ΕΝΤΥΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 068402 ΚΕΜΠΑ

υγειονομικό
τ. 73 Mάρτιος - Απρίλιος 2016

ΒΗΜΑ

ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΩΝ (Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.)

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

σελ. 2

ΠΡΟΝΟΙΑ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ
σελ. 3

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ
ΠΟΕΔΗΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
σελ. 3

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΕΔΗΝ
ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ
ΑΡΧΗΓΟΥΣ
σελ. 4

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ
ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

σελ. 5 - 6

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ
ΟΡΘΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΕ
σελ. 6

ΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΤΟΥ
ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟΥ
1
ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ
σελ. 6

ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

σελ. 14

σχόλιο
«ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

υγειονομικό βήμα σελ. 15

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Η γιαλαντζί Αριστερή Κυβέρνηση διαλύει την Πρωτοβάθμια
Περίθαλψη κατ’ εφαρμογή του Μνημονίου 3 (ν. 4336/2015).
Ότι άφησε όρθιο ο Κος Γεωργιάδης (Κυβέρνηση Ν.Δ. –ΠΑΣΟΚ) το κατεδαφίζει ο Κος Ξάνθος και ο Κος Πολάκης (Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ).
Ο ΕΟΠΥΥ υποχρηματοδοτείται. Θα λάβει εφέτος 525 εκ.
ευρώ από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Γι’ αυτό και μετακυλύει το κόστος της Πρωτοβάθμιας Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης στους ασφαλισμένους.
Το Βιβλιάριο Ασθένειας κατάντησε κουρελόχαρτο καθότι οι
ασφαλισμένοι πληρώνουν από τη τσέπη τους την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τις διαγνωστικές εξετάσεις.
Η Κυβέρνηση με τεχνάσματα εξυπηρετεί τους επιχειρηματικούς ομίλους της Υγείας και τις φαρμακευτικές εταιρίες.
Αυξάνει τις πραγματικές τιμές των εξετάσεων και των φαρμάκων και μειώνει αντίστοιχα τις ασφαλιστικές τιμές.
Ως εκ τούτου οι πολίτες βάζουν βαθιά το χέρι στη τσέπη
πληρώνοντας συμμετοχή (που είναι συνεχώς αυξανόμενη)
στην ασφαλιστική τιμή και το σύνολο της διαφοράς μεταξύ
ασφαλιστικής και πραγματικής τιμής.
Η συμμετοχή των ασφαλισμένων για την αγορά φαρμάκων
υπολογίζεται σήμερα κατά μέσο όρο 32%. Πριν 4 χρόνια ήταν
12%.
Οι ανασφάλιστοι και οικονομικά αδύνατοι πολίτες υποτίθεται ότι απολαμβάνουν δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με το ν. 4368/2015 και των σχετικών Υπουργικών
Αποφάσεων. Επί της ουσίας όμως διαιωνίζεται η ίδια με πριν
κατάσταση. Τα Νοσοκομεία και οι Πρωτοβάθμιες Μονάδες
προσφέρουν περίθαλψη με όρους και προϋποθέσεις. Η διαφορά είναι ότι οι τριμελής επιτροπές καταργήθηκαν και θα
αντικατασταθούν από τους διαμεσολαβητές της Υγείας (νέες
προσλήψεις κολλητών της Κυβέρνησης).
Ταυτόχρονα στην χορήγηση φαρμάκων τίθενται εξευτελιστικά χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια. Τα Νοσοκομεία δεν θα
πάρουν ούτε ένα ευρώ επιπλέον ως χρηματοδότηση, για την
αύξηση υποτίθεται της ζήτησης από την περίθαλψη των ανασφαλίστων.
Κανείς δεν τρώει κουτόχορτο για να πιστέψει πως ο ΕΟΠΥΥ
θα επιχορηγήσει για εφέτος με 100 εκ. ευρώ την περίθαλψη

των ανασφαλίστων, τη στιγμή μάλιστα που με το Νόμο των
Αγροτικών συνεταιρισμών συμψηφίζονται οι οφειλές παρελθόντων ετών του ΕΟΠΥΥ προς τα Νοσοκομεία, με την Κρατική
Επιχορήγηση.
Από τον προϋπολογισμό που εκτελείται, τα Νοσοκομεία δεν
λαμβάνουν επιχορήγηση για την περίθαλψη των ανασφαλίστων. «Ου λάβεις παρά του μη έχοντος».
Η Κυβέρνηση γνώριζε ποιά είναι η λύση για την δωρεάν
Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη των ανασφάλιστων και των
οικονομικά αδυνάτων. Έκδοση βιβλιαρίων απορίας, χωρίς
εισοδηματικά κριτήρια σε όσους πολίτες έχουν απολέσει την
ασφαλιστική κάλυψη.
Έτσι ξεκίνησε στην αρχή η Κυβέρνηση. Σύστησε επιτροπή
η οποία θα επεξεργαζόταν τις ισχύουσες Υπουργικές Αποφάσεις και θα εισηγούνταν την έκδοση νέας Υπουργικής Απόφασης για την έκδοση σε όλους βιβλιαρίων απορίας.
Την πρόλαβαν τα Τεχνικά κλιμάκια της ΤΡΟΪΚΑΣ.
Συνεχίζουν να διαλύουν ότι έμεινε όρθιο από τον Κο Γεωργιάδη στις Μονάδες Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης.
Συρρικνώνουν, καταργούν Μονάδες, μειώνουν τα ωράρια
λειτουργίας πρώην πολυιατρείων του ΙΚΑ και Κέντρων Υγείας.
Ετοιμάζουν νέα μεταρρύθμιση στη Πρωτοβάθμια Περίθαλψη με φτιασίδια (Μονάδες γειτονιάς, Μονάδες αναφοράς).
Προσπαθούν να δείξουν ότι κάτι κάνουν, ενώ στην πραγματικότητα εκτελούν το Συμβόλαιο Θανάτου της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης κατ’ εφαρμογή του Μνημονίου 3.
Τι προβλέπει το 3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ (ν.4336/2015);
Συγχωνεύσεις, καταργήσεις Μονάδων, καταγραφή των δυνατοτήτων του Δημόσιου τομέα Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης
και ανάθεση της κάλυψης της ζήτησης στον Ιδιωτικό Τομέα.
Τόσο καλά!!!
Να τους χαιρόμαστε, τους αριστερούς Υπουργούς της Υγείας.
Ο ψεύτης και ο κλέφτης των Κοινωνικών δικαιωμάτων τον
πρώτο χρόνο χαίρονται.
Τους καταλάβαμε. Και αυτοί όπως οι προηγούμενοι………….
σπίτι τους!!!!

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
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Έτοιμο το Νομοσχέδιο – ντρίπλα σχετικά με το μέλλον των
Ψυχιατρικών Νοσοκομείων, τα οποία με βάση το Σύμφωνο
Λυκουρέντζου – ADOR, θα έπρεπε να είχαν κλείσει 31-122015.
Η κατάργηση ήταν αδύνατη με δεδομένο ότι το σύστημα
Ψυχικής Υγείας στηρίζεται κατά 80% στις υπηρεσίες που ανέπτυξαν τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία. Ειδικά τα τμήματα οξέων
τα οποία εισάγουν 10.000 Ασθενείς το χρόνο εκ των οποίων οι
8.000 με εισαγγελική παραγγελία για εγκλεισμό.
Ψυχιατρικά Νοσοκομεία τα οποία αντιμετωπίζουν εκρηκτικά προβλήματα προσωπικού, αφού στην πρόθεση για κατάργηση έχουν να δουν νέο υπάλληλο πάνω από επτά χρόνια.
Εγκαταλελειμμένα είναι επίσης τα Περιφερειακά Ψυχιατρικά Νοσοκομεία που προσπαθούν να τα χωρέσουν ως Ψυχιατρικούς Τομείς στα Γενικά Νοσοκομεία.
Με το Νομοσχέδιο που δόθηκε προς διαβούλευση φαίνεται ότι παραμένουν οι ιδεοληψίες για την κατάργησή τους
(παρότι ανοικτοί χώροι Νοσηλείας). Ντριπλάρουν με το Νομοσχέδιο την αδήριτη ανάγκη λειτουργίας τους προκειμένου
να μείνει ζωντανό το σύστημα Ψυχικής Υγείας στη χώρα μας.
Γι’ αυτό αλλάζουν την Διοικητική τους δομή συστήνοντας τα
Περιφερειακά τομεακά Συμβούλια, τα οποία θα εποπτεύουν,
θα διοικούν, θα εισηγούνται στον Υπουργό Υγείας την κατάργηση μονάδων, Κλινικών, μετακινήσεις προσωπικού εντός
του δικτύου (τομέα Ψυχικής Υγείας).
Τι μεθοδεύουν;
Να συνεχίσουν να λειτουργούν προσωρινά τα Ψυχιατρικά
Νοσοκομεία, αλλά όταν τους δοθεί η ευκαιρία θα συρρικνώσουν την λειτουργία τους ή θα τα καταργήσουν.

υγειονομικό βήμα

Αυτό μπορεί να συμβεί είτε με την ίδρυση νέων Ψυχιατρικών Κλινικών στα Γενικά Νοσοκομεία (πράγμα αδύνατον),
είτε με την ανάθεση της ζήτησης στον Ιδιωτικό τομέα και τις
μη κυβερνητικές μη κερδοσκοπικές οργανώσεις.
Δείχνει λοιπόν η γιαλαντζί αριστερή Κυβέρνηση που το
πάει, αφού εντάσσει στους τομείς Ψυχικής Υγείας πλήθος
Ιδιωτικών και μη κερδοσκοπικών Μονάδων.
Για τις Μη Κυβερνητικές διαπιστώνουμε τη κυβερνητική
στήριξη και αντιμετώπιση, στη διαχείριση των προσφυγικών
ροών.
Η Κυβέρνηση ως αντιπολίτευση υπόσχονταν ότι θα κάνει
τα πάντα για την ενίσχυση του ΕΣΥ και του Δημόσιου Τομέα
Ψυχικής Υγείας. Τώρα ως κυβέρνηση παραδίδει τα πάντα.
Ξεπουλάει στα Ιδιωτικά Επιχειρηματικά συμφέροντα.
ΦΤΑΝΕΙ ΣΑΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΜΕ.
Δεν μας πείθουν ούτε οι εφαψίες της εξουσίας, ούτε τα κυβερνητικά παπαγαλάκια που διαλαλούν την εικονική πραγματικότητα.
Η ΠΟΕΔΗΝ και οι εργαζόμενοι στην Ψυχική Υγεία, είναι σε
εγρήγορση.
Θα αποτρέψουν τη ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ.
Θα λειτουργούν τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία χωρίς ημερομηνία λήξεως.
Επιδιώκει την θεσμοθέτηση αυτόνομων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου για τα Περιφερειακά Ψυχιατρικά Νοσοκομεία με ένταξη όλων των ανεπτυγμένων Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης.
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ΠΡΟΝΟΙΑ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ
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».
Αυτό εφαρμόζει η κα Φωτίου, μαγείρισσα των γεμιστών.
Συρρικνώνεται ο Δημόσιος Τομέας της Πρόνοιας για την εξοικονόμηση των 900 εκ. ευρώ, σε ετήσια βάση αρχής γενομένης από το
τρέχον έτος. Προ των πυλών είναι νέες καταργήσεις, συγχωνεύσεις
Μονάδων. Οι μετακινήσεις προσωπικού είναι σε ημερήσια βάση.
Μετακινήσεις προσωπικού σε μεγάλες αποστάσεις, οι οποίες είναι
οικονομική και οικογενειακή καταστροφή για τους Προνοιακούς
Υπαλλήλους.
Η ΠΟΕΔΗΝ πολεμάει. Ξεκαθάρισε στις συναντήσεις με τον Αν.
Υπουργό Οικονομικών κο Χουλιαράκη και την αρμόδια Υπουργό ότι
θα την βρουν μπροστά τους.
Οι Δημόσιες Μονάδες Πρόνοιας προσφέρουν ανεκτίμητες υπηρεσίες σε αντίξοες συνθήκες. Περιθάλπουν υπεράριθμους ασθενείς,
χωρίς διαλογή των περιστατικών επειδή το σύστημα δεν διαθέτει μονάδες Νοσηλείας για όλες τις περιπτώσεις των φιλοξενούμενων και
Νοσηλευόμενων. Αντιμετωπίζουν σημαντικές ελλείψεις προσωπι-

κού 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. Οι πολίτες θα πληρώνουν από τη τσέπη τους την παροχή προνοιακών υπηρεσιών.
Η ΠΟΕΔΗΝ κατ’ επανάληψη με Υπομνήματα προς την Υπουργό
και του Γενικό Γραμματέα και στις συναντήσεις, ζήτησε την οριστική
διευθέτηση χορήγησης των νυκτερινών και αργιών με τον ίδιο τρόπο
που χορηγούνται στους εργαζομένους των Νοσοκομείων. Φωνή βοώντος εν τη ερήμω.
Συνεχίζονται οι 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 συγχώνευση- καμία κατάργηση Μονάδας.
Αξιοποίηση των Δημόσιων κτιρίων για τη λειτουργία νέων αναγκαίων Δημόσιων Προνοιακών Μονάδων. Δωρεάν και εύκολη πρόσβαση
σε όλους.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
Η ΠΟΕΔΗΝ σθεναρά διεκδικεί διαχρονικά την εκδίωξη των εργολάβων, που σταδιακά επεκτάθηκαν σαν τις κατσαρίδες σε όλες τις
υποστηρικτικές υπηρεσίες των Νοσοκομείων. Την επανασύσταση των
οργανικών θέσεων και την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.
Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, για την προσωπική τακτοποίηση
των καθαριστριών του Υπουργείου Οικονομικών που αποτέλεσαν το
σημείο αναφοράς του ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΤΙΚΟΥ
ΑΝΕΝΔΟΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ, ψήφισε το ν. 4325/2015
ο οποίος φωτογράφιζε την σύναψη συμβάσεων έργου μόνο για μέρος
των εν’ λόγω καθαριστριών. Οι υπόλοιπες εξ’ αυτών του Υπουργείου
Οικονομικών τακτοποιήθηκαν δεξιά και αριστερά στο Δημόσιο Τομέα
(Γραμματείες στα Δικαστήρια).
Πολλές φορές η ΠΟΕΔΗΝ κατήγγειλε τη μαύρη, απλήρωτη ανασφάλιστη εργασία που προσέφεραν οι εργολάβοι και τις αδιαφανείς
αναθέσεις με πολύ υψηλό κόστος σε σχέση με το έργο που παρείχαν.
Πολλές φορές η ΠΟΕΔΗΝ ζήτησε από τον τότε Υπουργό Υγείας Κο
Κουρουμπλή, αλλά και τον νυν Κο Ξάνθο την παρέμβασή τους στις
Διοικήσεις των Νοσοκομείων προκειμένου να εφαρμόσουν τον λειψό
Νόμο 4325/2015. Να εκδιώξουν τους εργολάβους και να προσλάβουν
τους ιδίους εργαζόμενους με συμβάσεις εργασίας και όχι έργου, με
την έκδοση εγκυκλίων ή Υπουργικών Αποφάσεων που θα αποσαφήνιζαν τον εν’ λόγω κουτσό Νόμο.
Οι Υπουργοί της Υγείας τρέμοντας την ΤΡΟΪΚΑ και ταυτισμένοι με
τα εργολαβικά συμφέροντα ξέκοψαν ορθά- κοφτά στην ΠΟΕΔΗΝ. Πολιτική είπαν της Νέας Κυβέρνησης είναι οι ΚΟΙΝΣΕΠ (Συνεταιρισμοί).
Από την πίσω πόρτα, ξανά εργολάβοι.
Βλέπεις είναι πολλά τα λεφτά Άρη.
Τότε λοιπόν βλέποντας το αδιέξοδο ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ πήρε
πρωτοβουλίες υλοποίησης του Νόμου 4325/2015 στο ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ,
προκειμένου να δημιουργηθεί προηγούμενο που θα εξαναγκάσει την
Κυβέρνηση να επεκτείνει τη διάταξη εκδίωξης των εργολάβων. Με
αγώνες του Σωματείου και των Εργολαβικών τότε εργαζόμενων, πίεσαν την Διοίκηση του ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟΥ, να εκδιώξει τους εργολάβους
καθαρισμού και να προσλάβει τους ίδιους εργαζόμενους με σύμβαση
έργου.
Άγνωστη τότε η εξέλιξη, αφού ο Νόμος των συμβάσεων έργου είχε
ημερομηνία λήξεως 3-12-2015. Με αγώνες έπεισαν τη Διοίκηση του
Δρομοκαϊτείου και το Νοέμβριο του 2015, ήταν το μόνο Νοσοκομείο,
το μόνο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που συνήψε ατομικές
συμβάσεις έργου στην καθαριότητα. Οι Πάρεδροι δεν υπέγραφαν τα
εντάλματα πληρωμής του μισθού Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου επικαλούμενοι την απορριπτική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το
Νοσοκομείο Ιεράπετρας (Συγγνωστή πλάνη) .
Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ με αντιπροσωπεία των Καθαριστριών,
επισκέφτηκε την Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Εξήγησαν τον
Νόμο και ζήτησαν την παρέμβασή της, στην Πάρεδρο να υπογράψει
τα εντάλματα πληρωμής των συμβάσεων έργου Νοεμβρίου και Δε-
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κεμβρίου 2015.
Πράγμα που συνέβη ακριβώς στην εκπνοή των προθεσμιών (Χριστούγεννα).
Με μεταγενέστερους νόμους και ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, δόθηκε παράταση στις συμβάσεις έργου έως τέλος του έτους 2016. Όμως μόνο
για όσα Ν.Π.Δ.Δ. είχαν συνάψει συμβάσεις έργου εντός του έτους
2015. Μέτρησε πολύ η έγκριση εντός του έτους 2015 των ενταλμάτων
του ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟΥ Τότε και μόνο τότε άρχισε το ενδιαφέρον άλλων
Νοσοκομείων και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Επίκεντρο
των αποριών και ερωτήσεων το ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ.
Αν και υπεγράφησαν τα εντάλματα, συνεχίστηκε η προσπάθεια του
Σωματείου και του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, διαμόρφωσης καλύτερων
μισθολογικών και εργασιακών όρων των συμβάσεων έργου.
Η έγκριση των συμβάσεων έργου του Δρομοκαϊτειου από το Ελεγκτικό Συνέδριο προκάλεσε το ενδιαφέρον πολλών προσωρινών Διοικητών Νοσοκομείων που το είδαν ως ευκαιρία για περιορισμό της
δαπάνης που διατίθεται στους εργολάβους. Όπως επίσης τη διασφάλιση καλύτερων συνθηκών εργασίας των εργολαβικών εργαζομένων.
Πίεσαν με τη σειρά τους τον Υπουργό Υγείας που αναγκάστηκε σε
αναδίπλωση των αρχικών θέσεων για ΚΟΙΝΣΕΠ. Τελικά ψήφισε το ν.
4368/2016 με τον οποίο μπορούν να συναφθούν συμβάσεις έργου στο
σύνολο των Εργολαβικών Εργαζομένων έως 31-12-2017.
Η ΠΟΕΔΗΝ μετά την ψήφιση του Νόμου, ζήτησε από τον Υπουργό
Υγείας να εκδοθεί εγκύκλιος που να προσδιορίζει τη σύναψη συμβάσεων εργασίας και όχι έργου, καθότι με τις συμβάσεις έργου δεν
δικαιούνται οι εργαζόμενοι πολλές παροχές όπως Αναρρωτική και
Κανονική άδεια, μπλοκάκια άνω των 10.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα.
Δεν έγινε δεκτή η πρόταση της ΠΟΕΔΗΝ. Ο λόγος προφανής.
Δεν το επέτρεψαν τα τεχνικά κλιμάκια της ΤΡΟΪΚΑΣ που είναι εγκατεστημένα εντός του Υπουργείου Υγείας. Είδαν ως ευκαιρία την εξοικονόμηση δαπανών, τα περιορισμένα δικαιώματα των εργαζομένων
και μόνο γι’ αυτό ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ με τις συμβάσεις έργου. Ο Νόμος
4368/2016δεν επέτρεπε την υπέρβαση της δαπάνης πάνω από το ύψος
της δαπάνης των εργολάβων. Μετά τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις
του ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟΥ έξω από το Υπουργείο Υγείας που συγκίνησαν
τους πάντες άλλαξε και αυτό.
Στο Νόμο των Αγροτικών Συνεταιρισμών Ν.4384/2016 άρθρο 51, προβλέπεται η χορήγηση του συνόλου των αποδοχών.
Έστω όμως έτσι, με τον τρόπο αυτό παίρνουν πόδι οι εργολάβοι.
Η ΠΟΕΔΗΝ χαρακτήρισε τις εξελίξεις ως μικρότερο κακό από πριν.
Και αυτό γιατί παίρνουν πόδι οι εργολάβοι και είναι ανοικτή η δυνατότητα διεκδίκησης συμβάσεων εργασίας, της επανασύστασης των
οργανικών θέσεων και οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
Συνεχίζετε ο αγώνας της ΠΟΕΔΗΝ. Σέρνει την Κυβέρνηση. Που είναι
οι κολλημένοι με τα Μνημόνια;
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΕΔΗΝ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ
Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Γενικού
Συμβουλίου, η ΠΟΕΔΗΝ έστειλε επιστολές προς τα κόμματα,
πλην Χρυσής Αυγής, για συναντήσεις προκειμένου να γνωστοποιήσει τα αιτήματα, να ενημερώσει για τις πρωτοβουλίες
που λαμβάνει και να ζητήσει την στήριξή τους εντός και εκτός
Βουλής, προκειμένου να σωθούν οι δυο μεγαλύτερες Κοινωνικές κατακτήσεις της Μεταπολίτευσης, που είναι το ΕΣΥ και
το σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ζήτησε επίσης η ΠΟΕΔΗΝ την στήριξή τους για την ένταξη
στα ΒΑΕ.
Η ΠΟΕΔΗΝ απηύθυνε το κάλεσμα εάν είναι δυνατόν στους
επικεφαλής των κομμάτων. Επειδή τίποτα δεν χαρίζεται στο
Δημόσιο βίο και καθετί κερδίζεται με την αξιοπιστία που χτίζεται μέσα από δυναμικές πρωτοβουλίες που λαμβάνονται, στο
αίτημα της ΠΟΕΔΗΝ ανταποκρίθηκαν έως τώρα τα δύο μεγαλύτερα ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ και ένα ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ ΚΟΜΜΑ.
Την Ε.Ε. της ΠΟΕΔΗΝ είδε πρώτος ο Γ.Γ. του ΚΚΕ Κος Κουτσούμπας, με σημαντικό συμβολισμό. Επισήμανε την δεδομένη στήριξη του ΚΚΕ στους αγώνες των εργαζομένων για την
κατάργηση των Μνημονίων και την ανάκτηση των Απωλειών.
Μάλιστα ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ έκανε κοινές δηλώσεις στα Μ.Μ.Ε. με τον Πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, ο οποίος επισήμανε τους αγώνες του ΚΚΕ στο πλευρό των εργαζομένων.
Δεύτερη συνάντηση στη σειρά της ΠΟΕΔΗΝ ήταν με την
Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ- ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ Κα
Γεννηματά.
Προσπάθησε η κα. Γεννηματά κατά τη συνάντηση να εξωραΐσει την κατάσταση κατά τα δύο πρώτα Μνημόνια που κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ (ισχυρίστηκε ότι τότε υπήρξε περισσότερη
χρηματοδότηση και περισσότερες προσλήψεις προσωπικού).
Δεν ήταν αληθές κάτι που επισημάνθηκε από τον Πρόεδρο της
ΠΟΕΔΗΝ (διαχείριση είπε χαρακτηριστικά της Μνημονιακής
μιζέριας). Φάνηκε ότι είναι ένα κόμμα εν αναμονή να ξανακυβερνήσει.
Τρίτο στη σειρά κόμμα που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της
ΠΟΕΔΗΝ ήταν η ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Συναντήθηκαν με τον

Πρόεδρο της ΛΑΕ Κο Λαφαζάνη, ο οποίος επισήμανε ότι εντός
ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ δεν υπάρχει Αντιμνημονιακός δρόμος. Τόνισε
επίσης ότι θα αναληφθεί κάθε είδους Πρωτοβουλία από την
ΛΑΕ στο πλευρό των εργαζομένων, για την κατάργηση των
Μνημονίων. Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ επισήμανε την γενναιότητα να αφήσουν τις υπουργικές καρέκλες για τις ιδέες που
πρεσβεύουν.
Είναι πολύ σημαντική η Πρωτοβουλία της ΠΟΕΔΗΝ. Προξενούν εντύπωση οι απουσίες Συνδικαλιστικών Στελεχών που
συμμετέχουν αλλά καρτ στις συναντήσεις με τους Αρχηγούς
των Κομμάτων.
Ας είναι.
Η ΠΟΕΔΗΝ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ.
Είναι μεγάλη τιμή για την ΠΟΕΔΗΝ είπε ο Πρόεδρος της
ΠΟΕΔΗΝ στην συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής την
Πέμπτη 21/04/2016 η αποδοχή του αιτήματος για συνάντηση
με δύο πολιτικούς αρχηγούς Αντιμνημονιακών Κομμάτων του
ΚΚΕ και της ΛΑΕ. Δείχνει τον ταξικό Αντιμνημονιακό προσανατολισμό της ΠΟΕΔΗΝ.
Δείχνει την αναγνώριση των αγώνων, των θέσεων που διατυπώνει.
Πολύ σημαντικό. ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ.
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Αναλάβαμε την πρωτοβουλία να συναντήσουμε τα κόμματα
(εάν είναι δυνατόν τους επικεφαλής) πλην Χρυσής Αυγής προκειμένου να ενημερώσουμε για τα αιτήματα και τις πρωτοβουλίες της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΣ.
Παράλληλα να ζητήσουμε την στήριξη των κομμάτων στους
Αγώνες που οργανώνουμε για ΑΝΑΤΡΟΠΗ των ασκούμενων
μνημονιακών πολιτικών που διαλύουν ότι απέμεινε από Δημόσια Κοινωνικά Αγαθά και δικαιώματα. Πολιτικές που στοχεύουν στη διάλυση του ΕΣΥ και της Κοινωνικής Ασφάλισης, από
τις μεγαλύτερες κοινωνικές κατακτήσεις της μεταπολίτευσης.
ΣΙΚΕ είναι η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ της κυβέρνησης. Διαρρέει τα χειρότερα ως απαιτήσεις των ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ, πανηγυρίζει 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 μεθοδεύει η
κυβέρνηση στο σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία ζητάει 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.
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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 μεταφέρεται, 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.
ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ
ΠΟΕΔΗΝ
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ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Το Συνδικαλιστικό Κίνημα βρίσκεται αντιμέτωπο με την μεγαλύτερη πρόσκληση της Ιστορικής διαδρομής του.
Με τους αγώνες συνέβαλε στην συγκρότηση του χάρτη Κοινωνικών δικαιωμάτων προ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ, ο οποίος για Πολιτικοσυνδικαλιστικούς λόγους πολλάκις λοιδορήθηκε, είναι
όμως τώρα σημείο αναφοράς των διεκδικήσεων.
Στην περίοδο των Μνημονίων ξεριζώθηκαν και ξεριζώνονται
δημόσια κοινωνικά αγαθά και δικαιώματα. Συρρικνώθηκαν
σημαντικά οι παροχές του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης. Η Κυβέρνηση με το 3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ επιδιώκει να την
αποτελειώσει. Διαπραγματεύεται για το φαίνεσθε. Συμφώνησε σε βασικά και «συμπληρωματικά» μέτρα, τα οποία τελικώς
θα εφαρμοσθούν στο σύνολό τους με συνεχείς αξιολογήσεις,
προκειμένου να εκταμιεύεται η κάθε δόση ή υποδόση στο
προσεχές διάστημα.
Στο τέλος της Μνημονιακής διαδρομής δεν θα μείνει τίποτα
όρθιο. Εξάλλου προσδιορίζονται οι συνέπειες με ακρίβεια στο
Νόμο 4336/2015 (3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ).
Η Κυβέρνηση με αμετροέπεια διαβεβαιώνει τους πολίτες
για την επικείμενη Κοινωνική καταστροφή. Θα τιμήσουμε την
υπογραφή μας, λένε Κυβερνητικοί παράγοντες στο 3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ και θα εφαρμόσουμε τα Μέτρα που προβλέπει. Τίποτα
λιγότερο και τίποτα περισσότερο λένε. Δεν χρειάζεται Κύριοι
και Κυρίες της Κυβέρνησης τίποτα περισσότερο. Έχετε βάλει
τα πάντα στο μύλο να τα αλέσετε. Είναι σαφές πια τι επιδιώκεται στο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης.
Διέλυσαν, κατέκλεψαν τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης και εφάπαξ, με τις
ασκούμενες διαχρονικά πολιτικές (εισφοροδιαφυγή, εισφοροκλοπή, καταλήστευση αποθεματικών) και τώρα αρνούνται
να αναλάβουν τις ευθύνες αιμοδοτώντας το σύστημα (υψηλή
ανεργία, εισφοροκλοπή, εισφοροδιαφυγή, κατάργηση Κοινωνικών πόρων κ.α.). Τι κάνουν; Στέλνουν να πληρώσουν το Λογαριασμό οι ασφαλισμένοι;
Η περιουσία των ταμείων ήταν 26 δις πριν τη κρίση(έτος
2009)
και τώρα σχεδόν εξαερώθηκε.
Η μόνιμη επωδός των Μνημονιακών Κυβερνήσεων προς το
Συνδικαλιστικό Κίνημα όταν έθεταν και θέτουν το ζήτημα της
καταλήστευσης της περιουσίας των ταμείων είναι ότι το Κράτος εγγυάται τις παροχές του Συστήματος. Η γιαλαντζί αριστερή κυβέρνηση. Μούγκα στη στρούγκα τώρα.
Τα ΜΝΗΜΟΝΙΑ συρρικνώνουν την συνταξιοδοτική δαπάνη
σε ποσοστό του ΑΕΠ και περικόπτουν την ετήσια Κρατική Χρηματοδότηση στα ταμεία Κύριας, Επικουρικής Ασφάλισης και
εφάπαξ.
Η Κρατική Χρηματοδότηση ήταν 16 δις το έτος 2012, πέρυσι
8 δις ευρώ και το ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 προβλέπει για εφέτος 1,8 δις
ευρώ περαιτέρω μείωση.
Τι επιδιώκει η Κυβέρνηση με τον «Κομμουνιστή» Υπουργό
Εργασίας Κο Κατρούγκαλο, τον «ταξικό πλούσιο αποστάτη»
φορώντας το κυνικό του χαμόγελο;
Το Κράτος να χρηματοδοτεί από τον προϋπολογισμό μόνο
την Εθνική Σύνταξη, η οποία θα δίδεται με όρους και προϋποθέσεις.
Η Κυβέρνηση επικοινωνιακά ανακοινώνει την εξασφάλιση
χορήγησης της Εθνικής Σύνταξης στους πάντες νυν και μελλοντικούς Συνταξιούχους. Όμως αυτό είναι εντελώς προσωρινό. Η Εθνική Σύνταξη διαμορφώνεται σε 384 ευρώ πάνω από
20 έτη Ασφάλισης μειούμενη 2% κατ’ έτος με λιγότερα των 20
ετών Ασφάλισης. Σταδιακά θα μειώνεται η Συνταξιοδοτική δαπάνη ως ποσοστό του ΑΕΠ (έως το έτος 2060 με έτος αναφοράς
2009) και εκ τούτω θα τίθενται συνεχώς νέοι δυσμενείς όροι
και προϋποθέσεις χορήγησης των παροχών.
Στο τέλος του δρόμου των ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ η Εθνική Σύνταξη
θα καταβάλλεται με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια
στους συνταξιούχους πάνω από 67 ετών. Εάν για επικοινωνιακούς λόγους παραμείνει θα μειωθεί η αναπλήρωση των συντάξεων οι οποίες για 40 έτη ασφάλισης δεν θα υπερβαίνουν
συνολικά το 40% αναπλήρωσης.
Το σύστημα μετατρέπεται σε ανταποδοτικό, ανταγωνιστικό,
τα ταμεία Κύριας, (τώρα το ΕΦΚΑ) και Επικουρικής Ασφάλισης και εφάπαξ (τώρα ΕΤΕΑΕΠ) θα χορηγούν τις παροχές
σε συνάρτηση με τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία και τις
καταβαλλόμενες εισφορές (ρήτρα βιωσιμότητας, ή ρήτρα μηδενικών ελλειμμάτων, αυτόματος μηχανισμός εξισορρόπησης
ελλειμμάτων, ατομικές μερίδες από 1.1.2015). Δύο όψεις του
ιδίου νομίσματος.
Η Κυβέρνηση διαχωρίζει επικοινωνιακά τη σφαγή των συ-
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ντάξεων. Επαναϋπολογίζει τις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις οι οποίες παραμένουν με προσωπική διαφορά έως του
ποσού των 1120 ευρώ καθαρά. Οι νέες Συντάξεις κατά μέσο
όρο μειώνονται 30%. Πολλοί ασφαλισμένοι εξαιτίας του πλαφόν 1.120ευρώ (καθαρά) θα δουν να εξαφανίζεται η επικουρική σύνταξη. Στο εφάπαξ αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού και
μειώνονται περαιτέρω 15%. Συνολική μείωση πάνω από 50%.
Αυξάνεται η εισφορά στο ΕΤΕΑΕΠ 0,5%. Νέα αφαίμαξη μισθού.
Μετά την 1.1.2017 με τον αυτόματο μηχανισμό εξισορρόπησης ελλειμμάτων, η προσωπική διαφορά πάει περίπατο. Αυτό
σημαίνει ότι από 1/1/2017 θα έχουμε πλήρη εξομοίωση των
συντάξεων.
Η Κυβέρνηση επιτυγχάνει διπλό στόχο με την συγκεκριμένη
ρύθμιση.
Πρώτον όσοι θεμελίωσαν δικαίωμα σύνταξης θα τρέξουν να
συνταξιοδοτηθούν για να προλάβουν τις μειώσεις των συντάξεων. Αυτό σημαίνει ότι θα αδειάσει ο Δημόσιος Τομέας από
προσωπικό και έτσι θα μειωθεί η μισθολογική δαπάνη του Δημοσίου που προβλέπει το Μνημόνιο 3.
Δεύτερον η Κυβέρνηση νομίζει ότι κερδίζει πολιτικό χρόνο
έως ότου εξομοιωθούν οι συντάξεις. Επίσης πιστεύει ότι αποφεύγει την πολιτική φθορά έως ότου βιώσουν στο πετσί τους
οι νέοι συνταξιούχοι τις νέες μειωμένες συντάξεις έως 50%.
Την συνταξιοδοτική δαπάνη δεν τη φοβάται η Κυβέρνηση που
θα αυξηθεί με το νέο κύμα συνταξιοδοτήσεων, καθότι θα την
αλωνίσει στο Μνημονιακό της Νομοθετικό αλέτρι (αυτόματος
μηχανισμός εξισορρόπησης ελλειμμάτων, ρήτρα βιωσιμότητας
κλπ.).
Η αλήθεια είναι ότι πάμε σε συντάξεις πείνας. Τι μπορείς να
πεις για μια κυβέρνηση που κόβει το ΕΚΑΣ και τη συμμετοχή
του Κράτους στη συμπλήρωση των κατώτερων συντάξεων;
Η ΠΟΕΔΗΝ διεκδικεί δυναμικά περισσότερο από ποτέ την
ένταξη στα ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ. Επαγγέλματα που με τη ΒΟΥΛΑ του ΚΡΑΤΟΥΣ είναι ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ.
ΤΟ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.
Με το Σχέδιο Νόμου τείνουν να γίνουν απαγορευτικές οι
Αναγνωρίσεις πλασματικών ετών ασφάλισης. Οι αναγνωρίσεις
πλασματικών ετών θα κοστίζουν 20% επί του συντάξιμου μισθού (του συνόλου πια των μισθών) κατά μήνα, από 6,67% στο
συντάξιμο μισθό ( βασικός μισθός 31-10-2011 + 140,80 ευρώ)
που είναι τώρα.
Σχεδόν τριπλασιάζεται το κόστος.
Συμφέρει λοιπόν να υποβληθούν άμεσα αιτήσεις αναγνώρισης των πλασματικών ετών προκειμένου να κατοχυρωθεί το
σημερινό κόστος αναγνώρισης.
Οι Αιτήσεις εξαγοράς με τα μέχρι τώρα δεδομένα, όποτε και
εάν υποβληθούν ή υποβλήθηκαν, εξετάζονται κατά την συνταξιοδότηση. Να δείτε που τώρα που θα υπερδιπλασιαστούν οι
αιτήσεις εξαγοράς, οι εγκρίσεις θα γίνουν άμεσα, προκειμένου
να υπάρξει νέα αφαίμαξη στο μισθό.
Αναγνωρίσεις που μπορεί να είναι άχρηστες σε ενδεχόμενη
νέα παρέμβαση στα όρια ηλικίας το έτος 2021 που προβλέπουν
οι Νόμοι 4336/2015, 4337/2015.
Εξάλλου έχει αποδειχθεί με τη ψήφιση του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ 3,
ότι η γιαλαντζί αριστερή Κυβέρνηση δεν σέβεται τα θεμελιωμένα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, αν και προστατεύονται
από το ΣΥΝΤΑΓΜΑ της Χώρας.
Τα κατακρεούργησε παρότι στα δύο πρώτα ΜΝΗΜΟΝΙΑ δεν
θίχτηκαν και βελτιώθηκαν τα μεταβατικά όρια ηλικίας. Στα
πλαίσια της εξίσωσης των ορίων ηλικίας ανδρών- γυναικών,
τα μειωμένα όρια ηλικίας επεκτάθηκαν και στους άνδρες (ν.
3865/2010).
Εκδόθηκε ανακοίνωση για την αναγνώριση πλασματικών
ετών από την ΠΟΕΔΗΝ.
Η πρόκληση για το Συνδικαλιστικό Κίνημα, είναι να προστατέψει την ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ
ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ που είναι η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ.
ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙ ΑΓΩΝΕΣ.
ΝΑ ΜΗ ΨΗΦΙΣΘΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΕΑΝ ΨΗΦΙΣΘΕΙ ΝΑ ΜΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ.
ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΑΔΕΔΥ.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ 48ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ στο
πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου (με τη ψήφιση του Ασφαλι
στικού).
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΘΗΝΑ 25/4/2016
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1640
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η κυβέρνηση εκτός της διάλυσης της Κοινωνικής Ασφά
λισης κάνει ασύμφορη την αναγνώριση πλασματικών ετών
Ασφάλισης, οδηγώντας έτσι όλους να κάνουν χρήση του δικαιώματος σύνταξης.
Η εξαγορά σήμερα πλασματικών ετών ασφάλισης κατά μήνα
είναι 6,67% επί του συντάξιμου μισθού (βασικός 31/10/2011 +
140,80 ευρώ).
Οι αιτήσεις εξαγοράς μέχρι τώρα εξετάζονται στο Γ.Λ.Κ. κατά
την συνταξιοδότηση.
Στο Σχέδιο Νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή θεσμοθετείται
αύξηση του ποσοστού των εξαγορών πλασματικών ετών στο
20% του Συντάξιμου μισθού. Συντάξιμος μισθός που θα είναι
πια το σύνολο των αποδοχών.
Στο άρθρο 15 του Νομοσχεδίου προβλέπεται ότι: « όπου για
την αναγνώριση των πλασματικών αυτών χρόνων ασφάλισης
προβλέπεται καταβολή εισφοράς, η αναγνώριση γίνεται με την
καταβολή από τον ασφαλισμένο για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου χρόνου ασφάλισης της εισφοράς ασφαλισμένου και
εργοδότη, στο ποσοστό που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής
της αίτησης εξαγοράς. Η ως άνω εισφορά υπολογίζεται επί
των συντάξιμων αποδοχών του ασφαλισμένου κατά το μήνα
υποβολής της αίτησης εξαγοράς και, εφόσον έχει διακοπεί
η απασχόληση, επί των αποδοχών του τελευταίου μήνα απα-

σχόλησης αναπροσαρμοσμένων κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Το συνολικό ποσό της κατά τα ανωτέρω εξαγοράς
καταβάλλεται σε τόσες μηνιαίες δόσεις, όσοι είναι οι μήνες
που αναγνωρίζονται. Το ποσό αυτό μπορεί να καταβληθεί εφάπαξ, οπότε παρέχεται έκπτωση 15%.
Με το άρθρο 5 του Νομοσχεδίου «Ενιαίοι κανόνες ασφάλισης – παροχών υπαλλήλων Δημοσίου» από 1/1/2017 το συνολικό ποσοστό εισφοράς κλάδου σύνταξης στον ΕΦΚΑ ασφαλισμένου και εργοδότη ορίζεται σε 20% επί των συντάξιμων
μηνιαίων αποδοχών των προσώπων της παρ. 1α του άρθρου 4,
όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και κατανέμεται κατά 6,67%
σε βάρος του ασφαλισμένου και κατά 13,33% σε βάρος του
Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, με
την επιφύλαξη της παραγράφου 2 περ. γ του παρόντος.
Θεσμοθετείται λοιπόν στο Δημόσιο εισφορά εργοδότη ύψος
13,33% που στις εξαγορές πλασματικών ετών επιβαρύνουν
τον ασφαλισμένο.
Οι υπάλληλοι που κατέθεσαν άμεσα αιτήσεις εξαγοράς
πλασματικών ετών (πριν την ψήφιση του Νομοσχεδίου) κινδυνεύουν να εξεταστούν σε σύντομο χρονικό διάστημα και
όχι κατά την συνταξιοδότηση, μεθοδεύοντας έτσι η κυβέρνηση νέες μειώσεις των μισθών (έμμεσες). Είναι γνωστό ότι δεν
παρέχεται η δυνατότητα επαναφοράς του αιτήματος εξαγοράς
σε περίπτωση μη αποδοχής του πρώτου αιτήματος.
Ποιος Δημόσιος Υπάλληλος μπορεί να διαθέτει σήμερα 300
ευρώ το μήνα για εξαγορά πλασματικών ετών ασφάλισης, από
τον ήδη κουτσουρεμένο μισθό του;

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΟΡΘΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΕ
ΑΘΗΝΑ 7/4/2016
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1549
ΠΡΟΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

Συνάδελφοι,
Οι υπάλληλοι που κατατάχτηκαν με τον Ν. 4024/2011 στη ΔΕ
κατηγορία, προερχόμενοι από μετάταξη ή νέα πρόσληψη και
ως εκ τούτου κατέχουν το προσόν διορισμού ή της μετάταξης
που ορίζει το προσοντολόγιο των Δημοσίων Υπαλλήλων ή οι
ισχύουσες ειδικές διατάξεις (εμπειρία), κατατάσσονται με το
Νέο Μισθολόγιο (Ν. 4354/2015) στην ΔΕ Κατηγορία χωρίς την
ποινή των τριών ετών που προέβλεπε ο Ν.4024/2011.
Τα Διοικητικά Συμβούλια των Σωματείων θα πρέπει να παρέμβουν στις Διοικήσεις καθότι ενημερωθήκαμε ότι παρανόμως κατατάσσονται στην ΥΕ κατηγορία.
Πράγματι το ΓΛΚ είχε συντάξει εγκύκλιο με το μορφή των

ερωτοαπαντήσεων που ήταν προς υπογραφή στον Αν. Υπουργό
Οικονομικών κο. Γ. Χουλιαράκη, με την οποία το εν λόγω προσωπικό ΔΕ κατατάσσονταν στην ΥΕ κατηγορία, με την επίκληση του άρθρου 9 της παρ. 2 του Ν. 4352/2015.
Η συγκεκριμένη ανυπόγραφη εγκύκλιος κυκλοφόρησε σε
διάφορες ιστοσελίδες και ελήφθη υπ όψιν από κάποιους στη
κατάταξη.
Η Ε.Ε. της ΠΟΕΔΗΝ στη συνάντηση με τον Αν. Υπουργό
Οικονομικών κο. Χουλιαράκη, ζήτησε τη μη υπογραφή της εν
λόγω παράνομης εγκυκλίου, καθότι η συγκεκριμένη διάταξη
αφορά το προσωπικό κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ χωρίς πτυχίο.
Ο Αν. Υπουργός Οικονομικών δέχθηκε τα επιχειρήματα της
ΠΟΕΔΗΝ και δεν υπέγραψε την εν λόγω εγκύκλιο.
Σας έχουμε ενημερώσει σχετικά με τα υπομνήματα που καταθέσαμε και τα αποτελέσματα των συναντήσεων με Αν. Υπουργό
Οικονομικών και Υπουργό Υγείας (ιστοσελίδα ΠΟΕΔΗΝ).

ΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟΥ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ
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Η υποχρηματοδότηση του ΕΣΥ και κατά συνέπεια και του Ψ.Ν.Α
«Δρομοκαϊτείου» έχουν οδηγήσει το Νοσοκομείο σε τεράστιες
ελλείψεις τόσο σε υγειονομικό όσο και σε λοιπό υλικό. Πολλές
φορές έχει καταφύγει σε δανεισμό υλικών από άλλα Νοσοκομεία.
Παρά όμως τις σημαντικές ελλείψεις κατηγορηματικά διαβεβαιώνουμε ότι στο Νοσοκομείο τηρούνται όλες οι απαραίτητες και
προβλεπόμενες ορθές Νοσηλευτικές πρακτικές, οι οποίες συνάδουν με τον επιστημονικό τρόπο χορήγησης φαρμακευτικής
αγωγής.
Οι συνθήκες Υγιεινής, μετά από τιτάνιο αγώνα των εργαζομένων,
όλων των ειδικοτήτων, βρίσκεται σε άριστο επίπεδο διαφυλάσσοντας την ασφάλεια των νοσηλευόμενων.
Κατά συνέπεια το περιεχόμενο των δηλώσεων πού αναφέρονται
σε ανορθόδοξες - επικίνδυνες νοσηλευτικές πράξεις καθώς και
στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών στον ψυχικά ασθενή είναι

υγειονομικό βήμα

υπερβολικές και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Διαβεβαιώνουμε τους χρήστες υπηρεσιών υγείας του Νοσοκομείου, τους συγγενείς τους, αλλά και τους Έλληνες πολίτες πως
δεν γίνεται καμία έκπτωση στην παροχή ποιοτικής και υψηλού
επιπέδου φροντίδας.
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ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ EΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΕΔΗΝ
Νόμος 4384/2016
Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις
ΑΡΘΡΟ 51
Συμβάσεις έργου
Αναπλήρωση πίνακα επιτυχόντων με αναπληρωματικούς, εφόσον οι
επιτυχόντες εργάζονται
ΑΡΘΡΟ 52
Χορήγηση των Πρόσθετων Αμοιβών με αναδρομική ισχύ από 1/1/2016
(δεν υπέγραφαν κάποιοι Επίτροποι επειδή τα ΦΕΚ κατανομής είχαν
ημερομηνία Φεβρουαρίου).

Δεν περιλαμβάνεται η αύξηση του ωρομισθίου για την νυκτερινή απασχόληση όπως είχε δεσμευτεί ο Αν. Υπουργός Οικονομικών.
ΑΡΘΡΟ 54
Επαναφορά των διατάξεων του Ν. 4024/2011 στη χορήγηση του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας όπως ζητούσε η ΠΟΕΔΗΝ πλην των συνδικαλιστικών αδειών, μόνο για όσους δικαιούνται
πλήρη απαλλαγή.
Γίνεται σαφής αναφορά για κατάργησή του έως 31/12/2017.
Ο νόμος στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ

ΑΛΉΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΨΈΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΩΝ
του Χρήστου Κόνιαρη
Η κυβερνητική προπαγάνδα σχετικά με την αυξημένη χρηματοδότηση των Νοσοκομείων για να καλύψουν τα λειτουργικά τους έξοδα
το 2016 ξεπερνά κάθε όριο. Την ίδια ώρα που τα μνημονιακά μέτρα
έχουν οδηγήσει το Δημόσιο σύστημα Υγείας στην λειτουργική του κατάρρευση, η Κυβέρνηση και οι πολιτικοί προϊστάμενοι του Υπ. Υγείας
επιδίδονται στο γνωστό σπορ της δημιουργικής λογιστικής για να δικαιολογήσουν την πολιτική της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.
Προκειμένου να διαλύσουμε αυτούς τους μύθους θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία που το ίδιο το Υπουργείο Υγείας έχει δώσει στη δημοσιότητα και φέρουν την υπογραφή τόσο της πολιτικής ηγεσίας του
Υπ. Υγείας όσο και των πολιτικών προϊσταμένων του Υπ. Οικονομικών.
Συγκεκριμένα θα χρησιμοποιήσουμε την κατανομή των δαπανών για
το 2015 και 2016 (η τελευταία μάλιστα φέρει την υπογραφή του σημερινού Υπουργού Υγείας κ. Ξανθού) καθώς και τα στοιχεία που έχει
δώσει το Υπ. Οικονομικών για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του
2015 (Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2015).
Από τα στοιχεία αυτά προκύπτουν τα παρακάτω:
Στον Προϋπολογισμό του 2015 είχαν εγγραφεί πιστώσεις για την
επιχορήγηση των Νοσοκομείων και των μονάδων του ΠΕΔΥ
Στον κωδικό 2325 για την εξόφληση υποχρεώσεων προς τρίτους
από Νοσοκομεία και ΠΕΔΥ το ποσό των 910.500.000 ευρώ
Στον κωδικό 2326 για την εξόφληση υποχρεώσεων προς τρίτους για
παρελθόντα έτη από Νοσοκομεία και ΠΕΔΥ το ποσό των 207.000.000
ευρώ
Σε αυτά πρέπει να προστεθεί το ποσό των 150.000.000 ευρώ, που
αναγκάστηκε να δώσει επιπλέον σε πιστώσεις το Υπ. Υγείας στα Νοσοκομεία, αφού οι κωδικοί εξόδων αμέσως μετά το καλοκαίρι του
2015 είχαν περάσει στο κόκκινο.
Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι οι προβλεπόμενες πιστώσεις συνολικά για το 2015 έφτασαν στο ποσό των 1.267.500.000 ευρώ.
Μάλιστα στα στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του 2015 που
δημοσιεύτηκαν τον Ιανουάριο του 2016 φαίνεται ότι η χρηματοδότηση
Νοσοκομείων και ΠΕΔΥ έφτασαν στο ποσό των 1.289.000.000 ευρώ
(προφανώς σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και η χρηματοδότηση του
ΕΚΑ, Νοσοκομείο Παπαγεωργίου κλπ).
Την ίδια στιγμή στην κατανομή των δαπανών του 2016 όπως προκύπτει από την σχετική απόφαση που υπογράφει ο σημερινός Υπουργός
Υγείας κ. Ξανθός προκύπτει ότι η χρηματοδότηση των Νοσοκομεί-

ων για λειτουργικές δαπάνες για το 2016 ανέρχονται στο ποσό των
1.156.000.000 ευρώ. Επίσης η χρηματοδότηση των ΠΕΔΥ για το δίκτυο
πρωτοβάθμιας στο ποσό των 92.000.000 ευρώ. Συνολικά λοιπόν μιλάμε για χρηματοδότηση για λειτουργικά έξοδα για Νοσοκομεία και
ΠΕΔΥ για το 2016 στο ποσό των 1.248.000.000 ευρώ.
Έχουμε λοιπόν από τα στοιχεία που δίνει το ίδιο το Υπ. Υγείας
μείωση της χρηματοδότησης για το 2016 σε σχέση με το 201 κατά
19.500.000 ευρώ.
Όσο και αν αυτό ως νούμερο φαίνεται σχετικά μικρό, είναι προφανές ότι οι ισχυρισμοί του Υπ. Υγείας και των Κυβερνητικών παραγόντων για αύξηση της χρηματοδότησης κατά 300 εκτ. ευρώ μπορούν να
χαρακτηριστούν απολύτως ανακριβείς.
Όμως τα προβλήματα δεν σταματούν μόνο στην μειωμένη χρηματοδότηση των Νοσοκομείων και των μονάδων υγείας. Ήδη τους τελευταίους μήνες η ληξιπρόθεσμες οφειλές των Νοσοκομείων έχουν
εκτιναχτεί ξανά στα ύψη και προσεγγίζουν το ποσό που διατίθεται στα
Νοσοκομεία για χρηματοδότηση ενός ολόκληρου χρόνου. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε το Υπ. Οικονομικών οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των Νοσοκομείων (μόνο) τον Ιανουάριο του 2016
έφταναν στο ποσό των 1.020.000.000 ευρώ. Αλήθεια αυτά τα ποσά πως
θα αποπληρωθούν;
Τα ψέματα λοιπόν έχουν κοντά ποδάρια και δυστυχώς για τα κυβερνητικά στελέχη και όσους τους λιβανίζουν αποκαλύπτονται, ακόμα και με τα δικά τους στοιχεία.
Γι’ αυτό και η εκτίμηση μας ότι το λειτουργικό χάος θα συνεχιστεί
και τα Δημόσια Νοσοκομεία θα βρίσκονται καθημερινά μπροστά στο
χείλος της κατάρρευσης, επιβεβαιώνεται δυστυχώς.
Μόνος δρόμος για να ξεφύγουν οι μονάδες υγείας και τα Νοσοκομεία από τη μέγγενη της υποχρηματοδότησης και της συνεχούς συρρίκνωσης είναι η ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών και όσων τις
εφαρμόζουν.
Τόσο απλά…
Ο Κόνιαρης Χρήστος είναι μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Υπαλλήλων στο
Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης και μέλος της Γραμματείας του ΜΕΤΑ
Υγειονομικών
Το κείμενο δημοσιεύτηκε στις 21-3-2016 στην ιστοσελίδα του ΜΕΤΑ
Υγειονομικών (ygeionomikoi.gr)

ΜΕΤΑΘΈΤΟΥΝ ΤΙΣ ΝΈΕΣ ΠΡΟΣΛΉΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017;
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Εφημερίδας Έθνος η Κυβέρνηση σκοπεύει, αφού προηγουμένως πάρει την έγκριση της τρόικα, να προκηρύξει στα τέλη Ιουλίου θέσεις προσωπικού στον τομέα της Παιδείας
και της Υγείας.
Μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το ζήτημα αυτό το συνδυάζει με
την διαμόρφωση νέων οργανογραμμάτων και την ψήφιση νόμου για
την κινητικότητα του προσωπικού, με προφανή στόχο να καλύψει τα
«κενά» με μετακινήσεις και να περιορίσει στο ελάχιστο τις νέες μόνιμες προσλήψεις.
Σε κάθε περίπτωση είναι προφανές ότι οι εξαγγελίες για την πρόσληψη
3500 εργαζομένων στην Υγείας μέσα στο 2016, όχι απλώς απομακρύνεται, αλλά γίνεται «άπιαστο όνειρο». Το λέμε αυτό γιατί οι διαδικασίες
επιλογής του προσωπικού στην καλύτερη περίπτωση θέλει ένα 8μηνο
από την προκήρυξη με αποτέλεσμα ακόμα και αν προσαραχθούν αυτές
οι θέσεις τον Ιούλιο θα φτάσουν στα Νοσοκομεία την Άνοιξη του 2017.
Αν μάλιστα όλα αυτά συνδυαστούν με τις χιλιάδες αποχωρήσεις, λόγω
συνταξιοδότησης, τον περιορισμό σε αριθμό των 900 θέσεων που
έχουν προκηρυχθεί, λόγω ανακύκλωσης του προσωπικού από Νοσο-

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ

κομείο σε Νοσοκομείο είναι προφανές ότι και το 2016 θα έχουμε νέα
μείωση του αριθμού των εργαζομένων στην Υγεία.
Γι’ αυτό το λόγο το κλείσιμο και άλλων κλινικών και υπηρεσιών είναι
προ των πυλών, ενώ οι εργασιακές συνθήκες για τους εργαζόμενους
στην Υγεία συνεχώς θα χειροτερεύουν.
Η συνέχιση της πολιτικής της λιτότητας και των περικοπών επιδεινώνουν την κατάσταση στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας και διαψεύδουν
τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς για «παράλληλα» προγράμματα και
βελτίωση της κατάστασης.
Τα Σωματεία και το Υγειονομικό κίνημα πρέπει να θέσει ξανά σε προτεραιότητα την κάλυψη των κενών σε προσωπικό στην Υγεία και την
διεκδίκηση μόνιμων προσλήψεων. Αυτό σημαίνει απεγκλωβισμό της
χώρας από την μέγγενη των μνημονίων και την εφαρμογή μιας άλλης
πολιτικής που στόχο θα έχει να καλυφθούν οι ανάγκες των πολιτών
Δωρεάν σε Υπηρεσίες Υγείας από ένα αναβαθμισμένο Δημόσιο Σύστημα.
Δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του ΜΕΤΑ Υγειονομικών
(ygeionomikoi.gr) στις 15/3/2016
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Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΥ
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Οι Υπουργοί Υγείας κάθε ημέρα ανακοινώνουν πολυάριθμες προσλήψεις και την πλήρη κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του ΕΣΥ.
Η πραγματικότητα τους διαψεύδει.
Το ΕΣΥ αργοσβήνει εξαιτίας της υποχρηματοδότησης
και της υποστελέχωσης.
Εφέτος τα Νοσοκομεία θα λάβουν ως Κρατική Χρηματοδότηση 1,15 δις ευρώ, αν και οφείλουν στους προμηθευτές 1,3 δις ευρώ από ληξιπρόθεσμες οφειλές (στοιχεία
Γ.Λ.Κ.). Ταυτόχρονα εφέτος επιβαρύνονται οι προϋπολογισμοί τους με τη χορήγηση των ακριβών φαρμάκων που
πέρυσι χορηγούσε ο ΕΟΠΥΥ.
Όχι μόνο δεν αυξήθηκε εφέτος η Κρατική Χρηματοδότηση όπως ισχυρίζονται οι Υπουργοί της Υγείας, αλλά δεν
εκταμιεύονται στην ώρα τους τα κουτσουρεμένα κονδύλια της επιχορήγησης, εξαιτίας της τρέχουσας Αξιολόγησης.
Η κυβέρνηση προετοιμάζει τη νέα Μνημονιακή κολοτούμπα, διαμορφώνοντας συνθήκες οικονομικής
ασφυξίας στους Φορείς κοινωνικής πολιτικής (και στα
Νοσοκομεία).
Τα Νοσοκομεία εφέτος έλαβαν 150 εκατ. ευρώ που
αντιστοιχούν στο 1/12 της ετήσιας χρηματοδότησης,
αν και μέχρι τώρα θα έπρεπε να έχουν λάβει 400 εκατ.
ευρώ.
ΣΤΕΓΝΩΣΑΝ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΟΥΣ.
Οι εταιρείες η μία μετά την άλλη διακόπτουν τις προμήθειες.
Τα Νοσοκομεία εμφανίζουν σημαντικές ελλείψεις
σε υγειονομικό, φαρμακευτικό υλικό καθώς επίσης σε
αναλώσιμα και χειρουργικά υλικά.
Κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.
Τέσσερις μήνες απλήρωτοι είναι οι εργαζόμενοι με
σύμβαση έργου (πρώην εργολαβικοί εργαζόμενοι). Με το
πρόσχημα των οφειλόμενων από τα Νοσοκομεία οι εργολάβοι έχουν απλήρωτους πέντε μήνες τους εργολαβικούς εργαζόμενους.
Σας κοινοποιούμε την μόνη εφέτος Απόφαση του
Υπουργού Υγείας που αφορά τακτική επιχορήγηση Νοσοκομείων του ΕΣΥ ύψους 150 εκατ. ευρώ.
Ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί Υγείας στο ζήτημα
των προσλήψεων διαψεύδονται από την η ίδια την κυβέρνησή τους.
Με βάση την ΑΠΟΓΡΑΦΗ του ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ιστοσελίδα ΠΟΕΔΗΝ) που
δημοσίευσε το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προκύπτει ότι εφέτος μισθοδοτούνται 2.500 λιγότεροι υπάλληλοι στο ΕΣΥ σε σχέση
με πέρυσι και συνολικά για την τριετία μισθοδοτούνται
13.500 λιγότεροι υπάλληλοι.
Που είναι λοιπόν το πολυάριθμο προσωπικό, το οποίο
κάθε ημέρα ανακοινώνει ο Υπουργός Υγείας, ότι προσλαμβάνει στο Σύστημα;
Η προκήρυξη των 950 θέσεων της προπροηγούμενης
κυβέρνησης ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί (Ιανουάριο
δεσμευόταν η κυβέρνηση) και οι νέες θέσεις εργασίας από τη συγκεκριμένη προκήρυξη δεν αναμένεται να
ξεπεράσουν τις 400, αφού θα υπάρξει ανακύκλωση του
υπηρετούντος προσωπικού με την αύξηση των μορίων
της εμπειρίας ως προσόν διορισμού.
Η αλήθεια είναι ότι έστω έναν νέο υπάλληλο στα Νο-

υγειονομικό βήμα

σοκομεία έχουμε να δούμε πέντε χρόνια.
Μόνο μικρός αριθμός Επικουρικών που παρά το αίτημά μας για μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου
χρόνου, το Υπουργείο Υγείας προετοιμάζει την απόλυσή
τους (Σεπτέμβριο 2016).
Που είναι οι νέοι Υπάλληλοι που θα στελέχωναν τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΚΕΕΛΠΝΟ), στη θέση των
εξειδικευμένων επαγγελματιών που απολύθηκαν, προκειμένου να προσληφθούν εκτός ΑΣΕΠ «τα δικά της παιδιά της κυβέρνησης»;
Που είναι η αύξηση της χρηματοδότησης στο ΕΣΥ
κατά 300 εκατ. ευρώ εφέτος για την οποία πανηγυρίζει η κυβέρνηση, όταν δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο στον
Προϋπολογισμό που εκτελείται και στο βωμό της Αξιολόγησης, της ΤΡΟΪΑΣ και των ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ η κυβέρνηση
δεν εκταμιεύει την ανεπαρκέστατη προβλεπόμενη χρηματοδότηση.
Η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαταγμένη υπηρεσία.
Πουλάει φύκια (τα αριστερά Μνημόνια, τη διάλυση, τη
συρρίκνωση) για μεταξωτές κορδέλες (ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΤΟΥ ΕΣΥ).
Αναβάθμιση για την κυβέρνηση είναι η κατάργηση Νοσοκομείων (Αμαλιάδα, Μεσολόγγι και άλλα 50 μικρά και
μεσαία διασυνδεόμενα Νοσοκομεία).
Αναβάθμιση για την κυβέρνηση είναι η κατάργηση και
η συγχώνευση κλινικών μέσω της έκδοσης Νέων Οργανισμών (παράδειγμα: Νευροχειρουργικές κλινικές Αττικής).
Αναβάθμιση για την κυβέρνηση είναι η διάλυση των
Μονάδων Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης.
Αναβάθμιση για την κυβέρνηση είναι η πλήρης ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων , η εντατικοποίηση, η εργασιακή εξουθένωση.
Αναβάθμιση για την κυβέρνηση είναι η πλήρης απραξία
της για την ενίσχυση των Υγειονομικών Μονάδων που
περιθάλπουν Πρόσφυγες και Μετανάστες (Νοσοκομεία
και Πρωτοβάθμιες Μονάδες Νησιών, Κιλκίς κ.α.).
Η ΠΟΕΔΗΝ αγωνίζεται να σώσει τις δύο μεγαλύτερες
κοιν
ωνικές κατακτήσεις που είναι το ΕΣΥ και το Σύστημα
Κοινωνικής Ασφάλισης.
Να ενταχθούν οι Υγειονομικοί και οι Προνοιακοί υπάλληλοι στα ΒΑΕ.
Γι’ αυτό βρίσκεται σε διαρκείς κινητοποιήσεις.
Γι’ αυτό βρίσκεται στη διαδικασία να ενημερώσει τους
επικεφαλείς των κομμάτων, ζητώντας να αναλάβουν
πρωτοβουλίες εκτός και εντός Βουλής, έστω τώρα την
ύστατη ώρα να σωθεί το ΕΣΥ, παρ’ ότι έχουν πολιτικές
ευθύνες κάποια από αυτά, είτε επειδή άσκησαν είτε γιατί
ψήφισαν Μνημονιακές πολιτικές.
Η συνταγή είναι απλή.
-Σύγκλιση των Δημοσίων Δαπανών Υγείας με το Μέσο
όρο των δαπανών υγείας των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
-Επαρκής στελέχωση και χρηματοδότηση του Συστήματος
-Δωρεάν Υγεία με καθολική πρόσβαση στο ΕΣΥ
Ε.Ε ΠΟΕΔΗΝ
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ΠΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑΤΙΚΑ ΨΕΜΑΤΑ
2 ΑΠΡΙΛΗ 2015
Ο Κος Τσίπρας ανακοίνωσε έξω από το Υπουργείο Υγείας την
προκήρυξη 4.500 μόνιμων Υπαλλήλων στο ΕΣΥ με την πρόσληψη να ολοκληρώνεται εντός του έτους 2015. Και όμως!!!
Προσωπικό ακούμε και προσωπικό δεν βλέπουμε στα Νοσοκομεία.
Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ τότε δημόσια αμφισβήτησε τον
Πρωθυπουργό προβλέποντας ότι εντός του έτους 2015 δεν θα
ολοκληρωθεί καμία πρόσληψη προσωπικού.
Δικαιώθηκε.
Προκηρύχτηκαν μόνο 950 θέσεις που είχαν έγκριση Υπουργικού Συμβουλίου από την προπροηγούμενη Κυβέρνηση. Προσλήψεις που ακόμη δεν ολοκληρώθηκαν και απ’ ότι φαίνεται
έχουμε μέλλον, αφού από τους προσωρινούς πίνακες προκύπτει ανακύκλωση του υπηρετούντος προσωπικού καθότι αυξήθηκαν σκόπιμα τα μόρια της εμπειρίας από πέντε έτη σε επτά.
Εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία που επιθυμούν μετάταξη σε
άλλο Νοσοκομείο, απέκτησαν σημαντικό προβάδισμα και
βρίσκονται στις λίστες των προσωρινά επιτυχόντων. Από τους
προσωρινούς πίνακες περίπου οι μισοί επιτυχόντες είναι ήδη
εργαζόμενοι στο ΕΣΥ.
Η ΠΟΕΔΗΝ ζήτησε από τον Υπουργό Υγείας συμπλήρωση του
καταλόγου με αναπληρωματικούς, για να μην χάσει το σύστημα θέσεις εργασίας. Με το νόμο των Αγροτικών Συνεταιρισμών
φαίνεται ότι ρυθμίζεται. Όμως η ολοκλήρωση των εν λόγω προσλήψεων θα τραβήξει σε βάθος χρόνου. Και αν ολοκληρωθεί!!!
Οι Υπουργοί της Υγείας ανακοίνωσαν κατ’ επανάληψη ότι οι
νέοι υπάλληλοι της συγκεκριμένης προκήρυξης θα πιάσουν
δουλειά τον Γενάρη του 2016 κάτι που αμφισβήτησε η ΠΟΕΔΗΝ. Ακόμη περιμένουμε την οριστικοποίηση των επιτυχό-

ντων.
Εξίσου σημαντικός λόγος για να πιάσουν δουλειά είναι η έγκριση της πίστωσης που στο ζήτημα των πιστώσεων για νέες προσλήψεις, η κυβέρνηση ψεύδεται συστηματικά. Που είναι λοιπόν οι προσλήψεις;
Τον Κο Τσίπρα τον αμφισβήτησε η ίδια η Κυβέρνησή του
καθότι το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έδωσε στη Δημοσιότητα την απογραφή
των Υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα, από την οποία προκύπτει
ότι εφέτος μισθοδοτούνται 2.500 λιγότεροι υπάλληλοι από πέρυσι και συνολικά για την τελευταία τριετία 13.500 λιγότεροι
υπάλληλοι.
Που είναι οι προσλήψεις Κε Τσίπρα;
Θα αυξηθεί η χρηματοδότηση του ΕΣΥ εφέτος σε σχέση με
πέρυσι, είπαν και λένε, ο κος Τσίπρας και οι Υπουργοί της Υγείας. Δεν προκύπτει αυτό από τον προϋπολογισμό που εκτελείται.
350 εκ. ευρώ λιγότερα θα λάβουν εφέτος τα Νοσοκομεία σε
σχέση με πέρυσι.
Γι’ αυτό η ΠΟΕΔΗΝ στήριξε δυναμικά την ΚΑΤΑΛΗΨΗ του
Υπουργείου που οργάνωσαν Συνδικαλιστικά Στελέχη 1 Απρίλη
2016.
Το πανό τους ήταν χαρακτηριστικό. ΠΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑΤΙΚΑ ΨΕΜΑΤΑ. Οι προσλήψεις και η χρηματοδότηση του ΕΣΥ. Ο Κος
Τσίπρας Πινόκιο με γένια συμβολικά για τα ψεύτικα τα λόγια
τα μεγάλα. Κόψανε τούρτες για να γιορτάσουν τον ένα χρόνο
ψέματα του Κου Τσίπρα. Είπαν και τραγούδι που έγινε σλόγκαν
παντού.
Να ζήσεις Τσίπρα και Χρόνια Πολλά, μας γέμισες ψέματα
όλη τη χρονιά.
Αντε Γειάαααααααα!!!!!

ΑΕ ΘΗΡΩΝ
Η Κυβέρνηση αισθάνεται αριστερή υπερηφάνεια που υπέγραψε την Προγραμματική Σύμβαση Λειτουργίας στο ΕΣΥ του
πρώτου Νοσοκομείου Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.Μ.Υ. ΑΕ).
Είναι το Νοσοκομείο Α.Ε. Θηρών, με ξαφνικό θάνατο του
Κέντρου Υγείας Θηρών. Η Αριστερή Κυβέρνηση Τσίπρα καταργεί Δημόσια Πρωτοβάθμια Μονάδα και ανοίγει Νοσοκομείο
Α.Ε. Εκεί που ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμευόταν για την κατάργηση της
μνημονιακής επάρατης ΕΣΑΝ ΑΕ (κοστολόγηση υπηρεσιών)
χαρακτηρίζοντάς την ταφόπλακα του ΕΣΥ κατά την περίοδο της
αντιμνημονιακής ρητορείας του, ανοίγει τους ασκούς του Αιόλου με τη λειτουργία Νοσοκομείου Ανώνυμη Εταιρεία.
Η κυβέρνηση ουσιαστικά προδιαγράφει το μέλλον του ΕΣΥ
με τη λειτουργία πολλών Νοσοκομείων με καθεστώς Ανωνύμων Εταιρειών.
Δεν μας προξενεί εντύπωση από μια κυβέρνηση που άλλα
λέει και άλλα κάνει, η ταχύτητα και η σπουδή που επιδεικνύει
για τη λειτουργία του Νοσοκομείου Θηρών Α.Ε.
Αν και τα Νοσοκομεία στενάζουν από τις ελλείψεις προσωπικού, συνεχώς τάζει προσλήψεις προσωπικού και δεν βλέπουμε καν προκηρύξεις.
Εν τούτοις για το Νοσοκομείο Θηρών Α.Ε. με διαδικασίες
fast track προκηρύχθηκαν εκτός ΑΣΕΠ (σαν να πρόκειται για
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ιδιωτική εταιρεία) η πρόσληψη 180 υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων.
Που είναι ο Δημόσιος χαρακτήρας;
Η κυβέρνηση όπως και στις επικείμενες προσλήψεις του
ΚΕΕΛΠΝΟ βλέπει ξανά ευκαιρία να βολέψει δικά της παιδιά.
Θέλουν να προκάμουν να λειτουργήσει το Νοσοκομείο το
καλοκαίρι. Να απορροφήσουν ασφαλιστικά πακέτα υγείας.
Όμως στο νησί δεν υπάρχουν μόνο τουρίστες, αλλά και κάτοικοι που θα πληρώνουν από τη τσέπη την υγειά τους.
Το προσωπικό του Κέντρου Υγείας Θηρών μετακινείται στο
Νοσοκομείο Ανώνυμη Εταιρεία.
Η κυβέρνηση διαβεβαίωνε ότι η μετακίνηση δεν θα επιφέρει υπηρεσιακές και μισθολογικές δυσμενείς μεταβολές.
Όμως ο Πρόεδρος της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ειδοποίησε τους Ιατρούς του Κέντρου Υγείας ότι δεν θα κάνουν εφημερίες, αλλά
θα εργάζονται σε κυκλικό ωράριο όπως το υπόλοιπο προσωπικό. Τέλος η αμοιβή εφημεριών.
Τι άλλο θα δούμε και θα ακούσουμε από την Αριστερή
γιαλαντζί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ;
Τι λένε οι αριστεροί Υπουργοί της Υγείας;
Ε.Ε ΠΟΕΔΗΝ

υγειονομικό βήμα
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ΣΚΟΥΠΙΖΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ
Ο κος Τσίπρας και η γιαλαντζί Αριστερή Κυβέρνηση σκουπίζουν από τα Νοσοκομεία τα όποια αποθεματικά διαθέτουν,
στο βωμό της επικοινωνίας για να στηρίξουν τη δήθεν σκληρή
διαπραγμάτευση η οποία φέρνει νέα δυσμενή μέτρα πάνω από
9 δις ευρώ και το 4ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ.
Ο κος Τσίπρας δεν διστάζει να «κλέψει εκκλησίες».
Ο κος Τσίπρας που θα έσκιζε τα Μνημόνια με ένα νόμο σε
ένα άρθρο, έφερε άλλα δύο Μνημόνια τινάζοντας στον αέρα ότι
έχει απομείνει όρθιο από Δημόσια Κοινωνικά Αγαθά και δικαιώματα (με τα δύο πρώτα Μνημόνια).
Τη στάση πληρωμών η κυβέρνηση τη βαπτίζει πρωτογενές
πλεόνασμα.
Τα Νοσοκομεία εφέτος έχουν να λάβουν από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό 1,15δις ευρώ, 350 εκατ. λιγότερα από πέρυσι
και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στους προμηθευτές είναι 1,3 δις
ευρώ (στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους).
Έως τώρα έλαβαν τακτική επιχορήγηση για το έτος 2016

τους πρώτους πέντε μήνες 150 εκατ. ευρώ (1δωδεκατημόριο), αν και έπρεπε να έχουν λάβει 500εκ. ευρώ.
Δεν φθάνει το οικονομικό χάλι που επανειλημμένως επισημαίνουμε, έρχεται τώρα η κυβέρνηση και σκουπίζει ότι
υπόλοιπο διαθέτουν κάποια Νοσοκομεία το οποίο προορίζεται
για την εξόφληση μικρού μέρους των ληξιπρόθεσμων οφειλών
που διαθέτουν (βρίσκονται στο στάδιο της ενταλματοποίησης).
Η κυβέρνηση «χώνει το ΕΣΥ τρία μέτρα κάτω από το ΓΗ»,
αφού τα Νοσοκομεία αδυνατούν να προμηθευτούν υγειονομικό υλικό, προϊόντα διατροφής, χειρουργικά υλικά και φάρμακα. Κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.
ΑΠΟ … ΨΙΛΑ(Ω) …ΝΟΥΝ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ.
Η Κυβέρνηση και οι Υπουργοί Υγείας………….
«ου γαρ οίδασι τι ποιούσι».
Ε.Ε ΠΟΕΔΗΝ

ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ.....ΛΥΣΗ;
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Σε ένα σχετικά πρόσφατο δελτίο τύπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης δημοσιοποιήθηκε μετά από επεξεργασία
στοιχείων που συγκέντρωσαν οι υπάλληλοι του υπουργείου, ότι η μέση ημερήσια δαπάνη ανά κρατούμενο κατά
το έτος 2014 ξεπερνούσε τα 28 ευρώ, ή σε ετήσια βάση,
μη προϋπολογισθέντων των δαπανών νοσηλείας και λειτουργίας σχολείων στις φυλακές, 10.287,49 ευρώ/χρόνο κατά μέσο όρο (περισσότερα από 100.000.000 ευρώ/
έτος!).
Η ανακοίνωση αυτή πέρασε σχεδόν απαρατήρητη από
το ευρύ κοινό. Απέδειξε όμως ότι η φυλάκιση κοστίζει,
ενώ εύλογα θα αναρωτιόταν κανείς πόσο ποιοτικός είναι
αυτός ο...ακριβός “σωφρονισμός”! Περαιτέρω, μεγάλη
συζήτηση διεξάγεται διαχρονικά κατά πόσο το ισχύον σύστημα παραδειγματίζει την Κοινωνία ή αναμορφώνει τους
έγκλειστους και, δεδομένης της ευκολίας με την οποία
επιβάλλονται στην Ελλάδα αυστηρότατες ποινές (καταγράφηκε το μεγαλύτερο ποσοστό κρατουμένων στην Ευρώπη με ποινές πάνω από τα 20 έτη -18,6%- και ισόβιας
κάθειρξης 10,4%) κατά πόσο μία χώρα με τέτοια βαθιά οικονομική κρίση μπορεί να συνεχίσει να υποστηρίζει ένα
τόσο δαπανηρό σύστημα.
Επιπροσθέτως, αν αναλογιστεί κανείς ότι νέα στοιχεία
αναδεικνύουν ότι ο πληθυσμός των φυλακών εν μέσω
οικονομικής κρίσης (2007-2013) σε όλες τις χώρες του
ευρωπαϊκού νότου και την Ιρλανδία παρουσίασαν αύξηση
μεγαλύτερη από 20%, με την αντίστοιχη μέση ευρωπαϊκή
τάση να κυμαίνεται στο υποδεκαπλάσιο 2,7%, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι οι εγκλεισθέντες υπέπεσαν σε αξιόποινες πράξεις με αμιγώς οικονομικά κίνητρα συνεπεία
της κλιμάκωσης της κρίσης!
Η χώρα μας δε, βάσει των στοιχείων του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου φαίνεται ότι κατείχε/έχει παράλληλα την πέμπτη θέση στη συμφόρηση των φυλακών.
Έτσι παραβάτες όλων των “Δικαίων” στοιβάζονται στις
δικαστικές κυρίως φυλακές περιμένοντας να δικαστούν,
αλλά και σε πλήθος σωφρονιστικών καταστημάτων ανά
την επικράτεια, ευάλωτοι σε κάθε είδους πειρασμούς,
που και πολλοί και ποικίλοι είναι πίσω από τους μελαγ-
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χολικούς γκρίζους τοίχους... Χρήσιμα κύτταρα της ελληνικής κοινωνίας, μετά από το πρόσφατο παραστράτημά
τους χάνουν τα πλέον παραγωγικά τους χρόνια αμφιβόλως “σωφρονιζόμενοι”...
Λύσεις προσφέρονται, για όσους διατίθενται να κερδίσουν “χρόνο”, με τα “μεροκάματα” ή παρακολουθώντας
το σχολείο της φυλακής. Το πλέον βέβαιο όμως είναι ότι
ούτε ελάχιστα ελεύθερος λογίζεται κάποιος έτσι, ούτε
απαραίτητα παραγωγικός, ενώ το κόστος εξακολουθεί να
αγγίζει το μέσο καθαρό μηνιαίο εισόδημα στην Ελλάδα
της Κρίσης!
Πρόταση; Υποχρεωτικά ένα ξεδιάλεγμα μεταξύ των
10.000 περίπου κρατουμένων, εκ των οποίων ένα ποσοστό 21% είναι παραβάτες του νόμου περί ναρκωτικών,
ίσως εξαίρεση για τους αλλοδαπούς κρατούμενους που
σήμερα αποτελούν το 55% των εγκλείστων και αφού
αξιολογηθούν από τις εσωτερικές δομές των καταστημάτων κράτησης, πόσοι από τους εναπομείναντες 3.500
περίπου, που σήμερα ως έγκλειστοι κοστίζουν πάνω από
36.000.000 ευρώ/έτος, μπορούν να προσφέρουν μέσω
εναλλακτικών ποινών. Τούτοι, φέροντας το περιβόητο
“βραχιολάκι” θα μπορούσαν να προσφέρουν υπηρεσίες
στον δημόσιο τομέα για κάλυψη κενών σε βοηθητικές
υπηρεσίες φορέων όπως για παράδειγμα στους δήμους,
ή καλύτερα στα νοσοκομεία που γονατίζουν κάτω από το
βάρος των ελλείψεων ακόμα και σε υποστηρικτικές υπηρεσίες, σε θέσεις τεχνικών αλλά και μεταφορέων ασθενών, βοηθών θαλάμων, εργατών και καθαριστριών...
Κι ας σωφρονιστούν μέσω της κοινωνικής εργασίας
και της προσφοράς, αναπνέοντας “ελεύθερα”, μακριά από
τον επικίνδυνο συγχρωτισμό με τα πραγματικά εγκληματικά στοιχεία, υπηρετώντας την ίδια την Κοινωνία που το
σώμα της πλήγωσαν!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΧΤΙΔΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ Msc ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
Στις 25 Ιανουαρίου του 2015, η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και το « πρώτη φορά Αριστερά», ενσάρκωσε εκλογικά όλες εκείνες τις προσδοκίες της Αριστεράς, πιστεύοντας ότι μια «άλλη κοινωνία» μπορεί να ήταν εφικτή.
Ηγέτης αυτής της «νέας ουτοπίας», ένας ανεπάγγελτος
μηχανικός, αλλά κατά τα άλλα χαρισματικός πολιτικός, ο
Αλέξης Τσίπρας. Λίγες μόλις μέρες από την ανάληψη της
ευθύνης της διακυβερνήσεως της χώρας, η πραγματικότητα του χτύπησε την πόρτα.
Λεφτά δεν υπήρχαν και κανένας δεν ήταν διατεθειμένος να τα δώσει για να συντηρήσει ένα κράτος που παραλίγο να τινάξει την παγκόσμια οικονομία στον αέρα. Η
προσαρμογή θα ήταν βίαιη και η σύγκρουση του φαντασιακού με το πραγματικό, αναπόφευκτη. Έτσι ο ασθενής
άρχισε να διαπραγματεύεται...
Ο πρωθυπουργός Τσίπρας συγκρούεται πρώτα απ’ όλα
με τον εαυτό του. Καλείται να εφαρμόσει την κάλπικη
ιδεολογία του , η οποία δεν είχε κανένα αντίκρισμα. Τα
πλήθη πεινούν και ζητούν. Ο μόνος τρόπος για να μην
σε φάνε είναι να ξαναδανειστείς. Με όρους όμως που θα
τους υπογράψει ο ίδιος και θα εγκρίνουν οι άλλοι.
Έτσι εκεί που διεκήρυττε αντιφατικά και ασυμβίβαστα
πράγματα, όπως δανεικά ευρώ χωρίς μνημόνιο, λίγο ήθελε να συμβεί ακριβώς το αντίθετο. Μνημόνιο με δραχμή.
Ενδεχόμενο που το αρχικό σχέδιο θα φάνταζε σαν κάτι
από νουβέλα, μπροστά στον επερχόμενο εφιάλτη.
Για να θυμηθούμε λίγο το γαϊτανάκι της υπερήφανης διαπραγμάτευσης των Τσίπρα- Βαρούφακη, ανατρέχω στη
μνήμη μου τις εικόνες με τα πουκάμισα έξω, τα χέρια στις
τσέπες, τα χωρίς γραβάτα κουστούμια, την αλαζονεία ,
την ελληνική ψευτομαγκιά και την αριστερή βλακεία, που
εισήγαγαν ένα διαφορετικό ήθος στα ευρωπαϊκά σαλόνια
. Ένα ήθος που στο εσωτερικό μας έκανε (ψευτο)υπερήφανους , στο εξωτερικό όμως γελοίους. Γελοίους όμως
όχι για τα στυλιστικά χαρακτηριστικά της διαπραγμάτευσης , αλλά από την ανυπαρξία εναλλακτικής πρότασης.
Το μόνο που κέρδισε η κυβέρνηση Τσίπρα ήταν χρόνος,
που εύκολα του έδιναν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, χωρίς να
αντιλαμβάνεται, ότι αυτός που βιάζεται, δεν ήταν αυτοί ,
αλλά εμείς. Η δημιουργική ασάφεια των κειμένων, παρέπεμπε την τελική συζήτηση για τις κρίσιμες αποφάσεις
στο τέλος του Ιουνίου. Πιστεύοντας οι εταίροι μας, ότι έως
τότε θα καταθέσουν ένα σχέδιο τεχνοκρατικά βιώσιμο για
έξοδο της Ελλάδος από την κρίση. Κάθε μέρα όμως που
περνούσε στοίχιζε κάποια εκατομμύρια στην ελληνική
οικονομία που κατάρρεε. Εξήντα επιχειρήσεις έκλειναν
καθημερινά με εκατοντάδες εργαζόμενους να χάνουν τη
δουλειά τους, όταν η κυβέρνηση αντί να σηκώσει τα μανίκια σήκωνε τους γιακάδες περπατώντας κουτσαβάκικα
στους ευρωπαϊκούς διάδρομους. Ως ένα από τα διαπραγματευτικά της χαρτιά, ήταν και η επιστροφή των 11 δις
του ΤΧΣ, στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (EFSF),
διακόπτοντας εγκληματικά τη διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών και στερώντας την
απαιτούμενη ρευστότητα.
Δεν θυμάμαι πόσες ήταν οι επαφές μεταξύ Μέρκελ-Τσίπρα, που σύμφωνα με τις προεκλογικές τους εξαγγελίες,
πίστευα ότι η ρήξη θα ήταν αναπόφευκτη. Οι μονομερείς
ενέργειες, η άρνηση πληρωμών, το go back κυρία Μέρκελ,οι πεντοζαλες, τα ταμπούρλα και οι ζουρνάδες που θα
χόρευαν οι αγορές μπροστά σε μια Αριστερή κυβέρνηση
κ.α., αποτέλεσαν την κατάρρευση του μεταπολιτευτικού
μύθου, που ανέλαβε να μας παραπλανήσει ένας χαρισματικός αλλά και ανίκανος, πρωθυπουργός.
Οι γεωπολιτικές απειλές μετατόπισης της Ελλάδος από
την Δύση στο Ρωσικό παράγοντα, ήταν άλλο ένα διπλωματικό ναυάγιο. Ο πρόεδρος Πούτιν , ξεκαθάρισε από
την αρχή, ότι δέχεται την Ελλάδα ως μέλος της μεγάλης
Ευρωπαϊκής οικογένειας και δεν θα ήταν διατεθειμένος
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να διαταράξει τις διεθνείς δεσμεύσεις του για χάριν της
Ελλάδας.
Την ίδια αντιμετώπιση είχε και από την Κίνα που συμφώνησε και υπέγραψε τις επενδύσεις της Cosco στο λιμένα Πειραιώς. Το ίδιο συνέβη και με το Ιράν, που προφανώς δεν έδινε φθηνότερο πετρέλαιο με πίστωση, σε
χώρες οικονομικά αναξιόπιστες.
Την ώρα που γίνονταν όλα αυτά, η εκπλήρωση των
υποχρεώσεων της Ελλάδος στους διεθνείς οργανισμούς
αποτελούσε προϋπόθεση για την επιβίωση της. Τα αποθεματικά των Δήμων, των Ασφαλιστικών Ταμείων και των
Δημόσιων οργανισμών , «μαζεύτηκαν» για να πληρωθούν
οι «Διεθνείς Τοκογλύφοι που πίνουν το αίμα των λαών»,
και που προεκλογικά θα γονάτιζαν μπροστά σε μια κυβέρνηση με νωπή λαϊκή εντολή.
Φυλλορροώντας φτάσαμε στις αρχές Ιουνίου, χωρίς να
μπορούμε να μαζέψουμε άλλα χρήματα για να πληρώσουμε τη δόση στο ΔΝΤ, εξασφαλίζοντας μια παράταση
πληρωμής, όπως είχε κάνει ιστορικά μια αφρικανική
χώρα, η Γουινέα και μια Λατινοαμερικάνικη η Νικαράγουα το 1982.
Έτσι φτάσαμε στο τέλος Ιουνίου όπου έληγε η προθεσμία και είχε συμφωνηθεί με την ΤΡΟΙΚΑ, συγνώμη,
θεσμούς . Η κυβέρνηση μη έχοντας άλλη λύση μπροστά
στην επερχόμενη χρεοκοπία , την διαφυγή των καταθέσεων και την κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος,
επέβαλε τα capital controls , απαγορεύοντας στους έλληνες την ανάληψη μετρητών πάνω από 60ευρώ την ημέρα.
Η Ελλάδα τώρα, μετά από την υπερήφανη τετράμηνη διαπραγμάτευση, έπρεπε να επιλέξει μεταξύ δυο σχεδίων
(μνημονίων λέγονται), που είχαν μεταξύ τους μια διαφορά
σε φόρους περί τα 500 εκ. ευρώ
Ο Α. Τσίπρας με ένα διπλωματικό ελιγμό παρουσίασε
στο λαό το ακριβότερο μνημόνιο του Γιούνκερ αποκρύπτοντας το δικό του φθηνότερο κατά 500 εκ. ευρώ, αλλά
εξίσου επίπονο και υφεσιακό. Έθεσε λοιπόν το θολό δίλλημα, μνημόνιο Γιούνκερ ή λαϊκή εντολή για καλύτερη
διαπραγμάτευση;
Ο αλάνθαστος και υπερήφανος λαός τσίμπησε το δόλωμα και έτριψε στη μούρη του Γιούνκερ ένα υπερήφανο
ΟΧΙ με το συντριπτικό ποσοστό του 62%.
Δεν πέρασαν πολλές μέρες και αντί το 62% του ΟΧΙ να
αποτελέσει διαπραγματευτικό χαρτί, αποτέλεσε διαθήκη
με συμβολαιογραφική πράξη. Η κυβέρνηση Τσίπρα με
νέο Υπουργό Οικονομικών τον Τσακαλώτο, αφού αποπέμφθηκε ο Βαρουφάκης ως ακατάλληλος για διαπραγματεύσεις με τους εταίρους,(σύμφωνα με δηλώσεις Τσίπρα), έφερε σε λίγες μέρες νέο μνημόνιο προς ψήφιση
που δεν είχε καμία σχέση, ούτε με αυτό του Γιούνκερ,
αλλά ούτε φυσικά και με αυτό που πρότεινε αρχικά η
κυβέρνηση στη ΤΡΟΙΚΑ. Το νέο μνημόνιο υπερψηφίστηκε στη βουλή παραμονές Δεκαπενταύγουστου , όταν, οι
μέχρι πρότινος επαναστατημένοι έλληνες, απολάμβαναν
ξέγνοιαστα τις διακοπές τους. Το δίλλημα όμως αυτή τη
φορά δεν ήταν μεταξύ δυο σκληρών μνημονίων , αλλά
μεταξύ Χρεωκοπίας και εξόδου από το ευρώ, (με ότι αυτό
συνεπάγεται) ή ενός νέου μνημονίου ακόμη σκληρότερης
αναπροσαρμογής, που θα εξασφαλιζε όμως την παραμονή μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Αυτοί που δεν το ψήφισαν ήταν η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, το ΚΚΕ και ομάδα Λαφαζάνη
(εκ του ασφαλούς αφού γνώριζαν την αναγκαστική στήριξη των φιλοευρωπαϊκών κομμάτων).
Τώρα ο Τσίπρας έπρεπε να εφαρμόσει ένα μνημόνιο
χωρίς να έχει κυβερνητική πλειοψηφία, αφού τα κόμματα της αντιπολίτευσης του έκαναν σαφές ότι δεν θα στηρίξουν κανένα από τα νέα μέτρα που εμπεριέχει το τρίτο
μνημόνιο και του έδωσαν τη ψήφο τους μόνο και μόνο για
να χρηματοδοτηθεί η χώρα και να μην πάει σε ασύντακτη
χρεοκοπία. Ακόμα και η στάση του ΚΚΕ που καταψήφι-
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σε το μνημόνιο, υποστήριζε εμμέσως πλην σαφώς, ότι «ο
λαός δεν ήταν έτοιμος για ένα τέτοιο ενδεχόμενο εξόδου
της χώρας από το ευρώ και μετάβασης του σε εθνικό νόμισμα».
Εν μέσω των νέων του αδιεξόδων του , ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας , προκηρύσσει εκ νέου εκλογές το
Σεπτέμβριο του 2015, τις οποίες κερδίζει. Τα κέρδη της
εκλογικής αναμέτρησης γι αυτόν, ήταν ότι ξεφορτώθηκε ολόκληρη την αριστερή πλατφόρμα του Λαφαζάνη, η
οποία κατέβηκε αυτόνομα στις εκλογές, χωρίς όμως να
καταφέρει να μπει στη βουλή.
Παντοδύναμος πολιτικά πλέον ο Αλέξης Τσίπρας, με
ανανεωμένη λαϊκή εντολή, καλείται σε εφαρμογή του
τρίτου μνημονίου, σε ιδιαίτερα ευνοϊκές πολιτικές συνθήκες και χωρίς ιδιαίτερες αντιδράσεις από την ακέφαλη
αξιωματική αντιπολίτευση, που αδυνατεί να ασκήσει τον

θεσμικό της ρόλο, σχεδόν μέχρι την πρώτη επέτειο της
αριστερής διακυβέρνησης, λόγω της εσωκομματικής της
εσωστρέφειας.
Οι φόροι πέφτουν σαν βροχή, επιχειρήσεις κλείνουν,
η ανεργία συνεχίζει να αυξάνεται, το ασφαλιστικό απειλεί
να τινάξει την κοινωνική συνοχή στον αέρα, το σκάνδαλο
της πώλησης των ελληνικών τραπεζών σε ξένα funds έναντι πινακίου φακής , επαναφορά της οικογενειοκρατίας,
της φαυλότητας και της εξυπηρέτησης του πελατειακού
κράτους, είναι λίγα από τα προβλήματα που διογκώνονται
απειλητικά και κατακρημνίζουν αναπάντεχα γρήγορα το
μύθο του ηθικού πλεονεκτήματος της Αριστεράς.
Ένα χρόνο Σύριζα.
Κουρουβακάλης Δημήτρης
Ταμίας ΠΟΕΔΗΝ
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Πριν από 15 μήνες ορκίστηκε η πρώτη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, μετά από ένα μπαράζ προεκλογικών υποσχέσεων και δεσμεύσεων, οι οποίες στον Τομέα της
Δημόσιας Υγείας, όπως και σε άλλους τομείς είχαν καταρρεύσει κάθε προηγούμενο.
Το πραγματικό πρόσωπο της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
– ΑΝΕΛ, μέσα πια από ενέργειες, προχειρότητες και κοροϊδία σε πολλές περιπτώσεις και την πλήρη αδράνεια
και απραξίας έχουν οδηγήσει την Δημόσια Υγεία σε ένα
πλήρες λειτουργικό «black out» όπως ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας κος Ξανθός έχει παραδεχθεί.
Ποια είναι η κατάσταση σήμερα στη Δημόσια Υγεία;
Ποιες ήταν οι υποσχέσεις της συγκυβέρνησης και τις
πραγματικά έγινε τους τελευταίους μήνες; Οι χιλιάδες
προσλήψεις για το ΕΣΥ που ευαγγελιζόταν προεκλογικά αλλά και μετεκλογικά έμειναν λόγια του αέρα, με
αποτέλεσμα κρεβάτια των ΜΕΘ να παραμένουν κλειστά,
κλινικές να συγχωνεύονται, Κέντρα Υγείας να κλείνουν;
Το προσωπικό να έχει ξεπεράσει τα όρια αντοχής και
ασθενείς να δεινοπαθούν στις ουρές τις μέρες γενικής
εφημερίας των Νοσοκομείων και στις λίστες αναμονής.
Ούτε τις προσλήψεις μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ είναι ικανοί να
φέρουν εις πέρας. Άλλα αποτελέσματα επέδωσε η Επιτροπή Αξιολόγησης του ΚΕΕΛΠΝΟ και άλλα αποτελέσματα ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας. Ο κομματισμός
σ’ όλο του το μεγαλείο.
Οι εργαζόμενοι και οι πολίτες δεν τους πιστεύουν πια
γιατί έχουν ξεπεράσει κάθε όριο ψέματος και υποκρισίας.
Υποσχέθηκαν αύξηση των δημόσιων δαπανών υγείας
με προοπτική τον μέσο όρο των ανεπτυγμένων χωρών
της Ε.Ε. Αντίθετα, η χρηματοδότηση βαίνει μειούμενη.
Πιο συγκεκριμένα, το 2015 η χρηματοδότηση ήταν
1.187.653 ευρώ έναντι 1.448.701ευρώ το 2014, γεγονός
που δικαιολογεί την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα
Νοσοκομεία της χώρας. Τα χρέη των Νοσοκομείων προς
τους προμηθευτές ανήλθαν στο 1,3δις ευρώ.
Υπόσχονταν την άμεση στελέχωση των Δομών Π.Φ.Υ.
και
την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας.
Τίποτα δεν έγινε. Πολλά Κέντρα Υγείας και Νοσοκομεία
ζητιανεύουν και γίνεται έρανος για να μπορούν να εξασφαλίσουν το υγειονομικό υλικό.
Υπόσχονταν την κατάργηση της ΕΣΑΝ Α.Ε. και αντί
αυτού προχώρησαν στην υπογραφή προγραμματικής
σύμβασης λειτουργίας στο ΕΣΥ του πρώτου Νοσοκομείου Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.). Η κυβέρνηση
ουσιαστικά προδιαγράφει το μελλοντικό ΕΣΥ με την λειτουργία πολλών Νοσοκομείων με καθεστώς Ανώνυμων
Εταιρειών.
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Υπόσχονταν την στελέχωση του ΕΚΑΒ και αντί αυτού
προχώρησαν στην ψήφιση νόμου που τις διακομιδές
των ασθενών θα γίνονται από την Πυροσβεστική και από
υπαλλήλους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μεσαίωνας σ’
όλο το μεγαλείο του.
Υπόσχονταν την μείωση της συμμετοχής των ασφαλισμένων στα φάρμακα και στις εργαστηριακές εξετάσεις
και αντί αυτού προχώρησαν σε μεγάλη αύξηση της συμμετοχής.
Υπόσχονταν την πλήρη κάλυψη των ανασφάλιστων για
την περίθαλψή τους στις Δομές της Δημόσιας Υγείας και
αντί αυτού χρηματοδοτούν τα Νοσοκομεία με το ποσό
των 1.160.000 ευρώ περίπου, δηλαδή 10 – 15.000,00
ευρώ για κάθε Νοσοκομείο. Αν είναι δυνατόν για τους
χιλιάδες ανασφάλιστους.
Υπόσχονταν ότι δεν θα αυξήσει τα όρια συνταξιοδότησης και κατάφερε το όριο να φθάσει στο 67ο έτος ηλικίας. Αν είναι δυνατόν Νοσηλεύτρια – ης να προσφέρει
υπηρεσίες υγείας στους ασθενείς, σ’ αυτή την ηλικία.
Υπόσχονταν ότι δεν θα μειώσει συντάξεις και αντί αυτού έρχεται μεγάλη μείωση στις κύριες και επικουρικές
συντάξεις καθώς και στο εφάπαξ. Θα δουλεύουμε περισσότερα χρόνια και θα παίρνουμε λιγότερα. Συντάξεις
πείνας. Η Κυβέρνηση πανηγυρίζει για τις μειώσεις 30%
στις νέες συντάξεις; έως 40% στις επικουρικές κιαι για το
ΕΚΑΣ που το εξαφανίζει.
Με το νέο μισθολόγιο παρατηρούνται μειώσεις στους
περισσότερους δημοσίους υπαλλήλους και όσοι παίρνουν αύξηση, αυτή είναι σε βάθος τετραετίας.
Ακόμη υπάρχει το παράδοξο μετά την κατάταξη των
υπαλλήλων, τόσο το 2016 όσο και το 2017 παγώνουν και
θα προσμετρούν στην μισθολογική εξέλιξη.
Υπόσχονταν ότι δεν θα αυξήσει τους έμμεσους φόρους
και τι βλέπουμε; Φοροκαταιγίδα παντού.
Υπόσχονταν ότι δεν θα προχωρήσει σε ιδιωτικοποιήσεις. Τι έχουμε; Ξεπούλημα λιμανιών, αεροδρομίων κλπ.
Η εικόνα από τις απλήρωτες καθαρίστριες που στερούνται ακόμα και τις αποδοχές των 300 ευρώ, δε θυμίζει
παλαιότερες προεκλογικές εποχές όπου ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ζητούσε από τις απολυμένες καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών να φορέσουν
γάντια και προκειμένου να δείξει το ενδιαφέρον του, τις
τοποθέτησε ως Γραμματείας στα Δικαστήρια.
Πλέον οι κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης ξεθώριασαν σ’ όλους του τομείς.
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΕΔΗΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
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Για να ξεχωρίσει η ήρα από το στάρι, έπρεπε να γίνει Κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι Κυβερνητικοί Συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ ξέχασαν
το ΜΕΤΩΠΟ κατά των ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ και στηρίζουν με νύχια και με
δόντια την Κυβερνητική Πολιτική.
Ψάχνουν μέσα στον ορυμαγδό της διάλυσης των πάντων, να
βρουν κάτι δευτερεύον θετικό για να το προβάλουν. Να διαλαλήσουν τη πραμάτειά τους. Το πόσο καλή Κυβέρνηση είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
Βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία. Επιδιώκουν τη διάλυση
κάθε αντίστασης κατά της εφαρμογής των Μνημονίων. Εφευρίσκουν διαδικαστικά ζητήματα για να μπλοκάρουν αποφάσεις απομαζικοποίησης των Αγώνων.
Όταν ήταν αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ απεδείχθη πια ότι ασκούσαν
κομματικό συνδικαλισμό. Επιδίωξή τους ήταν να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ
Κυβέρνηση. Τότε δεν τους ενδιέφερε οι κινητοποιήσεις, οι αγώνες να λαμβάνονται μέσα από Γενικές Συνελεύσεις και Συλλογικές
Αποφάσεις. Ήθελαν να δημιουργούνται γεγονότα μικρά - μεγάλα,
που θα δημιουργούν διαρκή πολιτική φθορά των προηγούμενων
Μνημονιακών Κυβερνήσεων. Τότε πολλές αποφάσεις για κινητοποιήσεις με δική τους παραίνεση, ελήφθησαν δια τηλεφώνου.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ. Η κινητοποίηση της ΠΟΕΔΗΝ με την ΟΕΝΓΕ
ενάντια στη θεσμοθέτηση της ΕΣΑΝ Α.Ε. ελήφθη τηλεφωνικά,
όπως και η συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της ΕΣΑΝ Α.Ε. στη
ΒΟΥΛΗ. Στο όρθιο ελήφθησαν άπειρες αποφάσεις για δράσεις της
ΠΟΕΔΗΝ.
Τότε οι συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ προέτρεπαν για τέτοιες δράσεις. Τις θεωρούσαν φυσιολογικές, συνηθισμένο φαινόμενο τη
λήψη αποφάσεων δια περιφοράς.
Σήμερα με Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανακάλυψαν την ΑΜΕΡΙΚΗ. Οι
αποφάσεις λένε θα πρέπει να λαμβάνονται συλλογικά με Γενικές
Συνελεύσεις, με συνεδριάσεις των οργάνων.
Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς; Πολέμησαν όλες τις κινητοποιήσεις
προβάλλοντας διαδικαστικά ζητήματα. Δεν θέλουν την ανάπτυξη
αγώνων για να μην υπόκειται σε πολιτική φθορά ο ΣΥΡΙΖΑ. Τις
αποφεύγουν σαν ο διάβολος το λιβάνι!!! Δεν ενδιαφέρονται για
τους εργαζόμενους και την ανασυγκρότηση του κινήματος. Την
ώρα που διαλύουν τους μισθούς μας ,αυτοί βλέπουν αυξήσεις!!!
Την ώρα που διαλύουν το ΕΣΥ, αυτοί βλέπουν αναδιοργάνωση.
Την ώρα που διαλύουν την Κοινωνική Ασφάλιση, αυτοί βλέπουν
διασφάλιση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων κλπ. Τους φτύνουν
και νομίζουν ότι βρέχει!!! Ότι τους ξεπλένει η βροχή!!!
Για αξιολόγηση Δημοσίων Υπαλλήλων μιλάει η Κυβέρνηση. Πίστη και αφοσίωση δηλώνουν οι Συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ. Νοσοκομείο Α.Ε. στο ΕΣΥ ενέταξε η γιαλαντζί αριστερή Κυβέρνηση,
στο παράλληλο πρόγραμμα που υποτίθεται καταργεί τα Μνημόνια.
Άχνα οι Συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ. Το μόνο που κάνουν είναι να
καταγγέλλουν την ΠΟΕΔΗΝ που καταγγέλλει την κυβέρνηση.
Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς;
Είναι Πρόεδροι ή μέλη συλλόγων στα Πρωτοβάθμια Σωματεία τα
οποία λάμπουν δια της απουσίας τους στους Αγώνες. Κουβαλάνε
μόνο τους εαυτούς τους. Τους ξεπέρασαν οι εργαζόμενοι οι οποίοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις της ΠΟΕΔΗΝ με δική τους

πρωτοβουλία.
Τους ενόχλησαν οι καταλήψεις στα Υπουργεία από συνδικαλιστικά στελέχη της ΠΟΕΔΗΝ. Δεν το άντεξαν. Τους έπνιξε ο Κομματισμός πρώτα και πάνω απ όλα. Έβγαλαν τη χολή τους κατά της
ΠΟΕΔΗΝ και κατά αυτών που συμμετέχουν στις καταλήψεις.
Κατά παραγγελία του Ξανθού και του Πολάκη (των καλύτερων
Υπουργών Υγείας που πέρασαν, κατά ομολογία σε κρίση κομματικού πατριωτισμού των συνδικαλιστικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ). Τι
και εάν εφαρμόζουν Μνημόνια. Λεπτομέρεια γι’ αυτούς. Γι’ αυτό
τους ξεβράζουν οι εργαζόμενοι.
Ο κος Πολάκης γράφει τις ανακοινώσεις των Συνδικαλιστών του
ΣΥΡΙΖΑ κατά της ΠΟΕΔΗΝ. Με αυτόν συνέφαγαν παραμονή κινητοποίησης της ΠΟΕΔΗΝ. Πουλάνε εκδούλευση στους Υπουργούς.
Τέτοιος ξεπεσμός. Ντροπή.
Η ΠΟΕΔΗΝ θα συνεχίσει τις Κινητοποιήσεις. Περιθωριοποιούνται οι Κυβερνητικοί συνδικαλιστές. Τους ξεβράζει το κίνημα.
Συνεχίζουν οι υπόλοιποι τους αγώνες και μάλιστα είναι η συντριπτική πλειοψηφία.
Περιμένουμε να δούμε έστω μια ανακοίνωση των Σωματείων
Εργαζομένων που ελέγχουν οι κυβερνητικοί Συνδικαλιστές κατά
των Μνημονίων, κατά των Πολιτικών Υγείας που ασκεί η μαϊμού
Αριστερή Κυβέρνηση. Δεν τολμάνε έχουν προσκυνήσει την Κυβέρνηση στα τέσσερα. Δεν τολμάνε να μαζέψουν λίγους εργαζόμενους στο προαύλιο των Νοσοκομείων τους προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση.
Τέτοιος ξεπεσμός. Ντροπή.
Μάλιστα βλέπουν όνειρα για προσωπικό που ήρθε και έρχεται,
βλέπουν αύξηση της χρηματοδότησης. Ξεσκονίζουν κάθε πρωί τις
καρέκλες του κυλικείου κάτω από την ΠΟΕΔΗΝ, περιμένοντας να
δώσουν τα διαπιστευτήρια στους Υπουργούς.
Θυμίζουμε ότι η πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ οργάνωσε τους δυναμικότερους αγώνες της ιστορικής διαδρομής της κατά τα δύο
πρώτα ΜΝΗΜΟΝΙΑ.
Πέταξε έξω από τα Νοσοκομεία Υπουργούς Υγείας. Προκηρύχθηκαν οι ευρωεκλογές (Μάιος 2014) και η ΠΟΕΔΗΝ προκήρυξε
ΑΠΕΡΓΙΑ εν μέσω προεκλογικής περιόδου. Πρωτοφανής ενέργεια.
Τότε οι συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ υπερθεμάτιζαν και δημόσια
συνεχάρησαν τον Πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ. Αξίζει να θυμηθούμε
τους Αγώνες κατά της Αξιολόγησης Μητσοτάκη. Η πλειοψηφία
ήταν μπροστά, ενέπνεε, ενθάρρυνε δείχνοντας αποφασιστικότητα.
Δεν λύγισε.
Να δούμε τα συνδικαλιστικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να πετάνε
έξω, έστω από ένα Νοσοκομείο που ελέγχουν τη πλειοψηφία του
Σωματείου, τους Υπουργούς Υγείας που εφαρμόζουν τα Μνημόνια
και τι στον κόσμο!!!
Εφαρμόζουν την τακτική του στρίβειν δια του αρραβώνος. Μόνο
που δεν είναι Πολιτικός αρραβώνας με την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
– ΑΝΕΛ, αλλά ισόβια μνημονιακά δεσμά. Θα τους ξεβράσει το κίνημα!!!
Να είναι σίγουροι.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΛΑΚΗ
Ο Κος Πολάκης είναι αν. Υπουργός Υγείας της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ.
Επιλέχθηκε από τον Πρωθυπουργό και έως σήμερα απολαμβάνει της
απολύτου εμπιστοσύνης του. Διαφορετικά θα ζητούσε την παραίτησή
του, όπως έχει το δικαίωμα να το πράξει ο Πρωθυπουργός στο Πρωθυπουργικοκεντρικό Πολιτικό σύστημα που διαθέτει η χώρα μας.
Δύο είναι οι περιπτώσεις που μπορεί να συμβαίνουν και κάθεται
ακόμη στη καρέκλα του Υπουργού. Η πρώτη αφορά το φόβο για διατάραξη της εύθραυστης πλειοψηφίας (153) που διαθέτουν στη Βουλή τα
δύο Κυβερνώντα Κόμματα, καθ’ όσον η αποπομπή του μπορεί να προκαλέσει την ανεξαρτητοποίησή του και εκ’ τούτω Πολιτικές εξελίξεις.
Δεν πρόκειται όμως περί αυτού. Η πραγματική αιτία της μη απομάκρυνσής του είναι ότι ο Πρωθυπουργός τον θέλει ως φίλτρο απορρόφησης των Κυβερνητικών κραδασμών. Μαζεύει τις αποδοκιμασίες.
Σάκος του Μποξ.
Είναι βέβαιο ότι ουδέποτε ο Κος Πολάκης θα αμφισβητούσε τον Κο
Τσίπρα, καθότι διακατέχεται από έντονη εξουσιομανία.
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Από την εξωκοινοβουλευτική Αριστερά, πέρασε στην Κοινοβουλευτική Νεοφιλελεύθερη Δεξιοαριστερά.
Μαγειρεύει λίστες, χώνει τρία μέτρα κάτω από τη γη όποιον του την
βγαίνει. Γενικά όλα τα σφάζει όλα τα μαχαιρώνει για την διατήρηση του
Σύριζα στην εξουσία. Εξάλλου ως γιαλαντζή αριστερός υπακούει στην
Συριζεϊκή πειθαρχία.
Είναι μια περίπτωση μόνος του. Ασχολούνται όλοι μαζί του και αφήνουν ανενόχλητο τον Κο Τσίπρα και τον Υπουργό Υγείας κο Ξανθό να
εφαρμόζουν το ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 διαλύοντας το ΕΣΥ. Διαλύοντας τα πάντα
στο διάβα τους.
Ανενόχλητοι λένε ψέματα για την χρηματοδότηση του ΕΣΥ, για αύξηση δήθεν των δαπανών Υγείας, ανακοινώνουν χιλιάδες φανταστικές
προσλήψεις. Διαλύουν το σύστημα, την ώρα που όλοι είναι απασχολημένοι με τον Κο Πολάκη.
Ο Κος Τσίπρας χώνει το ΕΣΥ 3 μέτρα κάτω από τη γη. Και απλώς
βρήκε τον καλό εκσκαφέα που έψαχνε. Τον κο. Πολάκη.
Χαρείτε τον.
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΜΕΓΡΑΦΕΙ
Μ.Γ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Είναι καταπληκτικό αυτό που συμβαίνει με την αντιμετώπιση των
Υπαλλήλων της ΔΕ κατηγορίας, είτε από μετάταξη, είτε από πρόσληψη με βάση το προσοντολόγιο των Δημόσιων Υπαλλήλων ή τις ειδικές
διατάξεις.
Είναι γνωστό ότι το προσοντολόγιο προβλέπει ως προσόν διορισμού
για τις τεχνικές ειδικότητες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την τριετή
εμπειρία. Με βάση αυτό αρκετοί υπάλληλοι της ΥΕ κατηγορίας που
είχαν τριετή εμπειρία μετατάχθηκαν σε θέση ΔΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (παράδειγμα ΔΕ Οδηγοί, ΔΕ Κηπουροί, ΔΕ Υδραυλικοί, ΔΕ Μάγειροι, ΔΕ
Πρακτικοί Μηχανικοί κλπ).
Επίσης Υπάλληλοι ΥΕ κατηγορίας με ειδικές διατάξεις, μετατάχθηκαν ή κατατάχθηκαν με παλαιότερα μισθολόγια στη ΔΕ κατηγορία
(ΔΕ Προσωπικό Ασφαλείας, ΔΕ Πρακτικοί Νοσοκόμοι, ΔΕ Επιμελητές Ασθενών κλπ). Οι Μετατάξεις κατά τον Υπαλληλικό Κώδικα θεωρούνται οιωνοί διορισμοί.
Πως είναι λοιπόν δυνατόν οι Διευθύνσεις Διοικητικού των Νοσοκομείων να παρανομούν, στηριζόμενοι σε αίολα ερωτήματα που απευθύνονται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την κατάταξή τους
τότε (Ν.4024/2011) και τώρα (Ν. 4354/2015).
Τα αίολα ερωτήματα που υποβλήθηκαν με την εφαρμογή του
Ν.4024/2011 στοίχισαν χρήμα σε μεγάλο αριθμό ΔΕ Υπαλλήλων πολλών Νοσοκομείων (τρία χρόνια ποινή).
Με βάση αυτά τα ερωτήματα ήταν αναμενόμενη η απάντηση του
Γ.Λ.Κ. για κατάταξη στη ΔΕ κατηγορία με ποινή τριών ετών (Ν.

4024/2011). Εξαιτίας αυτού έχασαν βαθμό και μάλιστα την εν λόγω
κατάταξη πλήρωσαν κατ’ επανάληψη, αφού έμειναν καθηλωμένοι μισθολογικά για πέντε χρόνια.
Οι μετατάξεις στην ΔΕ κατηγορία είναι νομιμότατες με δεδομένο ότι
δεν φέρουν μόνο την έγκριση των υπηρεσιακών οργάνων των Νοσοκομείων, αλλά του Υπουργείου Υγείας και του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους (έγκριση πίστωσης). Μάλιστα ελέγχονται και στο ΦΕΚ
προκειμένου να δημοσιευθούν.
Τώρα πάλι τα ίδια με κάποιες Διοικήσεις Νοσοκομείων. Επικαλούμενοι τη διάταξη του άρθρου 12 του ν. 4354/2015 που προβλέπει
την απώλεια κατηγορίας στους ΠΕ και ΤΕ Υπαλλήλους χωρίς πτυχίο,
κατατάσσουν παράνομα τους ΔΕ Υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με εμπειρία στην ΥΕ κατηγορία.
Μάλιστα ο Αν. Υπουργός Οικονομικών ετοίμαζε εγκύκλιο με τη
μορφή ερωτοαπαντήσεων (αναφερόταν σε ΔΕ οδηγό) που επικύρωνε
την υποβάθμισή τους.
Έγκυρη και κέραια η παρέμβαση της ΠΟΕΔΗΝ . Απέτρεψε την
υπογραφή της εγκυκλίου στη συνάντηση που είχε με τον Αν. Υπουργό
Οικονομικών (έτοιμη προς υπογραφή) και παρενέβη στις Διοικήσεις
για ορθή κατάταξη του προσωπικού της ΔΕ κατηγορίας, χωρίς τη ποινή των τριών ετών που επεβλήθη με το Ν. 4024/2011.
Τα κατάφερε. Διορθώνεται παντού η αδικία.
Βοήθησαν οι καταλήψεις που έγιναν από Συνδικαλιστικά Στελέχη
της ΠΟΕΔΗΝ στο Υπουργείο Οικονομικών.
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Η ΠΟΕΔΗΝ σε όλη την ιστορική διαδρομή της έχει κινηματική Λογική. Ανεξάρτητα ποιος κυβερνούσε, αφού κριτήριο για τους αγώνες
ήταν το πώς κυβερνούσε.
Θυμίζουμε ότι πολλοί Μνημονιακοί Υπουργοί Υγείας, πετάχτηκαν
έξω από τα Νοσοκομεία από έντονες διαμαρτυρίες των εργαζομένων
και τοπικών Πρωτοβάθμιων Σωματείων (της πλειοψηφίας), με κάλυψη και στήριξη από την Ηγεσία.
Τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις η ΠΟΕΔΗΝ πραγματοποίησε με
Κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ-Ν.Δ. στα δύο πρώτα Μνημόνια. Τότε οι Συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ μέλι – γάλα με την πλειοψηφία. Όλοι μαζί με
κοινό στόχο την κατάργηση των Μνημονίων. Ή όχι; Απεδείχθη ότι οι
συνδικαλιστές που παραμένουν ΣΥΡΙΖΑ αγωνίζονταν να έρθει στη κυβέρνηση ο Μνημονιακός ΣΥΡΙΖΑ.
Γιατί τώρα σε όποια δυναμική κινητοποίηση της ΠΟΕΔΗΝ, σηκώνεται τέτοια αντάρα. Τι εξυπηρετεί; Πάντως όχι το κίνημα. Ασφαλώς και
το ιδανικότερο για το Κίνημα είναι οι Απεργίες με καθολική συμμετοχή, οι πολυπληθείς συγκεντρώσεις, οι οποίες αποφασίζονται μέσα
από Γενικές Συνελεύσεις.
Όμως όσοι προβάλλουν γιατί γίνονται κινητοποιήσεις χωρίς αυτές
τις προϋποθέσεις, προσπαθούν να κρύψουν τις σκοπιμότητες που
διακατέχονται, οι οποίες εξυπηρετούνται μέσα από την αδράνεια της
ΠΟΕΔΗΝ.
Εάν πράγματι ήταν αυτός ο κυρίαρχος λόγος, θα επιδίωκαν στις
προγραμματισμένες (ΠΟΕΔΗΝ, ΑΔΕΔΥ) κινητοποιήσεις τα Σωματεία
στα οποία ελέγχουν την πλειοψηφία των Διοικητικών Συμβουλίων να
δίνουν βροντερό παρόν, με αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων. Λάμπουν δια της απουσίας τους από κάθε αγώνα, μικρό ή μεγάλο. Στα
Νοσοκομεία που ελέγχουν τα Διοικητικά Συμβούλια των Σωματείων
δεν αναδεικνύουν κανένα μικρό ή μεγάλο τοπικό πρόβλημα. Αράχνιασαν τα σωματεία. Μόνο ρουσφέτια.
Η ΠΟΕΔΗΝ στην ίδια διαχρονικά κινηματική λογική, στηρίζει τις
καταλήψεις που οργανώνουν συνδικαλιστικά στελέχη της Υγείας, της
Πρόνοιας και του ΕΚΑΒ. Όπως πράττει σε κάθε κινητοποίηση μικρή ή
μεγάλη όπου καλείται.
Τι αλήθεια ενοχλεί πιο πολύ με τις καταλήψεις; Ότι δεν αποφασίζονται με απόφαση των οργάνων; Από πότε οι καταλήψεις προαναγγέλλονται (μέσω αποφάσεων) στους Κυβερνώντες, την Αστυνομία, τα
ΜΑΤ;
Η πολιτική φθορά τους ενοχλεί που υφίσταται η Κυβέρνηση, κάτι
που δεν επιθυμούν με τίποτα οι Κυβερνητικοί Συνδικαλιστές.

υγειονομικό βήμα

Κάθε κινητοποίηση, κάθε αγώνας του Συνδικαλιστικού Κινήματος
με οποιαδήποτε Κυβέρνηση προκαλεί πολιτικό κόστος, ειδικά όταν
αναδεικνύονται πραγματικά προβλήματα και γεγονότα. Όπως εν προκειμένου σήμερα που αναδεικνύεται η διάλυση του ΕΣΥ, η διάλυση
της Κοινωνικής Ασφάλισης, η εξαέρωση των μισθών, η ένταξη των
υγειονομικών και των προνοιακών υπαλλήλων στα ΒΑΕ κλπ.
Το ζητούμενο είναι ποιους πρέπει να υπηρετεί το Συνδικαλιστικό
Κίνημα. Αν και αυτονόητο, είναι ζητούμενο από τους κυβερνητικούς
συνδικαλιστές της γιαλαντζί αριστεράς κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Στηρίζουν την κυβέρνηση ακόμη και εάν πρόκειται να χορέψουν μαζί της
το χορό του Μνημονιακού Ζαλόγγου. Δεν τους ενδιαφέρει για τους εργαζόμενους – μέλη των Σωματείων που εκπροσωπούν προκειμένου
να μπουν μπροστά να αναδείξουν τις δυσμενείς συνθήκες εργασίας
και Νοσηλείας.
Πέραν του κυβερνητικού συνδικαλισμού που απροκάλυπτα ασκούν
οι εναπομείναντες Συριζαίοι, υπάρχει και ο τυχοδιωκτικός Συνδικαλισμός. Είναι αυτός που για να στηρίξει την παραλυτική κριτική κατά της
πλειοψηφίας της ΠΟΕΔΗΝ , επιδιώκει την απραξία και λοξοκοιτάει
τους Κυβερνητικούς Συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ. Συνομιλεί μαζί τους,
αποκομίζει τα οφέλη της εξουσίας και περιμένει τις πολιτικές εξελίξεις για να εκδηλωθεί. Μέσα από την απραξία και την κριτική πέραν
κάθε λογικής που ασκούν στην πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ, περιμένουν
οι τυχοδιώκτες να αυξηθεί η επιρροή τους, προσωπική και Συλλογική.
Η ΠΟΕΔΗΝ με τη δράση της βάζει τέρμα στον Κομματικό και τον
τυχοδιωκτικό Συνδικαλισμό. Συνηθίστε το.
Η ΠΟΕΔΗΝ είναι στη πρώτη γραμμή του Αγώνα. Με όλες τις μορφές
κινητοποιήσεων.
Αυτό δεν θα αλλάξει. Και ας διαμαρτύρεστε που είστε ουρές.
Τις ανακοινώσεις των Συνδικαλιστών του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίες στρέφονται κατά της πλειοψηφίας της ΠΟΕΔΗΝ επειδή αγωνίζεται κατά των
πολιτικών της κυβέρνησης, της γράφει ο κος Πολάκης, με τον οποίο
παραμονή απεργίας συνέτρωγαν.
Αλήθεια γιατί οι κυβερνητικοί και οι τυχοδιώκτες συνδικαλιστές
δεν οργανώνουν στα Νοσοκομεία που έχουν την πλειοψηφία των
Διοικητικών Συμβουλίων των Σωματείων καταλήψεις στα Υπουργεία;
Εάν δεν υπάρχει τώρα λόγος πότε θα υπάρξει; Εφόσον οργανώσουν
κατάληψη έχουν τη δυνατότητα να καλέσουν ή να μην καλέσουν την
πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ.
Γιατί λοιπόν σκούζουν;
Με πορδές θέλουν να βάψουν αυγά.
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σχόλιο
ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Μας δουλεύουν οι κυρίες και οι κύριοι της Κυβέρνησης. Μας λένε ότι θα κλείσει η Αξιολόγηση με
όχι πλέον από τα επιπλέον μέτρα των 5,5 δις ευρώ
που ήδη έχουν αποφασίσει. Μας λένε επίσης ότι
δεν πρόκειται να υπαναχωρήσουν παίρνοντας επιπλέον μέτρα των συμφωνηθέντων.
Η ΠΟΕΔΗΝ προσδιόρισε εδώ και καιρό ότι το
Μνημόνιο 3, προβλέπει μέτρα πάνω από 10 δις
ευρώ έως το έτος 2018. Το Νούμερο δεν είναι αυθαίρετο ή υπερβολικό. Το Πρωτογενές πλεόνασμα
από μηδενικό σήμερα θα πρέπει να διαμορφωθεί
το έτος 2018 3,5% του ΑΕΠ. Τα στοιχεία της Eurostat
για πρωτογενές πλεόνασμα 0,6% του ΑΕΠ είναι μαγειρεμένα καθ’ ότι προήλθαν από τη στάση πληρωμών των υποχρεώσεων του Δημοσίου (πλην μισθών
και συντάξεων).
Η Ελληνική Οικονομία βρίσκεται στα όρια της
ύφεσης και της Μηδενικής ανάπτυξης, με την αλλοπρόσαλλη οικονομική πολιτική που ασκεί η Κυβέρνηση και την λευκή πετσέτα που έριξε στην πάταξη
της φοροδιαφυγής και της φοροκλοπής. Εξαντλήθηκε η φοροδοτική ικανότητα της πλειονότητας των
πολιτών.
Γιατί κάνει πως δεν καταλαβαίνει η Κυβέρνηση
και ο Κος Τσίπρας; Βρίσκονται σε διατεταγμένη
υπηρεσία, να τινάξουν στον Αέρα ότι απέμεινε όρθιο από δικαιώματα.
Το 3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ, ψηφίστηκε με ισχυρή πλειοψηφία. Με νέα ψευτοδιλήμματα θα ψηφισθούν και
τα νέα μέτρα, για τα οποία θα βάλουν πλάτη και άλλα
κόμματα αν χρειασθεί.
Ο Κος Τσίπρας είναι ο χρησιμότερος πολιτικός των
επιχειρηματικών και χρηματοοικονομικών ομίλων.
Τους τελειώνει την δουλειά που άρχισαν οι προηγούμενες Μνημονιακές Κυβερνήσεις. Πρώτα γέμισε ελπίδες τους πολίτες ως αντιπολίτευση, εξαργύρωσε την ελπίδα με την εξουσία, (τώρα βρίσκεται
στο στάδιο της εξουσιομανίας) και οι πολίτες ψάχνονται εξαπατημένοι άλλη μια φορά από προεκλογικές υποσχέσεις. Δράττεται της ευκαιρίας η γιαλαντζί αριστερή Κυβέρνηση, να μας αποτελειώσει.
Ευελπιστεί σε μη αντίδραση.
Ήρθαν να χώσουν τις ελπίδες του λαού τρία μέτρα
κάτω από τη γη. Δεν θα το καταφέρουν. Τους κατάλαβαν και οι πέτρες. Έρχεται η ώρα της πολιτικής
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πληρωμής.
Η ΠΟΕΔΗΝ ανέλαβε σημαντικές πρωτοβουλίες,
προκειμένου να αναδείξει την αυτονόητη Μνημονιακή πραγματικότητα που διαστρεβλώνεται από
τους Υπουργούς της Κυβέρνησης. Κινητοποιήσεις,
καταλήψεις Υπουργείων, δημοσιοποίηση των αιτημάτων. Είναι γενική η παραδοχή για την κινηματική
της λογική.
Η μόνη ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ από το Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, που αναδεικνύει τα ψεύτικα τα λόγια τα
μεγάλα της γιαλαντζί αριστερής Κυβέρνησης, Τσίπρα-Καμμένου.
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός στην υποβολή της πρότασης της ΠΟΕΔΗΝ για συνάντηση με τα Κόμματα,
ανταποκρίθηκαν οι αρχηγοί τριών κομμάτων (μέχρι
στιγμής κατά σειρά ΚΚΕ, ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ-ΛΑΕ). Εκτιμούν και αναγνωρίζουν την αγωνιστική στάση της ΠΟΕΔΗΝ έναντι των
Μνημονίων.
Τους συνεχείς αγώνες της για τη σωτηρία των δύο
μεγαλύτερων κοινωνικών κατακτήσεων της μεταπολίτευσης που είναι η Κοινωνική Ασφάλιση και το
ΕΣΥ.
Με τις Πολιτικές που ασκήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια, διαλύθηκαν τα Ασφαλιστικά Ταμεία, Κύριας,
Επικουρικής Ασφάλισης και τα Ταμεία Πρόνοιας
(εφάπαξ).
Η Κυβέρνηση στέλνει σε εμάς τον λογαριασμό,
μετατρέποντας τις συντάξεις σε Προνοιακά βοηθήματα και το σύστημα σε ανταποδοτικό – ανταγωνισμό.
Το Κράτος ξεφορτώνεται τη δαπάνη χρηματοδότησης του συστήματος και το μόνο που θα κάνει στο
άμεσο μέλλον είναι να χρηματοδοτεί την Εθνική Σύνταξη με όρους και προϋποθέσεις.
Αναρωτιούνται κακεντρεχείς γιατί τώρα η ΠΟΕΔΗΝ και όχι τα προηγούμενα έτη δεν διεκδίκησε
επιτακτικά την ένταξη των υγειονομικών και προνοιακών υπαλλήλων στα ΒΑΕ. Η απάντηση είναι
απλή. Γιατί με τα μεταβατικά όρια ηλικίας που ίσχυαν πριν το 3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ οι πλειονότητα των υπαλλήλων, είχε τη δυνατότητα συνταξιοδότησης, χωρίς
να απαιτούνται 40 έτη ασφάλισης και 62 ετών ή 67
ετών με λιγότερα ασφαλιστικά έτη.
Τώρα όμως είναι επιτακτική η ανάγκη διεκδίκη-
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σης της ένταξης. Γι’ αυτό και αναλήφθηκαν σημαντικές πρωτοβουλίες από την ΠΟΕΔΗΝ. Ετοιμάζει
μάλιστα την προσφυγή στο ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ.
Τσίπρας, Ξάνθος και Πολάκης πανηγυρίζουν την
σωτηρία του ΕΣΥ, τη στιγμή που οδηγείται σε Αργό
θάνατο.
Με βάση τα στοιχεία του προϋπολογισμού που
εκτελείται για το τρέχον έτος, προκύπτει περαιτέρω μείωση των Δημόσιων δαπανών Υγείας, η οποία
εφέτος θα κυμανθεί στο 5%του ΑΕΠ.
Το 2ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ προέβλεπε 6% και ο Μ.Ο. των χωρών της Ευρώπης είναι 7,5%.
Ο Υπουργός Οικονομικών Κος Χουλιαράκης, δεσμεύτηκε στη συνάντηση με την ΠΟΕΔΗΝ, μετά τις
καταλήψεις του Υπουργείου του, ότι οι Δημόσιες
Δαπάνες Υγείας το έτος 2018 θα συγκλίνουν με το
Μ.Ο. των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να
συμβεί αυτό θα πρέπει να αυξηθεί το κόστος των
Μνημονιακών μέτρων κατά 4,5 δις ευρώ!!!
Πλάκα κάνουν!!!
Τα Νοσοκομεία εφέτος θα λάβουν Κρατική Χρηματοδότηση1,15 δις ευρώ, 350 λιγότερα από πέρυσι
και λιγότερα από όσα οφείλουν στους προμηθευτές
σε ληξιπρόθεσμες οφειλές. (1,3 δις ευρώ στοιχείο
Γ.Λ.Κ.). Αδυνατούν να προμηθευτούν υγειονομικό,
αναλώσιμο, χειρουργικό υλικό. Κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.
Μέχρι τώρα αν και κύλησαν πέντε μήνες του έτους,
πήραν μόνο το 1/12τημόριο (150 εκατ. ευρώ). για να
εμφανίσουν πρωτογενές πλεόνασμα. Δεν φθάνει
μόνο αυτό σκουπίζουν για άλλη μία φορά τα αποθεματικά που δεν πρόλαβαν να γίνουν εντάλματα εξόφλησης μικρού μέρους ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Η ΠΟΕΔΗΝ ανέδειξε τα μεγάλα ψέματα του Τσίπρα στις προσλήψεις προσωπικού. Τον διέψευσε
η ίδια η Κυβέρνησή του. Εξήγγειλε 2 Απρίλη 2015
την προκήρυξη 4500 νέων υπαλλήλων στο ΕΣΥ, με
ολοκλήρωση των διαδικασιών εντός του έτους 2015.
«Άνθρακας ο θησαυρός». Το Υπουργείο Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έδωσε στη
Δημοσιότητα την απογραφή του Ανθρώπινου δυναμικού του Δημόσιου Τομέα.
Με βάση την απογραφή προκύπτει ότι εφέτος μισθοδοτούνται 2500 λιγότεροι υπάλληλοι σε σχέση
με πέρυσι και συνολικά την τριετία 13500 λιγότεροι
υπάλληλοι. Που είναι οι προσλήψεις Κε Τσίπρα;
Την διάλυση, την συρρίκνωση, την απαξίωση, την
μετακύλιση του κόστους περίθαλψης στους πολίτες,
την βαπτίζει η κυβέρνηση ανάκαμψη του συστήμα-
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τος.
Ποιες είναι οι πράξεις της Κυβέρνησης για τα ζητήματα της Υγείας τις οποίες προπαγανδίζει ως σωτηρία του συστήματος; Αποτελειώνει το σύστημα
Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης που ξεκίνησε ο κος Γεωργιάδης με την κατάργηση-συγχώνευση πάνω από
των μισών υγειονομικών μονάδων. Συρρικνώνει το
ωράριο λειτουργίας των Κέντρων Υγείας. Καταργεί
50 μικρά και μεσαία διασυνδεόμενα Νοσοκομεία.
Μέσω της έκδοσης νέων οργανισμών προχωράει
σε περαιτέρω κατάργηση- συγχώνευση κλινικών
και κλινών. Ελαστικοποιεί περαιτέρω τις εργασιακές σχέσεις με ελαστικές μορφές απασχόλησης.
Συμβάσεις έργου τις λένε όπως στις υποστηρικτικές
υπηρεσίες, χωρίς δικαιώματα. Με αυτές οι εργαζόμενοι δεν δικαιούνται κανονική και αναρρωτική
άδεια.
Εντάσσει στο ΕΣΥ Νοσοκομεία με καθεστώς Ανώνυμης Εταιρίας.
Ξεκίνησε το μοντέλο με το Νοσοκομείο Θήρας. Μεταφέρει το μπαλάκι της χρηματοδότησης του συστήματος στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
Αποδιαλύει το σύστημα Ψυχικής Υγείας με νέα
Νομοθετική παρέμβαση. Αλλοιώνει τον χαρακτήρα
της Προνοσοκομειακής φροντίδας με την ανάθεση
διακομιδών στους Δήμους και την Πυροσβεστική
(χούντα), χωρίς να ενιΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
σχύει το ΕΚΑΒ, με ασθειδιοκτήτης ΠΟΕΔΗΝ
νοφόρα και πληρώματα
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Ασθενοφόρων για την Αριστοτέλους
10433 Αθήνα
210.52.24.604
ασφάλεια των διακομι- Τηλ.: 210.52.36.094
δών και την ολοκλήρω- Fax: 210.52.34.589
ση της περιφερειοποίη- εκδότης
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
σής του ΕΚΑΒ.
(πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ)
Διαλύεται συντάσεται από
η
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑ
από την
- πληροφορίες
υποχρηματοδότηση και γραμματεία
210.52.24.604
την υποστελέχωση. Μήemail
νες είναι απλήρωτοι οι poedhn@otenet.gr
εργαζόμενοι (πρόσθετες ηλεκτρονική σελίδα
αμοιβές) του τρέχοντος www.poedhn.gr
σελιδοποίηση
και παρελθόντων ετών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ
Φτάνει δεν θέλουμε
εκτύπωση
άλλο να μας σώσετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ
Έως εδώ.
Τα εντυπόγραφα δεν εκφράζουν
κατ’ ανάγκη και τη θέση της
ΠΟΕΔΗΝ

Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ μέσω των
Πρωτ. Σωματείων των Νοσοκομείων των Κ. Υ. και & Πρόνοιας
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