεν εφαρμόζουν ούτε 
καν τους νόμους τους!) στα νοσοκομεία της Αθήνας και 
του Πειραιά, με άμεση στελέχωση και εξοπλισμό.

3. Πλήρης και Αποκλειστική απασχόληση, ως μοναδική εργα-
σιακή σχέση όλων των γιατρών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. 

4. Αγώνας για την αναστολή της εφαρμογής των νέων ορ-
γανισμών των νοσοκομείων, συγχωνεύσεων μέσα από 
ενιαία ΝΠΔΔ, κλεισίματος κλινών και νοσοκομείων. Επα-
νακαθορισμός υπηρεσιών και προτεραιοτήτων στη βάση 



ενός πραγματικού υγειονομικού χάρτη που θα διασφαλίζει 
υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου, ποσοτικές και ποιοτι-
κές, ισότιμες σε όλους, με γνώμονα τις πραγματικές ανά-
γκες του πληθυσμού και όχι στη βάση ενός ψευδοεξορθο-
λογισμού του πελατειακού κράτους και της περικοπής των 
κρατικών δαπανών.

5. Δωρεάν απογευματινή λειτουργία των νοσοκομείων. Κα-
τάργηση των απογευματινών Ιατρείων με τη σημερινή τους 
μορφή.

6. Κατάργηση του 5ευρου και του 25ευρου για όλους, δωρε-
άν πρόσβαση σε ανέργους, άπορους, χαμηλοσυνταξιού-
χους και ευπαθείς ομάδες σε ιατροφαρμακευτική και νο-
σοκομειακή περίθαλψη. Κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς 
υγειονομική περίθαλψη.

7. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Υγείας με δημιουργία Κέ-
ντρων Υγείας αστικού τύπου με καταρχήν αξιοποίηση των 
ήδη υπαρχόντων δομών του ΕΟΠΥΥ που σήμερα κινδυ-
νεύουν να βάλουν λουκέτο.

8. Ουσιαστική αλλαγή της Ψυχιατρικής Περίθαλψης στη χώρα 
μας ως μία ενσωματωμένη ψυχιατρική-ψυχοθεραπευτική 
περίθαλψη, συνοδευόμενη από ενσωματωμένες ψυχιατρι-
κές μονάδες δηλ. τμήματα Ψυχοσωματικής-Ψυχιατρικής 
με ολιστική θεραπευτική αντίληψη, συνδεδεμένα με ένα 
δίκτυο κοινοτικών ψυχιατρικών δομών. 

9. Αξιοπρεπείς μισθοί και αμοιβές εφημεριών. Άμεση επα-
ναφορά τους στα προ των περικοπών επίπεδα, σε πρώτη 
φάση. Καθιέρωση μικτών εφημεριών και το Σαββατοκύ-
ριακο. Αποπληρωμή δεδουλευμένων εφημεριών και επα-
ναφορά της πληρωμής με μισθοδοτικές καταστάσεις τον 
επόμενο μήνα και διάθεση του κονδυλίου των εφημεριών 
στο σύνολο τους.

10. Επαρκή κονδύλια για ασφαλή προγράμματα εφημεριών, 
ασφαλείς συνθήκες εφημέρευσης για ασθενείς και για-
τρούς.

11. Αναστολή εφαρμογής των ΚΕΝ. Ιατρικές πράξεις, νοσήλια 
και χειρουργεία που δεν εξαρτώνται από τους πετσοκομ-
μένους προϋπολογισμούς του κάθε τμήματος ή κλινικής, 
αλλά από τις πραγματικές ανάγκες, εξαιρώντας τις ψυχικές 
ασθένειες, όπως συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. 
Η σημερινή κατάσταση έχει διαμορφωθεί αποκλειστικά για 
την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα από τα κρατικά ταμεία 
ασφάλισης.

12. Άμεσος εκσυγχρονισμός της υλικοτεχνικής υποδομής του 
ΕΣΥ, με αξιοποίηση των ΕΣΠΑ και παράλληλη κρατική χρη-
ματοδότηση, ώστε να σταματήσει η σκανδαλώδης πριμοδό-
τηση του κρατικοδίαιτου ιδιωτικού τομέα. Απόλυτη έμφαση 
στην αυτοτέλεια του ΕΣΥ σε ιατρικές πράξεις επεμβάσεις 
και εξετάσεις.

13. Συνεχής δωρεάν εκπαίδευση, μετεκπαίδευση οργανωμέ-
νη από το ΕΣΥ, σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης για 
τους ειδικευόμενους, αξιόπιστος έλεγχος και αξιολόγηση 
των Τμημάτων που δίνουν ειδικότητα. Κατοχύρωση στο δι-
καίωμα στην έρευνα και στην εκπόνηση διδακτορικής δια-
τριβής χωρίς να εξαρτάται από τις διαπροσωπικές σχέσεις 
ή σχέσεις εξάρτησης.

14. Νομική καθιέρωση λειτουργίας του Συμβουλίου του Τμή-
ματος με αποφασιστικό ρόλο. Ουσιαστική λειτουργία του 
θεσμού της Συνέλευσης του Τομέα. Εκλογή Διευθυντή Το-
μέα καθώς και Εκλογή διοικητικά υπεύθυνου Διευθυντή 
του Τμήματος και αξιολόγηση του ανά τριετία από τον Το-
μέα. 

15. Κεντρικά ελεγχόμενες διαφανείς προμήθειες των αναλώ-
σιμων υλικών, με κατάργηση της περιττής γραφειοκρατίας 
των διαγωνισμών, έχοντας ως κριτήριο τη σχέση κόστους 
οφέλους και ίδρυση κρατικής αποθήκης και φαρμακαπο-
θήκης, καθώς και μηχανισμού εφοδιασμού των νοσοκο-
μείων.

16. Να γίνουν άμεσα οι αναγκαίες προσλήψεις προσωπι-
κού, μόνιμης πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, 
με προτεραιότητα στις ΜΕΘ και ειδικά των θέσεων που η 
κρίση τους έχει ολοκληρωθεί. Αντικειμενικοποίηση των 
κριτηρίων κρίσης και αξιολόγησης, χωρίς κριτές εξωια-
τρικούς παράγοντες και διορισμένους από τις κυβερνήσεις 
που διαμορφώνουν πλειοψηφία. Διαφάνεια στις κρίσεις 
πρόσληψης των γιατρών του ΕΣΥ. Προτείνονται δευτερο-
βάθμιες επιτροπές εσωτερικού ελέγχου σε επίπεδο ΥΠΕ 
για τον αντικειμενικό έλεγχο της κάθε κρίσης και διοικητι-
κές ποινές για όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες που 
δεν εφαρμόζουν την υφιστάμενη νομοθεσία. 

17. Ο ασφαλιστικός μας φορέας το ΤΣΑΥ βρίσκεται σε δει-
νή θέση μετά το κούρεμα των αποθεματικών του και την 
αποψίλωση σε προσωπικό και υποδομές. Επιβάλλεται η 
επιστροφή των χρημάτων, διενέργεια λογιστικού ελέγχου, 
στελέχωση του με προσωπικό και η παραμονή του υπό την 
νομική μορφή του ΝΠΔΔ. Ασφαλιστικό δικαίωμα σύνταξης 
όλων των γιατρών του ΕΣΥ από το Δημόσιο και το ΤΣΑΥ-  
εάν το επιθυμούν - και όχι μόνο για τους όσους διορίστη-
καν προ του 1993.

18. Διαμόρφωση ενός νέου τρόπου λειτουργίας των νοσοκο-
μείων που θα εγγυάται την κοινωνική και επιστημονική 
τους αποτελεσματικότητα, με κυρίαρχο στοιχείο τη συνειδη-
τή προσφορά των εργαζομένων και αναφορά στο κοινωνι-
κό σύνολο που απευθύνεται η εργασία τους, σε αντιδιαστο-
λή με την λογική της επιχειρηματικής αποδοτικότητας. Όχι 
στους ελέγχους των ιατρικών πράξεων από εξωιατρικούς 
παράγοντες. Καθιέρωση θεσμών εσωτερικού ελέγχου σε 
όλα τα επίπεδα και τομείς λειτουργίας με βάση την ιατρική 
δεοντολογία και τις αρχές της συμμετοχικής δημοκρατικής 
διοίκησης.

19. Κεντρική καθολική μηχανογράφηση με σύνδεση ταμείων, 
κλινικών, εργαστηρίων, φαρμακείου, σε κάθε νοσοκομείο, 
με σκοπό τον έλεγχο της σπατάλης στις εξετάσεις, την υπερ-
κατανάλωση φαρμάκων, καθώς και στον περιορισμό της 
βασανιστικής γραφειοκρατίας που αντιμετωπίζει ο γιατρός 
προκειμένου να επιτελέσει το έργο του. Αντικατάσταση των 
προβληματικών υπαρχόντων συστημάτων.

20. Πολιτικό και κοινωνικό μέτωπο κατά της παραοικονομίας 
στον χώρο της Υγείας, της προκλητής ζήτησης, της σπατά-
λης της συναλλαγής με τις εταιρείες και της εκμετάλλευσης 
του ασθενούς. Η διαφθορά στην Υγεία ισοδυναμεί με κοι-
νωνικό έγκλημα.

Καθήκον των δυνάμεων της Αριστεράς και κάθε έντιμου 
Νοσοκομειακού γιατρού είναι να δράσει τώρα από κοινού, 
με στόχο να σώσει το λαό μας από την ανθρωπιστική κα-
ταστροφή που συνεπάγεται η κατάρρευση του Δημόσιου 
συστήματος Υγείας την οποία προωθούν οι δυνάμεις του 
κεφαλαίου.
Να οργανώσουμε την αντίσταση του λαού με στόχο την ανα-
τροπή και το άνοιγμα του δρόμου για μια άλλη αριστερή πο-
λιτική στην υγεία, πολιτική που είναι αναγκαία και εφικτή..
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