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 Δεν κάνουν βήμα πίσω οι υγειονομικοί
Πηγή:

ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ ΤΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

3

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 470.95 cm² Κυκλοφορία:
:

1
23-06-2022
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Δεν κάνουν βήμα
πίσω οι υγειονομικοί
ε μεγαλύτερη ένταση
είναι διατεθειμένοι να
συνεχίσουν τον
αγώνα tous χωρίε να
δείχνουν πρόθυμοι να υποχωρή
σουν στα αιτήματά tous, για την επί
λυση βασικών προβλημάτων,
εμφανίζονται οι εργαζόμενοι στο
δημόσιο σύστημα Υγείαε, οι οποίοι
συμμετείχαν στην πανελλαδική
απεργιακή κινητοποίηση Tns ΠΟΕΔΗΝ την Τετάρτη.________________

Μ

Η οριστική τακτοποίηση του ζητήματοε με
τουε συμβασιούχουε, η αποκατάσταση των λει
τουργικών προβλημάτων στα νοσοκομεία,
αλλά και η επιστροφή των 7.000 περίπου υγει
ονομικών που βρίσκονται σε αναστολή, cos
ανεμβολίαστοι από τον περασμένο Σεπτέμβριο,
αποτελούν μερικά μόνο από τα αιτήματα όπωε
διατυπώθηκαν από τον πρόεδρο του Συλλόγου
Εργαζόμενων στο ΠΓΝΙ Γ. Φλούδα στη συγκέν
τρωση που πραγματοποιήθηκε στην είσοδο του
νοσοκομείου το μεσημέρι Tns Τετάρτη$.
Παράλληλα, ο κ. Φλούδαε τόνισε ότι εφόσον
αφορά στο επίπεδο των θεμάτων του ΠΓΝΙ, θα
δοθεί μάχη από το σύνολο των εργαζόμενων
το επόμενο διάστημα για να μην επιτραπεί η
ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών.
«Δεν έχουν λυθεί σημαντικά ζητήματα στο
σύστημα δημόσια5 uyoi'os, oncos είναι το μέλ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

λον των 16.000 συμβασιούχων διαφόρων ειδι
κοτήτων, των 6.000 συμβασιούχων ΣΟΧ που
παραμένουν όμηροι και των συναδέλφων pas
που κακώε, βρίσκονται ακόμη σε αναστολή. Η
παραμονή των εργαζομένων ΣΟΧ είναι μονό6popos ή με πολιτική απόφαση ή δικαστικά»,
ανέφερε ο κ. Φλούδαε.
Ο Γ. Πρέντζα3 από την Αγωνιστική Συσπεί
ρωση Υγειονομικών άσκησε σκληρή κριτική
στην Κυβέρνηση και τον υπ. Υγείαε, που προ
σπαθούν, oncos είπε, να εμφανίσουν μία ωραι
οποιημένη
εικόνα
κανονικότηταε
στα
νοσοκομεία. «Η κατάσταση στα νοσοκομεία
είναι χειρότερη από πριν την πανδημία. Στο

ΠΓΝΙ δεν ανοίγουν ΚλινικέΞ που θα μπορού
σαν να λειτουργήσουν, γιατί δεν υπάρχει προ
σωπικό, ενώ υπάρχουν απλήρωτοι μήνε5 σε
νυχτερινά, εξαιρέσιμε5 και απλέε εφημερίεε
που έχουν να πληρωθούν από τον Οκτώβριο.
Είναι ακατανόητη η στάση του υπουργείου να
μην αίρει την αναστολή εργασίαε των συναδέλ
φων pas, ενώ αυτό δεν ισχύει πουθενά. Etous
ΣΟΧ πηγαίνουν για μία ακόμη παράταση, γιατί

πλησιάζουν εκλογέε», τόνισε ο κ. Πρέντζαε.
Ο Αλ. Μάρκου από την Επιτροπή Συμβασιού
χων ΣΟΧ και ο Μπ. Παππάε από το ΔΣ Tns ΕΙΝΗ
στάθηκαν και αυτοί στα ίδια προβλήματα, τονίζοντα5 na)s η κατάσταση είναι πλέον δραμα
τική. «Αν δεν καταβληθούν άμεσα τα
οφειλόμενα των εφημεριών, από τη Δευτέρα
θα ξεκινήσουμε επίσχεση εργασίαε με πανελ
λαδικό χαρακτήρα», ανέφερε ο κ. Παππάε.
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 Το «Καραμανδάνειο», οι «λαγοί» και ο Ζωρζ
Κλεμανσώ
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

11

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 265.08 cm² Κυκλοφορία:
:

1
24-06-2022
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Το «Καραμανδάνειο»,
οι «λαγοί» και
ο Ζωρζ Κλεμανσώ
Με αφορμή τις εξελίξεις
γύρω από το Παιδιατρικό
Νοσοκομείο και
τις δημόσιες αναφορές
για το κλείσιμό του
ε αφορμή τις δυσχερείς εξελίξεις στην
υπόθεση του «Καραμανδάνειου» Νο
σοκομείου Παίδων, θα ήθελα να σας υ
πενθυμίσω πως η κατάσταση που βιώνουμε την τελευταία - μνημονιακή - δεκαετία,
με αποκορύφωμα τη διετία της πανδημίας
της νόσου Covid-19, στον χώρο της δημό
σιας Υγείας, είναι επιεικώς απελπιστική.
Κι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ασκηθείσες έως σήμερα πολιτικές στη δη
μόσια Υγεία ήταν εκούσια ελλειμματικές,
συρρικνώνοντας - μέσω υποχρηματοδότησης κ.τ.λ. - τον συγκεκριμένο βασικό πυ
λώνα του κοινωνικού κράτους.
Πολιτικές που τις βιώσαμε με δραμα
τικό τρόπο την τελευταία διετία, κατά τη
διάρκεια της οποίας καταγράφηκε ανεξέ
λεγκτη έξαρση της Covid-19, με τις ΜΕΘ
να ξεχειλίζουν, με δεκάδες χιλιάδες θανά
τους στη χώρα, με μαζικές αναστολές τα
κτικών χειρουργείων άλλων νόσων κ.ά.π.,
πολιτικές, που διηγούνται ευθέως ότι οι
κυβερνώντες ήταν και παραμένουν εμμονικά γαντζωμένοι στην ιδεολογικοπο
λιτική φιλοσοφία τους και τις μνημονιακές επιταγές, για συρρικνωμένο δημόσιο
σύστημα Υγείας.
Η συνεχιζόμενη, δε, αποδόμηση των δη
μόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων, με συνεπακόλουθο την έμμεση ενίσχυση του ι
διωτικού τομέα Υγείας, έχει ήδη εφιαλτι
κό αντίκτυπο κυρίως στις ασθενέστερες
οικονομικά τάξεις και, μεσοπρόθεσμα, α
κόμη και στη λεγόμενη μικρομεσαία τάξη,
που βαίνει προς αφανισμό, λόγω της νέας
σφοδρής ύφεσης.
Δεδομένων τούτων, η στοχευμένη εδώ
και καιρό απαξίωση του «Καραμανδάνειου» κανέναν και καμία δεν πρέπει να εκ
πλήσσει, καθότι απλώς επαληθεύει ότι οι
κυβερνώντες επιδεικνύουν σταθερότητα
στις απάνθρωπες πολιτικές τους.
Φυσικά, ο μαζικός και διαρκής αγώνας
μας ενάντια στο έμμεσο ή άμεσο κλείσι
μο του μοναδικού νοσοκομείου παίδων
στη Δυτική Ελλάδα θα ανατρέψει τα σχέ
διά τους, όσους... Νταβλούρους κι αν ρί
ξουν στη μάχη.
Κι εδώ, θα αναφερθώ επιγραμματικά
στην ατυχή πρωτοβουλία του συμπολίτη
και καρδιολόγου Περικλή Νταβλούρου, η
οποία ουσιαστικά ήταν προσβλητική απέ
ναντι στα παιδιά και στους γονείς της ευ
ρύτερης περιοχής, των οποίων το εκάστοτε
πρόβλημα υγείας έχει τη μορφή του κατεπείγοντος. Και σίγουρα δεν γιατρεύεται με
σχέδια επί χάρτου και επικοινωνιακά τρικ
προς εξυπηρέτηση του κάθε υπουργού.
Εναν γιατρό, λοιπόν, που έχει δώσει τον
όρκο του Ιπποκράτη και επιλέγει, για ευ
νόητους λόγους, εν μια νυκτί, να «μασκαρευτεί» σε πολιτικό πρόσωπο, θα τον παρέπεμπα, το λιγότερο, στα λόγια του Ζωρζ
Κλεμανσώ, ηγέτη του Γαλλικού Ριζοσπα
στικού Κόμματος, στις αρχές του 20ού αι
ώνα, ότι «ο πόλεμος είναι πολύ σημαντική
υπόθεση για να την αφήσεις στους στρα
τιωτικούς». Υπονοώντας και παραφράζο
ντας ότι είναι άλλο πράγμα η ιατρική επι
στήμη και η εξειδίκευση ενός γιατρού και
άλλο η άσκηση πολιτικής στη δημόσια Υ
γεία, η οποία, εκτός των άλλων, προϋπο
θέτει καθολική ανθρώπινη πείρα, ευρύ
κοινωνικό αισθητήριο, τριβή με την καθη
μερινότητα και πάνω απ’ όλα... κοινό νου.

Μ

Βίβιαν ΣΑΜΟΥΡΗ
Ανκδήμαρχος Υγείας και Πρόνοιας δήμου Πατρέων
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 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Κραυγή
αγωνίας από τους υγειονομικούς για την έλλειψη
τεχνολόγω ...
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

11

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 224.06 cm² Κυκλοφορία:
:

1

24-06-2022
1860

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Κραυγή αγωνίας από τους υγειονομικούς για την έλλειψη τεχνολόγων στο Ακτινοδιαγνωστικό
Τις επικίνδυνες συνθήκες που δημιουργουνται για τον λαό της περιοχής
ανέδειξαν με συνέντευξη Τύπου οι σύλλογοι των υγειονομικών
ην απαράδεκτη και επικίνδυνη για τον λαό της Θεσσαλίας κατάσταση στην οποία
βρίσκεται το Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο του Πανεπιστημιακού Νοσοκο
μείου Λάρισας, λόγω της έλλειψης τεχνολόγων, ανέδειξαν οι σύλλογοι των

Τ

φημερίες γίνονται επικίνδυνες, αφού καθημερινά γίνονται έως και 500 ακτινογρα
φίες και 150 αξονικές εξετάσεις. Οι συνάδελφοι εμφανίζουν συμπτώματα σωμα
τικής και ψυχικής κατάρρευσης. Η μέχρι στιγμής οριακή λειτουργία του Τμήματος

εργαζομένων και γιατρών ΕΣΥ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και η Ενωση έχει επιτευχθεί από την περικοπή ρεπό και αδειών και από τον ηρωισμό των εργα
ζομένων. Οι συνάδελφοι δεν έχουν πάρει ακόμα τις άδειες του 2021!».
Ιατρών Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας Νομού Λάρισας, με συνέντευξη Τύπου

που παραχώρησαν χτες από το αμφιθέατρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.
Στη συνέντευξη Τύπου βρέθηκαν για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους εκ

πρόσωποι του Εργατικού Κέντρου, της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλ
λόγων Λάρισας, συνταξιουχικών σωματείων και του συλλόγου νεφροπαθών. Ε
πίσης, στελέχη του ΚΚΕ, εκλεγμένα με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» στον δήμο Λαρισαίων και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Ο Γιώργος Καράγιωργας, αντιπρόεδρος της Ενωσης Γιατρών Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου, αναφέρθηκε αναλυτικά στο πρόβλημα που υπάρχει, σημειώνοντας:
«Στον οργανισμό του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας προβλέπονται 56 θέσεις. Από τις 56 αυτές προβλεπόμενες οργανικές θέσεις είναι καλυμμέ
νες οι 33, ενώ από αυτές μόνο 20 (από τους 25 που εμφανίζονται ότι υπάρχουν)
είναι οι ενεργοί τεχνολόγοι στο Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο. Οι υπόλοιποι
καλύπτουν σημαντικές θέσεις τεχνολόγων σε άλλα απαραίτητα Τμήματα που α
ναπτύχθηκαν στο ΠΓΝΛ, είναι σε αναρρωτικές άδειες, αναστολές. Ως εκ τούτου,

απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία να προκηρυχθούν άμεσα όλες οι υ
πόλοιπες 23 θέσεις. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του προσωπικού του
Τμήματος, παρατηρούνται μεγάλα προβλήματα στην εξυπηρέτηση του λαού της
Θεσσαλίας. Ασθενείς που χρήζουν άμεσης απεικόνισης καθυστερούν και οι ε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Την αγωνία των υγειονομικών και των ασθενών μετέφερε εκ μέρους του Σωμα
τείου Εργαζομένων του ΠΓΝΛ ο Κώστας Λαρίσης, σημειώνοντας ότι «πρέπει άμε
σα να γίνουν προσλήψεις. Η ανάγκη σε ημερήσια βάση είναι να υπάρχουν το πρωί
στις θέσεις τους 13 τεχνολόγοι, ενώ στο Πανεπιστημιακό υπηρετούν συνολικά 18
άτομα, μεταξύ των οποίων και όσοι εργάζονται βράδυ ή έχουν ρεπό».
«Το πρόβλημα είναι η υποχρηματοδότηση και απαξίωση του ΕΣΥ, διαχρονικά α
πό όλες τις κυβερνήσεις», ανέφερε η Γεωργία Παπαδάμου, πρόεδρος του Συλ
λόγου Ιατρών ΕΣΥ του ΠΓΝΛ.
Το δε γεγονός ότι η κατάσταση αυτή ωφελεί τον ιδιωτικό τομέα ανέδειξε ο
πρόεδρος της Ενωσης Ιατρών Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας ν. Λάρισας, Νί

κος Νταφούλης.
Σε ανακοίνωσή του το Εργατικό Κέντρο Λάρισας επισημαίνει μεταξύ άλλων:
«Την ίδια στιγμή που τα νοσοκομεία μας μαραζώνουν, όταν "για την Υγεία δεν υ
πάρχει μία", ανακοινώνονται δεκάδες δισ. μποναμάς από τον "αναπτυξιακό" νόμο
για τους επιχειρηματικούς ομίλους, αλλά και για τους ΝΑΤΟικούς εξοπλισμούς και
δαπάνες και τη συμμετοχή της χώρας μας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο! Η Υγεία
του λαού βρίσκεται σε κίνδυνο! Καλούμε τα σωματεία, τους εργαζόμενους της πε
ριοχής μας, να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους».
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 Κλιμακώνεται ο αγωνιστικός βηματισμός με τα
απεργιακά ραντεβού Στους δρόμους απαιτούν αυξήσεις
στ ...
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
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ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ - ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ

Κλιμακώνεται ο αγωνιστικός βηματισμός
με τα απεργιακά ραντεβού
Η διεκδίκηση υπογραφής Συλλογικών Συμβάσεων με αυξήσεις
στο επίκεντρο των αγωνιστικών κινητοποιήσεων.
Απεργούν σήμερα οι ξενοδοχοϋπάλληλοι στην Αττική και οι εργαζόμενοι της «e-food»
ην απαίτησή τους για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, το αίτη

Διοικητικού Συμβουλίου του, που βάλθηκαν να ζητούν από εργαζό
μενους να δηλώσουν αν θα πάρουν μέρος στην κλαδική απεργία, κα
ταγγέλλει το Σωματείο Εργαζομένων «Elbisco». «Εχουν ενοχληθεί
από την ηχηρή απόφαση, που έγινε με μυστική ψηφοφορία στην τε
λευταία συνέλευση, για συμμετοχή μας σε κινητοποιήσεις αν δεν ι
κανοποιηθούν τα αιτήματά μας», τονίζει το Σωματείο. «Συμμετέχου
με μαζικά στην απεργία στις 30 Ιούνη. Στέλνουμε ισχυρό μήνυμα στην
εργοδοσία ότι δεν κάνουμε πίσω από τον δίκαιο αγώνα μας. Παλεύ
ουμε μαζί με τα υπόλοιπα σωματεία στον όμιλο Φιλίππου, τα σωμα
τεία στον κλάδο και την Ομοσπονδία μας για την υπογραφή κλαδι
κής και επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας», σημειώνει
στην ανακοίνωσή του.

μα για αυξήσεις στους μισθούς που αποκτά επείγουσα σημα
σία στις συνθήκες της ακρίβειας, τον αγώνα τους ενάντια στην
επίθεση της εργοδοσίας και της κυβέρνησης στα δικαιώματά
τους δυναμώνουν εργαζόμενοι και συνδικαλιστικές οργανώσεις σε
μια σειρά από κλάδους και χώρους δουλειάς. Ομοσπονδίες και σω
ματεία, μαζί με τους χιλιάδες εργαζόμενους που συσπειρώνονται
στις γραμμές τους, στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα πως οι εργατικές
διεκδικήσεις δεν κάνουν ...διακοπές και διεκδικούν από κυβέρνη

Τ

ση και εργοδοσία Συλλογικές Συμβάσεις, αυξήσεις στους μισθούς,
μέτρα προστασίας από το κύμα ακρίβειας που σαρώνει το εισόδημα.
Σε πετυχημένη κλαδική απεργία προχώρησαν χτες η Ομοσπονδία
και τα Συνδικάτα στο Φάρμακο, διαδηλώνοντας έξω από τα γραφεία
του εργοδοτικού συνδέσμου την απαίτηση για υπογραφή Συλλογικής
Σύμβασης (βλ. σελ 15). Σήμερα, απεργούν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι
της Αττικής, με αιχμή το αίτημα για υπογραφή τοπικής κλαδικής Σύμ
βασης και οι εργαζόμενοι στην «e-food» ενάντια στην επίθεση της
εργοδοσίας για τη μετατροπή διανομέων σε «συνεργάτες». Οι απεργιακές κινητοποιήσεις συνεχίζονται αύριο Σάββατο στα «Praktiker»,
όπου οι εργαζόμενοι παλεύουν για να μπει «φρένο» στο κύμα απολύσε
ων που έχει εξαπολύσει η εταιρεία τους τελευταίους μήνες. Την επόμενη
βδομάδα, τη σκυτάλη παίρνει η απεργία στα Τρόφιμα - Ποτά, που έχουν
προκηρύξει η Ομοσπονδία και τα σωματεία της δύναμής της. Στο μεταξύ,
σε μια σειρά χώρους δουλειάς, οι εργαζόμενοι προχωρούν σε συνελεύ
σεις, συζητούν και αποφασίζουν την οργάνωση κινητοποιήσεων για να διεκδικήσουν αυξήσεις στους μισθούς.

Απεργούν σήμερα
οι ξενοδοχοϋπάλληλοι στην Αττική
και οι εργαζόμενοι στην «e-food»
Στον Τουρισμό, σε απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στα ξε
νοδοχεία της Αττικής, με απόφαση του Συνδικάτου Επισιτισμού - Του
ρισμού - Ξενοδοχείων και επιχειρησιακών σωματείων, διεκδικώντας την
υπογραφή τοπικής κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης. Η απεργιακή προσυγκέντρωση θα γίνει στις 9.30 π.μ. μπροστά στο ξενοδοχείο «Τιτάνια»
(στην Πανεπιστημίου), όπου οι εργαζόμενοι έχουν ήδη οργανώσει το προ
ηγούμενο διάστημα κινητοποιήσεις για αυξήσεις στους μισθούς, υπογραφή.Σύμβασης και πραγματοποίηση προσλήψεων για να μπει τέρμα στην
εντατικοποίηση.
Στα ξενοδοχεία η Συλλογική Σύμβαση που βρίσκεται σε ισχύ διατηρεί
τους μισθούς καθηλωμένους σε πολύ χαμηλά επίπεδα, έχει κάνει «λάστι
χο» το ωράριο και τα ρεπό, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι εργοδότες επι
βάλλουν ακόμα χειρότερους όρους δουλειάς. «Παρά την τεράστια κερδο
φορία των επιχειρήσεων του κλάδου, οι μισθοί στα ξενοδοχεία είναι στα ε
πίπεδα του 2007», υπογραμμίζει το Συνδικάτο και προσθέτει ότι στις σημε
ρινές συνθήκες της εκρηκτικής ακρίβειας «οι μισθοί μας έχουν χάσει με
γάλο μέρος της αγοραστικής τους αξίας». Στο φόντο της καλοκαιρινής σεζόν και των αυξημένων αφίξεων τουριστών, οι ξενοδόχοι επιβάλλουν συν
θήκες εντατικοποίησης, που οδηγούν τους εργαζόμενους σε εξάντληση.
«Δεν σκοπεύουμε να ζήσουμε σαν δούλοι για να δεκαπλασιάζουν τα κέρ
δη τους οι ξενοδόχοι και οι εστιάτορες. Επιλέγουμε τον δρόμο του αγώνα
και της συλλογικής διεκδίκησης, παλεύοντας για δουλειά με δικαιώματα»,
είναι το κάλεσμα που απευθύνει το Συνδικάτο.
Σε απεργία προχωρά, επίσης σήμερα, το Σωματείο Εργαζομένων «efood» Αττικής. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης θα γίνει συγκέντρωση στις
3 μ.μ. στο Πεδίον του Αρεως και θα ακολουθήσει μοτοπορεία στο υπουρ
γείο Εργασίας. Με την απόφαση για απεργιακή κλιμάκωση οι εργαζόμε
νοι απαντούν στην επίθεση της εργοδοσίας, που επιδιώκει να αναγκάσει
τους 4ωρους εργαζόμενους σε «ελεύθερους επαγγελματίες». Τα χέρια της
εργοδοσίας έχει λύσει ο αντεργατικός νόμος Χατζηδάκη, που προβλέπει

«Praktiker»: Με απεργία αντιδρούν
οι εργαζόμενοι στο μπαράζ
απολύσεων
τη δυνατότητα οι ψηφιακές πλατφόρμες να απασχολούν προσωπικό με
συμβάσεις «παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών», ψαλιδίζοντας εργασιακά
και ασφαλιστικά δικαιώματα.
Το Σωματείο διεκδικεί: Να ανακαλέσει η εταιρεία την απόφαση για κα
τάργηση του δικαιώματος των διανομέων να ορίζουν το πρόγραμμά τους.
Να επανέλθουν οι προσλήψεις μισθωτών με πλήρη εργασιακά και ασφα
λιστικά δικαιώματα. Να δοθεί η δυνατότητα σε όσους 4ωρους το επιθυ
μούν να τροποποιήσουν τη Σύμβασή τους σε πλήρους απασχόλησης. Δί
καιη αποζημίωση καυσίμων, με βάση τα πραγματικά χιλιόμετρα, ανεξάρ
τητα από οποιαδήποτε αξιολόγηση.
Στην Πάτρα, την απεργιακή μάχη οργανώνει το Συνδικάτο Διανομέων
Ντελιβεράδων Αχαΐας. Χτες πρωί και απόγευμα, κλιμάκια του Συνδικά
του πραγματοποίησαν περιοδείες στα στέκια των διανομέων της εταιρεί
ας και συζήτησαν μαζί τους, καλώντας τους να συμμετέχουν μαζικά στην
απεργία, στη συγκέντρωση του Συνδικάτου στις 3 μ.μ. έξω από το Εργα
τικό Κέντρο, αλλά και στη μοτοπορεία που θα ακολουθήσει στην πόλη.
Αντίστοιχα, στα Χανιά το Συνδικάτο Εργαζομένων «e-food» οργανώνει
απεργιακή συγκέντρωση στις 12 μ. στην πλατεία Αγοράς και μοτοπορεία.

Απεργιακή προετοιμασία
και στα Τρόφιμα · Ποτά
Η Ομοσπονδία Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών, μαζί με συνδικάτα και
επιχειρησιακά σωματεία του κλάδου, έχει προκηρύξει απεργία για την
Πέμπτη 30 Ιούνη. Στον συγκεκριμένο κλάδο οι εργαζόμενοι εδώ και 13
χρόνια δουλεύουν χωρίς κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, μιας και
οι βιομήχανοι αρνούνται να την υπογράψουν. Οπως ενημερώνει η Ομο
σπονδία, στις διαπραγματεύσεις που γίνονται, οι εργοδότες προσπαθούν
να προκαλέσουν νέο αδιέξοδο, επικαλούμενοι τις ανατιμήσεις στις πρώ
τες ύλες, την αύξηση στο κόστος της παραγωγής, των μεταφορών, της
Ενέργειας. «Οι βιομήχανοι από χρόνο σε χρόνο αυξάνουν σε δυσθεώρη
τα ύψη την κερδοφορία τους, σε αντίθεση με τους εργαζόμενους, που αγωνιούμε καθημερινά για ένα κομμάτι ψωμί, μη μας κόψουν το ρεύμα, μη
μας ξεσπιτώσουν», τονίζει η Ομοσπονδία.
Τα σωματεία προχωρούν σε συνελεύσεις για να αποφασίσουν και να
οργανώσουν τη συμμετοχή τους στην κλαδική απεργία. Τις επόμενες μέ
ρες συνελεύσεις θα πραγματοποιήσουν: Το κλαδικό Συνδικάτο Αττικής
την Κυριακή 26 Ιούνη, στις 10.30 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Το

Σωματείο Εργαζομένων στις συνεργαζόμενες πτηνοτροφικές επιχειρή
σεις «Κελαϊδίτης ΕΠΕ», «ΣΚΑΛΕΖΑ», «ΜΑΖΑΡΑΚΙ» την Κυριακή 26 Ιού
νη, στις 11.30 π.μ., στο δημαρχείο της Νέας Αρτάκης.
Την προσπάθεια υπονόμευσης του αγώνα για Συλλογική Σύμβαση και
αυξήσεις στους μισθούς από την εργοδοσία αλλά και ορισμένα μέλη του

Απεργία έχει προκηρύξει για αύριο Σάββατο το Σωματείο Εργαζομένων
στα «Praktiker», αντιδρώντας στο μπαράζ απολύσεων που έχει ξεκινήσει
η εργοδοσία εδώ και μήνες στα καταστήματα όλης της χώρας και διεκδι
κώντας την υπογραφή επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης.«Καθημερι
νά ακούμε και για νέα απόλυση συναδέλφου. Αρκετά! Δεν πάει άλλο!», ση
μειώνει το Σωματείο, απαιτώντας να επιστρέφουν οι απολυμένοι στη δου
λειά. Οσον αφορά τις επικλήσεις της εργοδοσίας στην υποτιθέμενη «μει
ωμένη απόδοση» των απολυμένων, το Σωματείο καταγγέλλει ότι στόχος
της εταιρείας είναι να «ξεμπερδεύει» με το λιγότερο κόστος, απολύοντας
με προειδοποίηση τους παλιότερους εργαζόμενους, με τα κατοχυρωμέ
να δικαιώματα. Στον αντίποδα αυτής της επίθεσης απαιτεί να υπογράφει
Συλλογική Σύμβαση, με αύξηση 7% σε όλους τους εργαζόμενους, καθώς
και να ακυρωθεί η κατάργηση του ρεπό το Σάββατο.
Την απεργία των εργαζομένων στηρίζει ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας και καλεί κάθε εργαζόμενο στο Εμπόριο να βρεθεί αύριο έ
ξω από τα καταστήματα της «Praktiker» στο πλευρό τους.

Στάσεις εργασίας ετοιμάζουν
οι εργαζόμενοι στην «Colgate»
Την κλιμάκωση της πάλης τους για ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές
τους αποφάσισαν την Τετάρτη σε νέα Γενική Συνέλευση οι εργαζόμενοι
στο εργοστάσιο της «Colgate - Palmolive». Στην πιο μαζική συνέλευση
των τελευταίων χρόνων αποφάσισαν να προχωρήσουν σε δίωρες στάσεις

εργασίας τη Δευτέρα 27 Ιούνη, στην έναρξη κάθε βάρδιας, αν η εργο
δοσία δεν καλέσει μέχρι την Παρασκευή σε συνάντηση για τα αιτήματά
τους. Διεκδικούν: Αύξηση 7% μεσοσταθμικά για όλους, χωρίς σύνδεση με
κριτήρια «αποδοτικότητας» που θέτει η εταιρεία. Να σταματήσουν οι αυ
ταρχικές συμπεριφορές των στελεχών της επιχείρησης, που συνδέονται
με την εντατικοποίηση της εργασίας και την προσπάθεια εκφοβισμού των
εργαζομένων. Να συγκροτηθεί άμεσα Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας.

Ανάγκη η επαναδιαπραγμάτευση
της επιχειρησιακής Σύμβασης
Την ανάγκη για επαναδιαπραγμάτευση της επιχειρησιακής Σύμβασης,
που το Σωματείο υπέγραψε πίσω από την πλάτη των εργαζομένων, αναδεικνύει η «Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία» Εργατοϋπαλλήλων
στην επιχείρηση «Σκλαβενίτης». Μπροστά στη μεγάλη ακρίβεια, αλλά και
στα ψίχουλα - κοροϊδία που περιλαμβάνει η ισχύουσα Σύμβαση, καλεί τους
εργαζόμενους να οργανωθούν σε κάθε κατάστημα, αποθήκη και γραφείο
της επιχείρησης, να παλέψουν για τους μισθούς και τα δικαιώματά τους.

ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Στους δρόμους απαιτούν αυξήσεις στις συντάξεις τους
Συγκέντρωση στα Προπύλαια στις 11 π.μ. και πορεία στο Μαξίμου
την Αθήνα και έξω από το Μαξίμου θα ακου
στούν σήμερα Παρασκευή η φωνή και τα δί
καια αιτήματα των συνταξιούχων, οι οποίοι κα
ταφτάνουν απ’ άκρη σ’ άκρη της χώρας στην πα
νελλαδική κινητοποίηση που πραγματοποιούν οι

Σ

Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις.
Η συγκέντρωση θα γίνει στις 11 π.μ. στα Προ
πύλαια και θα ακολουθήσει πορεία στο πρωθυπουργικό μέγαρο, όπου έχουν ζητήσει συνάντη
ση με τον πρωθυπουργό.

Οι συνταξιούχοι διαδηλώνουν ενάντια στις πε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ρικοπές και την ακρίβεια που τους κατατρώει
το εισόδημα, διεκδικούν αυξήσεις στις συντά
ξεις τους, επιστροφή της 13ης και της 14ης σύ
νταξης, απορρίπτουν τα ψίχουλα της κοροϊδίας.
Ειδικότερα, απαιτούν:
- Να δοθούν τώρα που η ακρίβεια τσακίζει κό
καλα, και όχι το 2023, αυξήσεις σε όλες τις συ
ντάξεις, κύριες και επικουρικές, σε όλο το ποσό
των καταβαλλόμενων συντάξεων, μαζί με το πο
σό της λεγάμενης προσωπικής διαφοράς.
- Κατώτατη σύνταξη στα 650 ευρώ, άμεση έκ

δοση συντάξεων, να σταματήσει η κοροϊδία με τα
λογισμικά και τις ιδιωτικές εταιρείες που τα δι
αχειρίζονται, να σταματήσουν οι περικοπές στα
εφάπαξ.
- Να αποδοθούν τώρα οι παρακρατημένες συν
δρομές στις συνδικαλιστικές οργανώσεις.
- Να γίνουν προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών
στα νοσοκομεία, να ανοίξουν αυτά που έχουν κλεί
σει. Να δημιουργηθούν παντού δημόσιες δομές
οίκων ευγηρίας.
- Να καταργηθούν η αντεργατική - αντιλαϊκή -

αντιασφαλιστική νομοθεσία και η φοροληστεία.
Αμεσα μέτρα προστασίας από την ακρίβεια.
Στην κινητοποίηση των συνταξιούχων καλεί και
η Κίνηση για την Εθνική Αμυνα (ΚΕΘΑ), που έχει
ορίσει τη συνάντηση των απόστρατων στην Κοραή και Σταδίου. Στο κάλεσμά της, πέρα από τα
συνταξιοδοτικά αιτήματα που διατυπώνει, η ΚΕ
ΘΑ απαιτεί «να απεμπλακεί η χώρα μας από τον

ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, καταδι
κάζοντας την επικίνδυνη για τον λαό συμμετοχή
στα ιμπεριαλιστικά σχέδια και οργανισμούς».
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ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ

Εδώ και τώρα να υπογράφει ΣΣΕ με αυξήσεις
το μήνυμα της χτεσινής απεργίας
Εκλεισαν εργοστάσια και αποθήκες από τη μαζική συμμετοχή, παρά την εργοδοτική τρομοκρατία.
Δυναμώνει η πίεση από την Ομοσπονδία και τα συνδικάτα του κλάδου
ην πρώτη τους κλαδική απεργιακή κινητοποί
ηση μετά από 20 χρόνια οργάνωσαν χτες οι ερ
γαζόμενοι στον κλάδο του Φαρμάκου, με από
φαση της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Φαρμα
κευτικών και Συναφών Επαγγελμάτων, διεκδικώντας
την υπογραφή κλαδικής ΣΣΕ με αυξήσεις για όλους.
Η Ομοσπονδία και το κλαδικό Συνδικάτο της Αττι
κής έδωσαν από το πρωί τη μάχη για την επιτυχία της
κινητοποίησης στους χώρους δουλειάς, ενώ μια σειρά

«Οι επιτυχίες σας είναι ο πλούτος
που παράγουν οι εργαζόμενοι»

Τ

από εργοστάσια και φαρμακαποθήκες είτε έκλεισαν
είτε τα ποσοστά συμμετοχής ήταν πολύ μεγάλα, ό
πως σε «Johnson», «Boehringer», «Elpen», ΦΑΜΑΡ
Ανθούσας και Αυλώνας, «Lavipharm», ΠΡΟΦΑΡΜ,
ΠΕΙΦΑΣΥΝ κ.α.

' α κρονια χωρίς κλα£
ΤΑΚΕΡΑΗ ΤΟΥΣ *

Στο κενό έπεσαν μάλιστα από την πρώτη στιγμή οι
απειλές και οι εκβιασμοί της εργοδοσίας προκειμένου
να κάμψουν την αγωνιστική διάθεση των εργαζομένων.
Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες που καταγράφηκαν
σε ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια, τη ΦΑΜΑΡ, ό
που από το πρωί χτες η εργοδοσία ήταν στο πόδι, καλώντας μέχρι και την αστυνομία για να πιέσει τους εργαζόμενους
να μπουν για δουλειά. Τα στελέχη της εργοδοσίας, προϊστάμενοι
και άλλοι παρατρεχάμενοι, βολόδερναν στην πύλη του εργοστασί
ου, προσπαθώντας μάταια να τρομοκρατήσουν τους απεργούς και
να μπουν για δουλειά, να στοχοποιήσουν το Συνδικάτο που βρέ
θηκε στον χώρο για να οργανώσει τη μάχη. Ομως, και αυτοί οι εκ
βιασμοί έπεσαν στο κενό, η απεργία είχε σχεδόν καθολική συμ
μετοχή. Το κλαδικό Συνδικάτο μάλιστα σημειώνει ότι αυτή η προ
σπάθεια της εργοδοσίας απέτυχε, παρά το γεγονός ότι αξιοποίησε ως «"λαγό" το επιχειρησιακό σωματείο, που ελέγχεται από τον
εργοδοτικό συνδικαλισμό, η διοίκηση του οποίου προχώρησε σε
απεργοσπασία». Μάλιστα, οι συγκεκριμένες συνδικαλιστικές δυ
νάμεις, σαν δούρειος ίππος, διέδιδαν τις προηγούμενες μέρες ό
τι η απεργία της Ομοσπονδίας είναι παράνομη!
Ομως, «τα σχέδιά τους δεν πέρασαν! Η απεργία μας ήδη κατα
γράφει σημαντικά ποσοστά συμμετοχής σε μεγάλους χώρους του
κλάδου. Από τα ξημερώματα το Συνδικάτο μας συνεχίζει τις πα
ρεμβάσεις και τις δράσεις του για τη σημερινή απεργία σε όλους
τους χώρους. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω από το δίκαιο αίτημά
μας να υπογράφει εδώ και τώρα Συλλογική Σύμβαση που να καλύ
πτει τις ανάγκες των εργαζομένων», σημειώνεται στην ανακοίνωση.
Την εργοδοτική - κυβερνητική τρομοκρατία απέναντι στις δίκαι
ες διεκδικήσεις των εργαζομένων κατήγγειλε και το ΠΑΜΕ, αναφέροντας: «Αυτή είναι η δημοκρατία τους. Αστυνομία, εκφοβισμοί
και τρομοκρατία, με την κυβέρνηση σε ρόλο μπράβου των εργο
δοτών. Η πολιτική τους μας οδηγεί στη φτώχεια και την εξαθλίω
ση για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Μας τρομοκρατούν
για να μη σηκώσουμε κεφάλι! Δεν θα περάσει η τρομοκρατία! Ο
απεργιακός ξεσηκωμός να κλιμακωθεί! Τίποτα δεν θα μας χαρι
στεί, εμείς με τον αγώνα μας θα το επιβάλουμε! Τώρα αυξήσεις
στους μισθούς! Κάτω τα χέρια από τους αγώνες των εργατών!».

Απεργιακή συγκέντρωση
στα γραφεία του ΣΦΕΕ
Το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε η απεργιακή συγκέντρω
ση στα γραφεία του εργοδοτικού συνδέσμου (ΣΦΕΕ) στο Χα
λάνδρι με τη συμμετοχή σωματείων και από την επαρχία. Στη
διάρκεια της συγκέντρωσης έγινε συνάντηση αντιπροσωπεί

ας της Ομοσπονδίας και των σωματείων με τον διευθύνοντα σύμβουλο και τη νομική σύμβουλο του ΣΦΕΕ, έλειπε ω
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Στα γραφεία του ΣΦΕΕ συγκεντρώθηκαν οι απεργοί

Στο πλαίσιο της χτεσινής απεργίας η Ομοσπονδία, το Συνδικά
το Αττικής και επιχειρησιακά σωματεία πραγματοποίησαν πα
ράσταση διαμαρτυρίας στο ξενοδοχείο «Royal Olympic», όπου
η εργοδοσία του κλάδου, ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχει
ρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και το Ιδρυμα Οικονομικών και Βιομη
χανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), έδιναν συνέντευξη Τύπου για την κατά

στόσο η διαπραγματευτική ομάδα των εργοδοτών για τη ΣΣΕ.
Από τη συνάντηση έγινε ολοφάνερη η ενόχληση των εργο
δοτών για την απεργία του κλάδου και για την καλή συμμετο
χή που κατέγραψε σε εργοστάσια και φαρμακαποθήκες. Και
αυτήν τη φορά οι εκπρόσωποι των εργοδοτών εμφανίστηκαν
«ανέτοιμοι» καθώς ούτε τώρα παρουσίασαν την πρότασή τους
για τη ΣΣΕ. Οπως σχολίασε μετά το πέρας της συνάντησης
στους απεργούς η Γιώτα Ταβουλάρη, πρόκειται για μια τακτι
κή που σκοπό έχει να απαξιώσει τα συνδικάτα νομίζοντας (οι
εργοδότες) ότι θα καλλιεργήσουν την αναποτελεσματικότη
τα και έτσι θα ξεπεράσουν «τη σημερινή απεργία».
Τελικά ο ΣΦΕΕ είπε ότι θα φέρει την πρότασή του μέχρι τις
15 Ιούλη. Η Γ. Ταβουλάρη κάλεσε τα κλαδικά και επιχειρησια
κά σωματεία, τους απεργούς που συμμετείχαν στη συγκέντρω
ση από σήμερα κιόλας να ενημερώσουν τους υπόλοιπους ερ
γαζόμενους για το τι έγινε στην απεργία, τη στάση των εργο
δοτών για να μπορούν να βγάλουν συμπεράσματα. Τόνισε α
κόμα πως θα πρέπει να συζητήσουν για τη συνέχεια και την
κλιμάκωση του αγώνα, παίρνοντας δύναμη από τις νίκες άλ
λων κλάδων, όπως στους οικοδόμους, στην COSCO κ.α. Μόνο
με αυτόν τον τρόπο οι εργαζόμενοι θα έχουν αποτελέσματα.
«=έρουμε», σημείωσε, «ότι τα συμφέροντά μας δεν συμβιβά
ζονται, βρίσκονται σε σύγκρουση. Και το αποτέλεσμα της σύ
γκρουσης θα εξαρτηθεί από το μέγεθος της», δείχνοντας την
ανάγκη περαιτέρω μαζικοποίησης των σωματείων, του αγώνα.
Ολοκληρώνοντας την απεργιακή συγκέντρωση στην είσοδο
του κτιρίου του ΣΦΕΕ γράφτηκε το σύνθημα «Τα κέρδη σας οι
ζωές μας. Τώρα ΣΣΕ»!
Απεργιακή συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε και στα Γιάννε
να από το Σωματείο Φαρμακοϋπαλλήλων Ηπείρου, στο Ερ
γατικό Κέντρο, με τη συμμετοχή απεργών από τις φαρμακα
ποθήκες της πόλης, ανάμεσα στους οποίους πολλοί νέοι σε η
λικία εργαζόμενοι που απήργησαν για πρώτη φορά.

Γεμίζουν οι τσέπες των εργοδοτών
Στον κλάδο έχει να υπογράφει Συλλογική Σύμβαση από το
2010, οι όροι δουλειάς και αμοιβής επιδεινώνονται. Την ίδια στιγ
μή, τα κέρδη στον κλάδο του Φαρμάκου - Καλλυντικού κινούνται
σε σταθερή πορεία ανάκαμψης. Η εγχώρια αγορά των φαρμακευ
τικών εταιρειών ακολούθησε ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια,
καταγράφοντας αύξηση 4,3% το 2020 σε ό)(έση με το 2019. Οι
εξαγωγές φαρμάκων άγγιξαν τα 3 δισ. το 2020, αυξημένες κατά
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Παρέμβαση σε εκδήλωση
των φαρμακοβιομηχάνων σε ξενοδοχείο
στο κέντρο της Αθήνας. Στο πλευρό
των εργαζομένων και οι ξενοδοχοϋπάλληλοι

σταση στον κλάδο. Στην κινητοποίηση έδωσε το «παρών» και αντι
προσωπεία της Γραμματείας του ΠΑΜΕ.
Στην αρχή της συνέντευξης πήρε τον λόγο αντιπροσωπεία των
απεργών με την Γιώτα Ταβουλάρη, πρόεδρο της Ομοσπονδίας,
η οποία απευθυνόμενη στα στελέχη του ΣΦΕΕ, του ΙΟΒΕ και των
επιχειρήσεων ανέφερε: «Ξέρουμε ότι σήμερα θα πείτε για τις ε
πιτυχίες σας και τις απαιτήσεις από τις κυβερνήσεις. Ομως ο κλά
δος έχει σήμερα απεργία, γιατί εδώ και 13 χρόνια οι εργαζόμενοι
δεν έχουμε ΣΣΕ, με δική σας αποκλειστικά ευθύνη. Ο,τι παρου
σιάζετε ως επιτυχίες σας είναι ο πλούτος που παράγουν οι εργα
ζόμενοι. Πείτε μας για τη ΣΣΕ, για τους μισθούς και τα δικαιώματα
των εργαζομένων. Πείτε γιατί από τον Απρίλη που έγινε και η μο
ναδική μεταξύ μας συνάντηση, και παρά τις δεσμεύσεις σας, δεν
έχετε παρουσιάσει μέχρι σήμερα τη θέση για τη ΣΣΕ».
Οι εργαζόμενοι στο Φάρμακο είχαν στο πλευρό τους και τους
ξενοδοχοϋπαλλήλους του «Royal Olympic». «Το μοναδικό μας ό

πλο είναι η αλληλεγγύη! Με τα ταξικά μας σωματεία και με το
ΠΑΜΕ. Κουράγιο!» ήταν το μήνυμα που μετέφεραν εκπρόσωποι
του επιχειρησιακού σωματείου του ξενοδοχείου, που άλλωστε κι
αυτοί σήμερα κατεβαίνουν σε απεργία, με απόφαση του κλαδικού
τους Συνδικάτου στην Αττική.
Η παρέμβαση των ταξικών δυνάμεων έφερε σε αμηχανία και ε
κνευρισμό τα καλοβαλμένα μεγαλοστελέχη των επιχειρήσεων και
των οργανισμών τους, που δεν είχαν τι να πουν ακούγοντας την
πρόεδρο της Ομοσπονδίας να μεταφέρει τις διεκδικήσεις των ερ
γαζομένων, ενώ ο αρχικός ομιλητής τους ξεροκατάπιε αρκετές φο
ρές μέχρι να ξαναβρεί την ψυχραιμία του και να αρχίσει να μιλάει...
48,3% σε σχέση με το 2019, ενώ αντιστοιχούν στο 9,4% του συ
νόλου των ελληνικών εξαγωγών όλων των αγαθών. Χαρακτηριστι
κές για την ευρωστία αλλά και τις προοπτικές του κλάδου είναι οι
δηλώσεις των εργοδοτών ότι η ελληνική φαρμακοβιομηχανία ή
δη υλοποιεί ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 1,2 δισ. ευρώ, σε
βάθος τετραετίας. Αυτά είναι μερικά μόνο από τα στοιχεία που η
Ομοσπονδία έχει καταγράψει σε πρόσφατη ανακοίνωση, καταγ
γέλλοντας το γεγονός ότι την ίδια στιγμή που τα κέρδη των ε
πιχειρήσεων διογκώνονται, για τους εργαζόμενους αυξάνεται το
άγχος για τους υπέρογκους λογαριασμούς, για το νοίκι του σπι
τιού, για το κόστος των ειδών πρώτης ανάγκης.
Η Ομοσπονδία και τα Συνδικάτα της διεκδικούν την υπο
γραφή κλαδικής ΣΣΕ με αυξήσεις σε όλους τους μισθούς, 950
ευρώ κατώτατο μισθό, 8ωρη - δήμερη εργασία από Δευτέρα έ
ως Παρασκευή. Επίσης, την επαναφορά τριετιών με επιδόμα
τα από 5% έως 9%. Επιδόματα πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ, γνώσης ξένης
γλώσσας, χρήσης Η/Υ - φορητού υπολογιστή και βοηθού φαρ
μακείου. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 5%. Εφάπαξ επίδομα
θέρμανσης 1.000 ευρώ και 700 ευρώ για κάθε παιδί έως 6 ετών.
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Γενική Συνέλευση
για τις εξελίξεις στη ΛΑΡΚΟ
Σε ενημερωτική Γενική Συνέλευση προχωρά το Συνδικάτο Μετάλλου
Φθιώτιδας, σήμερα, Παρασκευή 24 Ιούνη, στη 1 μ.μ. στο καφενείο Βέλλιου, στον οικισμό της ΛΑΡΚΟ στη Λάρυμνα. Κατά τη διάρκεια της Γενι
κής Συνέλευσης θα γίνει ενημέρωση πάνω στις τελευταίες εξελίξεις που
αφορούν τη ΛΑΡΚΟ, την τροπολογία της κυβέρνησης που κλείνει την ε
πιχείρηση και απολύει τους εργαζόμενους χωρίς να διασφαλίζει το μέλ
λον τους, αλλά και για τον αγώνα που συνεχίζεται. Επίσης, θα γίνει ιδιαί
τερη αναφορά σε ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους της ΛΑΡ
ΚΟ μέσα από το σκλαβοπάζαρο των εργολαβιών.

ΕΚ ΠΑΤΡΑΣ - ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

Οργανώνουν αγώνα υπεράσπισης
των εργαζομένων ίου Καζίνου Ρίο
Παράσταση διαμαρτυρίας
τη Δευτέρα 27 Ιούνη
«Δεν θα επιτρέψουμε την εξαθλίωση 230 εργαζομένων και των οι
κογενειών τους», τονίζουν σε κοινή τους ανακοίνωση το Εργατικό Κέ
ντρο Πάτρας και το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού Αχαιός, που
μετά από σύσκεψη που πραγματοποίησαν με εργαζόμενους του χώρου,
προχωρούν τη Δευτέρα 27 Ιούνη στις 11 π.μ., σε μαχητική παράσταση
διαμαρτυρίας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου.
Χαρακτηρίζοντας δίκαιο τον αγώνα των εργαζομένων, για τη διασφάλι
ση των θέσεων εργασίας τους, σε έναν χώρο δουλειάς που κυριαρχούν η
απληρωσιά και η ανασφάλιστη εργασία, και ο οποίος σταμάτησε να λει
τουργεί πρόσφατα μετά από κατάσχεση για καταβολή χρεών της επιχεί
ρησης προς μεγαλοεπιχειρηματία, ΕΚΠ και Σωματείο απευθύνουν κάλε
σμα στους εργαζόμενους: «Τώρα μπορεί και ο δικός τους αγώνας να έ
χει αποτελέσματα, αρκεί να είναι μαζικός, μαχητικός και επιθετικός!
Μπορεί να έχει αποτελέσματα και να είναι νικηφόρος αν όλοι μαζί οι
εκατοντάδες εργαζόμενοι, ενωμένοι σαν μια γροθιά και κάνοντας στην
άκρη διαφωνίες και πικρίες, να δώσουν παλικαρίσια τη μάχη για την
υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους και της δουλειάς τους. Ετσι βγαί
νουν νικητές οι εργαζόμενοι στα άλλα δϊιο Καζίνο σε Κέρκυρα και Α
λεξανδρούπολη του γνωστού εργοδότη Πηλαδάκη, που με την ενότη
τα και μαχητικότητα του αγώνα τους κέρδισαν τα δεδουλευμένα τους».
Τους καλούν παράλληλα να παραμερίσουν τη σημερινή συμβιβασμέ
νη πλειοψηφία του επιχειρησιακού σωματείου, που όλα αυτά τα χρόνια
στήριξε την εργοδοσία και διέλυσε το σωματείο (μην προχωρώντας καν
σε εκλογές). «Ποιον ωφέλησε τελικά η στάση της πλειοψηφίας του σω
ματείου και του γνωστού σε όλους στελέχους της πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ,
κ. Καραγεωργόπουλου; Πώς ωφελήθηκαν οι εργαζόμενοι από τις λογικές
"να στηρίξουμε την επιχείρηση για να μην κλείσει", “να δουλέψουμε λι
γότερο αρκεί να παίρνουμε κάτι"; (...) Πώς ωφελήθηκαν από τη μοναδική
δραστηριότητα του σωματείου, η οποία ήταν να καταθέτει κάθε τρεις και
λίγο στα δικαστήρια υπέρ της εργοδοσίας και ενάντια σε εργαζόμενους
του Καζίνου που διεκδικούσαν τα δεδουλευμένα τους;».
Τονίζοντας πως «η επιλογή και οι αποφάσεις είναι στα δικά μας χέ
ρια τώρα. Μπορούμε να έχουμε νίκες στους αγώνες μας! Ολοι μαζί ε
νωμένοι να διεκδικήσουμε αυτά που μας χρωστάνε», σημειώνουν πως
μαζί με το ΕΚΠ και το Συνδικάτο, ο αγώνας τους μπορεί να είναι νι
κηφόρος, απαιτώντας: Με ευθύνη της κυβέρνησης να διασφαλιστούν
μισθολογικά και ασφαλιστικά όλοι οι εργαζόμενοι μέχρι να λειτουρ
γήσει ξανά με οποιοδήποτε καθεστώς το Καζίνο, να καταβληθούν ό
λα τα δεδουλευμένα, να κολληθούν όλα τα ένσημα.
Καλούν, τέλος, σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 30 Ιούνη
στις 11 π.μ. έξω από το Καζίνο Ρίο. «Κανένας εργαζόμενος μόνος! Ολοι
στον αγώνα!», καταλήγουν.

ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Νέο εργατικό «ατύχημα»
από ελλιπέστατα μέτρα προστασίας
Τον τραυματισμό εργαζόμενου σε εργατικό «ατύχημα», που σημειώ
θηκε την Τρίτη 21 Ιούνη στο εργοτάξιο της «Ιντρακάτ», στην υπογειοποίηση των σιδηροδρομικών γραμμών στα Σεπόλια, καταγγέλλει το Συνδι
κάτο Οικοδόμων Αθήνας. Ο εργαζόμενος, «μετανάστης, βοηθός χειρι
στή που χειριζόταν την μπούμα, χτυπήθηκε από το ρεύμα ηλεκτροφόρων καλωδίων του τρένου και μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο "θριάσιο" Νοσοκομείο». Στην άμεση παρέμβαση αντιπροσωπείας του Συνδι
κάτου και στη συνάντηση με τον εργοταξιάρχη «για μία ακόμα φορά έ
γινε προσπάθεια να γίνουν μπαλάκι οι ευθύνες μεταξύ της αναδόχου ε
ταιρείας του έργου και του υπεργολάβου», αλλά και να υποβαθμιστεί το
συμβάν, με απαράδεκτους ισχυρισμούς όπως ότι ο εργαζόμενος «δεν έ
χει πάθει κάτι σοβαρό».
Στο συγκεκριμένο έργο, όπως διαπίστωσε το Συνδικάτο, «τα μέτρα
για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων είναι ελλιπέστατα», ε
νώ υπάρχουν και καταγγελίες εργαζομένων ότι ο χώρος είναι «ξέφραγο
αμπέλι», μέσα περιφέρονται από εργαζόμενοι διανομείς μέχρι και περα
στικοί, χωρίς κανέναν έλεγχο, πράγμα που αυξάνει «τις πιθανότητες για
σοβαρό εργατικό δυστύχημα». Το Συνδικάτο απαιτεί να πορθούν όλα τα
απαραίτητα μέτρα για την προστασία της ζωής των εργαζομένων αλλά
και των κατοίκων κατά μήκος όλου του έργου, να διενεργηθεί έλεγχος α
πό το ΣΕΠΕ για τα αίτια του «ατυχήματος» και να αποδοθούν ευθύνες σε
όλους τους εμπλεκόμενους, να αποζημιωθεί ο εργαζόμενος χειριστής.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΥΒΟΙΑ

Στην τελική ευθεία η μάχη
για αλλαγή σελίδας
στο Εργατικό Κέντρο
Αύριο Σάββατο το Συνέδριο στη Χαλκίδα. Ξεχωρίζει
το ψηφοδέλτιο της «Αγωνιστικής Συνεργασίας»
για να μπει τέλος στην απαξίωση και τον εκφυλισμό
ε την κατάθεση υποψηφισπϊτων, ανάμεσα στις
οποίες ξεχωρίζει το ψη

κάματα και βελτίωση των συν
θηκών υγιεινής και ασφάλειας.

Μ

Στο ψηφοδέλτιο της «Αγωνι
στικής Συσπείρωσης» συμμε
τέχουν εργαζόμενοι και εργα

φοδέλτιο της «Αγωνι
στικής Συνεργασίας», ολοκλη
ρώθηκαν οι διαδικασίες για τη

ζόμενες που όλο το προηγού
μενο διάστημα συναντήθηκαν
στους αγώνες που αναπτύχθη
καν στους χώρους δουλειάς,

διεξαγωγή του εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου του Εργα
τικού Κέντρου Εύβοιας, που
θα διεξαχθεί αύριο Σάββατο

για το μεροκάματο, τις συνθή
κες εργασίας, τα εργασιακά δι
καιώματα, ενάντια στο κλείσι
μο της ΛΑΡΚΟ, για αποζημιώ

στις 9 π.μ., στο κτίριο του Ερ
γατικού Κέντρου στη Χαλκίδα.
Με ένα ψηφοδέλτιο νίκης,
στο οποίο συμμετέχουν συν

σεις στους πυρόπληκτους και
τους πλημμυροπαθείς, για μέ
τρα πρόληψης και προστασί
ας από φυσικά φαινόμενα. Ερ

δικαλιστές και εργαζόμενοι
από μια σειρά χώρους δου
λειάς και διάφορες περιοχές
της Εύβοιας, η «Αγωνιστική Συ
νεργασία» πρωτοστατεί στην
προσπάθεια να αλλάξει σελίδα το Εργατικό
Κέντρο, να μπει ένα τέλος στην απαξίωση
και τον εκφυλισμό όπου το έχει οδηγήσει η
σημερινή ηγετική ομάδα, να μετατραπεί σε
αυτό που έχει ανάγκη ο λαός της περιοχής,
αποκούμπι στον αγώνα του.
Στην «Αγωνιστική Συνεργασία» συσπειρώ
νονται αντιπρόσωποι σωματείων από τον

κλάδο των Τροφίμων και Ποτών και της Ε
νωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων, που πρωτο
στάτησαν τα προηγούμενα χρόνια στην ορ
γάνωση του αγώνα και των διεκδικήσεων των
εργαζομένων της περιοχής. Συσπειρώνεται
το σωματείο των ρετσινάδων από τη Βό

ρεια Εύβοια, που έναν χρόνο τώρα δίνουν
τον δικό τους αγώνα για να μπορέσουν να
συνεχίσουν να ζουν στον τόπο τους με αξι
οπρέπεια. Σε έναν αγώνα όπου βρήκαν αλ
ληλεγγύη και συμπαράσταση από τους συ
ναδέλφους τους, που τώρα συμμετέχουν
μαζί στην «Αγωνιστική Συνεργασία» για να
αλλάξει ρότα το Εργατικό Κέντρο. Συμμε
τέχουν επίσης αντιπρόσωποι από τα σωμα

τεία των οικοδόμων, από τις ιχθυοκαλλι
έργειες, αλλά και αντιπρόσωποι από νε
οσύστατα αλλά δυναμικά και μαζικά σω
ματεία, όπως στην «HQF Μιμικός», όπου
βρίσκονται σε αγώνα για αύξηση στα μερο

γαζόμενες και εργαζόμενοι που
συνεχίζουν να αγωνίζονται και
παλεύουν για ένα Εργατικό Κέντρο που θα
μπαίνει μπροστά στους αγώνες και τις διεκ
δικήσεις τους, θα πρωτοστατεί και θα νοιά
ζεται για τα προβλήματα των εργαζομένων,
θα συμβάλλει στην οργάνωση και στο δυνάμωμα των σωματείων.
Σημειωτέον, εκτός από την «Αγωνιστική
Συνεργασία» κατατέθηκαν δύο ακόμα ψη
φοδέλτια: Το «ΕΜΕΙΣ - Συνεργαζόμενοι» (δυ
νάμεις του ΣΥΡΙΖΑ) και το «Ανεξάρτητοι Συνεργαζόμενοι» (ΠΑΣΚΕ), στα οποία συμμε
τέχουν τα μέλη της ηγετικής ομάδας της δι
οίκησης που έχει οδηγήσει το Εργατικό Κέ
ντρο στο τέλμα και τη διάλυση.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Συνδικαλιστική δίωξη με τον φερετζέ
της «προαγωγής» και μάλιστα με «εντέλλεσθε»
ην πρωτοφανή ένταση του αυταρχισμού και του «αποφασίζου
με και διατάζουμε» από τη διοίκηση του Νοσοκομείου «Ευαγγε
λισμός», που απαιτεί με ...«εντέλλεσθε» τη μετακίνηση και ανά

Τ

ληψη καθηκόντων προϊσταμένης για την συνδικαλίστρια των τα
ξικών δυνάμεων Τατιάνα Ευαγγελοπούλου, καταδικάζει η ΕΣΑΚ
«Ευαγγελισμού». Πιο συγκεκριμένα, ο διοικητής σε μια πρωτοφα

νή μεθόδευση δίνει εντολή για μετακίνηση της συνδικαλίστριας (εί
ναι εκλεγμένη αναπληρώτρια γραμματέας στο Σωματείο του Νο
σοκομείου και στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕΔΗΝ) από ένα

νηση, υπουργείο Υγείας και διοίκηση να διαλύσουν τα δημόσια νο
σοκομεία, να εγκλωβίσουν στην απελπισία και τον φόβο τους εργα
ζόμενους και να βάλουν στον "γύψο" τους αγωνιζόμενους υγειονο
μικούς - τους συνδικαλιστές του ταξικού κινήματος». Και καλεί τον
υπουργό Υγείας και τους άλλους πολιτικούς προϊσταμένους του δι
οικητή «να σταματήσουν τον αυταρχικό και ακραία αντιδημοκρατικό
κατήφορο που έχουν πάρει, αλλιώς η απάντησή μας θα είναι καθο
λική, δυναμική και συντριπτική».

κρίσιμο πόστο που υπηρετεί με αυταπάρνηση, αποδεδειγμένη ε
πάρκεια και φιλεργατική κατεύθυνση εδώ και 22 χρόνια, σε θέση

Και εκδικητική απόλυση γιατρού!

«προϊσταμένης στο Τμήμα ελέγχου, ποιότητας, έρευνας και συνεχι
ζόμενης εκπαίδευσης». Ο στόχος είναι προφανής: Από τη μία να α
ποδυναμωθεί το Τμήμα όπου σήμερα υπηρετεί η συγκεκριμένη ερ
γαζόμενη και από την άλλη να εκτεθεί, να εγκλωβιστεί και να απα
ξιωθεί μια συνδικαλίστρια που με την παράταξη και το Σωματείο της
δίνει μάχη ενάντια στην ψευδεπίγραφη «αξιολόγηση» και στην προ
σαρμογή των δομών του νοσοκομείου στα επιχειρηματικά κριτήρια.
Σημειωτέον, η εργαζόμενη με μια απόλυτα τεκμηριωμένη επιστο
λή προς τη διοίκηση αρνείται τη συγκεκριμένη ανάθεση καθηκό
ντων, αποκαλύπτοντας τις μεθοδεύσεις που κρύβονται από πίσω.
Ξεκαθαρίζει ότι θεωρεί «αδιανόητη» την παραπάνω ανάθεση, κα
θώς η τοποθέτηση αυτή «αντίκειται και συγκρούεται» με τις προσω
πικές της αρχές και αξίες, την ηθική και την όλη συνδικαλιστική πο
ρεία και δράση της. Αλλωστε, και ως συνδικαλίστρια συμμετέχει ε
νεργά στη νομίμως προκηρυγμένη απεργία - αποχή κατά της «αξιο
λόγησης», την οποία καλείται τώρα με το αυταρχικό «εντέλλεσθε»
της διοίκησης να υπηρετήσει, και μάλιστα από θέση προϊσταμένου!
Να σημειωθεί επίσης ότι το συγκεκριμένο Τμήμα στο οποίο καλεί
ται να μετακινηθεί υπάγεται απευθείας στη διοίκηση, επομένως και
στην εκάστοτε κυβέρνηση, με προσανατολισμό την υλοποίηση των
πολιτικών «κόστους - οφέλους», με τα γνωστά τραγικά αποτελέσμα
τα για τα δημόσια νοσοκομεία.
Η ΕΣΑΚ ξεκαθαρίζει ότι «δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε κυβέρ

Το Σωματείο Εργαζομένων «Ευαγγελισμού» καταγγέλλει επίσης
την απόλυση του ορθοπεδικού Νικόλα Σκούφογλου, ο οποίος εί
ναι ο μοναδικός γιατρός που υπηρετεί σε παράταση ειδικότητας. Το
Σωματείο απαιτεί την ανάκληση της απόφασης του διοικητή και τη
συνέχιση της παράτασης του γιατρού, να σταματήσει το γαϊτανάκι

μετακινήσεων, που αποδομούν τις υπηρεσίες, με το πρόσχημα της
«αναβάθμισης», και προκηρύσσει στάση εργασίας την Τρίτη 28 Ι
ούνη από την έναρξη της βάρδιας έως τις 10 π.μ., με συγκέντρω
ση στις 8 π.μ. έξω από το ΤΕΠ του Νοσοκομείου.
Οπως καταγγέλλει το Σωματείο, «η απόρριψη αυτή, με βάση την
οποία ο συνάδελφος οδηγήθηκε άμεσα στην ανεργία, ανακοινώθη

κε τηλεφωνικά στον ίδιο, χωρίς να του δοθεί κάποια προθεσμία
για ένσταση ή για οποιαδήποτε άλλη νόμιμη ενέργεια. Το δε έγ
γραφο της απάντησης, το οποίο του επιδόθηκε μετά από πίεση και
μια ολόκληρη βδομάδα μετά τη διακοπή της σύμβασής του, δεν πε
ριλαμβάνει καμία αιτιολόγηση, γεγονός που καθιστά την απόφαση,
εκτός από εξόφθαλμα άδικη, και παράτυπη». Μάλιστα, ο διοικητής
αρνήθηκε επανειλημμένως να συναντήσει τα μέλη του ΔΣ του ΣΕΝΕ, που τις προηγούμενες ημέρες επιχείρησαν να συναντηθούν μαζί
του, προκειμένου να εξηγηθούν οι αιτίες αυτής της απόφασης. Στη
δε τηλεφωνική επικοινωνία με την πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ αρνήθηκε να
δώσει εξηγήσεις, λέγοντας ότι «προτιμά να μη μιλήσει για το θέμα».
Την απόλυση καταγγέλλει και το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ.
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 Συνδικαλιστική δίωξη με τον φερετζέ της
«προαγωγής» και μάλιστα με «εντέλλεσθε»
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

16

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 277.83 cm² Κυκλοφορία:
:

1
24-06-2022
1860

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Συνδικαλιστική δίωξη με τον φερετζέ
της «προαγωγής» και μάλιστα με «εντέλλεσθε»
ην πρωτοφανή ένταση του αυταρχισμού και του «αποφασίζου
με και διατάζουμε» από τη διοίκηση του Νοσοκομείου «Ευαγγε
λισμός», που απαιτεί με ...«εντέλλεσθε» τη μετακίνηση και ανά
ληψη καθηκόντων προϊστάμενης για την συνδικαλίστρια των τα
ξικών δυνάμεων Τατιάνα Ευαγγελοπούλου, καταδικάζει η ΕΣΑΚ
«Ευαγγελισμού». Πιο συγκεκριμένα, ο διοικητής σε μια πρωτοφα
νή μεθόδευση δίνει εντολή για μετακίνηση της συνδικαλίστριας (εί
ναι εκλεγμένη αναπληρώτρια γραμματέας στο Σωματείο του Νο
σοκομείου και στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕΔΗΝ) από ένα
κρίσιμο πόστο που υπηρετεί με αυταπάρνηση, αποδεδειγμένη ε
πάρκεια και φιλεργατική κατεύθυνση εδώ και 22 χρόνια, σε θέση
«προϊσταμένης στο Τμήμα ελέγχου, ποιότητας, έρευνας και συνεχι
ζόμενης εκπαίδευσης». Ο στόχος είναι προφανής: Από τη μία να α
ποδυναμωθεί το Τμήμα όπου σήμερα υπηρετεί η συγκεκριμένη ερ
γαζόμενη και από την άλλη να εκτεθεί, να εγκλωβιστεί και να απα
ξιωθεί μια συνδικαλίστρια που με την παράταξη και το Σωματείο της
δίνει μάχη ενάντια στην ψευδεπίγραφη «αξιολόγηση» και στην προ
σαρμογή των δομών του νοσοκομείου στα επιχειρηματικά κριτήρια.
Σημειωτέον, η εργαζόμενη με μια απόλυτα τεκμηριωμένη επιστο
λή προς τη διοίκηση αρνείται τη συγκεκριμένη ανάθεση καθηκό
ντων, αποκαλύπτοντας τις μεθοδεύσεις που κρύβονται από πίσω.
Ξεκαθαρίζει ότι θεωρεί «αδιανόητη» την παραπάνω ανάθεση, κα
θώς η τοποθέτηση αυτή «αντίκειται και συγκρούεται» με τις προσω
πικές της αρχές και αξίες, την ηθική και την όλη συνδικαλιστική πο
ρεία και δράση της. Αλλωστε, και ως συνδικαλίστρια συμμετέχει ε
νεργά στη νομίμως προκηρυγμένη απεργία - αποχή κατά της «αξιο
λόγησης», την οποία καλείται τώρα με το αυταρχικό «εντέλλεσθε»
της διοίκησης να υπηρετήσει, και μάλιστα από θέση προϊσταμένου!
Να σημειωθεί επίσης ότι το συγκεκριμένο Τμήμα στο οποίο καλεί
ται να μετακινηθεί υπάγεται απευθείας στη διοίκηση, επομένως και
στην εκάστοτε κυβέρνηση, με προσανατολισμό την υλοποίηση των
πολιτικών «κόστους - οφέλους», με τα γνωστά τραγικά αποτελέσμα
τα για τα δημόσια νοσοκομεία.
Η ΕΣΑΚ ξεκαθαρίζει ότι «δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε κυβέρ

Τ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

νηση, υπουργείο Υγείας και διοίκηση να διαλύσουν τα δημόσια νο
σοκομεία, να εγκλωβίσουν στην απελπισία και τον φόβο τους εργα
ζόμενους και να βάλουν στον “γύψο" τους αγωνιζόμενους υγειονο
μικούς - τους συνδικαλιστές του ταξικού κινήματος». Και καλεί τον
υπουργό Υγείας και τους άλλους πολιτικούς προϊσταμένους του δι
οικητή «να σταματήσουν τον αυταρχικό και ακραία αντιδημοκρατικό
κατήφορο που έχουν πάρει, αλλιώς η απάντησή μας θα είναι καθο
λική, δυναμική και συντριπτική».

Και εκδικητική απόλυση γιατρού!
Το Σωματείο Εργαζομένων «Ευαγγελισμού» καταγγέλλει επίσης
την απόλυση του ορθοπεδικού Νικόλα Σκούφογλου, ο οποίος εί
ναι ο μοναδικός γιατρός που υπηρετεί σε παράταση ειδικότητας. Το
Σωματείο απαιτεί την ανάκληση της απόφασης του διοικητή και τη
συνέχιση της παράτασης του γιατρού, να σταματήσει το γαϊτανάκι
μετακινήσεων, που αποδομούν τις υπηρεσίες, με το πρόσχημα της
«αναβάθμισης», και προκηρύσσει στάση εργασίας την Τρίτη 281ούνη από την έναρξη της βάρδιας έως τις 10 π.μ., με συγκέντρω
ση στις 8 π.μ. έξω από το ΤΕΠ του Νοσοκομείου.
Οπως καταγγέλλει το Σωματείο, «η απόρριψη αυτή, με βάση την
οποία ο συνάδελφος οδηγήθηκε άμεσα στην ανεργία, ανακοινώθη
κε τηλεφωνικά στον ίδιο, χωρίς να του δοθεί κάποια προθεσμία
για ένσταση ή για οποιαδήποτε άλλη νόμιμη ενέργεια. Το δε έγ
γραφο της απάντησης, το οποίο του επιδόθηκε μετά από πίεση και
μια ολόκληρη βδομάδα μετά τη διακοπή της σύμβασής του, δεν πε
ριλαμβάνει καμία αιτιολόγηση, γεγονός που καθιστά την απόφαση,
εκτός από εξόφθαλμα άδικη, και παράτυπη». Μάλιστα, ο διοικητής
αρνήθηκε επανειλημμένως να συναντήσει τα μέλη του ΔΣ του ΣΕΝΕ, που τις προηγούμενες ημέρες επιχείρησαν να συναντηθούν μαζί
του, προκειμένου να εξηγηθούν οι αιτίες αυτής της απόφασης. Στη
δε τηλεφωνική επικοινωνία με την πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ αρνήθηκε να
δώσει εξηγήσεις, λέγοντας ότι «προτιμά να μη μιλήσει για το θέμα».
Την απόλυση καταγγέλλει και το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ.
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 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 30 ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΟΣΗ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΑΠΟ
27/6
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,6

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 286.32 cm² Κυκλοφορία:
:

1

24-06-2022
14860

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 30
ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΟΣΗ
ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΑΠΟ 27/6
ΣΕΛΙΔΑ 6

Από τις 27 Ιουνίου
η τέταρτη δόση
για τους άνω των 30
Επιμένει ο υψηλόε αριθμόε κρου

σμάτων κορωνοϊού, που έχει
προκαλέσει γενικευμένη ανησυ
χία τόσο στουε υγειονομικοί^
όσο και στουε εργαζομένουε
στον τουρισμό, καθώε η σεζόν
μόλιε έχει ξεκινήσει. Σύμφωνα
με τον ΕΟΔΥ, χθεε τα ημερήσια
κρούσματα ανήλθαν σε 10.474,
οι νοσηλείεε σε ΜΕΘ στιε 88,
ενώ 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή
τουε από επιπλοκέε του κορωνοϊού. Οι «σκληροί» δείκτεε εξακο
λουθούν να κινούνται σε χαμη
λά επίπεδα, ωστόσο αυξάνονται
συνεχώε οι εισαγωγέε σε απλέε
κλίνεε COVID των νοσοκομείων.
Η έξαρση των κρουσμάτων ση
μειώνεται λίγεε μόνο εβδομάδεε
μετά την άρση των μέτρων με
συνέπεια πολλοί, ειδήμονεε και
μη, να τα συνδέουν απτολογικά.
Τη δεδομένη στιγμή, πάντωε,
έχουν επικρατήσει διεθνώε οι
ιδιαίτερα μεταδοτικέε υποπαραλλαγέε τηε «Ομικρον».
Τιε αρχικέε διαβεβαιώσειε
ότι η άνοδοε των κρουσμάτων
δεν προκαλεί ανησυχία και ωε
εκ τούτου θα ήταν απίθανη η
θεσμοθέτηση νέων μέτρων, ήρ
θε εν μέρει να διαψεύσει την
Πέμπτη το μεσημέρι η εισή
γηση τηε Εθνικήε Επιτροπήε
Εμβολιασμών. Η επιτροπή, παρακολουθώνταε τιε εξελίξειε, εισηγήθηκε να δοθεί η δυνατότη
τα εμβολιασμού με τη δεύτερη
αναμνηστική, δηλαδή την τέ
ταρτη δόση, για όσουε άνω των
30 ετών το επιθυμούν. Η εισή
γησή τουε βρήκε ευήκοα ώτα
και από τη Δευτέρα 27 Ιουνίου
ανοίγει η σχετική πλατφόρμα
για πολίτεε από 30 έωε 59 ετών.
Υπενθυμίζεται ότι η τέταρτη δό

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ση ήταν ήδη από τα τέλη Απρι
λίου διαθέσιμη για άτομα ηλικίαε 60 ετών και άνω. Ωστόσο, η
προσέλευση τηε συγκεκριμένηε
ηληαακήε ομάδαε ήταν πολύ
μικρή, με τουε περισσότερουε
να τη μεταθέτουν «από Σεπτέμ
βρη», θεωρώνταε ότι η άνοδοε
τηε θερμοκρασίαε και η κατάρ
γηση των μέτρων μπορούσαν
να προεξοφλήσουν ένα «ασφα-

Οι «σκληροί» δείκτες
παραμένουν μάλλον
χαμηλά, ωστόσο
αυξάνονται συνεχώς
οι εισαγωγές σε απλές
κλίνες COVID.
λέε» καλοκαίρι. Υπολογίζεται
ότι μόνο το 15% των δικαιού
χων είχε έωε τώρα προσέλθει,
δηλαδή μόλιε 300.000 άτομα.
Η διεύρυνση των ηλικιακών
ορίων των δικαιούχων τηε τέταρτηε δόσηε συνδέεται και με
την προστασία των παιδιών, καθώε αποδεικνύεται ότι πλήττο
νται και εκείνα από συμπτώματα
long COVID. Μελέτη του Πανε
πιστημιακού Νοσοκομείου τηε
Κοπεγχάγηε με δείγμα 11.000
παιδιών έωε 14 ετών που νόση
σαν με κορωνόίό και 33.000 που
δεν νόσησαν, αποκαλύπτει ότι
και τα παιδιά εμφανίζουν long
COVID, με επίμονα συμπτώμα
τα διάρκειαε τουλάχιστον δύο
μηνών. Ο εμβολιασμόε με την
τέταρτη δόση δεν είναι ηποχρεωτικόε, απλώε συστήνεται.
ι. Φ.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Editorial

Οπισθοδρομικός
συνδικαλισμός
Προχθές ταλαιπωρήθηκαν πάλι οι Αθηναίοι
με την πορεία της ΠΟΕΔΗΝ, δηλαδή των ερ
γαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, μετα
ξύ των οποίων -να θυμίσουμε- είναι μεγάλη
η τάση των αρνητών του εμβολίου.
Ο συνδικαλισμός παραμένει μία κορυφαία
κατάκτηση των εργαζομένων υπό μία προϋ
πόθεση: ότι σε κάθε εκδήλωσή του φροντίζει
να διασφαλίζει το κύρος του ώστε αυτό να μην
ευτελίζεται στο όνομα της εξυπηρέτησης κομ
ματικών σκοπιμοτήτων.
Η χωρά μας, διαχρονικά, έχει περάσει από
τις συμπληγάδες όχι απλών συνδικαλιστικών
αντιδράσεων, αλλά ενός υποκινούμενου από
κόμματα συνδικαλισμού που κάθε άλλο παρά
εξυπηρετεί τα πραγματικά συμφέροντα των
τάξεων που εκπροσωπεί. Στην Ελλάδα ο συν
δικαλισμός παραμένει χειραγωγημένος από
πολιτικές παρατάξεις και έχει αναδείξει σειρά
μειονεκτημάτων:
Πρώτον, οι κατευθυνόμενοι συνδικαλιστές,
ειδικώς μάλιστα όταν είναι υψηλά στην ιεραρ
χία, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα κα
λώς εννοούμενα συμφέροντα των εργαζομέ
νων. Εξυπηρετούν μόνο τα συμφέροντα και
τις πρόσκαιρες σκοπιμότητες των κομμάτων
στα οποία ανήκουν και από τα οποία λαμβά
νουν εντολές.
Δεύτερον, με τον αυθαίρετο τρόπο με τον
οποίον συνήθως λειτουργούν, καταστρατη
γούν στοιχειώδεις δημοκρατικούς κανόνες,
όπως είναι η έννοια του σεβασμού της πλειοψηφίας και της αντίθετης άποψης.
Τρίτον, ακριβώς επειδή τα κόμματα φρο
ντίζουν να χρησιμοποιούν τους συνδικαλι
στές ως δόρατα σε πολλές περιπτώσεις ζητη
μάτων πολιτικής αιχμής, φαλκιδεύουν, στην
ουσία, τον ουσιαστικό ρόλο τους, που είναι η
προώθηση των πραγματικών συμφερόντων
των εργαζομένων.
Τέταρτον, δεν είναι δυνατόν να θεωρούνται
αυθεντικοί εκπρόσωποι των εργαζομένων αυ
τοί που χρησιμοποιούν -με τη συναίνεση και
των κομμάτων που τους υποστηρίζουν- τον
συνδικαλισμό ως εφαλτήριο για μεταπήδηση στην πολιτική.
Οι Ελληνες εργαζόμενοι, έτσι όπως εκπρο
σωπούνται από τις διάφορες συνδικαλιστικές
παρατάξεις, οφείλουν να αντιληφθούν ότι εί
ναι μέρος ενός συστήματος, στο οποίο όλοι
καλούνται να συνεργήσουν για το κοινό όφε
λος. Και βεβαίως όχι με συντεχνιακή αντίληψη.
Ο κομματικός συνδικαλισμός εκφυλίζεται συ
νήθως -και εν πόση περιπτώσει στην Ελλάδασε έναν αποκλειστικά κομματικό σύμμαχο και
σε τροχοπέδη οποιοσδήποτε αναπτυξιακής
προσπάθειας και προοδευτικής μεταρρύθμισης.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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