
 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Να αποσυρθεί άμεσα το νομοσχέδιο έκτρωμα για την Δημόσια Τγεία 
 

 υμμετέχουμε μαζικά στην κινητοποίηση την Πέμπτη 1 Δεκέμβριου 1μ.μ. στην Βουλή, ημέρα 

συζήτησης του ν/σ στην ολομέλεια της Βουλής 

 τάση εργασίας 12-3μμ έχει κηρύξει το Εργατικό Κέντρο Αθήνας και 12-4μμ το Εργατικό 

Κέντρο Πειραιά για την διευκόλυνση της συμμέτοχης των εργαζόμενων στο συλλαλητήριο. 

 
Σο αντιδραστικό νομοσχέδιο προβλέπει την κατάργηση της πλήρους και αποκλειστικής 

απασχόλησης των νοσοκομειακών γιατρών, με δυνατότητα λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου, 

δυνατότητα χειρουργείου σε ιδιωτικό θεραπευτήριο. Πρακτικά κλείνει την πόρτα των δημόσιων 

νοσοκομείων στην πλειοψηφία των ασθενών και τους στέλνει βορά στα κοράκια της ιδιωτικής 

υγείας! αφορά όλο το λαό! 

 

Η ψήφισή του θα οδηγήσει σε αδιέξοδο χιλιάδες άρρωστους που ή θα ταλαιπωρούνται για μήνες σε 

λίστες αναμονής των χειρουργείων ή θα αναγκάζονται να γίνουν πελατεία στις μεγάλες και 

πανάκριβες κλινικές της ιδιωτικής υγείας προκειμένου να ολοκληρώσουν χειρουργεία και θεραπείες 

για μια σειρά ασθένειες.  

 

Είναι αποφασισμένοι να μην αφήσουν τίποτα όρθιο! Σσακίζουν το δημόσιο σύστημα υγείας για 

χάρη όσων θησαυρίζουν από την υγεία του λαού!! Δίνουν τη χαριστική βολή στο δημόσιο σύστημα 

υγείας σε μία περίοδο που το λαϊκό εισόδημα κατασπαράζεται από τις αυξήσεις φωτιά στο ρεύμα, 

στα καύσιμα, στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Η πολιτική της σημερινής κυβέρνησης της ΝΔ, 

ακολουθώντας την πολιτική που διαχρονικά έχουν ακολουθήσει όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις 

-με τις κατευθύνσεις της ΕΕ- έχει ρημάξει τα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας από προσωπικό, 

υποδομές και εξοπλισμό, μετατρέπει την Υγεία σε πανάκριβο εμπόρευμα - προνόμιο για λίγους και 

σε ευκαιρία για ακόμα περισσότερες μπίζνες των ιδιωτικών μεγαθηρίων!  

 

Η πείρα από την περίοδο της πανδημίας ανέδειξε ότι ο λαός σε μια γροθιά με τους υγειονομικούς 

μπορούν να παλέψουν και να υπερασπιστούν τη ζωή τους, την υγείας τους, τα δικαιώματά τους! 

Στηρίζουμε όλες τις αγωνιστικές πρωτοβουλίες των αγωνιζόμενων υγειονομικών 

 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕ ΝΑ ΑΠΟΤΡΘΕΙ ΑΜΕΑ ΑΤΣΟ ΣΟ ΣΕΡΑΣΟΤΡΓΗΜΑ! 

υμμετέχουμε στην κινητοποίηση, Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου, 1μ.μ. στην Βουλή 



 

 Για αποκλειστικά και δωρεάν σύγχρονες υπηρεσίες υγείας για το λαό μας! 

 Για τη στελέχωση των δημόσιων μονάδων υγείας με μαζικές προσλήψεις μόνιμου 

προσωπικού, με ουσιαστικές αυξήσεις στο μισθό τους. 

 Για γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης του δημόσιου συστήματος υγείας. 

 Για να μην κλείσει, να μη συγχωνευτεί κανένα νοσοκομείο, κανένα κέντρο υγείας. 

 

30/11/2022 

 

Το ΔΣ της ΠΟΛ 

Η ΚΔ της ΕΛΕΠΑ 


