ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνάδελφοι,
Αποκαλύπτεται η μετεκλογική στρατηγική της κυβέρνησης. ∆ιαπραγματεύεται στα μουλωχτά χωρίς μεγαλόστομες δηλώσεις,
συμφωνεί με ότι συντάσσει η ΤΡΟΪΚΑ τα οποία φωτογραφίζουν τα συμφέροντα συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών και
επιχειρηματικών ομίλων. Τα φέρνει προς ψήφιση στη Βουλή με τη μορφή του κατεπείγοντος διευρύνοντας περαιτέρω τις κοινωνικές
ανισότητες. Βγαίνει στο σφυρί η πρώτη κατοικία, διαλύεται το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, ελαστικοποιούνται οι εργασιακές σχέσεις,
συρρικνώνονται, ιδιωτικοποιούνται τα εναπομείναντα κοινωνικά αγαθά, μειώνονται περαιτέρω εισοδήματα και δικαιώματα.
Η χώρα μας βουλγαροποιείται με την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου σε επενδύσεις φτηνών εργατικών χεριών (δημιουργία ειδικών
οικονομικών ζωνών, που θυμίζουν εργασιακά νταχάου).

ΜΕΓΑΛΑ ѰΕΜΑΤΑ από τους Υπουργούς της Υγείας.
Ξεκαθάρισαν ότι θα εφαρμόσουν το ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση με ΜΝΗΜΟΝΙΑ να υπάρξει ανάταση του ΕΣΥ,των
Κέντρων Υγείας, του ΕΚΑΒ. Οι πολίτες θα εξακολουθούν όλο και πιο πολύ να βάζουν το χέρι στη τσέπη για αγορά υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες
θα κοστολογούνται και θα πωλούνται στους πολίτες. Το Κράτος χρόνο με το χρόνο όλο και πιο πολύ θα συρρικνώνει τη Κρατική
Χρηματοδότηση.

ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ Η ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΥ.
Οι Δημόσιες Δαπάνες Υγείας βρίσκονται στο 5,2% του ΑΕΠ. Με βάση το ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 θα βαίνουν συνεχώς μειούμενες. Το ΜΝΗΜΟΝΙΟ 2
προέβλεπε 6%. Δεν μπορεί να υπάρξει ΕΣΥ με αυτό το ύѱος της χρηματοδότησης.

ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ Η ∆ΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙѲΑΛѰΗ.
Οι πολίτες της χώρας πληρώνουν σήμερα 5δις ευρώ περισσότερα από τους πολίτες των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να
βρουν την υγειά τους, αν και βιώνουμε συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης. Το βιβλιάριο υγείας κατάντησε κουρελόχαρτο και οι πολίτες
πληρώνουν ολόκληρη από την τσέπη τους την πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική περίθαλѱη. Η αύξηση της υγειονομικής περίθαλѱης
καταλήγει στο πρωτογενές Νεοφιλελεύθερο πλεόνασμα του προϋπολογισμού.

ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗѰΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.
Ο πρωθυπουργός όπως και οι Υπουργοί της Υγείας, ανακοίνωσαν 4.500 προσλήѱεις οι οποίοι έως τέλος του έτους 2015 θα «έπιαναν
δουλειά»

ѰΕΜΑΤΑ – ѰΕΜΑΤΑ!!!
Προκηρύχθηκαν οι 980 θέσεις που εγκρίθηκαν από την προ-προηγούμενη κυβέρνηση. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί μετά το καλοκαίρι
του έτους 2016. Με πράξη Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν 2.500 θέσεις οι οποίες δεν αναμένονται στα Νοσοκομεία νωρίτερα από το
έτος 2017.

Σταγόνα στον ωκεανό.
Με το Μνημόνιο 3 τίθενται εν αμφιβόλω και οι συγκεκριμένες λιγοστές προσλήѱεις, καθότι στα πλαίσια της νέας μεσοπρόθεσμης
Δημοσιονομικής Στρατηγικής, θα καθοριστεί νέος συντελεστής προσλήѱεων – αποχωρήσεων.
Οι υπηρετούντες επικουρικοί ѳα αντικατασταѳούν εντός του έτους με αντίστοιχο αριѳμό επικουρικών.
Οι υπηρετούντες στα Νοσοκομεία μέσω του ΚΕΛΠΝΟ ѳα απολυѳούν επειδή δεν είναι «παιδιά της σημερινής κυβέρνησης». Ѳα
αντικατασταѳούν από εργαζόμενους τριμήνων συμβάσεων με «μπλοκάκια». Στη ѳέση τους ѳα προσληφѳούν τα «παιδιά της
κυβέρνησης».
∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ των υπηρετούντων εργαζομένων επικουρικών και του ΚΕΛΠΝΟ. Κλείνουν κρεβάτια ΜΕѲ και η
κυβέρνηση «περί άλλων τυρβάζει».
Αναμένεται τους επόμενους έξι μήνες να συνταξιοδοτηθούν άλλοι 3.000 Υγειονομικοί και θα προστεθούν στις 17.000 που ήδη
αποχώρησαν. 27.000 είναι οι κενές οργανικές θέσεις σε μνημονιακούς οργανισμούς που συστήθηκαν με χιλιάδες καταργήσεις κλινών,
κλινικών και οργανικών θέσεων.
Ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι ѳα συστήσει νέους Οργανισμούς στα Νοσοκομεία. ∆εν αποκαλύπτει όμως ότι μέσω της έκδοσης των
νέων οργανισμών ѳα ΑΝΑΣΧΕ∆ΙΑΣΕΙ τον ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΧΑΡΤΗ με νέες καταργήσεις Μονάδων Υγείας, συρρίκνωση και ιδιωτικοποίηση
υπηρεσιών των Νοσοκομείων. Τα διασυνδεόμενα Νοσοκομεία σταδιακά μετατρέπονται σε Κέντρα Υγείας. Ѳα ελαστικοποιηѳούν
περαιτέρω οι εργασιακές σχέσεις. Ήδη ζητήѳηκε από τον Υπουργό Υγείας η έκδοση ενιαίου οργανισμού για τα νοσοκομεία
Σισμανόγλειο και Αμαλία Φλέμινγκ.
∆ιενεργούνται ακούσιες μετακινήσεις προσωπικού σε μεγάλες αποστάσεις. Ξεκίνησε έμμεσα η κινητικότητα που προβλέπει το
ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3.

ΚΟΥΦΙΑ ΛΟΓΙΑ η επαρκής χρηματοδότηση των Νοσοκομείων. Πέρυσι τα Νοσοκομεία στους έντεκα μήνες του έτους έλαβαν 2,5δις
ευρώ για λειτουργικές δαπάνες και εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών. Εφέτος έλαβαν 800εκ.ευρώ. Οι οφειλές στους προμηѳευτές
ξεπερνούν το 1,3δις ευρώ. Τα Νοσοκομεία λειτουργούν σε συνѳήκες black out. ∆εν υπάρχουν υλικά με αποτέλεσμα να καѳίσταται
δυσχερής η παροχή υπηρεσιών. Κινδυνεύουν ζωές ασѳενών.
ΚΟΥΦΙΑ ΛΟΓΙΑ η ενίσχυση της Πρωτοβάѳμιας Περίѳαλψης. Το Υπουργείο Υγείας επιταχύνει την διαδικασία που προβλέπει το 3ο
ΜΝΗΜΟΝΙΟ, αξιολόγησης των Μονάδων, κατάργησης και συρρίκνωσης πολλών εξ αυτών, με αντίστοιχη κάλυѱη της ζήτησης από
ιδιωτικούς παρόχους.
Το 40% των Υγειονομικών Πρωτοβάθμιων Μονάδων καταργήθηκαν. Ακόμη δεν ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες οργανικής υποδοχής των
Κέντρων Υγείας και του προσωπικού από τις Υγειονομικές Περιφέρειες. Εξαιτίας αυτού να αδυνατούν να προμηθευτούν υλικά και
οφείλονται στο προσωπικό νυκτερινά και Αργίες όλου του έτους.
ΚΟΥΦΙΑ ΛΟΓΙΑ η ενίσχυση της Ѱυχιατρικής Μεταρρύѳμισης. Τα Ѱυχιατρικά Νοσοκομεία και οι Ѱυχιατρικοί Τομείς των Γενικών
Νοσοκομείων, στενάζουν από την αυξημένη ζήτηση και τις τεράστιες ελλείѱεις προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής.
Ποινικοποιείται η εργασία και ταυτόχρονα η επικινδυνότητα αυξάνεται κάθε ημέρα και πιο πολύ.
Είναι σε ισχύ το Σύμφωνο Λυκουρέντζου - ANDOR για κατάργηση των Ѱυχιατρικών Νοσοκομείων 31-12-2015.
ΚΟΥΦΙΑ ΛΟΓΙΑ η ενίσχυση του ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ στενάζει από την έλλειѱη, Ασθενοφόρων και Πληρωμάτων Ασθενοφόρων. Η
προνοσοκομειακή φροντίδα σταδιακά ιδιωτικοποιείται.
ΚΟΥΦΙΑ ΛΟΓΙΑ ή ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΓΕΜΙΣΤΕΣ η ενίσχυση της Πρόνοιας. Οι Προνοιακές Μονάδες συρρικνώνονται, διενεργούνται
μετακινήσεις προσωπικού σε μεγάλες αποστάσεις από μία μονάδα σε άλλη, υπάρχουν τεράστια κενά σε προσωπικό. Οι Μονάδες εξαιτίας
τις αναιμικής χρηματοδότησης φυτοζωούν και οφείλονται στο προσωπικό τα νυκτερινά και οι αργίες πολλών μηνών του τρέχοντος και
παρελθόντων ετών.
ΚΟΥΦΙΑ ΛΟΓΙΑ η εξόφληση των νυκτερινών και αργιών στα Νοσοκομεία. Οφείλονται δεδουλευμένα πολλών μηνών του έτους 2015
και παρελθόντων ετών. Ταυτόχρονα πολλά Νοσοκομεία πληρώνονται με οριζόντιες περικοπές έως 50% το μήνα.
ΚΟΥΦΙΑ ΛΟΓΙΑ οι αυξήσεις μισѳών. Συστήνεται νέο μισθολόγιο το οποίο προβλέπει νέες μισθολογικές περικοπές, αφού μειώνονται οι
βασικοί μισθοί έως 30%. Θα παραμείνει ο ίδιος μισθός λέει η κυβέρνηση ως προσωπική διαφορά. Μόνο που ξεχνάει να μας πει ότι οι μισθοί
των νέων υπαλλήλων κατά την μισθολογική τους εξέλιξη θα είναι πολύ μικρότεροι. Ταυτόχρονα με την προσωπική διαφορά παγώνουν οι
μισθοί σε ολόκληρο τον υπηρεσιακό βίο, οι πρόσθετες αμοιβές θα είναι λιγότερες και θα μειωθεί σημαντικά ο συντάξιμος μισθός. Η
προσωπική διαφορά είναι ευάλωτη προς κατάργηση σε νέες μισθολογικές παρεμβάσεις που προβλέπει το ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3.
Ταυτόχρονα με νέο Σύστημα Αξιολόγησης καѳιερώνονται ατομικοί μισѳοί με ανακατανομή της ιδίας ή λιγότερης μισѳολογικής δαπάνης
μεταξύ των υπαλλήλων.

∆ΕΝ ∆ΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Ѳα προκηρύξουμε Απεργία – Αποχή. Ѳα κινηѳούμε με βάσει την Απειѳαρχία – Ανυπακοή

όπως επί ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ.

ΚΟΥΦΙΑ ΛΟΓΙΑ η προστασία του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης. Αυξήθηκαν θεμελιωμένα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης έως 17
χρόνια, αν και προστατεύονται από το ΣΥΝΤΑΓΜΑ. Οι συντάξεις μετατρέπονται σε Προνοιακά Επιδόματα.
ΠΟΛΕΜΑΜΕ την ένταξη των υγειονομικών και προνοιακών υπαλλήλων στα ΒΑΕ με ανώτερο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης 58 ετών (αντί
67ο) και 15 έτη υπηρεσίας με χορήγηση πλασματικών ετών χωρίς υπασφάλιστρο, χωρίς καμία επιβάρυνση(εκ των οποίων 12 έτη στα
ανθυγιεινά επαγγέλματα και 3 τα τελευταία 13 έτη πριν τη συμπλήρωση του 58ου έτους ).
ΚΟΥΦΙΑ ΛΟΓΙΑ η εκδίωξη των εργολάβων. Η κυβέρνηση δεν προτίθεται να εκδιώξει τους εργολάβους αφού δεν υλοποιεί καν το Νόμο
4325/2015 που η ίδια ѱήφισε. Επιδιώκει τη παραμονή των εργολάβων οι οποίοι προσφέρουν απλήρωτη, ανασφάλιστη εργασία σε
συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα.
Το ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 προβλέπει τον επανακαѳορισμό των κλάδων με αντανάκλαση στο Μισѳό. ∆εν ѳα επιτρέψουμε αυτή την εξέλιξη. Ѳα
καταφέρουμε τη σύσταση ενιαίων κλάδων.

∆ιεκδικούµε:
· ΕΠΑΡΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
ΤΟΥ ΕΣΥ, ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΤΟΥ ΕΚΑΒ

· ΕΚ∆ΙΩΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ
· ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ

· ∆ΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΕ ΚΑѲΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

· ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 1ου – 2ου – 3ου ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

· ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑ ΒΑΕ

· ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

ΤΕΡΜΑ ΤΑ ѰΕΥΤΙΚΑ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ 2 ∆ΕΚΕΜΒΡΗ

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΠΑΝΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΣΤΙΣ 12 το µεσηµέρι
ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

