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οι συνεπειεσ ΑΠΟ ΤΗΝ εφαρμογη των μνημωνιων στο ασφαλιστικο
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑ ΒΑΕ

Η Κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει κάτω από το χαλί την ελλειμένη
πολιτική απόφαση να εκτελέσει την Κοινωνική Ασφάλιση στην χώρα
μας.
Ότι και όποιο τρικ και αν χρησιμοποιήσει, με την παρούσα οικονομική κατάσταση των ταμείων και την ισχνή Κρατική Χρηματοδότηση,
βαίνουμε προς διάλυση των παροχών.
Για να σωθεί το σύστημα απαιτείται γενναία πολιτική απόφαση αποκατάστασης των διαχρονικών Κυβερνητικών ευθυνών καταλήστευσης
των αποθεματικών των ταμείων. Κούρεμα ομολόγων (PSI), δομημένα
ομόλογα, αναγκαστικός Νόμος με τον οποίο επιβλήθηκε η κατάθεση
της περιουσίας τους στην Τράπεζα της Ελλάδος, εισφοροδιαφυγή, εισφοροκλοπή προς εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών συμφερόντων.
Κυρίως όμως η εφαρμογή των ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ που δημιουργούν στρατιές ανέργων και συρρικνώνουν την Κρατική αρωγή.
Επιβάλλουν τη συρρίκνωση της Κρατικής Χρηματοδότησης, αυξήθηκαν οι εισφορές των εργαζομένων με παράλληλη μείωση των εργοδοτικών εισφορών και κατήργησαν τους Κοινωνικούς Πόρους.
Η Κυβέρνηση της Μνημονιακής αριστεράς στα λόγια (στην πράξη Νεοφιλελεύθερη) που βαδίζει τη πεπατημένη των Μνημονίων, λέει δεν
θα κάνουμε άλλες μειώσεις στις Κύριες συντάξεις!!!
Αυτόματα με αυτή τη δήλωση αποδέχεται την Μνημονιακή Πολιτική
που ασκήθηκε όλα αυτά τα χρόνια στην Κοινωνική Ασφάλιση και
έφτυνε παντοιοτρόπως. Τέρμα η αποκατάσταση των συντάξεων που
δεσμευόταν ως αντιπολίτευση. Από τη κατάργηση των Μνημονίων,
περάσαμε στην τήρησή τους ως Ευαγγέλιο. Μέσα σε ένα χρόνο η Κυβέρνηση της Δεξιοαριστεράς, έκανε ότι δεν τόλμησαν να κάνουν οι
προηγούμενοι πέντε χρόνια.
ΑΥΞΗΣΑΝ ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ σε θεμελιωμένα
δικαιώματα, χωρίς να υπολογίσουν το ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Είναι
ΑΔΙΣΤΑΧΤΟΙ . Πώς να δώσει βάση κανείς σε όσα λένε!!! Ψάχνουν από
πού θα μας τα πάρουν!!! Η ΑΔΕΔΥ ήδη κατέθεσε Αγωγή στο ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ.
Υπέγραψαν το 3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ με το οποίο βγάζουν λάδι τις πολιτικές που ασκήθηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια και μεταφέρουν τη
θηλιά του Ασφαλιστικού Συστήματος στο λαιμό των συνταξιούχων!!!
Με το 3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ αναζητείται η λύση με την περαιτέρω δραστική
συρρίκνωση της Κρατικής Χρηματοδότησης.
Εάν η Κρατική Χρηματοδότηση έμενε στα 16 δις που ήταν το έτος
2012, δεν θα αναζητούνταν τώρα ο τρόπος με τον οποίο θα σφαγούν
οι συνταξιούχοι!!!
Η Κυβέρνηση αναζητά λύσεις με συνεχή συρρίκνωση της Κρατικής
Χρηματοδότησης (έως τον εκμηδενισμό της) παρότι σήμερα είναι στα
8 δις ευρώ.
Το ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 προβλέπει την συνεχή κατηφόρα της Κρατικής
Χρηματοδότησης και τα παπαγαλάκια της Κυβέρνησης στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ των ‘Α σοφών με τις προτάσεις τους για την επίλυση του Ασφαλιστικού, το ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ.
Τον τρόπο ψάχνουν πως θα μας τη φέρουν!!! Εάν πίστευαν αυτά που
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λένε για την καταλήστευση των Αποθεματικών με το PSI, θα αποκαθιστούσαν έστω σταδιακά την αυθαιρεσία, αυξάνοντας την Κρατική
Χρηματοδότηση.
Εξάλλου το επιχείρημα των προηγούμενων Μνημονιακών Κυβερνήσεων ήταν ακριβώς αυτό. Ότι αντικαθιστούν τη χασούρα του PSI, με
Κρατική Χρηματοδότηση.
Η ΝΕΟΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ εξαφανίζει τη χρηματοδότηση.
Είναι σαφές λοιπόν τι πρόκειται να πράξει!!! Δεν είναι ο μόνος τομέας
που μεταφέρουν εικονική πραγματικότητα. Χωρίς να σπάσουν αυγά
δηλαδή να καταργήσουν τα ΜΝΗΜΟΝΙΑ, να χρημοτοδοτήσουν επαρκώς το σύστημα, μας λένε ότι θα φτιάξουν ομελέτα. Θα λύσουν το
Ασφαλιστικό με διατήρηση των παροχών. Δεν γίνεται!!!!
Η Κυβέρνηση λέει ότι η κόκκινη γραμμή αφορά τις Κύριες Συντάξεις.
Οι Επικουρικές στον Καιάδα!!! Τις δίνει η Κυβέρνηση για να κρατήσει
δήθεν τις Κύριες!!!
Με δεδομένο ότι τα ταμεία επικουρικής Ασφάλισης θα χορηγούν
μερίσματα με βάση όσα εισπράττουν, θα δούμε μεγάλη μείωση των
παροχών των Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης. Παρά την απόφαση
του Συμβουλίου Επικρατείας για αντισυνταγματικότητα των έως σήμερα περικοπών, παρότι το Κράτος δεν συμμετέχει στην Επικουρική
Ασφάλιση. Η αύξηση των εισφορών για Κύριες και Επικουρικές Συντάξεις, είναι μια από τις κατευθύνσεις που θα κινηθεί η Κυβέρνηση
που «κυνηγάει μάγισσες», τις οποίες αποκαλεί προβοκάτορες της
Αριστεροδεξιάς Κυβέρνησης.
Η Δεύτερη κατεύθυνση είναι νέος υπολογισμός προς τα κάτω των συντάξεων, παλαιών και νέων. Η μείωση του ποσοστού αναπλήρωσης,
η μείωση του συντάξιμου μισθού, η ρήτρα ηλικίας είναι μερικά από
τα εργαλεία που έχει στο τραπέζι η Κυβέρνηση. Εξάλλου η Κυβέρνηση του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ 3 δεν λέει ποτέ ψέματα. Ότι υπόσχεται το κάνει
πράξη!!! Εδώ γελάμε!!!
Η ΠΟΕΔΗΝ εξέδωσε Ασφαλιστικό Οδηγό. Επιδιώκει να αποσαφηνίσει τα νέα όρια ηλικίας. Για άλλη μια φορά απαντά στις κακεντρέχειες
με έργα και πράξεις.
Αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να δώσει σωστές κατευθύνσεις, προκειμένου να αποφύγουν οι εργαζόμενοι, μέλη της ΠΟΕΔΗΝ τους Συνταξιολόγους.
Προχωράει μπροστά. Με συνέπεια, πράξεις και έργα. Με αγώνες. Οι
μάχες που θα δώσουν για τη σωτηρία του συστήματος Κοινωνικής
Ασφάλισης θα είναι διαρκείς.
Δεν θα περάσει το νομοσχέδιο - έκτρωμα της κυβέρνησης. Η ΠΟΕΔΗΝ διεκδικεί την ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑ ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ. Προσφεύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας. Ταυτόχρονα το
διεκδικεί με δυναμικούς αγώνες.
Θα ζήσει η Κυβέρνηση τη πολιτική μοναξιά της. Οι αγώνες για τη σωτηρία της Κοινωνικής Ασφάλισης είναι η μητέρα των μαχών. Η αρχή
του τέλους της Κυβέρνησης!!!
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΔΥΝΑΜΙΚη συμμετοχη
τησ ΠΟΕΔΗΝ
ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΕΡΓΕΙΕΣ
12/11 & 2/12/2015
ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ
υγειονομικό βήμα
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ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ – ΦΤΩΧΟΛΟΓΙΟ
Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ Νο1 δεσμεύτηκε στην ΑΔΕΔΥ, την ΠΟΕΔΗΝ, με την ανάληψη της Κυβέρνησης της Χώρας, τότε την αντιμνημονιακή περίοδο, το ξεπάγωμα της βαθμολογικής και ως εκ τούτω
τις Μισθολογικής Προαγωγής των υπαλλήλων χωρίς ποσοστώσεις (ν.
4024/2011), που ήταν παγωμένη από την ημερομηνία κατάταξης (111-2011). Θυμίζουμε ότι οι Δημόσιοι Υπάλληλοι άμεσα (μισθολογικές
περικοπές)και έμμεσα (φορολογικές επιβαρύνσεις, χαράτσια), έχασαν πάνω από 50% των μισθών τους την περίοδο των Μνημονιακών
ετών.
Η Κυβέρνηση μετά την Μνημονιακή Κολοτούμπα ξέχασε τις δεσμεύσεις της.
Το 3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ που υπέγραψε, προέβλεπε μισθολόγιο από
1/1/2011 με ουδέτερο Δημοσιονομικό αποτέλεσμα και σε δεύτερη
φάση αφενός μείωση της μισθολογικής δαπάνης σε ποσοστό του ΑΕΠ
και αφετέρου την κατανομή της δαπάνης. Όχι στο σύνολο του μισθολογικού φάσματος, αλλά συνδεδεμένη με την επίδοση, την απόδοση,
τις δεξιότητες και τα καθήκοντα που ασκούν οι Υπάλληλοι.
Προ των πυλών λοιπόν βρίσκονται νέες Μισθολογικές παρεμβάσεις
και Αξιολόγηση συνδεδεμένη με τον μισθό. Για την Αξιολόγηση η
ΠΟΕΔΗΝ πήρε το αγωνιστικό κολάι, από την περίοδο Μητσοτάκη. Θα
την αρνηθεί με αποχή, απειθαρχία, ανυπακοή.
Τι έκανε λοιπόν η Κυβέρνηση στη μισθολογική της παρέμβαση;
Έκρυψε τις νέες περικοπές κάτω από το χαλί!!! Μετά την μισθολογική
κατάταξη των υπαλλήλων, παγώνει η μισθολογική προαγωγή στα κλιμάκια έως 31.12.2017. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Κάνουν και το εξής
απίθανο που καμία Κυβέρνηση δεν τόλμησε να πράξει έως τώρα!!!
Ο πλεονάζων χρόνος μετά την κατάταξη των Υπαλλήλων 1-1-2016
έως 31.12.2017, πετάγεται στο καλάθι των αχρήστων!!! Είναι σαν να μη
πραγματοποιήθηκε ποτέ!!! Ουδέποτε άλλοτε συνέβη κάτι παρόμοιο!!!
Όλοι οι Δημόσιοι Υπάλληλοι θα εξελίσσονται μετά την 1/1/2018 στα
μισθολογικά κλιμάκια τουλάχιστον με ποινή δύο ετών!!! Άνοιξαν οι
ασκοί του Αιόλου και για μισθολογική διαγραφή περισσοτέρου χρόνου της διετίας, στην πιθανότερη των περιπτώσεων, παράτασης μετά
την 1/1/2018 του παγώματος της μισθολογικής εξέλιξης. Αντί να αναγνωρίσουν χρόνο προϋπηρεσίας από τον Ιδιωτικό Τομέα (έως 7 χρόνια) όπως προέβλεπε ο ν.4024/2011 χωρίς να εφαρμοσθεί, αφαιρούν
χρόνο που διανύθηκε στο Δημόσιο Τομέα!!! Εκεί που μας χρωστάγανε
μας πήραν και το βόδι.
Γιατί ως γνωστόν η επιτήρηση της χώρας, τα ΜΝΗΜΟΝΙΑ δεν λήγουν
τέλους του έτους 2017. Όσοι Υπάλληλοι παίρνουν μικρές αυξήσεις,
χορηγούνται ισόποσα, σε τέσσερα χρόνια. Φέξε μου και γλίστρησα
δηλαδή.
Όσοι υπέστησαν μειώσεις ( πάνω από τους μισούς) θα δουν να παραμένει ο ίδιος μισθός ως προσωπική διαφορά. Προσωπική διαφορά
που επιτρέπει μελλοντικές μισθολογικές ωριμάνσεις, έως την εξαφάνισής της. Μειώνεται το ωρομίσθιο και η προσωπική διαφορά είναι
ευάλωτη, για περικοπή σε άλλη Μνημονιακή μισθολογική παρέμβαση.
Μειώθηκε η Νυκτερινή απασχόληση στα κυκλικά ωράρια,
όλες τις νύκτες του μήνα. Ουσιαστικά επιδιώκεται η επικοινωνιακή διαχείριση κατάργησης της αμοιβής, για εργασία
που παρέχεται κατά τις Αργίες
και νύκτες προς συμπλήρωση
του ωραρίου, με τις συνεχείς
μειώσεις. Τίθεται σε ευθεία
αμφισβήτηση το επίδομα απομακρυσμένων, παραμεθόριων
περιοχών το οποίο θα χορηγείται έως τον Μάρτιο 2016.
Το μήνα αυτό θα εκδοθεί νέα
κοινή Υπουργική απόφαση.
Συνυπολογίζοντας τις αρχικές
προθέσεις της Κυβέρνησης στο
Νομοσχέδιο για κατάργηση
στις περισσότερες περιοχές,
το μέλλον του είναι αβέβαιο.
Ουσιαστικά το νέο Μισθολόγιο
βάζει σε τροχιά κατάργησης το

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

επίδομα επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας, αφού το συνδέει με
τις βέλτιστες πρακτικές των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(έως 31.12.2017).
Αφού λοιπόν δεν χορηγούνται τέτοιου είδους επιδόματα στις χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν βαίνει για
κατάργηση το εν’ λόγω επίδομα!!!
Ξεχάσανε στο Νόμο βέβαια να συνδέσουν με τις βέλτιστες πρακτικές
των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ύψος των βασικών μισθών
των Δημοσίων Υπαλλήλων. Εκεί ξεπερνούν τις 2000 ευρώ το μήνα.
Κυβερνητική Αλητεία είναι ο διαχωρισμός των επιδομάτων, ευθύνης
των προϊσταμένων τμημάτων του Δημοσίου Τομέα. Προσφεύγει η
ΠΟΕΔΗΝ στο ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ.
Το επίδομα ευθύνης των Τμημάτων της Νοσηλευτικής και Ιατρικής
Υπηρεσίας, καθορίστηκαν με το ν. 4354/2015 στα 250 ευρώ το μήνα,
εν αντιθέσει με τα άλλα οργανικά τμήματα (ακόμη και των Νοσοκομείων) που αυξήθηκε στα 290 ευρώ.
Πάλι καλά που γλίτωσε η ΠΟΕΔΗΝ και οι Νοσηλευτές που κινητοποιήθηκαν τα χειρότερα. Στο σχέδιο νόμου του μισθολογίου, προβλεπόταν η μείωση του επιδόματος ευθύνης στα 150 ευρώ.
Γιατί συνέβησαν όλα αυτά!!!
Ο Πρώτος λόγος ήταν η Κυβέρνηση με το νέο Μισθολόγιο να πετύχει
στις διαρκείς εξετάσεις που δίνει στην ΤΡΟΪΚΑ, ουδέτερο Δημοσιονομικό αποτέλεσμα.
Ο δεύτερος και σημαντικότερος λόγος ήταν η στοχοποίηση των τμημάτων που καθορίζουν την ποιότητα και το Δημόσιο χαρακτήρα των
παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας.
Επιδιώκουν να ανοίξει η συζήτηση, για δήθεν αποκατάσταση της αδικίας (40 ευρώ η διαφορά) με συρρίκνωση τμημάτων, κλινικών και
οργανικών θέσεων με έκδοση νέων οργανισμών, ώστε να μην αποκτηθεί πρόσθετο Δημοσιονομικό κόστος.
Εκτιμούν οι Κύριοι της Κυβέρνησης ότι θα μειωθούν οι αντιστάσεις
με το «τυράκι στην φάκα». Αμ δε!!!
Με δυναμικές Κινητοποιήσεις θα αναγκασθούν να εξισώσουν τα επιδόματα ευθύνης των τμημάτων. Χωρίς συρρίκνωση του Ε.Σ.Υ.
Όμως προξενεί εντύπωση η Κυβερνητική αναλγησία απέναντι στους
εργαζομένους στις νευραλγικότερες υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα.
Στοχοποιήθηκαν με το Νέο Μισθολόγιο.
Είναι μειωμένο το επίδομα ευθύνης. Μειώνεται η αμοιβή για τις Κυριακές, αργίες και νύκτες. Μειώνονται οι βασικοί μισθοί, τίθεται σε
αμφισβήτηση το επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας και
το επίδομα παραμεθόριων και απομακρυσμένων περιοχών.
Η Μισθολογική ποινή τουλάχιστον 2 ετών σε όλους τους Δημοσίους
Υπαλλήλους είναι ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΤΕΝΤΑ.
Κατάταξη και έως 31.12.2017 (και για όσα χρόνια κρατήσει η Μισθολογική καθήλωση) εξαφανίζεται ο χρόνος!!! Ταξίδι στο μέλλον!!!
Να χαιρόμαστε την ΝΕΟΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ – ΑΡΙΣΤΕΡΗ στα λόγια Κυβέρνηση.
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

15/12/2015 ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ έξω από το Υπουργείο Υγείας
για την πρόθεση της Κυβέρνησης να μειώσει το Επίδομα Θέσης Ευθύνης των Τμημάτων
Νοσηλευτικής και Ιατρικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων

ΠΡΟΣΦΕΥΓΕΙ Η ΠΟΕΔΗΝ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. της ΠΟΕΔΗΝ και εκπρόσωποι Σωματείων,
συναντηθήκαμε με τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κο Πολάκη,
κατά τη ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ που οργάνωσε η ΠΟΕΔΗΝ σήμερα Τρίτη
15/12/2015 στις 10.00πμ έξω από το Υπουργείο Υγείας και είχε μεγάλη συμμετοχή.
Ζητήσαμε την ΑΠΟΣΥΡΣΗ του ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ και τη διόρθωση νέων
αδικιών που περιγράφουμε στο κάλεσμα για τη Συγκέντρωση που
σας κοινοποιήσαμε.
Θέσαμε τα αιτήματα και πήραμε τις παρακάτω απαντήσεις:
1.Μείωση Επιδόματος Ευθύνης των Προϊσταμένων των τμημάτων,
της Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων στα
150€ (από 250€).
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ: Θα διορθωθεί στο υπό ψήφιση Μισθολόγιο με την επαναφορά του σημερινού ύψους του επιδόματος στα
250ευρώ, όπως και των άλλων προϊσταμένων τμημάτων του Δημόσιου Τομέα
2.Οι βασικοί μισθοί μειώνονται δραστικά. Ως εκ τούτω οι νεοδιόριστοι και οι νέοι υπάλληλοι στην υπηρεσιακή τους εξέλιξη θα έχουν
μικρότερο μηνιαίο μισθό από τους υφιστάμενους σήμερα.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ: Γλιτώσαμε τα χειρότερα. Είναι επιτυχία
που κρατήσαμε σε αυτό το ύψος τους μισθούς.
Ζήτησε ο Υπουργός από την ΠΟΕΔΗΝ να πανηγυρίσουμε για την μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης στη διαπραγμάτευση, από την οποία
προέκυψαν νέες περικοπές των μισθών μας, που συνολικά στη πενταετία αγγίζουν το 50%.
3.Ο συντάξιμος μισθός θα μειωθεί περαιτέρω. Η προσωπική διαφορά είναι στάχτη στα μάτια καθ’ ότι παραμένει ευάλωτη για περικοπή
σε μελλοντικές μισθολογικές παρεμβάσεις (ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3).
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ: Θα φτιάξουμε την οικονομία και δεν θα
χρειαστούν νέες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις!!!
4. Τα Νυκτερινά – Αργίες – Υπερωρίες πετσοκόβονται, αφενός επειδή υπόκεινται σε ποσοστιαία μείωση και αφετέρου επειδή μειώνεται
το ωρομίσθιο (1/280 σε μικρότερο βασικό μισθό).
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ: Είναι αδικία. Δεν μπορούμε να το διορθώσουμε σε αυτό το Νομοσχέδιο. Θα επιδιώξουμε σε επόμενα του
Υπουργείου Υγείας.
5. Σε περίπτωση μετάταξης του υπαλλήλου παύει να καταβάλλεται η
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προσωπική διαφορά.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ: Δεν γνωρίζει το θέμα. Συμφωνώ μαζί σας
θα το δούμε.
6. Το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας τίθεται σε
αμφισβήτηση αφού το σχετικό καθεστώς θα ευθυγραμμιστεί με την
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία έως 31/12/2017. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υφίστανται Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα στα
οποία να χορηγείται Μισθολογικό Επίδομα. Δηλαδή προωθείται η
αφαίρεση δικαιούχων ή η συνολική κατάργηση του Επιδόματος.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ: Η ΤΡΟΙΚΑ ζητούσε την άμεση περικοπή
του. Να θεωρείτε επιτυχία που παραμένει υπό αμφισβήτηση!!!
7. Περικόπτεται το Επίδομα Παραμεθόριων Περιοχών σε εργαζόμενους πολλών Νοσοκομείων καθ’ ότι επανακαθορίζονται οι δικαιούχοι.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ: Δεν μπορούμε να το διορθώσουμε. Θα δούμε αργότερα.
Σχόλιο: εκεί που μας χρωστάγανε θα μας πάρουν και το βόδι.
8. Παγώνει η μισθολογική εξέλιξη στα κλιμάκια έως 31/12/2017.
Μία από τα ίδια με το προηγούμενο μισθολόγιο (Ν. 4024/2011).
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ: Είναι επιτυχία της κυβέρνησης αυτό στο
μισθολόγιο.
Για το ζήτημα της Αξιολόγησης καθώς επίσης την συστηματική απαξίωση του ΕΣΥ, την υποστελέχωση, την υποχρηματοδότηση και την
ένταξη στα ΒΑΕ προαναγγείλαμε στον Υπουργό δυναμικές κινητοποιήσεις.
Η κυβέρνηση για άλλη μια φορά προσπαθεί με επικοινωνιακά κόλπα
να κρύψει την πραγματικότητα. Πραγματικότητα της πιστής εφαρμογής του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ 3 που σαρώνει ότι Δημόσιο Κοινωνικό Αγαθό
και δικαίωμα μας έχει απομείνει.
Συνεχίζουμε τους δυναμικούς αγώνες μας.
ΟΛΟΙ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ
6 μμ στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
• ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ
• ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ
• ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ
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ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΜΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ
Έχει χυθεί πολύ μελάνι για το τι έγινε στο υπουργείο υγείας και ποιοι
εκπροσώπησαν ποιους. Για την αποκατάσταση της αλήθειας το παρόν δόθηκε με πανό και σημαίες τόσο από την ΠΟΕΔΗΝ όσο και από
την ΠΑΣΥΝΟ. με αρκετές δεκάδες συναδέλφων να συμμετέχουν σε
μια δυναμική διαμαρτυρία ενάντια στα μέτρα της κυβέρνησης. Η συγκέντρωση είχε παλμό και αγωνιστικότητα δίνοντας και αρκετό υλικό
στα τηλεοπτικά κανάλια που είχαν μαζευτεί από νωρίς το πρωί. Δεν
υπήρξε κανένα ευτράπελο μεταξύ των παραβρισκόμενων με εξαίρεση έναν συνάδελφο που θεώρησε ότι την ώρα του αγώνα πρέπει
να βγάλει μερικές διασπαστικές κορώνες αλλά αγνοήθηκε παντελώς
από το συγκεντρωμένο πλήθος.
Με τον υπουργό συναντήθηκαν η ΠΟΕΔΗΝ και στη συνέχεια η ΠΑΣΥΝΟ. Ποιος ανόητος μπορεί να πιστεύει ότι κάποιοι εκμαίευσαν κάτι
περισσότερο από ένα πολιτικό πρόσωπο.. προφανώς μόνο η απειρία
δικαιολογεί την μπουρδολογία Στη συνέχεια οι εκπρόσωποι ενημέρωσαν τους συναδέλφους και η συγκέντρωση έληξε ειρηνικά.
Πάμε τώρα όμως στην ουσία του θέματος διότι όλα τα παραπάνω είναι
για τις σελίδες περιοδικού life stile. Ερωτώ συνάδελφοι πιστεύετε ότι
η πολιτική ηγεσία του υπουργείου δεν περίμενε όλη αυτήν την αντίδραση??? Πόσο ανόητος μπορεί να είναι κάποιος ή αφελής να μην
αντιλαμβάνεται ότι όλο αυτό το σενάριο ήταν ήδη δουλεμένο.... Η παροιμία του Χότζα είναι γνωστή σε όλους μας. Για να γίνω ποιο κατανοητός θα πρέπει να δούμε πρώτα το αποτέλεσμα, το επίδομα ευθύνης

των προϊσταμένων σε υπηρεσίες του δημοσίου θα ανέλθει στα 290
ευρώ ενώ στα νοσηλευτικά τμήματα ήταν 250 ευρώ και <<προσπάθησαν>> να το υποβαθμίσουν στα 150 ευρώ και μετά τις έντονες διαμαρτυρίες των εργαζομένων έγινε ξανά 250 ευρώ δηλαδή κερδίσαμε
αυτό που είχαμε αλλά χάσαμε αυτό που πήρανε οι άλλοι, εμείς όμως
πανηγυρίζουμε που δεν χάσαμε. Τι ωραίο μπέρδεμα!!! (κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ επικοινωνιακά σας βγάζω το καπέλο). Το ανθυγιεινό χάνεται το
2017 όπως είχαμε επισημάνει, τα νυχτερινά και οι αργίες οικονομικά
υποβαθμίζονται, στο νέο μισθολόγιο μπορεί να υπάρχει η προσωπική
διαφορά που καλύπτει εντέχνως τις οικονομικές απώλειες αλλά θα
έχει μεγάλες συνέπειες στο συνταξιοδοτικό μισθό αφού εκεί δεν υφίσταται προσωπική διαφορά. Όσο για την υποστελεχωση την υποχρηματοδοτηση και ένα σωρό ακόμα ζητήματα που υπάρχουν ούτε φωνή
ούτε λύση από την πλευρά των κυβερνώντων.
Η ΠΟΕΔΗΝ ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται σε ΚΑΜΙΑ περίπτωση να
πέσουμε σε αυτές τις ανόητες παγίδες τους και συνεχίζουμε να διεκδικούμε τα δικαιώματα μας. Τα επικοινωνιακά τρικ του υπουργού με
σκοπό να κρύψουν την πραγματικότητα δεν θα περάσουν.
ΚΟΥΡΟΥΒΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΤΕ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

εκδιΩΧΘΗΚΑΝ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ απο το δρομοκαϊτειο
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Επανειλημμένως η ΠΟΕΔΗΝ αναδεικνύει την μεγάλη κοροϊδία των
εργολάβων των Νοσοκομείων που εξαπλώνονται «σαν τις κατσαρίδες» από Υπηρεσία σε Υπηρεσία, προσφέροντας αμφιβόλου ποιότητας υπηρεσίες, σε συνθήκες Εργασιακού Μεσαίωνα.
Η ΠΟΕΔΗΝ κατήγγειλε το υψηλό κόστος των εργασιών που αναλαμβάνουν (πολλές φορές με ανάθεση). Κλέβουν το Δημόσιο αφού δεν
τηρούν τις συμβατικές υποχρεώσεις (αριθμός εργαζομένων, ωράρια).
Οι εργολαβικοί εργαζόμενοι, εργάζονται πολύ περισσότερες ώρες
από όσες αμείβονται (σπαστά ωράρια). Χωρίς Repo. Και όμως οι μισθοί τους είναι 300 ευρώ το μήνα. Δεν τους επικολλάται ο νόμιμος
αριθμός ενσήμων του ΙΚΑ.
Ο Νόμος 4325/2015 ήταν φωτογραφία για να καλύψει τις καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών, εκλογική πελατεία του ΣΥΡΙΖΑ και
αντικείμενο αντιπολιτευτικής αντιμνημονιακής εκμετάλλευσης (εάν
είναι δυνατόν και όμως ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε και αντιμνημονιακό κόμμα)!!! Έδωσε όμως δυνατότητα τα Νοσοκομεία να διώξουν τους εργολάβους; Αμ δε!!!
Παρότι η ΠΟΕΔΗΝ έθεσε το ζήτημα κατ’ επανάληψη στον τότε Υπουργό Υγείας Κο Κουρουμπλή και Αν. Υπουργό Υγείας (τότε) Κο Ξάνθο
( Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ Νο 1), «φωνή βοώντος εν τη ερήμω».
Ζήτησε η ΠΟΕΔΗΝ την παρέμβασή τους στις Διοικήσεις των Νοσοκομείων προκειμένου να εφαρμόσουν τον Νόμο, να εκδιώξουν τους
εργολάβους και να προσλάβουν τους ιδίους εργαζόμενους με ατομικές συμβάσεις έργου.
Καμία παρέμβαση!!!
Το ίδιο και οι δύο νέοι Υπουργοί της Υγείας εκ των οποίων ο Υπουργός
Υγείας (αναπληρωτής Υπουργός τότε) γνώριζε το ζήτημα.
Υπενθυμίζουμε ότι ως αντιπολίτευση ο Κος Ξάνθος εκ μέρους τους
ΣΥΡΙΖΑ επισκέφτηκε κατ’ επανάληψη το ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ, που αντιστεκόταν ενάντια στη μαύρη ανασφάλιστη εργασία των εργολάβων.
Υποσχέθηκε κατ’ επανάληψη στους εργολαβικούς εργαζομένους του
Δρομοκαϊτείου, ότι με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Κυβέρνηση, θα εκδιωχθούν οι
εργολάβοι και θα προσληφθούν σε μόνιμη- σταθερή εργασία.
Ως Υπουργοί έλαμψαν δια της σιωπής τους. Εξάλλου είναι πολλά τα
λεφτά του Δημοσίου που απομυζούν οι εργολάβοι, οι οποίοι διαθέτουν πολιτικές άκρες σε όλα τα Μνημονιακά κόμματα.
Στην τελευταία συνάντηση με την ΠΟΕΔΗΝ ο Υπουργός Κος Ξάνθος
είπε ότι άλλαξε η πολιτική μας για τους εργολάβους. Τι μεσολάβησε;
Ασφαλώς το ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 και οι πολιτικές άκρες των εργολάβων. Θα
αντικαταστήσουμε τους εργολάβους με ΚΟΙΝΣΠΕ είπε ο Υπουργός.
Μία από τα ίδια. Από την πίσω πόρτα ξανά εργολάβοι!!! Το είπε η ΠΟΕΔΗΝ. Κατήγγειλε την Μνημονιακή οπισθοχώρηση της Κυβέρνησης.
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Το ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ προχώρησε στην εκδίωξη των εργολάβων Καθαρισμού. Προσέλαβε τους ίδιους Εργαζόμενους και περισσότερους
(συμπλήρωσε τον αριθμό από όσους είχαν αποχωρήσει και επιθυμούσαν να εργασθούν), οι οποίοι αμείβονται με 700€ τον μήνα. Επικολλούνται κανονικά τα ένσημά τους στο ΙΚΑ.
Το κέρδος του Νοσοκομείου είναι 40%. Με το 60% του καταβαλλόμενου ποσού στους εργολάβους έχει πολύ καλή ποιότητα καθαρισμού,
επαρκή αριθμό προσωπικού, αμειβομένου με το μισθό Δημοσίου
Υπαλλήλου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.
Το Σωματείο Εργαζομένων του ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟΥ και οι εργαζόμενοι
που συνήψαν ατομικές συμβάσεις βγήκαν σε νέες κινητοποιήσεις,
αφού ο νόμος είχε ημερομηνία λήξεως (31/12/2015).
Ζήτησαν παράταση των συμβάσεων και πιο σταθερή εργασία. Έκτισαν
για άλλη μια φορά το ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ. Θορυβήθηκε η Κυβέρνηση. Η
ΠΟΕΔΗΝ παράλληλα ζητούσε και ζητάει την εκδίωξη των εργολάβων.
Το μόνο που έκανε η Κυβέρνηση είναι να παρατείνει τις συμβάσεις
έργου των εργαζομένων στη καθαριότητα όσων Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου είχαν προλάβει να εκδιώξουν τους εργολάβους.
Στο ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ πρόκαναν!!!
Μάλιστα Αντιπροσωπεία των Καθαριστριών με τον Πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ συναντήθηκαν Δευτέρα 28/12/2015 με την Πρόεδρο του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ και ανέπτυξαν τα επιχειρήματα (νομικά) για την
υπογραφή του εντάλματος που είχε κολλήσει στην Επίτροπο, εξαιτίας
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΕΙΟΥ για τo Νοσοκομείo της Ιεράπετρας (Συγγνωστή πλάνη).
Τα Κατάφεραν. ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΤΟ ΕΝΤΑΛΜΑ. Οι επίτροποι ήταν έτοιμοι να τα γυρίσουν πίσω στα Νομικά Πρόσωπα με ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ!! Η παρέμβαση της ΠΟΕΔΗΝ στην ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ βοήθησε να λυθεί η εκκρεμότητα!!! Οι υπογραφές των
επιτρόπων ανοίγουν το δρόμο της παράτασης έως 31/12/2016!!! Όχι
μόνο στο ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ, αλλά σε όλα τα Ν.Π.Δ.Δ. που είχαν αυτή
την εκκρεμότητα.
Στα άλλα Νοσοκομεία τι γίνεται!!!
Ζουν και μακροημερεύουν οι εργολάβοι καθαρισμού. Οι Ατομικές
συμβάσεις ήταν ένα βήμα μπροστά στο ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ. Φυσικά δεν
αρκεί αφού η μόνιμη και σταθερή εργασία διασφαλίζει τα εργασιακά
δικαιώματα.
Αυτό παλεύει η ΠΟΕΔΗΝ για όλα τα Νοσοκομεία. Μη παραμυθιάζεται
τους εργαζομένους Κε Υπουργέ με τις ΚΟΙΝΣΠΕ. Αποδεικνύεται για
άλλη μια φορά ότι δεν θέλει η Κυβέρνηση να πατάξει τη διαφθορά.
Είναι πολλά τα λεφτά!!! Κονομάνε οι εργολάβοι και διαθέτουν υψηλή
πολιτική προστασία!!!!
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η αμαλιαδα στο ποδι για τη σωτηρια του νοσοκομειου
Ευχαριστούμε μέσα απ’ την καρδιά μας όλους τους συναδέλφους,
όλους τους φορείς και συλλόγους, τους απλούς πολίτες του Δήμου
μας αλλά και της ευρύτερης περιοχής που ανταποκρίθηκαν στο προσκλητήριο του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ μας και συμμετείχαν μαζικά και δυναμικά
στο μεγάλο συλλαλητήριο της ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 11-12-2015 ενάντια στις
μεθοδεύσεις για την υποβάθμιση του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ μας και το σταδιακό μαρασμό έως το κλείσιμό του.
Μα πιο πολύ θέλουμε να ευχαριστήσουμε τη νεολαία, τους μαθητές των σχολείων που τόσο αυθόρμητα αλλά τόσο συνειδητά έδωσαν
βροντερό παρόν αντιστάθηκαν και διαδήλωσαν απαιτώντας ΔΗΜΟΣΙΑ
ΥΓΕΙΑ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ.
Δεσμευόμενοι από αυτή τη μεγαλειώδη παρουσία και αντίσταση
δεν μπορούμε παρά να δώσουμε όρκο και λόγο τιμής ότι παρά τα τόσα
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, θα συνεχίσουμε με μεγαλύτερη
πίστη τον αγώνα μας για την υπεράσπιση και την αναβάθμιση του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ μας που ιστορικά είναι από τα πιο ποιοτικά στη χώρα μας.
Δεσμευόμαστε ακόμα ότι το βροντερό «ΟΧΙ» εργαζόμενων, φορέων
και πολιτών δεν πρόκειται ποτέ να γίνει «ΝΑΙ» για συναίνεσή μας στις
προσπάθειες της κυβέρνησης που με αντάλλαγμα την παραμονή της
στην εξουσία, υποκύπτει αδιαμαρτύρητα στις εντολές των δανειστών
επιχειρώντας μεταξύ άλλων να καταρρακώσει και να εξοντώσει τη
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ.

Καλούμε το Υπουργείο Υγείας, τη Διοίκηση της 6ης Υ.ΠΕ., τους
βουλευτές του Νομού μας και ιδιαίτερα αυτούς που εκπροσωπούν την
κυβέρνηση (τυχαία άραγε η απουσία τους στο συλλαλητήριο;) που
τόσο λαλίστατοι ήσαν προεκλογικά, να σταματήσουν το «κρυφτούλι»
αποδεικνύοντας με δράσεις και πράξεις το ενδιαφέρον τους για το
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ. Όχι με αόριστες υποσχέσεις.
ΤΑ ΨΕΥΤΙΚΑ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ τέλειωσαν.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ – Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

μεγαλη συγκεντρωση στην απεργια τησ ποεδην 2/12/2015
Πάνω από 2.000 εργαζόμενοι στις Δημόσιες Υπηρεσίες Υγείας και
Πρόνοιας διαδήλωσαν έξω από το Υπουργείο Υγείας, ενάντια στη συστηματική απαξίωση της μεγαλύτερης κοινωνικής κατάκτησης της
μεταπολίτευσης, που είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Μας φλόμωσαν στα ψέματα οι Υπουργοί της Υγείας.
Δηλώνουν ότι βρήκαν τη μαγική συνταγή να σώσουν το σύστημα
εφαρμόζοντας τα ΜΝΗΜΟΝΙΑ, ενώ στην πραγματικότητα το διαλύουν.
Οι Δημόσιες δαπάνες υγείας συρρικνώνονται και οι πολίτες είναι αναγκασμένοι να αγοράζουν τις υπηρεσίες με κρυφά ή φανερά χαράτσια.
Έκλεισε το έτος με εκταμίευση του 50% της προβλεπόμενης κρατικής χρηματοδότησης στον Προϋπολογισμό του έτους 2015.
Η οικονομική κατάσταση των Νοσοκομείων είναι εκτός ελέγχου.
Οφείλουν στους προμηθευτές 1,5 δις ευρώ και αδυνατούν να προμηθευτούν υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό. Δεν υπάρχουν χειρουργικά υλικά, βαμβάκι, γάζες, σύριγγες κ.α.
Κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.
Ψέματα του Πρωθυπουργού 2/4/2015 η δέσμευση για πρόσληψη
4.500 υπαλλήλων έως τέλος του έτους 2015. Το πολύ να ολοκληρωθούν εντός του έτους 2016 οι 980 προσλήψεις που προκηρύχθηκαν
πριν λίγες ημέρες. Και όμως αποχώρησαν 17.000 Υγειονομικοί και
αναμένεται εντός του επόμενου τριμήνου η συνταξιοδότηση άλλων
3.000.
1 στις 3 οργανικές θέσεις είναι κενές σε οργανισμούς που συστήθηκαν σύμφωνα με τις Μνημονιακές Δεσμεύσεις (καταργήσεις, συγχωνεύσεις).
Η κάλυψη σε κάθε κλινική των 40 ασθενών είναι μία Νοσηλεύτρια
τη βάρδια.
Τα Νοσοκομεία των Νησιών αν και υπερδιπλασιάστηκε η ζήτηση από
τους πρόσφυγες δεν προσέλαβαν ούτε έναν επικουρικό υπάλληλο, εν
αντιθέσει με προηγούμενα έτη, μόνο για την τουριστική περίοδο προσλάμβαναν κατ’ εξαίρεση προσωπικό.
Η κυβέρνηση προτίθεται να αντιμετωπίσει την κατάσταση με κατάργηση των πενήντα διασυνδεόμενων Νοσοκομείων, ελαστικοποίηση
των εργασιακών σχέσεων, επέκταση του θεσμού των εργολαβικών
εργαζομένων που προσφέρουν μαύρη και ανασφάλιστη εργασία.
Και όμως δεν μας εντάσσουν στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.
Η πορεία κατευθύνθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών όπως προαναγγείλαμε πριν ημέρες για να καταθέσουμε Υπόμνημα ένταξης στα
ΒΑΕ. Οι Υπουργοί χωρίς ίχνος Δημοκρατικής ευαισθησίας εξαφανίστηκαν.
Ο Υπουργός Οικονομικών ήταν κρυμμένος. Εμφανίστηκε στο Υπουρ-
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γείο Οικονομικών τρία λεπτά μετά το τέλος της συγκέντρωσής μας.
Ψέματα από την κυβέρνηση η αναδιοργάνωση της Πρωτοβάθμιας
Περίθαλψης. Κλείνουν η μία μετά την άλλη οι Μονάδες και η Πρωτοβάθμια Περίθαλψη παραδίδεται στους ιδιώτες επιχειρηματίες. Οι
εργαζόμενοι δεν έχουν πληρωθεί νυκτερινά και αργίες ούτε για ένα
μήνα του έτους.
Ψέματα η αναβάθμιση της Ψυχικής Υγείας. Οι λιγοστές Μονάδες
υποφέρουν από την αυξημένη ζήτηση. Ποινικοποιείται η εργασία
και αυξάνεται η επικινδυνότητα. Δεν ξεκαθαρίζει η κυβέρνηση τι θα
πράξει για τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία που με βάση το σύμφωνο ΛΟΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ – ANDOR κλείνουν 31/12/2015.
Το ΕΚΑΒ στενάζει από την έλλειψη ασθενοφόρων και Πληρωμάτων
Ασθενοφόρων. Εθελοντική εργασία προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας
για την κάλυψη των κενών. Αν είναι ποτέ δυνατόν!!!
ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ διαλύονται, συρρικνώνεται και το προσωπικό μετακινείται σε μεγάλες αποστάσεις.
Η πορεία στάθηκε έξω από το Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και παραδόθηκε ΨΗΦΙΣΜΑ στην Υπουργό.
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
- Επαρκή στελέχωση και χρηματοδότηση του Δημόσιου Συστήματος
Υγείας και Πρόνοιας
- Δωρεάν υγειονομική Περίθαλψη με καθολική πρόσβαση
- Ένταξη στα ΒΑΕ
- Εκδίωξη των εργολάβων
- Κατάργηση Μνημονίων
Συγκροτήσαμε το Υγειονομικό Κίνημα Ελπίδας – Αντίστασης – Ανατροπής
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ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Ακόμη ηχούν στα αφτιά μας οι αντιπολιτευτικές κορώνες
της Νεομνημονιακής Αριστεροδεξιάς Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
– ΑΝΕΛ, για την άρση της ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Νοσοκομειακών
Μονάδων, με κατάργηση του Επάρατου Νόμου Λοβέρδου (Ν.
4252/2012 ΜΝΗΜΟΝΙΟ 2).
Πρόκειται για μικρά και μεσαία Νοσοκομεία που προσφέρουν ποιοτικές, δωρεάν με εύκολη πρόσβαση υπηρεσίες
στους κατοίκους των περιοχών που είναι ανεπτυγμένα.
Μάλιστα γενική αποδοχή είναι ότι αποφορτίζουν τη ζήτηση
από τα μεγάλα κοντινά τους Νοσοκομεία κατά τις εφημερίες.
Σε πόσες πορείες δεν συμμετείχαν με τους φορείς και τους
κατοίκους των περιοχών τα Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ (τώρα Βουλευτές, Υπουργοί) για τη συστηματική απαξίωση των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων (συρρίκνωση κλινικών, κλινών,
μεταφορά προσωπικού στα Νοσοκομεία έδρες των Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, συστηματική απαξίωση).
Σε πόσες πορείες και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας δεν συμμετείχαν για την κατάργηση των έντεκα Νοσοκομείων επί
Υπουργίας Γεωργιάδη.
Τι ΠΡΑΤΤΟΥΝ σήμερα ως κυβέρνηση στα Διασυνδεόμενα
Νοσοκομεία;
Έχει μεγάλο ενδιαφέρον!!!
Συνεχίζουν τις μετακινήσεις προσωπικού, την κατάργηση
κλινικών και κλινών. Μέχρι τώρα τα έριχναν στους Διοικητές. Τώρα που θα ρίξουν την ευθύνη;
Διοικήσεις Σωματείων Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων επισκέπτονται τους Υπουργούς της Υγείας, τον Γενικό Γραμματέα θέτοντας το ζήτημα της αποσύνδεσης των Νοσοκομείων.
Η απάντηση στερεότυπη!
Δεν το επιτρέπει η ΤΡΟΪΚΑ!!!
Ο Αν. Υπουργός Υγείας κος. Πολάκης έστειλε εντολές σε πολλά διασυνδεόμενα Νοσοκομεία και στα αντίστοιχα Νοσοκομεία έδρες των Νομικών προσώπων, για τη σύσταση ενός

Οργανισμού με Ενιαίες Υπηρεσίες. Τι σημαίνουν οι συγκεκριμένες εντολές; ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 50 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑ:
Μεγαλειώδη Συγκέντρωση και Πορεία 10.000 κατοίκων (όλη
η πόλη) για τη σωτηρία του Νοσοκομείου της πόλης (διασυνδεόμενο με το Νοσοκομείο Πύργου που είναι η έδρα του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου).
Θορυβήθηκε η κυβέρνηση. Άρχισε τα ψέματα. Τα γνωστά
επικοινωνιακά ψέματα. Την ώρα που κλείνει ένα Νοσοκομείο για πέντε ιατρούς και 20 Νοσηλευτές!!!
Και έχουν το θράσος να ομιλούν!!!
Ο «αντιμνημονιακός» Διοικητής της 6ης ΥΠΕ εγκαλεί τους
Φορείς, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου του Νοσοκομείου Αμαλιάδος, επειδή όπως λέει έχουν το θράσος να
αποκαλούν το Νοσοκομείο της πόλης τους ως Νοσοκομείο
Αμαλιάδος και ΟΧΙ ως παράρτημα του Νοσοκομείου ΗΛΕΙΑΣ.
Χρησιμοποιεί ως επιχειρηματολογία τον ανασχεδιασμό του
Υγειονομικού Χάρτη της περιοχής με ουσιαστική κατάργηση
των Νοσοκομείων Αμαλιάδος και Κρεστένων και την λειτουργία ενός Νοσοκομείου (Πύργου).
Δεν μας επιτρέπουν πια ούτε τα ονόματα των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων να προφέρουμε. Όχι να κάνουμε αγώνες
για τη σωτηρία τους!!! Έλεος!!!
Οι κυβερνήσεις όχι μόνο δεν προτίθενται να αποσυνδέσουν
τα Νοσοκομεία, αλλά εκτελούν σχέδιο συρρίκνωσης και κατάργησής τους.
ΜΝΗΜΟΝΙΑ εφαρμόζουν οι κολοτούμπες!!!
Δεν θα αργήσουν να εμφανισθούν ξανά οι δυναμικές Συγκεντρώσεις και Πορείες Διαμαρτυρίας στα Διασυνδεόμενα Νοσοκομεία!!!
Έρχονται……..
Η ΑΜΑΛΙΑΔΑ δείχνει το δρόμο.

δρομοκαϊτειο «κλειστο λογω μνημονιων»
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Το ΕΣΥ απαξιώνεται, συρρικνώνεται, ιδιωτικοποιείται και φυσικά η ψυχική υγεία δεν έχει μείνει στο απυρόβλητο.
Η σημερινή Κυβέρνηση συνεχίζοντας την πολιτική των προηγούμενων Κυβερνήσεων με την υποχρηματοδότηση να αποτελεί κυρίαρχη επιλογή, εγκαταλείπει την ψυχική υγεία στην
τύχη της και μεταβιβάζει το βάρος της περίθαλψης στους
ίδιους τους ασθενείς και τις οικογένειές τους.
Το Ψ.Ν.Α «Δρομοκαϊτειο» αποτελώντας στυλοβάτη της ψυχικής υγείας στη χώρα δέχεται πάνω από 3.000 εισαγωγές ανά
έτος και 15.000 εξωτερικοί ασθενείς να επισκέπτονται σε τακτική βάση τα Εξ. Ιατρεία του Νοσοκομείου.
Παρά τον όγκο προσφοράς δυστυχώς η σημερινή Κυβέρνηση
κωφεύοντας στις εκκλήσεις των εργαζομένων δεν ενισχύει το
Νοσοκομείο με το απαραίτητο Νοσηλευτικό – Ιατρικό και όλων
των ειδικοτήτων προσωπικό οδηγώντας τη λειτουργία του Νοσοκομείου κάτω από τα όρια της ασφάλειας.
Αν και έχουν επανειλημμένως προσκληθεί οι ιθύνοντες του
Υπουργείου Υγείας να επισκεφθούν και να ενημερωθούν εκ
του σύνεγγυς για το μέγεθος των προβλημάτων κανείς δεν
προσήλθε.

υγειονομικό βήμα

Καλούμε την Πέμπτη 26/11/2015 σε στάση εργασίας 9.00π.μ.
– 12.00μ.μ και συγκέντρωση στην πύλη του Νοσοκομείου για
αποκλεισμό της εφημερίας.
ΖΗΤΑΜΕ:
1. Ανοιχτό ψυχιατρείο
2. Τομεοποίηση υπηρεσιών
ψυχικής υγείας
3. Επαρκή χρηματοδότηση
4. Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων
5. Ασφαλής εφημερία
6. Δωρεάν και δημόσια
υγεία.
ΤΟ Δ.Σ.
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ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ ΤΕΛΜΑ ΤΟΥ ΕΣΥ
Κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ του
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ που επιβεβαιώνει το ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ
ΤΕΛΜΑ του ΕΣΥ, αν και τελικά απεσύρθη επειδή θεωρήθηκε παράλληλο πρόγραμμα. Τα παράλληλα προγράμματα της
κυβέρνησης ούτως ή άλλως τέμνονται με το ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3,
διαλύοντας το ΕΣΥ την μεγαλύτερη κοινωνική κατάκτηση της
μεταπολίτευσης.
Οι Υπουργοί της Υγείας δηλώνουν ότι ανακάλυψαν τη
ΜΑΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, σωτηρίας του συστήματος εφαρμόζοντας
το ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3.
Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Οι υπηρεσίες
θα απαξιώνονται, θα συρρικνώνονται, θα ιδιωτικοποιούνται
και οι πολίτες θα βάζουν το χέρι όλο και πιο βαθιά στη τσέπη,
για αγορά των υπηρεσιών.
Χρόνο με το χρόνο μειώνεται η κρατική χρηματοδότηση οι υπηρεσίες κοστολογούνται και οι πολίτες καλούνται να
τις αγοράζουν με κρυφά ή φανερά χαράτσια.
Παρότι προαναγγέλθηκε από τον Υπουργό Υγείας η
κατάργηση της ΕΣΑΝ ΑΕ (εργαλείο κοστολόγησης των υπηρεσιών) στο Νομοσχέδιο δεν συμπεριλήφθηκε τελικά η κατάργησή της.
Για πρώτη φορά στο ΕΣΥ εντάσσεται Νοσοκομείο (Γενικό
Νοσοκομείο ΘΗΡΑΣ) που θα λειτουργεί με ιδιοκτησιακό καθεστώς Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε. Μ.Υ. ΑΕ). Μάλιστα προβλέπεται η τιμολόγηση των υπηρεσιών που θα προσφέρει και η
λειτουργία του με ιδία έσοδα.
2% αυξήθηκε η Υγειονομική Περίθαλψη των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων, χωρίς να καταλήγει ούτε ένα
ευρώ στο σύστημα.
5,2% είναι οι Δημόσιες Δαπάνες Υγείας στη χώρα μας
(6% προέβλεπε το 2ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ). Το αντίστοιχο ποσοστό στις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 7,5%.
3,1% είναι οι Ιδιωτικές Δαπάνες Υγείας. Το αντίστοιχο
ποσοστό στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 1%.
Οι πολίτες της χώρας πληρώνουν 5δις ευρώ περισσότερα από τους άλλους Ευρωπαίους πολίτες για να βρουν την
υγεία τους, αν και βιώνουμε συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης.
Η κρατική χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ είναι 520εκ.
ευρώ, από 0,6% του ΑΕΠ που προβλέπει ο συστατικός Νόμος.
Ο Οργανισμός είναι σε κακό οικονομικό χάλι, καθότι αδυνατεί
να καλύψει τις υποχρεώσεις.
Το βιβλιάριο ασθενείας κατάντησε κουρελόχαρτο.
Οι Πρωτοβάθμιες Μονάδες κλείνουν η μία πίσω από την άλλη.
Η Δωρεάν Υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων
που προωθεί το ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ, σύμφωνα με την έκθεση του
Γενικού Λογιστηρίου θα στοιχίσει 100εκ. ευρώ, τα οποία θα
καλυφθούν από τον ΕΟΠΥΥ.
Ούτε ένα ευρώ από το ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ!!! Από τον
ΕΟΠΥΥ παρότι βρίσκεται σε αυτή τη δυσχερή οικονομική κατάσταση. Πρόκειται λοιπόν για επικοινωνιακή διαχείριση της
σημερινής κατάστασης και ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ.
Τα εμπόδια θα συνεχίζουν να υφίστανται. Εξάλλου
με το Νομοσχέδιο η πρόσβαση παραπέμπεται σε Υπουργικές
Αποφάσεις, συνδέεται με εισοδηματικά κριτήρια. Ταυτόχρονα
συστήνονται για την πρόσβαση στο σύστημα, διαμεσολαβητές Υγείας και συντονιστές Υπηρεσιών Υγείας. Με άλλα λόγια
δηλαδή και άλλη σύνθεση οι σημερινές Τριμελείς Επιτροπές
των Νοσοκομείων. Οι πολίτες θα κληθούν λοιπόν για άλλη μια
φορά να πληρώσουν έμμεσα ή άμεσα την όποια άρση των
εμποδίων πρόσβασης στο σύστημα, αφού δεν προβλέπεται
επιπλέον χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Δεν προβλέπει το Νομοσχέδιο μέτρα ενίσχυσης των Νοσοκομείων.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Για άλλη μια φορά έχουμε να κάνουμε με επικοινωνιακή διαχείριση του ζητήματος.
Εφέτος τα Νοσοκομεία πήραν κρατική χρηματοδότηση 906εκ.
ευρώ, από το 1,5δις που προέβλεπε ο προϋπολογισμός του
έτους 2015. Πέρυσι δόθηκαν 2,5δις ευρώ (1,6δις ευρώ τακτική επιχορήγηση και 900εκ. ευρώ για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών). Η κυβέρνηση συνεχίζει να βαπτίζει το
ψάρι….. κρέας.
Την συνεχή συρρίκνωση των Δημοσίων Δαπανών της Υγείας
την εμφανίζουν ως αύξηση. Κρύβουν το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, που λειτουργεί ως κόφτης των Κοινωνικών Δαπανών
όταν ξεφεύγουν τα έσοδα (Ν.4334/2015).
Τα Νοσοκομεία οφείλουν πάνω από 1,7δις στους προμηθευτές.
Αδυνατούν να προμηθευτούν υλικά και φάρμακα.
Κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.
Ο προϋπολογισμός του έτους 2016 είναι στο ύψος του εφετινού. Μόνο που δεν ξεκαθαρίζουν από το Υπουργείο Υγείας εάν
θα είναι ίδιος με το εκταμιευμένο κονδύλι ή το προβλεπόμενο
στον προϋπολογισμό του έτους 2015. Από τα 906εκ. ευρώ της
κρατικής χρηματοδότησης, τα 400εκ. ευρώ τα Νοσοκομεία
έλαβαν τις τελευταίες ημέρες με την υποσημείωση ότι αν δεν
απορροφηθούν μέχρι τέλος του έτους θα επιστρέψουν στη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Με τις διαδικασίες ενταλματοποίησης, τις καθυστερήσεις
στους Παρέδρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μεγάλο μέρος
των εν λόγω κονδυλίων θα επιστραφούν.
Και όμως οι Υπουργοί ανακοινώνουν μέχρι και τώρα επιχορηγήσεις στα Νοσοκομεία, σε γνώση τους, ότι θα επιστραφούν
στη Τράπεζα της Ελλάδος. Μετά θα ρίξουν την ευθύνη στις
υπηρεσίες των Νοσοκομείων.
Το προσωπικό αποδεκατίστηκε από τις 20.000 αποχωρήσεις
και τις μηδενικές προσλήψεις.
«Άνθρακας ο θησαυρός» των 4.500 προσλήψεων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός 2 Απρίλη έξω από το Υπουργείο Υγείας.
ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ.
1 στους 3 είναι κενές οι οργανικές θέσεις των Νοσοκομείων.
1 Νοσηλεύτρια για 40 Ασθενείς σε κάθε βάρδια με οφειλόμενες κανονικές άδειες και χιλιάδες ρεπό στο σύνολο του προσωπικού κάθε Νοσοκομείου.
Στο μάτι του κυκλώνα βρίσκονται τα διασυνδεόμενα Νοσοκομεία προς κατάργηση και η περαιτέρω ελαστικοποίηση των
εργασιακών σχέσεων (προσωπικό με μπλοκάκια)
Με το Νέο Μισθολόγιο το επίδομα θέσης ευθύνης των Προϊστάμενων Τμημάτων της Ιατρικής και Νοσηλευτικής υπηρεσίες των Νοσοκομείων, υπολείπεται 40ευρώ σε σχέση με τα
άλλα τμήματα του Δημόσιου Τομέα και των Νοσοκομείων.
20% μειώθηκε η αποζημίωση της νυκτερινής απασχόλησης.
Υγειονομικός υπάλληλος σε φουλ κυκλικό ωράριο θα αμείβετε με 70ευρώ το μήνα.
Αποκλείονται πολλά από τα επαγγέλματα που ανήκουν στην
Ιατρική Υπηρεσία από το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής
εργασίας που ούτως ή άλλως τίθεται σε αμφισβήτηση η χορήγησή του (έως 31-12-2017).
Το επίδομα παραμεθορίων – προβληματικών περιοχών χορηγείται με ημερομηνία λήξεως (Μάρτιος 2016)
Το ΕΣΥ καταστρέφεται με την ΕΦΑΡΜΟΓΗ των ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ
και ΚΑΝΕΝΑ ΨΕΥΔΕΠΙΓΡΑΦΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΚΡΥΨΕΙ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Οργανώνουμε δυναμικές κινητοποιήσεις αντίστασης μαζί με τους κατοίκους και
τους φορείς της κάθε περιοχής.
Θα σώσουμε το ΕΣΥ την μεγαλύτερη κοινωνική κατάκτηση της
μεταπολίτευσης.
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ΣΥΡΙΚΝΩΣΗ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
Νόμος του Κράτους που ψήφισε η
ΝΕΟΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ (ν.4336/2015)
3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ
Προβλέπει,
Υλοποίηση της μεταρρύθμισης Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης που
προβλέπει ο ν.4238/2014. Καταγραφή των δυνατοτήτων των Δημόσιων Μονάδων Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης και κάλυψη της ζήτησης
από τον Ιδιωτικό Τομέα.
Οι καλύψεις του ΕΟΠΥΥ σε διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις θα συρρικνωθούν στα 300 εκ. ευρώ.
Γιατί λοιπόν μας δουλεύουν οι Κύριοι της Κυβέρνησης;
Το λένε σε όλους τους τόνους ότι θα εφαρμόσουν το ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3.
Ως εκ τούτο θα τελειώσουν την Δημόσια Πρωτοβάθμια Περίθαλψη.
Ψάχνουν τον τρόπο να τη διαλύσουν χωρίς να φαίνεται.
Μέχρι σήμερα καταργήθηκαν 40% των Μονάδων Πρωτοβάθμιας
Περίθαλψης. (Υγειονομικές Μονάδες πρώην του ΕΟΠΥΥ). Οι Διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών στέλνουν συνεχώς ραβασάκια συρρίκνωσης, των ωρών λειτουργίας πολλών Κέντρων Υγείας..
Ακόμη δεν λύθηκαν τα διαδικαστικά προβλήματα Διοικητικής, Οργανικής και λειτουργικής μεταφοράς των Κέντρων Υγείας, από τα
Νοσοκομεία προέλευσης στις Υγειονομικές Περιφέρειες.
Το αποτέλεσμα αυτού είναι να καρκινοβατούν τα Κέντρα Υγείας από
τις ελλείψεις υλικών και να παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις
στην εξόφληση των δεδουλευμένων νυκτερινών και Αργιών.
Η Μεταρρύθμιση Γεωργιάδη (ν.4238/2014), προβλέπει την αξιολόγηση των υφιστάμενων Μονάδων και την κατάργηση πολλών εξ’ αυτών.
Φυσικά την κάλυψη της ζήτησης θα αναλάβει ο Ιδιωτικός Τομέας
με μία ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ. Το κόστος θα πληρώνουν οι πολίτες, αφού το
βιβλιάριο ασθενείας παρότι αυξήθηκε η Υγειονομική Περίθαλψη (3ο
ΜΝΗΜΟΝΙΟ), κατάντησε κουρελόχαρτο.
Ενοχλήθηκε Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ με την συγκεκριμένη φράση του
Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ στη Βουλή κατά την ακρόαση φορέων στην

ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, στην συζήτηση Νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας το οποίο τελικά απεσύρθη. Πήρε πληρωμένη απάντηση
ότι η Κυβέρνηση όσο και αν προσπαθεί δεν μπορεί να κρύψει ότι
η Πρωτοβάθμια Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη πληρώνεται από τις
τσέπες των Ασφαλισμένων.
Η Κυβέρνηση στο υπό κατάθεση Νομοσχέδιο, προβλέπει την κατάργηση του Κέντρου Υγείας Σαντορίνης και την λειτουργία Νοσοκομείου ως Ανώνυμη Εταιρία. Μεταφορά του προσωπικού της Δημόσιας
Μονάδας Υγείας στην Ανώνυμη Εταιρία!!!
Αυτό δεν επιβεβαιώνει την επιχειρηματολογία της ΠΟΕΔΗΝ; Ιδιωτικοποίηση, Κοστολόγηση Υπηρεσιών και Ελαστικοποίηση Εργασιακών Σχέσεων. Πως ενισχύεται το Ε.Σ.Υ. σε μία περιοχή όπου θα
λειτουργήσει Νοσοκομείο (ως Ανώνυμη Εταιρία) και καμία Δημόσια
Πρωτοβάθμια Υγειονομική Μονάδα. Δεν δείχνει την κατεύθυνση που
οδηγείται το Ε.Σ.Υ.!!
Πέρασαν στο Κυβερνητικό Συμβούλιο τη σύσταση Πρωτοβάθμιων
Μονάδων γειτονιάς. Ετοιμαστείτε για την κατάργηση ή συρρίκνωση
των υπολοίπων Πρωτοβάθμιων Μονάδων του πρώην ΕΟΠΥΥ των περισσότερων Κέντρων Υγείας και τη μεταφορά του Προσωπικού στις
συγκεκριμένες Μονάδες γειτονιάς.
Οι Μονάδες γειτονιάς θα λειτουργούν ως αυτοδιαχειριζόμενες υπηρεσίες, από Ιδιώτες και φορείς κάθε περιοχής, (χρηματοδότηση
ΕΣΠΑ).
Βαίνουμε προς κατάργηση της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, με συγκεκαλυμμένο περιτύλιγμα τις αυτοδιαχειριζόμενες
Μονάδες!!! Τα ίδια όπως στην περιοχή της Σαντορίνης.
Μας φλόμωσαν στα ΨΕΜΑΤΑ.
Διαλύουν το Ε.Σ.Υ. και ζητάνε και το χειροκρότημα.
ΕΛΕΟΣ , ΕΛΕΟΣ.
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Μετά από ένα χρόνο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ όπου οι πολίτες
είχαν πιστέψει ότι ψηφίζοντας τους, θα καταργούσαν το μνημόνιο με
ένα νόμο και ένα άρθρο, θα έδιωχναν την τρόικα και θα έβαζαν ένα
τέλος στη λιτότητα, θα προχωρούσαν άμεσα σε διαγραφή του χρέους, θα καταργούσαν τον ΕΝΦΙΑ ,δεν θα προχωρούσαν σε αύξηση
του ΦΠΑ, θα μείωναν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο
θέρμανσης, θα γινόταν αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751ευρω,
αφορολόγητο στις 12000ευρω, επαναφορά της εργασιακής νομοθεσίας τις συλλογικές συμβάσεις και θα έδιναν 13η σύνταξη. Ηκυβέρνηση της πρώτης φοράς αριστεράς προχώρησε ακριβώς αντίθετα
και υπέγραψε τρίτο μνημόνιο, αύξησε τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, αύξησε τον ΦΠΑ, διατήρησε τον ΕΝΦΙΑ ,δεν επανάφερε την 13η
σύνταξη πετσοκόβει τις κύριες και επικουρικές συντάξεις.
Το μεγάλο στοίχημα της Συγκυβέρνησης θα ήταν η κρατικοποίηση
των τραπεζών όπου μέσα από αυτή τη διαδικασία θα είχαμε σεισάχθεια των κόκκινων δανείων των πολιτών, αντί αυτού η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ ΩΣ’’ ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ’’ των ολιγαρχών της χώρας οι
οποίοι είχαν όλα αυτά τα χρόνια ληστέψει το τραπεζικό σύστημα με τα
θαλασσοδάνεια που έπαιρναν χωρίς κανέναν έλεγχο και αντίκρισμα
βγάζοντας τα χρήματα στο εξωτερικό με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν οι τράπεζες, προχώρησε στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών με χρήματα του Ελληνικού λαού.
Η Συγκυβέρνηση με το νέο νόμο που ψήφισε πάντα πρόθυμη στις
απαιτήσεις της ΤΡΟΙΚΑΣ (κουαρτέτο) θα στηθούν νέες μπίζνες από
ξένα funds και με τη συμμετοχή του Ελληνικού κεφαλαίου της χώρας
οι οποίοι θα αγοράσουν στο 10% τις αξίας τους τα δικά τους κόκκινα
δάνεια αποκομίζοντας τεράστια κέρδη , ενώ τα δάνεια των μικρών
επιχειρήσεων και των πολιτών τις πρώτης κατοικίας θα τα αγοράσουν
στο 10%-20% τις αξίας τους και θα τα εισπράξουν στο 100% πιέζοντας
με κατασχέσεις και πλειστηριασμούς .
Ψέμα ή αλήθεια οι αυξήσεις μισθών των Δημοσίων υπαλλήλων ;
Η Συγκυβέρνηση επικοινωνιακά ’’ πέρασε’’ ότι οι εργαζόμενοι στο
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Δημόσιο τομέα θα δουν αυξήσεις στους μισθούς τους από 1/1/2016.
Δυστυχώς όμως το νέο μισθολόγιο βάζει για πολλά χρόνια στο ’’ ψυγείο’’ τους μισθούς των εργαζομένων με πάγωμα των κλιμακίων έως
στις 31/12/2017 σε συνδυασμό με την αύξηση των εισφορών για παροχές υγείας και ασφάλισης.
Το ΕΣΥ καταρρέει από την υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση, οι χιλιάδες προσλήψεις που είχε υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός τον
Απρίλιο του 2015 όταν επισκέφτηκε το Υπουργείο Υγείας ήταν λόγια
του αέρα. Από το 1.5 δις που είχε εγκριθεί στο προϋπολογισμό του
2015 εκταμιεύτηκε περίπου 1δις με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται
προβλήματα στην λειτουργία των νοσοκομείων.
Το ΕΚΑΒ έχει τεθεί από κατάσταση επιφυλακής σε κατάσταση ’’κόκκινου συναγερμού ’’ λόγω ελλείψεις ασθενοφόρων, χρηματοδότησης,
και διασωστών. Η κατάσταση στην Αττική είναι δραματική, από τα
135 ασθενοφόρα που έχει τα 60 είναι παροπλισμένα στο συνεργείο,
είτε λόγω βλάβης είτε επειδή ο οργανισμός αδυνατεί να αγοράσει τα
ανταλλακτικά που χρειάζονται τα οχήματά . Στους δρόμους υπάρχουν
55-65 ασθενοφόρα την ημέρα και 30 τη νύχτα για να καλύψουν την
Αττική. Τα περισσότερα οχήματα είναι πάνω από 12 ετών, ενώ πρέπει
να αντικαθιστώνται ανά πενταετία. Μόνο στην Αθήνα τα χρωστούμενα
ρεπό σε εργαζομένων έχουν φτάσει τα 50.000 . Ακόμα πιο δύσκολη
είναι η κατάσταση στην υπόλοιπη Ελλάδα. Σε πολλές περιοχές δεν
μπορεί να λειτουργήσει ασθενοφόρο σε 24ωρη βάση λόγω έλλειψης
προσωπικού. «Υπάρχουν τομείς με 2-3-4 διασώστες, όταν για να
λειτουργήσει σε 24ωρη βάση με σωστές συνθήκες (να βγαίνουν οι
άδειες, τα ρεπό ), χρειάζονται 11 διασώστες». και συχνά αναγκάζονται να κάνουν διπλοβάρδιες. Η πολιτεία οφείλει να παρέχει στους
πολίτες το συνταγματικό τους δικαίωμα για την έγκαιρη, δωρεάν και
ασφαλή πρόσβασή τους μέσω ΕΚΑΒ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας .
ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΕΔΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΑΒ
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ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ο «ΑΠΟΔΙΟΠΟΜΠΑΙΟΣ» ΤΡΑΓΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Είναι κοινός τόπος ότι τα δημοσιονομικά και διαρθρωτικά προβλήματα, που αντιμετωπίζει το Δημόσιο Σύστημα Υγείας στη Χώρα, υφίστανται αρκετό καιρό πριν το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης που
ζούμε. Είναι όμως και πασιφανές, ότι το πλέον θανάσιμο πλήγμα
που υπέστη το ΕΣΥ και η απαρχή της φθίνουσας πορείας που ακολουθεί είναι η υιοθέτηση, ψήφιση και εφαρμογή των μνημονιακών
νόμων και επιταγών της «Τρόικα», που κατ’ ουσίαν υπέδειξαν το
Δημόσιο Σύστημα Υγείας ως τη «γυναίκα του Πρωτομάστορα» που
έπρεπε να θυσιαστεί για να μη καταρρεύσει η Χώρα!
Ήδη από τον ιδρυτικό του Νόμο (Ν. 1397/1983) τo ελληνικό σύστημα υγείας υπήρξε ως ένα μεικτό σύστημα, στο οποίο δημόσιος και
ο ιδιωτικός τομέας συνυπήρχαν. Όμως, αιχμή του δόρατος ήταν η
δυνατότητα πρόσβασης όλων των Πολιτών της Χώρας σε ποιοτικές
Υπηρεσίες Υγείας, χωρίς διακρίσεις και περιορισμούς. Και θεματοφύλακας της κοινωνικής και ηθικής αυτής ανάγκης υπήρξε ο
Δημόσιος Χαρακτήρας του. Σαφώς και στη πορεία έγιναν λάθη, παραλήψεις και αστοχίες. Σαφώς και χρειαζόταν διαθρωτικές αλλαγές
και ριζικές παρεμβάσεις για τη θεραπεία παθογενών καταστάσεων.
Όλα αυτά όμως, για να στηριχθεί ο Κοινωνικός ρόλος που διαδραματίζει ο Δημόσιος χαρακτήρας του Συστήματος. Το «πάσχον» ΕΣΥ
χρειαζόταν θεραπεία και όχι ευθανασία που επιχείρησαν και επιχειρούν να του κάνουν οι Δανειστές και πρόθυμα υπάκουοι Κυβερνώντες.
Όλες οι νομοθετικές πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις που επιχειρήθηκαν στο χώρο της Υγείας την περίοδο των μνημονίων, στοχεύουν αποκλειστικά να βελτιώσουν τα δημοσιονομικά του Συστήματος
Υγείας. Επικεντρώνονται στον περιορισμό και εξορθολογισμό των
δαπανών και στην αύξηση των εσόδων. Αντιμετωπίζουν τον χώρο
της Υγείας αποκλειστικά ως «Επιχείρηση» που πρέπει πάση θυσία
να είναι επικερδής! Ρομαντισμοί περί «κοινωνικού αγαθού της
Υγείας» και άλλες τέτοιες «πολυτέλειες» δεν περιλαμβάνονται στα
σχέδια…
Μέχρι πρότινος, και πριν επέλθει η «μνημονιακή μετάλλαξη» της
Κυβερνητικής Αριστεράς στην Ελλάδα, ο ΣΥΡΙΖΑ διατείνονταν ότι
οι εφαρμοζόμενες πολιτικές καταπόντιζαν τη χώρα στην ύφεση με
καταστροφικές συνέπειες στο χώρο της δημόσιας υγείας. Πλέον τις
πολιτικές αυτές εφαρμόζει ο ΣΥΡΙΖΑ κατά γράμμα και χωρίς την
παραμικρή παρέκκλιση!
Τα τελευταία χρόνια οι δαπάνες για την Υγεία μειώθηκαν δραματικά
και η Χώρα μας προσεγγίζει τον μέσο όρο των Χωρών του ΟΟΣΑ.
Εντούτοις, η «Ομάδα Διαπραγμάτευσης» (βλ. «Τρόϊκα») απαιτεί περαιτέρω μειώσεις… συρρίκνωση της Δημόσιας δαπάνης για την
Υγεία… έμφαση στον Ιδιωτικό Χαρακτήρα στην παροχή υπηρεσιών
Υγείας.

Πραγματικά στην περίπτωση της Ελλάδας, η μείωση των δαπανών
επετεύχθη, σαφώς σε βάρος της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα έσοδα δεν αυξήθηκαν, αφού το κατά κεφαλή εισόδημα
των Πολιτών καταβαραθρώθηκε. Το χρηματοδοτικό βάρος στήριξης
του Συστήματος μεταφέρθηκε στους Πολίτες, οι οποίοι όμως δεν
μπορούν να το σηκώσουν. Αν συνεχιστεί η πολιτική αυτή, η πρόσβαση στις Υπηρεσίες Υγείας δεν θα είναι για όλους… ούτε καν
για τους πολλούς! Θα είναι γι’ αυτούς που θα έχουν την οικονομική
άνεση!!! Είναι διεθνώς αποδεδειγμένο ότι όσο μεγαλύτερο είναι το
ποσό των χρημάτων που ο ασφαλισμένος πρέπει να πληρώσει, τόσο
πιο δυσβάστακτο γίνεται αυτό για το φτωχό και τόσο περισσότερο
του απαγορεύει την πρόσβασή του σε υπηρεσίες υγείας.
Και ενώ είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι η οικονομική κρίση
έχει αρνητικές επιπτώσεις στο επίπεδο υγείας των Πολιτών (άνεργοι και δη οι μακροχρόνια άνεργοι, οι φτωχοί είναι από τις ευπαθείς
ομάδες του πληθυσμού που παρουσιάζουν περισσότερες πιθανότητες να επηρεαστεί το επίπεδο υγείας τους σε σχέση με άλλες κοινωνικές ομάδες), γεγονός που και στην Ελλάδα καταγράφηκε, αφού
το επίπεδο της αυτοεκτιμούμενης υγείας του πληθυσμού επηρεάστηκε αρνητικά από την οικονομική κρίση, θα περίμενε κανείς να
στηριχθεί ο Κοινωνικός και Δημόσιος Χαρακτήρας του Συστήματος
Υγείας. Εντούτοις πράττονται ακριβώς τα αντίθετα. Σχεδόν το 50%
των οικονομικά πληγέντων από την κρίσης δηλώνουν αδυναμία να
προσφύγουν σε Υπηρεσίες Υγείας λόγω οικονομικής δυσπραγίας!
Δυστυχώς η εποχή που διανύουμε αναμφισβήτητα αποτελεί την
δυσκολότερη περίοδο για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, το οποίο
βρίσκεται απέναντι σε σοβαρά δομικά αλλά Κοινωνικά προβλήματα.
Αναμφισβήτητα, η σοβούσα δημοσιονομική κρίση και οι μνημονιακές πολιτικές έπληξαν καίρια και ζωτικά το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Η αδήριτη ανάγκη Κοινωνίας μας – ιδιαίτερα μέσα σε αυτή την
πρωτοφανή λαίλαπα που ζούμε – είναι διττή: Διόρθωση και εξυγίανση του Δημόσιου Τομέα Υγείας με Εθνική Στρατηγική και φυσικά
απρόσκοπτη πρόσβαση στις Υπηρεσίες Υγείας από κάθε Πολίτη που
τις έχει ανάγκη. Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας δεν μπορεί να αποτελεί
τον «αποδιοπομπαίο» τράγο του Δημόσιου Τομέα και της Χώρας
ολόκληρης. Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας πρέπει να λειτουργεί σε
τέτοιο υποδειγματικό επίπεδο που να αποδεικνύει ότι η οικονομική
κρίση δεν είναι ικανή να αλλοιώσει το Κοινωνικό και Ανθρώπινο
Πρόσωπο της Χώρας που γέννησε τις Αξίες και τον πολιτισμό!
Γεώργιος Ματθ. Φλούδας
Γεν. Σύμβουλος ΠΟΕΔΗΝ (ΔΑΚΕ)
gfloudas@gmail.com

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ των εργαζομενων του εκαβ,
ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ Κο ΠΟΛΑΚΗ
Κάτω από την πίεση της σημερινής κινητοποίησης έγινε συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Κο Πολάκη που
εκκρεμούσε από τις 25-9-15.
Ο κύριος Υπουργός δεν δεσμεύτηκε για καμία άμεση λύση
απλώς υποσχέθηκε ότι θα μελετήσει τα αιτήματά μας, τα οποία
του έχουν γνωστοποιηθεί εδώ και δύο μήνες.
Είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε τα ΜΜΕ, τους πολίτες καθώς και τους συναδέλφους μας για την υποβάθμιση που
σχεδιάζει το Υπουργείο στην λογική των περικοπών καταργώντας την δυνατότητα του ΕΚΑΒ να προσφέρει τις υπηρεσίες
του.
Το Δ.Σ του Σωματείου Εργαζομένων σε έκτακτη συνεδρίαση
του σήμερα 24-11-2015 αποφάσισε:
1) Την συμμετοχή στην 24ωρη Πανυγειονομική απεργία στις
2/12/2015
2) Από τις 7-12-15 24ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες μαζί
με την ΠΟΠ ΕΚΑΒ και τα υπόλοιπα σωματεία της Ελλάδας.
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Σκοπός των εργαζομένων του ΕΚΑΒ δεν είναι η ταλαιπωρία και
η καθυστέρηση ανταπόκρισης στους ασθενείς, γι αυτό καλούμε το Υπουργείο Υγείας έως την Παρασκευή 4-12-15 να δώσει
λύση στα προβλήματά μας.
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με μνημονια δεν υφισταται κοινωνικη προστασια
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Σε περίοδο οικονομικής ύφεσης με τους περισσότερους συμπολίτες μας να βρίσκονται σε δυσχερή θέση (Άνεργοι, 1.500.000 συσσίτια, ανασφάλιστοι κ.λ.π.) το Κοινωνικό Κράτος έπρεπε να είναι
προτεραιότητα και να ενισχύεται συνεχώς, ώστε να είναι σε θέση
να καλύπτει τις κοινωνικές ανάγκες.
Το περίφημο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής
κρίσης δεν βοήθησε. Αντιθέτως όλο και περισσότεροι πολίτες βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας και της κοινωνικής εξαθλίωσης. Η κοινωνική κρίση δεν αντιμετωπίζεται με φιλανθρωπία.
Απαιτείται η κατάργηση των Μνημονίων και των νεοφιλελεύθερων
πολιτικών και η αντικατάστασή τους με πολιτικές που προωθούν την
κοινωνική συνοχή και τη δίκαιη κατανομή του πλούτου.
Παρόλα αυτά συνεχίζετε με τις πολιτικές που ασκείτε, να συρρικνώνετε τις Προνοιακές Μονάδες που είναι ο θεμέλιος λίθος του
Κοινωνικού Κράτους και εξαιρετικά αναγκαίες.
Οι 38 μονάδες κοινωνικής φροντίδας συγχωνεύτηκαν σε 12 περιφερειακά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ν.4109/13) και όχι
13 γιατί δεν υπάρχει στην Πελοπόννησο καμία κρατική Μονάδα (μήπως κάτι ετοιμάζεται από ιδιώτη;).
Έτσι δημιουργήθηκαν 12 αντίστοιχα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας
για κάθε μία από τις Περιφέρειας πολλαπλασιάζοντας τα υπάρχοντα
προβλήματα. Ξεχωριστό ΝΠΔΔ παρέμεινε το Θ.Χ.Π. Ευρυτανίας.
Σε κάθε Κ.Κ.Π.Π. περιθάλπονται ταυτόχρονα Χρόνιες Παθήσεις,
Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες, Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες, Παιδί και
Οικογένεια. Έτσι «Σαλαμοποιούνται» τα περιστατικά. Τα ΚΑΦΚΑ
και ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ με το ν. 4093/12 εντάχθηκαν στα νοσοκομεία. Η
φυσική αποκατάσταση δεν είναι πια αρμοδιότητα της Πρόνοιας.
Η παρούσα κατάσταση οδηγεί τις προνοιακές μονάδες σε τέλμα, καθώς χρειάζονται αλλεπάλληλες τροπολογίες νομοθετικού περιεχομένου προκειμένου να λειτουργήσει ο «υδροκέφαλος» ν.4109/13. Η
ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη από τις διαθέσιμες κλίνες.
Παρά τις παρεμβάσεις μας δεν συστήθηκαν οι Οργανισμοί τους.
Οι Μονάδες Πρόνοιας υποφέρουν από την υποχρηματοδότηση και
την υποστελέχωση.
Δεν διαθέτουν πετρέλαιο θέρμανσης ή πετρέλαιο για τις μετακινήσεις των οχημάτων τους. Δεν μπορούν να προμηθευτούν υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό. Στον προϋπολογισμό του έτους 2016
που ψηφίζεται αυτές τις ημέρες στη Βουλή μειώνεται περαιτέρω η
κρατική χρηματοδότηση. Οι οικονομικές υποχρεώσεις των Μονάδων θα καλυφθούν με νέες συγχωνεύσεις και καταργήσεις.
Είναι αδιανόητο να συνεχίζεται η κάλυψη των λειτουργικών δαπανών από τις συντάξεις των περιθαλπόμενων.
Τρομακτικές είναι οι ελλείψεις προσωπικού με δεδομένες τις
νέες συνταξιοδοτήσεις. Δεν υφίσταται η αναγκαία αναλογία 1:2
μεταξύ ασθενών και εργαζομένων. Η λειτουργία των μονάδων
οφείλεται αποκλειστικά στο φιλότιμο των εργαζομένων καθώς δουλεύουν εικοσιτέσσερις ώρες το 24ωρο και 365 ημέρες το χρόνο,
(συμπεριλαμβανομένων γιορτών και αργιών).
Για την λειτουργία των Μονάδων απαιτείται η άμεση πρόσληψη
1500 υπαλλήλων.
Μέχρι σήμερα ο απολογισμός είναι μηδέν προκηρύξεις και μηδέν
προσλήψεις.
Οφείλονται στο προσωπικό δεκάδες ρεπό και κανονικές άδειες.
Αναγκάζονται καθημερινά να εκτελούν αλλότρια καθήκοντα.
Οφείλονται δεδουλευμένα, νυχτερινά, αργίες αρκετών μηνών παρελθόντων ετών.
Η συγχώνευση ελλειμματικών μονάδων δημιούργησε μεγάλους
ελλειμματικούς και υδροκέφαλους φορείς, πολλαπλασιάζοντας τα
προβλήματα της Πρόνοιας, που τόσο έχει ανάγκη σήμερα η κοινωνία μας.
Η ΠΟΕΔΗΝ, τα Σωματεία, οι εργαζόμενοι της Πρόνοιας μαζί με
τους πολίτες όλης της Χώρας αγωνιστήκαμε για ένα Αναβαθμισμέ-
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νο Δημόσιο και Δωρεάν Προνοιακό Σύστημα που θα καλύπτει το
σύνολο των αναγκών (ανεξαρτήτου χρώματος και θρησκείας).
Με τις ασκούμενες Μνημονιακές πολιτικές η ΠΡΟΝΟΙΑ συρρικνώθηκε, απαξιώθηκε, ιδιωτικοποιήθηκε στα πλαίσια μείωσης των κοινωνικών δαπανών.
Με το 3ο Μνημόνιο Ν.4336/2015 οι Δαπάνες για την Πρόνοια συρρικνώνονται περαιτέρω κατά 500 εκατ. ευρώ το έτος 2016. Ως εκ
τούτω θα επιχειρηθούν νέες συγχωνεύσεις, καταργήσεις προνοιακών μονάδων μέσω αξιολογήσεων των φορέων που προβλέπει το
ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3.
Με τη διαρκή κινητικότητα του προσωπικού, που επίσης προβλέπει, θα υπάρξουν νέες μετακινήσεις από μία Μονάδα σε άλλη σε
μεγάλες αποστάσεις, για την κάλυψη των μεγάλων ελλείψεων
προσωπικού.
Οι συγκεκριμένες Διοικητικές πράξεις μετακίνησης είναι οικογενειακή και οικονομική καταστροφή για τους μετακινούμενους
εργαζόμενους.
Δεν θα τις δεχθούμε.
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
- Μεταφορά της Πρόνοιας στο Υπουργείο Υγείας.
- Τη σύσταση σε κάθε Κ.Κ.Π.Π. Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Ν.4109/2013).
- Τη δημιουργία σε κάθε Κ.Κ.Π.Π τουλάχιστον δύο Μονάδων ώστε
τα περιστατικά να κατανέμονται έστω ανάλογα με την ηλικία τους.
- Τη δημιουργία Εθνικού Κέντρου Παιδικής Προστασίας (Ε.Κ.Π.Π)
με μοναδικό σκοπό την Αναδοχή και Υιοθεσία ώστε να λειτουργήσουν επιτέλους οι συγκεκριμένοι θεσμοί που λόγω της πολυπλοκότητας και της γραφειοκρατίας, κωλυσιεργούν .
- Με το Ν. 4025/2011 οι Μονάδες Αποκατάστασης διασυνδέθηκαν
με τα Νοσοκομεία των πόλεων που είναι ανεπτυγμένες. Το αποτέλεσμα είναι οι αθρόες μετακινήσεις προσωπικού προς τα Νοσοκομεία
και η διάλυση των Μονάδων Αποκατάστασης. Διεκδικούμε την αποσύνδεσή τους και τη λειτουργία τους ως αυτόνομα Νομικά πρόσωπα
- Ανάπτυξη ολοκληρωμένου Δικτύου Δημοσίων Υπηρεσιών Πρόνοιας που να καλύπτουν το σύνολο των αναγκών των πληθυσμιακών
ομάδων αναφοράς (ευπαθείς ομάδες, παιδί – οικογένεια, χρόνιοι
πάσχοντες, ΑΜΕΑ)
- Κατάργηση του Ν.4109/2012 και αυτόνομη λειτουργία των μονάδων (ξεχωριστά Νομικά Πρόσωπα)
- Έκδοση Οργανισμών των Μονάδων, σύμφωνα με τις προτάσεις
των Σωματείων. Κατάργηση του Ν.4301/2014 που παραπέμπει την
έκδοση των Οργανισμών στις καλένδες.
Σύσταση Ομάδας Εργασίας με τη συμμετοχή της ΠΟΕΔΗΝ, προκειμένου να συσταθεί ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Πλαίσιο Οργάνωσης
Προνοιακών Μονάδων» με βάση το οποίο θα διαρθρώνονται οι υπηρεσίες της κάθε Μονάδας
- Προσλήψεις επαρκούς αριθμού μόνιμου προσωπικού και επαρκής χρηματοδότηση των Μονάδων.
Καταγραφή των συνταξιοδοτηθέντων την τελευταία πενταετία (μηδενικές προσλήψεις) και προκήρυξη τουλάχιστον αντίστοιχου αριθμού υπαλλήλων.
Καταγραφή και κάλυψη των λειτουργικών αναγκών.
- Χορήγηση δεδουλευμένων Νυχτερινών – Αργιών. Οφείλονται δεδουλευμένα αρκετών μηνών παρελθόντων ετών και το σύνολο των
εφετινών. Διεκδικούμε αντίστοιχα ρύθμιση στη ΠΡΟΝΟΙΑ όπως
στο Υπουργείο Υγείας για την εξόφληση των δεδουλευμένων των
ετών 2013, 2014 και τροποποίηση της διαδικασίας σύμφωνα με το
Ν. 4325 άρθρο 33
- Παράταση της σύμβασης του Επικουρικού Προσωπικού αντίστοιχη με το Υπουργείο Υγείας και μονιμοποίησή του.
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΜΕγραφει
Μ.Γ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Για την εκταμίευση της δόσης του 1 δις η ΤΡΟΪΚΑ (που θα την έδιωχνε η
Κυβέρνηση), απαίτησε ως προαπαιτούμενο να συμπεριληφθεί η έκδοση
Υπουργικής Απόφασης, μείωσης των καλύψεων του ΕΟΠΥΥ, για διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις, ώστε να συρρικνωθεί η ετήσια δαπάνη στα 300 εκ. ευρώ, όπως προβλέπει το ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3.
Τι έχουν τώρα να πουν οι Κύριοι της Κυβέρνησης και τα Κομματικά φερέφωνά τους!!!
Είναι ανάγκη η κάθε περιοχή, η κάθε πόλη να διαθέτει αξονικό και Μαγνητικό τομογράφο ιδιοκτησίας του Ε.Σ.Υ. ή όχι!!
Τη μείωση των καλύψεων του ΕΟΠΥΥ σε ποιον θα στοιχίσει; Δεν θα πληρώσουν οι πολίτες οι οποίοι θα κληθούν να καλύψουν τη διαφορά (έμμεσα ή άμεσα);;;
Τι είπε λοιπόν για την περιοχή της Άρτας και της Πρέβεζας η ΠΟΕΔΗΝ
και έπεσαν να την φάνε. Ότι το Δημόσιο Σύστημα Υγείας δεν διαθέτει στην
περιοχή Μαγνητικό τομογράφο και οι Αξονικοί των δύο Νοσοκομείων είναι πεπαλαιωμένοι και πολλές φορές εκτός λειτουργίας, με αποτέλεσμα
οι πολίτες να απευθύνονται στον Ιδιωτικό τομέα, επιβαρύνοντας τον ΕΟΠΥΥ αλλά κυρίως την τσέπη τους.
Στους Ιδιώτες Ιατρούς, αλλά και στα εξωτερικά ιατρεία των δύο Νοσοκομείων, συνταγογραφούνται Αξονικές και Μαγνητικές Τομογραφίες. Που
γίνονται αυτές!!! Όλες στον Ιδιωτικό τομέα.
Πως αντιμετώπισαν την καταγγελία της ΠΟΕΔΗΝ για την σπατάλη πόρων
του ΕΟΠΥΥ, αλλά και την επιβάρυνση των πολιτών;
Έβαλαν τους Διοικητές των δύο Νοσοκομείων να αποπροσανατολίσουν
την κοινή γνώμη. Εξέδωσαν στοιχεία μεταφοράς Νοσηλευόμενων Ασθενών των δύο Νοσοκομείων για διενέργεια αξονικών τομογραφιών στον
Ιδιωτικό Τομέα.
Μα η καταγγελία της ΠΟΕΔΗΝ ελάχιστα αφορούσε τους Νοσηλευόμενους Ασθενείς. Αφορούσε κυρίως τη διενέργεια των Αξονικών Τομογραφιών που συνταγογραφούνται από Ιδιώτες Ιατρούς ή στα εξωτερικά
ιατρεία των δύο Νοσοκομείων.
Η λίστα αναμονής για τη διενέργεια Αξονικών τομογραφιών στα δύο εν
λόγω Νοσοκομεία, στους Εξωτερικούς Ασθενείς υπερβαίνει το μήνα και
ως εκ τούτου διενεργούνται στο σύνολό τους στον Ιδιωτικό τομέα, αφού
θεωρούνται επείγουσες διαγνωστικές εξετάσεις. Αφορούσε επίσης το
σύνολο των Μαγνητικών τομογραφιών.
Αλήθεια γιατί δεν φρόντισε ή δεν φροντίζει το ΕΣΥ να προμηθευτεί Δημόσιο Μαγνητικό Τομογράφο!!! Πως καλύπτεται η περιοχή των 200.000
κατοίκων;;;
Γιατί δεν αντικαταστάθηκαν οι πεπαλαιωμένοι αξονικοί τομογράφοι των
δύο Νοσοκομείων;
Ξαφνικά η Κυβέρνηση αγάπησε τους δύο Διοικητές των εν λόγω Νοσοκομείων αφού συμμετείχαν στον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης.
Το χειρότερο από όλα είναι ότι για να στηρίξουν την επιχειρηματική δράση της Κυβερνητικής Εκπροσώπου, συνδικαλιστές της Υγείας που ανήκουν πολιτικά στο ΣΥΡΙΖΑ, αναμάσησαν τα στοιχεία των Διοικητών των
δύο Νοσοκομείων, για να βγάλουν λάδι την Κυβερνητική Εκπρόσωπο.
Αναφέρθηκαν επίσης στο πληθυσμιακό κριτήριο που καταργήθηκε επί
Υπουργίας Γεωργιάδη!!
Και τι σημαίνει αυτό; Ότι το Δημόσιο Σύστημα Υγείας δεν πρέπει να διαθέτει σε περιοχή 200.000 κατοίκων ούτε έναν Μαγνητικό Τομογράφο και
ικανό αριθμό Αξονικών Τομογράφων που να καλύπτεται η ζήτηση, ώστε
να μην αναγκάζονται οι πολίτες να προσφεύγουν στον Ιδιωτικό τομέα.
Μην μας ξαναπείτε πάλι για τους Νοσηλευόμενους Ασθενείς. Πέστε μας
εάν ένας πολίτης πάρει τηλέφωνο να κλείσει ραντεβού για αξονική τομογραφία στα δύο Νοσοκομεία, πόσο θα χρειασθεί να περιμένει; Ένα μήνα
και βάλε!!!
Είναι δυνατόν να περιμένει ένα μήνα να κάνει επείγουσα εξέταση για να
διαγνωσθεί η πάθησή του!!! Πέστε μας που θα απευθυνθεί για Μαγνητική
Τομογραφία!!! Στον Ιδιωτικό Τομέα, αφού μόνο εκεί υπάρχει.
Η αλήθεια δεν κρύβεται. Η ΠΟΕΔΗΝ διαθέτει αποδείξεις.
17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 κόπηκε απόδειξη για Αξονική Τομογραφία σε Ασθενή από το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, που φέρει το όνομα της Κυβερνητικής Εκπροσώπου!!!
Το μόνο Ιδιωτικό Κέντρο που διαθέτει Αξονικό τομογράφο στην περιοχή
και ένα εκ των δύο Μαγνητικών Τομογράφων!!!
30 Δεκεμβρίου 2015 η πινακίδα των Ιδιοκτητών του Διαγνωστικού Κέντρου έφερε τρία ονόματα. Το ένα εξ’ αυτών της Κυβερνητικής Εκπροσώπου.
Γιατί το Ε.Σ.Υ. δεν διαθέτει Μαγνητικό Τομογράφο;
Να τους χαίρεστε!!!
Εξάλλου τώρα αντιληφθήκαμε γιατί τη στηρίζετε!!!
Όποιοι βαράνε παλαμάκια στην Κυβερνητική Εκπρόσωπο μπορεί να διορισθούν διοικητές ή μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Νοσοκομείων!!!
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ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ 2/12/2015
Στο Γενικό Συμβούλιο αποφασίστηκε 24ωρη Πανελλαδική Πανυγειονομική Κινητοποίηση και Πανελλαδική Συγκέντρωση στο Υπουργείο
Υγείας 2/12/2015, για την ανάδειξη των μειζόνων προβλημάτων του
Ε.Σ.Υ. της Πρόνοιας και του ΕΚΑΒ, που βρίσκονται σε μη διαχειρίσιμα
επίπεδα και θέτουν σε κίνδυνο το Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα
της μεγαλύτερης Κοινωνικής κατάκτησης της μεταπολίτευσης που
είναι το Ε.Σ.Υ.
Διαφώνησαν οι Συνδικαλιστές που ανήκουν πολιτικά στον ΣΥΡΙΖΑ, οι
οποίοι πρότειναν η ΑΠΕΡΓΙΑ να μεταφερθεί για τον νέο χρόνο. Μάλιστα άσκησαν λυσσαλέα κριτική στην απόφαση της ΠΟΕΔΗΝ να προγραμματίσει την Πανυγειονομική Κινητοποίηση 2 Δεκέμβρη.
Ακατανόητη κριτική μπροστά στην διάλυση, απαξίωση, ιδιωτικοποίηση του Συστήματος Υγείας που προκαλείται με το 3ου ΜΝΗΜΟΝΙΟ(περιλαμβάνει και τις ουρές των δύο πρώτων) που έρχεται ως
συνέχεια των πολιτικών διάλυσης που ασκήθηκαν τα προηγούμενα
Μνημονιακά έτη.
Ποια θα ήταν η στάση τους εάν Κυβέρνηση ήταν άλλη και όχι οι ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ;
Κινητοποιήσεις διαρκείας, συγκρότηση Μετώπου αντίστασης και
ανατροπής των Μνημονιακών πολιτικών.
Τώρα τι άλλαξε!!!
Καταργήθηκαν τα Μνημόνια με ένα άρθρο σε ένα Νόμο και δεν το
πήραμε χαμπάρι; Δεν εφαρμόζεται το 3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ; Δεν διαλύεται
το Ε.Σ.Υ.; Δεν πληρώνουν οι πολίτες την υγειά τους από την τσέπη
τους;
Ποιος λοιπόν τους εμποδίζει τώρα να αγωνιστούν για όσα αγωνιζόταν η ΠΟΕΔΗΝ (με την πλειοψηφία της όπως λένε) έως την ημέρα
που «έγιναν» Κυβέρνηση οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ;
Πως δικαιολογούν την λειτουργία τους ως προέκταση της Κυβέρνησης;
Η ΠΟΕΔΗΝ ήταν η πρώτη ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ που κινητοποιήθηκε στη
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ Νο 1, προβλέποντας την ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ
ΜΕΤΑΛΑΞΗ. Και εκείνη η Κινητοποίηση λοιδορήθηκε από τους Συνδικαλιστές που ανήκουν πολιτικά στο ΣΥΡΙΖΑ. Καλούσαν σε κινητοποιήσεις στήριξης της Κυβέρνησης. Ούτε εδώ δεν ισχύει το στερνή
μου γνώμη να σε είχα πρώτα. Κομματισμός και Κυβερνητικός Συνδικαλισμός πάνω από όλα!!!
Αυτή την περίοδο οι συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ, διαπραγματεύονται
τους νέους Διοικητές. Τη Νομή της Εξουσίας!!! Σιγά μην ασχοληθούν
με τη Δωρεάν Υγεία ή την ανάδειξη των προβλημάτων του Ε.Σ.Υ.!!!
Ψιλά γράμματα!!!
Προκηρύχτηκε Πανελλαδική Πανεργατική Απεργία στις 3 Δεκέμβρη
2015. Τελευταία στιγμή από την ΓΣΕΕ.
Η ΑΔΕΔΥ αρχικά πριν την προκήρυξη της Πανεργατικής Απεργίας,
πρότεινε τη στήριξη της Κινητοποίησης της ΠΟΕΔΗΝ με τρίωρη Στάση Εργασίας στις 2 Δεκέμβρη και οργάνωση Πανελλαδικής Πανεργατικής Απεργίας στις 10-20 Δεκέμβρη.
Η ΓΣΕΕ αποφάσισε Πανεργατική Απεργία 3 Δεκέμβρη. Πάλι οι συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ, λυσσαλέα επέμεναν στην αναστολή της Πανυγειονομικής Κινητοποίησης. Αδιαφορούσαν για την προετοιμασία που
είχε γίνει από Διοικήσεις Σωματείων σε όλη την χώρα για την συμμετοχή στη Συγκέντρωση (ενοικιάσεις πούλμαν, ξενοδοχείων κλπ.).
Η ΟΕΝΓΕ άλλο που δεν ήθελε, προσέτρεξε να ακυρώσει τη συμμετοχή της.
Η Πανυγειονομική Κινητοποίηση όμως 2 Δεκέμβρη ήταν μεγαλειώδης, «έβγαλε μάτια». Δεν χρειάζονται τα δικά μας λόγια. Στο site της
ΠΟΕΔΗΝ υπάρχουν εικόνες και Βίντεο.
Πάνω από 3.000 εργαζόμενοι συμμετείχαν στη Συγκέντρωση έξω από
το Υπουργείο Υγείας. Μετά τις ομιλίες, πραγματοποιήθηκε πορεία
προς το Υπουργείο Οικονομικών και κατατέθηκε Υπόμνημα της ΠΟΕΔΗΝ ένταξης στα ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ.
Στάση έγινε στο Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Σταδίου 29), για
την κατάθεση ψηφίσματος. Γιατί πολεμήθηκε αυτή η κινητοποίηση;
Τι γραμμάτια ξεπληρώνονται!!!
Ότι και να λέγεται από την ανθρωπογεωγραφία των συμμετεχόντων
γνωρίζουν άπαντες ποιοι στήριξαν την Κινητοποίηση. Οι κουνάμενοι,
συνάμενοι δεν ξεγελούν κανέναν με τα ψέματά τους!!!
Για την κινητοποίηση της ΠΟΕΔΗΝ στην πρώτη Κυβερνητική θητεία
των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έγραψαν. Πολυπληθής αντιπροσωπεία της ΠΟΕΔΗΝ στη Συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Τώρα κατάπιαν την γλώσσα τους!!!
Μεγαλειώδης Συγκέντρωση της ΠΟΕΔΗΝ με γνωστές και ηχηρές
απουσίες. Σαφέστατα ασκούν Κυβερνητικό Συνδικαλισμό!!!!!
Ας τους γίνει τουλάχιστον αυτό μάθημα, γιατί έρχονται νέοι αγώνες!!!

υγειονομικό βήμα

13

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΜΕγραφει
Μ.Γ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Οι κάτοικοι των νησιών γίνονται καθημερινά μάρτυρες της δοκιμασίας των προσφύγων που είναι έρμαιοι των δουλεμπόρων.
Επιδιώκουν να ζήσουν μακριά από τον πόλεμο που προκλήθηκε για
τον γεωστρατηγικό έλεγχο της περιοχής.
Σκούζουν οι αξιωματούχοι των μεγάλων δυνάμεων από ευαισθησία
για τις καταστροφές που οι ίδιοι προκαλούν.
Σε αυτό το μακρινό ταξίδι οι πρόσφυγες παίζουν τη ζωή τους κορώνα
– γράμματα.
Έπαψαν πια να θεωρούνται πρόσφυγες πολέμου, αλλά αθροίζονται
ως μεγάλος αριθμός που «προκαλεί μπελά».
Όμως σε αυτή την προσφυγική κρίση, αναδεικνύονται οι ήρωες με
την αδιάλειπτη ανθρωπιά και ευαισθησία που επιδεικνύουν.
Τέτοιοι είναι εκτός των άλλων, οι εργαζόμενοι στις Υγειονομικές
Μονάδες των Νησιών.
Χωρίς μέσα, υλικοτεχνική υποδομή και προσωπικό, δίνουν καθημερινά τη μάχη, σώζοντας ανθρώπινες ζωές που καταφέρνουν να διασχίσουν τα νερά του Αιγαίου.
Είναι ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ των κυβερνώντων για την ενίσχυση των Υγειονομικών Μονάδων των Νησιών. Γνωρίζουμε ότι κάθε
καλοκαίρι (ειδικά πριν τα Μνημόνια) για την Υγειονομική κάλυψη της
αυξημένης ζήτησης, λόγω τουρισμού, το Υπουργείο Υγείας έπαιρνε
μέτρα.
Προωθούσε την πρόσληψη πολυάριθμου Επικουρικού Προσωπικού
και με έκτακτες επιχορηγήσεις κάλυπτε τα λειτουργικά έξοδα. Εφέτος το καλοκαίρι που βούλιαξαν τα νησιά από τους πρόσφυγες, που
χιλιάδες εξ’ αυτών χρειάστηκαν υγειονομική περίθαλψη, η κυβέρνηση έλαμψε δια της απουσίας της! ΤΙΠΟΤΑ!!! ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΤΡΟ!!!
Οι Υγειονομικοί υπάλληλοι έδωσαν τη ζωή τους. Χωρίς άδειες, ρεπό,

αγόγγυστα με περίσσια αλληλεγγύη. Ποια είναι η αναγνώριση;;;
Που είναι η κυβέρνηση;
Ένα έξτρα επίδομα! Σιγά!!! Εδώ θέλουν να κόψουν το Επίδομα Παραμεθορίων Περιοχών.
Ούτε καν πέρασε από το Μνημονιακό μυαλό των κυβερνώντων, η
έμπρακτη αναγνώριση της πολιτείας του σημαντικού έργου, που καθημερινά επιτελούν οι Υγειονομικοί υπάλληλοι των νησιών.
Έβαλαν τα παπαγαλάκια τους (έφθασαν μέχρι αυτό το σημείο) να
προτείνουν στην ΠΟΕΔΗΝ, να πληρώσει από το ταμείο της εθελοντική εργασία επαγγελματιών υγείας στα Νησιά.
Μέχρι που θα φθάσει ο κατήφορος;
Η κυβέρνηση του τίποτα!!!
Πολλά λόγια.
Εφαρμογή Μνημονίου 3 και η μπάλα στην εξέδρα.
Φθάνει η ώρα που θα αντιμετωπίσουν τη λαϊκή αγανάκτηση.
Οι ψεύτες και οι κλέφτες των κοινωνικών δικαιωμάτων τον πρώτο
χρόνο χαίρονται.
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Κατάργηση των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων της χώρας. Τι
έχει γίνει έως τώρα;
Τα Περιφερειακά Ψυχιατρικά Νοσοκομεία προσπαθούν να
χωρέσουν στα Γενικά Νοσοκομεία των πόλεων που είναι ανεπτυγμένα ως ψυχιατρικοί τομείς, με εμφανείς τις λειτουργικές
και οργανικές δυσλειτουργίες.
Επιδιώκεται από τους Διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών η εφαρμογή του Ν. 4272/2014 για την οργανική ένταξη του
Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας που ανέπτυξαν τα Περιφερειακά Ψυχιατρικά Νοσοκομεία στα Κέντρα Ψυχικής Υγείας, χωρίς κανένα σχεδιασμό και προετοιμασία.
Φαίνεται επιδιώκουν να εμφανίσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ολοκλήρωσαν τις διαδικασίες κατάργησής των, ολοκληρώνοντας το λάθος.
Η λύση είναι μία και μοναδική. Επανειλημμένως δημόσια
την εξέφρασε η ΠΟΕΔΗΝ. Δημιουργία αυτοτελών Νομικών
προσώπων Δημοσίου Δικαίου «Δίκτυα Υπηρεσιών Ψυχικής
Υγείας Νομού ή Περιφέρειας……………..».
Τα τρία μεγαλύτερα εναπομένοντα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία
στηρίζουν το σύστημα Ψυχικής Υγείας κατά 80%. (Το υπόλοιπο
20% οι ψυχιατρικοί τομείς στα Γενικά Νοσοκομεία).
Στενάζουν Ψυχιατρικά Νοσοκομεία και Ψυχιατρικοί τομείς
των Γενικών Νοσοκομείων από την αυξημένη ζήτηση, εξαιτίας
της ανθρωπιστικής κρίσης που βιώνει ο τόπος.
Δεν υπάρχει διαλογή των περιστατικών. Όλα τα περιστατικά
με εισαγγελική παραγγελία για εγκλεισμό (70% των εισαγωγών), καταλήγουν στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία. Εισάγονται
κρατούμενοι, βαρυποινίτες, φυλακισμένοι του Άρθρου 69
του Ποινικού Κώδικα, χωρίς κοινωνικά περιστατικά, άστεγοι,
αλκοολικοί, τοξικομανείς, προνοιακά περιστατικά καμία Κυβερνητική μέριμνα για τη διαλογή των περιστατικών. Που να
βρεθούν οι μονάδες; Που είναι η Τομεοποίηση;
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Όποιος κάνει φασαρία στους δρόμους (άστεγος) με υποψία
ότι πάσχει από Ψυχική Νόσο, καταλήγει με εισαγγελική εντολή για νοσηλεία στις ψυχιατρικά Νοσοκομεία.
Η Ψυχιατρική μεταρρύθμιση βάλτωσε. Υποτίθεται ότι στις Δημόσιες μονάδες Ψυχικής Υγείας σήμερα δεν θα υπήρχε κανένας χρόνιος Ασθενής. Όμως ημέρα με την ημέρα αυξάνονται,
αφού το 50% είναι Νεοχρόνιοι Ασθενείς. Οι Ιδιωτικές Μονάδες
Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης τώρα που τελειώνουν τα Ευρωπαϊκά και Εθνικά κονδύλια ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ!!!
Τι πράττει λοιπόν η Κυβέρνηση; Όπως σε όλους τους τομείς.
Τα πάντα στη κατεύθυνση των Συμφωνηθέντων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στο Υπουργείο Υγείας. Ο Υπουργός Υγείας στη Βουλή κατά την ακρόαση
των φορέων στην ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ στο Νομοσχέδιο του
Υπουργείου Υγείας, που τελικά απεσύρθη, ανακοίνωσε ότι σε
ΕΠΟΜΕΝΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ θα υπάρξει ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ του Δημόσιου Συστήματος Ψυχικής Υγείας.
Τι θέλει να πει ο Υπουργός;
Εφαρμογή στα μουλωχτά του συμφώνου Λυκουρέντζου –
ANDOR .
Ποιοι επέβαλαν την Διοικητική αναδιάταξη των Μονάδων
Ψυχικής Υγείας; Ο αρμόδιος Επίτροπος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης μήπως; Πότε θα ανακοινωθεί;
Δεν θα δεχθούν ΠΟΕΔΗΝ και Πρωτοβάθμια Σωματεία, Εργαζόμενοι στις Δημόσιες Μονάδες Υγείας τη διάλυση των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων.
Εάν ο Υπουργός πιστεύει ότι μπορεί να διαλύσει το Δημόσιο
σύστημα Ψυχικής Υγείας, πίσω από τις κλειστές πόρτες σε συνεδριάσεις με κομματικούς εγκαθέτους είναι ΓΕΛΑΣΜΕΝΟΣ.
Θα βρει ΜΠΡΟΣΤΑ τους εργαζομένους, κυρίως τους χρήστες
των Υπηρεσιών και τις οικογένειές τους.
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ΣΧΟΛΙΟ

Η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ «ΜΠΟΥΡΔΑ» ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Η Κυβέρνηση δεν διαθέτει λαϊκή Νομιμοποίηση να
εφαρμόσει το Μνημόνιο 3 παρότι ψηφίστηκε πριν την
διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών. Και τούτο γιατί Προεκλογικά υποσχέθηκε την κατάργησή του από ένα Παράλληλο Πρόγραμμα Ισοδύναμων μέτρων. Μάλιστα
Κυβερνητικά στελέχη έτρεξαν και πήραν δοσομετρητή
για να βγάλουν τα ποσοστά εφαρμογής του Παράλληλου
προγράμματος και του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ 3.
Όμως απεδείχθη ότι αυτό είναι άλλο ένα επικοινωνιακό
κόλπο της Κυβέρνησης.
Το ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 και το παράλληλο πρόγραμμα, τέμνονται στο σάρωμα του Κοινωνικού Κράτους που απέμεινε.
Δεν θα αντέστρεφε την κατάσταση διάλυσης του Ε.Σ.Υ.,
το υπό ψήφιση ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ του Υπουργείου Υγείας,
που θεωρήθηκε παράλληλο πρόγραμμα του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ 3. Και τούτο γιατί προσπαθούσε να αντιμετωπίσει
προβλήματα με ευχολόγια, χωρίς να προβλέπεται χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Στο εν’ λόγω Νομοσχέδιο δεν προβλέπεται ούτε ένα
ευρώ αύξησης της Κρατικής Χρηματοδότησης. Εξάλλου
τα μεγέθη έχουν καθορισθεί στον προϋπολογισμό του
έτους 2016 που ψηφίστηκε. Με βάση το ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3
που υπέγραψε η Νεομνημονιακή αριστερή Κυβέρνηση,
προβλέπει για κάθε νέα δράση του Ε.Σ.Υ. που προκαλεί
κόστος, να βρεθούν ισοδύναμα.
Τι προέβλεπε το περίφημο παράλληλο πρόγραμμα σωτηρίας του Ε.Σ.Υ.;
Την Δωρεάν υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων
και ευάλωτων ομάδων.
Αίτημα που διατυπώνει η ΠΟΕΔΗΝ σε κάθε Δημόσια τοποθέτηση. Η ανεμπόδιστη όμως Δωρεάν και καθολική
πρόσβαση απαιτεί γενναία αύξηση της Κρατικής Χρηματοδότησης για την ενίσχυση του Ε.Σ.Υ.
Η Κυβέρνηση ανακάλυψε τη μαγική συνταγή. Ο ΕΟΠΥΥ
που «χρωστάει και της Μιχαλούς» θα χρηματοδοτήσει
την δωρεάν υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων,
με 100 εκ. ευρώ. Με 500 εκ. ευρώ που θα λάβει από
Κρατική Χρηματοδότηση το έτος 2016 (από 0,6% του
ΑΕΠ που προβλέπει ο συστατικός Νόμος) τι θα πρωτοκάνει ο ΕΟΠΥΥ;
2% αυξήθηκε η υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων
και συνταξιούχων (Κύριας ασφάλισης επέκταση 6% στις
Επικουρικές). Που πήγαν αυτά τα χρήματα; Στην μαύρη
τρύπα των ελλειμμάτων για τη διαμόρφωση Πρωτογενών
πλεονασμάτων!!!
Μας δουλεύουν λοιπόν στην Κυβέρνηση. Θα Νομοθετήσουν, θα ανακοινώνουν στα ΜΜΕ ότι έλυσαν το ζήτημα,
θα συνεχίζεται όμως η σημερινή κατάσταση με σημαντικά εμπόδια στην πρόσβαση των πολιτών και η συστηματική απαξίωση του συστήματος.
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906 εκ. ευρώ εκταμιεύτηκαν εφέτος στα Νοσοκομεία.
Από το 1,5 δις ευρώ που προέβλεπε ο προϋπολογισμός. Ο
Αν. Υπουργός Υγείας κάνει το εξής τρικ. Ανακοινώνει ότι
μέχρι τον Αύγουστο του έτους 2015 είχαν εκταμιευτεί 300
εκ. ευρώ και τέλος του χρόνου η εκταμίευση έφθασε στο
1,1 δις ευρώ. Το 1,5 δις ευρώ Κρατική Χρηματοδότηση
που προέβλεπε ο προϋπολογισμός το έτος 2015 λέει δεξιά και αριστερά ότι ήταν όριο δαπανών και όχι υποχρεωτική χρηματοδότηση που θα εκταμιευόταν στο σύνολό
της!!! Δημοσιονομικό Συμβούλιο το λένε αυτό. Κόφτης
των Δαπανών. ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ των Δημοσιονομικών μεγεθών του προϋπολογισμού 2015!!!
Τι άλλο θα ακούσουμε.
Πριν τον Αύγουστο και από την αρχή του έτους 2015 ποιος
ήταν στην Κυβέρνηση;
Οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ Νο 1 της αντιμνημονιακής Ρητορικής
και της Μνημονιακής κολοτούμπας δεν ήταν;
Από πότε οι προβλεφθείσα Κρατική Χρηματοδότηση είναι όριο δαπανών; Τι θέλει να πει ο Αν. Υπουργός; Ότι τα
Νοσοκομεία δεν έχουν οικονομικό πρόβλημα; Και γιατί
οφείλουν στους προμηθευτές 1,5 δις ευρώ και βάλε;
Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΚΡΥΒΕΤΑΙ!!! Στα έξι χρόνια
Μνημονίων οι λειτουργικές δαπάνες των Νοσοκομείων
μειώθηκαν 65%. Το έτος 2014 προϋπολογίστηκε 1,65 δις
ευρώ ως Κρατική Χρηματοδότηση που εκταμιεύτηκε στο
σύνολό της. Επίσης δόθηκαν 800 εκ. ευρώ για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών. Με πόσα ψέματα θα μας
φλομώσουν!!! Εάν δεν γινόταν οι συνεχείς και ψυχοφθόρες διαπραγματεύσεις των Διοικητικών στελεχών των
Νοσοκομείων με τους προμηθευτές, τα Νοσοκομεία ήδη
θα είχαν κατεβάσει ρολά!!!
Ανακοινώνουν και ξανά ανακοινώνουν προσωπικό!!! Ο
πρώην Υπουργός Υγείας με τον Πρωθυπουργό κατ’ επανάληψη ανακοίνωσαν προσλήψεις. Προσλήψεις 4.500
Μόνιμων Υγειονομικών, με τις διαδικασίες να ολοκληρώνονται εντός του έτους 2015.
Μάλιστα οργάνωσαν σόου στο Υπουργείο Υγείας με τον
Πρόεδρο του ΑΣΕΠ τον Αν. Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κο Κατρούγκαλο 2 Απρίλη 2015, για να ανακοινώσουν τη βούληση της Κυβέρνησης για ολοκλήρωση
4.500 προσλήψεων εντός του έτους 2015.
Στη σύσκεψη κλήθηκε ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ και διατύπωσε την άποψη (εντός αλλά και στα ΜΜΕ), ότι δεν θα
προσληφθεί έως τέλους του έτους ούτε ένας Εργαζόμενος.
Θεωρήθηκε ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.
Τώρα τι έχουν να πουν!!!!
Όποιος αναλύει τα Μνημονιακά δεδομένα και αναδεικνύει την πραγματικότητα, θεωρείται προβοκάτορας. Να
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βρουν αλλού στην Κυβέρνηση Συνδικαλιστές να ευλογούν τα γένια τους.
Η ΠΟΕΔΗΝ δεν το έκανε έως τώρα και δεν θα το πράξει
ποτέ!!!
Το ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 προβλέπει τη μείωση των δαπανών του
ΕΟΠΥΥ για διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις. Η
Κυβέρνηση τρέμοντας προς την ΤΡΟΪΚΑ που μπλόκαρε
την εκταμίευση της δόσης του 1 δις, εξέδωσε Υπουργική Απόφαση, που μειώνει τις τιμές κάλυψης του ΕΟΠΥΥ.
Μειώνεται το κόστος των εξετάσεων, αλλά συνεχίζονται
οι συζητήσεις με τους επιχειρηματίες. Ποιος θα πληρώνει τη διαφορά; Οι Κύριοι της Κυβέρνησης με ψέματα θα
μας πουν ότι οι πολίτες δεν θα επιβαρυνθούν;
Η πραγματικότητα όμως
είναι, ότι οι πολίτες θα
βάλουν το χέρι πιο βαθιά
στην τσέπη.
Έχουν επιλογές οι Κύριοι της Κυβέρνησης. Να
προμηθευτούν οι Δημόσιες Μονάδες Υγείας
επαρκείς αξονικούς και
μαγνητικούς τομογράφους για να καλύπτουν
δωρεάν την ζήτηση και
να μην καταλήγουν οι
πολίτες στον Ιδιωτικό
τομέα.
Μας ακούει κανείς!!!!
Τα συμφέροντα καλά κρατούν. Δεν είναι μόνο αυτό που
κατήγγειλε η ΠΟΕΔΗΝ για τα Διαγνωστικά Κέντρα. Ο
ΕΟΠΥΥ κατάντησε πλασιέ Ιδιωτικών συμφερόντων της
Υγείας, προσφέροντας υπηρεσίες υγείας στους πολίτες
με μικρή έκπτωση.
Στην ακρόαση φορέων, στη επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων της Βουλής στη συζήτηση του Νομοσχεδίου (που
τελικά απεσύρθη) του Υπουργείου Υγείας, ρωτήθηκε ο
Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ γιατί ανέφερε στην τοποθέτησή
του ότι το βιβλιάριο ασθένειας κατάντησε κουρελόχαρτο.
Καλώς την και ας άργησε η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που
ρώτησε!!! Φυσικά πήρε πληρωμένη απάντηση. 40% των
Πρωτοβάθμιων Υγειονομικών Μονάδων καταργήθηκαν
με την μεταρρύθμιση του ν.4238/2014, την οποία ακολουθεί πιστά η Κυβέρνηση ολοκληρώνοντας τη καταστροφή της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης όπως προβλέπει το
ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3.
Η Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αγοράζεται από τον
Ιδιωτικό Τομέα αφού μειώθηκαν οι καλύψεις του ΕΟΠΥΥ
για τους Ιατρούς και φάρμακα. Ποιο ήταν το καινούργιο
που άκουγε η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ;
Στο Νομοσχέδιο προς ψήφιση που υποτίθεται ήταν το
παράλληλο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, εντάσσεται στο Ε.
Σ.Υ. το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας ως ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ-
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ΡΕΙΑ. Ασκήθηκε κριτική από τον Πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ
στη ΒΟΥΛΗ κατά την ακρόαση φορέων. Μάλιστα προέβλεπε το Νομοσχέδιο κοστολόγηση και πώληση των υπηρεσιών του. Ο Υπουργός προσπαθούσε να πείσει για την
Απόφαση της Κυβέρνησης που ανοίγει την Κερκόπορτα
Διάλυσης και Ιδιωτικοποίησης του συστήματος.
Φανταστείτε τη θέση της νυν Κυβέρνησης όταν ήταν στην
αντιπολίτευση, εάν εντάσσονταν στο Ε.Σ.Υ. Νοσοκομείο
ως Ανώνυμη Εταιρεία.
Ανακοίνωναν περιχαρής ότι θα καταργήσουν στο εν’
λόγω ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ την ΕΣΑΝ Α.Ε.
Αμ δε!!!!
Η ΤΡΟΪΚΑ καραδοκεί και η Κυβέρνηση θέλει να τα έχει
καλά. Το πιο πιστό σκυλάκι της ΤΡΟΪΚΑΣ κατάντησε. Η ΕΣΑΝ Α.Ε.
θα καταργηθεί μόνο
όταν βρουν αντίστοιχο
εργαλείο κοστολόγησης. Για άλλη μια φορά
θα βαπτίσουν το ψάρι –
κρέας.
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ. Σας καταλάβαμε. Οι Υπουργοί
Υγείας εκδίδουν εντολές σύστασης ενιαίων
οργανισμών στα διασυνδεόμενα Νοσοκομεία. Συρρικνώνουν μέρα με
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
τη μέρα την λειτουργία τους.
ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
ιδιοκτήτης ΠΟΕΔΗΝ
Μέχρι τώρα έφταιγαν οι Διοικητές που μετακινούσαν το Αριστοτέλους 22
προσωπικό, τώρα οι μετακινή- 10433 Αθήνα
Τηλ.: 210.52.24.604
σεις έχουν την υπογραφή των
210.52.36.094
Fax: 210.52.34.589
Διοικητών των Υγειονομικών
εκδότης
Περιφερειών.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
Τις εντολές κατάργησης με τη (πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ)
σύσταση ενιαίων οργανισμών συντάσεται από
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
τις υπογράφει η Κυβέρνηση
γραμματεία - πληροφορίες
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
210.52.24.604
Προσλαμβάνουν Προσωπικό
με ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ. Έστειλαν email
poedhn@otenet.gr
ήδη σχετικές εντολές στα Νοηλεκτρονική σελίδα
σοκομεία. Αυτή είναι η Αριστε- www.poedhn.gr
ρή θέση της Κυβέρνησης;
σελιδοποίηση
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ
Ποιοι φταίνε και για αυτό!!!
Οι Προβοκάτορες!!! Τα συμφέ- εκτύπωση
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ
ροντα!!!
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ. Δεν θα σας αφή- Τα εντυπόγραφα δεν εκφράζουν
κατ’ ανάγκη και τη θέση της
σει η ΠΟΕΔΗΝ και οι ΕργαζόΠΟΕΔΗΝ
μενοι στην Υγεία και την ΠρόΔιανέμεται ΔΩΡΕΑΝ μέσω
νοια σε χλωρό κλαρί!!!!
των Πρωτ. Σωματείων των
Νοσοκομείων των Κ. Υ. και &
Πρόνοιας
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