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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
H κυβέρνηση εδώ και δύο χρόνια αντιμετωπίζει τα κύματα της πανδημίας με προσωρινές και πρόχειρες 

«λύσεις» σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, χωρίς καμία μόνιμη πρόσληψη, επιβάλλοντας την 

υπερεργασία και την υπερεφημέρευση, συνεχίζοντας την ίδια ρότα αποδυνάμωσης του ΕΣΥ. Στα πλαίσια 

της φιλοσοφίας ενός ανύπαρκτου σχεδίου αντιμετώπισης των ασθενών με κορονοϊό, ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ στο  

ΓΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΛΕΙΟ, παρά τις αντίθετες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των ιατρών, του χειρουργικού 

τομέα του Νοσοκομείου, της ΟΕΝΓΕ, της ΕΙΝΑΠ, 

i) να σταματήσει τη λειτουργία τμημάτων και ειδικών μονάδων (αιμοδυναμικό εργαστήριο, 

μονάδα μελέτης ύπνου, μονάδα βρογχοσκοπήσεων, επεμβατικός αγγειογράφος, μονάδα εξωσωματικής 

λιθοτριψίας, γαστρεντολογικό τμήμα, αλλεργιολογικό και ρευματολογικό ιατρείο, χειρουργικά, 

πνευμολογικά και παθολογικά τμήματα) στερώντας στους ασθενείς του Βορειανατολικού άξονα, και όχι 

μόνο, πολύτιμες υπηρεσίες υγείας,   

ii)  να εφημερεύουν για τους ασθενείς με κορονοϊό ειδικότητες ιατρών (χειρουργοί, ουρολόγοι, 

οφθαλμίατροι, αλεργιολολόγοι, καρδιολόγοι κ.α), εγκυμονώντας κινδύνους για την ασφαλή 

αντιμετώπιση των νοσούντων ασθενών. 

Παράλληλα τα ιδιωτικά θεραπευτήρια έχουν τεράστια κερδοφορία χωρίς να συνεισφέρουν ουσιαστικά 

στην πανδημία (συμμετέχουν μόλις με 300 κρεβάτια στην πανδημία, και μόνο για «ελαφρά περιστατικά»), 

ενώ η κυβέρνηση και οι διοικούντες  κρύβουν τις τραγικές συνθήκες νοσηλείας των ασθενών  πίσω από 

τις λέξεις «πόλεμος» και «ήρωες της πρώτης γραμμής». 

Επειδή όλη η παραπάνω κατάσταση είναι επισφαλής τόσο για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές όσο και 

για τους ασθενείς                                                                 ΖΗΤΑΜΕ 

 Την αναλογική κατανομή των κλινών covid σε όλα τα Νοσοκομεία της Αττικής 

 Τη συνέχιση  των εφημεριών του Νοσοκομείου και για μη covid περιστατικά 

 Την άμεση πρόσληψη μόνιμων εξειδικευμένων γιατρών και νοσηλευτών για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας 

 Την πρόσληψη μόνιμου διοικητικού και λοιπού προσωπικού 

 Την άμεση επίταξη απλών κλινών και  κλινών ΜΕΘ  από τον Ιδιωτικό Τομέα χωρίς καμία 

κρατική χρηματοδότηση 

 Άνοιγμα όλων των Νοσοκομείων που έκλεισαν την εποχή των μνημονίων  

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να συμμετέχουν μαζικά στις κινητοποιήσεις που αποφάσισε ομόφωνα 

το Δ.Σ. του Σωματείου. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΤΡΙΤΗ 18/1/2022 στις 09:00 – 12:00 συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πύλη του 

Νοσοκομείου.  

 Κάλεσμα στην ΠΟΕΔΗΝ, ΑΔΕΔΥ, ΕΙΝΑΠ, ΟΕΝΓΕ  να συμμετάσχουν στη  συγκέντρωση 

 Κάλεσμα στους τοπικούς φορείς, στα όμορα Σωματεία και στους εκπροσώπους των 

πολιτικών κομμάτων να παρευρεθούν στον αγώνα μας 

 Κάλεσμα στα ΜΜΕ και συνέντευξη Τύπου  

                      Μετά την συγκέντρωση όλοι στο Αμφιθέατρο να αποφασίσουμε την κλιμάκωση του αγώνα 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 


