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ΟΙΟΗ ζηα πιιαιεηήξηα ησλ ζπλδηθάησλ ζε όιε ηε ρώξα! 

Όινη ζηα πιιαιεηήξηα πνπ νξγαλώλνπλ ηα Δξγαηηθά Θέληξα 

Πάηξαο, Ακαιηάδαο, Εαθύλζνπ θαη Θεθαινληάο 

άββαην 26/2/2022 θαη ώξα 11:30 

Γηα ηελ ΤΓΔΗΑ, ΣΖΛ ΑΘΡΗΒΔΗΑ, ΣΖ ΓΟΤΙΔΗΑ, ΓΗΑ ΣΖΛ ΗΓΗΑ ΣΖ ΕΩΖ ΚΑ! 

  

πληνληδφκαζηε κε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο, ζε δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα ελάληηα ζηελ αληηιατθή 

πνιηηηθή θπβέξλεζεο θαη ΕΕ πνπ καο ζηεξνχλ φια απηά πνπ έρνπκε αλάγθε.                                                                                                                                           

Γηαηί ηα πξνβιήκαηα πνπ βηώλνπκε έρνπλ θνηλή ξίδα. Ζ παλδεκία, κε ηνπο 25.000 λεθξνύο 

σο ηώξα, ε αθξίβεηα πνπ θαηαηξώεη ην κηζζό καο ζηα βελδηλάδηθα θαη ζηα ζνύπεξ κάξθεη, ε 

δνπιεηά καο πνπ γίλεηαη θαζεκεξηλά βξαρλάο… 

ηηο 26 Φιεβάξε 2022 ζπκπιεξψλνληαη δχν ρξφληα απφ ηνλ εληνπηζκφ ηνπ πξψηνπ θξνχζκαηνο 

θνξνλντνχ ζηε ρψξα καο. Δε κπνξνχκε λα ζπκβηβαζηνχκε κε ηνπο 100 λεθξνύο θάζε κέξα, ηνπο 

δεθάδεο δηαζσιελσκέλνπο εθηφο ΜΕΘ, φηαλ ππάξρνπλ αληίζηνηρα εθαηνληάδεο θελέο ζηα ηδησηηθά 

ζεξαπεπηήξηα, φηαλ ζήκεξα ππάξρνπλ φιεο εθείλεο νη επηζηεκνληθέο, ηερλνινγηθέο θαη παξαγσγηθέο 

δπλαηφηεηεο γηα λα αληηκεησπίδνληαη ηέηνηεο αζζέλεηεο...  

Σα λνζνθνκεία ζηηο πόιεηο καο ζηελάδνπλ θάησ από ηηο ηεξάζηηεο ειιείςεηο, νη γηαηξνί, ην 

λνζειεπηηθό θαη ινηπό πξνζσπηθό είλαη ζηα όξηά ηνπ, αξθεηνί παξαηηνύληαη από ηα 

θαζήθνληά ηνπο. Σα λνζνθνκεία Ακαιηάδαο, Αηγίνπ & Λεμνπξίνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ 

ιεηηνπξγνχλ, ελψ ζηα λνζνθνκεία Πχξγνπ & Αξγνζηνιίνπ νη ηεξάζηηεο ειιείςεηο ζε πξνζσπηθφ 

θαιχπηνληαη κε εληέιιεζζε & κεηαθηλήζεηο. Σν κνλαδηθφ Παηδηαηξηθφ Ννζνθνκείν ζηελ Πάηξα έρεη 

απνςηισζεί, δελ ιεηηνπξγνχλ ηκήκαηα θαη θιηληθέο ιφγν έιιεηςεο πξνζσπηθνχ θαη ηερληθψλ κέζσλ. Σν 

Ννζνθνκείν Ννζεκάησλ Θψξαθνο πνπ έθιεηζε ε πξνεγνχκελε θπβέξλεζε παξακέλεη θιεηζηφ. Αθφκε & 

κεγάια λνζνθνκεία ηεο πεξηνρήο καο, φπσο Ρίνπ, ηνπ Αγίνπ Αλδξέα, θαη ηεο Ζαθχλζνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα 

φξηά ηνπο κε ηεξάζηηεο ειιείςεηο ζε πξνζσπηθφ & κέζα. Σα Θέληξα Τγείαο ηεο πεξηνρήο καο 

απνςηιώζεθαλ από πξνζσπηθό, δεθάδεο γηαηξνί θαη ινηπό πξνζσπηθό κεηαθηλήζεθε ζηα 

λνζνθνκεία.Κόλν θαη’ όλνκα είλαη Θέληξα Τγείαο. 

Σα αιιεπάιιεια θξνύζκαηα COVID δεκηνπξγνύλ ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ζηηο ήδε 

ππνζηειερώκελεο θνξνινγηθέο ππεξεζίεο.Ζ εληαηηθνπνίεζε είλαη ζην “θόθθηλν”, νη 

απνρσξήζεηο ζην ηέινο ηνπ έηνπο ήηαλ πάξα πνιιέο θαη δελ έρνπλ αλαπιεξσζεί! 

Ζ απαξάδεθηε ζπγρώλεπζε ησλ ΓΟΤ Παηξώλ ζα επηδεηλώζεη ηελ ππνβάζκηζε ησλ 

Τπεξεζηώλ. 

Φηάλεη πηα απηή ε θαηάζηαζε! 

Γελ είλαη “γξαθηό καο” λα πεγαίλνπκε απ’ ην θαθό ζην ρεηξόηεξν. 

Κπνξνύκε λα έρνπκε θαηαθηήζεηο ην επόκελν δηάζηεκα! 

Μπνξνχκε λα αιιάμνπκε ηελ θαηάζηαζε κε ηε δχλακε ηνπ νξγαλσκέλνπ αγψλα, αλ θηλεηνπνηεζνχκε. 

Απαηηνύκε άκεζα καδηθέο πξνζιήςεηο κόληκνπ πξνζσπηθνύ, κε πιήξε δηθαηώκαηα θαη όρη 



κε 36κελεο ζπκβάζεηο όπσο γίλεηαη ζηελ ΑΑΓΔ. Δε γίλεηαη νη ππεξεζίεο καο λα έρνπλ αλάγθε 

θαζαξηφηεηαο θαη λα απνιχνληαη ζπκβαζηνχρνη ζπλάδειθνί καο... Θέινπκε λα γπξίδνπκε ζπίηη καο 

ζώνη θαη λα κελ αληηκεησπίδνπκε ιεθηηθή θαη ζσκαηηθή βία ζε θαζεκεξηλή βάζε!Απαηηνχκε 

ηελ επαλαθνξά ηνπ 13νπ θαη 14νπ κηζζνχ θαη πξαγκαηηθέο απμήζεηο σο ειάρηζηε πξνυπφζεζε γηα λα 

κπνξνχκε λα δνπιεχνπκε αλζξψπηλα, ζαλ ζχγρξνλνη ππάιιεινη κε δηθαηψκαηα. Δε γίλεηαη κε απηή ηελ 

αθξίβεηα νη ζπλάδειθνί καο ζε ΔΟΕ / Κηεκαηηθέο λα είλαη θνιιεκέλνη ζε αλαμηνπξεπή κεξνθάκαηα! 

Απαηηνύκε ηελ άκεζε απόδνζε ηεο πξνζσπηθήο δηαθνξάο ζηνπο ζπλαδέιθνπο ζε ΓΟΔ / 

Θηεκαηηθέο! Να κε κπαίλεη θαλέλα εκπφδην ζηηο κεηαηάμεηο ζπλαδέιθσλ φηαλ πιεξνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο. Οη ππεξεζηαθέο κεηαβνιέο είλαη δηθαίσκα, δε κπνξεί λα εμαξηψληαη απφ ηελ 

ππνθεηκεληθή θξίζε θαλελφο! 

εθψλνπκε ην θεθάιη απ’ ηηο νζφλεο, ηα ΑΦΕΚ, ηα δηπιφηππα θαη ηηο παξαγξαθφκελεο ππνζέζεηο θαη 

βάδνπκε κπξνζηά ηηο αλάγθεο ηεο δσήο καο, ησλ παηδηψλ καο… Ωο εδώ! Παίξλνπκε δχλακε απφ ηνπο 

κεγάινπο αγψλεο ησλ ζπλαδέιθσλ καο ζηελ COSCO, ζηε ΛΑΡΚΟ θαη ηελ E-FOOD. Μφλν ν 

νξγαλσκέλνο θαη ζπληνληζκέλνο αγψλαο έρεη ζήκεξα απνηειέζκαηα.  

Δίλαη εγθιεκαηηθή ε άξλεζε ελίζρπζεο ηνπ δεκόζηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο κε καδηθέο 

πξνζιήςεηο πγεηνλνκηθώλ γηαηί ε θπβέξλεζε ηεο ΛΓ, όπσο θαη όιεο νη θπβεξλήζεηο 

δηαρξνληθά, αληηκεησπίδνπλ ηελ πγεία καο ζαλ θόζηνο. Είλαη πξφθιεζε αληί λα επηηάζζεη ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα ηεο πγείαο ρσξίο απνδεκίσζε, λα καο ζπξψρλεη ζηηο ηδησηηθέο θιηληθέο θαη ηα 

δηαγλσζηηθά θέληξα γηα λα απμάλνπλ ηελ πειαηεία ηνπο θαη λα γηγαληψλνπλ ηα θέξδε ηνπο ζε βάξνο 

ηεο πγείαο θαη ηεο δσήο καο, λα πιεξψλνπκε κάζθεο θαη ηεζη. 

Σελ ίδηα ζηηγκή νη εξγαδόκελνη ζηελάδνπκε από ηελ αθξίβεηα θαη ηηο απμήζεηο ζην ξεύκα. 

Ήδε ν πιεζσξηζκφο έρεη απνγεησζεί ζε ξεθόξ 25εηίαο, 6,2% γηα ην Γελάξε, πνπ απνδεηθλχεη πσο 

θαη ηελ αλάπηπμε ηνπο, φπσο θαη ηελ θξίζε ηνπο ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, ηελ πιεξψλνπκε θαη πάιη 

αλεμαξηήησο θπβέξλεζεο εκείο νη εξγαδφκελνη. 

Γελ αλερόκαζηε ην 2022, λα ππάξρνπλ λνηθνθπξηά πνπ δνπλ ρσξίο ξεύκα θαη ηα παηδηά ηνπο 

δηαβάδνπλ κε ην θεξί. πκπνιίηεο καο πνπ ιφγσ ηεο αθξίβεηαο δελ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ νχηε 

βαζηθέο ηνπο αλάγθεο, φπσο είλαη ε ηξνθή, ε έλδπζε, ε ζέξκαλζε. Αιιά θη φζνη έρνπκε, λα 

βαξπγθσκάκε θάζε θνξά πνπ έξρεηαη ινγαξηαζκφο... 

Γελ αλερόκαζηε λα κεηώλεηαη ζπλερώο ην εηζόδεκά καο, λα ρηππηνχληαη νη κηζζνί θαη νη 

ζπληάμεηο. ηηο ππεξεζίεο καο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπκε ράζεη πάλσ απφ 6 κηζζνχο, θαη ε θαηάζηαζε 

ρεηξνηεξεχεη κέξα κε ηε κέξα: Εληαηηθνπνίεζε ζην θνπι, ζπλάδειθνη πνπ δνπιεχνπλ θαη κεηά ην 

σξάξην σο ηηο 6 ή έξρνληαη ζηε δνπιεηά αββαηνθχξηαθα γηαηί “ην γξαθείν έρεη δνπιεηά” πνπ πιένλ καο 

έρεη γνλαηίζεη, ππνζηειέρσζε πνπ ζπάεη θφθθαια, θαη αληί γηα 5λζήκεξν-8σξν λα έρνπκε κνλαδηθφ 

γλψκνλα ην αηειείσην θπλήγη ηεο ζηνρνζεζίαο…  

ΟΙΟΗ ΣΑ ΤΙΙΑΙΖΣΖΡΗΑ ΣΩΛ ΤΛΓΗΘΑΣΩΛ! 

Γηα κέηξα πξνζηαζίαο ηεο πγείαο, ζσξάθηζε ηνπ δεκόζηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θ επίηαμε ηνπ 

ηδησηηθνύ, ελάληηα ζηελ αθξίβεηα, γηα πξαγκαηηθέο απμήζεηο ζηνπο κηζζνύο, γηα καδηθέο 

πξνζιήςεηο κόληκνπ πξνζσπηθνύ ζηηο ππεξεζίεο καο! 

Πάτρα,22/02/2022 
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