
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ                               Ελευσίνα: 10/5/2021 

Γ.Ν.Ε. ΘΡΙΑΣΙΟ                                                             Αρ. Πρωτ.: 590  

Συνεχίζουμε τον αγώνα για την επαναλειτουργία 
του ΓΝΕ ΘΡΙΑΣΙΟ ως Γενικό Νοσοκομείο  

και την ενίσχυση του νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας Ασπροπύργου, Ελευσίνας και 
Μεγάρων με επείγουσες προσλήψεις προσωπικού και μονιμοποίηση των συμβασιούχων 

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΜΑΪΟΥ στις 7:30 μ.μ.    

Συγκέντρωση – Συναυλία στην Πλατεία Ηρώων, Ελευσίνα   

Συμμετείχαμε στην Πανεργατική Απεργία την Πέμπτη 6 Μαίου και στη Συγκέντρωση των Σωματείων της Δ. Αττικής 
στην Πλατεία Ηρώων στην Ελευσίνα και αναδείξαμε ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει την κορύφωση του 3ου κύματος της 
επιδημίας για να προωθήσει αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις που εκκρεμούσαν, ενώ αξιοποιεί και την ίδια την επιδημία 
για την επέκταση της επιχειρηματικής δράσης στην Υγεία. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η μετατροπή του μοναδικού νοσοκομείου της Δ. Αττικής σε νοσοκομείο μόνο 
COVID που στερεί από δεκάδες χιλιάδες εργαζομένους και κατοίκους   

● 6 χειρουργικές αίθουσες, αν και περισσότεροι από 1000 ασθενείς είναι σε λίστα αναμονής για να χειρουργηθούν 

● 3 κλινικές του παθολογικού τομέα (καρδιολογική, νευρολογική, παιδιατρική) και 10 κλινικές και ειδικότητες του 
Χειρουργικού τομέα (Χειρουργική, Ορθοπαιδική, Νευροχειρουργική, Πλ. Χειρουργική, ΩΡΛ, Ουρολογική, 
Οφθαλμολογική, Γυναικολογική, Γναθοχειρουργική, Αγγειοχειρουργική) που νοσήλευαν εκατοντάδες ασθενείς  

● Γενική ΜΕΘ με 8 κλίνες, Μονάδα Εμφραγμάτων με 10 κλίνες και Αιμοδυναμικό Εργαστήριο 

● Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων που επισκέπτονταν χιλιάδες ασθενείς 

● Ακτινοδιαγνωστικό τμήμα και διαγνωστικά εργαστήρια που πραγματοποιούσαν χιλιάδες εξετάσεις  

● ιατρείο πόνου όπου έκαναν θεραπείες περισσότεροι από 60 ασθενείς με σοβαρότατες χρόνιες παθήσεις 

● Παιδοψυχιατρικό τμήμα που παρακολουθούσε εκατοντάδες παιδιά και εφήβους  

● τμήμα κοινωνικής εργασίας, τμήμα διαιτολόγων, ψυχολόγων, φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας και λογοθεραπείας 
που «εξυπηρετούσαν» εκατοντάδες συνανθρώπους μας. 

Αντί για την επίταξη ιδιωτικών κλινικών για την  αποσυμφόρηση των δημόσιων νοσοκομείων από ασθενείς με 
COVID, εξασφαλίζουν σίγουρη «πελατεία» και νέα κέρδη στις ιδιωτικές κλινικές και διαγνωστικά κέντρα με τη 
μετατροπή δημόσιων νοσοκομείων σε νοσοκομεία «μιας νόσου». 

Ταυτόχρονα, αντί για την άμεση πρόσληψη παθολόγων, πνευμονολόγων, εντατικολόγων καθώς και νοσηλευτικού 
και παραιατρικού προσωπικού, μετακινούν γιατρούς άλλων ειδικοτήτων στις κλινικές και ΜΕΘ COVID. 

Αρνούνται να δεσμευθούν για «παραμονή», με μόνιμη σχέση εργασίας και πλήρη δικαιώματα, των χιλιάδων 
συμβασιούχων (επικουρικών, με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου, μέσω ΟΑΕΔ και ΕΟΔΥ). Ανάμεσα τους και δεκάδες 
συνάδελφοι όλων των ειδικοτήτων που καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες λειτουργίας του ΘΡΙΑΣΙΟΥ νοσοκομείου και των 
Κέντρων Υγείας Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μεγάρων, όπου παραμένουν κενές δεκάδες οργανικές θέσεις 
προσωπικού. 

Υλοποιούν, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την 
οποία η υγεία είναι ατομική ευθύνη και η υγειονομική περίθαλψη είναι εμπόρευμα που υπόκειται στους νόμους της 
αγοράς. Αυτή η πολιτική αποτυπώνεται στο «Σχέδιο Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας», που αποτελεί τη βάση 
για τα νέα «Μνημόνια», και στο οποίο περιλαμβάνεται η λειτουργία των νοσοκομείων  με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια 
και η επέκταση των ιδιωτικοποιήσεων και των ΣΔΙΤ, με βάση το νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. 

Αποδεικνύεται, ότι απέναντι μας, εκτός από τον αόρατο εχθρό, την επιδημία, έχουμε και τον ορατό εχθρό, τους 
επιχειρηματικούς ομίλους που τα συμφέροντα τους υπηρετεί η πολιτική που τσακίζει τα δικαιώματα μας. Με αυτό τον 
εχθρό χρειάζεται να συγκρουστούμε, για να προστατέψουμε την υγεία και τα δικαιώματα μας και να 
διεκδικήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας.  

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

       Ο Πρόεδρος                                       Η Γραμματέας 

Βαρδαβάκης Μανώλης                                               Φεργάδη Αννα  


