Να μαλαδώζνπκε ζρήκα ζηελ ειπίδα!!!
Τελ Κπξηαθή 15 Μαξηίνπ θαινύκαζηε όινη νη ζπλάδειθνη θηελίαηξνη λα ζπκκεηέρνπκε ζηηο εθινγέο ηνπ
Παλειιήληνπ Κηεληαηξηθνύ Σπιιόγνπ. Καινύκαζηε λα πάξνπκε ζέζε κέζα ζε απηή ηε λέα πξαγκαηηθόηεηα
ηεο θξίζεο θαη ησλ κλεκνλίσλ, όρη απιά γηα λα «δηαιέμνπκε» απηόλ πνπ ζα καο εθπξνζσπήζεη, αιιά λα
γίλνπκε εκείο νη ίδηνη νη ππεξαζπηζηέο ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ θαηαθηήζεώλ καο.
Πνηα είλαη ε πξαγκαηηθόηεηα…
Ο Παλειιήληνο Κηεληαηξηθόο Σύιινγνο απνηειεί ην κόλν ζπιινγηθό όρεκα δηεθδίθεζεο νιόθιεξνπ ηνπ
θιάδνπ καο θαη ελώ ζα έπξεπε λα απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο γηα θάζε θηελίαηξν, δπζηπρώο ε πξαγκαηηθόηεηα
είλαη άιιε θαη ε ππνηίκεζε ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ νξγάλνπ είλαη απνηέιεζκα ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθώλ
θαηεπζύλζεσλ.
Η πιεηνςεθία ηεο ΓΔ ηνπ ΠΚΣ σο επί ην πιείζηνλ επηιέγεη λα αδηαθνξεί γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπ θηεληαηξηθνύ
ρώξνπ. Κιείλνληαο ηα κάηηα κπξνζηά ζηνλ ηεξάζηην αξηζκό λέσλ θηεληάηξσλ πνπ έρνπλ θύγεη ζην εμσηεξηθό
θαζώο δελ κπόξεζαλ λα βξνπλ αμηνπξεπή εξγαζία ζηε ρώξα αιιά αδηαθνξώληαο θαη γηα ηηο ππάξρνπζεο
ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ θηεληάηξσλ, πνπ έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηελ απιήξσηε θαη αλαζθάιηζηε εξγαζία θαη
ηελ αλεξγία ηνπ θιάδνπ πνπ απμάλεηαη θαηαθόξπθα εληόο ηεο ρώξαο, είλαη ζαθέο όηη ν ΠΚΣ απνθεύγεη λα
ππεξαζπηζηεί ηα ζπκθέξνληα όισλ ησλ θηεληάηξσλ.
Με κεκνλσκέλεο θηλήζεηο εληππσζηαζκνύ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο παξάλνκεο πώιεζεο θηεληαηξηθώλ
θαξκάθσλ, επηθξνηώληαο ηελ πξόζιεςε θηεληάηξσλ κε ζπκβάζεηο ελόο έηνπο θαη ιηγόηεξν, επηιέγεη λα κελ
έξζεη ζε αληίζεζε κε ηελ πιήξε δηάιπζε ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηεο θηελνηξνθηθήο παξαγσγήο ηεο ρώξαο,
αιιά θαη λα κελ δηεθδηθεί έλαλ νπζηαζηηθό ξόιν ηνπ θηεληάηξνπ ζηελ θαηεύζπλζε αλαζπγθξόηεζεο ηεο
αγξνθηελνηξνθηθήο παξαγσγήο θαη ηεο Γεκόζηαο Υγείαο.
Πνιινζηέο θνξέο ε πιεηνςεθία ηεο Γ.Δ. ηνπ ΠΚΣ θώθεπε κπξνζηά ζηηο απνθάζεηο ηνπ Σπιιόγνπ (λνκνζρέδην
γηα ηελ δηαρείξηζε αδέζπνησλ δώσλ, αζθαιηζηηθό, Σπιινγηθή Σύκβαζε Δξγαζίαο), δξνύζε αληηπαξαζεηηθά θαη
αξλνύληαλ λα ζπλεδξηάζεη ν Σύιινγνο θαη λα πάξεη απνθάζεηο ζηα θξίζηκα δεηήκαηα πνπ πξνέθππηαλ, ελώ
πνιιέο θνξέο αζρνιείηαη κε δεπηεξεύνπζαο ζεκαζίαο δεηήκαηα (π.ρ. εθπξνζώπεζε ζε ζπλέδξηα) θαη ηα
αλαδεηθλύεη ζε ζεκαληηθέο θηλήζεηο ηνπ Σπιιόγνπ. Τηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ν ΠΚΣ βξίζθεηαη λα ζπδεηά ζηελ
νπξά ησλ εμειίμεσλ, όρη γηα λα θαζνδεγήζεη ηελ θνπβέληα αιιά γηα λα πξνζπαζήζεη λα αληηκεησπίζεη ήδε
εηιεκκέλεο απνθάζεηο. Φαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα αδηαθνξίαο γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ νξγάλνπ, νη
ελεκεξώζεηο πνπ ιακβάλνπλ νη θηελίαηξνη, κέξεο κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπλειεύζεσλ ή εθδειώζεσλ.
Από ηελ άιιε κεξηά δελ κπνξεί παξά λα ζεσξεζεί πηζσγύξηζκα εθ κέξνπο ηνπ Σπιιόγνπ, κηα ζηάζε πνπ
δηαθεξπθηηθά ππεξαζπίδεηαη ηηο δηεθδηθήζεηο ηνπ πην πιεηηόκελνπ θνκκαηηνύ ησλ εξγαδόκελσλ θηεληάηξσλ,
όπσο είλαη ην δήηεκα ηεο Σπιινγηθήο Σύκβαζεο Δξγαζίαο, αιιά ιόγσ ησλ ππαξθηώλ δπζθνιηώλ ζην ζεκεξηλό
ηνπίν ηεο πιήξνπο εξγαζηαθήο απνξξύζκηζεο, θαηαιήγεη λα αθήλεη ηηο δηεθδηθήζεηο απηέο ζηελ άθξε. Καη
δπζηπρώο απηό ην πηζσγύξηζκα βξίζθεη ζπλππεύζπλνπο ηόζν ηελ πιεηνςεθία ηεο ΓΔ, πνπ δηαθσλεί ιόγσ
ηαμηθήο κεξνιεςίαο όζν θαη ηελ Παλεπηζηεκνληθή πνπ είρε αλαιάβεη ηελ νξγάλσζε ηεο δηεθδίθεζεο, ιόγσ
ζεσξεηηθνπνίεζεο ηεο καηαίσζεο πνπ βηώλεη ην εξγαηηθό θίλεκα.. Σίγνπξα δελ είλαη δεηήκαηα πνπ ιύλνληαη
άκεζα θαη πιήξσο ζην ζήκεξα, αιιά νθείινπκε λα κελ ζεσξήζνπκε όηη έρεη ιήμεη ην δήηεκα, λα έξζεη ν
Σύιινγνο ζε επαθή κε ηνλ ΣΔΒ θαη λα παξακείλεη έλα αίηεκα ζηαζεξά αλνηρηό πξνο δηεθδίθεζε.

Να θάλνπκε ην ύιινγν καο, ηε δύλακε καο!!!
Δκείο σο ΑΡΠΑ ζεσξνύκε πσο ε ζπκκεηνρή όισλ ησλ ζπλαδέιθσλ ζην Σύιινγν είλαη απαξαίηεηε, αλ
ζέινπκε λα αληηζηξαθεί απηή ε θαηάζηαζε. Να βγάινπκε ην Σύιινγν από ηελ αδξάλεηα, λα ζπκκεηέρνπκε
όινη ελεξγά, ώζηε λα γίλεη ν ΠΚΣ ν Σύιινγνο πνπ ζα θαηαθέξλεη πξαγκαηηθά λα πξναζπίδεη ηα ζπιινγηθά καο
ζπκθέξνληα.
Η έθβαζε κηαο ζεηξάο δεηεκάησλ, όπσο ην αζθαιηζηηθό, ε Σπιινγηθή Σύκβαζε Δξγαζίαο, ε πηώζε ηνπ
εηζνδήκαηνο ηνπ κέζνπ θηεληαηξείνπ, ε παξάλνκε δηαθίλεζε θηεληαηξηθώλ θαξκάθσλ, ε απμαλόκελε αλεξγία,
ε θαιπάδνπζα εθκεηάιιεπζε ησλ λέσλ ζπλαδέιθσλ, δίρσο σξάξηα, αζθάιηζε θαη κηζζό, γηα εκάο είλαη
κέησπα αθόκα αλνηρηά θαη πξνθαλώο ε δηεθδίθεζε θαιύηεξσλ όξσλ πεξλάεη θαη κέζα από ηνλ ΠΚΣ.
Κπξίαξρν αίηεκα γηα ην κέιινλ ηνπ θιάδνπ καο θαη ζπλνιηθά ησλ εξγαδόκελσλ είλαη ε αλαηξνπή ηνπ λένπ
αζθαιηζηηθνύ λνκνζρεδίνπ, ην νπνίν απνηειεί ηελ εκπέδσζε όισλ ησλ αληηαζθαιηζηηθώλ παξεκβάζεσλ πνπ
έγηλαλ ηελ πεξίνδν ησλ κλεκνλίσλ. Γηα εκάο ν ΠΚΣ νθείιεη λα ζπληνληζηεί κε άιια ζσκαηεία ζε επίπεδν
βάζεο θαη λα δηεθδηθεί καρεηηθά ηα ρακέλα απνζεκαηηθά ησλ ηακείσλ θαη έλα δεκόζην ζύζηεκα θνηλσληθήο
αζθάιηζεο εγγπεκέλσλ παξνρώλ πνπ λα είλαη αλαδηαλεκεηηθό θαη πξαγκαηηθά αιιειέγγπν κεηαμύ γελεώλ θαη
όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ.
Σρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο πιινγηθήο ύκβαζεο Εξγαζίαο, δεδνκέλνπ όηη είλαη ν κόλνο ηξόπνο γηα λα
αληηκεησπηζζνύλ νη δπζκελείο όξνη εξγαζίαο θαη ε καύξε εξγαζία ησλ θηεληάηξσλ, είλαη απαξαίηεην λα είλαη
πξώηε πξνηεξαηόηεηα ζηε δξάζε ηνπ ΠΚΣ θαη λα γίλεη θάζε θίλεζε θαη πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη
ΣΣΔ γηα θάζε θηελίαηξν, αλεμαξηήησο αλ ν εξγνδόηεο ηνπ είλαη θηελίαηξνο ή όρη. Παξάιιεια ζεσξνύκε
αλαγθαία ηε ζπγθξόηεζε Μεηξώνπ Δξγνδνηώλ, ώζηε λα ππάξρεη κηα πξώηε θαηαγξαθή ζρεηηθά κε ηελ
κηζζσηή εξγαζία ησλ θηεληάηξσλ.
Αλνίγνληαο ην δήηεκα ησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο δελ ζα κπνξνύζαλ λα κελ απνηεινύλ θνκκάηη απηώλ θαη νη
θίλδπλνη κε ηνπο νπνίνπο έξρνληαη αληηκέησπνη όινη νη εξγαδόκελνη θηελίαηξνη. Από ηνλ θίλδπλν γηα ηε
ζσκαηηθή αθεξαηόηεηα, ηελ έθζεζε ζε επηθίλδπλεο γηα ηελ πγεία νπζίεο σο θαη ηελ κεηάδνζε
δσναλζξσπνλόζσλ είλαη ζαθέο όηη ε θνπβέληα πνπ έρεη αλνίμεη ζηα κέιε ηνπ ΠΚΣ δελ ζα πξέπεη λα κείλεη ζηα
πιαίζηα κηαο κόλν εθδήισζεο. Ο ξόινο ινηπόλ, ηνπ Σπιιόγνπ ζα πξέπεη λα είλαη ε ζηνηρεηνζέηεζε δεδνκέλσλ,
ε ζπγθξόηεζε εξσηεκαηνινγίνπ έξεπλαο γηα ηηο παξνύζεο ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ θηεληάηξσλ, ε εθζηξαηεία
ελεκέξσζεο ησλ ζπλαδέιθσλ αιιά θαη ηνπ επξύηεξνπ θνηλνύ θαη λα κπνύκε επηηέινπο ζε κηα ινγηθή
πξόιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ. Αθόκε, ε πξόζιεςε λνκηθνύ πξνζώπνπ απνθιεηζηηθά γηα ηε
ζηνηρεηνζέηεζε ηνπ επαγγέικαηνο σο επηθίλδπλνπ θαη αλζπγηεηλνύ, ηόζν γηα ηνλ δεκόζην όζν γηα ηνλ
ηδησηηθό ηνκέα, θξίλεηαη αλαγθαία.
Έλαο βαζηθόο ζηόρνο γηα εκάο πνπ ζα πξέπεη άκεζα λα δηεθδηθεζεί κέζσ ηνπ ΠΚΣ είλαη ε ειεθηξνληθή
θηεληαηξηθή ζπληαγή. Η θηεληαηξηθή ζπληαγή είλαη ην ηζρπξόηεξν όπιν θαη ίζσο ην κόλν πνπ αλαραηηίδεη ηελ
αλεμέιεγθηε θαη αιόγηζηε θπθινθνξία ησλ θηεληαηξηθώλ θαξκάθσλ ζε όιν ην δίθηπν Υγείαο, θαζώο νθείιεη
λα πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία θηεληάηξνπ, ηδηνθηήηε, δώνπ, θαξκάθνπ θαη ηελ πιήξε θαξκαθεπηηθή αγσγή.
Πέξα από ηνλ ειεγθηηθό ηεο ξόιν, ε θηεληαηξηθή ζπληαγή είλαη ε επηζηεκνληθή θαη θνηλσληθή δηαπίζηεπζε ηνπ
θηεληάηξνπ θαζώο θαη ε ηεθκεξίσζε ηεο θηεληαηξηθήο πξάμεο. Απέλαληη ζε κία πξαγκαηηθόηεηα
θαηαζηξαηήγεζεο ηεο έλλνηαο αιιά θαη ηεο ίδηαο ηεο ρξήζεο ηνπ θηεληαηξηθήο ζπληαγήο, πνπ κέρξη ηώξα καο
έβξηζθε απινύο ζεαηέο, νθείινπκε λα θάλνπκε πξάμε ην απηνλόεην, λα ηελ θαηνρπξώζνπκε νπζηαζηηθά κε
ηελ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο θαηνρπξώλνληαο ην θηεληαηξηθό επάγγεικα θαη
παηάζζνληαο ξηδηθά ην θαηλόκελν ηεο αληηπνίεζεο ηνπ επαγγέικαηνο.

Από ηελ δξάζε ελόο ελεξγνύ θαη απνηειεζκαηηθνύ Κηεληαηξηθνύ Σπιιόγνπ γηα ηελ επόκελε δηεηία δελ ζα
κπνξνύζαλ λα ιείπνπλ ηα παξαθάησ πάγηα αηηήκαηα:







Μείσζε ηνπ ΦΠΑ ζηηο παξνρέο θηεληαηξηθώλ ππεξεζηώλ
Πξνζιήςεηο θηεληάηξσλ ζην δεκόζην ηνκέα κε πιήξε εξγαζηαθά θαη αζθαιηζηηθά δηθαηώκαηα, ε
θαηάξγεζε ηνπ απνηπρεκέλνπ ζηελ πξάμε ‘’θηεληάηξνπ εθηξνθήο’’ θαη ε νξγάλσζε από ηνπο
εξγαδόκελνπο ησλ ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο δεκόζηαο πγείαο θαη ησλ πξνγξακκάησλ εθξίδσζεο.
Τπνρξεσηηθή απαζρόιεζε ησλ θηεληάηξσλ ζε επηρεηξήζεηο επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ δσηθήο
πξνέιεπεζεο, ζε ρώξνπο καδηθήο εζηίαζεο, ζε ζθαγεηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο, ζε αιπζίδεο κεγάισλ
θαηαζηεκάησλ, πώιεζεο πξντόλησλ δσηθήο πξνέιεπζεο θηι., όπσο νξίδεη ην ΠΓ 344/2000.
Παξνρή επηδόκαηνο αλεξγίαο γηα θάζε ζπλάδειθν ρσξίο δνπιεηά, ρσξίο όξνπο θαη πξνππνζέζεηο θαη
γηα όιν ην δηάζηεκα ηεο αλεξγίαο ηνπ

Ωο ΑΡΠΑ ζεσξνύκε ηελ αιιαγή ζειίδαο ζην Παλειιήλην Κηεληαηξηθό Σύιινγν πην επηηαθηηθή από πνηέ! Γηα
εκάο ε έθβαζε όισλ ησλ παξαπάλσ δηεθδηθήζεσλ γηα θαιύηεξνπο όξνπο εξγαζίαο θαη δσήο, είλαη θαη ν ιόγνο
γηα ηνλ νπνίν ζεσξνύκε όηη πξέπεη λα ππάξρεη έλα ελεξγό θαη απνηειεζκαηηθό ζπλδηθαιηζηηθό όξγαλν ηνπ
θιάδνπ. Οη δηαδηθαζίεο θαη νη απνθάζεηο ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ όκσο πεξλάλε κέζα από ηελ ελεξγνπνίεζε
ησλ ζπλαδέιθσλ θαη ην δσληάλεκα ησλ Παξαξηεκάησλ.
Τελ Κπξηαθή 15 Μαξηίνπ δε ζηαπξώλνπκε ηα ρέξηα καο κπξνζηά ζηα πξνβιήκαηά καο, δελ αλαζέηνπκε, δελ
κέλνπκε, απξαγείο! Παίξλνπκε ζέζε γηα ηελ εξγαζία καο θαη ηελ πξννπηηθή καο, δπλακώλνπκε ηελ αγσληζηηθή
θσλή ηνπ Σπιιόγνπ.
ηεξίδνπκε-Ψεθίδνπκε
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