ΠΟΕΔΗΝ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ - ΟΚΤΩΒΡΗ 2014
ΑΠΟ...ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,
Με αποφασιστική - αρνητική στάση συσπειρώσαμε τους εργαζόμενους των Νοσοκομείων, του ΕΚΑΒ, των Κ.Υ. και των
Προνοιακών Μονάδων στα Πρωτοβάθμια Σωματεία και την ΠΟΕΔΗΝ. Σε ποσοστό 95% αρνούμαστε, έως την τελική
νίκη, την Αξιολόγηση. Οι Αγώνες μας είναι πετυχημένοι αφού κάναμε «λάστιχο» τις ημερομηνίες ολοκλήρωσης της
Αξιολόγησης που όριζαν ο Νόμος 4250/2014 και δύο σχετικές εγκύκλιοι. Επιτυχία επίσης είναι ότι αποτρέψαμε φαινόμενα
κοινωνικού αυτοματισμού αφού οι πολίτες με την προσέγγιση του ζητήματος αντιλήφθηκαν τις προθέσεις της κυβέρνησης για κατάργηση, συρρίκνωση, ιδιωτικοποίηση των Δημόσιων Κοινωνικών Υπηρεσιών.
Με την Αξιολόγηση δεν επιδιώκεται η βελτίωση της υπηρεσιακής επάρκειας των υπαλλήλων, αλλά η δημιουργία νέας δεξαμενής προς χρήση των νέων συμφωνιών με την ΤΡΟΪΚΑ. Υπολείπονται, δηλώνει ο κος Μητσοτάκης, 6.500 απολύσεις έως τέλος του έτους 2014 και η ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ δέσμευση πρέπει να τηρηθεί. Έτοιμη η δεξαμενή.
Διαρκή κινητικότητα - διαθεσιμότητα σε μεγάλο αριθμό Δημοσίων Υπαλλήλων επιτάσσει η ΤΡΟΪΚΑ;
Έτοιμη η δεξαμενή.
Νέες μισθολογικές απώλειες επιβάλλει η ΤΡΟΙΚΑ; Διορθώσεις στο μισθολόγιο ετοιμάζει η κυβέρνηση με
ανακατανομή του μισθολογικού κόστους σε βάρος των ΔΕ και ΥΕ υπαλλήλων και νέες μειώσεις στους ανεπαρκείς υπαλλήλους που θα προκύψουν από την Αξιολόγηση.
Δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν υποψήφια θύματα των κυβερνητικών και ΤΡΟΪΚΑΝΩΝ σχεδίων οι Υγειονομικοί και Προνοιακοί Υπάλληλοι, ούτε να καταργηθεί ο Δημόσιος και Κοινωνικός χαρακτήρας της Υγείας.
Ταφόπλακα του ΕΣΥ είναι η συζήτηση στη Βουλή Νομοσχεδίου για τη Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας Αμοιβών Νοσοκομείων η οποία θα διαχειρίζεται τους διαθέσιμους πόρους για την Υγεία (Κρατική χρηματοδότηση, Ασφαλιστικά Ταμεία, χρήματα που παρέχονται από τις τσέπες των πολιτών) και θα τους κατανέμει κατά το δοκούν στα Ιδιωτικά και
Δημόσια Νοσοκομεία. Εταιρία με μετοχικό κεφάλαιο και δυνατότητα μεταβίβασης των μετοχών στους ιδιωτικούς επιχειρηματικούς ομίλους της υγείας.
Την πολιτική υγείας θα την ασκεί η εν λόγω Ιδιωτική Εταιρεία που θα λειτουργεί ως ΔΕΚΟ, με κριτήριο το κέρδος. Το
Κράτος σταδιακά θα καταργήσει την χρηματοδότηση των Νοσοκομείων και η μισθοδοσία του προσωπικού θα περάσει στην
εταιρεία.
Είναι βέβαιο ότι θα καταργηθούν πολλά Νοσοκομεία, θα ιδιωτικοποιηθούν υπηρεσίες, θα γιγαντωθεί ο
Ιδιωτικός Τομέας και θα μειωθούν δραστικά οι μισθοί των υγειονομικών. Οι πολίτες θα αγοράζουν εξολοκλήρου τις υπηρεσίες.
Στους ασφαλισμένους θα παρέχεται ένα μίνιμουμ παροχών. Οι ανασφάλιστοι θα παραπέμπονται στις ασκούμενες πολιτικές των κυβερνήσεων και οι υπόλοιπες υπηρεσίες θα πληρώνονται από την τσέπη. Όσοι έχουν. Οι υπόλοιποι στον
Καιάδα ή στη φιλανθρωπία.
Γι' αυτό συστηματικά απαξιώνονται από την κυβέρνηση τα Νοσοκομεία υποφέροντας από υποχρηματοδότηση και
υποστελέχωση. Οι προϋπολογισμοί βρίσκονται στο «κόκκινο» και αδυνατούν να προμηθευτούν φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό. Στους τέσσερις εναπομείναντες μήνες του έτους θα υπάρξουν σημαντικές δυσχέρειες στη παροχή των υπηρεσιών.
Το προσωπικό είναι κάτω των ορίων ασφαλείας. Οι 2.900 προσλήψεις που ανακοινώθηκαν φαίνεται να είναι
ένα εκλογικό «πυροτέχνημα» (όπως οι 2.900 του έτους 2011 και οι 2.500 του έτους 2012), αφού ακόμη δεν προκηρύχθηκαν παρά τις δεσμεύσεις του Υπουργού από τον Απρίλιο, (από την προκήρυξη απαιτείται ένα έτος έως την ολοκλήρωση). Ακόμη όμως και εάν προχωρήσουν είναι σταγόνα στον ωκεανό, αφού αποχώρησαν προς συνταξιοδότηση
15.000 υγειονομικοί τα τελευταία τέσσερα έτη και έως τέλος του έτους αναμένεται να αποχωρήσουν άλλοι 5.000 εξαιτίας
των επικείμενων δυσμενών αλλαγών στο ασφαλιστικό.
ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΥ. ΘΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ.
Θα οργανώσουμε αγωνιστικές δράσεις με τις άλλες Ομοσπονδίες της Υγείας.
Το μεταβατικό στάδιο εφαρμογής του ΕΣΑΝ δε μας ξεγελά, αφού τα Νοσοκομεία θα κληθούν άμεσα μετά
τη σύσταση της εταιρείας, να υπογράψουν μακροχρόνια δεσμευτικά συμβόλαια.
Το Νέο Σύστημα Αξιολόγησης (Ν.4250/2014) τροποποιήθηκε με το Ν.4281/2014 προς το δυσμενέστερο
αφού η κυβέρνηση με κακόγουστες τρίπλες επεδίωξε να ξεπεράσει τα ΕΜΠΟΔΙΑ που θέτουν η ΑΔΕΔΥ, η ΠΟΕ-

ΔΗΝ, τα Πρωτοβάθμια Σωματεία και οι Δημόσιοι Υπάλληλοι με τις δυναμικές κινητοποιήσεις. ΕΜΠΟΔΙΑ στον επιμερισμό
των ποσοστών και την άρνηση συμμετοχής στην Αυτοαξιολόγηση. Με τις τροπολογίες η Αξιολόγηση μπορεί να προχωρήσει χωρίς αυτοαξιολόγηση που είναι συστατικό στοιχείο εκδημοκρατισμού της Δημόσιας Διοίκησης.
Η ΑΔΕΔΥ προκήρυξε ΑΠΕΡΓΙΑ - ΑΠΟΧΗ από το καθήκον της Αξιολόγησης από την αρχική εφαρμογή. Η ΑΠΕΡΓΙΑ - ΑΠΟΧΗ κηρύχθηκε από τα Δικαστήρια Νόμιμη μορφή πάλης και απερρίφθη για διαδικαστικούς λόγους. Η ΑΔΕΔΥ
με νέο εξώδικο, λαμβάνοντας υπόψη τις επισημάνσεις των Δικαστηρίων, προκήρυξε ΝΕΑ ΑΠΕΡΓΙΑ - ΑΠΟΧΗ από 31 Αυγούστου 2014, ημερομηνία που ξεκινάει το νέο στάδιο της Αξιολόγησης (επιμερισμός ποσοστών έως 1 Σεπτεμβρίου, έως 15 Σεπτεμβρίου η Αυτοαξιολόγηση, από 15 Σεπτεμβρίου έως 30 Σεπτεμβρίου οι εισηγήσεις των προϊσταμένων
και έως τέλος Οκτωβρίου οι Αξιολογήσεις).
Με την προκήρυξη της νέας ΑΠΕΡΓΙΑΣ - ΑΠΟΧΗΣ καλύπτονται απόλυτα οι υπάλληλοι και οι προϊστάμενοι να μην
συμμετάσχουν σε κανένα στάδιο του καθήκοντος της Αξιολόγησης.
Καταγγείλαμε την κυβέρνηση για την ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης και είμαστε αποφασισμένοι να μην συμμετάσχουμε στην Αξιολόγηση ανεξαρτήτως της δικαστικής έκβασης.
Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παίξει με την επαγγελματική μας αξιοπρέπεια, το εργασιακό μας μέλλον και
να θέσει σε κίνδυνο τα Δημόσια και Κοινωνικά Αγαθά. Θα συζητήσουμε και θα πείσουμε τους προϊσταμένους για διασφάλιση της καθολικής συμμετοχής στον αγώνα ενάντια στην Αξιολόγηση.
Οι εργαζόμενοι δεν θα παραλάβουν νέα Φύλλα Αξιολόγησης την 1 Σεπτεμβρίου εφόσον έχουν ήδη παραλάβει και τα παρέδωσαν με την υπογραφή άρνησης συμμετοχής στα Σωματεία. Όσοι κληθούν για πρώτη
φορά να παραλάβουν, θα πρέπει μετά τη παραλαβή να τα παραδώσουν στα Σωματεία με υπογραφή άρνησης (εάν δεν έχουν ήδη υπογράψει). Εμποδίζουμε τις Διοικήσεις να διανείμουν τα Φύλλα Αξιολόγησης στους
προϊσταμένους προκειμένου να εισηγηθούν την ποσοστιαία κατάταξη. Εφόσον όμως τελικά διανεμηθούν
στους προϊσταμένους, τα Πρωτοβάθμια Σωματεία συγκεντρώνουν τα Φύλλα χωρίς εισήγηση αφού οι προϊστάμενοι καλύπτονται από την ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ της ΑΔΕΔΥ - ΠΟΕΔΗΝ.

ΕΝΩΤΙΚΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ - ΔΥΝΑΜΙΚΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

