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7 ΑΠΡΙΛΗ - ΜΕΡΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΚΔΙΚΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ 
Το ΚΣ της ΟΔΠΤΕ στηρίζει τις δράσεις των υγειονομικών στις 7 Απρίλη. Τα αιτήματά τους είναι και δικά 
μας αιτήματα. Διεκδικούμε: 
 Μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών, νοσηλευτών και λοιπών υγειονομικών. 
 Πλήρης επίταξη άνευ όρων κλινών, κλινικών, κρεβατιών ΜΕΘ, εξοπλισμού εργαστηρίων και του 
προσωπικού του ιδιωτικού τομέα περίθαλψης και ένταξή του στο κρατικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας.  
 Μέσα Ατομικής Προστασίας για όλους τους υγειονομικούς και τους ασθενείς 

Η κυβέρνηση, πιστή στη λογική «κόστους – οφέλους», προσπαθεί να αντιμετωπίσει την υγειονομική κρίση με 
«μπαλώματα» πάνω στο ήδη κορεσμένο και διαχρονικά απαξιωμένο σύστημα Υγείας από τις κυβερνήσεις, 
που αντιμετωπίζουν το αγαθό της υγείας ως εμπόρευμα. Η ατομική ευθύνη, που συνεχώς επικαλείται η 
κυβέρνηση, είναι ανεπαρκής και λειψή, αν δεν υπάρχει η κρατική ευθύνη για τα αναγκαία μέτρα που 
απαιτούνται εκεί που δίνεται η μάχη. 

Κόντρα στην προσπάθειά της κυβέρνησης να πνίξει τις φωνές που αναδεικνύουν την πραγματική κατάσταση, 
ιδιαίτερα των υγειονομικών υπαλλήλων που δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή του πολέμου, ενάντια στον 
κορονοϊό με τρομακτικές ελλείψεις σε προσωπικό και μέσα, στις 7 Απρίλη, η φωνή των μάχιμων υγειονομικών 
γίνεται φωνή όλων μας. Είναι η μέγιστη έκφραση ευγνωμοσύνης προς αυτούς που δίνουν τη μάχη να 
κρατήσουν ζωντανούς τους συνανθρώπους μας. 

Καλούμε τους συλλόγους να πάρουν αποφάσεις στήριξης των κινητοποιήσεων της ΟΕΝΓΕ και, σε 
συνεννόηση με τα κατά τόπους σωματεία των υγειονομικών, να σχεδιάσουν την πραγματοποίηση 
παρεμβάσεων, παίρνοντας όλα τα μέτρα προφύλαξης. 
Στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες που παίρνουν οι φοιτητικοί σύλλογοι για εθελοντική αιμοδοσία, σε μια 
προσπάθεια να συμβάλλουν οργανωμένα στην προστασία της υγείας του λαού, αλλά και των φοιτητών 
των ιατρικών σχολών που συμβάλλουν έμπρακτα στη μάχη που δίνουν οι εργαζόμενοι στα δημόσια 
νοσοκομεία της χώρας. 

Συνεχίζουμε να δίνουμε τη μάχη απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική, που δεν υπολογίζει την ανθρώπινη ζωή, 
που βλέπει τα πάντα με κριτήριο το κέρδος και που βρήκε την ευκαιρία να ισοπεδώσει ό,τι εργατικό δικαίωμα 
απέμεινε. 

Ούτε ώρα χαμένη, πάρτε τώρα μέτρα ουσιαστικής στήριξης του δημόσιου συστήματος Υγείας. 
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  Για το Κεντρικό Συμβούλιο της ΟΔΠΤΕ 
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