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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Διοικητικό Συµβούλιο της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ αποφάσισε σήµερα οµόφωνα, να
συµµετάσχει στην 3ωρη στάση εργασίας καθώς και στην 24ωρη Πανελλαδική απεργία που
προκήρυξαν ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ στις 14-15 Δεκέµβρη 2010.
Οι Νοσηλευτές του Δηµοσίου τοµέα απεργούµε, υπερασπιζόµενοι τη διατήρηση και
ενίσχυση του δηµόσιου και δωρεάν Εθνικού Συστήµατος Υγείας, που ολοένα και
περισσότερο δέχεται απανωτά πλήγµατα και οδηγείται εσκεµµένα στην απαξίωση, µε την
ταυτόχρονη γιγάντωση του ιδιωτικού τοµέα και τη µονοµερή ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας
στο χώρο της Υγείας.
Αντιδρούµε µαζικά στην επιχειρούµενη συρρίκνωση των αποδοχών µας και στην
απαράδεκτη ξενόφερτη δροµολογούµενη εξίσωση των ορίων συνταξιοδότησης ανδρών και
γυναικών, σε ένα επάγγελµα που κατά 90% αποτελείται από γυναίκες.
Τη στιγµή που οι άνεργοι Νοσηλευτές ξεπερνούν τις 6.000 και οι κενές θέσεις των
απαρχαιωµένων οργανισµών των νοσοκοµείων είναι περισσότερες, οι κυβερνώντες εµµένουν
προσχηµατικά στις αγκυλώσεις και τις χρονοβόρες διαδικασίες του υποστελεχωµένου ΑΣΕΠ.
Η τριτοκοσµική εικόνα του ΕΣΥ, η ταλαιπωρία των µη εχόντων συµπολιτών µας στα
νοσοκοµεία, η έλλειψη κλινών ΜΕΘ και η ερασιτεχνική αντιµετώπιση των προβληµάτων από
τους ιθύνοντες διαχρονικά, πρέπει επιτέλους να αποτελέσουν παρελθόν.
Στις 14-15 του Δεκέµβρη η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ απεργεί πανελλαδικά και διεκδικεί:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Δωρεάν και Δηµόσια Υγεία για όλους
Άµεση κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων µε µαζική είσοδο µόνιµων Νοσηλευτών
στο ΕΣΥ
Όχι στον εµπαιγµό µε τις προσλήψεις που γίνονται µε το σταγονόµετρο
Ένταξη των Νοσηλευτών του Δηµοσίου στα Βαρέα & Ανθυγιεινά
Αναβάθµιση και όχι υποβάθµιση και αφαίµαξη της κοινωνικής ασφάλισης
Ειδικό µισθολόγιο των Νοσηλευτών του Δηµοσίου µε πραγµατικές αυξήσεις
Άµεση στήριξη των ασφαλιστικών ταµείων
Όχι στη φορολογική επιβάρυνση των µισθωτών
Όχι στη συνέχιση της εισοδηµατικής πολιτικής λιτότητας
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