ΕΝΤΥΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 068402 ΚΕΜΠΑ

υγειονομικό
τ. 72 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

βημα

Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.)

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΔΙΑΛΥΣΗ
ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ
σελ. 2

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

σελ. 3

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Η ΠΟΕΔΗΝ
ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ«ΨΥΧΗ» ΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΤΟΥ ΕΣΥ, ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ,
ΤΟΥ ΕΚΑΒ &
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

σελ. 3

ΑΤΟΜΙΚΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΕΡΓΟΥ

σελ. 4

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΡΟΪΚΑΣ & ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ
ΠΡΟΣΕΧΩΣ ……………….ΝΕΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ
Π.Ο.Ε.∆Η.Ν.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΟ
ΕΠΙΔΟΜΑ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ &
ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΟΝ ΛΟΓΩ ………

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΥ

Π.Ο.Ε.∆Η.Ν.

σελ. 6

1

Δ Ι Α ΛΥ Σ Η Σ

σελ. 7

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
σελ. 12

«ΣΙΚΕ» Η
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

υγειονομικό βήμα σελ. 15

............
και η
σύνταξη
300 €

ελπίζω
να φτάσω στον
ασθενή για να
με βοηθήσει......

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

67 ΕΤΩΝ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΕΙ
ΜΕ ΤΗΝ

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ
Π.Ο.Ε.∆Η.Ν.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
2016

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ

2

Η Κυβέρνηση που σκίζει τα ΜΝΗΜΟΝΙΑ στα λόγια, εφαρ- 1/1/2015 υπολογίζονταν σε αναλογική και Βασική σύνταξη
μόζει ακριβώς αυτά που προβλέπει το ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3, αφού (από 1/1/2011 για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης
η πρότασή της βάζει ταφόπλακα στο σύστημα Κοινωνικής από 1/1/2015).
Με το 3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ για όλους τους ασφαλισμένους οι
Ασφάλισης.
Ζητάει να πληρώσουν οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι της συντάξεις ακόμη και τώρα υπολογίζονται από 1/1/2011 σε
διαχρονικές ευθύνες του Κράτους, καταλήστευσης των απο- αναλογική και βασική σύνταξη (τα προηγούμενα ασφαλιστιθεμάτων των ασφαλιστικών ταμείων. Επιδιώκουν να εξανε- κά έτη με τριακοστά πέμπτα). Με την αντιμεταρρύθμιση, το
μίσουν την Κρατική Χρηματοδότηση και να μετατρέψουν το σύνολο των ασφαλιστικών ετών υπολογίζονται σε αναλογική
και εθνική σύνταξη (που θα χορηγείται υπό προϋποθέσεις).
σύστημα σε ανταγωνιστικό- ανταποδοτικό.
Ότι ακριβώς προτείνει η Επιτροπή των ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΣΟ- ΤΕΛΟΣ ο Κοινωνικός χαρακτήρας της ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Η Λύση
ΦΩΝ που σύστησε η Αριστερή Κυβέρνηση, για τη σωτηρία είναι μία και μοναδική. Το Κράτος να αναλάβει τις διαχρονιτου Ασφαλιστικού Συστήματος. Το Κράτος θα χρηματοδοτεί κές ευθύνες που αποδεδειγμένα έχει και να χρηματοδοτήσει
υπό προϋποθέσεις μόνο την Εθνική σύνταξη. Δεν είναι αθώα από τον Κρατικό προϋπολογισμό, τις παροχές του Ασφαλιστιη μετατροπή της Βασικής Σύνταξης, αναπόσπαστο κομμάτι κού Συστήματος (συντάξεις Κύριες - Επικουρικές και Εφάτης Κύριας Σύνταξης (360 ευρώ:35), σε Εθνική Σύνταξη (385 παξ).
ευρώ:40) στο σύνολο των ασφαλιστικών ετών. Καμία Κυβέρ- Οι Επικουρικές Συντάξεις θα μειωθούν περαιτέρω με τη ρήνηση δεν τόλμησε κάτι τέτοιο έως σήμερα, επειδή ο τρόπος τρα βιωσιμότητας, αλλά και το νέο τρόπο υπολογισμού (μείωυπολογισμού διανυθέντων ασφαλιστικών ετών προστατεύε- ση του συντάξιμου μισθού και υπολογισμός του μέσου όρου
ται από το ΣΥΝΤΑΓΜΑ. Τώρα όμως πάνω από το ΣΥΝΤΑΓΜΑ του συνόλου των ασφαλιστικών ετών).
Το ΜΕΤΟΧΙΚΟ σταδιακά καταργείται με αποφάσεις των Διοιείναι η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Ταυτόχρονα επαναϋπολογίζονται οι χορηγηθείσες συντάξεις κήσεών του.
με το ανταποδοτικό κομμάτι και την Εθνική Σύνταξη. Η αρχι- Για το ΕΦΑΠΑΞ είναι έτοιμη νέα περικοπή 35%.
κή, πριν τη διαπραγμάτευση, πρόταση της Κυβέρνησης είναι Όχι άλλα ψέματα από τη Κυβέρνηση. Εφαρμόζουν το ΜΝΗνα παραμείνουν στο σημερινό ύψος (προσωπική διαφορά). ΜΟΝΙΟ 3 και κοροϊδεύουν το λαό. Έως εδώ. Με την αριστερή
Αυτό είναι άλλο ένα επικοινωνιακό παιχνίδι της Κυβέρνησης. ψευτοεπικοινωνία τους, δεν πείθουν ΚΑΝΕΝΑΝ.
Πως είναι δυνατόν με το ΜΝΗΜΟΝΙΟ που υπέγραψαν και Δεν είχαν κανένα ενδοιασμό να τροποποιήσουν θεμελιωμένα
εφαρμόζουν, να χορηγείται η Εθνική Σύνταξη χωρίς όρους όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, που δεν τόλμησε καμία άλλη
Μνημονιακή Κυβέρνηση έως σήμερα να θίξει. Όχι γιατί δεν
και προϋποθέσεις;
Τη στιγμή που σε όλες τις χώρες της Ευρώπης χορηγείται με ήθελαν, αλλά γιατί προστατεύονται από το ΣΥΝΤΑΓΜΑ.
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ. ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΠΕΡΑΣΕΙ.
εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
Τη στιγμή που με τους ν. 4336/2015, 4337/2016 περικόπτεται Η ΠΟΕΔΗΝ συμμετέχει με ευδιάκριτα ΜΠΛΟΚ στις κινητοτο ΕΚΑΣ στις χαμηλές συντάξεις και επίσης περικόπτεται η ποιήσεις της ΑΔΕΔΥ. Προκαλεί το ενδιαφέρον των Μέσων
Κρατική ενίσχυση στη συμπλήρωση των κατώτερων συντά- Μαζικής Ενημέρωσης με τις ακτιβιστικές ενέργειες που
πραγματοποιεί.
ξεων.
Τους είδαμε. ΠΑΝΟ – ΜΠΑΜας δουλεύουν. Είναι ΣΙΚΕ Η ΔΙΛΟΝΙΑ που καταδεικνύουν
ΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ. Στο τέλος θα
την αναγκαιότητα ένταξης στα
καταλήξουν στη χορήγηση της
ΒΑΕ των Υγειονομικών και
Εθνικής Σύνταξης με όρους και
Προνοιακών Υπαλλήλων.
προϋποθέσεις.
Δείχνουν ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΗ ΠΟΕΔΗΝ το είπε, το έγραψε από
ΤΑ ΓΙΑ την ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ
την πρώτη στιγμή. Οι εξελίξεις την
ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟδικαιώνουν.
ΣΧΕΔΙΟΥ.
Η Κυβέρνηση ήδη αποκαλύπτει
Παράλληλα η ΠΟΕΔΗΝ οργάτις προθέσεις της για χορήγηση
νωσε τις δικές της δυναμικές
της Εθνικής Σύνταξης με προϋΑΣΦΑΛ
κινητοποιήσεις. Συγκρούστηποθέσεις. Το πολύ θα φαίνεται ότι
ΙΣΤΙΚΟ
κε με τα ΜΑΤ. Έφαγε χημικά,
χορηγούν ένα μικρό μέρος, αλλά
έδωσε μάχη σώμα με σώμα.
στην πραγματικότητα οι συντάξεις
Είναι μπροστά στις εξελίξεις. Το διαπιστώνουν οι Εργαζόμεθα είναι πλήρως ανταποδοτικές.
Η ενοποίηση των ταμείων, Κύριας και Επικουρικής Ασφάλι- νοι.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΑΝΑΤΡΕΠΟΥΝ τις πολιτικές διάλυσης του συστήσης, θα επιφέρει νέες μειώσεις.
Η Κυβέρνηση που σκίζει τα ΜΝΗΜΟΝΙΑ, δεν θα εφαρμόσει ματος Κοινωνικής Ασφάλισης. Η έκδοση του Ασφαλιστικού
μόνο τους Νόμους 3863, 3865/2010 που προβλέπουν ρήτρα Οδηγού ήταν μια τομή στην ενημέρωση των Υγειονομικών
μηδενικών ελλειμμάτων, (ρήτρα βιωσιμότητας τον ονομά- και Προνοιακών Υπαλλήλων. Με πίνακες για την κάθε πεζουν με αριστερή φρασεολογία). Θα τροποποιήσει τον τρόπο ρίπτωση. Τον ασφαλιστικό οδηγό τον χρησιμοποιούν ήδη
υπολογισμού Κύριων και Επικουρικών Συντάξεων, μειώνο- πολλές ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ με την άδεια της ΠΟΕΔΗΝ. Τον ανέντας τον συντάξιμο μισθό και υπολογίζοντας για το ανταπο- βασαν στις ιστοσελίδες τους , τον χρησιμοποιούν ακόμη και
δοτικό κομμάτι το μέσο όρο των αποδοχών του συνόλου των εργατολόγοι.
ασφαλιστικών ετών.
Μέρος της ανταποδοτικής Σύνταξης θα ονομάζουν Εθνική
Σύνταξη.
Παίζουν με τις λέξεις.
Έγκυρη ενημέρωση.
Ο Νόμος 3865/2010 προέβλεπε ότι οι Κύριες συντάξεις υποΕΝΟΤΗΤΑ.
λογίζονται με τριακοστά πέμπτα και ποσοστό αναπλήρωσης
80% ως 70% για όσους θεμελίωναν δικαίωμα σύνταξης έως
ΔΥΝΑΜΗ και ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΟΤΗΤΑ
τέλους του έτους 2014 και μόνο τα ασφαλιστικά έτη μετά την
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Το Μνημόνιο 3 (ν. 4336/2015) προβλέπει στο κεφάλαιο Δημόσια Διοίκηση ότι η μισθολογική δαπάνη του Δημοσίου
θα είναι μειούμενη σε ποσοστό του Α.Ε.Π. στη διάρκεια του
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, περιλαμβανομένης της
αποσυμπίεσης της μισθολογικής κατανομής σε ολόκληρο το
μισθολογικό φάσμα, σε συνάρτηση με τις επιδόσεις, τις δεξιότητες, τις αρμοδιότητες και τη θέση των υπαλλήλων.
Επειδή η Κυβέρνηση σκίζει τα ΜΝΗΜΟΝΙΑ πια μόνο στα όνειρά της και εκλιπαρεί την ΤΡΟΪΚΑ να γυρίσει στην Ελλάδα για
να κλείσει την Αξιολόγηση, δίδοντας γη και ύδωρ, όλα τα παραπάνω θα υλοποιηθούν.
Τι σημαίνει λοιπόν η υλοποίησή τους;
Νέες μειώσεις των μισθών που ούτως ή άλλως προβλέπεται
στις διατάξεις του νέου Μισθολογίου (ν. 4354/2015) και σύνδεση του μισθού με την απόδοση, τις δεξιότητες και τα καθήκοντα, μέσω του νέου Συστήματος Αξιολόγησης (ν.4369/2016).
Το νέο σύστημα Αξιολόγησης, θα κατηγοριοποιεί τους υπαλλήλους σε βαθμολογία από το 0 έως 100 ( Άριστα). Για το βαθμό άνω του 90 απαιτείται ειδική αιτιολόγηση από την ειδική
επιτροπή αξιολόγησης και ως εκ τούτω εκφεύγει των δυνατοτήτων της συνδικαλιστικής διευθέτησης.
Κανένα σύστημα Αξιολόγησης δεν είναι αθώο, ακόμη και εκείνο της περιόδου πριν ψηφισθεί, η Αξιολόγηση Μητσοτάκη.
Εκείνα τα υποτίθεται αθώα φύλλα Αξιολόγησης χρησιμοποιήθηκαν ως κριτήριο στις διαθεσιμότητες των Υγειονομικών
Υπαλλήλων με τη κατάργηση 11Νοσοκομείων (Υπουργίας Γεωργιάδη). Δεκατρείς υπάλληλοι Νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης διατέθηκαν σε Νοσοκομεία των Αθηνών και ακόμη ταλαιπωρούνται. Αυτό συνέβη επειδή δεν μοριοδοτήθηκαν για τα
τότε φύλλα Αξιολόγησης (ακυρώθηκαν επειδή οι υψηλοί βαθ-

μοί δεν ήταν αιτιολογημένοι από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο).
Ποιος λοιπόν με όλα αυτά τα δεδομένα μπορεί να αποκλείσει
κανείς ότι στη πορεία, μισθολογική εξέλιξη θα έχουν μόνο οι
υπάλληλοι, με βαθμούς 90 έως 100. Εξάλλου το νέο Μισθολόγιο ο (Ν. 4354/2015) στα άρθρα 12, 17 συνδέει την μισθολογική
εξέλιξη με την Αξιολόγηση.
Ύποπτες εποχές για να θεωρηθεί αθώα, επειδή φαινομενικά
δεν είναι ίδια με την Αξιολόγηση Μητσοτάκη.
Αφού η Κυβέρνηση όπως λέει είναι αθώα η νέα αντιμνημονιακή Αξιολόγηση και δεν συνδέεται με την μισθολογική εξέλιξη,
γιατί δεν καταργεί το ν. 4336/2015 (3οΜΝΗΜΟΝΙΟ), όπως επίσης τα άρθρα 12, 17 του ν.4354/2015 στα σημεία που συνδέει
τη κατανομή της μισθολογικής δαπάνης σε συνάρτηση με την
επίδοση και τις δεξιότητες;
Για την επιλογή σε θέσεις ευθύνης θεσμοθετήθηκαν δύο υποκειμενικά κριτήρια τα οποία θα παίζουν καθοριστικό ρόλο
στην κρίση (ν.4369/2016). Η Αξιολόγηση και η δομημένη συνέντευξη.
Πως λοιπόν μπορεί να εξασφαλισθεί αντικειμενική Αξιολόγηση σε κλίμα κοινωνικού αυτοματισμού, σε συνθήκες εργασιακού κανιβαλισμού « ο θάνατός σου η ζωή μου» (υπηρεσιακή);
Δεν θα δεχθεί η ΠΟΕΔΗΝ, ξεκαθάρισε και ΤΗΝ ΝΕΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Θα την
ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ στην ΠΡΑΞΗ. Θα κηρύξει
Απεργία – Αποχή και θα κινηθεί με βάση την απειθαρχία –
ανυπακοή. Εξάλλου το έκανε σαφές στους Υπουργούς Υγείας
και Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Να δούμε την στάση των Υπουργών της Κυβέρνησης που τότε
στην Αξιολόγηση Μητσοτάκη, ως Νομικοί Σύμβουλοι των Δημοσίων Υπαλλήλων προέτρεπαν σε Απεργία – Αποχή.

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Το ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 (ν.4336/2015), στο κεφάλαιο 2.5.3
Κοινωνική Προστασία Σελίδα 1023, προβλέπει «εξοικονόμηση ½% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση, η οποία θα
αποτελέσει το υπόβαθρο για τον επανασχεδιασμό ενός
στοχοθετημένου συστήματος Πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένης της δημοσιονομικά ουδέτερης Εθνικής εφαρμογής του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος».
Τι πάει να πει ο ποιητής εφ’ όσον η Κυβέρνηση ξεκαθαρίζει ότι θα εφαρμόσει τα συμφωνηθέντα στο 3ο
ΜΝΗΜΟΝΙΟ. Πάπαλα το εκπτωτικό πρόγραμμα μετά τη
Θεσσαλονίκη, για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής
κρίσης. Τέρμα τα ψίχουλα της διαχείρισης της φτώχειας
με τα φιλανθρωπικά προγράμματα (συσσίτια) της 1ης
Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ύψους 300εκ. ευρώ.
Βρισκόμαστε επίσης αντιμέτωποι με περαιτέρω συρρίκνωση του Δημόσιου Συστήματος Πρόνοιας για εξοικονόμηση των 900 εκ. ευρώ, σε ετήσια βάση αρχής γενομένης από το τρέχον έτος. Προ των πυλών είναι νέες
καταργήσεις, συγχωνεύσεις Μονάδων. Μέσω της διαρκούς κινητικότητας που προβλέπει το Μνημόνιο 3 στο
Κεφάλαιο Δημόσια Διοίκηση, θα επιδιώκουν συνέχεια
μετακινήσεις προσωπικού σε μεγάλες αποστάσεις, οι
οποίες είναι οικονομική και οικογενειακή καταστροφή
για τους Προνοιακούς Υπαλλήλους.
Δεν θα επιτρέψει η ΠΟΕΔΗΝ αυτή την εξέλιξη. Το ξεκαθάρισε στις συναντήσεις με την αρμόδια Υπουργό των
λειτουργούντων λειψών Προνοιακών Μονάδων.
Προσφέρουν ανεκτίμητες υπηρεσίες σε αντίξοες συνθήκες. Οι Μονάδες Περίθαλψης με υπεράριθμους
ασθενείς, χωρίς διαλογή των περιστατικών επειδή το
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σύστημα δεν διαθέτει μονάδες Νοσηλείας για όλες τις
περιπτώσεις των φιλοξενούμενων και Νοσηλευόμενων.
Αντιμετωπίζουν σημαντικές ελλείψεις προσωπικού και
λαμβάνουν λειψή Κρατική Χρηματοδότηση.
Η Κυβέρνηση συρρικνώνει τις Δημόσιες Μονάδες επειδή θέλει να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών Πρόνοιας
στις μη κερδοσκοπικές φιλανθρωπικές οργανώσεις και
στους ιδιώτες. Φυσικά οι πολίτες θα βάζουν βαθιά το
χέρι στην τσέπη.
Η ΠΟΕΔΗΝ κατ’ επανάληψη στα Υπομνήματα που κατέθεσε στις δημόσιες παρεμβάσεις και συναντήσεις με την
Υπουργό και τον Γενικό Γραμματέα, ζήτησε την οριστική
διευθέτηση χορήγησης των νυκτερινών και αργιών με
τον ίδιο τρόπο που χορηγούνται στους εργαζομένους
των Νοσοκομείων. Φωνή βοώντος εν τη ερήμω.
Συνεχίζει τους αγώνες. Για τη σύσταση Εθνικού Συστήματος Πρόνοιας, τη περιφερειοποίηση του συστήματος
με τη σύσταση ολοκληρωμένου δικτύου Δημοσίων Μονάδων ανά περιφέρεια, οι οποίες θα καλύπτουν τις ανάγκες του πληθυσμού αναφοράς σε υπηρεσίες πρόνοιας,
με διαλογή των περιστατικών.
Επαρκής χρηματοδότηση και στελέχωση του συστήματος. Νομοθετική διευθέτηση της καταβολής των
πρόσθετων αμοιβών στην ώρα τους. Καμία μετακίνηση
– καμία απόσπαση προσωπικού. Καμία συγχώνευσηκαμία κατάργηση Μονάδας.
Αξιοποίηση των Δημόσιων κτιρίων για τη λειτουργία
νέων αναγκαίων Δημόσιων Προνοιακών Μονάδων. Δωρεάν και εύκολη πρόσβαση σε όλους.
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ΚΛΑΔΟΙ
Ο Ν. 4336/2015 στο Κεφάλαιο Δημόσια Διοίκηση, προβλέπει
έως το 2018 το τρέχον «κλαδικό» σύστημα, θα υποστεί μεταρρύθμιση με σκοπό μία βελτιωμένη δομή με περιγραφές
καθηκόντων των υπαλλήλων, η οποία και θα αντανακλάται στο
Μισθολόγιο.
Με βάση το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 87/1986 «ενιαίο
πλαίσιο οργάνωσης των Νοσοκομείων», συστήθηκαν οργανισμοί στα Νοσοκομεία με διάρθρωση των Υπηρεσιών ( Ιατρική, Διοικητική και Τεχνική Υπηρεσία). Είναι επιβεβλημένη η
διεκδίκηση Ενιαίων Κλάδων στις Υπηρεσίες για την αποφυγή μισθολογικής και Υπηρεσιακής Υποβάθμισης με βάση τις
προβλέψεις του Μνημονίου.
Η ΠΟΕΔΗΝ διεκδικεί την σύσταση ενιαίων κλάδων χωρίς
όμως υπηρεσιακή και μισθολογική ισοτίμηση των υπαλλήλων, διαφορετικών βαθμίδων εκπαίδευσης.
Στο Νοσηλευτικό Προσωπικό είναι γνωστή η θέση της. Δεν
επιδιώκει να πυροδοτήσει ούτε να οξύνει συνδικαλιστικές
αντιθέσεις. Διεκδικεί τη σύσταση ενιαίου κλάδου Νοσηλευτικού Προσωπικού, με τον σεβασμό της μισθολογικής
και υπηρεσιακής διαφορετικής εξέλιξης κατά εκπαιδευτική
κατηγορία. Δεν έχει να θέσει σε κίνδυνο με τον οικονομικό
στραγγαλισμό κανενός υγειονομικού υπαλλήλου.
Ταυτόχρονα διεκδικεί τη δυνατότητα φοίτησης στα ΤΕΙ του
Δ.Ε. Νοσηλευτικού Προσωπικού. Ασφαλώς θα υπάρχει κριτήριο επιλογής, αφού ο αριθμός εισακτέων θα είναι συγκεκριμένος και οι αιτήσεις συμμετοχής (ειδικά τα πρώτα χρόνια) περισσότερες.

Η ΠΟΕΔΗΝ διεκδικεί την αύξηση μισθών όλων των υγειονομικών υπαλλήλων, την κατάργηση των ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ και την
ανάκτηση των Απωλειών. Δεν μπορεί να αφήσει Κερκόπορτα
για νέες μειώσεις μισθών, μέσω του επανακαθορισμού των
κλάδων που προβλέπει το ΜΝΗΜΟΝΙΟ.
Με ενότητα θα διεκδικήσει την αναβάθμιση του συνόλου του
Νοσηλευτικού Προσωπικού. Το ίδιο πράττει για το σύνολο των
Υγειονομικών Υπαλλήλων. Τούτη την ώρα που ισοπεδώνονται
τα πάντα επιδιώκει την ΕΝΟΤΗΤΑ. Δεν ενθαρρύνει ενδοκλαδικές αντιθέσεις. Δεν επιδιώκει να στρέψει τον έναν απέναντι
στον άλλον. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ. Παίρνει πρωτοβουλίες Ενότητας. Θα
συνεχίσει.
Όπως το έπραξε με το Επίδομα Ευθύνης των τμημάτων της
Νοσηλευτικής και Ιατρικής Υπηρεσίας. Ενωμένοι οι Νοσηλευτές γλύτωσαν τα χειρότερα.
150 ευρώ επιδίωξε να διαμορφώσει η Κυβέρνηση το επίδομα ευθύνης, με το σχέδιο του Μισθολογίου. Τελικά παρέμεινε
250 ευρώ. Είναι 40 ευρώ μειωμένο σε σχέση με τα άλλα τμήματα του Δημοσίου (ακόμη και των Νοσοκομείων). Συνεχίζονται οι αγώνες.
Προσφεύγει η ΠΟΕΔΗΝ στο Συμβούλιο Επικρατείας. Η Κυβέρνηση προανήγγειλε με ο ν. 4354/2015 τη περικοπή του
επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας έως το
έτος 2017. Χορηγείται με ημερομηνία λήξεως. Θίγει η εν’
λόγω διάταξη το σύνολο του Νοσηλευτικού Προσωπικού.
Είναι πολλά μέτωπα ανοιχτά. Με ενότητα και μόνο αντιμετωπίζονται.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΩΝ Κ.Υ
Ανακοινώνουν την πρόσληψη χιλιάδων Υγειονομικών Υπαλλήλων και Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, προκειμένου να δημιουργούν εικονική πραγματικότητα για την κατάσταση του
ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ.
Το μόνο που κάνουν είναι να διαχειρίζονται την υποστελέχωση του Συστήματος και του ΕΚΑΒ με συστηματική εξουθένωση του προσωπικού και την υποβάθμιση των παρεχόμενων
υπηρεσιών.
Ανακάλυψαν τη μαγική συνταγή να στελεχώσουν τα Ασθενοφόρα των Κέντρων Υγείας χωρίς την πρόσληψη Πληρωμάτων
Ασθενοφόρων.
Στο υπό συζήτηση στη Βουλή ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», κατατέθηκε τροπολογία, με την οποία τη λειτουργία
των Ασθενοφόρων των Κέντρων Υγείας θα αναλάβουν προσωπικό από τους ΟΤΑ και το Πυροσβεστικό Σώμα.
Γυρνάμε σε εποχές Μεσαίωνα!!!
Έτσι οι Υπουργοί της Υγείας καλύπτουν στο ΕΚΑΒ τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό Πληρωμάτων Ασθενοφόρων. Έτσι

αντιλαμβάνονται στο Υπουργείο Υγείας την περιοφερειοποίηση
του ΕΚΑΒ με επαρκή αριθμό Ασθενοφόρων και Πληρωμάτων
Ασθενοφόρων.
Το μόνο που μένει τώρα είναι να προωθήσουν ΔΙΑΤΑΞΗ που
θα μετατρέπει τα ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ σε Ασθενοφόρα, για να λύσουν το μείζον πρόβλημα που δημιουργείται
από την έλλειψη Ασθενοφόρων!!!
Αλλοιώνουν τον χαρακτήρα της Προνοσοκομειακής Φροντίδας
στη χώρας μας.
ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ!
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ με επαρκή αριθμό ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
Πληρωμάτων Ασθενοφόρων. Έτσι μόνο το σύνολο των πολιτών και στο τελευταίο χωριό της χώρας θα καλύπτεται με
ασφάλεια από το ΕΚΑΒ.
ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ που είναι ΓΙΑ ΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ.
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Η Κυβέρνηση στη πρώτη θητεία, για την τακτοποίηση των καθαριστριών του Υπουργείου Οικονομικών, που τις κατέστησε
σύμβολο του ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΥ ΑΝΕΝΔΟΤΟΥ ΑΓΩΝΑ που
διεξήγαγε, προκειμένου από μικρό κόμμα διαμαρτυρίας να
εξελιχθεί σε πλειοψηφικό Κυβερνητικό Κόμμα, θεσμοθέτησε
(ν.4325/2015) τη σύσταση ατομικών συμβάσεων έργου για τον
καθαρισμό των Δημόσιων Κτιρίων, με όσους εργαζόμενους
απασχολούνταν στην καθαριότητα είτε μέσω συνεργείων, είτε
μέσω συμβάσεων έργου.
Φωτογραφική διάταξη μόνο για τις ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Το κατήγγειλε κατ’ επανάληψη η ΠΟΕΔΗΝ. Όπως κατήγγειλε και καταγγέλλει τους Εργολάβους
των Νοσοκομείων που εξαπλώνονται σαν τις «κατσαρίδες»
προσφέροντας χαμηλής ποιότητας υπηρεσίες, με υψηλότατο
τίμημα και συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα.
Το Σωματείο Εργαζομένων του ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟΥ εκμεταλ-
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λεύτηκε την φωτογραφική διάταξη για τις καθαρίστριες του
Υπουργείου Οικονομικών και με πίεση που άσκησε, έδιωξε
τους εργολάβους καθαρισμού, συνάπτοντας ατομικές συμβάσεις έργου, με τους ίδιους εργαζομένους που απασχολούνταν
στα συνεργεία καθαρισμού. Συνάντησε απίστευτες δυσκολίες.
Παρότι η ΠΟΕΔΗΝ κατ’ επανάληψη ζήτησε από τους Υπουργούς της Υγείας να εκδώσουν γραπτή εντολή στις Διοικήσεις
των Νοσοκομείων να συμμορφωθούν με το νόμο και να συνάψουν ατομικές συμβάσεις έργου.
Μάλιστα στις παρεμβάσεις της η ΠΟΕΔΗΝ θεωρεί ως πρώτο
μικρό βήμα τις ατομικές συμβάσεις, διεκδικώντας την επανασύσταση των οργανικών θέσεων των υπηρεσιών στήριξης και
την κάλυψή τους με μόνιμες θέσεις εργασίας ή έστω με σχέση
εξαρτημένης εργασίας (όχι συμβάσεις έργου), προκειμένου να
διασφαλίζονται επαρκώς τα εργασιακά δικαιώματα.
Το Σωματείο Εργαζομένων του ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟΥ συνάντησε
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την Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την υπογραφή του
εντάλματος (Νοέμβριος 2015), καθότι αντίστοιχο ένταλμα του
Νοσοκομείου της Ιεράπετρας παραπέμφθηκε σε τμήμα του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και η ετυμηγορία του ήταν Συγγνωστή
πλάνη (απαγόρευση συνέχισης των ατομικών συμβάσεων έργου).
Στο ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ από τις παρεμβάσεις του Σωματείου και
τις δυναμικές κινητοποιήσεις, οι εργαζόμενοι με ατομικές
συμβάσεις, εξασφάλιζαν (ακόμη διαμορφώνεται), ικανοποιητικό μισθό (700 ευρώ το μήνα) και το Νοσοκομείο μεγάλο κέρδος στη Δαπάνη καθαρισμού. Με την Δημοσιότητα που πήρε
και τις παρεμβάσεις της ΠΟΕΔΗΝ, κινητοποιήθηκαν οι εκτελούντες χρέη Διοικητών των Νοσοκομείων οι οποίοι επιτακτικά έθεσαν το ζήτημα στον Υπουργό, φέρνοντας παράδειγμα το
ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ.
Ο Υπουργός είχε εκφρασμένη άποψη, να βάλει ξανά από τη
πίσω πόρτα Συνεργεία καθαρισμού, μέσω των ΚΟΙΝΣΕΠ. Υποχώρησε όμως μπροστά στη πίεση που ασκήθηκε από την ΠΟΕΔΗΝ, τα Πρωτοβάθμια Σωματεία και τους προσωρινούς Διοικητές των Νοσοκομείων που ευτυχώς δεν διορίστηκαν από
τον Υπουργό, για να υπακούουν ως φερέφωνα στις εντολές και
τις πολιτικές επιδιώξεις του.
Η Κυβέρνηση είχε φροντίσει με τον Αν. Υπουργό Διοικητικής
Μεταρρύθμισης να μπετονάρει τις ατομικές συμβάσεις έργου,
μόνο για όσους είχαν συνάψει έως τέλους του έτους 2015,
με ΠΡΑΞΗ Νομοθετικού Περιεχομένου,(κυρώθηκε με το ν.
4369/2016 άρθρ.72).
Στο άρθρο αυτό σαφέστατα προβλέπεται ότι οι εργαζόμενοι θα
είναι ενταγμένοι στο ΙΚΑ, με δυνατότητες διαμόρφωσης του
μισθού.
Με το ν. 4368/2016 Άρθρο 97, δίνεται η δυνατότητα και στα
άλλα Νοσοκομεία να εκδιώξουν τους εργολάβους καθαρι-

σμού και να προσλάβουν τους εργαζόμενους των συνεργείων
με ατομικές συμβάσεις έργου.
Μάλιστα ο Νόμος επεκτείνει το δικαίωμα έως τέλους του
έτους 2017.
Ερωτηματικά δημιουργούνται κατά πόσο μπορεί αυτή η διαδικασία να εφαρμοστεί στην σίτιση και τη φύλαξη καθότι
διαφοροποιείται η διάταξη προβλέποντας τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με ιδιώτες που απασχολούνταν ή
απασχολούνται με ατομική σύμβαση ή διαμέσου εταιρικού
σχήματος με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.
Υποκρύπτονται προσλήψεις με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών ή
ανάθεση στις περίφημες ΚΟΙΝΣΕΠ που ήταν το αρχικό σχέδιο
του Υπουργείου Υγείας. Θα το διαπιστώσουμε από την ερμηνευτική εγκύκλιο. Ευτυχώς για την έκδοση της εγκυκλίου το
Υπουργείο Υγείας συμβουλεύεται το ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ. Υπάρχει
Ελπίδα!!!
Γίνεται ένα βήμα μπροστά στη Καθαριότητα. Ο δρόμος εκδίωξης των εργολάβων είναι μακρύς και δύσβατος, καθότι οι
εργολάβοι διαθέτουν υψηλή πολιτική προστασία.
Εξάλλου η διεκδίκηση της ΠΟΕΔΗΝ είναι στη κατεύθυνση της
εκδίωξης των εργολάβων και των προσλήψεων προσωπικού
εξαρτημένης εργασίας ( μόνιμη εργασία) στους Δημόσιους
φορείς της Υγείας, με την επανασύσταση των Οργανικών Θέσεων.
Ο κύβος ερίφθη!!!!
Με τους αγώνες της ΠΟΕΔΗΝ, του Σωματείου Εργαζομένων
του ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟΥ και των πιέσεων που ασκούν πολλά
Πρωτοβάθμια Σωματεία. Θα τα καταφέρουν να εκδιώξουν
τους εργολάβους.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ.

Παράθυρο
για σύναψη
συμβάσεων
εργασίας.
Συνεχίζει να
παλεύει η
ΠΟΕΔΗΝ
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ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣ: 1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ Κο ΞΑΝΘΟ
2. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κο ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗ
ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής
Εργασίας»
Κε Υπουργέ,
Με την Αρ. πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών δίδονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του
κεφαλαίου Β’ του νόμου 4354/2015.
Για το άρθρο 18 σχετικά με την χορήγηση του Επιδόματος
Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας, αναφέρεται ότι εξακολουθεί να καταβάλλεται στο ίδιο ύψος στους δικαιούχους που
έχουν οριστεί με τις Υπουργικές Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του
νόμου 4024/2011.
Η μόνη αλλαγή που επιφέρει η διάταξη είναι για το διάστημα
των αδειών, που καταβάλλεται το εν’ λόγω επίδομα. Κατόπιν
αυτών, από 1.1.2016 το Επίδομα αυτό καταβάλλεται μόνο για
όσο διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε κανονική άδεια, καθώς
και σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ημέρες κατ’
έτος.
Η διάταξη αυτή, ωστόσο έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τον Δη-
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μοσιοϋπαλληλικό κώδικα (ν.3528/2007) και την απόφαση καθορισμού επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας,
που έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 15
του Ν. 4024/2011 καθώς το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας συγκαταλέγεται μεταξύ των τακτικών αποδοχών
και εξακολουθεί να καταβάλλεται στο ίδιο ύψος στους δικαιούχους.
Στα άρθρα 50,52,53,54,55 του Νόμου 3528/2007, προβλέπονται
άδειες που χορηγούνται στους υπαλλήλους με πλήρεις αποδοχές. Ενδεικτικά αναφέρουμε την άδεια απουσιών πέντε (5)
εργάσιμων ημερών σε περίπτωση γάμου, τριών (3) ημερών
σε περίπτωση θανάτου συγγενούς έως και β’ βαθμού, ειδική
άδεια μίας έως τριών ημερών, κατά περίπτωση, για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, εκπαιδευτικές μικρής διάρκειας, συνδικαλιστική άδεια, καθώς και ειδική άδεια δύο (2) ημερών σε αυτούς που ανταποκρίνονται σε πρόσκληση ομαδικής
αιμοληψίας.
Κύριε Υπουργέ,
Παρακαλούμε, όπως προβείτε άμεσα σε επίλυση του προβλήματος που έχει ανακύψει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
ώστε να είναι δυνατή η χορήγηση στις ανωτέρω αναφερόμενες
περιπτώσεις του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Δέσμευση αναπληρωτή υπουργού οικονομικών
για νομοθετική ρύθμιση εντός του Μαρτίου.
Όπως και η διόρθωση των νυκτερινών προς
συμπλήρωση του ωραρίου σύμφωνα με το νόμο
4024/2011

υγειονομικό βήμα
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΥ
Έγγραφο της 2ης ΥΠΕ εντέλλει Διοικήσεις Νοσοκομείων αρμοδιότητάς της να καλύψει με ιατρούς τα Νοσοκομεία των νησιών, στα
πλαίσια όπως αναφέρει της ολοκλήρωσης των προτεινόμενων από το
Υπουργείο Υγείας εναλλακτικών λύσεων!!!
Η κυβέρνηση καθυστερημένα με στρεβλό τρόπο χωρίς προσλήψεις,
επιδιώκει να στελεχώσει τα Νοσοκομεία των νησιών που βουλιάζουν
από πρόσφυγες.
Επιβεβαιώνεται για άλλη μία φορά η τραγική υποστελέχωση του
Συστήματος και η επικοινωνιακή διαχείριση του εν λόγω προβλήματος από τη μεριά του Υπουργείου Υγείας.
Εντέλει τους Διευθυντές Ιατρούς που εκτελούν χρέη Διοικητών στα
Νοσοκομεία να λύσουν τα υπαρκτά προβλήματα της έλλειψης προσωπικού, με υπέρβαση των καθηκόντων που ασκούν, αφού δεν είναι
στην αρμοδιότητα των Διοικητών των Νοσοκομείων οι μετακινήσεις
προσωπικού, αλλά στις Διοικήσεις των ΥΠΕ και του Υπουργού Υγείας (Ν. 3599/2007 άρθρο 24 και Ν. 4368/21-2-2016 που η κυβέρνηση
αποκαλεί Παράλληλο Πρόγραμμα).
Ψάχνουν θύματα για την απορρόφηση των αντιδράσεων που θα προκληθούν με τις αθρόες μετακινήσεις. Στο Παράλληλο Πρόγραμμα (Ν.
4368/2016) θεσμοθετήθηκε η δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου δεδομένων του υπηρετούντος προσωπικού (άρθρο 79) και καθιερώθηκε η υποχρεωτική κινητικότητα του προσωπικού (αποσπάσεις – μετακινήσεις) (άρθρο 50), χωρίς να απαιτείται αίτηση των υπαλλήλων.
Ότι ακριβώς προβλέπει το ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3.
Φτάνει πια.
Το σύνολο των Νοσοκομείων αντιμετωπίζουν εκρηκτικά προβλήματα από τις ελλείψεις προσωπικού όλων των ειδικοτήτων. Αποχώρησαν 20.000 τα έξι Μνημονιακά έτη και δεν έχει προσληφθεί ούτε
ένας.
Μία στις τρείς είναι κενές οι Οργανικές θέσεις ( στο σύνολο 30.000
είναι οι κενές οργανικές θέσεις). Ψεύτικες οι υποσχέσεις του Πρωθυπουργού για 4.500 προσλήψεις πέρυσι 2 Απρίλη έξω από το
Υπουργείο Υγείας. Προσλαμβάνεται προσωπικό μόνο από την τηλεόραση. Στην καλύτερη των περιπτώσεων εφέτος θα προσληφθούν οι
960 θέσεις που εγκρίθηκαν από την προπροηγούμενη κυβέρνηση.
Και όμως εφέτος θα αποχωρήσουν τουλάχιστον άλλοι 2.000 Υγειονομικοί υπάλληλοι, εξαιτίας των επικείμενων νέων μειώσεων των
συντάξεων.
Προειδοποιήσαμε την κυβέρνηση, αλλά «φωνή βοώντος εν τη ερήμω».
Πεθαίνουν Ασθενείς αβοήθητοι περιμένοντας στη λίστα αναμονής
να βρουν κρεβάτι Μονάδας Εντατικής Θεραπείας.
Θα μπορούσαν να λειτουργούν ακόμη 40 κλίνες ΜΕΘ, εάν η κυβέρνηση δεν έπαιζε τα πολιτικά της παιχνίδια και δεν απέλυε τους 190
εργαζόμενους των ΜΕΘ μέσω του ΚΕΕΛΠΝΟ, για να προσλάβει σε
μεταγενέστερο χρόνο τα ρουσφέτια της εκτός ΑΣΕΠ.
Το εναπομείναν προσωπικό είναι αντιμέτωπο με συνθήκες εργασιακής εξουθένωσης.
Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την ψήφιση του παράλληλου προγράμματος.
Όμως η παροιμία λέει« Με πορδές δεν βάφονται αυγά».
Με την προβλεπόμενη κρατική χρηματοδότηση εφέτος στους
Φορείς της Υγείας (525 εκατ. ευρώ στον ΕΟΠΥΥ, 1,15 δις ευρώ στα
Νοσοκομεία, 0 ευρώ για νέες προσλήψεις, 0 ευρώ για υγειονομική
κάλυψη ανασφάλιστων, 0 ευρώ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων
οφειλών των Νοσοκομείων), δεν υπάρχει περίπτωση να αναταθεί το
ΕΣΥ.
Μας «δουλεύουν μπροστά στα μάτια μας» για να δείξουν ότι καταργούν τα ΜΝΗΜΟΝΙΑ. Τα μόνα που κάνουν είναι να μεταφέρουν
πιστώσεις από τον ένα κωδικό στον άλλο (Νοσοκομεία – Πρόσθετες
Αμοιβές), αθροίζουν τις ίδιες πιστώσεις δύο φορές (Επιχορηγήσεις
Νοσοκομείων με τα νυκτερινά, Αργίες και τις Εφημερίες του προσωπικού), μεταφέρουν πιστώσεις από τον ένα Φορέα Υγείας στον άλλο
(ΕΟΠΥΥ – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ), ανακυκλώνουν υφιστάμενες δράσεις χωρίς να προβλέπουν κονδύλια (Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων),
εμφανίζοντας εικονική πραγματικότητα.
Θέλουν να δείχνουν ότι απασφαλίζουν την Υγειονομική βόμβα που
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παρέλαβαν από τις προηγούμενες Μνημονιακές κυβερνήσεις, ενώ
στην πραγματικότητα μετατρέπουν το ΕΣΥ σε Υγειονομικό Ναρκοπέδιο.
Αλήθεια από πότε Αριστερή Κυβέρνηση πανηγυρίζει για ένα Νόμο
που το αποκαλούν Παράλληλο Πρόγραμμα (έχασαν το νόημα οι λέξεις), το οποίο περιλαμβάνει την λειτουργία Νοσοκομείου στο ΕΣΥ
ως ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Πρώτη φορά αν και «Αριστερά».
Το Νοσοκομείο ΘΗΡΩΝ Α.Ε. το οποίο θα συνάπτει με το Δημόσιο
προγραμματική συμφωνία και θα καλύπτει τις λειτουργικές δαπάνες
από ιδία έσοδα (Συμβάσεις με Ασφαλιστικές Εταιρείες, Δημοτικά
τέλη, Χαράτσια κ.α.).
Η κυβέρνηση αλλοιώνει ημέρα με την ημέρα το Δημόσιο και Κοινωνικό Χαρακτήρα του Συστήματος.
Προσπαθεί να καταστήσει το ΕΣΥ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΙΟΙΚΟΥΜΕΝΟ
με την εμπλοκή Ιδιωτών, Εθελοντικών Οργανώσεων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Με τα άρθρα 88 και 89 του Ν. 4368/2016 του κατ’ ευφημισμού Παράλληλου Προγράμματος, ανοίγουν οι Ασκοί του Αιόλου αφού εμπλέκονται στη λειτουργία και τη χρηματοδότηση του ΕΣΥ με προγραμματικές συμβάσεις, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ιδιωτικοί Φορείς, μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις, όπως σχετικά προβλέπει για τον συντονισμό δράσης, λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών!!!
Οι Πρωτοβάθμιες Μονάδες ψευτοαξιολογούνται και κλείνουν η
μία μετά την άλλη ή συρρικνώνουν τη λειτουργία τους. Ότι ακριβώς
προβλέπει το ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3. Ο Αν. Υπουργός Υγείας αποκάλυψε την
τύχη τους στην επιχειρηματολογία που ανέπτυξε στη Βουλή για να
αιτιολογήσει την κατάργηση του Κέντρου Υγείας Θηρών.
Τι χρειάζεται το Κέντρο Υγείας είπε αφού το Νοσοκομείο που ανοίγουμε (Ανώνυμη Εταιρεία) όπως όλα τα Νοσοκομεία, κάνουν Πρωτοβάθμια Περίθαλψη στα Εξωτερικά Ιατρεία!!!
Συρρίκνωση ή κατάργηση είναι το μέλλον που επιφυλάσσεται και
στα Διασυνδεόμενα Νοσοκομεία.
Στο Παράλληλο Πρόγραμμα η κυβέρνηση ανακάλυψε το απαραίτητο προσωπικό Πληρωμάτων Ασθενοφόρων για να ολοκληρώσει
την περιφερειοποίηση του ΕΚΑΒ. Με το άρθρο 78 ανατίθενται οι διακομιδές στο Πυροσβεστικό Σώμα, στους ΟΤΑ και σε ανειδίκευτο
Υγειονομικό Προσωπικό των Κέντρων Υγείας. Λύνει τα προβλήματα
«τσακ μπαμ». Απομένει η πιστοποίηση των αγροτικών οχημάτων ως
Ασθενοφόρων!!!
Ο Προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας για το έτος 2016 είναι
αναρτημένος στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ.
Το διαβάζουν από «αριστερά» οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης
και δεν βλέπουν την μείωση της κρατικής χρηματοδότησης για ένα
ακόμη χρόνο. Είναι για γέλια και για κλάματα οι παρεμβάσεις τους.
Προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα.
Η κυβέρνηση με «φακιρικά» προσπαθεί να κρύψει τη μείωση των
λειτουργικών δαπανών του ΕΣΥ. Επέλεξε «κρυφά ανάποδα ισοδύναμα» για να αντιμετωπίσει τη συρρίκνωση της κρατικής χρηματοδότησης. Ισοδύναμα όπως η σύσταση θεσμικού πλαισίου που καθιστά το
ΕΣΥ ανταγωνιστικό – ανταποδοτικό, με τους πολίτες να βάζουν όλο και
πιο βαθιά το χέρι στη τσέπη για αγορά των υπηρεσιών.

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ.
ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΨΕΜΑΤΑ. ΕΩΣ ΕΔΩ.

Θα συνεχίσουμε τους αγώνες για την προστασία της μεγαλύτερης
κοινωνικής κατάκτησης της Μεταπολίτευσης.
Αλήθεια!!!
Αφού η κυβέρνηση αυξάνει τη χρηματοδότηση του Συστήματος,
πώς η Δημόσια Δαπάνη Υγείας εφέτος θα κατρακυλήσει στο 5% του
ΑΕΠ. (Το ΜΝΗΜΟΝΙΟ 2 προέβλεπε 6%);
Το αντίστοιχο ποσοστό στις χώρες της Ευρώπης είναι 7,5%.
Πώς η ιδιωτική δαπάνη (χαράτσια) θα αυξηθεί στο 3,5% του ΑΕΠ
εφέτος (3,1% του ΑΕΠ πέρυσι). Το αντίστοιχο ποσοστό στις άλλες χώρες της Ευρώπης είναι 1%; Τι απαντούν οι Υπουργοί.
Σώζουν το σύστημα από ΑΡΙΣΤΕΡΑ!!!

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ.
ΘΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΜΕ.

υγειονομικό βήμα
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ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Το πρωί 02/03/2016 πραγματοποιήσαμε Συμβολική Κατάληψη
του Υπουργείου των Μνημονίων και της ΤΡΟΪΚΑΣ (Οικονομικών), προκειμένου να διαμαρτυρηθούμε για την ΣΙΚΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ που διεξάγει η κυβέρνηση από την οποία δεν
θα μείνει τίποτα όρθιο από Δημόσια Κοινωνικά Αγαθά και Εισοδήματα.
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Κάψαμε συμβολικά τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου
Υγείας που εκτελείται για το τρέχον έτος, με τον οποίο συρρικνώνονται περαιτέρω οι Δημόσιες Δαπάνες Υγείας. Εφέτος θα
διαμορφωθούν στο 5% του ΑΕΠ (6% του ΑΕΠ προέβλεπε το 2ο
Μνημόνιο, 7,5% του ΑΕΠ είναι στις άλλες χώρες της Ευρώπης).
Όταν μειώνονται οι Δημόσιες Δαπάνες την πληρώνουν οι πολίτες. Καλούνται να βάζουν όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για αγορά των υπηρεσιών (3,5% του ΑΕΠ θα κλείσει εφέτος
η Ιδιωτική δαπάνη Υγείας).
Τα Νοσοκομεία εφέτος θα λάβουν λιγότερα χρήματα ως Κρατική Χρηματοδότηση (1,15 δις) από αυτά που οφείλουν στους
προμηθευτές (1,3 δις ευρώ).
Αδυνατούν να προμηθευτούν υλικά και φάρμακα. Κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.
Για την πλήρωση νέων θέσεων προσωπικού ο Προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας, προβλέπει 0. Ως εκ τούτω για το
τρέχον έτος δεν πρόκειται να γίνουν προσλήψεις προσωπικού.
Το πολύ να ολοκληρωθεί η πρόσληψη των 950 θέσεων που
προκηρύχτηκαν, αν και είναι σταγόνα στον ωκεανό.
Έχουν αποχωρήσει 20.000 και δεν έχει προσληφθεί ούτε
ένας τα τελευταία έξι χρόνια.
Σε κάθε κλινική των 40 Ασθενών είναι μία Νοσηλεύτρια στη
βάρδια.
Θερίζει η γρίπη και στη λίστα αναμονής του ΕΚΑΒ για κρεβάτι Μονάδας Εντατικής Θεραπείας είναι πάνω από 50 Ασθενείς
την ημέρα, εξαιτίας των πολιτικών παιχνιδιών της κυβέρνησης
(απέλυσαν 190 εργαζομένους μέσω του ΚΕΕΛΠΝΟ που εργάζονταν στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, για να προσλάβουν
με ρουσφέτια τα δικά τους παιδιά εκτός ΑΣΕΠ).
Διαλύεται το Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης και οι συντάξεις μετατρέπονται σε Προνοιακά Επιδόματα. Εξανεμίζεται η
Κρατική Χρηματοδότηση και η κυβέρνηση στέλνει σε εμάς να
πληρώσουμε το λογαριασμό, της διαχρονικής καταλήστευσης
των αποθεματικών των Ασφαλιστικών Ταμείων.
Διεκδικούμε την ένταξη στα ΒΑΡΕΑ και ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ καθ’ ότι μία Νοσηλεύτρια δεν μπορεί να εργάζεται
67 ετών και να παρέχει ασφαλείς και ποιοτικές υπηρεσίες στο
Σύστημα.
Το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας και το
Επίδομα Παραμεθορίων – Προβληματικών Περιοχών χορηγείται με ημερομηνία λήξεως και προϋποθέσεις.

υγειονομικό βήμα

Ήταν η τέταρτη φορά που επισκεπτόμαστε το Υπουργείο Οικονομικών ζητώντας συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό κο
Χουλιαράκη.
Τις προηγούμενες φορές αντί συναντήσεων μας περιποιήθηκαν τα ΜΑΤ με χημικά και ξύλο.
Σήμερα αν και ήταν σε εξέλιξη διαπραγμάτευση σε ειρηνικό
κλίμα με τον Ανώτερο Αξιωματικό της Αστυνομίας για συνάντηση με κάποιον από τους Υπουργούς, εμφανίστηκαν τα ΜΑΤ
από όλες τις γωνίες του Υπουργείου και μας λιάνισαν στην κυριολεξία στο ξύλο.
Συνάδελφος συνδικαλίστρια του Νοσοκομείου ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ τραυματίστηκε και διεκομίσθει με το ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Ερυθρός, όπου και νοσηλεύεται με τραύματα, ευτυχώς εκτός κινδύνου.
Μας τσάκισαν στο ξύλο χωρίς λόγο.
Καταγγέλλουμε την κυβέρνηση που κρύβεται πίσω από τις
επιθέσεις των ΜΑΤ.
Στον αγώνα μας συμπαραστάθηκαν οι εργαζόμενοι του
Υπουργείου Οικονομικών καθ’ ότι τα προβλήματα είναι κοινά.
Από την επιμονή μας κλείστηκε ραντεβού 09:30π.μ. στο Γενικό Λογιστήριο με τον Αν. Υπουργό Οικονομικών κο. Χουλιαράκη, την Παρασκευή 4/3/2016.
Η συνάντηση αυτή δεν είναι της ΠΟΕΔΗΝ αλλά όλων των
εργαζομένων στην Υγεία και την Πρόνοια.
Σας καλούμε σε ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/3/2016
και ώρα 9π.μ. έξω από το ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ,
να διαδηλώσουμε άλλη μία φορά, για τη ΣΩΤΗΡΙΑ των δύο
μεγαλύτερων Κοινωνικών Κατακτήσεων της Μεταπολίτευσης
που είναι το ΕΣΥ και το ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ
ΔΕΝ ΜΑΣ ΠΤΟΟΥΝ ΤΑ ΜΑΤ
Η ΒΙΑ ΚΑΙ Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΟ. Γ. ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗ
Αντιπροσωπεία της ΠΟΕΔΗΝ συναντήθηκε με τον Αν. Υπουργό Οικονομικών κο Γ. Χουλιαράκη την Παρασκευή 4/3/2016
9:30πμ.
Καταγγείλαμε στον Υπουργό ότι με τη στάση του συνέβαλε να
φάμε το ξύλο της αρκούδας τρεις φορές έξω από το Υπουργείο Οικονομικών από τα ΜΑΤ και στον τραυματισμό της συναδέλφου που νοσηλεύτηκε στο Νοσοκομείο, με τραύματα
στο θώρακα.
Καταθέσαμε υπόμνημα (www.poedhn.gr) στο οποίο
περιγράφουμε αναλυτικά τα αιτήματα και τις απαντήσεις του
Υπουργού. Τονίσαμε για άλλη μια φορά ότι με τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας που εκτελείται οι Δημόσιες
Δαπάνες Υγείας θα κατρακυλήσουν εφέτος στο 5% του ΑΕΠ
και ως εκ τούτου οι πολίτες θα βάζουν βαθιά το χέρι στη τσέπη
για αγορά υπηρεσιών.
Τα Νοσοκομεία θα λάβουν λιγότερα χρήματα από
αυτά που οφείλουν στους προμηθευτές και δεν προβλέπεται
κονδύλι για προσλήψεις νέου προσωπικού.
Οι Δαπάνες της μισθοδοσίας του προσωπικού εφέτος είναι 38 εκ. λιγότερα σε σχέση με πέρυσι και η δαπάνη
πλήρωσης θέσεων προσωπικού είναι μηδενική. Ως εκ τούτου
δεν προβλέπονται για εφέτος νέες προσλήψεις προσωπικού.
Κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές εξαιτίας της κατάστασης που περιήλθε το ΕΣΥ.
Ζητήσαμε την απόσυρση του Αντιασφαλιστικού Νομοσχεδίου που μετατρέπει τις συντάξεις σε προνοιακά επιδό-

ματα. Τις διαχρονικές ευθύνες του κράτους καταλήστευσης
των Αποθεματικών των Ταμείων, ζητάνε να τις πληρώσουμε
εμείς εξανεμίζοντας την κρατική χρηματοδότηση.
Θέσαμε το αίτημα της ένταξής μας στα ΒΑΕ καθότι
δεν μπορεί το Υγειονομικό Προσωπικό να παρέχει ασφαλής
και ποιοτικές υπηρεσίες στο σύστημα σε ηλικία 67ετών.
Ο Υπουργός προσπάθησε να δικαιολογηθεί για το ξύλο που
φάγαμε λέγοντας ότι το γραφείο του είναι στο ΓΛΚ και όχι στο
Υπουργείο Οικονομικών, αν και έλαβε την επιστολή μας για
συνάντηση που κοινοποιήσαμε στο Υπουργείο Οικονομικών.
Απάντησε ότι η κυβέρνηση θα τιμήσει την υπογραφή της προς
τους ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ και θα εφαρμόσει το 3ο Μνημόνιο.
Ως εκ τούτου δεν θα αυξηθεί η χρηματοδότηση του ΕΣΥ, της
ΠΡΟΝΟΙΑΣ και του ΕΚΑΒ. Δεν θα προσληφθεί μόνιμο προσωπικό. Θα προχωρήσει η διάλυση του Ασφαλιστικού Συστήματος. Για την ένταξή μας στα ΒΑΕ είπε ότι δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου που προΐσταται. Πώς είναι δυνατόν αφού οι
ασφαλισμένοι με φορέα το Δημόσιο ανήκουν στο ΓΛΚ;
Κατόπιν τούτων θα συνεχίσουμε δυναμικά με νέες κινητοποιήσεις, καταλήψεις.
Θα σώσουμε το ΕΣΥ και την Κοινωνική Ασφάλιση.
Θα ενταχθούμε στα ΒΑΕ.
Θα ανακτήσουμε τις απώλειες.
Δεν μας πτοεί η βία και η τρομοκρατία που χρησιμοποιεί σε
βάρος μας η κυβέρνηση.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩN
ΞΥΛΟ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΑΡΙΣΤΕΡΗ» ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Συνδικαλιστικά στελέχη της ΠΟΕΔΗΝ πραγματοποίησαν ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ – ΚΑΤΑΛΗΨΗ έξω από το Υπουργείο Οικονομικών σήμερα Τρίτη 26/1/2016.
Η κυβέρνηση προπαγανδίζει ότι είναι ανοικτή στο
διάλογο με Φορείς και Εργαζομένους για την προωθούμενη
διάλυση της Κοινωνικής Ασφάλισης και τις νέες περικοπές μισθών που προκαλεί το Νέο Μισθολόγιο (Ν. 4354/2015). Εμείς
όμως για δεύτερη φορά συναντήσαμε ΚΑΤΕΒΑΣΜΕΝΑ ΡΟΛΑ
στο Υπουργείο Οικονομικών.
Το ίδιο ΕΠΡΑΞΑΝ κατά την 24ΩΡΗ Πανυγειονομική Πανελλαδική Απεργία 2/12/2015 που πάλι συναντήσαμε ΚΑΤΕΒΑΣΜΕΝΑ ΡΟΛΑ.
ΟΙ ΠΟΛΥΠΡΑΓΜΟΝΕΣ Υπουργοί των Οικονομικών για
άλλη μία φορά απουσίαζαν.
ΚΑΤΕΒΑΣΑΝ τα ρολά του Υπουργείου και στην είσοδο παρατάχθηκαν πολλές δυνάμεις ΜΑΤ, προκειμένου να μας
εμποδίσουν την είσοδο.
Επιχειρήσαμε να εισέλθουμε στο Υπουργείο, αλλά
μας απώθησαν βίαια τα ΜΑΤ.
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.
Καταθέσαμε Υπόμνημα στο γραφείο του Υπουργού, οι συνεργάτες του οποίου ανέφεραν ότι θα εξετάσουν τα αιτήματά μας.
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΤΑΙ ΣΚΛΗΡΑ. ΜΠΕΡΔΕΥΤΙΚΕ ΟΜΩΣ ΣΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ.
Αντί να σκίσει τα ΜΝΗΜΟΝΙΑ, σκίζει ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ.
Διεκδικούμε δυναμικά την ένταξη στα ΒΑΕ.
Ασφαλώς και το ζήτημα της ένταξης στα ΒΑΕ δεν λύθηκε όπως
διαρρέεται.
Με το Ν. 3865/2010 έχουμε τη δυνατότητα από
1/1/2011 να επιλέξουμε με αίτησή μας Ασφαλιστικό Φορέα το
ΙΚΑ και εκ τούτω ένταξη στα ΒΑΕ (το αναφέρουν εξάλλου οι
Συνταξιοδοτικοί Οδηγοί που εκδώσαμε 2011, 2012, 2016).
ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ ΔΕΝ ΣΥΜΦΕΡΕΙ.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Εάν το πράξουμε χάνουμε μεγάλο μέρος της σύνταξης για τα έτη ασφάλισης στο Δημόσιο (Διαδοχική ασφάλιση)
και δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι η συνταξιοδότηση θα γίνει με
τις διατάξεις των ΒΑΕ αφού απαιτούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις (συγκεκριμένα συντάξιμα έτη στα ΒΑΕ, όπως αναφέρονται στο Υπόμνημά μας).
Είναι ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ η ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΑ
ΒΑΕ με την Ασφάλιση του ΔΗΜΟΣΙΟΥ που διαθέτουμε.
Πως είναι δυνατόν Νοσηλεύτρια και άλλοι Επαγγελματίες Υγείας – Πρόνοιας να εργάζονται 67 ετών σε δυσμενείς
συνθήκες με εργασιακή εξουθένωση να προσφέρουν ποιοτικές και με ασφάλεια υπηρεσίες.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΟΡΥΦΩΣΗ 4 ΦΛΕΒΑΡΗ ΤΗΝ ΠΑΝΕΡΤΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
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υγειονομικό βήμα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΟΕΔΗΝ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Η κυβέρνηση διαπραγματεύεται την Αξιολόγηση και τα προαπαιτούμενα για την εκταμίευση της κάθε δόσης ή υποδόσης διαρρέοντας τα
χειρότερα ως απαιτήσεις των ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ και τελικά συμφωνεί σε ότι
ακριβώς προβλέπει ο Νόμος 4336/2015 (ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3).
Αυτό συνέβη με το Νέο Μισθολόγιο το οποίο προβλέπει νέες
μειώσεις μισθών στο προσεχές διάστημα. Το ίδιο θα συμβεί στο σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης, με την ΠΡΟΤΑΣΗ της ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
με την οποία ζητείται να πληρώσουμε εμείς τις διαχρονικές ευθύνες
των κυβερνήσεων καταλήστευσης των αποθεμάτων των Ασφαλιστικών
Ταμείων (κύριας, επικουρικής Ασφάλισης και εφάπαξ), μετατρέποντας
τις συντάξεις σε προνοιακά επιδόματα. Το ίδιο συμβαίνει με το ΕΣΥ, το
ΕΚΑΒ, την ΠΡΟΝΟΙΑ, τα οποία απαξιώνονται, συρρικνώνονται, ιδιωτικοποιούνται.
ΥΓΕΙΑ
Με τον προϋπολογισμό του έτους 2016 που εκτελείται συρρικνώνονται
περαιτέρω οι Δημόσιες Δαπάνες Υγείας. Εφέτος θα διαμορφωθούν στο
5% του ΑΕΠ (6% του ΑΕΠ προέβλεπε το 2ο Μνημόνιο, 7,5% του ΑΕΠ
είναι στις άλλες χώρες της Ευρώπης).
Όταν μειώνονται οι Δημόσιες Δαπάνες την πληρώνουν οι
πολίτες. Καλούνται να βάζουν όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη
για αγορά των υπηρεσιών (3,5% του ΑΕΠ θα κλείσει εφέτος η Ιδιωτική
δαπάνη Υγείας).
Επιβεβαιώνεται η εικονική πραγματικότητα που μεταφέρουν οι
Υπουργοί της Υγείας, για αύξηση της χρηματοδότησης του ΕΣΥ εφέτος.
Τα Νοσοκομεία λειτουργούν σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης (black
out). Οφείλουν στους προμηθευτές πάνω από 2δις ευρώ. Με στοιχεία
του ΓΛΚ οφείλουν 1,3δις ευρώ. Αδυνατούν να προμηθευτούν υλικά
και φάρμακα. Κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.
Στον Προϋπολογισμό σελ.15 κωδικός 2325 προκύπτει ότι η
επιχορήγηση για το έτος 2016 σε φορείς παροχής Υπηρεσιών Υγείας
για εξόφληση υποχρεώσεων προς τρίτους (Νοσοκομεία – ΥΠΕ – ΠΕΔΥ)
είναι 1,156 δις ευρώ. Τα Νοσοκομεία εφέτος επιβαρύνονται επιπλέον
με το κόστος χορήγησης των ακριβών φαρμάκων, που το έτος 2015
χορηγούνταν από τον ΕΟΠΥΥ.
Στον συνοπτικό πίνακα, αλλά και στον επιμερισμό των
δαπανών δεν υπάρχει πρόβλεψη για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων
οφειλών. Στον κωδικό 2326 σελ.15 προβλέπεται μηδενική επιχορήγηση για την εξόφληση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.
Στον κωδικό 2323 σελ.15 «επιχορήγηση σε Νοσηλευτικά
Ιδρύματα για δαπάνες Νοσοκομειακής περίθαλψης οικονομικά αδυνάτων, προβλέπονται 1,265εκ. ευρώ. Δηλαδή 10.000 ευρώ ανά Νοσοκομείο για να καλύψουν τη ζήτηση σε υγειονομικές υπηρεσίες 2,5 εκ.
ανασφάλιστων πολιτών (έμμεσα ή άμεσα). Τώρα μάλιστα που αυξάνεται η ζήτηση σε όλες τις υγειονομικές μονάδες με τους πρόσφυγες.
Η επιχορήγηση στον ΕΟΠΥΥ είναι 525εκ. ευρώ, (σελ. 15,
κωδ. 2365) όσα και πέρυσι. Υπολείπεται 500εκ. ευρώ από τα προβλεπόμενα στο συστατικό Νόμο (0,6% του ΑΕΠ). Εξαιτίας αυτού η Πρωτοβάθμια Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη αγοράζεται από τις τσέπες των

πολιτών.

Το Δίκτυο Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης επιχορηγείται με 373
εκατ. ευρώ σελ. 23 κωδικός 260. Ίδιο ποσό με πέρυσι αν και το έτος
2015 εξυπηρετήθηκαν από τα Νοσοκομεία σε υλικά και φάρμακα. Στον
κωδικό 2325 σελ. 23 η επιχορήγηση στους φορείς Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης είναι 92 εκατ. ευρώ. Θα συνεχίσουν εφέτος να εμφανίζουν
σημαντικές ελλείψεις στη λειτουργία τους. Παράλληλα θα συνεχισθεί
η συρρίκνωση – κατάργηση Μονάδων (ΜΟΝΑΔΩΝ 3).
Η επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες του ΕΚΑΒ είναι
18.665.000 θα συνεχίζουν εφέτος να είναι ακινητοποιημένα Ασθενοφόρα, λόγω βλαβών.
Οι Υπουργοί της Υγείας εξαγγέλλουν συνεχώς προσλήψεις
προσωπικού. Ο απολογισμός έως τώρα είναι ΜΗΔΕΝ χωρίς αντίκρισμα. Χωρίς αντίκρισμα οι συνεχείς δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού
και των Υπουργών της Υγείας.
Στη σελ.10 του Προϋπολογισμού προσδιορίζονται οι
Αμοιβές της μισθοδοσίας του προσωπικού για το έτος 2016. Είναι
1.666.639.000. Στον προϋπολογισμό του έτους 2015 ήταν 1.705.300.000.
Δηλαδή 38 εκατομμύρια λιγότερα εφέτος από πέρυσι αν και υποτίθεται θα πάρουμε αυξήσεις με το Νέο Μισθολόγιο. Πώς θα γίνουν νέες
προσλήψεις; Στον κωδικό 5113 (σελ. 33) για Δαπάνες Πλήρωσης Θέσεων Προσωπικού προβλέπεται ΜΗΔΕΝ.
Η ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΦΕΚ 183/30-122015) δυσκολεύει επίσης τις προσλήψεις στα Νοσοκομεία.
Με τον Ν.4368/2016 επιδιώκεται η Αυτοχρηματοδότηση του
συστήματος με την εμπλοκή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των ιδιωτών,
των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων. Για πρώτη φορά στο σύστημα
εντάσσεται Νοσοκομείο Ανώνυμη Εταιρεία (Νοσοκομείο Θηρών).
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ:
Πράγματι οι Δημόσιες Δαπάνες Υγείας είναι πολύ χαμηλές επειδή
εφαρμόζουμε το 3ο Μνημόνιο.
Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω τώρα για την κατανομή του
προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας. Πράγματι όπως λέτε βλέπω
λιγότερη δαπάνη για τα Νοσοκομεία και 38εκ.ευρώ λιγότερα για την
μισθοδοσία του προσωπικού σε σχέση με πέρυσι, αλλά το Υπουργείο
Υγείας θα κάνει προσλήψεις που θα επιχορηγηθούν από τον Προϋπολογισμό του ή από Κοινοτικά Προγράμματα. (επικουρικό, ΚΕΕΛΠΝΟ,
5μηνα κ.α.). Θα απαντήσω με υπόμνημα.
ΣΧΟΛΙΟ: Δεν ήταν σε θέση να αιτιολογήσει την αόριστη απάντησή του
για αύξηση των Δαπανών Υγείας εφέτος (300 εκατ. ευρώ) και ότι θα
προσληφθεί μόνιμο προσωπικό πέραν των 950, αφού αποδείξαμε ότι
ο προϋπολογισμός του 2016 που εκτελείται είναι συγκεκριμένος και
ελλειμματικός για την κάλυψη των αναγκών των Νοσοκομείων, των
Πρωτοβάθμιων Μονάδων και του ΕΚΑΒ.

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

ΖΗΤΟΥΝ – ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΟΙ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ
ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ – ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ
ΚΑΙ Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΒΑΘΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΙΝΕΙ
ΤΟΥ Ηλία Ηλιόπουλου π.Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΔΕΔΥ.
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Έχουμε περάσει ήδη στον 7ο χρόνο από τότε (2009) που
υποχρεώθηκε, υπογείως και βιαίως η Ν.Δ. του Κώστα
Καραμανλή να διακόψει την Κυβερνητική της πορεία και
ευθύνη, δύο χρόνια πριν λήξει η εντολή του Ελληνικού
λαού.
Τούτο επιβλήθηκε προκειμένου να ακολουθήσουν οι
πρόθυμες Κυβερνήσεις, μέχρι και σήμερα για να υπηρετήσουν παντοιοτρόπως τις απαιτήσεις των «Σωτήρων»
Δανειστών, οι οποίοι, τάχα, θα μας προστάτευαν από την
επερχόμενη οικονομική καταστροφή της χώρας μας και
θα μείωναν το χρέος.

υγειονομικό βήμα

Ερωτάσθε κύριοι που κυβερνήσατε και κυβερνάτε τα
τελευταία 6,5 χρόνια. Αλήθεια πως τα 280 δις ευρώ που
όφειλε η χώρα προ των Μνημονίων, τώρα έχουν φθάσει
τα 340 δις ευρώ, ύστερα μάλιστα από τις μεγάλες «βοήθειες» που μας προσέφεραν οι «φίλοι μας» οι Ευρωπαίοι
δανειστές και το Δ.Ν.Τ. για να αντιμετωπίσουμε την κρίση (επιβαρύνθηκε τα μέγιστα) και να μειωθεί το χρέος
(αντί αυτού, αυξήθηκε τεράστια);
Αλήθεια κύριε Βενιζέλο, που διεκδικείς δάφνινο στεφάνι από τον Ελληνικό λαό, για την «ηρωική» πολιτική
απόφαση να μικρύνεις, όπως ισχυρίζεσαι το χρέος της

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

χώρας κατά 200 δις ευρώ, παίρνοντας βίαια και άδικα με
το P.S.I. τα χρήματα των Ελλήνων πολιτών, των ασφαλιστικών ταμείων των Ελλήνων εργαζομένων, των Νοσοκομείων και των Πανεπιστημίων της χώρας, τους μισούς
μισθούς των εργαζομένων και τις μισές συντάξεις των
συνταξιούχων, αλλά και με τις βάρβαρες φορολογίες
προς κάθε πολίτη και κάθε μικρομεσαία, κυρίως επιχείρηση, δηλαδή εάν δεν έπαιρνες αυτά τα μέτρα, το χρέος
σήμερα θα ήταν στα 540 δις ευρώ;
Γιατί αν είναι έτσι να πάμε όλοι οι Έλληνες στις εκκλησίες και στα μοναστήρια για να προσευχηθούμε και ν’ ανάψουμε λαμπάδες για όλους τους μνημονιακούς Κυβερνώντες που ισχυρίζονται, όπως εσύ, ότι μας έσωσαν!!!
Ερωτάσθε κύριοι οικονομολόγοι που κατείχατε ή κατέχετε τις υψηλές Κυβερνητικές θέσεις στα Κυβερνητικά
σχήματα της χώρας, ποια οικονομική επιστήμη ισχυρίζεται ότι όσο περιορίζετε τη ρευστότητα, της αγοράς (αυτό
κάνετε συνεχώς όλο και περισσότερο με τις απανωτές
υπέρογκες φορολογήσεις, τις περικοπές μισθών και
συντάξεων, την εξαφάνιση κάθε χρηματοδότησης των
επιχειρήσεων κλπ.), προκύπτει ανάπτυξη και θέσεις εργασίας;
Αλήθεια ποιο Πανεπιστήμιο στον κόσμο διδάσκει ότι στις
κοινωνίες όπου ο καταναλωτικός πληθυσμός είναι οικονομικά φτωχός ή κατεστραμμένος δημιουργούνται επενδύσεις και μειώνεται η ανεργία και η φτώχεια;
Αλήθεια κύριοι της σημερινής Κυβέρνησης που τόσο
απλόχερα δεσμευτήκατε, προεκλογικά, απαλλάξετε τη
χώρα και το λαό μας από την εκμετάλλευση των αρπαχτικών και τη βαρβαρότητα των πολιτικών και οικονομικών
μέτρων που επέβαλλαν οι προκάτοχοί σας;
Που είναι η πολιτική σας ευθύνη και η σοβαρότητά σας;
Εσείς αντί για αυτό που υποσχεθήκατε, χωρίς αιδώ δρομολογείτε συνεχώς όλο και πιο χειρότερα μέτρα!!!
Δεν βλέπετε ότι αυτή η κοινωνία «αιμορραγεί» ακατάσχετα και δεν αντέχει άλλο;
Αλήθεια κύριοι, αρχηγοί των Πολιτικών Κομμάτων δεν
κατανοείτε ότι τα συνεχή αντιλαϊκά μέτρα και η ρευστοποίηση του πολιτικού συστήματος δημιουργούν χαοτική απόσταση από την κοινωνία; Δεν αντιλαμβάνεστε
ότι η εθελόδουλη Πολιτική και ο ρόλος του άνευ όρων
υπάκουου εντολοδόχου, πολεμά ευθέως τα Εθνικά μας
συμφέροντα και δείχνει σε κάθε περίπτωση εικόνα και
ποιότητα «μικρού» και «μπάζου» πολιτικού συστήματος
που θέλει όμως να διαφεντεύει την Ελλάδα;
Όλα πλέον ξεκάθαρα αποκαλύπτουν μικρούς, ανήμπορους, ανίκανους και μοιραίους που μας Κυβερνούν.
Αποτέλεσμα η χώρα να βουλιάζει στην ανυποληψία και
την κοινωνική απαξία και η Ελλάδα μας να μετατρέπεται
όλο και πιο έντονα σε αποικία της απόλυτης εξάρτησης.
Φαίνεται πλέον καθαρά ότι από αυτή την Κυβέρνηση και
με αυτή την πολιτική που μας επιβάλλουν οι δανειστές
μόνο χειρότερα μπορούμε να περιμένουμε.
Ήδη παραγγέλλονται πρόσθετα Δημοσιονομικά Μέτρα,
τουλάχιστον 1,85 δις ευρώ για το 2016 από τους εκπροσώπους των Ευρωπαίων Δανειστών. Συγχρόνως το
Δ.Ν.Τ. επιμένει για την εφαρμογή νέων επώδυνων μέτρων στο ασφαλιστικό. Επίσης ο εκπρόσωπος του Δ.Ν.Τ.
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στην Ευρώπη κ. Τόμσεν , υποστηρίζει ότι για την τριετία
2016, 2017 και 2018 θα χρειαστούν πρόσθετα μέτρα που
θα ξεπεράσουν τα 9 δις ευρώ. Ακόμη θέτουν θέμα για να
δρομολογήσουν επαχθείς ρυθμίσεις σε βάρος των οικονομικά αδύναμων πολιτών στα «κόκκινα δάνεια».
Στο μεταξύ αυξάνονται με αμείωτο ρυθμό οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Σύμφωνα με
την έκθεση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). Έτσι στο τέλος του 2015 οι βεβαιωμένες
προς είσπραξη οφειλές έφθασαν τα 15,3 δις ευρώ. Μέχρι
το Δεκέμβριο του 2015, από το ΚΕΑΟ είχαν αποσταλεί
261.906 ατομικές ειδοποιήσεις σε οφειλέτες.
Το Δεκέμβριο άρχισε επίσης η ηλεκτρονική αποστολή κατασχετηρίων στα πιστωτικά ιδρύματα και πλέον
αναμένεται η κοινοποίησή τους, πολύ συντόμως, στους
οφειλέτες.
Το συνολικό ποσό, μέχρι τώρα, των οφειλετών για τις
οποίες ελήφθησαν αναγκαστικά μέτρα, ήδη έφθασε τα
10,07 δις ευρώ.
Έτσι το σκηνικό της απόγνωσης με τα ήδη υπάρχοντα,
τεράστια, κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα αλλά
και αυτά που θέλει να επιβάλλει βίαια, η «συμμαχία» των
«αρπαχτικών» της Ευρώπης και οι οποίοι συγχρόνως,
για όλη αυτή την δυστυχία επιλέγουν να ρίξουν τις ευθύνες στους απλούς πολίτες και το κοινωνικό κράτος, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους ότι έτσι προκαλούν έντονα
συναισθήματα αντιευρωπαϊσμού στην συντριπτική πλειοψηφία των Ευρωπαίων πλέον πολιτών.
Οι Έλληνες πια δηλώνουν αρνητικοί σε οποιοδήποτε μέτρο προκειμένου να κλείσει η αξιολόγηση. Ενώ αρνητική
γνώμη για το Δ.Ν.Τ. εκφράζει το 72,7% επίσης το 65,5%
για την ΕΚΤ και το 63,3% για την Ε.Ε.
Ιδιαίτερα δε για το προσφυγικό, που τώρα είναι στην κορύφωσή του, την ευθύνη όπως πιστεύουν οι πολίτες, στο
39% ανήκει στην Ε.Ε. και το 28% στην Τουρκία.
Αυτή η εξέλιξη, με τις δραματικές συνέπειες, ειδικά στη
χώρα μας, αλλά και σε πολλούς άλλους λαούς των χωρών
της Ευρώπης, προκαλεί όλο και πιο έντονα αντιευρωπαϊκά συναισθήματα με συνεχή αύξηση της ανησυχίας για
τη διεύρυνση και την επικράτηση σε μεγάλο μέγεθος
ακραίων και ξενοφοβικών φωνών και αντιδράσεων.
Ήδη ευρύτερα οι Ευρωπαϊκοί λαοί φαίνονται ότι ζουν
μέσα στην απογοήτευση και το φόβο. Οι Ευρωπαίοι πολίτες πλέον, βιώνουν, σε μεγάλη πλειοψηφία, μια άνευ
προηγουμένου λιτότητα, η οποία συνυπάρχει με την άποψη ότι αυτή η εξέλιξη και πορεία, όχι μόνο δεν μπορεί να
σταματήσει, αλλά θα βαθύνει και θα διευρυνθεί σε απρόβλεπτα μεγάλο χρονικό διάστημα.
Είναι πλέον καθαρές οι εξελίξεις στην ανάπτυξη αντιπολιτικών τάσεων που αποδυναμώνουν τον πολίτη και τη
Δημοκρατία, με αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι πολίτες να απομακρύνονται από τα δημοκρατικά πολιτικά
κόμματα και άλλοι, πολλοί δυστυχώς, να αρνούνται τη
συμμετοχή τους στις εκλογές.
Συγχρόνως εμφανίζονται ακραίοι και φανατικοί συνδυασμοί κομμάτων που επί της ουσίας αμφισβητούν και πολεμούν τις φιλελεύθερες και δημοκρατικές κατακτήσεις
των κοινωνιών της Ευρώπης και όχι μόνο!!!
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Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΙΥΛΙΖΕΙ ΤΟΝ ΚΩΝΩΠΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
Διυλίζει τον κώνωπα στην Ψυχική Υγεία η Κυβέρνηση. Το
σύμφωνο Λυκουρέντζου – ANDOR εξέπνευσε 31-12-2015
Τα ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ είναι στη παρανομία, αφού
κατά την ερμηνεία της Κυβέρνησης το εν’ λόγω ΣΥΜΦΩΝΟ
ορίζει ότι θα έπρεπε να έχουν κλίσει.
Η Κυβέρνηση θα έπρεπε ήδη να έχει επαναδιαπραγματευθεί
με την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ, την
οριστική επίλυση του ζητήματος προς όφελος των Ασθενών. Η
λύση αυτή δεν είναι άλλη από την λειτουργία των ψυχιατρικών
Νοσοκομείων χωρίς ημερομηνία λήξεως.
Ψυχιατρικά Νοσοκομεία τα οποία μετασχηματίστηκαν με χρήματα του Ελληνικού Λαού και Ευρωπαϊκά κονδύλια σε ανοιχτούς χώρους Νοσηλείας, προσφέροντας υπηρεσίες ανεκτίμητες, στους τομείς της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης (Κέντρα
Ψυχικής Υγείας, Συμβουλευτικοί Σταθμοί, τακτικά εξωτερικά
ιατρεία κλπ), στον τομέα των εισαγωγών (10.000 Ασθενείς το
χρόνο εισάγονται στα ψυχιατρικά Νοσοκομεία εκ των οποίων
οι 7000 με Εισαγγελική Παραγγελία για εγκλεισμό) και τον τομέα της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (ξενώνες, Διαμερίσματα, Επαγγελματικές δραστηριότητες κα.).
Όμως η νέα Κυβέρνηση περί άλλων τυρβάζει, αν και γνωρίζει
ότι το σύστημα ψυχικής υγείας στηρίζεται κατά 80% στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία. Συνεχίζουν να αναδύουν ιδεοληψίες για
κατάργησή τους.
Εξάλλου τη σκυτάλη της κατάργησης από τον πολυπράγμων
Κο Θεοδωράκη, την πήρε ο άλλος θιασώτης των καταργήσεων
των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων. (κος Γιαννουλάτος Γενικός
Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας).
Στον αέρα είναι ακόμη τα Περιφερειακά Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, αφού ο ν.4272/2014 για οργανική ένταξη του ανεπτυγμένου δικτύου τους στα Κέντρα Ψυχικής Υγείας, δεν προχωράει
όπως προέβλεψε η ΠΟΕΔΗΝ.
Δεν πρόκειται να χωρέσουν ολόκληρα Νοσοκομεία με πλούσιο
ανεπτυγμένο δίκτυο, στους Ψυχιατρικούς τομείς των Γενικών

Νοσοκομείων ή στα Κέντρα Ψυχικής Υγείας (Πρωτοβάθμιες
Μονάδες)!! Αν είναι ποτέ δυνατόν. Ο Υπουργός Υγείας στη Βουλή προανήγγειλε Διοικητικές αλλαγές στις Μονάδες Ψυχικής
Υγείας και στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία.
Ο Γενικός Γραμματέας δηλώνει ότι θα επαναδιαπραγματευθεί
η Κυβέρνηση το Σύμφωνο, αλλά πρέπει να δείξει πρόοδο ότι
κάτι κάνει, προκειμένου να πάρει παράταση και να αποφύγει
τα πρόστιμα!!!
«Τα ίδια Παντελάκη μου, τα ίδια Παντελή μου». Η ΠΟΕΔΗΝ
είδε τον ΕΠΙΤΡΟΠΟ LASZLO ANDOR. Έθεσε το ζήτημα της
αναγκαιότητας λειτουργίας των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων με
στοιχεία. Ο Επίτροπος έδειξε να συμμερίζεται την άποψη για
συνέχιση της λειτουργίας τους, χωρίς ημερομηνία λήξεως.
Τι πολιτικά παιχνίδια παίζονται; Τι εξυπηρετούν η εν ‘ λόγω
ιδεοληψίες; Ποιες είναι οι αλλαγές που ετοιμάζουν; Ποιος διαπραγματεύεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή; Και τι διαπραγματεύεται;
Κάτι ετοιμάζουν στο Διοικητικό μοντέλο των Μονάδων Ψυχικής Υγείας. Οψόμεθα!!! Η ΠΟΕΔΗΝ βρίσκεται σε αγωνιστική
εγρήγορση. Θα την βρουν απέναντί τους.
Λέγεται ότι τα δίκτυα των Περιφερειακών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων, ετοιμάζονται να τα εντάξουν στις ΥΠΕ, ως Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Περιφερειακά δίκτυα Υπηρεσιών
Ψυχικής Υγείας.
Πλήρης Διάλυση.
Πως θα συντονίζονται οι μονάδες σε περιφερειακό επίπεδο!!!!
Τι είναι πάλι ετούτο!!!
Τι επιδιώκουν!!!!
Τι ετοιμάζουν στα τρία μεγαλύτερα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία;
Καταργήσεις – Συγχωνεύσεις;
ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ.
ΘΑ ΠΑΘΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ όπως και οι Προηγούμενοι Υπουργοί.
Οι Θιασώτες τότε και τώρα των ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΩΝ.
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Tέρμα η ανοχή σε μνημονιακές κυβερνήσεις.
Όλα αυτά τα χρόνια με τις υπογραφές τους βίασαν της
ζωές μας και ευνούχισαν το μέλλον το δικό μας και κυρίως
των παιδιών μας. Εμείς όλοι οι υπόλοιποι πληρώσαμε το τίμημα των συμφωνιών και μάλιστα αναδρομικά και συνεχίζουμε
να το πληρώνουμε χωρίς φως στο τούνελ. Η τελευταία μνημονιακή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ποντάροντας στην απελπισία μας και στην ανάγκη να κάνουμε όνειρα για τον μέλλον
μας, όχι τίποτα σπουδαίο , απλά μια αξιοπρεπής ζωή και ένα
πιο αισιόδοξο αύριο για τα παιδιά μας , μας γέμισε κάλπικες
υποσχέσεις που όχι απλώς δεν τήρησε αλλά έπραξε και πολύ
χειρότερα από αυτά που για τα οποία ασκούσε σφοδρή κριτική
όσο ήταν αντιπολίτευση. Όλοι εμείς που υπηρετούμε την Υγεία
νοιώθουμε προδομένοι και αδικημένοι. Όλα τα Νοσοκομεία
μπορούν και λειτουργούν αποκλειστικά λόγω των υπεράνθρωπων και φιλότιμων προσπαθειών των συναδέλφων μας.
Κρίνοντας από την Βόρειο Ελλάδα και από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης που εργάζομαι
και εκπροσωπώ τους εργαζομένους του σαν Γραμματέας του
Σωματείου Εργαζομένων αλλά και τον τελευταίο χρόνο σαν Γενικός Σύμβουλος της ΠΟΕΔΗΝ , καθίσταται πλέον φανερό ότι
έχει εξαντληθεί η αντοχή και το κουράγιο. Εκτελούνται οι ίδιες
εργασίες με τους μισούς Συναδέλφους. Όλοι οι εργαζόμενοι
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με την αξιοπρέπεια και την σοβαρότητα που τους χαρακτηρίζει
πράττουν τα αδύνατα δυνατά προκειμένου να διασφαλίσουν
την εύρρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου και την ασφάλεια
του κάθε ασθενή. Ο κάθε εργαζόμενος απασχολείται με πολλά αντικείμενα προκειμένου να ολοκληρωθεί η δουλειά π.χ.
η Νοσηλεύτρια αναγκάζεται να γίνει Διοικητικός Υπάλληλος,
Αποθηκάριος για να μπορέσει να φθάσει το υλικό γρήγορα
στην κλινική της. Απαράδεκτο !!! ¨Όλοι με το φιλότιμο τους
και τον σεβασμό για την εργασία τους και τους συνανθρώπους
τους ,αδιάκοπα μοχθούν για το κοινό καλό. Και ως αμοιβή για
όλα αυτά το κράτος τους δίδει μείωση των μισθών τους και
κατ’ επέκταση των πρόσθετων αμοιβών τους , αύξηση του
ορίου συνταξιοδότησης και απίστευτα δύσκολες συνθήκες εργασίας λόγω έλλειψης προσωπικού.
Αλλά Συνάδελφοι δεν είστε μόνοι σας , έρμαια των
καταστάσεων, θα έχετε πάντα διπλά σας εμάς , φίλους και
συμπαραστάτες σας ,την Π.Ο.Ε.Δ.Η.Ν., που κάθε μέρα ο καθένας ξεχωριστά παλεύει – διεκδικεί - αντιδρά προς όλες τις
κατευθύνσεις για το καλό όλων μας και πρώτα από όλα για το
καλό της υγείας.
Τσολακίδου Ιφιγένεια
Γενική Σύμβουλος της Π.Ο.Ε.Δ.Η.Ν. (Δ.Α.Κ.Ε.)
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΜΕγραφει
Μ.Γ
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Η ΠΟΕΔΗΝ προγραμμάτισε Πανελλαδική Σύσκεψη Διοικητικών Συμβουλίων των Σωματείων 18 Φλεβάρη 2016 στο Novotel
και την επόμενη ημέρα Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας έξω από το
Υπουργείο Υγείας, με Παναττική Στάση Εργασίας 11πμ – 3μμ.
Για άλλη μια φορά δικαιώθηκε η απόφασή της από την μαζική συμμετοχή. Στη σύσκεψη συμμετείχαν 350 συνδικαλιστικά
στελέχη από 100 Σωματεία μέλη της ΠΟΕΔΗΝ.
Μετά την εισήγηση του Προέδρου και τον χαιρετισμό του προεδρεύοντος της ΑΔΕΔΥ, πήραν το λόγο εκπρόσωποι Σωματείων και παρατάξεων καταθέτοντας τις προτάσεις τους. Αναπτύχθηκε εποικοδομητικός διάλογος.
Άξιο λόγου είναι ότι οι ομιλητές μίλησαν είτε με καλά λόγια,
είτε με κριτική στήριξη για τη δράση της ΠΟΕΔΗΝ, επιβεβαι-

ώνοντας την ενότητα του Υγειονομικού Κινήματος.
Εντύπωση προκάλεσε η συμπεριφορά Συνδικαλιστικών Στελεχών που πολιτικά ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι περιφέρθηκαν στο παρασκήνιο, εκτός της αιθούσης, δεν πήραν το λόγο,
προφανώς για να μην εκτεθούν στηρίζοντας την Κυβέρνηση,
κάλεσαν συμμετέχοντες Συνδικαλιστές σε φαγητό με τον
Υπουργό Υγείας και αποχώρησαν.
Απροκάλυπτος Κυβερνητικός Συνδικαλισμός!!!
Αλήθεια πως κρατάνε δύο καρπούζια στην ίδια μασχάλη; Το
βράδυ τρώνε με τον Υπουργό και την άλλη ημέρα δήθεν διαδηλώνουν κατά της πολιτικής που εφαρμόζει ο ίδιος Υπουργός!!!
Στηρίζουν τυφλά. Έλκονται από την εξουσία. Έπεσαν με τα
μούτρα!!
Στάχτη στα μάτια των εργαζομένων για το ρόλο που παίζουν
και τίποτε άλλο!!
Ας είναι!!! Οι εργαζόμενοι έχουν μάτια και βλέπουν ποιοι αγωνίζονται; Ποιοι συμμετέχουν; Ποιοι περιφέρουν μόνο τον εαυτό
τους στις συγκεντρώσεις της ΠΟΕΔΗΝ, χωρίς συμμετοχή εργαζομένων από το Νοσοκομείο τους, αν και τυγχάνουν μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου ή ακόμη περισσότερο Πρόεδροι!!! Κανείς δεν μπορεί να κρυφθεί πίσω από το
δάχτυλό του ή τα μεγάλα λόγια!!!
Κάποιοι στις ομιλίες τους ζητήσανε δυναμικές μορφές δράσης. Περιφρόνησαν την αθρόα συμμετοχή συνδικαλιστών της
περιφέρειας. Στις ομιλίες τους αφήνουν υπονοούμενα ότι έρχονται για βόλτα. Στη δευτερολογία ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ
υπενθύμισε τις δυναμικές κινητοποιήσεις που πραγματοποίησε η ΠΟΕΔΗΝ, καθ’ όλη τη διάρκεια που εφαρμόζονται Μνημόνια. Ευχαρίστησε τους συναδέλφους που συμμετείχαν από
κάθε γωνιά της χώρας και κάλεσε τους κριτές επί παντός επιστητού, να κινητοποιήσουν σε συμμετοχή εργαζόμενους από
τα Νοσοκομεία τους. Ειδικά τους Αθηναίους συνδικαλιστές να
επιδείξουν στην πράξη αγωνιστικότητα και όχι στα λόγια.
Ανέφερε ότι η ΠΟΕΔΗΝ θα συνεχίσει να εκπλήσσει, με τις
δυναμικές κινητοποιήσεις.
Πράγματι το πρωί οι υγειονομικοί υπάλληλοι ανοίγοντας την
τηλεόραση είδαν το Υπουργείο Υγείας να τελεί υπό ΚΑΤΑΛΗΨΗ, από συνδικαλιστικά στελέχη της ΠΟΕΔΗΝ, για να αναδεί-

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ξουν τη διάλυση του Ε.Σ.Υ. που προκαλούν οι ανάλγητες πολιτικές που ασκεί η Κυβέρνηση.
Δεν επέτρεψαν τα συνδικαλιστικά στελέχη της ΠΟΕΔΗΝ και
των Πρωτοβάθμιων Σωματείων να εισέλθει κανείς στο Υπουργείο.
Ο Κος Πολάκης προτίμησε τον ΦΡΑΠΕ στο καφενείο της
Βουλής, αν και τον έψαχναν οι Βουλευτές στις Επιτροπές να
εισηγηθεί το Νομοσχέδιο, λέγοντας ότι δεν έχει μαζί του τις
σημειώσεις επειδή κατελήφθη το Υπουργείο Υγείας από την
ΠΟΕΔΗΝ. Του έπεσε βαρύ το φαγητό της προηγούμενης βραδιάς, με συνδικαλιστικά στελέχη που προσκυνούν πολιτικά το
ΣΥΡΙΖΑ.
Ήταν εκνευρισμένος γιατί άλλα του έλεγαν (ελέγχουν το κίνημα) και άλλα έγιναν. Απεδείχθη ότι το υγειονομικό κίνημα
σταδιακά ξεβράζει τους εφαψίες της εξουσίας.
Δυναμική και Πρωτοφανής κατάληψη που ανέδειξε την εικονική πραγματικότητα που μεταφέρουν οι ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΙ
ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ για την κατάσταση του Ε.Σ.Υ.
Σταδιακά συγκεντρώθηκε πλήθος εργαζομένων. Το μεσημέρι
έγινε πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών. Παρότι η ΠΟΕΔΗΝ ενημέρωσε για την ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ τον Αν. Υπουργό
Οικονομικών Κο Χουλιαράκη και ζήτησε συνάντηση, η Κυβέρνηση για τρίτη φορά έστησε τους Υγειονομικούς.
Αντί συνάντησης με τον Υπουργό, ο επικεφαλής της ασφάλειας του Υπουργείου Οικονομικών πρότεινε στην ΠΟΕΔΗΝ να
συναντήσουν τον ΜΕΤΑΚΛΗΤΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ, Διευθυντή του
ΥΠΟΥΡΓΟΥ, ο οποίος προσλήφθηκε με ρουσφέτι της Κυβέρνησης και πληρώνεται με χρήματα του Ελληνικού Λαού.
Φυσικά αρνήθηκε. Την επιμονή των εργαζομένων να συναντήσουν τον Υπουργό, η Αριστερή Κυβέρνηση την αντιμετώπισε
με ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΜΑΤ και τη ρήψη χημικών. Θυμάστε, αυτά

που θα καταργούσαν!!!
Οι Εργαζόμενοι δεν πτοήθηκαν, έδωσαν μάχη με τα ΜΑΤ, προκειμένου να συναντήσουν τον Υπουργό Οικονομικών. Τελικά
δεν κατάφεραν να εισέλθουν στο Υπουργείο.
ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΑΝΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ για ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ και για
ΑΡΝΗΣΗ ΔΙΑΛΟΓΟΥ.
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ.
Χωρίς να πτοούνται. Χωρίς να φοβούνται.
Το αποδεικνύουν με τη Νέα ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ που προσδιόρισαν έξω από το Υπουργείο Οικονομικών την Τετάρτη 4 Μαρτίου
2016. Δεν θα ξεμπλέξει εύκολα η Κυβέρνηση με την ΠΟΕΔΗΝ,
τα Πρωτοβάθμια Σωματεία, του Υγειονομικούς και Προνοιακούς Υπαλλήλους.
Είναι ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ.
Παλεύουν για την Απόσυρση του Αντασφαλιστικού Νομοσχεδίου
Την ένταξη στα ΒΑΕ.
Τη σωτηρία του Ε.Σ.Υ. της ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ.
ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΝ.
Όσα δακρυγόνα και να φάνε.

υγειονομικό βήμα
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΜΕγραφει
Μ.Γ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΕΔΗΝ

Η ΠΟΕΔΗΝ αποδεικνύει διαχρονικά ότι δεν την νοιάζει ποιος κυβερνάει, αλλά πως κυβερνάει.
Πέρυσι προέβλεψε την Μνημονιακή κολοτούμπα ης Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ Νο1, όχι γιατί διέθετε μαντικές ικανότητες αλλά επειδή
ερμήνευε τη χρηματοδοτική ασφυξία που περιήλθε τότε το κράτος,
ως άλλοθι της Κυβέρνησης για την υπογραφή του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ 3.
Κόντρα στο ρεύμα της εποχής, αφού τότε Συνδικαλιστικά Στελέχη και
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ, καλούσαν τους εργαζομένους να συμμετάσχουν σε
κινητοποιήσεις για να στηρίξουν τη περήφανη διαπραγμάτευση της
Κυβέρνησης, προγραμμάτισε και πραγματοποίησε Απεργιακές Κινητοποιήσεις και άσκησε σκληρή κριτική στη Κυβέρνηση. Θυμίζουμε
ότι Κυβερνητικοί Συνδικαλιστές (τότε και σήμερα) αποκαλούσαν την
ΠΟΕΔΗΝ στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ως προβοκάτορες ενάντια της Αριστερής Κυβέρνησης η οποία διεξήγαγε περήφανη διαπραγμάτευση για την κατάργηση των Μνημονίων.
Κινδυνολογεί λέγανε η ΠΟΕΔΗΝ προβλέποντας την υπογραφή του
3ου ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ από την περήφανη Αριστερή Κυβέρνηση. Ακόμη
και το δημοψήφισμα η ΠΟΕΔΗΝ το χαρακτήρισε ΨΕΥΤΟΔΙΛΗΜΑΤΙΚΟ μεταφράζοντας την επιστολή στα Αγγλικά του Κου Τσίπρα προς
την ΤΡΟΪΚΑ, με την οποία αποδέχονταν μέτρα ύψους 10 δις ευρώ.
Κάλεσε τους εργαζόμενους να ψηφίσουν Λευκό – άκυρο. Δικαιώθηκε αφού το ΟΧΙ ο Κος Τσίπρας το έκανε σε μία νύχτα ΝΑΙ. Το πανηγύρι της νύχτας του περήφανου ΟΧΙ, μετατράπηκε σε εφιάλτη με την
υπογραφή του 3ου ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ. Ποιος δικαιώθηκε λοιπόν;
Προσπαθούν να χωρίσουν το λαό σε γνήσιους αγωνιστές του ΟΧΙ και
προδότες Μνημονιακούς όσους ψήφισαν Άκυρο – Λευκό ή ΝΑΙ.
Αλήθεια το ΠΑΜΕ που καλούσε τους εργαζόμενους να ψηφίσουν
Άκυρο- Λευκό είναι προδότες του λαϊκού κινήματος;

Ο Κος Τσίπρας που ψήφισε ΟΧΙ και τη επόμενη ώρα το έκανε ΝΑΙ,
εξαπατώντας το Λαό τι είναι;
Οι Κυβερνητικοί Συνδικαλιστές της υποτίθεται Αριστεράς Κυβέρνησης που ψήφισαν ΟΧΙ και τώρα στηρίζουν τη Κυβέρνηση και το 3ο
ΜΝΗΜΟΝΙΟ, τι είναι αγωνιστές του ΟΧΙ ή του ΝΑΙ;
Δικαιώθηκε η στάση της ΠΟΕΔΗΝ στο ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ. Πολλοί υποστηρικτές του ΟΧΙ σήμερα επιδεικνύουν πίστη και αφοσίωση στην
εφαρμογή του 3ου ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ και στην Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Προεκλογικά τα Κυβερνητικά Κόμματα ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ υποσχέθηκαν
την κατάργηση του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ 3 από ένα παράλληλο πρόγραμμα
ισοδύναμων μέτρων.
ΜΠΟΥΡΔΕΣ!!!
Δεν θα αποδώσουν εκτίμησε η ΠΟΕΔΗΝ τα ισοδύναμα μέτρα επειδή
τρύπησαν οι τσέπες των πολιτών και δεν έμεινε κάτι να πάρουν από
τη μια τσέπη και να το δώσουν σε άλλη.
Ταυτόχρονα η ΠΟΕΔΗΝ κατέθεσε την άποψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ξεχρεώνει
γραμμάτια στα επιχειρηματικά και χρηματοοικονομικά συμφέροντα,
για την πολιτική επιρροή που απέκτησε με τη στήριξή τους.
Εξάλλου η διαφθορά και η διαπλοκή εγκαταστάθηκε για τα καλά στην
αυλή της Κυβέρνησης, επιβεβαιώνοντας ότι τα Νεοφιλελεύθερα Καθεστώτα όπως η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, είναι θερμοκήπια παραγωγής της διαφθοράς και διαπλοκής.
Η ΠΟΕΔΗΝ αποκαλύπτει καθημερινά τα ΨΕΥΤΙΚΑ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.
Είναι στη ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ και ας μην αρέσει στους
Κυβερνητικούς Συνδικαλιστές. Βαράνε παλαμάκια όταν χορεύει ο Αν.
Υπουργός Υγείας. Αυτός ο ρόλος τους ταιριάζει!!!
Συγχαρητήρια!!!

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΚΙΖΕΙ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ!!! ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ!!!
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Η Κυβέρνηση εφαρμόζει το παράλληλο πρόγραμμα και σκίζει τα
Μνημόνια, με περισσότερα άρθρα σε περισσότερους Νόμους. Όσοι
δεν το βλέπουν είναι ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΕΣ ενάντια της ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, που αγωνίζεται για το καλό του Λαού.
Ποιοι πιστεύουν όλα αυτά; Μόνο οι εφαψίες της εξουσίας. Οι προσκυνημένοι και οι νεογενίτσαροι που συναθροίζονται στη Κυβερνητική παρέα για τη νομή της εξουσίας. Αυτούς τους ξέρουμε!!! Γυμνοσάλιαγκες!!!
Αλλά πέφτουμε από τα σύννεφα με τους Συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ, που σκάνε, είναι έτοιμοι να κλατάρουν, ακούγοντας την κριτική
σε βάρους της Κυβέρνησης, αν και πια ασκείται από τους ΠΑΝΤΕΣ,
(πλην αυτών των ολίγων). Απειλούν λέγοντας ότι 20 χρόνια Κυβέρνηση θα είναι ο Τσίπρας!!! Και οι ίδιοι το εκστομίζουν εκλαμβάνοντάς το ως απειλή και όχι ως δημοκρατική επιλογή του Λαού.
Τελικά εφαρμόζει ή όχι τα ΜΝΗΜΟΝΙΑ; Πως εξασφαλίζεται η Λαϊκή Κυριαρχία όταν η Κυβέρνηση το μόνο που κάνει είναι να φέρει
προς ψήφιση στη ΒΟΥΛΗ τα Νομοσχέδια που συντάσσει η ΤΡΟΪΚΑ
στα Αγγλικά, λειτουργώντας ως μεταφραστική Υπηρεσία. Τα φέρνει
με τη μορφή του κατεπείγοντος και οι Βουλευτές ψηφίζουν με χέρια
και πόδια.
Η Λαϊκή Κυριαρχία ασφαλώς δεν διασφαλίζεται, αλλά η Κυβέρνηση
δείχνει να το ευχαριστιέται. Πήρε σοβαρά ανταλλάγματα για τις Κυβερνητικές αποφάσεις που λαμβάνει. ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ.
Από κόμμα διαμαρτυρίας στο όριο της εισόδου στη ΒΟΥΛΗ, έγινε
Κυβέρνηση. Εξαργυρώνει Γραμμάτια στους επιχειρηματικούς και
χρηματοοικονομικούς ομίλους.
Πόσο η Κυβέρνηση εφαρμόζει το Μνημόνιο 3 (ν.4336/2015); Για δείτε και αυτό!!!
Στο κεφάλαιο Δημόσια Διοίκηση, προβλέπει «η χορήγηση των Δώρων θα ευθυγραμμισθεί με τις βέλτιστες πρακτικές που επικρατούν
στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Η ΠΟΕΔΗΝ επέμενε ότι με την ανωτέρα διάταξη τίθεται σε αμφισβήτηση το επίδομα επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας, καθότι θεωρείται «δώρο» στην ορολογία των αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της Κυβέρνησης.
Ο Ν.4354/2015 Άρθρο 18 τι προβλέπει;
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Η χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και Ανθυγιεινής εργασίας
θα ευθυγραμμισθεί με τις βέλτιστες πρακτικές των άλλων χωρών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έως το έτος 2017! Ποιες είναι οι βέλτιστες
πρακτικές στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι’ αυτό αναφέρεται ως «δώρο» στο ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3; Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας
και μόνο!!!
Η διαφορά είναι ότι εκεί υπάρχουν υψηλοί βασικοί μισθοί ενώ στη
χώρα μας είναι ψίχουλα. Οι δικαιούχοι του επιδόματος (με τη βούλα
κοινής Υπουργικής Απόφασης), εργάζονται σε βαρέα και Ανθυγιεινά
επαγγέλματα. Ασφαλιστικά όμως δεν εντάσσονται στα ΒΑΕ(οι έχοντες ασφάλεια Δημοσίου) εν’ αντιθέσει με τα αντίστοιχα επαγγέλματα με ασφαλιστικό καθεστώς ΙΚΑ, που είναι ενταγμένα στα ΒΑΕ.
Η ΠΟΕΔΗΝ έθεσε πρόταση- υπόμνημα στον Αν. Υπουργό Οικονομικών για την ένταξη στα ΒΑΕ. ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ . Συνεχίζει τους αγώνες,
παρά το ξύλο και τα χημικά που τρώει έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Προσέφυγε στο ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ για ένταξη στα
ΒΑΕ, στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης.
Η αναδίπλωση του Υπουργείου Υγείας για μη περικοπή του επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας, σε άδειες πέραν της
κανονικής και των έξι ημερών αναρρωτικής, είναι μετέωρο βήμα δικαίωσης, χωρίς (έως τώρα) αντίκρυσμα.
Απαιτείται Νομοθετική Ρύθμιση όχι μόνο για τη χορήγηση χωρίς προϋποθέσεις, αλλά και την τροποποίηση του Άρθρου 18 του
ν.4354/2015 με απάλειψη των λέξεων «η χορήγηση θα ευθυγραμμισθεί με τις βέλτιστες πρακτικές των άλλων χωρών της Ε.Ε.».
Η ΠΟΕΔΗΝ διεκδικεί, την ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑ ΒΑΕ, την χορήγηση του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας, χωρίς ημερομηνία
λήξεως και χωρίς προϋποθέσεις.
Ταυτόχρονα την επέκτασή του σε άλλους επαγγελματίες Υγείας και
Πρόνοιας που αποδεδειγμένα εργάζονται σε ανθυγιεινά επαγγέλματα ή σε ανθυγιεινούς χώρους.
Η ΠΟΕΔΗΝ έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, στριμώχνει την Κυβέρνηση.
Γι’ αυτό συσπειρώνει τους Υγειονομικούς.
ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ.
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σχόλιο
Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ «ΣΙΚΕ»
Η ΠΟΕΔΗΝ αποδεικνύει καθημερινά με τη δράση της
ότι δεν την ενδιαφέρει ποιος Κυβερνάει αλλά πως κυβερνάει. Η δράση της υπαγορεύεται αποκλειστικά και
μόνο από τις ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ του 13ου ΣΥΝΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ
ΠΟΕΔΗΝ. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΟΜΟΦΩΝΗ) είναι η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ και η ανάκτηση των Απωλειών.
Με βάση αυτό και μόνο ΚΙΝΕΙΤΑΙ. Είναι ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ.
Στην ΠΟΕΔΗΝ δεν ασκείται κριτική για αδράνεια, αλλά
για την οργάνωση υπερβολικών κινητοποιήσεων.
Ζητάνε τα ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ να κάνει
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ. Άγονται και φέρονται από την Κυβέρνηση
η οποία αντιλαμβάνεται με ιδιότυπο τρόπο τη λειτουργία
του Δημοκρατικού Πολιτεύματος της χώρας μας.
Όποιος ασκεί κριτική, στα πλαίσια του Κυβερνητικού έργου, του Κοινοβουλευτικού ελέγχου, της λειτουργίας των
θεσμών θεωρείται ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΑΣ της Κυβέρνησης
που στα λόγια είναι αριστερός. Στην ΠΡΑΞΗ όμως είναι
για ΓΕΛΙΑ και για ΚΛΑΜΜΑΤΑ.
Βάζουν φωτιά σε ότι έχει απομείνει από τον χάρτη κοινωνικών δικαιωμάτων και ζητάνε να αποθεώνουν τον
ΗΓΕΤΗ. Θυμίζουν ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ της
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ και της ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ.
Συκοφαντούν τις κινητοποιήσεις του λαού, τους λένε
εγωιστές, συντεχνίες, φοροφυγάδες. Έφτασαν σε σημείο
να αποκαλούν τα εργαλεία της δουλειάς των αγροτών
(τρακτέρ) με ανιστόρητες αντιδημοκρατικές εκφράσεις
(τανκς), μπερδεύοντας τον πολιορκητή με τον πολιορκημένο, τότε και σήμερα. ΕΚΤΟΣ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ.
Συκοφαντούν τον ξεσηκωμό του λαού με εκφράσεις
φτηνού τύπου ότι στο δρόμο βρίσκονται οι «γραβάτες και
οι γαλότσες».
ΔΕΝ ΠΕΡΝΑΝΕ όμως αυτά στην κοινωνία.
Έπεσε και το τελευταίο «φύλλο ΣΥΚΗΣ» της Κυβέρνησης. Πέρυσι τέτοιο καιρό έσκιζε τα ΜΝΗΜΟΝΙΑ με ένα
άρθρο σε ένα Νόμο και έδιωχνε τη ΤΡΟΪΚΑ Κλοτσηδόν.
Εφέτος εκλιπαρεί τη ΤΡΟΪΚΑ να γυρίσει πίσω να κλείσει
την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ δίδοντας «γη και ύδωρ». Προσπαθεί να
πείσει ότι η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ και τα ΜΝΗΜΟΝΙΑ είναι για το
καλό, αφού θα οδηγήσουν στη συζήτηση για το χρέος.
Διευθέτηση του χρέους σε περισσότερα χρόνια αποπληρωμής διεκδικεί η αριστερή Κυβέρνηση και όχι διαγραφή όλου ή μεγάλου μέρους, που είναι η χιλιοειπωμένη
πρόταση του Συνδικαλιστικού Κινήματος.
Μάλιστα η Κυβέρνηση συνδέει την εξυπηρέτηση με τα
μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα (3,5% το έτος 2018)συνεχίζοντας τις αδιέξοδες Νεοφιλελεύθερες Πολιτικές.
ΤΟΣΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ.
Τρώει τα χαστούκια ο Πρωθυπουργός το ένα μετά το άλλο
στις Συνόδους Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι
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μόνο για την απαρέγκλιτη εφαρμογή του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ,
αλλά και στα Εθνικά θέματα (Προσφυγικό, περιπολίες
ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, εξωτερικά σύνορα Ευρωπαϊκής Ένωσης, μη προστασία κόκκινων Εθνικών γραμμών κλπ.).
Παρά ταύτα «Άχνα».
Δείχνει να απολαμβάνει την ΕΞΟΥΣΙΑ. Γελάει συνεχώς
επιβεβαιώνοντας την αλαζονεία της εξουσιομανίας που
τον διακατέχει.
Δουλεύουν τον λαό μπροστά στα μάτια του. «ΣΙΚΕ» η
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.
Έχουν προσημειώσει το ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ στο Ν.
4336/2015 το (3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ). Η ΤΡΟΪΚΑ θα ετοιμάσει
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ για το Ασφαλιστικό και τα άλλα προαπαιτούμενα στα Αγγλικά, που θα περιλαμβάνει τα ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝΤΑ.
Η Κυβέρνηση το μόνο που θα κάνει είναι να το μεταφράσει στα Ελληνικά και να το φέρει προς ψήφιση στη
ΒΟΥΛΗ, με τη μορφή του ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ.
ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ του ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ θα ψηφίσουν με ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΔΙΑ, επιδεικνύοντας Κυβερνητικό κυνισμό
για άλλη μια φορά. Εξάλλου δεν έχουν καμία ιδεολογική
αναστολή. Τους ενδιαφέρει μόνο η νομή της εξουσίας.
Απεδείχθησαν εφαψίες της εξουσίας, Νεογενίτσαροι και
προσκυνημένοι.
Από τη Γη της επαγγελίας που υπόσχονταν πέρυσι τέτοιον
καιρό στην οποία δεν είχαν θέση τα ΜΑΤ, εφέτος κρύβονται τα Κυβερνητικά Στελέχη πίσω από τα ΜΑΤ, τα οποία
δίνουν την ευκαιρία στους διαδηλωτές να απολαμβάνουν
τα αριστερά «χημικά δακρυγόνα». Ληγμένα ή όχι!!!
Μας δουλεύουν μπροστά στα μάτια μας. Έδωσαν αυξήσεις λένε με το νέο Μισθολόγιο. Βάζουν μάλιστα την κοινωνία απέναντι των Δημοσίων Υπαλλήλων, αξιοποιώντας
τον κοινωνικό αυτοματισμό.
Η αλήθεια είναι ότι αυξήσεις πήραν οι μετακλητοί υπάλληλοι. Τα ρουσφέτια των Υπουργών, οι σύζυγοι, τα ξαδέρφια, οι συμπέθεροι και οι κουμπάροι των στελεχών
του ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ. Για τους Δημόσιους Υπαλλήλους διαφαίνονται στον ορίζοντα νέες μειώσεις.
Από την προμνημονιακή περίοδο που εξήγγειλαν το
ξεπάγωμα των μισθολογικών, βαθμολογικών κλιμακίων του Ν. 4024/2011, χωρίς ποσοστώσεις, οι Δημόσιοι
Υπάλληλοι βρέθηκαν με προσωπικές διαφορές που είναι
ευάλωτες σε νέες μισθολογικές παρεμβάσεις, μικρές
αυξήσεις που θα δοθούν σε 4 ετήσιες δόσεις (Ζήσε Μάη
μου!!!), την μείωση των νυχτερινών προς συμπλήρωση
του ωραρίου, το μειωμένο επίδομα ευθύνης των προϊσταμένων των τμημάτων της Νοσηλευτικής και Ιατρικής
Υπηρεσίας, τη χορήγηση του επιδόματος Επικίνδυνης και
Ανθυγιεινής Εργασίας και προβληματικών- παραμεθόριων περιοχών με ημερομηνία λήξεως και προϋποθέσεις.
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ΣΥΡΙΖΕΪΚΗ ΠΑΤΕΝΤΑ είναι η εξαφάνιση των ετών 20162017 (και βάλε) από την μισθολογική εξέλιξη. Εξαφανίζονται, χάνονται τα παίρνει ο αέρας!!!
Τι να πει κανείς με το απύθμενο θράσος της Κυβέρνησης για τη ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.
Σύστησε επιτροπή με έργο να εκδώσει πόρισμα για τον
τρόπο που θα αντιμετωπισθούν οι ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ που περικόπτουν δαπάνες στην κοινωνική
Ασφάλιση.
Το πόρισμα προέβλεπε μετατροπή του Συστήματος σε
ανταγωνιστικό με παροχές αντίστοιχες των εισφορών,
κατάργηση της τριμερούς χρηματοδότησης και το Κράτος να εγγυάται την Εθνική σύνταξη με όρους και προϋποθέσεις στη χορήγησή της.
Αυτή είναι και η πρόταση της Κυβέρνησης συγκεκαλυμμένη. Μετατροπή των ταμείων σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, οι Συντάξεις μετατρέπονται σε
Προνοιακά Επιδόματα και εξαφανίζεται η Κρατική Χρηματοδότηση. Σταδιακά ξεφορτώνεται το Κράτος τους τομείς κοινωνικής πολιτικής.
Οι Υπουργοί Υγείας μας δουλεύουν μπροστά στα μάτια
μας. Λένε ότι αυξάνουν τις δαπάνες Υγείας, τη στιγμή
που εφέτος θα κατρακυλήσουν στο 5% του ΑΕΠ. Το 2ο
ΜΝΗΜΟΝΙΟ προέβλεπε 6% (7,5% είναι στις άλλες χώρες
της Ευρώπης). Λένε ότι εξασφαλίζουν Δωρεάν υγεία με
εύκολη πρόσβαση.
Πως θα συμβεί αυτό τη στιγμή που οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας εφέτος θα υπερβούν το 3,5% του ΑΕΠ. Μάλιστα εξ’ όσων ισχυρίζονται, εφέτος θα έπρεπε να είναι
μειωμένη σε σχέση με πέρυσι (3,1% του ΑΕΠ) αφού το
παράλληλο πρόγραμμα, το προβλέπει υγειονομική κάλυψη των οικονομικά αδυνάτων (ανακύκλωση υφιστάμενων ρυθμίσεων).
Λένε ότι διασφαλίζουν το Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα της Υγείας τη στιγμή που ανοίγουν τους ασκούς
του Αιόλου ιδιωτικοποίησης του Συστήματος με την
ένταξη στο Ε.Σ.Υ. Νοσοκομείου Ανώνυμης Εταιρίας
(ΑΕΜΥ Α.Ε. Νοσοκομείο Θηρών).
Τη στιγμή που ρίχνουν το μπαλάκι λειτουργίας του Ε.
Σ.Υ. στους Δήμους.
Τη στιγμή που θα συνάπτονται προγραμματικές συμφωνίες με μη κερδοσκοπικούς Οργανισμούς!!!! Για την
παροχή Υπηρεσιών Υγείας.
Το σύστημα μετατρέπεται σε ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ με τους πολίτες να πληρώνουν τη λειτουργία
άμεσα ή έμμεσα( χαράτσια).
Λένε ότι αυξάνουν τη χρηματοδότηση στα Νοσοκομεία
τη στιγμή που τα ταμεία τους είναι άδεια. Ο προϋπολογισμός του έτους 2016, προβλέπει χρηματοδότηση 1,15
δις αν και οφείλουν στους προμηθευτές 2 δις ευρώ ληξιπρόθεσμες οφειλές. Σύμφωνα με στοιχεία του Γ.Λ.Κ.
ληξιπρόθεσμες οφειλές είναι 1,3 δις ευρώ. Πεθαίνουν
ασθενείς περιμένοντας στις λίστες αναμονής του ΕΚΑΒ,

υγειονομικό βήμα

για κρεβάτι Μονάδας Εντατικής θεραπείας.
Δεν ντρέπονται να λένε ΨΕΜΑΤΑ όταν είναι ηλίου φαεινότερων ότι κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, εξαιτίας
των ελλείψεων υλικών και φαρμάκων. Λένε ότι σώζουν
την Πρωτοβάθμια περίθαλψη τη στιγμή που τα Κέντρα
Υγείας καρκινοβατούν από τις ελλείψεις υλικών και
φαρμάκων. Αξιολογούνται στα μουλωχτά και κλείνουν
Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Μονάδες ή συρρικνώνουν
την 24ωρη λειτουργία τους η μία μετά την άλλη. Λένε ότι
προσλαμβάνουν προσωπικό.
ΜΕΓΑ ΨΕΜΑ
Που είναι το προσωπικό; Πέρυσι σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού και του αρμόδιου Υπουργού Υγείας Κο Κουρουμπλή θα έπρεπε να είχαν προσληφθεί 4.500 μόνιμοι υγειονομικοί υπάλληλοι.
Έγινε σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας των συναρμόδιων
Υπουργών και του Προέδρου του ΑΣΕΠ, για επίσπευση
των διαδικασιών πρόσληψης.
Στη σύσκεψη κλήθηκε ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ που
προέβλεψε ότι το έτος 2015 δεν θα προσληφθεί κανείς
νέος υπάλληλος στα Νοσοκομεία. Λοιδορήθηκε από το
φιλικό τύπο της Κυβέρνησης. Πήγε κόντρα στο ρεύμα.
Αλήθεια ποιος δικαιώθηκε τελικά;
Η Κυβέρνηση βρήκε τη μαγική συνταγή. Συρρικνώνει
τη Κρατική Χρηματοδότηση, μειώνει το προσωπικό,
αλλά επιλύει το πρόβλημα. Πως;
Με καταργήσεις, συγχωνεύσεις Μονάδων Υγείας περαιτέρω ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων
(μπλοκάκια, συνεργεία) και
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
μετακύλυση του κόστους
ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
ιδιοκτήτης ΠΟΕΔΗΝ
στους πολίτες.
ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΑΦΗΣΟΥΝ. Κύ- Αριστοτέλους 22
10433 Αθήνα
ριοι της Κυβέρνησης.
Τηλ.: 210.52.24.604
Οι εργαζόμενοι, η ΠΟΕΔΗΝ,
210.52.36.094
Fax: 210.52.34.589
τα Πρωτοβάθμια Σωματεία.
Κυρίως όμως ο Λαός. Θα εκδότης
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
προστατέψει τη μεγαλύτερη (πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ)
από
κοινωνική κατάκτηση της Με- συντάσεται
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ταπολίτευσης. Το Εθνικό Σύγραμματεία - πληροφορίες
στημα Υγείας.
210.52.24.604
Οι μέχρι τώρα αγώνες και
email
κυρίως οι κινητοποιήσεις poedhn@otenet.gr
2/2/2016 και 18/2/2016 ήταν
ηλεκτρονική σελίδα
ΜΟΝΟ η ΑΡΧΗ. Δεν πτοείται www.poedhn.gr
η ΠΟΕΔΗΝ και οι εργαζόμε- σελιδοποίηση
νοι από τη ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ, τις ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ
επιθέσεις των ΜΑΤ και τα χη- εκτύπωση
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ
μικά .
Συνεχίζουν δυνατοί και ενω- Τα εντυπόγραφα δεν εκφράζουν
κατ’ ανάγκη και τη θέση της
μένοι.
ΠΟΕΔΗΝ
Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ μέσω
των Πρωτ. Σωματείων των
Νοσοκομείων των Κ. Υ. και &
Πρόνοιας
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