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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ  

ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

 
« Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, φίλες και φίλοι, 
     Πέρασαν σχεδόν δύο εβδομάδες από την δυναμική συγκέντρωση εργαζομένων, μαθητών και 
μαθητριών, υγειονομικών, σωματείων, συλλόγων και φορέων της περιοχής στην πύλη του 
Νοσοκομείου Έδεσσας, ο απόηχος της οποίας έφτασε σε όλη την Ελλάδα, αλλά η κατάσταση στις 
δημόσιες δομές υγείας της περιοχής πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο.  
 
     Το τέταρτο κύμα της πανδημίας καλπάζει, οι παθολογικές κλινικές έχουν γονατίσει και η ΜΕΘ των 
Γιαννιτσών χωρίς το αναγκαίο προσωπικό και τις αναγκαίες κλίνες, είναι σταθερά στο κόκκινο, χωρίς 
καμία διαθέσιμη κλίνη. Κλινικές και τμήματα απειλούνται με κατάρρευση, τα νοσοκομεία και οι 
εργαζόμενοι σε αυτά είναι οργισμένοι, βρίσκονται σε απόγνωση.  
     Προχτές διασωληνωμένος ασθενής σε απλό κρεβάτι στο νοσοκομείο Έδεσσας σε αναμονή 
τουλάχιστον για δέκα ώρες να περιμένει να πεθάνει κάποιος άλλος ασθενής σε κάποια ΜΕΘ για 
βρεθεί κλίνη.       
     Εδώ και 21 μήνες φωνάζουμε πως χρειάζονται πολλαπλάσια κρεβάτια ΜΕΘ σύμφωνα με τις 
διεθνείς προδιαγραφές με όλο το αναγκαίο προσωπικό (εντατικολόγους και εξειδικευμένους 
νοσηλευτές) και αυτοί δημιουργούν πρόχειρες κλίνες ΜΕΘ χωρίς επιπλέον προσωπικό. Όχι μόνο δεν 
μας άκουσαν αλλά οδήγησαν σε κατάρρευση την ΜΕΘ των Γιαννιτσών και κατάργησαν την ΜΕΘ της 
Έδεσσας. 
     Άλλωστε, και ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, μιλώντας σε τηλεοπτικό κανάλι πριν δύο 
μέρες χαρακτήρισε πολυτέλεια την πραγματική αύξηση κλινών ΜΕΘ δηλώνοντας πως «δεν μπορούμε 
μέσα σε ένα χρόνο -και δεν υπάρχει και λόγος- να δημιουργήσουμε ένα πολυτελές σύστημα Υγείας, 
αφού μετά την πάροδο της πανδημίας θα εκλείψει ο λόγος να έχουμε πάρα πολλές ΜΕΘ». 
 

     Το επαναλάβαμε πολλές φορές θα το πούμε και από αυτό το βήμα. Το αφήγημα ότι για το κλείσιμο 
της ΜΕΘ της Έδεσσας ευθύνονται οι παραιτήσεις των γιατρών, είναι ψευδές. Η Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας του νοσοκομείου Γιαννιτσών κατάρρευσε από την ασφυκτική πίεση που δέχτηκε κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας, για 20 συνεχόμενους μήνες, λόγω των μεγάλων ελλείψεων προσωπικού.  
     Σε ανακοίνωση του το γραφείο τύπου του Υπουργείου Υγείας στις 19 Οκτώβρη, για να 
δικαιολογήσει το κλείσιμο της ΜΕΘ κατέφυγε δυστυχώς σε ψεύδη για αλχημείες.  
     Από τον Μάρτιο του 2020 καλούμε την κυβέρνηση να επιτάξει τις ιδιωτικές κλίνες ΜΕΘ και τις 
δομές υγείας του ιδιωτικού τομέα (κλινικές, μαιευτήρια) μαζί με όλο το προσωπικό, για να μην γίνουν 
τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας μίας νόσου νοσηλευτικά ιδρύματα. Για να μην αποκοπούν οι 
χρόνοι πάσχοντες όλων των ειδικοτήτων από τους γιατρούς τους που τους παρακολουθούν στα 
νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας, για να λειτουργήσουν οι κλινικές του χειρουργικού τομέα και τα 
χειρουργεία. Η κυβέρνηση πεισματικά αρνείται και έτσι η αναμονή για τα απλά ιατρικά ραντεβού και 
για τα προγραμματισμένα χειρουργεία λιμνάζουν, με τις λίστες να μην έχουν τελειωμό στα δύο 
νοσοκομεία, με αποτέλεσμα να σπρώχνονται οι ασθενείς στους ιδιωτικούς 
     Αντί για την πραγματική επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας, συνεχίζουν να κλείνουν «χρυσοφόρες» 
συμφωνίες με τους μεγάλους επιχειρηματίες του ιδιωτικού τομέα υγείας, αναγγέλλουν το «νέο ΕΣΥ», 
όπως το «ονειρεύονται» οι ιδιοκτήτες των ασφαλιστικών εταιρειών, των μεγάλων ιδιωτικών κλινικών 
και διαγνωστικών κέντρων. ομίλους της υγείας. 
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     Τα πράγματα στα δύο νοσοκομεία συνεχώς επιδεινώνονται. Από τις 27 Οκτωβρίου, λόγω έλλειψης 
ακτινολόγων στο νοσοκομείο Έδεσσας, όλες οι ακτινογραφίες παραπέμπονται για γνωμάτευση στο 
Ακτινολογικό του Νοσοκομείου Γιαννιτσών τις ημέρες του μήνα που δεν υπάρχει ακτινολόγος στο 
Νοσοκομείο Έδεσσας, με ότι αυτό συνεπάγεται στην ήδη επιβαρυμένη λειτουργία του Ακτινολογικού 
τμήματος του νοσοκομείου Γιαννιτσών. 
 
     Το Υπουργείο Υγείας, παρά την γενική κατακραυγή, αρνείται να λάβει υπόψη τις συγκεκριμένες 
προτάσεις της Ομοσπονδίας και της Ένωσης των Νοσοκομειακών Ιατρών Πέλλας και να δώσει 
ουσιαστικές και μόνιμες λύσεις. Καταφεύγουν σε επικοινωνιακά τεχνάσματα και σε ψέματα, συνεχίζουν 
να μετακινούν αναγκαστικά γιατρούς από υποστελεχωμένα τμήματα σε άλλα τμήματα που 
καταρρέουν, δημιουργώντας έτσι περισσότερα προβλήματα και έχουν στο συρτάρι νέα επικίνδυνα, για 
τους ασθενείς, μέτρα.  
 
     Έτσι, πριν λίγες μέρες είδε το φως της δημοσιότητας το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών – 
Μεταφορών, μέσα στο οποίο προωθείται μια εγκληματική τροπολογία (το άρθρο 9) με την οποία 
επιχειρούν να νομιμοποιήσουν τις διακομιδές διασωληνωμένων και βαρέως πασχόντων ασθενών 
ακόμη και από ειδικευόμενους γιατρούς εντελώς άσχετης ειδικότητας (!!!).  
 
     Εκτός αυτούς, αντί να προχωρήσουν σε μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, το κυβερνητικό 
ΚΕΣΥ εισηγείται να υποχρεώνονται οι νέοι γιατροί αμέσως μετά τη λήψη του πτυχίου και χωρίς καμία 
ειδίκευση, να εργαστούν χωρίς μισθό για ένα χρόνο στα νοσοκομεία, για να μπαλώσουν τις τεράστιες 
ελλείψεις προσωπικού. Ένα επικίνδυνο μέτρο που θα αυξήσει το κύμα της μαζικής φυγής αποφοίτων 
της ιατρικής στο εξωτερικό. 
 
     Έχουμε πει επανειλημμένα ότι αυτά που συμβαίνουν στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της 
περιοχής δεν συνέβησαν έτσι ξαφνικά, ενώ όλα ήταν μέλι γάλα στο δημόσιο σύστημα υγείας.  
     Και δεν αφορούν μόνο τα νοσοκομεία της Έδεσσας, των Γιαννιτσών και τα Κέντρα Υγείας της 
Σκύδρας. Της Αριδαίας, της Άρνισσας, ή της Κρύας Βρύσης. Δεν είναι μόνο οι κάτοικοι των δικών μας 
χωριών στο νομό μας χωρίς γιατρό. Όλη η Ελλάδα βρίσκεται σε αυτό το χάλι. Δεν πρόκειται ούτε για 
ανικανότητα ούτε για άγνοια. Ξέρουν πολύ καλά και αυτοί που κυβερνούν και οι προηγούμενοι που 
κυβερνούσανε. Ξέρουμε ότι γνωρίζουν γιατί οι νοσοκομειακοί γιατροί το κάναμε βούκινο, όσο και αν 
προσπάθησαν όλα αυτά τα χρόνια να επιβάλουν σιωπητήριο, σιγή νεκροταφείου στα νοσοκομεία και 
τα κέντρα υγείας, άλλοτε με απειλές, άλλοτε με μηνύσεις. Όσο και αν όλο το χρόνο οι μηχανισμοί 
παραπληροφορούν τον λαό για δήθεν αποφασιστική ενίσχυση του ΕΣΥ. 
 
     Λένε ότι οι γιατροί δεν έρχονται στο ΕΣΥ ή παραιτούνται. «Να ποιοι είναι οι ένοχοι για τα 
προβλήματα. Οι γιατροί!» 
     Όμως πώς να έρθει και να μείνει ένας νέος γιατρός στο ΕΣΥ όταν θα πρέπει να ζει με μισθούς 
άθλιους, όταν  θα πρέπει να κάνει 10 - 15 εφημερίες το μήνα και να αμείβεται με 2,5 ευρώ την ώρα ο 
ειδικευόμενος και 3,5 ευρώ την ώρα ο ειδικός, όταν η ιατρική επιστήμη στα δημόσια νοσοκομεία περνά 
μέσα από τα φίλτρα των περικοπών της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης και της ΕΕ, όταν θα 
πρέπει να ανέχεται τον αυταρχισμό και τα εντέλλεσθε και να μετακινείται αναγκαστικά όπου του 
ζητήσουν;  
     Και είναι αυτή ακριβώς η άθλια κατάσταση που οδήγησε το τελευταίο διάστημα αρκετούς 
συναδέλφους των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας του νομού μας σε παραίτηση. Τους 
τελευταίους μήνες μάλιστα οι παραιτήσεις συναδέλφων έχουν πάρει τη μορφή επιδημίας. 
     Όποιος λοιπόν από τους αρμόδιους ρίχνει το φταίξιμο στους γιατρούς που δεν έρχονται στα 
νοσοκομεία ψεύδεται συνειδητά και προσπαθεί να προστατέψει αυτούς που οδήγησαν τα νοσοκομεία 
σε αυτήν την κατάσταση. 
 
     Την υποστελέχωση και τις ελλείψεις επιδείνωσε το απαράδεκτο μέτρο της αναστολής εργασίας 
περίπου 140 εργαζομένων στα νοσοκομεία κέντρα υγεία ΤΟΜΥ και ΕΚΑΒ, που πετάχτηκαν έξω από 
το ΕΣΥ, επειδή δεν είχαν αποφασίσει ακόμη να εμβολιαστούν. Η κυβερνητική υποκρισία ξεπέρασε 
κάθε όριο, όταν αναλογίζεται κανείς την εξόφθαλμη έλλειψη μέτρων κατά του συγχρωτισμού στους 
χώρους δουλειάς, στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ή μέτρων για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων 
και των σχολών. Είναι βέβαια σε όλους γνωστό πως η ΕΝΙΠ από την πρώτη στιγμή απαίτησε τον 
μαζικό, καθολικό εμβολιασμό των υγειονομικών και ολόκληρου του πληθυσμού.  



 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, 
 
    Η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Πέλλας είχε έγκαιρα καταγγείλει τα κυβερνητικά σχέδια για 
συγχωνεύσεις και μετακινήσεις τμημάτων και κλινικών των νοσοκομείων Έδεσσας και Γιαννιτσών, με 
στόχο την σταδιακή συγχώνευση των δύο νοσοκομείων. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δυστυχώς, τον 
περασμένο Ιούνη είχε δηλώσει πως «έχουμε περισσότερα περιφερειακά νοσοκομεία από όσα θα 
έπρεπε». 
     Εμείς όλα αυτά τα χρόνια καταγγέλλουμε πως η διαχρονική υποβάθμιση των νοσοκομείων 
Έδεσσας και Γιαννιτσών είναι ένα έγκλημα εκ προμελέτης με αυτουργούς όλες τις κυβερνήσεις που 
πέρασαν την τελευταία 10ετία:  
    Οικονομικός στραγγαλισμός των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας, προσλήψεις με το 
σταγονόμετρο και υποστελέχωση, εντατικοποίηση, ελαστικές σχέσεις εργασίας, επικουρικοί γιατροί σε 
ομηρία, ειδικευόμενοι πολυεργαλεία για να μπαλωθούν οι ελλείψεις, απαράδεκτες συνθήκες εργασίας, 
απόλυτη μισθολογική απαξίωση.  
     Κοινός παρανομαστής και στόχος ήταν το κλείσιμο της στρόφιγγας της κρατικής χρηματοδότησης, 
ο δραστικός περιορισμός στο ελάχιστο των κρατικών και ασφαλιστικών δαπανών για την υγεία, η 
λειτουργία των δημόσιων μονάδων υγείας με επιχειρηματικά κριτήρια.  
 
     Τι μας έλεγαν! Η μείωση των κονδυλίων για τη Υγεία είχε ως πρόσχημα είτε τα στενά 
δημοσιονομικά όρια, είτε το νοικοκύρεμα και τις σπατάλες. Την ίδια στιγμή όμως έκαναν και κάνουν 
δωράκια εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ σε επιχειρηματικούς ομίλους όπως διαβάζουμε όλοι στα 
ΜΜΕ, την ίδια στιγμή φοροαπαλλάσσουν, μειώνουν τους φορολογικούς δείκτες για τους μεγάλους 
επιχειρηματικούς ομίλους, με τη δικαιολογία ότι είχαν διαφυγόντα κέρδη λόγω της πανδημίας !!. 
     Όταν όμως έρχεται η ώρα του κρατικού προϋπολογισμού για την υγεία έχουμε πάντοτε περικοπές. 
Για το 2021 η κυβέρνηση αυτή μείωσε κατά 600 εκατομμύρια το κρατικό κονδύλι για την Υγεία, ενώ η 
πανδημία κάλπαζε και είχε αποκαλύψει την γύμνια του ΕΣΥ. Τα τελευταία 10 χρόνια, από το 2011 και 
μετά να μειωθεί στο μισό το κονδύλιο που διατίθεται για την υγεία.  
 
     Πρόσφατα έβαλαν στο νοσοκομείο Έδεσσας αυτά που αποκαλούμε «δουλεμπορικά» γραφεία 
ενοικιάσεως εργαζομένων. Πρόκειται για εργολάβους που εμπορεύονται την ανάγκη των ανέργων για 
δουλειά και ενοικιάζουν εργαζόμενους στα νοσοκομεία και όπου αλλού. 
 
     Σήμερα έρχονται με νέες εξαγγελίες για το λεγόμενο «νέο ΕΣΥ». Το «νέο ΕΣΥ»  που οραματίζονται 
σημαίνει δημόσιες μονάδες υγείας που λειτουργούν ως αυτοχρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις με τη 
κρατική επιχορήγηση συνεχώς να μειώνεται, με το προσωπικό φτηνό εξουθενωμένο περιπλανώμενο 
από τη μία μονάδα στην άλλη για να μπαλώνει τρύπες. Με συνεχή επέκταση των ελαστικών σχέσεων 
εργασίας και συνεχή προσπάθεια να συγχωνεύσουν τμήματα και κλινικές των νοσοκομείων, όλα αυτά 
με κριτήριο τη χιλιομετρική απόσταση την πληρότητα και άλλα επινοημένα αντιεπιστημονικά κριτήρια. 
Το νέο ΕΣΥ σημαίνει νέες περικοπές στις παροχές υγείας και παράλληλα την εξοργιστική ενίσχυση 
του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα υγείας που κερδίζει όλο και μεγαλύτερο κομμάτι σε αυτό που λένε 
αγορά, καθώς συρρικνώνεται συνεχώς το ΕΣΥ και ανοίγονται γι’ αυτόν νέα πεδία κερδοφορίας.  
 
     Για εμάς, τους γιατρούς των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας, που αρνούμαστε να υποτάξουμε 
την επιστήμη μας στην λογική του κόστους οφέλους, που αρνούμαστε να στερούμε από τους ασθενείς 
μας αναγκαίες εξετάσεις, θεραπείες και φάρμακα, στο όνομα της «καταπολέμησης τη σπατάλης» και 
«του εξορθολογισμού των δαπανών» προκειμένου να  αξιολογούμαστε θετικά και να παίρνουμε 
μπόνους, η λύση δεν μπορεί παρά μόνο να επιβληθεί. Και αυτός που θα την επιβάλει είναι οι 
εργαζόμενοι, ο ίδιος ο λαός, με τους φορείς του, ενωμένος, συντονισμένος, αποφασισμένος με 
ξεκάθαρους στόχους, χωρίς ζητιανιές και παρακάλια, χωρίς από μηχανής σωτήρες, παράγοντες, 
χορηγούς και ευεργέτες, γιατί απλά είναι δικαίωμά του ένα δημόσιο και δωρεάν, υψηλού επιπέδου, 
σύστημα Υγείας-Πρόνοιας αντίστοιχο των σύγχρονων επιτευγμάτων της επιστήμης και της ιατρικής 
τεχνολογίας. 
 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες,  
Δυναμώνουμε, κλιμακώνουμε τον αγώνα και απαιτούμε: 
 



• Να επαναλειτουργήσει η ΜΕΘ του Νοσοκομείου Έδεσσας! Καμία μετακίνηση κλινικής ή 
τμήματος των νοσοκομείων Έδεσσας και Γιαννιτσών. Άμεσες μαζικές προσλήψεις μόνιμου 
προσωπικού, ανάπτυξη νέων κλινικών στα δύο νοσοκομεία με βάση τις σύγχρονες υγειονομικές 
ανάγκες του λαού της περιοχής. Πλήρη διοικητικό διαχωρισμό των δύο νοσοκομείων.  

• Μαζικές προσλήψεις προσωπικού μόνιμου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Άμεση 
μονιμοποίηση όλων των επικουρικών και συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Να 
σταματήσουν οι αναγκαστικές μετακινήσεις. Να ανακληθούν όσες είναι σε ισχύ και να 
επιστρέψουν οι γιατροί στις δομές όπου εργάζονται. Αποφασιστική ενίσχυση των Κέντρων 
Υγείας με μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και κάλυψη όλων των κενών οργανικών 
θέσεων. Να επιστρέψουν άμεσα στη δουλειά οι συνάδελφοι μας που είναι σε αναστολή. 

• Να τεθεί στην απόλυτη διάθεση του κράτους υποχρεωτικά και άνευ όρων το σύνολο των δομών και 
του υγειονομικού προσωπικού του ιδιωτικού τομέα υγείας και να ενταχθεί σε ενιαίο κρατικό σχέδιο 
αντιμετώπισης της πανδημίας. Επίταξη πραγματική, όχι πλουσιοπάροχη επιδότηση στους 
μεγαλοκλινικάρχες και στις αλυσίδες των διαγνωστικών κέντρων. 

• Όχι στην τροπολογία που αναθέτει τις  Άμεσα ριζικά μέτρα για την αναστροφή του 
καταστροφικού ρεύματος ιατρικής μετανάστευσης με εξασφάλιση από το κράτος όλων των 
ουσιαστικών προϋποθέσεων για την εκπαίδευση των ειδικευόμενων, την εργασιακή και 
επαγγελματική τους αξιοπρέπεια. 

• Επαναφορά των αποδοχών σε επίπεδα προ του 2012 με επαναφορά 13ου και 14ου μισθού. 
Πληρωμή όλων των αναδρομικών. Ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα. Χορήγηση 
επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας.  

• Σταθερός ημερήσιος χρόνος εργασίας, 5ήμερο, 6ωρο, 30ωρο, με μία ενεργή εφημερία την 
εβδομάδα, με ρεπό. 

• Όχι στις αντιδραστικές αλλαγές στις εξετάσεις για ειδικότητα και στους κάθε είδους φραγμούς 
στην έναρξη και κατά τη διάρκεια της ειδικότητας. Αποκλειστική κρατική ευθύνη και χρηματοδότηση 
για δωρεάν εκπαίδευση και επιμόρφωση όλων των γιατρών. Άμεσα ριζικά μέτρα για την 
αναστροφή του καταστροφικού ρεύματος ιατρικής μετανάστευσης με εξασφάλιση από το κράτος 
όλων των ουσιαστικών προϋποθέσεων για την εκπαίδευση των ειδικευόμενων, την εργασιακή 
και επαγγελματική τους αξιοπρέπεια. 

• Πλήρης, καθολική ασφάλιση επαγγελματικής και αστικής ευθύνης των υγειονομικών με 
ευθύνη του κράτους. Κατάργηση της εγκυκλίου Χουλιαράκη. 

• Να μείνει στα χαρτιά ο νόμος Χατζηδάκη που φέρνει το ηλεκτρονικό φακέλωμα των Σωματείων 
και των μελών τους, που ποινικοποιεί τους αγώνες και αναστέλλει το δικαίωμα στην απεργία, που 
βάζει εμπόδια στην συνδικαλιστική δράση. 

• Ενιαίο, καθολικό, αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας-Πρόνοιας με πλήρη και 
αποκλειστική χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Κατάργηση κάθε επιχειρηματικής 
δραστηριότητας στην Υγεία, την Πρόνοια, το Φάρμακο.  
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