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Το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λιβαδειάς  συμμετέχει στην Πανελλαδική ημέρα δράσης για την στήριξη των μαχόμενων 

υγειονομικών και του δημόσιου συστήματος υγείας. Η πανδημία ήρθε να αποκαλύψει με τον πιο τραγικό τρόπο το μέγεθος 

της υποβάθμισης του δημόσιου συστήματος υγείας σε όλον τον κόσμο προκειμένου να εξασφαλίζεται χρήμα για την 

κερδοφορία των λίγων. Απέναντι μας δεν είναι μόνο ο «αόρατος» εχθρός αλλά και ο ορατός, αυτός που 

γνωρίζουμε καλά, γιατί ευθύνεται διαχρονικά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.   

Πρόκειται για την πολιτική, που θεωρεί «σπατάλη δημοσίου χρήματος» την προμήθεια επαρκών μέσων ατομικής 

προστασίας και «ιδεοληψία» την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. Διαθέτουν 10 δις ευρώ για επιδοτήσεις και 

φοροαπαλλαγές σε μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις ενώ στους εργαζόμενους, που συχνά δουλεύουν απλήρωτοι, δίνουν 

επίδομα 800 ευρώ για να βγάλουν το δίμηνο. 

Αυτή την πολιτική υλοποιούν σήμερα αυτοί που «χειροκροτούν» από τα μπαλκόνια, αλλά αρνούνται την ένταξη στα Βαρέα 

Ανθυγιεινά Επαγγέλματα των υγειονομικών και απειλούν με διώξεις όσους αποκαλύπτουν τα προβλήματα και τις ελλείψεις. 

Στηρίζουμε τα αιτήματα των υγειονομικών για :  

 Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην υγεία όπου πριν την πανδημία υπήρχαν 30.000 κενές θέσεις πανελλαδικά. Οι 

προσλήψεις που εξαγγέλθηκαν είναι σταγόνα στον ωκεανό. Στο νοσοκομείο της Λιβαδειάς  που έχει πάνω από 130 

κενές οργανικές θέσεις , δεν έχει γίνει ούτε μία πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και τα κενά αυτά εν μέσω πανδημίας  

καλούνται  να καλύψουν οι μόλις  7 που προσλήφθηκαν,  με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.  

 Να ανοίξουν τώρα όλες οι ΜΕΘ, να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας υγείας. Τα Νοσοκομεία της Λιβαδειάς και Θήβας , 

που εξυπηρετούν, όλο το Ν. Βοιωτίας δεν διαθέτουν ούτε ένα κρεβάτι  Μονάδας Εντατικής Θεραπείας.   

 Να δοθούν επαρκείς ποσότητες σε μέσα προστασίας στους υγειονομικούς – ασθενείς.   

και απαιτούμε από την κυβέρνηση της ΝΔ να τα ικανοποιήσει. Είναι έγκλημα να παίζει με την υγεία των εργαζομένων και 

του λαού 

Καλούμε τους συναδέλφους να καταγγέλλουν την επίθεση της εργοδοσίας που με τις πλάτες της κυβέρνησης ξεσαλώνει 

στους χώρους δουλειάς και ζητάμε : 

 Να ακυρωθούν τώρα όλες οι αντεργατικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου 
που ψήφισε η κυβέρνηση.  

 Να εξασφαλιστούν πρόσθετες άδειες στις ευπαθείς ομάδες αλλά και ενίσχυση στο εισόδημα εργαζομένων, ανέργων, 
αυτοαπασχολούμενων του κλάδου.  

 Μέτρα προστασίας στις δομές προσφύγων .  

 Άμεσες μαζικές προσλήψεις γιατρών Εργασίας και τεχνικών Ασφάλειας και εντατικοί έλεγχοι από την Επιθεώρηση 
Εργασίας.  

 Αναστολή πληρωμών δημοσίου, τραπεζών, κατάργηση πλειστηριασμών–κατασχέσεων. Καμιά διακοπή σε ρεύμα, 
νερό, τηλέφωνο.  

Το σωματείο  μας θα επιδώσει στους εργαζόμενους του Νοσοκομείου Λιβαδειάς  την παρούσα ως ψήφισμα στήριξης και 

αναγνώρισης του αγώνα όλων των υγειονομικών και θα ενημερώσει τους εργαζόμενους του 

κλάδου και το λαό της Λιβαδειάς για αυτές τις διεκδικήσεις.  
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