Εκλογική Διακήρυξη Αγωνιστικού Μετώπου Εργαζόμενων
Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα»

«Ε Μ Ε Ν Α»
Στις 8-9 Μάρτη καλούμαστε να ψηφίσουμε τους εκπροσώπους μας για τη νέα διοίκηση του
σωματείου εργαζόμενων ΓΝΑ «Αλεξάνδρα».
Η 3ετία που πέρασε σημαδεύτηκε από σκληρούς αγώνες διάρκειας των εργαζόμενων και συνδέθηκε
με την ανάπτυξη μαχών και κινημάτων στο λαό.
Ο στόχος ήταν να ανατραπούν οι βάρβαρες πολιτικές της συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, που
έπλητταν κατηγορίες εργαζόμενων (καθαρίστριες, σχολικοί φύλακες, εκπαιδευτικοί), ενώ στο χώρο της
υγείας δόθηκαν μάχες ενάντια στο κλείσιμο νοσοκομείων, των συγχωνεύσεων, την κατάργηση του 5ευρου,
των διαθεσιμοτήτων, με αποκορύφωμα την κατάργηση του ν. 4250 (ν. Μητσοτάκη), για τις απολύσεις μέσω
αξιολόγησης, ο οποίος ακυρώθηκε στην πράξη με τους αγώνες όλων των εργαζόμενων που στάθηκαν
ενωτικά σαν τοίχος απέναντι στο ακραία νεοφιλελεύθερης έμπνευσης νομοσχέδιο.
Τα πρώτα μικρά θετικά βήματα, που έκανε αμέσως μετά τις εκλογές η κυβέρνηση της αριστεράς, ήταν
η επαναπρόσληψη των απολυμένων, το πάγωμα μισθών/συντάξεων, η κατάργηση του 5ευρου, η ενίσχυση
του ΕΚΑΒ.
Πρόσφατα ψηφίστηκε ο ν. 4368/21.2.2016 «Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων» σύμφωνα με τον οποίο :
1) Δίνεται ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση των 2,5 εκατ. ανασφάλιστων στο σύστημα υγείας, στη
νοσηλεία, στις εργαστηριακές εξετάσεις και στα φάρμακα.
2) Παραμένει αμετάβλητο το ανθυγιεινό επίδομα, ΔΕΝ γίνεται περικοπή του στις άδειες (μητρότητας,
αναρρωτική, επανεκπαίδευση υπαλλήλων).
3) Δίνεται η δυνατότητα να συνάπτονται και ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου, ανοίγοντας το
δρόμο στο πάγιο αίτημά μας περί μόνιμης εργασίας στο χώρο των νοσοκομείων και σταδιακή
απομάκρυνση από την ενοικιαζόμενη εργασία και τους «εργολάβους».
4) Καθιερώνεται ¨διαφανής¨ λίστα χειρουργείων κ.α.
Επίσης έχουν εξαγγελθεί από το Υπουργείο Υγείας προκηρύξεις 4.500 θέσεων (ιατρικού, νοσηλευτικού,
παραϊατρικού, ΕΚΑΒ, βοηθητικού προσωπικού) μέσω ΑΣΕΠ.
Όσον αφορά στις ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ, αυτές δεν είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης. Αντίθετα,
προβλέπεται η αποσύνδεση των διασυνδεόμενων δομών στα νοσοκομεία Ηρακλείου και Λάρισας και
σύμφωνα με δελτίο τύπου του υπουργείου υγείας (Νοέμβριος 2015), ακυρώνεται η ενοποίηση των
οργανισμών «Έλενα» και «Αλεξάνδρα».
Για το ιατρικό προσωπικό θεωρήθηκε παράνομη από το ελεγκτικό συνέδριο η περικοπή του ιατρικού
μισθολογίου που έγινε τον Αύγουστο του ‘12 και αρχίζει η επαναδιαπραγμάτευση με το υπουργείο υγείας
του ιατρικού μισθολογίου για νέα συλλογική σύμβαση εργασίας.
Με τις νέες διοικήσεις των νοσοκομείων, πιστεύουμε ότι δίνεται η δυνατότητα να αποκατασταθεί η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, η ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ και η συμμετοχή των εργαζόμενων στις δημοκρατικές διαδικασίες. Οι νέες
διοικήσεις να γίνουν εφαλτήριο να ξεφύγουμε από τις μαύρες πρακτικές του παρελθόντος, της διαπλοκής,

της γκαιμπελίστικης διαστροφής της πραγματικότητας, του εκφοβισμού, της διασποράς του φόβου και
των ψευδών ειδήσεων, που δημιουργούν στους εργαζόμενους, την ηττοπάθεια και την λογική του ότι ΟΛΟΙ
ΙΔΙΟΙ ΕΙΝΑΙ.
Δυστυχώς όμως, με ευθύνες της πλειοψηφίας της ΠΟΕΔΗΝ, το υγειονομικό κίνημα έχει εγκλωβιστεί
στις λογικές και τους σχεδιασμούς των ΠΑΣΚ-ΔΑΚΕ-ΠΑΜΕ, περισσότερο σπείρουν τον φόβο παρά
κινητοποιούν τους εργαζόμενους στα κοινά τους προβλήματα. Απόδειξη, η κοινή εκλογοαπολογιστική
ανακοίνωσή τους, που γράφτηκε με απουσία και αποκλεισμό της παράταξής μας, ψεύδεται για την
κατάργηση δήθεν του ανθυγιεινού, για επαναφορά της λογικής των συγχωνεύσεων, την κινητικότητα και
την διαθεσιμότητα, κινούμενη αντιδημοκρατικά και αντιενωτικά, με την λογική της «αριστερής
παρένθεσης», ΟΛΟΙ ΙΔΙΟΙ ΕΙΝΑΙ και λειτουργεί ανασταλτικά και παραλυτικά στο κίνημα των
υγειονομικών.
Απάντηση σε όλα αυτά είναι το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε τις τελευταίες ημέρες, για την ελεύθερη
δωρεάν πρόσβαση των ανασφάλιστων στο σύστημα υγείας.

Γι’ αυτό το νομοσχέδιο είμαστε περήφανοι, γιατί κουβαλά το αξιακό φορτίο της αριστεράς.
ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ











Συνάδελφοι, καλούμε όλους τους εργαζόμενους σε θέση αγωνιστικής συσπείρωσης γι το ασφαλιστικό
νομοσχέδιο ώστε να μέτρα που θα παρθούν να έχουν ταξικό και κοινωνικό πρόσημο, ώστε να μη
θιχτούν τα μεσαία και φτωχά εισοδήματα (μισθοί, συντάξεις, φορολογία), με νέο μισθολόγιο που να
διασφαλίζει την αξιοπρεπή διαβίωση.
Ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά με μειωμένα χρόνια συνταξιοδότησης.
Αναβάθμιση του ρόλου των νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών υγείας.
Επαναφορά ωραρίου στις 7 ½ και 6 ½ ώρες. Λέμε όχι στο κυκλικό ωράριο.
Πληρωμή δεδουλευμένων υπερωριών, αύξηση ωρομισθίου (Κυριακές/αργίες : διπλασιασμός).
Εφαρμογή των νόμων για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζόμενων (ατομική προστασία, χορήγηση
φαρμάκων, κ.ά.)
Στήριξη τμημάτων που έχουν ιδιαίτερο κοινωνικό βάρος (ΜΕΘ, ΜΑΦ, τμήματα προγραμματισμού,
στήριξης μητέρας, θηλασμού, νεογνά εγκαταλελειμμένα) με στόχο την αποϊδρυματοποίηση και ένταξη
σε ανάδοχες οικογένειες). Ήδη συστάθηκε επιτροπή στο υπουργείο υγείας, αναμένουμε το πόρισμα.
Μέτρα προστασίας μητρότητας, παιδιού, αύξηση άδειας τοκετού, λοχείας, ανάπτυξη παιδικών σταθμών,
διευκολύνοντας την εργαζόμενη μητέρα.

ΚΑΛΟΥΜΕ τους ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Να συμμετέχουν μαζικά στις εκλογές του σωματείου, να σταθούν αλληλέγγυοι και στους άλλους
εργαζόμενους και στους χρήστες υγείας

ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΟΧΙ ΑΛΛΟΣ ΦΟΒΟΣ
8-9 Μάρτη αλλάζουμε τους συσχετισμούς
Στηρίζουμε / Ψηφίζουμε

ΕΜΕΝΑ

Ενωτικό Μέτωπο Εργαζόμενων ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

