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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 

 

ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. 

Κατατέθηκε στην Βουλή, όπου θα συζητηθεί, Νομοσχέδιο για τους γιατρούς των 
Δημόσιων Νοσοκομείων. Οι βασικοί άξονες του Νομοσχεδίου περιλαμβάνουν: 
Αλλαγή στις διαδικασίες πρόσληψης των γιατρών στο Ε.Σ.Υ., με κατάργηση της 
αποκλειστικά πλήρους απασχόλησης και παράλληλη δυνατότητά τους για άσκηση 
Ιδιωτικού έργου.  
 

Το Νομοσχέδιο είναι πολύ σημαντικό, δεν αφορά μόνο τους γιατρούς και τα 
ιδιαίτερα συμφέροντα που προκύπτουν. 
 

ΘΕΣΜΟΘΕΤΕΙΤΑΙ Η ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. 
 

Τί κάνει η Κυβέρνηση: Αντί να επιδιώξει την ενίσχυση του Ε.Σ.Υ. δίνει τη 
δυνατότητα σε γιατρούς του Δημοσίου, να ασκούν το έργο τους και στον ιδιωτικό 
τομέα.  
 

Στην ουσία οι ασθενείς που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από το Δημόσιο 
νοσοκομείο θα καταφεύγουν στην Ιδιωτική Υγεία, μαζί με τον γιατρό τους. Η 
ανισότητα και η λειτουργία της Υγείας με όρους αγοράς ενισχύεται και 
θεσμοθετείται.  
 

Η πολιτική αυτή δεν είναι καινούργια. Άτυπα και ανομολόγητα λειτουργεί εδώ και 
χρόνια. Χιλιάδες ασθενείς καταφεύγουν στον Ιδιωτικό τομέα, πληρώνουν αδρά, 
αναγκάζονται να κάνουν Ιδιωτική Ασφάλιση, γιατί είναι περιορισμένη η 
δυνατότητα τους να εξυπηρετηθούν από το Ε.Σ.Υ.  
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Η ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 

 

Την περίοδο της Πανδημίας φάνηκε ξεκάθαρα το έλλειμμα ισχυρού Δημόσιου 
συστήματος Υγείας.  
 

Παρά το γεγονός αυτό, με ευθύνη του συνόλου των πολιτικών δυνάμεων μπήκε 
στο τραπέζι της συζήτησης ο ιδιωτικός τομέας, που μάλιστα προβλήθηκε ως 
απαραίτητος για την αντιμετώπιση της Πανδημίας. 
Συγκεκριμένα: 
 

Η Κυβέρνηση την περίοδο της πανδημίας ανακοίνωνε προκαταβολικά ότι το Εθνικό 
Σύστημα Υγείας συν-αποτελείται από τον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα. 
Οι Πολιτικές δυνάμεις που ενώ εμφανίζονταν ως «κατήγοροι της κερδοφορίας των 
ομίλων» ουσιαστικά προώθησαν την συνύπαρξη Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, 
προβάλλοντας συνθήματα, όπως της «επίταξης του Ιδιωτικού τομέα για να σωθούν 
ανθρώπινες ζωές». 
 

Το αποτέλεσμα ήταν, αντί να γίνει αγώνας του λαού για ενίσχυση του Ε.Σ.Υ., να 
γίνει μια ελεγχόμενη αντιπαράθεση πολιτικών σκοπιμοτήτων, που αφορούσε 
λίγους και ειδικούς (υπουργούς, καθηγητές, πολιτικούς, κ.α.). Έτσι η ανάγκη να 
ισχυροποιηθεί το Δημόσιο Σύστημα Υγείας περιθωριοποιήθηκε. 
 

Αυτό είναι το έδαφος που δημιουργήθηκε την περίοδο της Πανδημίας και 
αξιοποιεί σήμερα η Κυβέρνηση για να υποβαθμίσει περαιτέρω το Δημόσιο 
σύστημα υγείας.  
 

ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟ ΤΟ ΛΑΟ 
 

Το Νομοσχέδιο που κατέθεσε πρόσφατα η Κυβέρνηση αφορά όλο το λαό, γιατί η 
ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αφορά όλο το λαό. 
 

Η Ο.Σ.Ν.Ι.Ε. και τα Σωματεία της Ιδιωτικής Υγείας, ως κομμάτι του εργατικού 
κινήματος αντιτίθενται στο Νομοσχέδιο της Κυβέρνησης. Επιδιώκουν και 
διεκδικούν σταθερά αυτό που έχουν πραγματική ανάγκη οι εργαζόμενοι:  
 

Δημόσιες, αναβαθμισμένες και Δωρεάν υπηρεσίες Υγείας για όλους. 
 

Το Δ.Σ. της ΟΣΝΙΕ 
 

                   


