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ñ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Ø Η ΤΡΟΪΚΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ

των Γραμματειών
της ΠΟΕΔΗΝ
ÛÂÏ. 2

ñΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
Καθυστερήσεις & Οφειλές

Ø 3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ
- ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

ÛÂÏ. 4

- ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ... και ΞΑΝΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ

ñ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
ÛÂÏ. 5

ñ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ÛÂÏ. 6

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
των ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ της
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ

ñ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
ÛÂÏ. 6

ñ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
στην ΑΠΕΡΓΙΑ 20 ΜΑΗ
ÛÂÏ. 8

ñΔΙΑΛΥΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
ÛÂÏ. 10

ñ ΣΧΟΛΙΟ
3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ
ÛÂÏ. 15

ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
των ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
στην 24ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ
και την ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΕΞΩ από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΓΕΙΑΣ στις 20 ΜΑΗ

Η ΠΟΕΔΗΝ ΣΥΣΠΕΙΡΩΝΕΙ
τους ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
για ΑΝΑΤΡΟΠΗ των ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ
και ΔΕΞΙΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ της ΠΟ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΑΒ
Την Δευτέρα 4 Μαΐου 2015 συνήλθε η γραμματεία ΕΚΑΒ
κατόπιν ορισμού από την ΠΟΕΔΗΝ.
Την έναρξη της συνεδρίασης πραγματοποίησε ο πρόεδρος της
ομοσπονδίας, κ. Γιαννάκος Μιχάλης, όπου καλωσόρισε την επιτροπή, προσδιόρισε τον σκοπό της σύστασής της και μετέφερε την
διάθεση της ομοσπονδίας να στηρίξει καθολικά την γραμματεία
ΕΚΑΒ. Τον λόγο πήρε ο πρόεδρος της γραμματείας κ. Σμυρνής
και τα μέλη της γραμματείας τα οποία τοποθετήθηκαν συνολικά
και επισήμαναν την κατάσταση που επικρατεί.
1. Ο ρόλος της γραμματείας ΕΚΑΒ πρέπει να έχει συμβουλευτικό - εισηγητικό χαρακτήρα προς την Ε.Ε. της ΠΟΕΔΗΝ

2. Άμεση παρέμβαση του υπουργού Υγείας για την εμπλοκή
που παρουσιάζεται στην προμήθεια - αγορά των νέων ασθενοφόρων από το 2013
3. Άμεση πρόσληψη των 185 διασωστών πληρώματα ασθενοφόρων.
4. Σύνδεση του Ε.Κ ΕΚΑΒ.Α.Β. με τα ΤΕΠ ομάδα υποδοχής και
άμεση παραλαβή των ασθενών από το ασθενοφόρο.
5. Άμεση κατανομή του προσωπικού του ΕΚΑΒ ανάλογα με
τον πληθυσμό.
6. Κατοχύρωση ειδικότητας του διασώστη.
7. Πανελλαδική διάρθρωση του ΕΚΑΒ για την κάλυψη όλων
των γεωγραφικών περιοχών της χώρας.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Στις 5/5/2015 συνήλθε η Γραμματεία Νοσηλευτικού
Προσωπικού κατόπιν ορισμού της από την ΠΟΕΔΗΝ.
Την έναρξη της συνεδρίασης πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της
ΠΟΕΔΗΝ κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ, ο οποίος μας καλωσόρισε και προσδιόρισε το σκοπό της σύστασης της Γραμματείας.
Έγινε αναφορά και συζήτηση για όλα τα φλέγοντα ζητήματα
που απασχολούν το Νοσηλευτικό Προσωπικό στο σύστημα υγείας,
στα οποία και τοποθετήθηκαν όλα τα μέλη της Γραμματείας.
Ως πρώτα θέματα γνωμοδοτικής εισήγησης της επιτροπής
προς την κεντρική διοίκηση της ΠΟΕΔΗΝ ορίστηκαν τα εξής:
ñ Πληρωμή δεδουλευμένων - αργιών - εξαιρέσιμων. Υπο-

στελέχωση-υποχρηματοδότηση των δομών υγείας
ñ Θεσμοθέτηση του ρόλου γενικού εφημερεύοντα νοσηλευτικής υπηρεσίας και καθορισμός καθηκόντων
ñ Διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Υγεία και ασφάλεια των
εργαζομένων στο χώρο εργασίας».
Η Γραμματεία θα συνεδριάσει τέλος Ιουνίου σε ημερομηνία
που θα οριστεί τις επόμενες ημέρες για την οποία θα ενημερωθούν έγκαιρα όλα τα μέλη της.
Σ' αυτή τη συνεδρίαση, μετά από απόφαση του Γενικού Συμβουλίου, θα ψηφιστεί ο Συντονιστής και ο Γ. Γραμματέας της Γραμματείας Νοσηλευτικού Προσωπικού.
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Με απόφαση του Γ. Σ. της Ομοσπονδίας, στις 20 Μαΐου υιοθετήθηκε η εισήγηση της Γραμ. Πρόνοιας. Την Τετάρτη 6
Μαΐου 2015 συνήλθε η επιτροπή πρόνοιας
Την έναρξη της συνεδρίασης πραγματοποίησε ο πρόεδρος της
Ομοσπονδίας κ. Γιαννάκος Μιχάλης, όπου καλωσόρισε την επιτροπή και προσδιόρισε τον σκοπό της σύστασης της και μετέφερε
την διάθεση της Ομοσπονδίας να στηρίξει καθολικά την επιτροπή
πρόνοιας. Τον λόγο πήρε ο πρόεδρος της επιτροπής κ. Καρράς
και τα μέλη της επιτροπής τα οποία τοποθετήθηκαν συνολικά και
επισήμαναν την κατάσταση που επικρατεί στις δομές της πρόνοιας
με τις μνημονιακές πολιτικές που ακολουθήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια από τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ και τον ρόλο της
γραμματείας της πρόνοιας ο οποίος πρέπει να έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα προς την Ε.Ε. της ΠΟΕΔΗΝ.
ñ Διασφάλιση και επαρκής χρηματοδότηση και όχι στην
συρρίκνωση και στις συνεχιζόμενες μειώσεις προϋπολογισμών
των προνοιακών δομών.
ñ Κάλυψη κενών οργανικών θέσεων με άμεσες προσλήψεις
μόνιμου προσωπικού - Επαναφορά καταργημένων κενών οργανικών θέσεων κατόπιν του Ν. 4024/2011, άρθρο 33.
ñ Επέκταση της νομοθετικής ρύθμισης για την εξαιρέσιμη
εργασία των νοσοκομείων και στις περιφέρειες πρόνοιας σύμφωνα με την τροπολογία 107/48, των διατάξεων του άρθρου 12
του ν.4316/2014.
ñ Εφαρμογή του νόμου 4235/2014 άρθρο 67 που δίνει την
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δυνατότητα να ενταχθούν στην χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε ειδικότητες όπως Φυσιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών-Κουρέων κλπ, και γενικότερα όλων
των ειδικοτήτων που έχουν άμεση σχέση με την παροχή υπηρεσιών σε περιθαλπόμενους.
ñ Σύσταση οργανισμών - Καθηκοντολόγιο - Εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας των Φορέων - Εφαρμογή της νομοθεσίας του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα για την ανάληψη
θέσεων ευθύνης με αξιοκρατικά κριτήρια.
ñ Κατάργηση του νόμου περί συγχωνεύσεων, ώστε να αρθούν ανάμεσα σε άλλες αδικίες και οι μετακινήσεις υπαλλήλων
και οι προνοιακές μονάδες των συγχωνευμένων φορέων (Παραρτήματα και επιμέρους Δομές) να επιστρέψουν στην πρότερη
αρχική νομική σύσταση τους (πριν τις πρώτες συγχωνεύσεις του
2011) ως αυτόνομα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.
ñ Σύσταση υπηρεσιακών συμβουλίων για την Πρόνοια ανά
περιφέρεια σύμφωνα με το ν.4109.
ñ Αίτημα για παροχή υπηρεσιών φύλαξης-καθαριότητας
από μόνιμους υπαλλήλους και όχι ιδιωτικές εταιρείες.
ñ Επιστροφή της Πρόνοιας στο Υπουργείο Υγείας.
ñ Εκπροσώπηση της Επιτροπής Πρόνοιας με φυσική παρουσία στις συναντήσεις με την ηγεσία του Υπουργείου.
ñ Διαχωρισμός των περιθαλπόμενων ανάλογα με την ιδιαιτερότητα των περιστατικών (ιδιαίτερα σε περιπτώσεις αυτιστικών
αλλά και άλλων περιστατικών που απαιτούν αυξημένη προσοχή).
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ΟΕΔΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΟΥΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, στις
20 Μαΐου 2015, υιοθετήθηκε η εισήγηση της
Γραμματείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Την Πέμπτη 7/5/2015 στα γραφεία της ομοσπονδίας συνεδρίασε η Γραμματεία ΠΦΥ, η οποία μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε:
Προτείνουμε προς τον Πρόεδρο, τα Μέλη της Εκτελεστικής
Επιτροπής & το Γ.Σ. της Ομοσπονδίας την συνέχιση των παρεμβάσεων τους για την οργανική και λειτουργική επανασύνδεση των
Κέντρων Υγείας με τα Νοσοκομεία αναφοράς για να σταματήσει το
λειτουργικό χάος που επικρατεί.

Την συμμετοχή της Γραμματείας στον διάλογο στην περίπτωση
που η πολιτική ηγεσία του υπουργείου αποφασίσει να νομοθετήσει για την ΠΦΥ.
Προτείνουμε στο Γ.Σ την λήψη απόφασης για την διοργάνωση
ημερίδας στο Κ.Υ Ελασσόνας με την ευκαιρία της συμπλήρωσης
30 χρόνων από την λειτουργία του πρώτου Κέντρου Υγείας αγροτικού τύπου (σας ενημερώνουμε ότι έχουν προηγηθεί ανάλογες
ημερίδες στα 10 & 20 χρόνια).
Καταγραφή της εφιστάμενης κατάστασης στην ΠΦΥ συνδικαλιστικά όσο και υπηρεσιακά για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Γραμματείας.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ
Στις 26-6-2015 συνεδρίασε η Γραμματεία Νοσηλευτικού
στις 10π.μ. στα γραφεία της ΠΟΕΔΗΝ.
Η επιτροπή συζήτησε και αποφάσισε να εισηγηθεί προς την
κεντρική διοίκηση της ΠΟΕΔΗΝ τα ακόλουθα:
α. Άρση της όλης διαδικασίας έκδοσης καθηκοντολογίου του
Νοσηλευτικού Προσωπικού που υποκινείται από την ΕΝΝΕ υπό
τις παρούσες συνθήκες που επικρατούν σε όλα τα νοσοκομεία της
επικράτειας.
Η ΠΟΕΔΗΝ ως η Ομοσπονδία που εκπροσωπεί το σύνολο του
Νοσηλευτικού προσωπικού να αναλάβει πρωτοβουλία και να
ηγηθεί των συζητήσεων επί των θεμάτων που απασχολούν το σύνολο του Νοσηλευτικού προσωπικού σήμερα: Συνθήκες εργασίας, πληρωμή δεδουλευμένων αργιών και εξαιρέσιμων,
καθηκοντολόγιο, επίπεδο εκπαίδευσης και διέξοδος του Νοσηλευτικού προσωπικού κατηγορίας ΔΕ στην τριτοβάθμια εκπαί-

δευση.
Η Γραμματεία Νοσηλευτικού Προσωπικού αποφάσισε να ορίσει
5μελή επιτροπή εκ των μελών της η οποία θα συνδράμει στο έργο
των διαβουλεύσεων της ομοσπονδίας με το υπουργείο υγείας.
β. Έκδοση υπουργικής απόφασης που να θεσμοθετεί τον τίτλο
και τον ρόλο του Συντονιστή εφημερεύοντα της νοσηλευτικής
υπηρεσίας, ο οποίος θα εκτελεί αμιγώς νοσηλευτικά καθήκοντα
και θα αμείβεται με 24ωρη εφημερία όπως το λοιπό επιστημονικό
προσωπικό των νοσοκομείων.
γ. Διοργάνωση ημερίδας στο Βόλο με θέμα «Υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στο χώρο εργασίας» σε χρόνο που θα καθοριστεί στην επόμενη συνάντηση.
Η επόμενη συνάντηση της επιτροπής θα πραγματοποιηθεί το
Σεπτέμβριο σε συνάρτηση με τη σύγκληση του Γενικού Συμβουλίου εκείνης της περιόδου.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ στον ΤΟΜΕΑ της ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Είναι κοινά παραδεκτό ότι το σύστημα Ψυχικής Υγείας της
χώρας βρίσκεται σε οριακό σημείο, μετά την εφαρμογή των
πολιτικών του μνημονίου που στόχευαν στην κατάργηση των
Ψυχιατρικών Νοσοκομείων, στις διαθεσιμότητες του προσωπικού και στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων του ιδιωτικού
τομέα. Ήδη από το 2011 τα Περιφερειακά Ψυχιατρικά Νοσοκομεία καταργήθηκαν ως αυτοτελή ΝΠΔΔ και εντάχθηκαν ως Ψυχιατρικοί Τομείς στα Γενικά Νοσοκομεία.

ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Η εξέλιξη αυτή δημιούργησε και δημιουργεί σειρά ζητημάτων, τόσο στις δομές που αναπτύχθηκαν στην κοινότητα, όσο
και στις ψυχιατρικές κλινικές που αναπτύχθηκαν στο Νοσοκομεία.
Οι ασάφειες στο νομικό πλαίσιο, οι αυθαιρεσίες των Διοικητών
των Νοσοκομείων που με αποφάσεις τους καταργούν ουσιαστικά
υπηρεσίες του δικτύου, η συνεχής μείωση του προσωπικού και η
τραγική υποχρηματοδότηση, δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα
για το μέλλον αυτών των υπηρεσιών. Άμεσα πρέπει να αναμορφωθεί το πλαίσιο λειτουργίας των δομών, αφού ελάχιστα μπορούν να εφαρμοστούν (Ν.2716/17/5/99), με χαρακτηριστικότερα
τους αυτοτελείς προϋπολογισμούς που πρέπει να έχουν, αλλά και
τις πολυκλαδικές ομάδες, οι οποίες έχουν ουσιαστικά μετατραπεί
σε νοσηλευτικές ομάδες, μιας και σημαντικός αριθμός προσωπικού έχει μεταφερθεί σε υπηρεσίες των Γενικών Νοσοκομείων.
Δραματικές είναι και οι συνθήκες στα τμήματα ΟΞΕΩΝ, που
βρίσκονται στα Γενικά Νοσοκομεία, όπου η έλλειψη προσωπικού και η ακαταλληλότητα των χώρων οδηγούν σε θλιβερά περιστατικά τραυματισμών εργαζομένων, αλλά και σε αδυναμία
κάλυψης όλων των αναγκών των τοπικών κοινωνιών, με αποτέλεσμα τη γιγάντωση του ιδιωτικού τομέα.
Η μεταφορά των υπηρεσιών των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων
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στα Κέντρα Ψυχικής Υγείας βάση του Ν.4272/2014, ο οποίος δεν
έχει ακόμα εφαρμοστεί, δεν θα λύσει τα προβλήματα, αντίθετα
μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα.
Τόσο τα Πρωτοβάθμια Σωματεία όσο και η ΠΟΕΔΗΝ υποστηρίζουν την αυτονομία των δικτύων, ως τη μόνη λύση για
να διατηρηθεί ένα επίπεδο παροχής υπηρεσιών ψυχικής
υγείας, που θα είναι τουλάχιστον αξιοπρεπές για τους χρήστες
αυτών των υπηρεσιών.
Η ίδια αυτονομία είναι ανάγκη να διατηρηθεί και για τα τρία
μεγάλα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία (Δαφνί, Δρομοκαΐτειο,Θεσσαλονίκης), τα οποία πρέπει να μετεξελιχθούν και όχι να καταργηθούν, γιατί αυτό προβλέπει το σύμφωνο ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ ANDOR. Η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν αυτά τα
νοσοκομεία και οι αναπτυγμένες υπηρεσίες τους είναι αναντικατάστατες. Η κυβέρνηση οφείλει να δεσμευθεί για τη συνέχιση της
λειτουργίας τους αλλά και για την έκδοση των νέων Οργανισμών
τους. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα από την πλευρά της πολιτείας είμαστε στο επίπεδο των εξαγγελιών και των διαπιστώσεων. Διαπιστώσεων που έρχονται μετά από τραγικά περιστατικά, όπως αυτό
που συνέβη στο ΔΑΦΝΙ, και δικαιώνουν τις προτάσεις και τις επισημάνσεις των εργαζομένων.

Η κυβέρνηση άμεσα πρέπει να προβεί σε στελέχωση των
δομών ψυχικής υγείας, ώστε να λειτουργούν με ασφάλεια και να
αναπτύσσουν το πλήρες θεραπευτικό προσωπικό τους. Παράλληλα να ενισχύσει τους προυπολογισμούς ώστε οι μονάδες με
επάρκεια και ποιότητα ν’ αντιμετωπίσουν όλες τις ανάγκες τους.
Σε μια εποχή που ο επιπολασμός της κατάθλιψης έφτασε στο
12% από 3.3% που ήταν το 2008, που το 40% που πάσχουν από
χρόνιο νόσημα και προσέρχονται στα ΤΕΠ πάσχει από μείζονα ψυχιατρική διαταραχή και ο αριθμός των εισαγγελικών νοσηλειών
έχει ξεπεράσει το 60%, είναι ώρα οι υποσχέσεις και οι δεσμεύσεις
να γίνουν πράξη.
Η ενίσχυση των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, ο ουσιαστικός έλεγχος των διαφόρων ΜΚΟ που
λυμαίνονται το χώρο, αλλά και των κάθε λογής ιδιωτικών ψυχιατρικών κλινικών, πρέπει με συγκεκριμένες ενέργειες να
υλοποιηθεί από την πολιτική εξουσία, ώστε να σηματοδοτηθεί μια πραγματική αλλαγή πολιτικής.
Τριανταφυλλούδης Ιωάννης
Νοσηλευτής ΤΕ, Msc Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, Προιστ.
Τομέα ΓΝ.Κέρκυρας, Πρ. Σωμ. Εργ. Ψυχιατρικού Τομέα Γ.Ν.Κ.
Mέλος Γραμματείας Ψυχικής Υγείας ΠΟΕΔΗΝ
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Και όμως η Κυβέρνηση προσπαθεί να μας πείσει ότι θα πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι ως υγειονομικοί, που εντός του
Αυγούστου θα εξοφληθεί μέρος των δεδουλευμένων νυκτερινών-Αργιών του 2015.
Η καθυστέρηση συνδέεται με το στέγνωμα των κρατικών ταμείων
από ρευστό. Γι’ αυτό η Κυβέρνηση καθυστέρησε χαρακτηριστικά να
τροποποιήσει το ν.4316/2014, ο οποίος δεν ξεκαθάριζε ότι η νέα διαδικασία πληρωμής των πρόσθετων αμοιβών, μέσω των προϋπολογισμών των Νοσοκομείων, αφορά το σύνολο του προσωπικού και
όχι μόνο το ιατρικό. Ο Νόμος τροποποιήθηκε!!! (ν.4325/2015 άρθρο
33) και η Κοινή Υπουργική απόφαση εκδόθηκε (3-6-2015).
Αν και το Υπουργείο Υγείας γνώριζε ότι η ΕΑΠ κλείνει 18 Ιουνίου
(με παρέμβαση έως 23 Ιουνίου) οι πιστώσεις του πρώτου τριμήνου
(14,1 εκ. ευρώ) μεταφέρθηκαν την Τρίτη 16 Ιουνίου. Οι τροποποιήσεις των προϋπολογισμών καθυστέρησαν, είτε με ευθύνη των Νοσοκομείων, είτε με ευθύνη του Υπουργείου Υγείας.
Δεν είναι τυχαία η εκταμίευση κονδυλίων λίγες ημέρες πριν
κλείσει η ΕΑΠ. Προφανώς για να επιχειρηματολογεί η Κυβέρνηση
ότι ενέκρινε τα κονδύλια και για τη μη καταβολή τέλος Ιουνίου, ευθύνονται οι Υπηρεσιακοί παράγοντες. Η πραγματικότητα είναι ότι
φέτος έχουμε σπάσει πανελλήνιο ρεκόρ καθυστέρησης καταβολής
των δεδουλευμένων νυκτερινών και Αργιών. Κάτι που συνδέεται με
την οικονομική ασφυξία της χώρας. Όμως ακόμη και τώρα που ξεκίνησε η καταβολή του 2ου τριμήνου δεν σημαίνει ότι επιλύθηκαν τα
προβλήματα. Η ετήσια επιχορήγηση δεν αρκεί για να καλύψει τις
ανάγκες, κατανεμημένες σε Δωδεκατημόρια. Γι’ αυτό τα Πρωτοβάθμια Σωματεία πιέζουν για την εξόφληση του συνόλου των δεδουλευμένων, χωρίς μηνιαίες οριζόντιες ποσοστιαίες περικοπές (έως
50%). Εξάλλου, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση και
τον Ν.4316/2014 στο τέλος κάθε τριμήνου υποβάλλονται απολογιστικά από τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων για εκκρεμότητες, με δυνατότητα έγκρισης πρόσθετων επιχορηγήσεων. Υπάρχουν
εκκρεμότητες οφειλών παρελθόντων ετών σε μεγάλο αριθμό Νοσοκομείων.

υγειονομικό βήμα

Με την Νομοθετική ρύθμιση 4316/2014 εξοφλήθηκαν τα μη
απορροφημένα από τις εγκεκριμένες πιστώσεις των ετών 2012,
2013, 2014. Όμως στα εν’ λόγω Νοσοκομεία τα συγκεκριμένα
ποσά δεν επαρκούσαν για εξόφληση του συνόλου της δεδουλευμένης εργασίας. Δεσμεύτηκε ο Υπουργός Υγείας για νέα Νομοθετική ρύθμιση, χωρίς να διαπιστώνεται ιδιαίτερη σπουδή γι’
αυτό.
Ο Υπουργός Υγείας παραπέμπει τη ΠΟΕΔΗΝ από τη μία Υπηρεσία στην άλλη (Διεύθυνση Οικονομικών, Διεύθυνση Νομικών Προσώπων), χωρίς να αναλαμβάνει επί της ουσίας να τρέξει τη ρύθμιση.
Η Κυβέρνηση έχει σοβαρότατη ευθύνη για την καθυστέρηση.
Δεν μπορεί να μετακυλύει τις ευθύνες προς τις υπηρεσίες Υπουργείου και των Νοσοκομείων για την καθυστέρηση αλλά στην πραγματική αιτία που είναι η έλλειψη ρευστού.
Ειδικά με τα capital controls και την υπογραφή του 3ου ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ οι μάσκες έπεσαν!!! Τώρα η Κυβέρνηση ζητάει να διαλέξουν οι εργαζόμενοι το σκοινί που θα κρεμαστούν. Δεν θα πάρουν.
Τα κέντρα Υγείας με το ν.4238/2014 από 1/1/2015 εντάχτηκαν στις
Υγειονομικές περιφέρειες. Εκτός του λειτουργικού χάους που προ-
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καλείται, δεν επιλύονται τα διαδικαστικά προβλήματα, προκειμένου
να πληρωθούν οι εργαζόμενοι εφημερίες, νυκτερινά και αργίες.
Ως γνωστόν φέτος εγκρίθηκαν ξεχωριστά κονδύλια για την
κάλυψη των πρόσθετων αμοιβών των Κέντρων Υγείας. Δεν διαθέτουν τη τεχνογνωσία οι ΥΠΕ να υποδεχθούν τα κονδύλια στους
προϋπολογισμούς και να τρέξουν τη διαδικασία πληρωμής.
Χάος παντού. Είμαστε στον Αύγουστο και τους οφείλονται δεδουλευμένα από 1/1/2015. Η ΠΟΕΔΗΝ συνεχίζει να παρεμβαίνει
για επίλυση των διαδικαστικών προβλημάτων.

Ζητάει επίμονα και με κινητοποιήσεις, την επιστροφή των Κέντρων Υγείας στα Νοσοκομεία προέλευσης. Είναι ύποπτη η εμμονή
στο χάος που περιήλθαν σήμερα. Υποκρύπτει σκοπιμότητες.
Σκοπιμότητες αξιολόγησης και κατάργησης μονάδων ή κατάργηση της 24ωρης λειτουργίας πολλών εξ’ αυτών των Μονάδων.
Όπως και να έχει, συνεχίζουν μήνα Αύγουστο να οφείλονται
προς όλους τους εργαζόμενους τα Νυκτερινά και οι Αργίες από
την 1/4/2015 και εντεύθεν, μαζί με απότοκα μηνών του τρέχοντος
και προηγούμενων ετών.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
MΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΑΥΞΗΣΗ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ
Το ασφαλιστικό σύστημα αντιμετωπίζει εκρηκτικά προβλήματα, που καθιστούν αδύνατη την βιωσιμότητά του χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις χρηματοδότησης. Τα αποθεματικά των
ασφαλιστικών ταμείων μηδενίζονται και ψάχνουν το τελευταίο
ευρώ για να χορηγήσουν συντάξεις. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα η οποία δεν επιλύεται με Δημοψηφίσματα, αλλά με πολιτικές Πρωτοβουλίες. Το γεγονός της εξασφάλισης της σύνταξης
εκάστου μήνα, αναδεικνύει τα εκρηκτικά προβλήματα της βιωσιμότητάς τους. Προβλήματα που μπορούν να επιλυθούν προς δύο
κατευθύνσεις: Η πρώτη είναι η γενναία χρηματοδότηση του συστήματος και η δεύτερη είναι η μείωση των παροχών.
Η πρώτη κατεύθυνση, που είναι η δική μας πρόταση, μπορεί να
προέλθει από αύξηση της Κρατικής Χρηματοδότησης ή αναζήτηση
πόρων από άλλες πηγές, όπως καθιέρωση ασφαλιστικού πόρου
στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, χωρίς βέβαια καμία επιβάρυνση των πολιτών. Η στροφή
στην εν λόγω κατεύθυνση, συμβάλει στην αποκατάσταση της κοινωνικής συνοχής αλλά και στη δικαιότερη κατανομή του παραγόμενου πλούτου.
Μέχρι σήμερα δεν αναζητήθηκε λύση σε αυτή την κατεύθυνση,
επειδή οι ασκούμενες πολιτικές είναι νεοφιλελεύθερης κοπής. Τα
αποθεματικά των ταμείων εξανεμίστηκαν από την σταδιακή μείωση της Κρατικής Χρηματοδότησης, την εισφοροδιαφυγή, την εισφοροκλοπή, το κούρεμα των αποθεματικών, τον αναγκαστικό
νόμο για την άτοκη κατάθεση της περιουσίας τους στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, την υψηλή ανεργία σε επίπεδα ανθρωπιστικής κρίσης κλπ. Μάλιστα εν μέσω δραστικών περικοπών
των Συντάξεων κατά τα ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΑ ΕΤΗ, μειώθηκαν οι εργοδοτικές εισφορές. Αυτό και αν είναι δώρο στις επιχειρήσεις!!!
Η δεύτερη κατεύθυνση είναι η μείωση των παροχών. Οι
ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ, ΟΥΤΕ της ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ, κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Μειώνουν σταδιακά την Κρατική χρηματοδότηση ως ποσοστό του ΑΕΠ, χρόνο με
τον χρόνο. Προβάλουν την κακή οικονομική κατάσταση των ταμείων, για να αιτιολογήσουν νέες μειώσεις των παροχών (αύξηση
των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, μείωση κύριων συντάξεων,
επικουρικών, καθώς επίσης και των εφάπαξ).
Η Νέα Κυβέρνηση, που κατ’ επίφαση είναι αντιμνημονιακή, την
20η Φεβρουαρίου υπέγραψε ΣΥΜΦΩΝΙΑ με τους ΔΑΝΕΙΣΤΕΣΤΡΟΪΚΑ, για την ενίσχυση των αντικινήτρων χρήσης του δικαιώματος πρόωρης συνταξιοδότησης, όπως επίσης το στενότερο
δεσμό μεταξύ καταβαλλόμενων εισφορών σε ολόκληρο τον
ασφαλιστικό βίο και παροχών. Παροχές σε συνάρτηση των συνο-
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λικών εισοδημάτων των συνταξιούχων.
Πως ερμηνεύεται η υποτιθέμενη Δημιουργική ΑΣΑΦΕΙΑ της
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ παράτασης του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ την 20η Φεβρουαρίου. Νέες μειώσεις των συντάξεων και θέσπιση αντικινήτρων για
να μη χρησιμοποιείται το δικαίωμα πρόωρης συνταξιοδοτήσεως.
Χορήγηση αναλογικών, ανταποδοτικών συντάξεων (Κύριων και
Επικουρικών).
Άλλη μια Μνημονιακή Κυβέρνηση, αριστερή αυτή τη φορά,
που επιδιώκει την επίλυση του ασφαλιστικού μέσω της μείωσης των παροχών. Οι Δηλώσεις και οι φιέστες των Υπουργών,
Αν. Υπουργών και Γεν. Γραμματέων δια τηλεοράσεως ήταν και
είναι για το φαίνεσθαι. Με το ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ που υπέγραψε η
κυβέρνηση θέτει το ζήτημα των συνταξιοδοτήσεων σε εντελώς
νέα βάση. Για την νέα, υποτίθεται, αντιμνημονιακή Κυβέρνηση
πρόωρη σύνταξη θεωρείται κάθε σύνταξη πριν το 62ο έτος της ηλικίας. Δεν παίζει πια κανένα ρόλο ο συντάξιμος βίος ακόμη και αν
υπερβαίνει τα 35 ή 40 έτη. Ψηλά γράμματα για την Κυβέρνηση.
Το 3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ προβλέπει την σταδιακή αύξηση των
ορίων ηλικίας (έξι μήνες κατ’ έτος έως το 2022). Για πρώτη φορά
επιχειρείται η κατάργηση της έννοιας θεμελίωσης που προστατεύεται από το ΣΥΤΝΑΓΜΑ και σχετικές ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Το ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΘΙΣΤΑΤΑΙ
στην κατάργηση θεμελιωμένων δικαιωμάτων. Γι’ αυτό η σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας των πρόωρων δεν ψηφίστηκε
στο ν.4334/2015. Μέχρι τώρα η θεμελίωση κατοχυρωνόταν στα
25 συντάξιμα έτη ή και λιγότερα όπου προβλέπεται σε ειδικές περιπτώσεις, ανεξαρτήτως ηλικίας που διέθετε ο ασφαλισμένος κατά
τη θεμελίωση. Μάλιστα, πολλοί υπάλληλοι αποχώρησαν από το
Δημόσιο έχοντας θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης και αναμένουν
το όριο ηλικίας για να συνταξιοδοτηθούν. Τι θα απογίνουν;
Βέβαια η Κυβέρνηση για να αποφύγει τις δικαστικές προσφυγές μπορεί να δώσει δικαίωμα πρόωρης συνταξιοδότησης με πέναλτι χωρίς τερματοφύλακα (μεγάλες μειώσεις). Η Κυβέρνηση με
το 3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ μειώνει δραστικά τις συντάξεις των ήδη και
εν δυνάμει συνταξιούχων. Παγώνει την κρατική χρηματοδότηση,
καταργεί τις ενισχύσεις των ταμείων από τρίτους, επαναφέρει τη
ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, συγχωνεύει τα ταμεία, αυξάνει τις
εισφορές, αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού κ.α.
Η κυβέρνηση επιδιώκει την κατάργηση όλων των συνταξιοδοτήσεων πριν το 67ο έτος της ηλικίας (μειωμένη μετά το 62ο έτος)
και πριν το 62ο έτος με 40 συντάξιμα έτη.
ΝΕΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ σε απεχθέστερη μορφή από την αντιμνημονιακή αριστερή ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. Ας την χαιρόμαστε.

υγειονομικό βήμα
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Με το ν.4057/2012 συστήθηκε ένα Πειθαρχικό Συμβούλιο
στο Υπουργείο Υγείας, για το σύνολο των υπαλλήλων των Νοσοκομείων και των Μονάδων Υγείας όλης της χώρας.
Η ΠΟΕΔΗΝ, από την πρώτη στιγμή αντέδρασε για την υπηρεσιακή ομηρία υπαλλήλων που παραπέμφθηκαν χωρίς ποτέ να
ολοκληρωθούν οι υποθέσεις τους, αφού το ένα και μόνο Πειθαρχικό Συμβούλιο ήταν αδύνατον να εξυπηρετεί 80.000 υπαλλήλους και μάλιστα έχοντας εν’ ισχύ άδικο πειθαρχικό δίκαιο,
που στόχευε στην υπηρεσιακή εξόντωση των υπαλλήλων.
Η προηγούμενη Κυβέρνηση «γαύγιζε» για τη δήθεν έγκαιρη
ολοκλήρωση των Πειθαρχικών υποθέσεων, ώστε οι υπάλληλοι,
που θα τους επιβαλόταν η ποινή της οριστικής παύσης, να προσμετρηθούν στους απολυμένους για την επίτευξη του αριθμού
απολυμένων της Μνημονιακής δέσμευσης.
Και όμως η Κυβέρνηση στόχευε σε διαφορετική κατεύθυνση.
Τους απολυμένους και διαθέσιμους τους βρήκε με ανάλγητη ευκολία. Βόλευε η ομηρία των διωκόμενων υπαλλήλων ώστε να
συκοφαντείται η Δημόσια Διοίκηση, για να εφαρμόζονται οι πολιτικές συρρίκνωσης και οι απολύσεις Δημοσίων Υπαλλήλων
χωρίς Κοινωνικές αντιστάσεις.
Οι Διοικητές των Νοσοκομείων, με βάση το Πειθαρχικό Δίκαιο
(ν.4057/2012), για ψήλου πήδημα ανακάλυπταν αδικήματα και
παρέπεμπαν τους υπαλλήλους. Ποινικοποιώντας τη συνδικαλιστική δράση και την ελευθερία έκφρασης, έθεσαν πολυάριθμο
προσωπικό σε Δυνητική ή αυτοδίκαιη αργία. Οι υποθέσεις των
εν’ λόγω υπαλλήλων εκκρεμούν πάνω από ένα χρόνο στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Ειδικά στην 6η ΥΠΕ στήθηκε βιομηχανία διώξεων. Και «κερατάδες και δαρμένοι» οι διωκόμενοι υπάλληλοι.
Στο ένα και μοναδικό Πειθαρχικό Συμβούλιο που έδρευε στο
Υπουργείο Υγείας, παραπέμφθηκαν 450 υποθέσεις και εξετάστηκαν τελεσιδίκως μόνο οι 100.
Το ζήτημα της υπηρεσιακής ομηρίας με τις πολυάριθμες εκκρεμείς πειθαρχικές διώξεις, η ΠΟΕΔΗΝ το έθεσε στον νέο
Υπουργό Υγείας και τον Αν. Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Ζήτησε την τροποποίηση του πειθαρχικού Δικαίου και τη συγκρότηση ενός Πειθαρχικού Συμβουλίου ανά Υγειονομική
Περιφέρεια, ώστε να εξετάζονται έγκαιρα οι υποθέσεις με την συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων. Μετά την ψήφιση του νέου Πειθαρχικού Δικαίου (ν.4325/2015), πράγματι ξεκίνησε η διαδικασία
συγκρότησης των πρωτοβάθμιων πειθαρχικών Συμβουλίων, ένα
ανά Υγειονομική Περιφέρεια, στα οποία θα συμμετέχουν οι αιρετοί εκπρόσωποι των πρωτοβάθμιων υπηρεσιακών Συμβουλίων
στην εποπτεία των οποίων ανήκουν οι διωκόμενοι υπάλληλοι. Οι
εκκρεμείς υποθέσεις ταξινομούνται από την υφιστάμενη Γραμματεία του Πειθαρχικού Συμβουλίου που εδρεύει στο Υπουργείο
Υγείας και παραπέμπονται στα υπό συγκρότηση Πειθαρχικά Συμβούλια των Υγειονομικών Περιφερειών.
Διεκδικήσαμε με δυναμικές κινητοποιήσεις να τροποποιηθεί

το Πειθαρχικό Δίκαιο και να σταματήσουν οι συνδικαλιστικές και
οι αναίτιες Υπηρεσιακές διώξεις.
Με το άρθρο 6 παρ. 3 του ν.4325/2015, ορίζεται ότι «σε καμία
περίπτωση δεν συνιστά ανάρμοστη συμπεριφορά η αναξιοπρεπή
ή ανάξια για υπάλληλο διαγωγή, η άσκηση συνδικαλιστικής, πολιτικής ή κοινωνικής δράσης». Έτσι μπαίνει τέλος στην ομηρία
υπαλλήλων και ταυτόχρονα κόβει το βήχα στους Διοικητές να
προχωρήσουν σε νέες διώξεις Συνδικαλιστικών ή υπηρεσιακών
στελεχών. Όσοι βρίσκονται σε δυνητική ή αυτοδίκαιη αργία σε 15
ημέρες από την ψήφιση του νόμου (23 Μαΐου) λήγει αυτοδίκαια
η αργία όπως προβλέπουν οι μεταβατικές διατάξεις (εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τη Διοίκηση).

Εάν ο Διοικητής θέτει ζήτημα Δημόσιου Συμφέροντος, έπρεπε
να το πράξει μέχρι 23 Μαΐου αποφασίζοντας αιτιολογημένα την
επιβολή του μέτρου της αναστολής άσκησης των καθηκόντων και
παραπέμποντας τον υπάλληλο με την ίδια απόφαση στο οικείο
Πειθαρχικό Συμβούλιο, προκειμένου να γνωμοδοτήσει εντός 30
ημερών για την θέση ή μη σε δυνητική αργία. Εάν δεν το έπραξε
σταματάει η αργία αφού δεν μπορεί να συνδεθεί με λόγους Δημοσίου Συμφέροντος.
Ταυτόχρονα συστήνεται το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο με την συμμετοχή εκπροσώπων της ΑΔΕΔΥ, προκειμένου
ο υπάλληλος να έχει άλλη μία επιλογή δικαίωσης από τυχόν άδικες πειθαρχικές ποινές του επιβληθούν σε πρώτο βαθμό.
Στο ΝΕΟ 3ο ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ η κυβέρνηση ψήφισε
την επανεξέταση με σκοπό την τροποποίηση της νομοθεσίας
που εισήχθη, σε αντίθεση με τη συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου, υπαναχωρώντας σε δεσμεύσεις προηγούμενων προγραμμάτων.
Τι σημαίνει αυτό; Ο εν λόγω Ν.4325/2015, που είναι ένας από
αυτούς, θα συνεχίσει να εφαρμόζεται στο σκέλος του Πειθαρχικού Δικαίου;

ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Η ΠΟΕΔΗΝ από την πρώτη στιγμή ξεκαθάρισε, και στη Νέα
Κυβέρνηση, ότι δεν συμφωνεί με το συγκεκριμένο τρόπο Διοίκησης των Νοσοκομείων, με τον οποίο, αποτυχημένοι Πολιτευτές και κολλητοί των Κυβερνώντων κομμάτων
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αναλαμβάνουν να διοικήσουν φορείς με προϋπολογισμό εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς να είναι ικανοί να Διοικήσουν ούτε
ένα περίπτερο μικρού τζίρου. Γι’ αυτό πρότεινε για άλλη μια
φορά την αλλαγή του τρόπου Διοίκησης, με επικεφαλής Γενικό
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Διευθυντή της Υπαλληλικής Ιεραρχίας και Διοικητικό Συμβούλιο
τους Διευθυντές των υπηρεσιών και δύο αιρετούς εκπροσώπους
των εργαζομένων (Ιατρών, λοιπό προσωπικό). Η πρόταση θεωρήθηκε ενδιαφέρουσα ακόμη και από τον ΠΡΟΕΔΡΟ του ΑΣΕΠ
όταν τέθηκε από τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, στη συνάντηση που
κλήθηκε από τον Υπουργό για την επίσπευση των προσλήψεων.
Κάνανε για άλλη μία φορά «Τρύπα στο νερό» με τροπολογία σε
άσχετο Νομοσχέδιο Υπουργείου Εσωτερικών (περί ιθαγένειας)
τους κατάργησαν και ο Υπουργός Υγείας διορίζει νέους. Τόσο
καλά!!!
Δεν υπάρχουν αυταπάτες για τη νέα κομματική επιδρομή
που επιχειρείται στο Κράτος!!! Για άλλη μια φορά θα κυριαρχήσουν οι κομματικοί στρατοί. Δεν αντικαταστάθηκαν από την
πρώτη στιγμή οι Διοικητές, επειδή επιλέχθηκαν από επιτροπή
στην οποία συμμετείχε το ΑΣΕΠ, με θητεία και είναι βέβαιο ότι θα
αποζημιωθούν για το υπόλοιπο της θητείας, μέσω δικαστικών
προσφυγών.
Πως θα αιτιολογήσει η Κυβέρνηση το κόστος αντικατάστασης
του κομματικού στρατού της προηγούμενης Κυβέρνησης από τον
οικείο κομματικό στρατό, την ώρα που τα Νοσοκομεία βουλιάζουν αφού δεν έχουν ούτε ευρώ να αγοράσουν γάζες και βαμβάκι. Την ώρα που δυσκολεύονται να βρουν χρήματα για μισθούς
και συντάξεις. Διώχνουν τον κομματικό στρατό της προηγούμενης κυβέρνησης, τον αποζημιώνουν (βλέπετε τα χρήματα τρέχουν
από τα μπατζάκια τους) και τον αντικαθιστούν με τους κολλητούς
τους. Ποιο είναι το επιχείρημα για τη νέα επέλαση στη Διοίκηση
των Νοσοκομείων του νέου κομματικού Στρατού;
Λέει η κυβέρνηση!!! Αντικατάσταση εδώ και τώρα των ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ!!! Πρέπει άμεσα να εκδιωχθούν
όσοι υπηρέτησαν Μνημονιακές Πολιτικές.
«Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί».
Υπέγραψε 3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ με απώλεια της δεδηλωμένης. Ταυτόχρονα, στο 3ο Mνημόνιο, η κυβέρνηση συμφώνησε στην αποπολιτικοποίηση του κράτους. Πως λοιπόν αιτιολογείται η εκδίωξη

των Διοικητών που άσκησαν Μνημονιακές Πολιτικές, με άλλους
που είναι έτοιμοι να υπηρετήσουν ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΕΣ
ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ.
Πολύ ψηλά βάζουν τον πήχη των διεκδικήσεων. Δεν ασχολούνται με τις καταργήσεις των Μνημονίων παλαιών και νέων, αλλά
τη νομή της Νέας Μνημονιακής Εξουσίας. Τέτοια αξιοπιστία!!! Να
την χαίρονται!!!
Αλήθεια, οι Διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών και των Νοσοκομείων που παρέμειναν πριν την υπογραφή του 3ου ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ αν και άσκησαν Μνημονιακές Πολιτικές,
ΑΝΑΒΑΠΤΙΖΟΝΤΑΙ σε αριστερούς Μνημονιακούς Διοικητές και
καθίστανται ικανοί επειδή τους διορίζει Αριστερή Μνημονιακή Κυβέρνηση. Άξιος ο ανάδοχος.
Επιδιώκουν να ικανοποιήσουν τον κομματικό στρατό. Να του δείξουν ευγνωμοσύνη για τη στήριξη που παρείχε στο ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ με το αζημίωτο. Ξεχνάνε βέβαια τα εκρηκτικά προβλήματα
των Νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας, των Μονάδων Ψυχικής Υγείας, του ΕΚΑΒ, της ΠΡΟΝΟΙΑΣ που μέρα με τη μέρα
οδηγούνται σε μη διαχειρίσιμη κατάσταση.
Η εξουσία να είναι καλά. Να τη χαίρεστε!!!

ΚΛΕΒΟΥΝ ΤΩΡΑ και τα ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
των ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Οι Δημόσιες Προνοιακές Μονάδες καταρρέουν εξαιτίας της
υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης. Με το Μνημονιακό Νόμο 4109/2013 άρθρο 9, συγχωνεύτηκαν σε ένα Νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ανά Περιφέρεια, με προφανή
λόγο τη συρρίκνωση, την απαξίωση και την κατάργηση πολλών
από αυτών.Με τις συχνές μετακινήσεις προσωπικού, από Μονάδα
σε άλλη Μονάδα σε μεγάλες αποστάσεις, οι οποίες ισοδυναμούν
με οικογενειακή και οικονομική καταστροφή, οδηγείται προς κατάργηση σημαντικός αριθμός. Απεχώρησαν προς συνταξιοδότηση
1.200 Προνοιακοί υπάλληλοι (το 30% του προσωπικού), χωρίς
να προσληφθεί ούτε ένας, κατά τα πέντε Μνημονιακά έτη.
Οι Μονάδες αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα από την
υποχρηματοδότηση. Αδυνατούν να προμηθευτούν βασικά είδη
(διατροφής, κίνησης, ψύξης - θέρμανσης), υλικοτεχνικής υποδομής, υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό.
Και όμως το Υπουργείο Εργασίας αντί άμεσης κάλυψης των
λειτουργικών αναγκών, σκούπισε, με την ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ότι βρήκε ως ταμειακό διαθέσιμο.
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Στα πλαίσια κάλυψης των τρεχουσών χρηματοδοτικών αναγκών
της χώρας, από τα Ταμεία των Προνοιακών Μονάδων μετέφερε
στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ το ποσοστό των ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ των
περιθαλπομένων που αποδίδεται ως συμμετοχή για τη Νοσηλεία
τους. Με Μνημονιακή Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ 1798/9.8.2011
άρθρο 2, οι περιθαλπόμενοι συμμετέχουν στη δαπάνη περίθαλψης από τη σύνταξή τους.
Από το Κ.Κ.Π.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ μεταφέρθηκαν
στην Τράπεζα της Ελλάδας 200.000 ευρώ και από το ΚΚΠΠ
ΗΠΕΙΡΟΥ αντίστοιχα ποσά. Αυτό είναι πραγματική κλοπή.
Ζητάμε την επιστροφή των συντάξεων στα ΤΑΜΕΙΑ των Προνοιακών Μονάδων και την κατάργηση του εν λόγω νόμου με τον
οποίο πληρώνουν τη Νοσηλεία τους. Εξάλλου αντίκειται στη ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ του άρθρου 21 παρ. 3 και 5.
Μετά μιλάμε για Δημόσια Πρόνοια, κάλυψη των κοινωνικών αναγκών και κοινωνική συνοχή!!!
ΕΩΣ ΠΟΥ ΘΑ ΦΤΑΣΕΙ Ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ;;;
ΑΘΗΝΑ 25/05/2015 | ΑΡ. ΠΡΩΤ. 434
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ΔΙΑΨΕΥΤΗΚΑΝ ΟΙ «ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΣ»
MΕΓΑΛΗ ΣΥMMΕΤΟΧΗ στην ΑΠΕΡΓΙΑ 20 ΜΑΗ
Πλήθος εργαζομένων και Συνταξιούχων συμμετείχαν στη
Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Υγείας. Στην ΠΟΡΕΙΑ που
κατευθύνθηκε ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ και το Υπουργείο Διοικητικής
Μεταρρύθμισης συμμετείχαν πάνω από 3.000 εργαζόμενοι.
Διαμαρτυρηθήκαμε για τα συσσωρευμένα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι Δημόσιες Υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας. Προβλήματα που δεν αντιμετωπίζονται ούτε από τη νέα κυβέρνηση.
Αντίθετα οδηγούνται σε μη διαχειρίσιμο επίπεδο.
Με βάση την πορεία των διαπραγματεύσεων, αλλά και την
εκτέλεση του τρέχοντος προϋπολογισμού, δεν διαμορφώνονται
συνθήκες ανάτασης του ΕΣΥ. Οι πολίτες θα συνεχίζουν να βάζουν
βαθιά το χέρι στη τσέπη και οι υπηρεσίες θα συρρικνώνονται, θα
ιδιωτικοποιούνται, θα απαξιώνονται. Η κατάσταση στα Δημόσια
Νοσοκομεία είναι ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ.
Φέτος, τα Νοσοκομεία έλαβαν 650 εκατ. ευρώ λιγότερα σε
σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι. Έτσι αδυνατούν να προμηθευτούν βασικά είδη, υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό. Η
κατάσταση είναι εφιαλτική και μη διαχειρίσιμη.
Το προσωπικό είναι κάτω των ορίων ασφαλείας. Εργάζεται σε
συνθήκες εργασιακής εξουθένωσης (μια Νοσηλεύτρια σε κάθε
κλινική 30 έως 40 ασθενών, διπλοβάρδιες, χωρίς να μπορεί να
χορηγηθεί κανονική άδεια το καλοκαίρι και οφείλονται δεκάδες
ρεπό). Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πριν ένα μήνα, κατά την
επίσκεψή του στο Υπουργείο Υγείας, την πρόσληψη 4.500 μόνιμων υπαλλήλων, στις Δημόσιες Υγειονομικές Μονάδες.
Η κυβέρνηση όμως δεν κρίνεται πια από τις εξαγγελίες
αλλά από το πότε και πόσοι θα φορέσουν μπλούζα εργασίας.
Τελικά η κυβέρνηση εξήγγειλε την προκήρυξη 906 θέσεων
μόνιμου προσωπικού και 622 θέσεων επικουρικού προσωπικού.
Φέτος δεν προβλέπεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης μόνιμου προσωπικού.

Το σύστημα θα αναζητήσει λύσεις εκ των έσω, με κατάργηση
δραστηριοτήτων (μέσω της έκδοσης των νέων Οργανισμών), δραστική μείωση των Πρωτοβάθμιων Υγειονομικών Μονάδων, την
απαξίωση των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων, την απαξίωση των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων, την μη επαναλειτουργία των καταργημένων Νοσοκομείων, την περαιτέρω απαξίωση των
Προνοιακών Μονάδων και του ΕΚΑΒ.
Μας οφείλονται νυχτερινά και αργίες που είναι ψίχουλα
από 1/1/2015.
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ.
Θα συνεχίσουμε τους αγώνες, για ανάκτηση των απωλειών
και την προστασία του κοινωνικού αγαθού της Υγείας με Δωρεάν,
προσιτή, καθολική πρόσβαση.
Καταγγέλλουμε την κυβέρνηση που με παρέμβασή της,
δεν επέτρεψαν τα ΜΑΤ έξω από τη Βουλή, να κατευθυνθεί η ειρηνική πορεία στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

ΔΙΚΑΙΩΣΗ της ΠΟΕΔΗΝ για τον ΨΕΥΤΟΔΙΛΗMMΑΤΙΚΟ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ του ΔΗMΟΨΗΦΙΣMΑΤΟΣ
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Χωρίς πολιτική βούληση υλοποίησης των προεκλογικών
δεσμεύσεων κατάργησης των Μνημονίων, η συγκυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ πέντε μήνες μετά τις εκλογές οδηγεί τη χώρα σε
ΨΕΥΤΟΔΙΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ, προκειμένου να ενισχύσουν την κυβερνητική προπαγάνδα ότι δήθεν εξάντλησαν τα
διαπραγματευτικά μέσα αποφυγής του 3ου Μνημονίου, που είναι
προ των πυλών.
3ο Μνημόνιο, που εκλιπαρεί τώρα η κυβέρνηση την
ΤΡΟΪΚΑ να συναφθεί, μετά την εκκίνηση της ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ της
ΧΩΡΑΣ (επιστολή Τσίπρα 30/06/2015). Η κυβέρνηση, κατά τη διαπραγμάτευση, κινήθηκε με το βλέμμα στραμμένο στο εσωτερικό
των δύο κυβερνόντων κομμάτων. Το προαποφασισθέν 3ο Μνημόνιο από την ΣΥΜΦΩΝΙΑ της 20ης Φεβρουαρίου, το μετακύλυσαν στο τέλος της παράτασης του 2ου Μνημονίου, για να το
εμφανίζουν ως μονόδρομο, υπό την πίεση των ασφυκτικών χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας. Το πολιτικό αφήγημα της κυβέρνησης τροποποιείται ημέρα με την ημέρα.
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Πριν τις εκλογές ήταν η κατάργηση των ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ με ένα
άρθρο σε ένα Νόμο. Μετά τις εκλογές ήταν η διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης, η προοδευτική κατάργηση των ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ και σκληρή διαπραγμάτευση με προστασία των
περίφημων κόκκινων γραμμών.
Με την πάροδο των ημερών, οι κόκκινες γραμμές ξεθώριασαν και η διαπραγματευτική βάση της κυβέρνησης μετατράπηκε
σε αποδοχή δυσμενών μέτρων 8 δις ευρώ σε 1 χρόνο δια χειρός
κου Τσίπρα, με ξήλωμα σε ότι απέμεινε από ασφαλιστικά εργασιακά, μισθολογικά, κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα.
Με την επιστολή του κου Τσίπρα 30/06/2015 ο λογαριασμός
των μέτρων ανεβαίνει κατά πολλά δις ευρώ.
Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ με παραπλανητικά
χαρακτηριστικά ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ, ΥΦΕΣΗΣ, ΑΝΕΡΓΙΑΣ, ΣΚΛΗΡΗΣ ΦΟΡΟΕΠΙΔΡΟΜΗΣ,
ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
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εν μέσω ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (capital control) και εκκίνησης
της ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ για να επιλέξουν ή τη Σκύλα ή τη Χάρυβδη.
Με το «ΝΑΙ» νομιμοποιούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις
που θέτουν τα ΜΝΗΜΟΝΙΑ της ΤΡΟΪΚΑΣ και με το «ΟΧΙ» νομιμοποιείται το 3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ, πρόσθετων ανάλγητων μέτρων
8 δις και βάλε, «δια υπογραφής Τσίπρα». Μέρα με την μέρα τροποποιούνται οι δύο προτάσεις που τίθονται προς ψήφιση στο ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ (της Κυβέρνησης και των Δανειστών) προς το
δυσμενέστερο. Σε τι λοιπόν καλείται ο λαός να ψηφίσει;
ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΨΕΥΤΟΔΙΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ με το οποίο η κυβέρνηση επιδιώκει μικροκομματικά
οφέλη και τη κατ’ επίφαση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
για τη λήψη των νέων ανάλγητων μέτρων του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ.
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ και την επαναφορά της θεσμικής κανονικότητας. Ανάκτηση των κοινωνικών,
ασφαλιστικών και εισοδηματικών απωλειών.
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΧΉΣ, τη δίκαιη κατανομή του παραγόμενου πλούτου,
την πάταξη της φοροδιαφυγής και φοροκλοπής (το ξέχασε η
κυβέρνηση!!!)
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
μέσα από την κατάργηση των συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιβάλουν ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ.
Δεν επιτρέπουμε στην κυβέρνηση να παίζει πολιτικά παιχνίδια με τους ΘΕΣΜΟΥΣ - ΤΡΟΪΚΑ βάζοντας στο «παζάρι» της διαπραγμάτευσης τη μεγαλύτερη κοινωνική κατάκτηση της
μεταπολίτευσης, που είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Με την διατύπωση της πρότασης της κυβέρνησης για το 3ο
ΜΝΗΜΟΝΙΟ με την οποία καταργούνται οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, τους δύο μήνες Μάιο και Ιούνιο 2015 παραιτήθηκαν προς συνταξιοδότηση 1.000 υπάλληλοι των
Νοσοκομείων. Πως θα αναπληρωθούν; Πως θα καλυφθούν τα
τεράστια κενά που δημιούργησαν οι Μνημονιακές Πολιτικές
(πάνω από 20.000 κενές θέσεις); Από τις ψεύτικες υποσχέσεις του
Πρωθυπουργού πριν δύο μήνες για 4.500 προσλήψεις ή τις 906
θέσεις που εξαγγέλθηκαν και ήδη εξατμίστηκαν από τις τελευταίες
παραιτήσεις, αν και ακόμη δεν προκηρύχθηκαν, με άγνωστη κα-

τάληξη;
Τα Νοσοκομεία, το ΕΚΑΒ, οι Πρωτοβάθμιες Υπηρεσίες και η
Ψυχική Υγεία καταρρέουν από την σχεδόν μηδενική χρηματοδότηση. Πέρυσι το πρώτο εξάμηνο έλαβαν 800 εκ. ευρώ επιχορήγηση και φέτος 90 εκ. ευρώ. Χρωστάνε προς πάσα κατεύθυνση.
Αδυνατούν να προμηθευτούν υγειονομικό, φαρμακευτικό υλικό,
γάντια, γάζες, βαμβάκι κ.α. Τα υλικά αγοράζονται από το προσωπικό και τους ασθενείς.
Καλούμε την κυβέρνηση να πάψει να παίζει επικοινωνιακά
παιχνίδια για δήθεν στελέχωση και χρηματοδότηση του ΕΣΥ. Να
αντιμετωπίσει την πραγματικότητα που βιώνουν προσωπικό και
ασθενείς!!!
Να εκδώσει άμεσα Υπουργική Απόφαση με την οποία θα καταργεί και το τελευταίο ευρώ συμμετοχής των πολιτών στις δα-

πάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Εξάλλου, ακόμη περιμένουμε την ΚΥΑ που ανακοινώθηκε για
δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των 2,5 εκατομμυρίων
ανασφάλιστων πολιτών. Να μην δημιουργεί προπαγανδιστικό
κρατικό μηχανισμό, προκειμένου να επηρεάσει τη στάση των εργαζόμενων και των ασθενών στο ΔΗΜΟΣΨΗΦΙΣΜΑ.
ΑΘΗΝΑ 1/7/2015 | ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 594

ΔΥΝΑMΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΑ στο 3ο MΝΗMΟΝΙΟ
Ολοκληρώθηκε η διαπραγμάτευση της ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και παρά τις περικεφαλαίες του Κολοκοτρώνη
που μοίραζε στις ουρές των τραπεζών ο Υπουργός Άμυνας,
έχουμε την ολική επαναφορά των ασκούμενων πολιτικών της
προηγούμενης πενταετίας, με ΣΥΜΦΩΝΙΑ για 3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ
που κατακρεουργεί τους πολίτες.
Η κυβέρνηση, κατά τη διαπραγμάτευση, δεν κινήθηκε στη
βάση υλοποίησης των προεκλογικών δεσμεύσεων και την αποκατάσταση της κοινωνικής συνοχής, αλλά με το βλέμμα στραμμένο στη διατήρηση των εσωκομματικών ισορροπιών.
Την προαποφασθείσα ΣΥΜΦΩΝΙΑ από την 20η Φλεβάρη
στο κείμενο της ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ «ΣΑΦΗΝΕΙΑΣ» (όπως απεδείχθη), την μετακύλισαν μετά τη λήξη του προγράμματος και τη
διεξαγωγή του Δημοψηφίσματος, για να την εμφανίζουν ως μονόδρομο, υπό την πίεση των ασφυκτικών χρηματοδοτικών ανα-
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γκών.
Το ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ, όπως προβλέψαμε, ήταν ΨΕΥΤΟΔΙΛΛΗΜΑΤΙΚΟ, αφού ο Πρωθυπουργός εξέλαβε το ΟΧΙ, ως ΝΑΙ
στη σύναψη του 3ου ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ.
Απεδείχθη εντός ολίγων ημερών το παραπλανητικό δίλλημα
που τέθηκε προς επιλογή στο Λαό. Από τη μία η πρόταση Γιούνγκερ, που την αποδέχθηκε η κυβέρνηση και από την άλλη το πολιτικό αφήγημα της κυβέρνησης, που ημέρα με την ημέρα άλλαζε
αφαιρώντας μία - μία τις κόκκινες γραμμές.
Ως πολιτικό αφήγημα η κυβέρνηση πριν τις εκλογές είχε την
κατάργηση των ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ σε ένα άρθρο με ένα Νόμο. Μετά
τις εκλογές κατά τις προγραμματικές δηλώσεις, αφηγήθηκε την
διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης και τη σταδιακή κατάργηση των ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ.
Αργότερα επέλεξε γραμμή άμυνας τη ΣΥΜΦΩΝΙΑ με 3,5 δις
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μέτρα για τα έτη 2015, 2016. Μετά λίγων ημερών ανέβηκε το κόστος των μέτρων στα 8,5 δις (αποδοχή με δισέλιδη επιστολή, υπογεγραμμένη δια χειρός Τσίπρα, προς τους ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ 30 Ιούνη).
Και κατέληξε σε ΣΥΜΦΩΝΙΑ με ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, τακτικές αξιολογήσεις από την ΤΡΟΪΚΑ, νέα μέτρα και ξανά νέα
μέτρα.
Οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλουν την άσκηση
νεοφιλελεύθερων πολιτικών σε όλες τις χώρες μηδενός εξαιρουμένης. Πόσο μάλλον στη χώρα μας που χρειάζεται δανεικά για την
κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών.
Τα ΔΑΝΕΙΚΑ πάνε μαζί με τα ΜΝΗΜΟΝΙΑ. ΜΝΗΜΟΝΙΑ που
διαλύουν ότι απέμεινε από κοινωνικό, εργασιακό, ασφαλιστικό, μισθολογικό δικαίωμα.
Με την ψήφιση του «Δημοσιονομικού Συμβουλίου» ως κόφτη
των κοινωνικών δαπανών, τελειώνει το Δημόσιο Σύστημα Υγείας
και Πρόνοιας. Οι υπηρεσίες μετατρέπονται σε ανταποδοτικές, ανταγωνιστικές και οι πολίτες θα πληρώνουν από την τσέπη τους την
υγειά τους.
Η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση θα αντιμετωπιστούν από τα έσω του συστήματος, με κατάργηση, υποβάθμιση,
απαξίωση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας.
Μειώνονται δραστικά οι παροχές του ασφαλιστικού συστήματος. Το ύψος των συντάξεων θα συνδέεται με την βιωσιμότητα, την
αυτοχρηματοδότηση του συστήματος (μεγάλη αύξηση εισφορών
σε κύριες και επικουρικές). Καταργούνται οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, ακόμη και τα θεμελιωμένα δικαιώματα που απαγορεύεται να θιγούν από το ΣΥΝΤΑΓΜΑ της χώρας.
Αυξάνεται η υγειονομική περίθαλψη από 4% στο 6% και δικαιώνεται η εκτίμησή μας ότι η κατάργηση του 5ευρου είναι «στάχτη στα μάτια».
Μέσω της ψήφισης του Νέου Μισθολογίου, τη νέα φοροεπιδρομή και την Αξιολόγηση, είναι βέβαιες νέες μειώσεις μισθών (έμμεσες και άμεσες), κινητικότητα, νέες διαθεσιμότητες και
απολύσεις.
Σε εξέλιξη είναι η πλήρης διάλυση του κοινωνικού ιστού με τις
νέες φορομπηχτικές ρυθμίσεις.
Βάρβαρα μέτρα που θίγουν το σύνολο των πολιτών. Μέτρα
κατ’ εξακολούθηση. Οι συνθήκες τους Ευρωπαϊκής Ένωσης επι-

βάλλουν την άσκηση νεοφιλελεύθερων πολιτικών και απαιτείται
η δημιουργία Ευρωπαϊκού Εργατικού Κινήματος ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ
τους.
Εξακολουθούν όμως να υφίστανται δύο πολιτικές επιλογές
εντός του ΠΛΑΙΣΙΟΥ της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ.
Η πρώτη είναι η αναζήτηση των δημοσιονομικών μεγεθών που
επιβάλλουν οι συνθήκες, με περαιτέρω συρρίκνωση εισοδημάτων
και κοινωνικών δικαιωμάτων (όπως έπραξαν όλες οι ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ έως σήμερα) και η δεύτερη επιλογή την
οποία εμείς διεκδικούμε με δυναμικές κινητοποιήσεις, είναι η δίκαιη κατανομή του παραγόμενου πλούτου, η κοινωνική συνοχή,
τα προγράμματα ανάπτυξης με συνοδεία μετρήσιμων κοινωνικών
στόχων (κοινωνική συνοχή, καταπολέμηση ανεργίας, προστασία
της αγοράς εργασίας, αύξηση των κοινωνικών δαπανών κ.α.)
Η κυβέρνηση υποτάχθηκε στα επιχειρηματικά συμφέροντα,
επιλέγοντας το δρόμο της υποταγής και το ρόλο της αναλώσιμης
κυβέρνησης για να εκτονώσει τη λαϊκή αγανάκτηση.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΉΣΕΙΣ. ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΓΗΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ.
Δικαιώνεται η πρόβλεψή μας για τη ΣΥΝΑΨΗ 3ου ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ και η αγωνιστική εγρήγορση που καλλιεργήσαμε το περασμένο πεντάμηνο ως συνέχεια των δυναμικών κινητοποιήσεων
της προηγούμενης πενταετίας, εν αντιθέσει με το πολιτικοσυνδικαλιστικό εφησυχασμό που επιχειρήθηκε.
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ την Τετάρτη 15/7/2015
24ωρη ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΑΝΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ.
Επίσης ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ που
οργανώνει η ΑΔΕΔΥ στις 7.30μμ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΤΑ ΝΟΜ. ΤΜΗΜΑΤΑ της ΑΔΕΔΥ.
ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ,
ΠΕΡΙΟΔΙΕΣ στους ΧΩΡΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ 14/7/2015 | ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 614

ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ της ΠΡΩΤΟΒΑΘMΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
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Άλλο ένα σχέδιο για την ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, παρουσιάστηκε από τον συντονιστή της ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ καθηγητή Κοινωνικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του ΑΠΘ κο. Μπένο, στους Υπουργούς
Υγείας παρουσία των Διοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών.
Την Άνοιξη του έτους 2014 από την προηγούμενη κυβέρνηση ψηφίστηκε ο Ν. 4238/2014 με τον οποίο οι Μονάδες Πρωτοβάθμιας
Περίθαλψης, μεταφέρθηκαν στις Υγειονομικές Περιφέρειες για καλύτερο, υποτίθεται, συντονισμό, αλλά πραγματικό λόγο τις Διαθεσιμότητες, τις απολύσεις πολυάριθμου προσωπικού και μέσω
αξιολόγησης τη σταδιακή συρρίκνωση των Μονάδων.
Παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις μας για το λειτουργικό
χάος που επικρατεί στα Κέντρα Υγείας, η σημερινή κυβέρνηση κωλυσιεργεί.
Την ώρα που τα Κέντρα Υγείας στενάζουν από τις ελλείψεις

υγειονομικό βήμα

προσωπικού, το λειτουργικό χάος και οι εναπομείναντες υπάλληλοι να εργάζονται χωρίς να πληρώνονται εφημερίες, νυχτερινά και
αργίες, η κυβέρνηση ανακοινώνει ΜΕΓΑΛΕΠΗΒΟΛΑ ΣΧΕΔΙΑ.
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ. Έτσι τα
ΟΝΟΜΑΖΕΙ!!!
Είναι δεδομένη η κουτσουρεμένη επιχορήγηση των Μονάδων,
με βάση τον προϋπολογισμό που εκτελείται.
Ο ΕΟΠΥΥ επιχορηγείται με 550 εκατ. ευρώ λιγότερα από την
προβλεπόμενη κρατική χρηματοδότηση στο συστατικό Νόμο. Έτσι
σήμερα λειτουργεί ως πλασιέ των ιδιωτικών επιχειρηματικών ομίλων της Υγείας, προσφέροντας υπηρεσίες με μικρή έκπτωση.
Ούτε λόγος για αγορά των αναγκαίων υπηρεσιών οι οποίες θα
προσφέρονται Δωρεάν στους πολίτες.
Μόνο η φαρμακευτική δαπάνη που πλήρωσαν από τη τσέπη
τους πέρσι οι πολίτες υπερέβη το 1 δις ευρώ, η οποία υπερδιπλα-

ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

σιάζεται συνυπολογίζοντας την ιατρική περίθαλψη.
Τα βιβλιάρια Ασθενείας κατάντησαν κουρελόχαρτα. Παρά
ταύτα η κυβέρνηση σήμερα συζητά με τους δανειστές την αύξηση
της Υγειονομικής Περίθαλψης έως 2%.
Οι δαπάνες στον φετινό προϋπολογισμό για τις Μονάδες
Υγείας είναι 1,3 δις ευρώ, εκ των οποίων μόνο τα 900 εκατ. ευρώ
είναι κρατική χρηματοδότηση. Τα υπόλοιπα χαράτσια.
Η κρατική χρηματοδότηση φέτος είναι 230 εκατ. ευρώ λιγότερα
από πέρυσι.
Σήμερα, οι Μονάδες Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης δεν μπορούν
να προμηθευτούν το στοιχειώδες Υγειονομικό και φαρμακευτικό
υλικό (γάντια, βαμβάκι, γάζες, σύριγγες, φάρμακα, βενζίνη για τα
οχήματα κ.α.).
Η κυβέρνηση καταργεί τα χαράτσια με φακιρικό τρόπο, χωρίς
να διορθώνει τα προβλεπόμενα στον προϋπολογισμό, αυξάνοντας
την κρατική χρηματοδότηση τουλάχιστον στα 2 δις ευρώ. Ως εκ
τούτου οι πολίτες θα συνεχίζουν να βάζουν όλο και πιο βαθιά το
χέρι στην τσέπη. Αν και η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου, η κυβέρνηση συζητά με τους ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ νέα περιστολή των δαπανών υγείας, εν’ όψη της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ για την αξιολόγηση του
υφιστάμενου Μνημονίου, αλλά και του 3ου Μνημονίου που
έρχεται.
Οι Μονάδες Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης στενάζουν από τις ελλείψεις προσωπικού εξαιτίας των απολύσεων, τις μηδενικές προσλήψεις επί πέντε χρόνια και τις αθρόες μετακινήσεις. Καμία
πρόσληψη δεν θα ολοκληρωθεί φέτος.
Με δεδομένη τη δυσμενή κατάσταση στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη, τι ακριβώς μεταρρυθμίζει η κυβέρνηση;
Στην πραγματικότητα, με το πόρισμα της Επιτροπής ξαναβαπτίζονται, αναδιατάσσονται οι υφιστάμενες Μονάδες και ξεφορτώνεται δαπάνη ο κρατικός προϋπολογισμός.
Οι πρώην μονάδες του ΕΟΠΥΥ, τα Περιφερειακά και Αγροτικά Ιατρεία μετονομάζονται σε Μονάδες Φροντίδας Υγείας Γειτονιάς, και
τα Κέντρα Υγείας Αγροτικού - Αστικού Τύπου και κάποιες από τις
πρώην Μονάδες του ΕΟΠΥΥ σε Μονάδες Αναφοράς Π.Φ.Υ.
Στις Μονάδες Υγείας Αναφοράς θα είναι συνδεδεμένες 5-7 Μονάδες Υγείας Γειτονιάς.
ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Χωρίς προσωπικό και χρήματα δεν συγκροτείται ολοκληρωμένο δίκτυο Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας, που να είναι σε θέση να καλύπτει δωρεάν και με εύκολη πρόσβαση τις ανάγκες του πληθυσμού αναφοράς.
Το μυστικό κρύβεται στην εξής πρόταση της Επιτροπής. «Η
εμπλοκή της κοινότητας, η δημοκρατική συμμετοχή του κόσμου
στις διαδικασίες, θα στηρίξουν τη νέα Π.Φ.Υ. πολλαπλώς ανα-

πτύσσοντάς την και αξιολογώντας την»!!!
Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες θα αναλάβουν τη λειτουργία και
θα φορτωθούν το κόστος της χρηματοδότησης των δράσεων πρωτοβάθμιας περίθαλψης. ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ εν όψει!!!
Είναι σαφές ότι οι Μονάδες θα αξιολογούνται και μέσα από την
αξιολόγηση θα καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας τους καθώς επίσης και ο ρόλος τους.
Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει 12ωρη λειτουργία των
Μονάδων εκεί που υπάρχουν γύρω Νοσοκομεία ή άλλες Υγειο-

νομικές Μονάδες και 24ωρη λειτουργία των Μονάδων όπου δεν
υπάρχουν γύρω Νοσοκομεία.
Με την εν λόγω πρόταση πολλά Κέντρα Υγείας Αγροτικού
Τύπου θα πάψουν να λειτουργούν σε 24ωρη βάση και τα Νοσοκομεία θα επιφορτιστούν, με την «σφραγίδα» της κυβέρνησης, την
παροχή Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών στις ημέρες εφημερίας τους
(πέραν των εκτάκτων), αν και καταρρέουν.
Τα «μεγαλεπήβολα σχέδια» της κυβέρνησης στηρίζονται στον
εθελοντισμό των τοπικών κοινωνιών και όχι στην ανάληψη της ευθύνης από το κράτος.
Αίτημά μας είναι άμεσα η κυβέρνηση να επαναφέρει τα Κέντρα Υγείας στα Νοσοκομεία προέλευσης, να επιχορηγήσει και
να στελεχώσει επαρκώς τις Μονάδες Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης και φυσικά πολιτική βούληση για Δημόσιο Δωρεάν με εύκολη πρόσβαση.
Τα πολύπλοκα σχέδια εμφανίζονται για να κρύψουν την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να
φορτώσει την Πρωτοβάθμια Περίθαλψη στις τσέπες των πολιτών και να συρρικνώσει τη λειτουργία των υφιστάμενων Μονάδων.
ΑΘΗΝΑ 19/06/2015 | ΑΡ. ΠΡΩΤ. 560

ΠΑΡΕMΒΑΣΕΙΣ της ΠΟΕΔΗΝ στους ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ
Στηρίζουμε και καλύπτουμε τις κινητοποιήσεις των Σωματείων Εργαζομένων του Νοσοκομείου Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ και του
Ενιαίου Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Παίδων
Π.&Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ με τη μορφή 3ωρης Στάσης Εργασίας,,κατόπιν
αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων, για την ανάδειξη και επίλυση
των μειζόνων προβλημάτων που αντιμετωπίζει το ΕΣΥ...
ΑΘΗΝΑ 18/6/2015 | ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 543

ΠΡΟΣ: 1. ΑΝ. ΥΠ. ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ κο. ΔΗΜ. ΣΤΡΑΤΟΥΛΗ
2. Γ.Γ. ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ κο. ΡΩΜΑΝΙΑ ΓΙΩΡΓΟ
Κύριε Υπουργέ και Κύριε Γενικέ,
Οι εργαζόμενοι των Επαγγελμάτων Υγείας στις Δημόσιες Μονάδες Υγείας, Πρόνοιας και ΕΚΑΒ αδικούνται κατάφωρα από την
κείμενη συνταξιοδοτική νομοθεσία, στη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος...
ΑΘΗΝΑ 12/06/2015 | ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 526

(ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ που τέθηκαν ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚA στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ)
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Η συμφωνία κυβέρνησης και δανειστών, οδηγεί σε νέα αντιλαϊκά
μέτρα, που προστίθενται σ' αυτά που επέβαλαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, με τους μνημονιακούς νόμους και που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
- ΑΝΕΛ διατηρεί.
Η κυβέρνηση μας κοροϊδεύει, όταν ισχυρίζεται ότι δε θα υπάρξουν
νέες μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις, αφού οι αυξήσεις στους έμμεσους φόρους, οι ιδιωτικοποιήσεις, οι αυξήσεις εισφορών σε μισθούς
και συντάξεις, οδηγούν σε νέες μεγάλες απώλειες για το ήδη πετσοκομμένο λαϊκό εισόδημα, σε συνδυασμό με τη διατήρηση των προηγούμενων φόρων, όπως του ΕΝΦΙΑ. Ταυτόχρονα, οι επιχειρηματικοί
όμιλοι θα συνεχίζουν να απολαμβάνουν πλήθος φοροαπαλλαγών και
επιδοτήσεων και η όποια έκτακτη εισφορά, εκτός του ότι είναι "σταγόνα στον ωκεανό" των φόρων, που καλείται να πληρώσει ο λαός, θα
καταβληθεί εφάπαξ. Αυτήν την έκτακτη εισφορά οι μεγαλοεπιχειρηματίες έχουν τη δυνατότητα, με διάφορους τρόπους, να τη μετακυλίσουν
στους εργαζόμενους, ενώ θα την πάρουν πίσω πολλαπλάσια, αφού θα
ωφεληθούν από τα διάφορα αναπτυξιακά πακέτα. Γι’ αυτό ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων δήλωσε ότι στηρίζει την συγκυβέρνηση και
τη συμφωνία.
Αποδείχθηκε η κοροϊδία του ΣΥΡΙΖΑ που ο οποίος «θα βαρούσε τα
νταούλια για να χορεύουν οι αγορές» και θα έσκιζε τα μνημόνια και
τώρα προτείνει νέο πακέτο αντιλαϊκών μέτρων που θρασύτατα τα
παρουσιάζει ως «έντιμο και αμοιβαία επωφελή συμβιβασμό».
Η νέα συμφωνία-μνημόνιο θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά σε
βάρος των λαϊκών δικαιωμάτω. Δεν αποτελεί "μια συνολική και βιώσιμη συμφωνία που δίνει λύση στο ελληνικό πρόβλημα", όπως ισχυρίζονται τα κόμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίθετα, ανοίγει το
δρόμο για ένα νέο γύρο εκβιασμών σε βάρος του λαού και μάλιστα σε
συνθήκες που η ευρωζώνη δύσκολα ανακάμπτει από την κρίση και οι
αντιθέσεις γίνονται οξύτερες. Η κυβέρνηση έχει μεγάλη ευθύνη γιατί
εμπλέκει τη χώρα σ αυτές τις αντιθέσεις, φτάνοντας στο σημείο να μιλάει για νέα ΝΑΤΟϊκή βάση σε νησί του Αιγαίου.
Αποδείχτηκε ότι η "περήφανη και σκληρή διαπραγμάτευση", από
την πρώτη στιγμή, ήταν "ναρκοθετημένη" για τα λαϊκά συμφέροντα,
γιατί τόσο η πλευρά των δανειστών όσο και η πλευρά της κυβέρνησης
κάθονταν από την ίδια μεριά του τραπεζιού. Διαπραγματεύονταν τους
όρους εξυπηρέτησης ενός αβάσταχτου χρέους, που "θα πληρώνεται
από το λαό "στο ακέραιο" και με στόχο την καπιταλιστική ανάκαμψη,
με την απατηλή υπόσχεση ότι από αυτήν θα ωφεληθούν και οι εργαζόμενοι κι οι άνεργοι.
Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τα χαμηλά πρωτογενή πλεονάσματα,
υπόσχεται αναπτυξιακά πακέτα, εμφανίζει ως "υπέρτατο στόχο" να
αποσπάσει μια δέσμευση για μελλοντική ρύθμιση στην αποπληρωμή
του χρέους, που δήθεν θα εξισορροπήσει το αντιλαϊκό πακέτο. Όλα
αυτά αποτελούν το "τυράκι στη φάκα" της νέας αντιλαϊκής συμφωνίας.
Δε λαμβάνονται με κριτήριο την ικανοποίηση του λαού, αλλά με γνώμονα την κρατική στήριξη της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Στο μεγάλο κεφάλαιο θα κατευθυνθούν τα όποια αναπτυξιακά
πακέτα και ποσά εξοικονομηθούν από τη ρύθμιση του χρέους.
Η κυβέρνηση πανηγυρίζει, γιατί δήθεν αποφεύχθηκαν τα χειρότερα
για το λαό, που ήταν η πρόταση των δανειστών ή ένα grexit. Στην ουσία
η κυβέρνηση προσχωρεί στα εκβιαστικά διλήμματα, που έλεγαν τόσα
χρόνια οι ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι στηρίζουν τη νέα συμφωνία της
κυβέρνησης. Αναμασά τον ίδιο εκβιασμό, με διαφορετικό επικοινωνιακό στύλ. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι τα συλλαλητήρια που οργάνωνε ο ΣΥΡΙΖΑ, για να μην κάνει δήθεν πίσω η κυβέρνηση, τη στιγμή
που αυτή κατέθετε -τη μία πίσω από την άλλη- τις αντιλαϊκές της προτάσεις. Τόσο τα φιλοκυβερνητικά όσο και τα "αντιπολιτευτικά" συλλα-
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λητήρια έχουν κοινό παρονομαστή, να μετατρέψουν το λαό σε χειροκροτητή της ΕΕ. Οι μεν με το αίτημα για "πάση θυσία παραμονή στην
ΕΕ", οι δε με τον απατηλό στόχο "να μείνουμε στην ΕΕ και να την αλλάξουμε".
Να παραμερίσουμε τους συνδικαλιστικούς συμμάχους
της συγκυβέρνησης
Πολύτιμοι σύμμαχοι στα κυβερνητικά σχέδια για νέα αντιλαϊκά
μέτρα αποδεικνύονται οι παρατάξεις του παλιού και νέου κυβερνητικού συνδικαλισμού. Σήμερα που χρειάζεται η άμεση ενεργοποίηση όλων των εργαζομένων για να αποτρέψουμε τα νέα αντιλαϊκά
μέτρα και να διεκδικήσουμε την αναπλήρωση των απωλειών σε εισόδημα και δικαιώματα, οι παρατάξεις ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ και ΜΕΤΑ οδηγούν
τα σωματεία των υγειονομικών σε παράλυση, διευκολύνοντας έτσι τη
νέα επίθεση στα δικαιώματα μας.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα σωματεία σε ΠΑΙΔΩΝ ΑΓ.
ΣΟΦΙΑ (που η θητεία του Δ.Σ. έληξε το Γενάρη και δεν έχουν προκηρύξει εκλογές), ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ που δεν έχουν καμία δράση, ΛΑΪΚΟ και
ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ που δεν έγινε συνέλευση ούτε πριν την απεργία στις
20 Μάη. Απροκάλυπτη στήριξη στη συγκυβέρνηση προσφέρουν τμήμα
της ΠΑΣΚΕ και φυσικά η παράταξη του ΜΕΤΑ, που όχι μόνο έχουν ουσιαστικά αδρανοποιήσει τα σωματεία όπου πλειοψηφούν (π.χ. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ, ΘΡΙΑΣΙΟ) ή επικεντρώνουν στην αλλαγή των διοικητών (π.χ.
στο ΔΑΦΝΙ) αλλά ανοιχτά μας καλούν να στηρίξουμε την διαπραγματευτική πρόταση της συγκυβέρνησης, που διατηρεί τα Μνημόνια (και
μονιμοποιεί την εξαθλίωση που μας οδήγησαν) και προσθέτει νέα αντιλαϊκά μέτρα - απαιτήσεις των επιχειρηματικών ομίλων.
Ενώ οι παρατάξεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και της ΤΑΞΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ συμμετέχουν σε συλλαλητήρια στήριξης της διαπραγματευτικής πρότασης
της κυβέρνησης και της ασκούν κριτική ότι υποχωρεί στους εκβιασμούς
των δανειστών και δεν εφαρμόζει το προεκλογικό της πρόγραμμα, που
περιελάμβανε νέα προνόμια για τους επιχειρηματικούς ομίλους και ψίχουλα για τους εξαθλιωμένους, τα οποία θα πληρώναμε οι υπόλοιποι
εργαζόμενοι.
Δε θα ζήσουμε με ψίχουλα
Απορρίπτουμε τα εκβιαστικά διλήμματα (ή αποδοχή της νέας αντιλαϊκής συμφωνίας ή έξοδο από την Ευρωζώνη) που προβάλλουν
για να συνεχίζουμε εμείς να πληρώνουμε τα βάρη της κρίσης ή της
όποιας αναιμικής ανάκαμψης, για να εξασφαλισθούν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Όσο η οικονομία και η εξουσία είναι στα χέρια
των επιχειρηματικών ομίλων, είτε με ευρώ είτε με δραχμή, τα βάσανα
και οι θυσίες μας δε θα έχουν τελειωμό. Η καπιταλιστική Ελλάδα της
δραχμής μπορεί να ωφελήσει ένα μέρος των επιχειρηματικών ομίλων
με εξαγωγικό προσανατολισμό, λόγω υποτίμησης του νομίσματος
αλλά εμείς θα πληρώσουμε τις συνέπειες του πληθωρισμού.
Οργανώνουμε τώρα τον αγώνα για να μην περάσουν τα νέα αντιλαϊκά μέτρα και να ανακτήσουμε τα δικαιώματα που μας πήραν το
προηγούμενο διάστημα.
Για να είναι αποτελεσματικός ο αγώνας πρέπει να στρέφεται ενάντια στον πραγματικό μας εχθρό: τους επιχειρηματικούς ομίλους, το
κράτος τους και την Ευρωπαϊκή Ένωση που τους στηρίζει. Να συμβάλλει στη συγκέντρωση δυνάμεων για να ανοίξει ο δρόμος να περάσει ο
πλούτος στα χέρια του λαού. Με μονομερή διαγραφή του χρέους. Αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μονομερής διαγραφή του χρέους. Να γίνουν λαϊκή περιουσία οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι
οργανισμοί. οι υποδομές, ο ορυκτός πλούτος.
Σε αυτόν τον δρόμο σε καλούμε να αγωνιστούμε μαζί.
Γραμματεία Αττικής του Π.Α.ΜΕ Υγείας - Πρόνοιας
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
ΕΤΕΡΟΚΛΗΤΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ
Λίγο πριν προκηρυχθούν οι Εθνικές Εκλογές, η απελθούσα Συγκυβέρνηση (Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ) φρόντισε να κάνει ένα ακόμη «δωράκι»
στην ΠΑΣΥΝΟ, προσφέροντας ειδικό κλάδο Νοσηλευτών, αποκλείοντας το ΔΕ Νοσηλευτικό Προσωπικό, με πρόθεση υποβάθμισης.
Η ΠΟΕΔΗΝ, σε συνεργασία με τα Πρωτοβάθμια Σωματεία, ανέλαβε
δυναμικές πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση απόσυρσης της εν’ λόγω διάταξης και τη σύσταση ενιαίου κλάδου. Με τη σύσταση ενιαίου κλάδου
δεν επέρχεται μισθολογική και υπηρεσιακή εξίσωση στο Νοσηλευτικό
Προσωπικό ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, όπως παραπληροφορούσαν στελέχη της ΠΑΣΥΝΟ. Μάλιστα η μεγάλη πλειοψηφία των ΤΕ και ΠΕ Νοσηλευτών που
εργάζονται στα Νοσοκομεία, στήριξαν την πρωτοβουλία της ΠΟΕΔΗΝ
για τη σύσταση ενιαίου κλάδου, αποδεικνύοντας την συναδελφικότητα,
αλλά και αναγνωρίζοντας την προσφορά τους στη παροχή Νοσηλευτικής Φροντίδας. Ταυτόχρονα, η ΠΟΕΔΗΝ ζήτησε τη διέξοδό τους στα ΤΕΙ.
Οι αγώνες είχαν αποτέλεσμα, αφού η Κυβέρνηση κατά τη συζήτηση του
Νομοσχεδίου (ν.4316/2014) στη Βουλή, απέσυρε το σχετικό άρθρο.
Ήταν νίκη συμβολικής και ουσιαστικής σημασίας, εάν λάβει κανείς υπ’
όψη τις υποκινούμενες απόψεις για μισθολογική και υπηρεσιακή υποβάθμιση του ΔΕ Νοσηλευτικού προσωπικού.
Προεκλογικά, (εθνικές εκλογές) εκδόθηκε ανακοίνωση της ΠΑΣΥΝΟ με BLACK LIST κατά Βουλευτών αντιπολίτευσης και συμπολίτευσης, που συνέλαβαν στην απόσυρση του σχετικού άρθρου.
Αμέσως μετά τις εκλογές, ο νέος Υπουργός Υγείας Κος Κουρουμπλής
συνάντησε την ΠΑΣΥΝΟ. Το «ΜΕΤΑ» Υγειονομικών εξέδωσε ανακοίνωση-καταγγελία κατά του Υπουργού Υγείας, επειδή συνάντησε την ΠΑΣΥΝΟ. Από τότε «κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι». Τα στελέχη της
ΠΑΣΥΝΟ προσκύνησαν και τη νέα Κυβέρνηση, φυσικά δηλώνοντας
προθυμία να παράσχουν πάσης φύσεως υπηρεσίες. Δεν άργησε να τους
χρειασθεί η Κυβέρνηση, στο γνωστό ρόλο της πέμπτης φάλαγγας των
εκάστοτε Κυβερνήσεων. Η Κυβέρνηση επεδίωξε να «σπάσει» την 24ωρη
Απεργιακή κινητοποίηση της ΠΟΕΔΗΝ στις 20 Μαΐου. Πως μπορούσε να
το πράξει αυτό; Ο καλύτερος τρόπος για μια αριστερή Κυβέρνηση, θα
ήταν η προώθηση και η επίλυση των αιτημάτων που θέτει η ΠΟΕΔΗΝ.
ΜΑΤΑΙΑ!!!
Για τούτη όμως την Κυβέρνηση προτεραιότητα δεν είναι η επίλυση
των μειζόνων προβλημάτων της Υγείας και της Πρόνοιας, αλλά η συγκρότηση Απεργοσπαστικού Μηχανισμού. Γι’ αυτό ο Αν. Υπουργός
Υγείας, κος Ξανθός, παραμονή της απεργίας, κάλεσε την ΠΑΣΥΝΟ να
ανακοινώσει θριαμβολογώντας, την προκήρυξη 906 θέσεων προσωπικού στα Νοσοκομεία. Στα site πανηγύριζαν μαζί, Αν. Υπουργός και ΠΑΣΥΝΟ, την επίλυση ως δια μαγείας των προβλημάτων που δημιουργεί
η έλλειψη προσωπικού. Πανηγύριζαν την προκήρυξη (όχι την πρόσληψη!!) 906 θέσεων. Τη στιγμή που από το σύστημα λείπουν 20.000
υπάλληλοι, πλην ιατρικού προσωπικού!!! Κοινός στόχος ΥπουργείουΠΑΣΥΝΟ, να μειωθεί η συμμετοχή στην Απεργία και τη συγκέντρωση
της επόμενης μέρας. Με την προωθούμενη, βέβαιη, κατάργηση των πρόωρων συντάξεων 2.000 υγειονομικοί παραιτήθηκαν τους τελευταίους
δύο μήνες. Εξανεμίστηκαν ήδη οι 906 θέσεις που ακόμη δεν προκηρύχτηκαν.
Στην δευτερολογία του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, στο Γενικό Συμβούλιο 20/05/2015, εκτίμησε ότι το «ΜΕΤΑ» ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ θα σιωπήσει και δεν θα καταγγείλει τον Αν. Υπουργό κο Ξανθό που συνάντησε
παραμονή απεργίας την ΠΑΣΥΝΟ, όπως έπραξε σε αντίστοιχη συνά-

ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

ντηση του Υπουργού Υγείας κου Κουρουμπλή.
Δικαιώθηκε ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. ΣΙΩΠΗ από το «ΜΕΤΑ» Υγειονομικών. Τα συμπεράσματα δικά σας.

ΣΤΑΣΗ ΟΕΝΓΕ ΣΤΗΝ ΠΑΝΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
20 ΜΑΗ 2015
Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔΗΝ και η Εκτελεστική Επιτροπή πήραν απόφαση για 24ωρη Πανελλαδική Πανυγιειονομική
Κινητοποίηση και ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ έξω από το Υπουργείο Υγείας,
την Τετάρτη 20 ΜΑΗ 2015.
Αποφάσισαν να απευθυνθούν για συνδιοργάνωση στο σύνολο των
υγειονομικών φορέων. Πράγματι η πρόσκληση αφορούσε όλους. Η
ΟΕΝΓΕ, με πρόσχημα ότι προηγήθηκε συνάντηση με την ΕΙΝΑΠ,
αρνήθηκε τη συμμετοχή της (με απόφαση της εκτελεστικής της
Γραμματείας). Το προεδρείο της ΠΟΕΔΗΝ δεν επεδίωξε να «καπελώσει» ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ. Την πρόσκληση την απηύθυνε ταυτόχρονα

και

οι

φορείς

ανταποκρίθηκαν

ανάλογα

των

προγραμματισμένων δραστηριοτήτων. Ανεξάρτητα αυτού απέναντι στις ανεξέλεγκτες καταστάσεις που αντιμετωπίζουν τα Νοσοκομεία, εξαιτίας των τραγικών ελλείψεων προσωπικού και πόρων,
δεν θα έπρεπε όλοι οι φορείς να είναι στο δρόμο;;;
Μάλλον για την ΟΕΝΓΕ προέχει σήμερα η αλλαγή των Διοικήσεων που υπηρέτησαν «Δεξιά Μνημόνια»! Ζητούν την αντικατάστασή τους με άλλους που θα υπηρετήσουν τα «Αριστερά
Μνημόνια». Οι Πολιτικές της αριστεράς γίνονται με ρήξη και ανατροπή ακόμη και στη Νεοφιλελεύθερη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ρήξη με
τα επιχειρηματικά συμφέροντα, την πάταξη της φοροδιαφυγής και
της φοροκλοπής, τη δίκαιη κατανομή του πλούτου και όχι μέσω
των Ανάλγητων «Αριστερών Μνημονίων». Την εκπόνηση προγραμμάτων ανάπτυξης συνδεδεμένων με μετρήσιμους κοινωνικούς
δείκτες (καταπολέμηση ανεργίας, προστασία της αγοράς εργασίας, κοινωνική συνοχή).
Τι πράττει σήμερα η Κυβέρνηση; Συνεχίζει τις ίδιες Μνημονιακές ανάλγητες Πολιτικές τις οποίες βαπτίζει κατά το δοκούν.
Με ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ. Βαπτίζοντας το ΟΧΙ, ΝΑΙ!!! εν μία νυκτί.
Σήμερα λοιπόν, κανείς δεν αποκτά άλλοθι με το να παραμένει με
σταυρωμένα τα χέρια!! Πάνω από τον κομματισμό είναι το συμφέρον των πολιτών και των εργαζομένων.
Στα Μνημόνια των προηγούμενων Κυβερνήσεων, δεν είχε τέτοια κωλύματα η ΟΕΝΓΕ. Δεν έθετε προσχηματικά ζητήματα προτεραιότητας. Η συγκρότηση ΜΕΤΩΠΟΥ ανατροπής των
Μνημονιακών Πολιτικών ήταν πάνω από όλα. Τελικά αποδεικνύεται ότι όλα αυτά ήταν για την κυβερνητική εναλλαγή. Θα αποδειχθεί στο προσεχές διάστημα. Πρώτο δείγμα, αποθαρρυντικό.
Σήμερα εφαρμόζεται ο αργός θάνατος για τις Δημόσιες Υπηρεσίες
Υγείας. Η Κυβέρνηση εξαγγέλλει, εξαγγέλλει, εξαγγέλλει, και ας
ξύνει τον πάτο του βαρελιού. Ανεβαίνει τον κατήφορο!! Παγκόσμια πρωτοτυπία!!! Η ΟΕΝΓΕ ανεξάρτητα των κινητοποιήσεων
της ΠΟΕΔΗΝ είναι βέβαιο αργά ή γρήγορα θα διαγνώσει τη δυσχερή κατάσταση που περιήλθαν οι υπηρεσίες και θα οργανώσει κι-
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ Ε
νητοποιήσεις.

κόστους, συμπεριλαμβανομένης της "αποσυμπίεσης" της κατανο-

Πόσο εξάλλου θα κρατήσει η περίοδος χάριτος με τα ΝΕΑ ΜΝΗ-

μής των μισθών, σε σχέση με την απόδοση, την ευθύνη και τις δε-

ΜΟΝΙΑ της Αριστερής Κυβέρνησης;

ξιότητες των δημοσίων υπαλλήλων. Δευτερεύουσες νομοθετικές

Θα ξανασυναντηθούν οι Υγειονομικοί φορείς τώρα που εκλείπουν

πράξεις που απαιτούνται για την εφαρμογή του ενιαίου μισθολο-

οι αυταπάτες, ότι τάχα η Κυβέρνηση σκίζει τα Μνημόνια. Αναμέ-

γίου, με εγγυημένη αφετηρία τους μισθούς του κάθε εργαζομένου

νουμε τις απόψεις των Φορέων για το 3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ.

κατά την 31/12/2014 και νομοθεσία για τον εξορθολογισμό των ειδικών μισθολογίων θα υιοθετηθεί μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου
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ΕΠΑΣ - Συνεχίζουν να λειτουργούν

2015. Οι Αρχές θα θέσουν ένα ανώτατο όριο για το μισθολογικό

Λίγο πριν την προκήρυξη των Εθνικών Εκλογών, σχέδιο Νόμου
που κατέθεσε ο τότε Υπουργός Υγείας κος Βορίδης, προέβλεπε την κατάργηση των Νοσηλευτικών Σχολών των Νοσοκομείων (ΕΠΑΣ) και λειτουργία μόνο δύο εξ’ αυτών ως ΙΕΚ (Αθήνα και Θεσσαλονίκη).
Ως γνωστό, με την κατάργηση της τεχνικής Εκπαίδευσης (Μνημόνια), οι ΕΠΑΣ δεν επέλεξαν σπουδαστές για το εκπαιδευτικό έτος 20142015 και λειτούργησαν μόνο με τους σπουδαστές του δεύτερου έτους.
Η ΠΟΕΔΗΝ αντέδρασε σθεναρά στην κατάργηση και απαίτησε αγωνιστικά την λειτουργία του συνόλου των ΕΠΑΣ των Νοσοκομείων, ως
Δημόσια ΙΕΚ. Προέβαλε ως επιχείρημα, αφενός την αποφοίτηση εξειδικευμένου και καταρτισμένου Νοσηλευτικού Προσωπικού ΔΕ και αφετέρου την αποφυγή της οικονομικής αιμορραγίας των επιθυμούντων να
σπουδάσουν, επειδή θα είναι αναγκασμένοι να απευθυνθούν σε ιδιωτικές σχολές. Η προηγούμενη Κυβέρνηση αναγκάστηκε, μπροστά στην
δυναμική στάση που επέδειξε η ΠΟΕΔΗΝ, να αποσύρει την διάταξη
(Ν.4316/2014) για συνέχιση λειτουργίας μόνο δύο σχολών και να παραπέμψει το ζήτημα σε Υπουργική Απόφαση.
Η ΠΟΕΔΗΝ από την πρώτη συνάντηση έθεσε το ζήτημα στον Νέο
Υπουργό Υγείας, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι θα συνεχιστεί η λειτουργία
τους. Πράγματι, οι περισσότερες σχολές των Νοσοκομείων για το εκπαιδευτικό έτος 2015-2016 θα λειτουργήσουν ως Δημόσια ΙΕΚ. Είναι
επιτυχία αφού έτσι διασφαλίζεται ο Δημόσιος Χαρακτήρας της εκπαίδευσης των Επαγγελμάτων Υγείας, αλλά και η διατήρηση του υψηλού
επιπέδου εκπαίδευσης που προσφέρουν οι εν λόγω σχολές των Νοσοκομείων. Η Υπουργική απόφαση είναι άδικη, αφού δεν προβλέπει τη
λειτουργία ιστορικών σχολών με υψηλή ζήτηση, όπως του ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Παρενέβη η ΠΟΕΔΗΝ για την συνέχιση λειτουργίας τους.
Η ΠΟΕΔΗΝ συνεχίζει την προσπάθεια επαγγελματικής αποκατάστασης των απόφοιτων των ΕΠΑΣ. Επιτακτικά ζητάει την προκήρυξη επαρκούς αριθμού θέσεων μονίμων υπαλλήλων από τον Υπουργό Υγείας,
για την κάλυψη των αναγκών.
Ζητάει παράλληλα την επίσπευση των διαδικασιών πρόσληψης, το οποίο
είναι δυνατόν να επιτευχθεί εάν υπάρξει πολιτική βούληση στελέχωσης
των συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας.
Η ΠΟΕΔΗΝ συνεχίζει να διεκδικεί τη λειτουργία του συνόλου των
Σχολών. Το 3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ είναι το μεγάλο εμπόδιο. ΠΟΛΕΜΑΕΙ η
ΠΟΕΔΗΝ τις ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΔΕΞΙΩΝ και ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ.

κόστος, στο πλαίσιο του Νέου Μεσοπρόθεσμου και του επιπέδου

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ
ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ - ΤΡΟΪΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
«Οι Αρχές θα υιοθετήσουν νομοθεσία για μία ενιαία μισθολογική
μεταρρύθμιση, η οποία θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2016,
σε ευθυγράμμιση με τους συμφωνημένους στόχους μισθολογικού
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της απασχόλησης στο Δημόσιο, συνεπές με την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και τη διασφάλιση της πτωτικής πορείας των
μισθολογικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2019. Επίσης, θα
ευθυγραμμιστούν τα μη μισθολογικά προνόμια σε όλη τη Δημόσια
Διοίκηση, με τη χρήση των βέλτιστων πρακτικών της Ε.Ε.».
Πως ερμηνεύεται η εν λόγω πρόταση της κυβέρνησης πριν
ανακοινωθεί το Δημοψήφισμα; Νέες μειώσεις μισθών ή στην καλύτερη των περιπτώσεων, πάγωμα μισθών έως το έτος 2019.
Ταυτόχρονα συνδέεται ο μισθός με την αποδοτικότητα, την ευθύνη, τις δεξιότητες μέσω του νέου συστήματος Αξιολόγησης.
Ατομικοί μισθοί προ των πυλών. Κινητικότητα και στο βάθος απολύσεις!!! Για ποιο πραξικόπημα των ξένων μιλάνε;;; Ποια είναι
η αντίσταση της ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ τη στιγμή που προτείνει αθλιότητες;;;

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΩΝ
ΦΡΟΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΠΕΡΓΟΥΣ
Το είδαμε και αυτό! Η ΠΟΕΔΗΝ αποφάσισε Απεργιακή 24ωρη Κινητοποίηση και Συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας την Τετάρτη
20/5/2015, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δημόσιες Μονάδες Υγείας και Πρόνοιας. Προβλήματα που μέρα με την μέρα οξύνονται και οδηγούνται σε μη διαχειρίσιμη κατάσταση. Μάλιστα, για τη
δημιουργία ΜΕΤΩΠΟΥ (κάποιοι τείνουν να ξεχάσουν τη λέξη) κατά των
ασκούμενων Μνημονιακών Πολιτικών, που οδηγούν σε αργό θάνατο
τις Δημόσιες Υπηρεσίες Υγείας, απευθύνθηκε στους άλλους φορείς της
Υγείας για συντονισμό της δράσης.
ΜΑΤΑΙΑ. ΠΛΗΝ ενός (ΕΙΝΑΠ) κανένας φορέας δεν ανταποκρίθηκε.
Η ΠΟΕΔΗΝ δεν έλαβε υπόψη της στην πρωτοβουλία που ανέλαβε, ότι
άλλαξε η Κυβέρνηση και προφανώς δεν μετράνε οι πολιτικές που
ασκούνται αλλά ποια Κυβέρνηση τις ασκεί!!!
Η παράταξη του «ΜΕΤΑ» ΠΟΕΔΗΝ επεδίωξε να είναι και με το κίνημα και την Κυβέρνηση. Για να μην αναλάβει το κόστος των πραγματικών μικροκομματικών προθέσεων (αγρανάπαυση του Υγειονομικού
Κινήματος) στήριξης της Κυβέρνησης, καταψήφισε την ημερομηνία προκήρυξης της Απεργίας (πρότεινε άλλη), τη στιγμή που όλες οι άλλες παρατάξεις συμφώνησαν στην εν’ λόγω ημερομηνία (20 Μάη 2015).
Τη συγκεκριμένη ημερομηνία οργάνωσης της Απεργιακής Κινητοποίησης, πρότειναν με αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων πολλά Πρωτοβάθμια Σωματεία. Για να αποτύχει η Απεργιακή Συγκέντρωση εξέδωσαν
ανακοίνωση στους χώρους δουλειάς από την οποία προκύπτουν τα
ήξεις-αφίξεις. (Με το κίνημα και την Κυβέρνηση). Συμμετείχαν, υποτίθεται, στην Απεργία αν και με τα γραφόμενά τους στην Ανακοίνωση προέκυπτε το ακριβώς αντίθετο.
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
Αλήθεια την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο ΕΣΥ, μπορεί κανείς με εκθέσεις ιδεών να την ωραιοποιήσει; Την ιδιωτική δαπάνη για
την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των πολιτών, την εργασιακή εξουθένωση, πως θα τη βαφτίσετε με τις αναμενόμενες πολιτικές εξελίξεις.
Και όμως ο κατήφορος δεν σταμάτησε εδώ που στα πλαίσια των μικροκομματικών επιδιώξεων, μπορεί να συγχωρεθεί.
Η έκδοση Μετααπεργιακής άμεσης ανακοίνωσης του ΜΕΤΑ, δεν προωθεί την ενότητα του Υγειονομικού κινήματος. Διχάζει. Διαιρεί. Γράφει η
ανακοίνωσή τους: «Πολυπληθής αντιπροσωπεία της ΠΟΕΔΗΝ στην
συγκέντρωση του ΠΑΜΕ». Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ όμως είναι η εξής:
«Πολυπληθής συγκέντρωση 3.000 Υγειονομικών και Προνοιακών

Υπαλλήλων στην οποία συμμετείχε δυναμικά το ΠΑΜΕ και απουσίαζε
το ΜΕΤΑ (συμμετείχαν ελάχιστοι με μεγάλες σημαίες για να κρύψουν
την γύμνια τους)».
Το χειρότερο από όλα είναι ότι ξεκίνησαν να αναζητούν πιστοποιητικά πολιτικών και παραταξιακών φρονημάτων, στους συμμετέχοντες εργαζόμενους στις Συγκεντρώσεις Διαμαρτυρίας της ΠΟΕΔΗΝ. Έτσι θα
χτισθεί το ΜΕΤΩΠΟ ενάντια στα ΝΕΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ; Οι συνομοσιολογικές αυταπάτες σύντομα θα εκλείψουν και όλοι μαζί οι εργαζόμενοι θα
ξανασυναντηθούν στο ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ενάντια στο 3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ που
ΗΔΗ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ (Ν.4334/2015). ΜΕΤΑ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ και με το
ΟΧΙ που ερμηνεύτηκε ΝΑΙ.

ΠΑΡΕMΒΑΣΕΙΣ της ΠΟΕΔΗΝ στους ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ
Επανειλημμένως σας έχουμε καταγγείλει το ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ που
στήθηκε στο Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, με σκοπό την υπηρεσιακή και
επαγγελματική εξόντωση μη αρεστών εργαζομένων.
Οι διωκόμενοι εργαζόμενοι έκαναν το «έγκλημα» να αντισταθούν
στις αποφάσεις της Διοίκησης, στα πλαίσια που τους παρέχει το
υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο (Υπαλληλικός Κώδικας - Πειθαρχικό
Δίκαιο)...
ΑΘΗΝΑ 03/07/2015 | ΑΡ. ΠΡΩΤ. 596
ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ και ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Γνωστοποιήσαμε στους αρμόδιους Υπουργούς της κυβέρνησης, κατά τις συναντήσεις που πραγματοποιήσαμε τον εργασιακό
μεσαίωνα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι των εργολάβων
που παρέχουν υπηρεσίες στις Δημόσιες Μονάδες Υγείας και Πρόνοιας, με σύμβαση έργου... ΑΘΗΝΑ 04/06/2015 | ΑΡ. ΠΡΩΤ. 486

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
Με το Ν. 4024/2011 άρθρο 28 παράγραφος 4, επιβάλλεται
ποινή τριών ετών (αφαίρεση πραγματικού χρόνου υπηρεσίας)
στην κατάταξη των Μισθολογικών κλιμακίων, των υπηρετούντων
Υγειονομικών και Προνοιακών Υπαλλήλων, επειδή δεν διαθέτουν το τυπικό προσόν της κατηγορίας που κατέχουν...
ΑΘΗΝΑ 27/05/2015 | ΑΡ. ΠΡΩΤ. 449
ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ
Ημέρες πριν την προκήρυξη των εθνικών εκλογών ο τότε
Υπουργός Υγείας κος Βορίδης, με Νομοσχέδιο που έφερε προς
συζήτηση στη Βουλή, συμπεριέλαβε διάταξη σύστασης ειδικού
κλάδου Νοσηλευτών ΠΕ και ΤΕ, αποκλείοντας το ΔΕ Νοσηλευτικό προσωπικό. Αντιδράσαμε δυναμικά στη διαίρεση του Νοσηλευτικού προσωπικού, η οποία υπέκρυπτε σκοπιμότητες...
ΑΘΗΝΑ 11/06/2015 | ΑΡ. ΠΡΩΤ. 520

(ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ που τέθηκαν ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚA στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ)

ΤΡΙΤΟ MΝΗMΟΝΙΟ
Έκλεισε η διαπραγμάτευση της κυβέρνησης με τους Δανειστές (ΤΡΟΪΚΑ) με την υπογραφή του 3ου Μνημονίου δια χειρός
«Τσίπρα» και την ολική επαναφορά των πολιτικών που ασκήθηκαν τα πέντε Μνημονιακά έτη, τις οποίες πολέμησαν οι εργαζόμενοι με νύχια και δόντια. Η κυβέρνηση δεν κινήθηκε στη
διαπραγμάτευση με βάση την αποκατάσταση των κοινωνικών αναγκών, της κοινωνικής συνοχής, αλλά με το βλέμμα στραμμένο στο
εσωτερικό των δύο κυβερνώντων κομμάτων.
Μετακύλησαν την προαποφασισθείσα συμφωνία σύναψης 3ου
Μνημονίου στη λήξη της παράτασης του 2ου Μνημονίου, μετά το
Δημοψήφισμα του ΟΧΙ το οποίο μεταφράστηκε εντός ολίγων
ωρών σε ΝΑΙ από την κυβέρνηση, προκειμένου να εμφανίσουν τη
συμφωνία ως μονόδρομο, υπό την πίεση των εκρηκτικών χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας, των κλειστών τραπεζών, τις ουρές
στις τράπεζες, τα ΑΤΜ, στα Super Market και στα βενζινάδικα κατά
τις πρώτες ημέρες. Μπροστά στο χάος της χρεωκοπίας.
Η ψήφιση του Ν.4334/2015 (3ο Μνημόνιο) επιβεβαιώνει την
εκτίμηση ότι συνεχίζουν τα Μνημόνια να διευθεντεύουν τις
ζωές των πολιτών. Με τη νέα συμφωνία και τις τακτικές Αξιολογήσεις θα κληθούν τα μόνιμα Μνημονιακά υποζύγια για άλλη μια
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φορά να πληρώσουν το λογαριασμό. Τα εισοδήματα συρρικνώνονται περαιτέρω με νέα έμμεσα μέτρα (φοροεπιδρομή, αύξηση
εισφορών), αλλά και άμεσα μέτρα (πάγωμα και μείωση μισθών συντάξεων, αξιολόγηση, κινητικότητα, απολύσεις κα). Η επίλυση
της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος επιδιώκεται να
επιτευχθεί από τη μείωση των παροχών (μείωση συντάξεων, κατάργηση πρόωρων συντάξεων). Η κυβέρνηση χαρακτηρίζει ως
πρόωρες τις συνταξιοδοτήσεις πριν το 62ο έτος της ηλικίας, ανεξάρτητα τα ασφαλιστικά έτη που διαθέτει ο κάθε υπάλληλος!!!
Πρώτη φορά αν και αριστερά, κατά τα πέντε Μνημονιακά έτη.
Με τα νέα μέτρα τίθενται σε αμφισβήτηση τα στοιχεία του
προϋπολογισμού που εκτελείται, αφού είναι πιθανή νέα συρρίκνωση των δαπανών για την Υγεία - Πρόνοια (ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ). Το
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ θα ελέγχει την πορεία των δαπανών και όταν ξεφεύγουν, για οποιαδήποτε αιτία, θα λειτουργεί
ως κόφτης (κυρίως των κοινωνικών δαπανών). Πως λοιπόν να διαμορφωθούν συνθήκες ανάστασης του ΕΣΥ;
Η Πρωτοβάθμια περίθαλψη καταρρέει. Τα Κέντρα Υγείας
αντιμετωπίζουν κωμικοτραγικές καταστάσεις με τις ελλείψεις
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υλικών, προμηθειών και φαρμάκων. Ο ΕΟΠΥΥ υποχρηματοδοτείται και οι πολίτες πληρώνουν από τη τσέπη τους την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Με το νέο Μνημόνιο θεσμοθετήθηκε η
αύξηση της Υγειονομικής περίθαλψης κατά 2% και 6% στις επικουρικές συντάξεις. Και αυτό το κονδύλι θα καταλήξει στην μαύρη
τρύπα των κρατικών εσόδων (έμμεσα ή άμεσα).
Τα Νοσοκομεία έλαβαν εφέτος 160 εκατ. ευρώ εν αντιθέσει
με πέρυσι που έλαβαν στο ίδιο χρονικό διάστημα 750 εκατ.
ευρώ. Αντιμετωπίζουν τριτοκοσμικές καταστάσεις, με τις ελλείψεις
αναλώσιμου υλικού και άλλων προμηθειών. Οι Νοσηλευτές αγοράζουν υγειονομικό υλικό για να προστατευθούν, και οι Ασθενείς
αγοράζουν αναλώσιμα και φάρμακα από τη τσέπη τους. Τείνει να
γίνει κανόνας, οι Ασθενείς να φέρνουν μαζί τους τα υλικά που
απαιτούνται για να χειρουργηθούν. Υποβαθμίζεται η ποιότητα του
φαγητού των ασθενών αφού οι εταιρείες η μία μετά την άλλη διακόπτουν τις προμήθειες.
Ο προϋπολογισμός του έτους 2015 προβλέπει 910 εκατ.ευρώ
επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και 470 εκατ.ευρώ
από ιδία έσοδα, (συμμετοχή και χαράτσια στους χρήστες). Η κατάσταση όμως δεν μπορεί να ωραιοποιηθεί από την κυβέρνηση. Οι λειτουργικές δαπάνες των Νοσοκομείων μειώθηκαν
60% κατά τα Μνημονιακά έτη και για την κάλυψη των αναγκών
απαιτεί την Κρατική Χρηματοδότηση άνω των 2 δις ευρώ ετησίως. Η κυβέρνηση όχι μόνο δεν προτίθεται να τροποποιήσει τον
προϋπολογισμό αυξάνοντας τις δαπάνες, αντιθέτως επιδιώκει νέα
συρρίκνωση (δια χειρός Τσίπρα).
Η μείωση της ιδιωτικής δαπάνης και η κατάργηση των χαρατσιών για να επιτευχθεί, απαιτείται αύξηση της Κρατικής επιχορήγησης, με πολιτικές μείωσης των ιδίων εσόδων των Νοσοκομείων,
τα οποία προέρχονται από χαράτσια. Έτσι αντιστρέφεται η πορεία
και κάνουμε βήματα στην κατεύθυνση της Δωρεάν Υγείας, με Καθολική Πρόσβαση.
Αυτά που ανακοινώνει η Κυβέρνηση είναι επικοινωνιακά
κόλπα. Το προσωπικό εργάζεται σε συνθήκες εργασιακής εξουθένωσης. Μία Νοσηλεύτρια σε κάθε κλινική για σαράντα Ασθενείς, διπλοβάρδιες, με δεκάδες χρωστούμενα repo, χωρίς
καλοκαιρινή άδεια. Από το σύστημα λείπουν 20.000 Νοσηλευτές
και λοιπό μη Ιατρικό Προσωπικό. Εξαιτίας των δυσμενών ασφαλιστικών αλλαγών 2.000 βρίσκονται σε διαδικασία παραίτησης τους
τελευταίους δύο μήνες. Οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για 4.500
προσλήψεις (δέσμευση πρωθυπουργού), αποδεικνύονται λόγια
του αέρα. Ακόμη δεν προκηρύχτηκαν οι 906 θέσεις που ανακοινώθηκαν. Φυσικά εξανεμίστηκαν πριν τις δούμε με τις νέες συνταξιοδοτήσεις.
Το σύστημα αναζητεί λύσεις εκ των έσω με καταργήσεις,
ιδιωτικοποιήσεις υφιστάμενων δραστηριοτήτων, μετακινήσεις
προσωπικού, απαξίωση των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων.
Τα καταργημένα Νοσοκομεία μένουν κτίρια κουφάρια, παρά την
αναγκαιότητα λειτουργίας τους. Οι Μονάδες Πρόνοιας καταρρέουν από την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση. Η κατάσταση αντιμετωπίζεται με συχνές μετακινήσεις προσωπικού σε
μεγάλες αποστάσεις.
Η Ψυχική Υγεία καρκινοβατεί. Τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία
και οι Ψυχιατρικές Κλινικές των Γενικών Νοσοκομείων που λειτουργούν δεν επαρκούν. Και όμως ακόμη η κυβέρνηση δεν πήρε
καθαρή θέση, για τη λειτουργία των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων
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χωρίς ημερομηνία λήξεως. Η νέα τομεοποίηση, που αντικατέστησε
το υποτίθεται λάθος του Υπουργού Υγείας κου Κουρουμπλή, είναι
προς την ίδια κατεύθυνση (εμπλοκή ιδιωτικού τομέα). Το ΕΚΑΒ
στενάζει από τις ελλείψεις Ασθενοφόρων και Πληρώματα Ασθενοφόρων. Οφείλονται στους εργαζόμενους δεδουλευμένα, νυκτερινά και αργίες παρελθόντων ετών (σε αριθμό Νοσοκομείων
που δεν επαρκούσαν τα κονδύλια) και αρκετοί μήνες του τρέχοντος έτους. Τροποποιήθηκαν οι προϋπολογισμοί και επιχορηγήθηκε το πρώτο τρίμηνο. Οι Διοικήσεις των Σωματείων θα πρέπει να
πιέζουν για την εξόφληση του συνόλου των δεδουλευμένων κάθε
μήνα και όχι να δέχονται νέες μηνιαίες οριζόντιες περικοπές, με
προσαρμογή στο ένα δωδεκατημόριο του εγκεκριμένου. Η υπέρβαση επιτρέπεται με το Ν.4316/2014 και η σχετική ΚΥΑ.
Η ΠΟΕΔΗΝ έκανε την αρχή εκδίωξης των εργολάβων (εκδόθηκε σχετική ανακοίνωση για σύναψη ατομικών συμβάσεων). Ο
Υπουργός θα πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει τη σχετική Πολιτική
βούληση εκδίωξης των εργολάβων.
Θα παλέψει με νύχια και με δόντια η ΠΟΕΔΗΝ το ΝΕΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ, το οποίο κατακρεουργεί ότι έχει απομείνει
από κοινωνικό, ασφαλιστικό, εργασιακό δικαίωμα. Και έπεται συνέχεια. Είναι δεδομένες οι τακτικές αξιολογήσεις και κάθε φορά ο
λαός θα φορτώνεται νέα μέτρα στην πλάτη του. Ο αριστερός Μνημονιακός ανάδοχος θα τα ονομάζει παρεμβάσεις για τη μεταρρύθμιση της οικονομίας. Ετοιμάζονται οι πολίτες να αντιμετωπίσουν
νέα πολυνομοσχέδια, πράξεις Νομοθετικού περιεχομένου που θα
στοχοποιούν τα εναπομείναντα δικαιώματα, μετά την κάθε νέα
Αξιολόγηση από την ΤΡΟΪΚΑ ή τους θεσμούς. Ξανάγινε ΤΡΟΪΚΑ
και εγκαθίσταται στα Υπουργεία αναλαμβάνοντας το Νομοθετικό
Έργο. Αντί της κατάργησης των
Μνημονίων με ένα άρθρο σε ένα
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
Νόμο είχαμε το 3ο Μνημόνιο με
ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
ιδιοκτήτης ΠΟΕΔΗΝ
ένα άρθρο σε ένα Νόμο
(Ν.4334/2015).
Αριστοτέλους 22
10433 Αθήνα
Η ΠΟΕΔΗΝ προσδιορίζει
Τηλ.: 210.52.24.604
πλαίσιο δυναμικών κινητοποιή210.52.36.094
σεων για να αντιμετωπίσει τα
Fax.: 210.52.34.589
μεγάλα ΨΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΥεκδότης
ΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝ.ΕΛ.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
(πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ)
ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ.
συντάσεται από
Η προστασία του Δημοσίου
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
και Κοινωνικού χαρακτήρα των
γραμματεία - πληροφορίες
Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας,
210.52.24.604
όπως επίσης η ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ των
e-mail
εργαζομένων και του λαού μας,
poedhn@otenet.gr
είναι το ζητούμενο.
ηλεκτρονική σελίδα
www.poedhn.gr
ΔΕΝ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΙΣ ΖΩΕΣ
ΜΑΣ. ΟΥΤΕ ΜΕ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
σελιδοποίηση
MAKLEN design tecnologies LTD
ΟΥΤΕ ΜΕ ΤΑ ΔΕΞΙΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ.
εκτύπωση
Δεν φιλτράρονται τα ΜΝΗΜΟΝΙΑ
ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ
με επικοινωνιακές κινήσεις.
Η κυβέρνηση εκτελεί συμβόΤα ενυπόγραφα άρθρα δεν
εκφράζουν κατ’ ανάγκη
λαιο!!!
και τη θέση της ΠΟΕΔΗΝ
Εκτονώνει τη λαϊκή αγανάκτηση
Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ μέσω των
για να συγκεντρώνουν ευκολόΠρωτ. Σωματείων των Νοσοκομείων των Κ. Υ. και & Πρόνοιας
τερα τον πλούτο, τα επιχειρημαΚΩΔ.: 3794
τικά συμφέροντα!!!
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