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Η ΟΛΜΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  

ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 29/3/12 

ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ κηρύσσει στάση εργασίας από τις 11 π.μ. έως τις 14.00 και 

από τις 14.00 έως τις 17.00 την Πέμπτη, 29/03/2012 προκειμένου να δοθεί η 

δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στα συλλαλητήρια που 

οργανώνει η ΑΔΕΔΥ σε συντονισμό με τις Ομοσπονδίες του χώρου της Υγείας 

(ΠΟΕΔΗΝ, ΟΕΝΓΕ, ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ, ΠΟΥΓΥΙΚΑ) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

 

Την ΠΕΜΠΤΗ, 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012,  

κατεβαίνουμε στο δρόμο 

ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 

 
Για την ΑΤΤΙΚΗ στις 12:00 π.μ. στην Πλ. Μαβίλη 

Για τη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ στις 12:00 π.μ. στο Άγαλμα του 

Βενιζέλου (Αριστοτέλους) 

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ 

Η δύναμη είναι στα χέρια μας,  

στη συμμετοχή, στη δράση, στον αγώνα 

 

 

 

 

http://www.olme.gr/


ΑΔΕΔΥ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 

Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012 

ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΕ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Την ώρα που εξαιτίας της οικονομικής κρίσης διαμορφώνονται, με 

ιλιγγιώδη ταχύτητα, συνθήκες ανέχειας, φτώχειας και εξαθλίωσης για 

μεγάλα τμήματα του ελληνικού πληθυσμού, η μνημονιακή αντιμετώπιση 

του δημόσιου Συστήματος Υγείας, της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και 

της ασφάλισης υγείας, έχουν ήδη φέρει σε απόγνωση χιλιάδες 

εργαζόμενους, συνταξιούχους και ανέργους, οι οποίοι πλέον στερούνται 

του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματός τους στην παροχή 

υπηρεσιών Υγείας από το Κράτος. 

Οι συνεχείς περικοπές και οι περιορισμοί σε φάρμακα και παροχές, οι 

μειώσεις στη χρηματοδότηση και η συμπίεση των προϋπολογισμών τόσο 

των νοσοκομείων όσο και του ΕΟΠΥΥ, δημιουργούν ασύλληπτες και 

τραγικές συνέπειες για τους ίδιους τους πολίτες. 

Οι καταργήσεις και οι συγχωνεύσεις Υγειονομικών Σχηματισμών -

Νοσοκομείων και Υγειονομικών Μονάδων– γίνονται με μοναδικό κριτήριο 

τη δραστική περιστολή δαπανών και την ικανοποίηση των απαιτήσεων της 

Τρόικας και των δανειστών, χωρίς να εξετάζονται οι πραγματικές ανάγκες 

της ελληνικής κοινωνίας σε υπηρεσίες Υγείας.   

Η τραγική έλλειψη νοσηλευτικού και υγειονομικού προσωπικού, ως 

αποτέλεσμα του παγώματος των προσλήψεων και των αθρόων 

συνταξιοδοτήσεων, που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια εξαιτίας 

των ανατροπών των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και του κλίματος 

τρομοκράτησης των εργαζομένων που αυτές δημιούργησαν, έχουν 

μετατρέψει σε οριακές και επικίνδυνες  τις συνθήκες λειτουργίας των 

Υπηρεσιών Υγείας. 

Η «πολυδιαφημιζόμενη» αξιολόγηση των Υπηρεσιών και στο χώρο της 

Υγείας, που ήδη προωθείται από τη Συγκυβέρνηση και το αρμόδιο 

Υπουργείο, έχει απόλυτο στόχο τη μείωση κλινών νοσηλείας και του 

προσωπικού και όχι τη βελτίωση των παρεχόμενων προς τους πολίτες 

υπηρεσιών. Αποτέλεσμα είναι η Υγεία και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 

να μετατρέπονται σταδιακά σε είδος πολυτελείας, καθώς δημιουργούνται 

αποκλεισμοί στην περίθαλψη τόσο των εργαζομένων όσο και των απόρων, 

ανέργων, φτωχών ή ανασφάλιστων συνανθρώπων μας.  

Ταυτόχρονα, οι εργαζόμενοι, όλων των ειδικοτήτων, ακροβατούν 

καθημερινά, ανάμεσα στους δικαίως εξοργισμένους πολίτες, με 

καταρρακωμένο ηθικό, εξαιτίας τόσο των απαράδεκτων συνθηκών μέσα 

στις οποίες καλούνται να εργαστούν, όσο και των σοβαρών οικονομικών 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, ως αποτέλεσμα των μισθολογικών 

περικοπών. Τα αρνητικά εκκαθαριστικά, αλλά και το γεγονός ότι μεγάλη 

μερίδα των εργαζομένων, αντί να αμείβεται με αξιοπρεπή τρόπο για τις 



υπηρεσίες που προσφέρει, υποχρεώνεται να καταβάλλει και επιστροφές, 

αποτελεί πλέον καθεστώς. Ταυτόχρονα, η μεγάλη καθυστέρηση στην 

καταβολή εφημεριών και υπερωριών έχουν εξωθήσει ιατρικό και 

υγειονομικό προσωπικό σε επισχέσεις εργασίας και κινητοποιήσεις για την 

καταβολή των δεδουλευμένων τους. 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις στο δημόσιο Σύστημα Υγείας της χώρας, αντί 

να οδηγούν στον εκσυγχρονισμό και στη βελτίωση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, οδηγούν στην πλήρη αποδιοργάνωση, στη διάλυση, την 

εμπορευματοποίηση και την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών Υγείας.  

Πίσω από τις εικόνες χάους και ταλαιπωρίας βρίσκεται η πιο άθλια πολιτική, 

θύματα της οποίας είμαστε όλοι εμείς, πολίτες, εργαζόμενοι, πάροχοι και 

χρήστες υπηρεσιών Υγείας.  

Ο αγώνας για την ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών και της 

διαγραφής του επαχθούς χρέους ενάντια στα συμφέροντα των Τραπεζών 

και των Πολυεθνικών, οι οποίες αφού κέρδισαν, οδηγώντας μας στον 

υπερβολικό δανεισμό, τώρα προστατεύουν τα κέρδη τους, θυσιάζοντας 

ακόμα και το πολύτιμο αγαθό της Υγείας, θα είναι διαρκής. 

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  σε συντονισμό με τις Ομοσπονδίες του χώρου της Υγείας, 

ΠΟΕΔΗΝ, ΟΕΝΓΕ, ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ, ΠΟΥΓΥΙΚΑ, προχωρά σε ένα νέο 
πρόγραμμα παρεμβάσεων και δράσεων για τη διεκδίκηση και προστασία 

βασικών δικαιωμάτων στην υγεία, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και 

την υγειονομική φροντίδα. 
 

 

Την ΠΕΜΠΤΗ, 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012,  
κατεβαίνουμε στο δρόμο 

Διεκδικούμε ένα δημόσιο, δωρεάν και ποιοτικό Σύστημα 

Υγείας, προσβάσιμο από το σύνολο των πολιτών, χωρίς 
χαράτσια, περιορισμούς και αποκλεισμούς. 

Συμμετέχουμε στη Στάση Εργασίας που έχει κηρύξει η 

Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για το Δημόσιο, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και στις 
δράσεις που θα αποφασιστούν από τα κατά τόπους 

Νομαρχιακά Τμήματα. 

 

ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 
Για την ΑΤΤΙΚΗ στις 12:00 π.μ. στην Πλ. Μαβίλη 

Για τη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ στις 12:00 π.μ. στο Άγαλμα του 

Βενιζέλου (Αριστοτέλους) 

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ 

Η δύναμη είναι στα χέρια μας,  

στη συμμετοχή, στη δράση, στον αγώνα 


