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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κυβέρνηση και τρόικα διαλύουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τη Δημόσια Παιδεία.

Στις 8 Ιούνη διαδηλώνουμε και διεκδικούμε λεφτά για την Υγεία και την Παιδεία, μαζικές προσλήψεις στα νοσοκομεία και στα σχολεία.

Η νεομνημονιακή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, βαδίζοντας σταθερά στο δρόμο που χάραξαν οι προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις, υλοποιεί βήμα-βήμα τα σχέδια και τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΔΝΤ.

Το 3ο μνημόνιο αναβαθμίζεται και μετατρέπεται σε μνημόνιο διαρκείας. Ο περίφημος «κόφτης» θα ενεργοποιείται αυτόματα καταστρατηγώντας ακόμη και στοιχειώδεις αρχές της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας ενώ θα πετσοκόβει ό,τι απέμεινε από τα βασικά εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα (μισθούς, συντάξεις, κοινωνικές δαπάνες κ.τ.λ.) ώστε να διασφαλίζονται τα χρήματα για την αποπληρωμή των δόσεων στους δανειστές.

Η υποθήκευση και η εκχώρηση της περιουσίας του Ελληνικού δημοσίου στους τοκογλύφους - δανειστές για 99 χρόνια(!) επισφραγίζει με τον ποιο προκλητικό τρόπο την πλήρη υποταγή της κυβέρνησης στις απαιτήσεις του "κουαρτέτου" και τη μετατροπή της χώρας μας σε αποικία.

Η διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης, η μείωση των συντάξεων και η μετατροπή τους σε προνοιακά επιδόματα, η αύξηση των εισφορών και τα νέα φορολογικά βάρη, εξανεμίζουν ακόμα περισσότερο το ήδη πενιχρό μας εισόδημα.

Το δημόσιο σύστημα υγείας οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια σε περαιτέρω συρρίκνωση. Την ίδια ώρα οι Υπουργοί Υγείας καταφεύγουν  σε μία επικοινωνιακή εκστρατεία προσπαθώντας να μας πείσουν ότι η δημόσια υγεία βρίσκεται σε ανάταση. Η πραγματικότητα, όμως, που βιώνουν οι πολίτες είναι η συρρίκνωση και το κλείσιμο τμημάτων και η εναλλάξ εφημέρευση κλινικών νοσοκομείων με «μονά - ζυγά».

Όλες οι μονάδες υγείας καταρρέουν λόγω της υποχρηματοδότησης και της έλλειψης προσωπικού. Παρ` ότι βρισκόμαστε στη μέση της χρονιάς, στα Νοσοκομεία έχει φτάσει μόνο το 15% περίπου του συνολικού ποσού από την ήδη ανεπαρκή χρηματοδότηση που προβλέπεται για το 2016.  Όσο για τις προσλήψεις, έχουν καταντήσει ανέκδοτο! Εξαγγέλλονται με πανηγυρικό τρόπο συνεχώς από τους υπουργούς, σε μια προσπάθεια να καλλιεργήσουν την εντύπωση ότι τα Νοσοκομεία "γεμίζουν" με εργαζόμενους. Το τοπίο όμως είναι τελείως διαφορετικό.
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Από τις 4500 μόνιμες προσλήψεις εργαζομένων που έχουν εξαγγελθεί  και οι οποίοι θα είχαν φτάσει στα Νοσοκομεία μέχρι το τέλος του 2015 σύμφωνα με τον κ. Πολάκη, έχουν προκηρυχθεί μόνο οι 985 θέσεις υγειονομικού προσωπικού. Βέβαια αυτές οι προσλήψεις δεν θα δώσουν ούτε καν το "φιλί της ζωής" στο δημόσιο σύστημα υγείας, αν πάρουμε υπ` όψιν ότι μόνο την τελευταία τριετία, μειώθηκαν κατά 13.500 οι εργαζόμενοι στην Υγεία.

Τη φετινή σχολική χρονιά, τα χιλιάδες κενά στην έναρξή της αλλά και αυτά που συνεχίζουν να υπάρχουν μέχρι τη λήξη της, αποκάλυψαν σε όλη την κοινωνία την επιτακτική ανάγκη για χιλιάδες μόνιμους διορισμούς και ανάγκασαν την πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. να την προτάξει στη ρητορική της (όχι όμως και στις προτεραιότητες της πολιτικής της). Αντί, μάλιστα, να φροντίσει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εξασφάλισης πιστώσεων για μόνιμους διορισμούς, επιχείρησε να εφαρμόσει, με πρόσχημα αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανατροπές στον τρόπο πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών οι οποίες, αν εφαρμόζονταν, θα δημιουργούσαν πολύ περισσότερα προβλήματα από αυτά που, υποτίθεται, ότι επίλυαν. Οι σχεδιασμοί του Υπουργείου συνάντησαν, όμως, τη δυναμική αντίδραση του εκπαιδευτικού κινήματος. Οι κινητοποιήσεις και η ανάδειξη του ζητήματος στην κοινωνία οδήγησαν την πολιτική ηγεσία σε αναδίπλωση. Αποδείχτηκε περίτρανα ότι όταν οι εργαζόμενοι διεκδικούν ενωμένοι και δυναμικά κατακτούν νίκες.

Με τις πρόσφατες αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας για την Ειδική Αγωγή, τα νηπιαγωγεία, τον «νέο τύπο ολοήμερου σχολείου» και τη μείωση του συνολικού εβδομαδιαίου διδακτικού χρόνου εργασίας κατά 65 ώρες την εβδομάδα, χιλιάδες αναπληρωτές που εργάζονται από 5 έως 14 χρόνια στην εκπαίδευση θα οδηγηθούν του χρόνου στην ανεργία. Ταυτόχρονα χιλιάδες παιδιά θα μείνουν εκτός ολοήμερου σχολείου, αφού οι προϋποθέσεις που τίθενται για την εγγραφή τους είναι απαγορευτικές. Η κοπτορραπτική μείωσης του σχολικού χρόνου και η "λελογισμένη διεύρυνση" των αναθέσεων και στις δύο βαθμίδες της εκπαίδευσης δεν στηρίζονται σε παιδαγωγικά κριτήρια αλλά αποσκοπεί σε εξοικονόμηση εκπαιδευτικών για την κάλυψη των πολλών και πάγιων κενών στα σχολεία.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Δεν πρέπει οι εργαζόμενοι να ανεχθούμε στον 21ο αιώνα με την τεράστια ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας και τις δυνατότητες που αυτές προσφέρουν για ολόπλευρη μόρφωση, για σύγχρονο, ενιαίο, δημόσιο και δωρεάν σχολείο γενικής παιδείας, για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία – Πρόνοια, για μόνιμη και σταθερή εργασία με δικαιώματα, να τσακίζεται η ζωή μας, να γυρίζουμε χρόνια πίσω!!

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στηρίζει τις κινητοποιήσεις που γίνονται την Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016, από την ΠΟΕΔΗΝ, τη ΔΟΕ, την ΟΕΝΓΕ και την ΟΛΜΕ για την υπεράσπιση των Κοινωνικών Αγαθών της Υγείας και της Παιδείας.

Για τον σκοπό αυτό, η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κηρύσσει παναττική στάση εργασίας την Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016, από τις 11:00πμ έως τη λήξη του ωραρίου, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να συμμετάσχουν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο στην Πανελλαδική Πανυγειονομική απεργιακή συγκέντρωση στις 11:00πμ έξω από το Υπουργείο Υγείας (Αριστοτέλους 17) και στην πορεία που θα ακολουθήσει, με ενδιάμεσο σταθμό τα Προπύλαια στις 12:30μμ όπου πραγματοποιείται η συγκέντρωση των ΔΟΕ – ΟΛΜΕ, για να καταλήξει στη Βουλή.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
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