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ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ  
 ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΕΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ 

 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι 

 

  Έπειτα από την υπ. αριθμ. 51/5-3-2015 ανακοίνωση του προεδρείου της Ομοσπονδίας, με την οποία            
ενημερώνει όλους τους συναδέλφους μέσω των πρωτοβάθμιων ενώσεων, για την προσφορά ιδιωτικής     
εταιρίας που δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων και με την «πώληση υπηρεσιών υγείας,» η Ενωτική          
Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών καταγγέλλει τα εξής:   

 

 Το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. που απαρτίζεται από τις παρατάξεις Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (πρώην Π.Α.Σ.Κ.Π.) - ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ, βρίσκεται σε 
πλήρη ταύτιση με τις πολιτικές των αντιλαϊκών κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και         
μετατρέπεται σε βασικό ατζέντη της ιδιωτικής υγειονομικής περίθαλψης, στέλνοντας τους συναδέλφους 
στους επιχειρηματίες των υπηρεσιών υγείας και των ιδιωτικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων. 

 

 Είναι φανερή η προσπάθεια παραπλάνησης των συναδέλφων, με «προσφορές» που παρέχουν        
αρχικά ορισμένες δωρεάν υγειονομικές υπηρεσίες, ενώ παράλληλα αρκετές από τις παροχές τους         
κοστίζουν πολύ ακριβότερα, σε σχέση με τα ισχύοντα στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα (δείτε  τους 
τιμοκαταλόγους των υπηρεσιών των ιδιωτικών νοσηλευτικών μονάδων, στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Κ.Π.).  

 

 Αντίθετα για τις ιδιωτικές εταιρίες ανοίγονται νέα πεδία κερδοφορίας. Επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τη 
συνεχή υποβάθμισή του συστήματος της δημόσιας υγείας από τις πολιτικές των αντιλαϊκών               
κυβερνήσεων, που εκδηλώθηκαν με αλλεπάλληλες μειώσεις στην κρατική χρηματοδότηση, με            
συρρίκνωση δομών και τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, σε έναν τόσο ευαίσθητο και σημαντικό τομέα.  

 

 Οι συγκεκριμένες πολιτικές, στα πλαίσια «της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας,» στοχεύουν στην 
πλήρη ιδιωτικοποίηση της υγείας, μετατρέποντας τη σε ακριβό εμπόρευμα για τους εργαζόμενους και 
τις φτωχές λαϊκές οικογένειες και παράλληλα στην απαλλαγή του κράτους και της μεγαλοεργοδοσίας 
από τη χρηματοδότηση στα πλαίσια της μείωσης του «μη μισθολογικού κόστους,» στο οποίο ανήκει 
και η υγειονομική περίθαλψη.  

 

  Ενώ λοιπόν, οι κρατήσεις για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καταβάλλονται κανονικά και αδρά από εμάς 
ως εργαζόμενους, ενώ συνεχίζεται παράλληλα η επιπλέον οικονομική μας αφαίμαξη με νέες αυξήσεις στη 
συμμετοχή σε ιατρικές εξετάσεις, με επιπλέον καταβολή στο φάρμακο, με τη συνέχιση του πλαφόν στις      
επισκέψεις σε συμβεβλημένους ιατρούς, με την καταβολή μεγάλων ποσών μέσα από τα λεγόμενα           
«φακελάκια,» όπου αυτά «απαιτούνται,» το προεδρείο του δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού μας οργάνου 
επιχειρεί να μας φορτώσει με νέες οικονομικές επιβαρύνσεις, απεμπολώντας στην ουσία και το δικαίωμα 
των πυροσβεστών στην περίθαλψη. 
 

  Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. στις 3-2-2015 όταν έγινε η ενημέρωση για την 
«προσφορά» της συγκεκριμένης εταιρίας, η Ε.Α.Κ.Π. αντέδρασε άμεσα στην απόπειρα υπονόμευσης του 
δίκαιου αιτήματος των εργαζομένων στο Π.Σ. αλλά και όλου του Ελληνικού λαού για δημόσια και δωρεάν 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. 
  

  Οι ντίλερ της ιδιωτικής υγειονομικής περίθαλψης όμως είχαν άλλη άποψη, όπως αντίστοιχα είχαν πράξει 
σε πλήρη συνεργασία με μεγαλοστελέχη ανάλογης ιδιωτικής εταιρίας και για τον τομέα της επικουρικής 
ασφάλισης. 
 

  Η απόφαση του προεδρείου για την κοινοποίηση της προσφοράς της εταιρίας ιδιωτικών υπηρεσιών     
υγείας, πάρθηκε κατά πλειοψηφία με τη σύμφωνη γνώμη και των άλλων παρατάξεων Α.Ε.Π.                   
Πυροσβεστών - ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ και μοναδική και κάθετα αντίθετη μειοψηφική άποψη αυτή της Ε.Α.Κ.Π.  
 

  Μάλιστα η κατά τα άλλα «νέα» και «ελπιδοφόρα» παράταξη της Α.Ε.Π. Πυροσβεστών, ανάφερε               
χαρακτηριστικά κατά την τοποθέτησή της ότι «δεν αφορίζει την ιδιωτική πρωτοβουλία στο τομέα της        
υγείας,» προσδίδοντας το απαιτούμενο άλλοθι για την πολιτική που διαφαίνεται ότι θα ακολουθηθεί και 
από την τωρινή κυβέρνηση, στον τομέα της υγείας. 
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  Η παράταξη ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ έχει αναρτήσει σε φίλα προσκείμενη ιστοσελίδα της, ανάλογη «προσφορά           
υγειονομικών υπηρεσιών» για τους πυροσβέστες, από ασφαλιστική εταιρία. 
 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 
 

  Καλείστε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας για την τακτική που ακολουθείται από το προεδρείο και τις 
υπόλοιπες παρατάξεις, στο συνδικαλιστικό μας χώρο. 
 

  Έχουν σοβαρές ευθύνες για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, για τη συνεχή υπονόμευση και     
κατάργηση των δικαιωμάτων μας. 
  

  Δώστε την απάντηση σας, με τη μαζική συμμετοχή στο πλαίσιο δράσης που προτείνει η Ε.Α.Κ.Π.        
προκειμένου να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις αντίστασης και αντεπίθεσης, ενάντια στις 
πολιτικές που ευθύνονται για τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε και για την οποία δεν φέρουμε καμία 
ευθύνη.  
                                                                                                                                                            

Για την Ε.Α.Κ.Π. 
Η Εκτελεστική Γραμματεία 
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