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

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΕΚΑΒ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΔΙΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΟΥ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΙΟΥ
σελ. 2

ΑΕΜΥ Α.Ε - ΕΣΥ Α.Ε
σελ. 3

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΕΔΗΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ
Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
σελ. 3

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΔΕ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ:
ΡΥΘΜΙΣΤΗΚΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΣΥ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΚΑΒ

σελ. 7

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
σελ. 10

ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΒΛΑΠΤΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΝΟΙΑ: Ν. 4403/2016
ΑΡΘ.47 ΡΥΘΜΙΣΤΗΚΕ Η
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΦΕΙΛΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

Πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης

Δεν θα χορέψουµε µαζί τους
τον ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ χορό του “ΖΑΛΟΓΓΟΥ”

σελ. 10 σελ. 11
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ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
σελ. 11

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 31 ΕΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 1ουΚ.Υ.
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

σχόλιο

σελ. 12

ΤΣΙΠΡΑΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑ
ΟΙ ΔΥΟ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ
ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ
υγειονομικό βήμα σελ. 15

Π.Ο.Ε.∆Η.Ν.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΟΥ κου ΤΣΙΠΡΑ
Μας στέλνει
Μείναµε
πανί µε πανί αδιάβαστους . . .
χωρίς σύνταξη

ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑ ΒΑΕ

Π.Ο.Ε.∆Η.Ν.

Αν δεν γονάτιζε η καµήλα (στα τέσσερα)
δεν θα τη φορτώνανε (ΜΝΗΜΟΝΙΑ)
Τα σκυλιά (πολίτες) ουρλιάζουν …………
στέλνουν το καραβάνι στο γκρεµό

ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΕΡΝΑΕΙ
από το χέρι µας να σώσουµε
τη Δηµόσια
Υγεία Π.Ο.Ε.∆Η.Ν.
ΜΑΪΟΣ
- ΙΟΥΝΙΟΣ
2016

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΑΒ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Το διάστημα που προηγήθηκε παρατηρήθηκαν από μέρους
της Διοίκησης παρεμβάσεις-απειλές για :
1) Τηλεοπτικές συνεντεύξεις μελών του Σωματείου και εργαζομένων του ΕΚΑΒ.
2) Προφορικές απειλές σε μέλη του Σωματείου.
3) ‘’Απουσιολόγοι’’ σε επισχέσεις εργασίας.
4) Προσπάθεια παρεμπόδισης απεργιακών κινητοποιήσεων
μέσω Αστυνομίας.
Το αποκορύφωμα όλων αυτών ήταν η χθεσινή κίνηση της
Διοίκησης να θέσει το Προεδρείο του Σωματείου στην διάθεση του γραφείου Κίνησης Ασθενοφόρων, θεωρώντας την
εργασία στο Ασθενοφόρο ως τρόπο τιμωρίας και τόπο εξορίας, προσβάλλοντας την ειδικότητα Διασώστης – Πλήρωμα
Ασθενοφόρου αλλά και τους συναδέλφους που εργάζονται
σε αυτό.
Αυτό έγινε για λόγους εκδίκησης μετά και την παρέμβασηπαράσταση του Δ.Σ του Σωματείου Εργαζομένων στον χώρο
συνεδρίασης του Υ.Σ (1/6/2016) για να μην συζητηθεί θέμα
μεταθέσεων που αφορούσε ενδυνάμωση τομέων, χωρίς να
έχει γίνει πραγματική καταγραφή των ελλείψεων αλλά για
κάλυψη ρουσφετολογικών αιτημάτων κατ’ εντολή του Υπουργείου Υγείας.
Βέβαια οι κινήσεις ‘’τρομοκρατίας’’ έχουν κι άλλο στόχο, να
απαγορεύσουν και την καθημερινή επαφή των εργαζομένων
με τους εκπροσώπους τους και κατ’ επέκταση με τα καθημερινά και άλυτα προβλήματά τους, που αφορούν τόσο τους
ίδιους αλλά και τους πολίτες που κάνουν χρήση του ΕΚΑΒ.
Μετά και το κάλεσμα του Σωματείου στην ΠΟΕΔΗΝ και
ΑΔΕΔΥ για να ενημερωθούν για τις αυθαίρετες ενέργειες της
Διοίκησης κατά των εκπροσώπων εργαζομένων του ΕΚΑΒ,
αντιπροσωπείες τους ήρθαν στο αμφιθέατρο της Υπηρεσίας
μας, όπου συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο και ενημερώθηκαν για όλες τις ενέργειες της Διοίκησης, έγινε πα-

ράσταση διαμαρτυρίας στο γραφείο του Αντιπροέδρου του
ΕΚΑΒ, ο οποίος ήταν ο μόνος παρών από πλευράς Διοίκησης
εκείνη την ώρα (ο Πρόεδρος ‘’όλως τυχαίως απουσίαζε’’) και
με την συμπεριφορά του και σήμερα εξέθεσε τον θεσμικό
του ρόλο, τον εαυτό του αλλά και αυτούς που τον τοποθέτησαν στην σημαντική αυτή θέση.
Συνάδελφοι,
ό,τι κερδίσαμε σαν εργαζόμενοι το τελευταίο διάστημα οφείλεται στις σκληρές μάχες που δώσατε μαζί με το Σωματείο
και μόνο, όπως :
1. «Σπάσιμο μνημονιακών δεσμεύσεων (Ιούλιος 2015 : δαπάνη στολής, εκτός έδρας, ασφάλιση Πληρωμάτων)
2. Πτητική αποζημίωση, υπόσχεση νομοθετικής ρύθμισης
Δεκεμβρίου 2014
3. Δεκέμβριος 2015 : καταφέραμε να πετύχουμε αύξηση
προϋπολογισμού για να πληρωθεί ακέραιος ο μήνας
4. Διαδικασίες μεταθέσεων σε σύνδεση με την κατανομή της
νέας προκήρυξης των 100 θέσεων και Προεδρικό Διάταγμα
που καταθέσαμε για αξιοκρατία στις μεταθέσεις.
Όλα αυτά είναι ζητήματα που η Διοίκηση ούτε καν γνώριζε
έγκαιρα και που δεν είχε τρόπο και ικανότητα να επιλύσει.
Ευχαριστούμε τους εκπροσώπους της ΠΟΕΔΗΝ-ΑΔΕΔΥ
που παρέστησαν στο σημερινό κάλεσμα, τα Πρωτοβάθμια
Σωματεία που έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης, το Σύλλογο συνταξιούχων του ΕΚΑΒ που με λύπη του βλέπει τα
σημερινά πρωτοφανή και γι’ αυτούς δρώμενα και υποσχόμαστε να συνεχίσουμε με περισσότερη δύναμη και ενότητα
να παλεύουμε για να παραμείνει όρθιο το ΕΚΑΒ ώστε και οι
Εργαζόμενοι ανυπεράσπιστοι, χωρίς φωνή, απέναντι σ’ όλα
αυτά που βιώνουν αλλά και προς τους πολίτες που καθημερινά ερχόμαστε σε επαφή μαζί τους και θέλουμε να τους κοιτάμε στα μάτια με αξιοπρέπεια.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΑΒ
Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
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Πραγματοποιήθηκε σήμερα κοινή συνάντηση εκπροσώπων του
Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων Ε.Κ.Α.Β. Αθηνών και του Προεδρείου Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και Ε.Α.Π.Σ. με θέμα το νόμο 4368/2016, άρθρο 78 «Οδηγοί ασθενοφόρων κέντρων υγείας» και της απόφασης
του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ (25/04/2016) που εγκρίνει κατά πλειοψηφία
(μειοψήφισαν ο Διασώστης – εκπρόσωπος εργαζομένων, ο εκπρόσωπος των ιατρών ΕΚΑΒ και ο εκπρόσωπος του Πανελλήνιου
Ιατρικού Συλλόγου) την απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου
του ΕΚΑΒ (συν 1/20-01-2016) περί στελέχωσης ασθενοφόρων του
ΕΚΑΒ με οποιονδήποτε που κατέχει δίπλωμα οδήγησης δημοσίου
οχήματος.
Τόσο ο νόμος 4368/2016 όσο και η απόφαση του Δ.Σ του ΕΚΑΒ
υποβαθμίζουν τόσο το πραγματικό έργο του Πυροσβεστικού Σώματος όσο και του ΕΚΑΒ και θέτουν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες
ζωές λόγω της μη στελέχωσης ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ όσο και
των Κέντρων Υγείας με πιστοποιημένους Διασώστες-Πληρώματα
Ασθενοφόρων απόφοιτους του ΙΕΚ ΕΚΑΒ , οι οποίοι διαθέτουν την
κατάλληλη κατάρτιση πάνω στην αντιμετώπιση κάθε πάσχοντα και
στην μετέπειτα διακομιδή του με ασθενοφόρο.
Η πολιτεία αντί να προσλάβει το κατάλληλο προσωπικό για να
αναβαθμίσει τις υπηρεσίες Επείγουσας Προνοσοκομειακής Περίθαλψης πανελλαδικά προσπαθεί με επικίνδυνους και πρόχειρους
χειρισμούς να στελεχώσει ασθενοφόρα των Κ.Υ. και του ΕΚΑΒ με
οδηγούς από το Π.Σ., οδηγούς Δήμων και όποιον άλλον μπορεί να
οδηγήσει δημόσιο όχημα με μόνη εκπαίδευση ένα σεμινάριο 6
ωρών το οποίο δεν καλύπτει ούτε την ανάγνωση των περιστατικών που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι Διασώστες του ΕΚΑΒ
καθημερινά.

υγειονομικό βήμα

Είναι αξιοσημείωτο ότι ο νόμος 4368/2016 υποβαθμίζει και τον
ρόλο των Πληρωμάτων των ασθενοφόρων των Κ.Υ. στην απλή
οδήγηση και τη διακομιδή.
Τα ασθενοφόρα των Κ.Υ. υπαγόμενα στον συντονισμό του ΕΚΑΒ
και εντασσόμενα στο έργο του, επιτελούν την Επείγουσα Προνοσοκομειακή Περίθαλψη που ασφαλώς δεν περιορίζεται στην οδήγηση ενός οχήματος ούτε απλά στη διακομιδή των ασθενών, αλλά
περιλαμβάνει ένα περίπλοκο σύνολο χειρισμών και εφαρμογής
επιστημονικών πρωτοκόλλων της επείγουσας ιατρικής.
Είναι αδιανόητο και έξω από κάθε νομιμότητα η ανάθεση στους
εργαζόμενους του Π.Σ. καθηκόντων ξένων και αλλότριων από τα
υπηρεσιακά τους καθήκοντα όπως αυτά ορίζονται από το ισχύον
νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της υπηρεσίας τους και
εκτός των διατάξεων που καθορίζει το προσοντολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων.
Κυρίως δε, είναι αδιανόητο να τους ανατεθούν καθήκοντα παροχής Επείγουσας Προνοσοκομειακής Περίθαλψης που απαιτούν
εξειδικευμένη γνώση και εκπαίδευση την οποία αυτοί στερούνται.
Επίσης, η απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ που αναφέραμε πιο πάνω
παραβιάζει το νόμο 4368/2016 άρθρο 78 που αναφέρει ρητά ότι
αφορά μόνο κέντρα υγείας και εξαιρεί το ΕΚΑΒ. Δηλαδή με πρωτοφανή αυθαίρετο τρόπο το Δ.Σ του ΕΚΑΒ υποκαθιστώντας τη
νομοθετική λειτουργία επεκτείνει την εφαρμογή της ως άνω απαράδεκτης νομικής πρόβλεψης και στο ΕΚΑΒ.
Θα προβούμε άμεσα σε εξώδικη πρόσκληση και σε κάθε νόμιμη
ενέργεια για την ακύρωση όλων των παραπάνω.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους να βρίσκονται σε εγρήγορση
προκειμένου να μην υλοποιηθούν οι πρόχειροι σχεδιασμοί που
θέτουν σε διακινδύνευση την υγεία των πολιτών και το συνταγματικό δικαίωμα στην προστασία της ζωής τους.
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ΑΕΜΥ Α.Ε –ΕΣΥ Α.Ε.
Αποκτήσαμε στην Δημόσια Υγεία τον Εθνικό Εργολάβο!! Το όνομα αυτού ΑΕΜΥ Α.Ε.
Θυμηθείτε την αντιπολιτευτική θέση του ΣΥΡΙΖΑ για
την επάρατη ΕΣΑΝ Α.Ε. Είναι η γνωστή εταιρία που θα
κοστολογεί και τιμολογεί τις υπηρεσίες υγείας, οι οποίες θα προσφέρονται επί πληρωμή στους πολίτες.
ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ του ΕΣΥ την χαρακτήριζαν τα στελέχη
του ΣΥΡΙΖΑ στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας της ΠΟΕΔΗΝ και άλλων υγειονομικών φορέων. Όχι μόνο δεν
καταργήθηκε επί των ημερών του Κου Τσίπρα, αλλά γιγαντώνουν την ΑΕΜΥ ΑΕ που θα αναλάβει εργολαβικά
τη σύσταση και λειτουργία Μονάδων Υγείας, εντός του
ΕΣΥ.
Ξεκίνησε το θεάρεστο έργο της από τη Σαντορίνη. Το
πρώτο Νοσοκομείο που λειτουργεί στο ΕΣΥ (προγραμματική σύμβαση) με ιδιοκτήτρια εταιρία τον «νταβατζή»
της ΥΓΕΙΑΣ (ΑΕΜΥ Α.Ε.)
Το προσωπικό του Κέντρου Υγείας τσουβαλιάζεται
και μεταφέρεται. Χωρίς να ερωτάται. Κλείνει το Κέντρο
Υγείας στο νησί το μοναδικό που λειτουργεί σαν να μη
χρειάζεται Πρωτοβάθμια περίθαλψη.
Η ΑΕΜΥ Α.Ε. επιδιώκει την εγκαθίδρυση ελαστικών
μορφών απασχόλησης.
Στα σχέδιά τους είναι οι Ιατροί να εργάζονται κυκλικά
ωράρια χωρίς να δικαιούνται εφημερίες.

Η ΠΟΕΔΗΝ ορθώνει το ανάστημά της για την προστασία
των εργαζομένων. Θα είχαν ήδη μεταφερθεί
άρον-άρον εάν δεν έμπαινε μπροστά η ΠΟΕΔΗΝ.
Η ΑΕΜΥ Α.Ε. είναι παντός καιρού. Μπροστά της η Κυβέρνηση, ανοίγει «πεδίον δόξης λαμπρό». Σειρά η Δημόσια Ψυχική Υγεία. Με το προωθούμενο Νομοσχέδιο
της Ψυχικής Υγείας θα αναλάβει σταδιακά υπηρεσίες
που σήμερα προσφέρονται από τον Δημόσιο Τομέα.
Οι εργαζόμενοι που θα απασχολεί θα είναι με Ατομικές
Συμβάσεις Έργου. Ναι καλά διαβάζεται. Έτσι λέει το
Νομοσχέδιο. Χωρίς δικαιώματα. Χωρίς να δικαιούνται
οι εργαζόμενοι κανονικές άδειες, αργίες, αναρρωτική
άδεια παρότι πληρώνουν ΙΚΑ, σπαστά ωράρια, 5ωρα
χωρίς ΒΑΕ, μισθό 3 και 60!!! Εργασιακός Μεσαίωνας.
Είναι το νέο αριστερό μοντέλο Εργασιακών σχέσεων. Η
ΑΕΜΥ Α.Ε. είναι έτοιμη να ανοίξει την πόρτα και της
Πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
Ακονίζει τα μαχαίρια της. Και βέβαια μην ξεχνάμε
βρίσκεται ήδη στα Κέντρα ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Η γιαλαντζί αριστερή Κυβέρνηση υποσχέθηκε την κατάργηση
της ΕΣΑΝ Α.Ε. και αντί κατάργησης, αποκτήσαμε και
δεύτερη ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΕΜΥ Α.Ε.).
Να τους χαιρόμαστε. Όμως έρχεται η ώρα τους!!!
Μ.Γ.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΕΔΗΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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Η συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ

ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ

υγειονομικό βήμα

ΓΙΑ ΟΛΑ ΦΤΑΙΝΕ ΟΙ ΑΛΛΟΙ …… ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ
Μετά από 18 μήνες διακυβέρνησης της χώρας από την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, για όλα φταίνε οι άλλοι. Αυτή τη στιγμή τα
προβλήματα που υπάρχουν στις Δημόσιες Υπηρεσίες Υγείας είναι
τεράστια και η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας συνεχίζει να
συμπεριφέρεται σαν να μην συμβαίνει τίποτα και καθημερινά περί
άλλων τυρβάζει.
Τα συνεχώς διογκωμένα προβλήματα, οφείλουμε όλοι να τα
αναδεικνύουμε με στόχο την επίλυσή τους και φυσικά την μέγιστη
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους πολίτες της
χώρας που εδώ και 6 χρόνια ταλανίζονται από τις επιπτώσεις των
Μνημονίων.
Ο χώρος της Δημόσιας Υγείας δεν εξαιρείται από την εφαρμογή
των Μνημονιακών Πολιτικών της Κυβέρνησης. Η Υποστελέχωση και
η Υποχρηματοδότηση των Δημόσιων Υπηρεσιών Υγείας, έχουν σαν
αποτέλεσμα την υποβάθμιση, συρρίκνωση και το κλείσιμο Δομών. Οι
τραγικές ελλείψεις Προσωπικού έχουν ως αποτέλεσμα την εξουθένωση του υπάρχοντος προσωπικού, καθιστώντας τις συνθήκες
εργασίας επικίνδυνες, τόσο για την υγεία των ασθενών, όσο και για
την υγεία των εργαζομένων.
Η Κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει σε προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού, όπως άλλωστε έχει υποσχεθεί από τα τηλεοπτικά παράθυρα. Πολλές φορές για να καλυφθούν οι κενές οργανικές θέσεις,
επιλέγει προσωπικό με πεντάμηνες συμβάσεις μέσω ΟΑΕΔ και με
ατομικές συμβάσεις στις υποστηρικτικές υπηρεσίες (καθαριότητα,
φύλαξη, σίτιση). Επί ένα εξάμηνο μαγειρεύει τις λίστες του ΚΕΕΛΠΝΟ με αποτέλεσμα δεκάδες κλίνες ΜΕΘ να παραμένουν κλειστές
και να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.
Με την εφαρμογή των Μνημονίων, το ΕΣΥ διαλύεται, ΠΦΥ δεν
υπάρχει, το ΕΚΑΒ δεν μπορεί να λειτουργήσει με τα ασθενοφόρα να
έχουν διανύσει περίπου ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα.
Η χρηματοδότηση των Νοσοκομείων γίνεται με το σταγονόμετρο
για το πρώτο 6μηνο του 2016 έχουν δοθεί περίπου 200 εκατομμύρια από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, με αποτέλεσμα να υπάρχουν
ελλείψεις υλικών και οι ασθενείς να αναγκάζονται να κάνουν δήθεν
δωρεές τα υλικά που χρειάζονται για να χειρουργηθούν.
Τα αιτήματα των εργαζομένων είναι γνωστά και συγκεκριμέ να,

αλλά η Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας αντιμετωπίζει τους
αγώνες των εργαζομένων για την επίλυσή τους με υπεροψία, αυταρχισμό και με διώξεις όπως έγινε με τις διώξεις των συνδικαλιστών
του σωματείου του ΕΚΑΒ.
Ξεχνούν οι Υπουργοί Υγείας ότι έχουν υπάρξει και οι δύο συνδικαλιστές και ότι αγωνίζονταν για τα προβλήματα των εργαζομένων,
αλλά όταν κάθισαν στην καρέκλα του Υπουργού άρχισαν τις αυταρχικές συμπεριφορές, την συκοφάντηση του συνδικαλιστικού κινήματος και με κάθε τρόπο προσπαθούν να φιμώσουν τους εργαζόμενους.
Τέτοιου είδους πρακτικές και τακτικές είναι τουλάχιστον απαράδεκτες και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιτύχουν το στόχο
τους, που δεν είναι άλλος από τον εκφοβισμό των εργαζομένων και
τον περιορισμό της ελεύθερης συνδικαλιστικής τους δράσης.
Απέναντι σε αυτή τη νοοτροπία και τις μεθοδεύσεις των Υπουργών
Υγείας, οι εργαζόμενοι το τελευταίο διάστημα σε όλα τα νοσοκομεία
της χώρας προχώρησαν σε πολύμορφες κινητοποιήσεις για την ανάδειξη των προβλημάτων. Οι εργαζόμενοι συμμετείχαν στις τοπικές
δράσεις των Σωματείων, άλλα και στις κεντρικές κινητοποιήσεις της
ΠΟΕΔΗΝ , στέλνοντας μήνυμα ότι δεν αντέχουν άλλο.
Η οργή των εργαζομένων και των πολιτών έχει ξεχειλίσει και δεν
σταματάει και πολύ γρήγορα θα μετατραπεί σε ποτάμι που θα παρασύρει στο πέρασμά του τα Μνημόνια και αυτούς που τα εφαρμόζουν.
Ο αγώνας με την ανατροπή αυτής της πολιτικής, πρέπει να γίνει
προσωπική υπόθεση του κάθε εργαζομένου, του κάθε πολίτη.
Ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι την ΤΕΛΙΚΗ ΝΙΚΗ, μέχρι την επίλυση των αιτημάτων μας.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
1) Επαρκή στελέχωση και χρηματοδότηση του ΕΣΥ, ΕΚΑΒ
και της ΠΡΟΝΟΙΑΣ.
2) Ένταξη στα ΒΑΕ
3) Δωρεάν Δημόσια Υγεία για όλο τον λαό.
4)Απόσυρση του αντιασφαλιστικού Νόμου
5)Ανάκτηση Μνημονιακών απωλειών.
Παπαναστάσης Χρήστος
Γ.Γραμματέας ΠΟΕΔΗΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ, ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ...ΘΥΜΑ!
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Άλλη μια γενική εφημερία στο νοσοκομείο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Θεσσαλονίκης. Παρά το γεγονός ότι η δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει
περιέλθει το νοσοκομείο λόγω ελλείψεων σε υλικά και προσωπικό
έχει λάβει ιδιαίτερη δημοσιότητα, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών η ίδια συνηθισμένη εικόνα.... Είναι μεσημέρι και ήδη το
σύστημα αναφέρει 550 προσελεύσεις... Δευτέρα, ημέρα εργάσιμη
για όλους, με τα ιατρεία του ΠΕΔΥ ανοιχτά και προσβάσιμα, με όλο
το ΕΣΥ σε λειτουργία. Τα προσερχόμενα περιστατικά άλλοτε σοβαρά
κι άλλοτε ελαφρύτερα δεν κατάφεραν ούτε σήμερα να διαψεύσουν
τον κανόνα! Περίπου το 60% των πολιτών που προσέρχονται στα επείγοντα των ελληνικών νοσοκομείων απλά δεν θα έπρεπε να απευθύνονται στις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες δομές του Ε.Σ.Υ. Πολλοί
από αυτούς δεν έχουν θέση ούτε στους χώρους αναμονής των ΚΥΑΤ
(κέντρων υγείας αστικού τύπου) ή στα Κ.Υ. του νομού (βλ. ΚΥΑΤ ΕΥΟΣΜΟΥ- ΚΥ ΔΙΑΒΑΤΩΝ-ΘΕΡΜΗΣ-ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ-ΛΑΓΚΑΔΑ-ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ-Ν.ΜΑΔΥΤΟΥ-ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ-ΣΟΧΟΥ-ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ), επικαλούνται δε συμπτώματα από ημέρες ή εβδομάδες. Στην ερώτηση γιατί
δεν απευθύνονται σε κάποιον από τους ιατρούς της πρωτοβάθμιας
(ΠΕΔΥ) η απάντηση συνήθως είναι ότι δεν έχουν χρήματα ούτε για
το....τηλεφώνημα για ραντεβού! Η σκέψη για το πώς βέβαια φτάνουν
στο δεύτερο πιο απομακρυσμένο νοσοκομείο από τον αστικό ιστό,
κάνει τους νοσηλευτές των ΤΕΠ να μειδιούν ακούγοντάς τους. Όταν
δε ερωτώνται γιατί δεν απευθύνονται στους συμβεβλημένους του
ΕΟΠΥΥ με τις δωρεάν επισκέψεις, άλλοι δείχνουν να το αγνοούν και
άλλοι να υποστηρίζουν ότι όσες φορές έχουν καλέσει στα εμφανιζόμενα ιατρεία, τους απαντούν ότι δεν υπάρχουν δωρεάν επισκέψεις
από τις αρχές του μήνα! Δικαιολογία; Κατά συνθήκην ψεύδος για
να βγουν από τη δύσκολη θέση; Ή μήπως κάποιοι ιατροί εκμεταλλεύονται την καταχώρησή τους στη σελίδα του ΕΟΠΥΥ ως δωρεάν
διαφήμιση χωρίς να πραγματοποιούν τη συμβατική τος υποχρέωση;
Μια πρόχειρη έρευνα απέδειξε ότι μάλλον το τελευταίο ισχύει.... Μια
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περιήγηση στη σελίδα http://www.odigostoupoliti.eu/diathesimotitaepiskepseon-giatroi-eopyy-pedi/
παρουσιάζει σε νευραλγικές ειδικότητες πρώτης γραμμής (παθολογική-χειρουργική-παιδιατρική ειδικότητες που και στα τακτικά ιατρεία
του ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ δεν έχουν διαθέσιμα ραντεβού ως τον....
Σεπτέμβριο) να έχουν μεγάλη διαθεσιμότητα ενώ εμφανίζονται ακόμα και καταχωρίσεις όπου κάποιοι ιατροί φέρονται να μην εξέτασαν
δωρεάν ούτε έναν από τους ασφαλισμένους -έστω- που απευθύνθηκαν στο ιατρείο τους και ήδη έχει παρέλθει ο μισός Μάιος.... Στην
καρδιολογική ειδικότητα “ανακαλύπτουμε” πάνω από 12.000 δωρεάν
επισκέψεις διαθέσιμες, στην αγγειοχειρουργική πάνω από 600... Οι
πνευμονολόγοι εμφανίζουν πάνω από 4.000 δωρεάν επισκέψεις διαθέσιμες όπως και οι συμβεβλημένοι οφθαλμίατροι, ενώ οι γαστρεντερολόγοι πάνω από 1000 διαθέσιμα δωρεάν ραντεβού ακόμη... Και
ο μήνας διαθέτει μόνο 11 εργάσιμες ημέρες για να εξαντληθούν και
ούτως ή άλλως να...ανανεωθούν!
Αν θεωρήσουμε ότι οι πολίτες αρχίσουν απευθύνονται στο υπάρχον
σύστημα πρωτοβάθμιας με τις όποιες αδυναμίες του, αλλάζοντας
ουσιαστικά κουλτούρα και σταματήσουν να προσέρχονται για καθετί
που τους απασχολεί στα νοσοκομεία, ποιος θα βρεθεί να ελέγξει αν
και πώς διατίθενται τα χιλιάδες δωρεάν ραντεβού; Πότε θα σταματήσει να γίνεται ο φορολογούμενος έρμαιο των επιτήδειων; Εκτός
αν αυτός ο “λειτουργός” που εμφανίζει 16η Μαΐου 200 δωρεάν
επισκέψεις ΑΘΙΚΤΕΣ από τις ΣΥΝΟΛΙΚΑ 200 δεν είναι απλά ένας
ακόμη “εξυπνάκιας” που εκμεταλλεύεται το δημόσιο σύστημα για να
διαφημιστεί και δυστυχώς ...πεινάει! Το πιστεύετε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΧΤΙΔΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ Msc Δημόσια Υγεία
γ.γραμμτέας Δ.Σ. εργαζομένων Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ
Εδώ και εβδομάδες η Γαλλία είναι στους δρόμους. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που πρόσκεινται στο Γαλλικό σοσιαλιστικό κίνημα, στο Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα και σε άλλα
κόμματα της Αριστεράς στη χώρα όπως η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών, με τις δυναμικές τους κινητοποιήσεις, έχουν
οδηγήσει σε στάση την οικονομική δραστηριότητα της χώρας.
Μαζικά όμως συμμετέχει και η γαλλική νεολαία, η οποία βρίσκει την ευκαιρία να αντιδράσει σε μία πραγματικότητα, όπου
το εργασιακό μέλλον φαντάζει αβέβαιο και οι προοπτικές της
περιορισμένες. Βέβαια εκμεταλλεύονται για να δημοσιοποιήσουν την αντίδραση τους και το γεγονός της διεξαγωγής του
ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου στη χώρα τους.
Οι αλλαγές που υποβαθμίζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων αφορούν κυρίως το ωράριο εργασίας, τις προϋποθέσεις
για την ενεργοποίηση της νομοθεσίας για τις ομαδικές απολύσεις και το πλαίσιο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
Πολλές συνδικαλιστικές οργανώσεις, όπως η πλειοψηφούσα
σε επίπεδο συμβουλίων εταιρειών Γαλλική Δημοκρατική
Συνομοσπονδία της Εργασίας, έχουν αποδεχτεί μέρος των
προτάσεων. Ακόμα και το πλέον αμφισβητούμενο σημείο που
αφορά την αντικατάσταση των κλαδικών διαπραγματεύσεων από συλλογικές συμβάσεις που συνάπτονται σε επίπεδο
εταιρείας δεν αντιμετωπίζεται το ίδιο από όλους τους εργαζομένους.

Για τον Γάλλο πρόεδρο η μάχη αυτή αποτελεί πλέον ένα
προσωπικό στοίχημα αδιαφορώντας για το πολιτικό κόστος του
ιδίου και του κόμματος του. Έχοντας εγκαταλείψει τις προεκλογικές του υποσχέσεις για προοδευτική φορολόγηση και τη
δημοτικότητά του να έχει καταρρεύσει, θέλει να πετύχει εκεί
όπου οι δύο προκάτοχοί του, Nicolas Sarkozy και Jacques
Chirac απέτυχαν, να αλλάξει την εργατική νομοθεσία. Επίσης,
θεωρεί ότι οι μεταρρυθμίσεις που προωθεί θα δώσουν τα
απαραίτητα κίνητρα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
και θα ενισχύσουν της ανάπτυξης της γαλλικής οικονομίας η
οποία παραμένει αναιμική.
Το ζητούμενο θα πρέπει να είναι η νίκη των ανθρώπων της
εργασίας, η νίκη του συνδικαλιστικού κινήματος ενάντια στα
βάναυσα και απροκάλυπτα μέτρα της κυβέρνησης. Δεν έχει
πια νόημα να μιλάμε για μια ενιαία Ευρώπη όταν το μόνο
ενιαίο είναι η κοινή αγορά. Το στοίχημα μιας οικονομικής και
πολιτικής ενοποίησης θα έπρεπε να στηρίζεται στην παραγωγική ανασυγκρότηση όλων των χωρών της ευρωζώνης πριν
προλάβουν διαλυτικά στοιχεία να συνθλίψουν το οικοδόμημα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κουρουβακάλης Δημήτριος
Γενικός Σύμβουλος της ΠΟΕΔΗΝ

ΟΙ «ΑΦΑΝΤΕΣ» ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ Κ.Κ. ΞΑΝΘΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΑΚΗ
Ένα από τα σημεία που η κυβέρνηση χρησιμοποιεί στη
ρητορική της για να δείξει ότι ασκεί πολιτική με κοινωνικό
πρόσιμο, είναι ότι γίνονται προσλήψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας. Στην κατεύθυνση αυτή οι συναρμόδιοι υπουργοί
αναφέρονται συνεχώς στην σταθεροποίηση του συστήματος
υγείας που ήταν σε διάλυση χάρη στις προσλήψεις που έχουν
γίνει από την κυβέρνηση και σε αυτές που έχουν δρομολογηθεί.
Πόσο αληθές είναι όμως αυτό;
Πέρα από τους ισχυρισμούς των κυβερνητικών παραγόντων,
η πιο αξιόπιστη πηγή για να δούμε πόσες προσλήψεις γίνονται
και αν έχει αυξηθεί ή μειωθεί το προσωπικό του συστήματος
υγείας, είναι το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, όπως δημοσιεύεται στο διαδίκτυο από το
Υπουργείο Εσωτερικών και διοικητικής ανασυγκρότησης και
από το Υπουργείο Οικονομικών στη διεύθυνση apografi.gov.
gr.
Αρχικά μπορούμε να δούμε ότι ο συνολικός αριθμός των
τακτικών (μόνιμων) υπαλλήλων που εργάζονται στο Υπουργείο
Υγείας και στα εποπτευόμενα από αυτό ΝΠΔΔ (Νοσοκομεία,
ΚΥ κλπ) από τον Ιανουάριο του 2015 (που ανέλαβε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝ.ΕΛ) μέχρι και το Μάιο του 2016 έχει μειωθεί
κατά 1.656 . Ήταν 79.023 τον Ιανουάριο του 2015 και είναι
77.367 το Μάιο του 2016.

μετακινήσεις από άλλα υπουργία - φορείς.
Ο λόγος που το 2016 έχουν μειωθεί τόσο εντυπωσιακά οι αποχωρήσεις είναι το νέο ασφαλιστικό που ουσιαστικά ανέκοψε
εκ του νόμου το ρυθμό συνταξιοδοτήσεων. Διαφορετικά τα
πράγματα θα ήταν ακόμα χειρότερα. Πρέπει επίσης να πούμε
ότι το 2013 οι εργαζόμενοι στην υγεία μειώθηκαν κατά 8.101
και το 2014 κατά 6.530.
Βλέπουμε λοιπόν ότι ο αριθμός των μόνιμων εργαζομένων
στην υγεία στους 17 μήνες της διακυβέρνησης της χώρας
από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ έχει μειωθεί κατά 1.656
εργαζόμενους (αντί να αυξηθεί όπως ισχυρίζονται οι Ανδρ.
Ξανθός και Π. Πολάκης), αριθμός αρκετά μεγάλος αν και όχι
αντίστοιχος με τους αριθμούς μείωσης των εργαζομένων στην
υγεία τα προηγούμενα χρόνια. Όμως σίγουρα, αυτούς τους 17
μήνες δεν υπήρξε αύξηση ή σταθεροποίηση του αριθμού των
μόνιμων εργαζομένων στην υγεία. Από την άλλη, ο βασικός
λόγος που δεν υπήρξε μείωση αντίστοιχη με τα προηγούμενα
χρόνια είναι η αλλαγή του ασφαλίστικού που ανέκοψε απότομα το ρυθμό των συνταξιοδοτήσεων και όχι οι προσλήψεις που
όπως φαίνεται είναι ελάχιστες.
Ακόμη και αν δούμε την περίοδο από το Σεπτέμβριο του 2015
(εκλογές) και μετά, και πάλι οι αποχωρήσεις είναι περισσότερες από τις προσλήψεις στο χώρο της υγείας.
Δείτε τον παρακάτω πίνακα:
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Αυτούς τους 17 μήνες έγιναν 704 προσλήψεις-μετακινήσεις
(382 το 2015 και 322 το 2016) στην υγεία και υπήρξαν 3453
αποχωρήσεις (2758 το 2015 και μόλις 695 το 2016). Πρέπει να
σημειώσουμε ότι μαζί με τις προσλήψεις υπολογίζονται και οι
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Βλέπουμε ότι από το Σεπτέμβριο του 2015 μέχρι σήμερα οι
αποχωρήσεις μόνιμου προσωπικού συνέχισαν να είναι κατά
πολύ περισσότερες από τις προσλήψεις, κάτι που διαψεύδει
τους ισχυρισμούς των κ.κ. Ξανθού και Πολάκη.
Ένας άλλος ισχυρισμός που έχει η ηγεσία του υπουργείου
υγείας είναι ότι έχει προχωρήσει σε αθρόες προσλήψεις επικουρικού προσωπικού (γιατρών και λοιπού προσωπικού).
Όμως κι εκεί τα επίσημα στοιχεία τους διαψεύδουν.
Όπως δείχνουν τα στοιχεία ο συνολικός αριθμός εκτάκτου

προσωπικού «Ορισμένου χρόνου - συμβάσεις έργου - ωρομίσθιοι» του Υπουργείου Υγείας και των ΝΠΙΔ του (ΚΕΕΛΠΝΟ)
έχει μειωθεί κατά 163 από τον Ιούνιο του 2015 μέχρι το Μάιο

του 2016. Ακόμα και αν αφαιρέσουμε τα ΝΠΙΔ βλέπουμε ότι
αμιγώς στο Υπουργείο Υγείας και στα Νοσοκομεία ο αριθμός
του έκτακτου και επικουρικού προσωπικού έχει αυξηθεί κατά
μόλις 90 και όχι κατά χιλιάδες όπως ισχυρίζεται ο κ. Πολάκης.
Τα παραπάνω στοιχεία από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου είναι αδιαμφισβήτητα και
εκθέτουν την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και την
κυβέρνηση που προσπαθούν να παραπλανήσουν την κοινωνία μιλώντας για προσλήψεις στην υγεία που δεν γίνονται,
προσλήψεις «άφαντες».
Αυτή η παραπλανητική τακτική των κ.κ. Ξανθού και Πολάκη
το μόνο που πετυχαίνει είναι να εξοργίζει τους εργαζόμενους
στα Νοσοκομεία που βιώνουν την πραγματική κατάσταση που
επικρατεί και όχι την εικονική πραγματικότητα που παρουσιάζουν οι δύο υπουργοί.
Είναι σαφές ότι μοναδική διέξοδος για να γίνουν πραγματικές
προσλήψεις στα Νοσοκομεία είναι η ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια και
έχουν φέρει το δημόσιο σύστημα υγείας σε τόσο άσχημη
κατάσταση.
Γιώργος Μανουσάκης, νοσηλευτής
Μέλος του ΓΣ της ΠΟΕΔΗΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΝΑΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΟΙΗΚΗΤΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΛΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα στην τοπική εφημερίδα με
θέμα την επιλογή διοικητή στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου έχουμε να
τονίσουμε τα παρακάτω:
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1. Είναι δεδομένο ότι οι διορισμοί των διοικητών και των υποδιοικητών στα Νοσοκομεία από τη μνημονιακή συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
ΑΝΕΛ «κατόπιν εισήγησης της επιτροπής αξιολόγησης» ήταν και είναι προϊόν παζαριών και παρασκηνίου και δεν έχουν καμιά απολύτως
σχέση με διαφάνεια και αξιοκρατική αξιολόγηση, έννοιες τις οποίες
συχνά επικαλείται η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός, αλλά και ο
τοπικός βουλευτής Μ. Θραψανιώτης. Ποτέ
δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα τα τελικά
στοιχεία σχετικά με το πόσοι υπέβαλαν
αιτήσεις για τις θέσεις διοικητών και υποδιοικητών, ποτέ δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα τα κριτήρια με τα οποία έγινε η επιλογή,
ποτέ δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα μόρια
αξιολόγησης ή βιογραφικά όλων των
υποψηφίων. Η κυβέρνηση που ισχυρίζεται ότι σώζει (και αυτή) τη χώρα επαναλαμβάνει τις ίδιες παλαιοκομματικές και
ρουσφετοκρατικές τακτικές διοίκησης του
παρελθόντος. Όμως στην περίπτωση του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου
η συγκυβέρνηση εξάντλησε κάθε όριο ανευθυνότητας αφού έχουν
περάσει εξίμησι μήνες που το νοσοκομείο είναι χωρίς διοικητή, και
ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα το όνομα του, αλλά υπάρχουν
μόνο διαρροές και δημοσιεύματα, ενώ κατά την πρόσφατη επίσκεψη
του στο Νοσοκομείο ο αν. υπουργός υγείας Π. Πολάκης αρνήθηκε να
μας πει το όνομα του προσώπου που έχει επιλεγεί για διοικητής, λες
και πρόκειται για κάποιο σοβαρό εσωκομματικό μυστικό και όχι για
μια δημόσια θέση που αφορά όλη την κοινωνία.
2. Σχετικά με τις εικαζόμενες αντιδράσεις μερίδας ιατρών του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου αναφορικά με την ιδιότητα του ατόμου που
πιθανολογείται για διοικήτρια στο Νοσοκομείο μας (νοσηλεύτρια) και
την αμφισβήτηση που σχετίζεται με τους «ρόλους εξουσίας» μεταξύ
ιατρών και νοσηλευτών πρέπει να πούμε τα παρακάτω: Σύμφωνα το
άρθρο 2 του πδ 87/1986 όπως ισχύει σήμερα: «1. Κάθε Νοσοκομείο
απαρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου
10 του νόμου 1397/83, από τρεις υπηρεσίες α) την ιατρική, β) την
Νοσηλευτική και γ) την διοικητική. 2. Κάθε υπηρεσία έχει την δική
της ξεχωριστή συγκρότηση και ιεραρχική διάρθρωση. Οι τρεις υπηρεσίες είναι μεταξύ τους ιεραρχικά ισότιμες και υπάγονται ιεραρχικά
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στον Πρόεδρο του διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου». Στο
άρθρο 10 του ιδίου νομοθετήματος προβλέπεται: «1. Αρμοδιότητες
της ιατρικής Υπηρεσίας είναι: η προώθηση και προαγωγή της υγείας,
της έρευνας και της εκπαίδευσης, η παροχή υπηρεσιών υγείας και ο
προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών. 2. Αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας είναι: η παροχή νοσηλείας
στους αρρώστους, σύμφωνα με τα διδάγματα
της νοσηλευτικής και στο πλαίσιο των κατευ
θύνσεων των υπευθύνων σε κάθε περίπτωση
γιατρών, η προώθηση και προαγωγή της
νοσηλευτικής και της εκπαίδευσης στον τομέα
αυτό, και ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των
παρεχόμενων υπηρεσιών.» Σε όλους τους
Οργανισμούς των Νοσοκομείων προβλέπεται
ξεχωριστή συγκρότηση και διάρθρωση καθε
μίας από τις Υπηρεσίες: ιατρική, Νοσηλευτι
κή, Τεχνική και διοικητική. Οι Υπηρεσίες είναι μεταξύ
τους ισότιμες και υπάγονται στον διοικητή - Πρόεδρο του ΔΣ του Νοσοκομείου. Συνεπώς μεταξύ των
υπηρεσιών του Νοσοκομείου δεν υπάρχουν «ρόλοι
εξουσίας», αλλά ρόλοι συνεργασίας οι οποίοι πρέπει
να τηρούνται με αλληλοσεβασμό και αλληλοεκτίμηση.
Θεωρούμε ότι τυχόν κείμενα που επικαλούνται ιεραρχική σχέση ή
ρόλους εξουσίας μεταξύ των ιατρών και των νοσηλευτών ή άλλων
ειδικοτήτων του Νοσοκομείου είναι άστοχα και δυναμιτίζουν την
ήρεμη και αγαστή συνεργασία μεταξύ όλων των εργαζομένων του
Νοσοκομείου.
3. Ως εργαζόμενοι, δεν έχουμε αυταπάτες σχετικά με τις δυνατότητες
παραγωγής ουσιαστικού έργου από διοικήσεις νοσοκομείων που
είναι αναγκασμένες να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τη μνημονιακή
πολιτική λιτότητας και περικοπών στην υγεία. Από την πλευρά μας ως
εργαζόμενοι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που γνωρίζουμε καλά
με καθημερινή σκληρή προσπάθεια για την όσο το δυνατόν καλύτερη
λειτουργία του Νοσοκομείου και την περίθαλψη των ασθενών και
του τοπικού πληθυσμού, παράλληλα με τον αγώνα για την προάσπιση
της δημόσιας δωρεάν υγείας και την ανατροπή των μνημονιακών
πολιτικών στην υγεία και στην κοινωνία. Φυσικά όποιος και αν είναι
ο διοικητής και ανεξάρτητα με τη διαδικασία ορισμού του θα έχει τη
συμπαράσταση μας εφόσον το έργο του προάγει τη λειτουργία του
Νοσοκομείου προς όφελος της κοινωνίας.
Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΕ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ: ΡΥΘΜΙΣΤΗΚΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ

Κύριε Υπουργέ,
Στη συνάντησή μας 4/3/2016 θέσαμε υπ όψιν σας την πρόθεση Διοικήσεων Ν.Π.Δ.Δ. για υποβάθμιση των υπαλλήλων της ΔΕ
κατηγορίας οι οποίοι προέρχονται είτε από νέα πρόσληψη, είτε από
μετάταξη (οιωνεί διορισμός) και ως εκ τούτω κατέχουν το προσόν διορισμού ή μετάταξης που ορίζει το Π.Δ. υπ’ αριθμ. 50/5-3-2001 όπως

τροποποιήθηκε με το Π.Δ. υπ’ αριθμ. 347/31-12-2003 «Καθορισμός
των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα» ή
άλλες ισχύουσες ειδικές διατάξεις (έτη εμπειρίας για μετάταξη στην
ΔΕ κατηγορία).
H συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ

31 ΈΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΚΥ ΕΛΑΣΣΌΝΑΣ

Στα 35 έτη λειτουργίας του ΕΣΥ θεσμοθετήθηκαν δεκάδες
Μεταρρυθμίσεις στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη χωρίς τελικά να συγκροτηθεί ολοκληρωμένο δίκτυο υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, στην κατεύθυνση της Διακήρυξης

της Alma Ata του ΠΟΥ για την Στρατηγική Υγείας για όλους,
με βάση την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και τη Δημόσια
Υγεία σε μια σύγχρονη τεχνολογική και προηγμένη εκδοχή.
H συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Για δικαίωμα Σύνταξης των Ανδρών με ανήλικο τέκνο ή ανάπηρη σύζυγο
ή ανάπηρο τέκνο 50 ετών με θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης (25ετία) 31/12/2010
Κύριε Υπουργέ,
Σας κοινοποιούμε ΑΠΟΦΑΣΗ του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

η οποία δικαιώνει εν δυνάμει άνδρα συνταξιούχο (βρίσκεται
σε αναστολή σύνταξης) που εργαζόταν στο Γ.Ν. Αθηνών «Γ.
Γεννηματάς» με πρόσληψη από 1.1.1983 έως 31.12.1992, για
χορήγηση Σύνταξης 50 ετών με ανήλικο παιδί, αν και συμπληρώνει 25 έτη Ασφάλισης το έτος 2010 (Διαδοχική Ασφάλιση).
H συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ

ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ ΣΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Με το άρθρο 30 του Ν. 4369/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
171 του Ν. 4389/2016 συγκροτούνται από τη Διεύθυνση Συλλογικών
Οργάνων του Υπουργείου Υγείας, με ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ, τα Πρωτοβάθμια Υπηρεσιακά Συμβούλια των Νοσοκομείων.
Στις αποφάσεις συγκρότησης διαπιστώνονται πλήθος πα-

ρατυπιών στους διορισμούς των τριών μη αιρετών μελών καθ’ ότι δεν
ακολουθούνται οι προβλέψεις του σχετικού Νόμου.
H συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Στην συνάντησή μας στις 4/3/2016 δεσμευτήκατε για την αποκατάσταση της χορήγησης του Επιδόματος Επικίνδυνης και
Ανθυγιεινής Εργασίας χωρίς προϋποθέσεις, με τροποποίηση
του άρθρου 18 του Ν. 4354/2015 που όριζε ότι το Επίδομα δεν

χορηγείται στις άδεις πέραν των έξι ημερών αναρρωτικής κατ’
έτος.
H συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΕΙΗΝΉΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Κύριε Υπουργέ,
Κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011
(ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση Αρ. Φύλλου 465/24-2-2012 «Καθορισμός Επιδόματος

Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας» η οποία καθορίζει τις
ειδικότητες των υπαλλήλων στους Φορείς που δικαιούνται το
εν λόγω επίδομα.
H συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
Κυρία Εισαγγελέα,
Αιτούμαστε την διενέργεια εισαγγελικής έρευνας, προς την
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και ειδικά προς τον
Αν.Υπουργό Υγείας κο Πολάκη για την διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών, επειδή τίθονται σε κίνδυνο κατ’ εξακολούθηση ανθρώπινες ζωές, με τις ρουσφετολογικές πολιτικές απο-

ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ

φάσεις που λαμβάνουν και τις πολιτικές σκοπιμότητες που
υπηρετούν, οι οποίες αναγκάζουν να μένουν κλειστές πάνω
από 50 κλίνες Μονάδων Εντατικής Θεραπείας σε ΔΗΜΟΣΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ.
H συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ
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ΗΜΕΡΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
Σήμερα 12 ΜΑΗ ημέρα του Νοσηλευτικού Προσωπικού η ΠΟΕΔΗΝ πραγματοποίησε ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 08:00 π.μ. – 12μεσ.
και ΣΥΓΚΕΤΝΡΩΣΗ έξω από το Υπουργείο Υγείας.
Αναρτήθηκαν ΠΑΝΟ της ΠΟΕΔΗΝ που αναδεικνύουν
τις καταστροφικές πολιτικές που ασκεί η κυβέρνηση στον Τομέα της Υγείας από τις οποίες κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Α.Ε.
ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗ – ΥΠΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΠΟΛΑΚΗΣ 			
ΤΣΙΠΡΑΣ
Εδώ ο κόσμος ΧΑΝΕΤΑΙ Παίζω τη ζωή των ασθενών
και ……. Ο ΠΟΛΑΚΗΣ
ΚΟΡΩΝΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ τις λίστες
του ΚΕΕΛΠΝΟ
Η ΠΟΕΔΗΝ ζήτησε Εισαγγελική Έρευνα
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.
Πως μπορώ να σώσω ανθρώπινες ζωές…
ΤΟ ΕΚΑΒ Νοσεί…
Όταν καθημερινά παλεύω για τη δική μου;
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.
Επίσης η ΠΟΕΔΗΝ κρέμασε σε μανταλάκια Ματωμένες μπλούζες οι οποίες έγραφαν: ΚΙΝΔΥΝΕΟΥΝ ΖΩΕΣ ΣΤΟ
ΕΣΥ.
Ακολούθησε πορεία στο Υπουργείο Εργασίας προ-

κειμένου να ζητήσουμε την ένταξη στα ΒΑΕ και για άλλη μία
φορά να πάρει πίσω η Κυβέρνηση το νόμο που διαλύει την
Κοινωνική Ασφάλιση.
Ο Υπουργός Εργασίας αρνήθηκε να μας συναντήσει.
Βρήκαμε κατεβασμένα κάγκελα στο Υπουργείο Εργασίας. Θα
μας ξαναβρεί πολλές φορές μπροστά του ο κος Κατρούγκαλος.
Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε την Εισαγγελία του Αρείου
Πάγου και καταθέσαμε την εξής ΑΝΑΦΟΡΑ.
Τηλ. 210-6419332/334
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΓΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Αριθμ. Πρωτ.: 3583
Ημερομηνία: 12/5/2016
Τμήμα: Δ/κο
ΠΡΟΣ:

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΑΝΑΦΟΡΑ
Κυρία Εισαγγελέα,
Αιτούμαστε την διενέργεια εισαγγελικής έρευνας,
προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και ειδικά
προς τον Αν. Υπουργό Υγείας κο Πολάκη για την διερεύνηση
τυχόν ποινικών ευθυνών, επειδή τίθονται σε κίνδυνο κατ’
εξακολούθηση ανθρώπινες ζωές...
H συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ

8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΑΝΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
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Κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές κατ’ εξακολούθηση από τις
καταστροφικές πολιτικές που ασκούνται στο τομέα της Υγείας και της Πρόνοιας.
Παραμένουν κλειστές 50 κλίνες ΜΕΘ, η στελέχωση είναι
κάτω των ορίων ασφαλείας και τα Νοσοκομεία δεν διαθέτουν
υλικά και φάρμακα.
Έκλεισαν 50 κλίνες ΜΕΘ επειδή δεν ανανεώθηκε η σύμβα-

υγειονομικό βήμα

ση των 190 εργαζομένων που απασχολούνταν στις ΜΕΘ μέσω
του ΚΕΕΛΠΝΟ, προκειμένου η κυβέρνηση να προσλάβει «τα
δικά της παιδιά» αφού οι προσλήψεις είναι εκτός ΑΣΕΠ.
Ακόμη οι Υπουργοί μαγειρεύουν τις λίστες.
Το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης έδωσε στη δημοσιότητα την απογραφή του ανθρώπινου δυναμικού του Δημόσιου
Τομέα από την οποία προκύπτει ότι εφέτος μισθοδοτούνται

ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

2.500 λιγότεροι υπάλληλοι στο ΕΣΥ σε σχέση με πέρυσι και
συνολικά την τριετία 13.500 λιγότεροι υπάλληλοι. Δεν μπορεί
ακόμη να υπολογισθεί το νούμερο των αποχωρησάντων προς
συνταξιοδότηση από το ΕΣΥ έως 12/5/2016 προκειμένου να
προλάβουν τις νέες δυσμενείς αλλαγές. Ίσως ξεπεράσουν
τους 1.000
30.000 είναι οι κενές οργανικές θέσεις με 1 Νοσηλεύτρια στη
βάρδια σε κάθε κλινική των 40 Ασθενών.
Η κυβέρνηση αρνείται να μονιμοποιήσει το Επικουρικό προσωπικό των οποίων οι συμβάσεις λήγουν 30/9/2016. Καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και θα παλέψουμε για την
μονιμοποίησή τους.
Η κυβέρνηση αρνείται να ανανεώσει τις συμβάσεις του προσωπικού που υπηρετεί στο ΕΣΥ μέσω κοινοτικών προγραμμάτων αν και οι Μονάδες στενάζουν από τις ελλείψεις.
Προσωπικό που επίσης καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Τα Νοσοκομεία εμφανίζουν σημαντικές ελλείψεις σε υλικά
και φάρμακα.
Οι ληξιπρόθεσμές οφειλές των Νοσοκομείων ανέρχονται στα
2 δις ευρώ. Τα Ταμεία τους είναι άδεια. Εφέτος η χρηματοδότηση είναι μειωμένη 350 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι (1.150
δις ευρώ).
Τα Νοσοκομεία δεν διαθέτουν Υγειονομικό υλικό, φάρμακα,
αναστέλλονται χειρουργεία. Φέρνουν οι ασθενείς υλικά από
το σπίτι τους. Οργανώνονται έρανοι από φορείς και προσωπικό για την προμήθεια υλικών στα Νοσοκομεία.
Διαλύουν την Πρωτοβάθμια Περίθαλψη με την κατάργηση
Μονάδων (πάνω από 50%) και την ανάθεση της ζήτησης στον
Ιδιωτικό Τομέα. Η ψευτομεταρρύθμιση που επιχειρούν είναι
«στάχτη στα μάτια» για την συγκάλυψη της διάλυσης και την
μετακύλιση του κόστους στις τσέπες των πολιτών.
Στην ΠΡΟΝΟΙΑ συρρικνώνονται και κλείνουν Μονάδες. Το
προσωπικό μετακινείται σε μεγάλες αποστάσεις και οφείλονται
δεδουλευμένες πρόσθετες αμοιβές πολλών μηνών του τρέχοντος και παρελθόντων ετών.
Με την ψευτομεταρρύθμιση της κυβέρνησης στην Ψυχική
Υγεία βαίνουν προς κατάργηση τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία και
άλλες Μονάδες Ψυχικής Υγείας με την σύσταση των Περιφερειακών Διοικήσεων Τομέων Ψυχικής Υγείας οι οποίες απο-

φασίζουν ή εισηγούνται την ίδρυση και την κατάργηση Μονάδων, την μεταφορά υπηρεσιών και προσωπικού ακόμη και
προς τις Ιδιωτικές Μονάδες Ψυχικής Υγείας του Τομέα.
Εκτός του Νοσοκομείου της Σαντορίνης με το Νομοσχέδιο
της Ψυχικής Υγείας η ΑΕΜΥ Α.Ε. αναλαμβάνει εργολαβικά το
Δημόσιο Σύστημα Ψυχικής Υγείας.
Με τη λειτουργία του Νοσοκομείου Θήρας Α.Ε. κλείνει το Κέντρο Υγείας και το προσωπικό του Κ.Υ. μεταφέρεται στην Α.Ε.,
με υποβάθμιση των εργασιακών και μισθολογικών συνθηκών.
Το ΕΚΑΒ στενάζει από τις ελλείψεις ασθενοφόρων και Πληρωμάτων Ασθενοφόρων. Αντί προσλήψεων η κυβέρνηση
βρήκε τη λύση. Ανατίθονται οι διακομιδές στην Πυροσβεστική
και τους ΟΤΑ.
Η κυβέρνηση συρρικνώνει, ιδιωτικοποιεί το ΕΣΥ και ελαστικοποιεί τις εργασιακές σχέσεις. Μέσω του ανασχεδιασμού του
Υγειονομικού Χάρτη της χώρας, της έκδοσης νέων οργανισμών
και τις μετακινήσεις προσωπικού, επιχειρεί την κατάργηση των
διασυνδεόμενων Νοσοκομείων, την ενοποίηση και την κατάργηση υπηρεσιών, τις συγχωνεύσεις κλινικών και κλινών.
Ο έλεγχος του ΕΣΥ θα περάσει στην ΑΕΜΥ Α.Ε. με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Σύντομα η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να
βάλει την ΑΕΜΥ Α.Ε. στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. ΕΣΥ Α.Ε.
Η κυβέρνηση επιδιώκει την επέκταση των Συμβάσεων έργου
χωρίς εργασιακά δικαιώματα (δεν δικαιούται αναρρωτικές και
κανονικές άδειες) στο σύνολο των νέων προσλήψεων, αλλά και
την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων των υπαλλήλων
που ήδη εργάζονται.
Διεκδικούμε την εκδίωξη των εργολάβων, την επανασύσταση των Οργανικών θέσεων και μόνιμη σταθερή εργασία για
όλους, την Δωρεάν Δημόσια Υγεία – Πρόνοια με καθολική
πρόσβαση, την Επαρκή στελέχωση και χρηματοδότηση, την
Μονιμοποίηση του Επικουρικού Προσωπικού, την Ανανέωση
Συμβάσεων των εργαζομένων που υπηρετούν στην εκτέλεση
κοινοτικών προγραμμάτων, την Ένταξη στα ΒΑΕ, την Κατάργηση του Αντιασφαλιστικού Νόμου 4387/2016, την Ανάκτηση των
Μνημονιακών Απωλειών
ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ.
ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ.

4ΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
4ωρη Πανελλαδική Στάση Εργασίας 11.00 – 15.00
στο ΕΣΥ, την ΠΡΟΝΟΙΑ, το ΕΚΑΒ.
Ξεσηκωνόμαστε.
Λέμε ΟΧΙ
1. Στη ΔΙΑΛΥΣΗ του ΕΣΥ, της ΠΡΟΝΟΙΑΣ, του ΕΚΑΒ
2. Στις ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ Συμβάσεις ΕΡΓΟΥ

• Απόσυρση του Αντιασφαλιστικού Νόμου
• Ένταξη στα ΒΑΕ
• Ανάκτηση Μνημονιακών Απωλειών.
Συγκεντρώσεις:
• Για την Αττική 11.30πμ έξω από το Υπουργείο Υγείας. Οι
εκδηλώσεις της Συγκέντρωσης θα ξεκινήσουν στις 8.30πμ.
• Για την περιφέρεια: Στα προαύλια των Νοσοκομείων ή τις
ΥΠΕ (σε συνεννόηση με
την Ε.Ε. της ΠΟΕΔΗΝ)

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
• Μόνιμη σταθερή εργασία για όλους
• Επαρκή στελέχωση και χρηματοδότηση του ΕΣΥ και της
Πρόνοιας
• Δωρεάν Δημόσια Υγεία – Πρόνοια με καθολική πρόσβαση
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ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ
Τραγικές ελλείψεις προσωπικού στα Νοσοκομεία της Στερεάς
Ελλάδας επιμέλεια Γ.Σ. ΠΟΕΔΗΝ Γιάννη Αγγελάτος
Προβλήματα Νοσοκομείων Πελοποννήσου επιμέλεια Γ.Σ. ΠΟΕΔΗΝ Βασίλης Μιχαλόπουλος
Προβλήματα Νοσοκομείων Αν. Μακεδονίας Θράκης επιμέλεια
Γ.Σ. ΠΟΕΔΗΝ Αικατερίνη Πετράκη
Προβλήματα Νοσοκομείων Θεσσαλονίκης & Νήσων επιμέλεια

ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ

Γ.Σ. ΠΟΕΔΗΝ Αναστασία Πολίτου
Προβλήματα Νοσοκομείων Ηπείρου – Ιονίων Νήσων – Δυτικής
Μακεδονίας επιμέλεια Γ.Σ. ΠΟΕΔΗΝ Χρήστος Γιωτόπουλος
Προβλήματα Νοσοκομείων Κρήτης επιμέλεια Γ.Σ. ΠΟΕΔΗΝ
Κυριάκος Θεοδοσάκης
Τα στοιχεία στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ
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ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Το Σύμφωνο Λυκουρέντζου – ANDOR προέβλεπε την κατάργηση των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων τέλους του έτους 2015, με
απορρόφηση των ανεπτυγμένων υπηρεσιών, από τους Ψυχιατρικούς τομείς των Γενικών Νοσοκομείων.
Ψυχιατρικοί τομείς στα Γενικά Νοσοκομεία δεν συστήθηκαν
και δεν θα συστηθούν ποτέ.
Για να κλείσει τη νέα Συμφωνία η Κυβέρνηση, προωθεί Νομοσχέδιο για την Ψυχική Υγεία που προβλέπει συγκεκαλυμμένα την
κατάργηση των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων, την ιδιωτικοποίηση
των Υπηρεσιών Δημόσιας Ψυχικής Υγείας, την κινητικότητα του
προσωπικού. Θεσμοθετεί Τομεακές Περιφερειακές Διοικήσεις
οι οποίες θα διοικούν τους τομείς Ψυχικής Υγείας με την σημερινή τους σύσταση, στους οποίους περιλαμβάνονται και Ιδιωτικές
Μονάδες Ψυχικής Υγείας.
Δίνεται το δικαίωμα με αποφάσεις του Περιφερειακού Διοικητικού Συμβουλίου, ή εισήγησή του και απόφαση Υπουργού, να
καταργούνται Υπηρεσίες, να μεταφέρονται σε άλλες μονάδες του
τομέα, όπως επίσης να μετακινείται προσωπικό από Μονάδα σε
άλλη Μονάδα του τομέα.
Τι σημαίνει αυτό;
Κατάργηση Δημοσίων Κλινικών και δραστηριοτήτων Ψυχο κοινωνικής αποκατάστασης και μεταφορά τους σε άλλες Μονάδες
Ψυχικής Υγείας, Δημόσιες ή Ιδιωτικές εντός του τομέα.
Κλείνουν Ψυχιατρικές Κλινικές, ξενώνες ή άλλες δραστηριότητες των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων, μεταφέρονται στους Ψυχιατρικούς τομείς των Γενικών Νοσοκομείων και επειδή δεν υφίστανται μεταφέρονται σε Ιδιωτικές Μονάδες του τομέα Ψυχικής
Υγείας, μαζί με το Προσωπικό.
Με πρόταση της Τομεακής Περιφερειακής Διοίκησης και απόφαση Υπουργού, συγχωνεύονται Δημόσιες Υπηρεσίες Ψυχικής
Υγείας, με Ιδιωτικές εντός του τομέα Ψυχικής Υγείας.
ΔΙΑΛΥΣΗ- ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της Ψυχικής Υγείας.
ΕΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ.
Όσων Ασθενών τα χρήματα εξαντλήθηκαν από τις μακροχρό-

νιες Νοσηλείες, το μέλλον είναι τα ΠΑΓΚΑΚΙΑ, οι ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ στο βάθος ΑΣΤΕΓΟΙ.
Στο προωθούμενο ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ, δεν μπορούσε να λείψει ο
ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ της ΥΓΕΙΑΣ η ΑΕΜΥ Α.Ε.
Ακονίζει τα μαχαίρια της για να βάλει πόδι και χέρι στη Δημόσια
Ψυχική Υγεία.
Το σχέδιο Νόμου προβλέπει ότι μπορεί να αναλάβει τα πάντα
στη Ψυχική Υγεία.
Ψυχιατρικές Κλινικές, Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, Πρωτοβάθμιες Υπηρεσίες, Τμήματα Επειγόντων και χρόνιων
Ψυχικά Πασχόντων.
Γενικά τα πάντα όλα.
Προβλέπει ταυτόχρονη κατάργηση των αντίστοιχων λειτουργούντων Μονάδων στο Δημόσιο Σύστημα Ψυχικής Υγείας και βέβαια μεταφορά του Προσωπικού.
Όπως στη Σαντορίνη. Κλείνει το Κέντρο Υγείας και το Προσωπικό
μεταφέρεται στο Νοσοκομείο Θήρας που αναλαμβάνει η ΑΕΜΥ
Α.Ε.
Το Νομοσχέδιο προβλέπει ότι η ΑΕΜΥ Α.Ε. θα προσλαμβάνει
προσωπικό, για την ίδρυση Μονάδων Ψυχικής Υγείας, με ατομικές Συμβάσεις έργου, χωρίς Εργασιακά δικαιώματα.
Αυτό το μέλλον επιφυλάσσει η Κυβέρνηση στο Δημόσιο Σύστημα Ψυχικής Υγείας. Κατάργηση των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων
και την πίσω πόρτα, ιδιώτες. Οι Μ.Κ.Ο. βολεύτηκαν με την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Εξάλλου πάντα είχαν στενούς δεσμούς
με την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ. Ισχύει ότι εφέτος παίρνουν
μεγαλύτερες επιχορηγήσεις έναντι οφειλών και όχι ανά ωφελούμενο, όπως προβλέπουν σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις;
Ποιοι κρύβονται πίσω από αυτή την απόφαση; Ποια στελέχη
του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται πίσω από Μ.Κ.Ο. ή Ιδιωτικές Μονάδες
Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης; Έχουμε ονόματα. Θα τα αποκαλύψουμε!!!
Θα πάρει Απαντήσεις η κυβέρνηση.
Έρχονται. Όταν κατατεθεί το Νομοσχέδιο στη Βουλή.
Μ.Γ.

ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΒΛΑΠΤΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ
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Η ΠΟΕΔΗΝ δεν ξεχνάει σε καμία των περιπτώσεων την
ΠΡΟΝΟΙΑ στις παρεμβάσεις της. Σε όλα τα κείμενα, τις αποφάσεις της, τις διεκδικήσεις της, συμπεριλαμβάνονται τα αιτήματα
των εργαζομένων και αναδεικνύονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες της ΠΡΟΝΟΙΑΣ.
Έδωσε και δίνει μάχες καθημερινά η ΠΟΕΔΗΝ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ των ασκούμενων Μνημονιακών Πολιτικών. Απέφυγε
στη ΠΡΟΝΟΙΑ τις διαθεσιμότητες, την απευθείας με Υπουργική
απόφαση κατάργηση Μονάδων, απέτρεψε μετακινήσεις προσωπικού (όχι ότι δεν έγιναν), έδωσε μάχες για τη συγκρότηση
ολοκληρωμένου Δημοσίου Δικτύου Υπηρεσιών Πρόνοιας, ώστε
να είναι σε θέση ανά κατηγορία περιθαλπόμενων να καλύπτει τις
ανάγκες του πληθυσμού αναφοράς (προσδιορισμένες περιοχές).
Έδωσε και δίνει μάχες για την καταβολή των δεδουλευμ
ένων νυχτερινών και αργιών. Συνεχίζει τους αγώνες για την συγκρότηση ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων σε κάθε περιφερειακό Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.
Επιδιώκει την έκδοση ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ που θα
αποτελεί το ενιαίο πλαίσιο προσδιορισμού του τρόπου έκδοσης
των νέων οργανισμών.
Την σαφή περιγραφή στους οργανισμούς θέσεων ευθύνης,
ώστε να καταβάλλονται τα επιδόματα ευθύνης.
Η ΠΟΕΔΗΝ παρεμβαίνει τακτικά στον Υπουργό και τον Γενικό
Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας προφορικά και γραπτά για
την επίλυση αιτημάτων των προνοιακών Μονάδων και των εργαζομένων. Αρκεί να το έχουν ζητήσει τα Σωματεία.
Επιλύθηκε με παρέμβαση της ΠΟΕΔΗΝ η χορήγηση των πρόσθετων αμοιβών των μηνών ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
και του πρώτου εξαμήνου του έτους 2016, (Νόμος 4384/2016
άρθρο 52).
Ρυθμίστηκε η χορήγηση των οφειλόμενων πρόσθετων αμοι-
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βών των ετών 2012-7/7/2016 με το Ν. 4403/2016 αρθ.47. Είναι
σε καλό δρόμο η τροποποίηση της διαδικασίας χορήγησης. Η
τροποποίηση της διαδικασίας χορήγησης δεν θα επιλύσει το
πρόβλημα της τακτικής χορήγησης των νυκτερινών και αργιών.
Η ουσία του προβλήματος βρίσκεται στη μη έγκυρη και επαρκή
χρηματοδότηση των Μονάδων για την καταβολή των δεδουλευμένων. Δε λύνει το πρόβλημα ο όποιος νέος Νόμος ο οποίος θα
τροποποιεί τη διαδικασία. Το πρόβλημα λύνεται με επαρκή χρηματοδότηση των νυχτερινών και Αργιών.
Η ΠΟΕΔΗΝ πιέζει στη κατεύθυνση της επιχορήγησης των πρόσθετων αμοιβών ώστε να εξοφλούνται σε πραγματικό χρόνο.
Τα προβλήματα της ΠΡΟΝΟΙΑΣ, προκύπτουν από τις Μνημονιακές Πολιτικές που ασκούνται. Ίδια προβλήματα με την Δημόσια Υγεία. Υποχρηματοδότηση, Υποστελέχωση, Συγχωνεύσεις
και καταργήσεις Μονάδων, μετακινήσεις προσωπικού σε μεγάλες αποστάσεις, ιδιωτικοποίηση.
Αυτά παλεύει η ΠΟΕΔΗΝ. Την κατάργηση των ασκούμενων
Μνημονιακών Πολιτικών.
Την παραμονή της μεγάλης απεργίας 8 Ιούνη στο NOVOTEL,
η ΠΟΕΔΗΝ οργάνωσε σύσκεψη των Διοικητικών Συμβουλίων
των Σωματείων της Πρόνοιας. Ήταν μικρή η συμμετοχή για αντικειμενικούς λόγους (πολλά έξοδα). Οι συμμετέχοντες έθεσαν τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και οι Μονάδες
τα οποία καταγράφηκαν από την ΠΟΕΔΗΝ και θα προωθηθούν
δυναμικά προς επίλυση.
Αγώνας χρειάζεται. Ενωμένοι, ΠΟΕΔΗΝ και εργαζόμενοι στην
ΠΡΟΝΟΙΑ, θα ανατρέψουν τις Πολιτικές που διαλύουν το Κράτος
Πρόνοιας.
Όλοι στο δρόμο με την ΠΟΕΔΗΝ.
Μ.Γ.
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ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Το Σωματείο Εργαζομένων του ΕΚΑΒ και οι εργαζόμενοι σε αγαστή συνεργασία με την ΠΟΕΔΗΝ, αναδεικνύουν την διάλυση της Προνοσοκομειακής Φροντίδας στη
χώρας μας.
Το ταμείο είναι μείον στο ΕΚΑΒ για την συντήρηση των
Ασθενοφόρων. Λόγω της συρρίκνωσης της Κρατικής
Χρηματοδότησης δεν προμηθεύονται νέα Ασθενοφόρα.
Η ολοκλήρωση του Διαγωνισμού προμήθειας των Ασθενοφόρων κατάντησε το γεφύρι της Άρτας, λόγω αντικρουόμενων συμφερόντων.
Το προσωπικό (πληρώματα Ασθενοφόρων) αποδεκατίστηκε από τις αθρόες συνταξιοδοτήσεις. Αυτά ακριβώς
τα προβλήματα αναδεικνύει το Δ.Σ. του Σωματείου του
ΕΚΑΒ και η ΠΟΕΔΗΝ. Προβλήματα που οδηγούν στην
Ιδιωτικοποίηση των Πρωτογενών και κυρίως των δευτερογενών διακομιδών. Πάει περίπατο η περιφερειοποίηση του ΕΚΑΒ. Η μάλλον όχι!!! Η Κυβέρνηση υποτίθεται
της αριστεράς βρήκε τη λύση. Επανέρχονται χουντικές
διατάξεις!!!
Με τον ν. 4368/2016 τις διακομιδές αναλαμβάνει το
προσωπικό των ΟΤΑ και η Πυροσβεστική. Με έξι ώρες
εκπαίδευση (σχετική εγκύκλιος ΕΚΑΒ). Με έξι ώρες ο
υπάλληλος του Δήμου, ο Πυροσβέστης, παίρνει εξειδίκευση ως πλήρωμα Ασθενοφόρων. Με τη λογική αυτή
της Κυβέρνησης με άλλες έξι ώρες εκπαίδευσης μπορεί
να ασκεί Ιατρική!!!
Το Δ.Σ. του Σωματείου του ΕΚΑΒ αναδεικνύει τις πολιτικές απαξίωσης του ΕΚΑΒ και οργανώνει δυναμικές
κινητοποιήσεις. Χρησιμοποιούν τα Ασθενοφόρα στις Κινητοποιήσεις ως μέσο δουλειάς για να είναι σε θέση να
τα χρησιμοποιήσουν όταν παραστεί ανάγκη (κλίση για διακομιδή Ασθενούς). ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ!!!
Εξάλλου τακτικά τα ΜΑΤ στέλνουν στο Νοσοκομείο

Υγειονομικούς. Εάν υπάρξει κλήση για διακομιδή πως θα
εκτελεσθεί, όταν το ασθενοφόρο θα είναι σε άλλο σημείο
από τον διασώστη;
Δημιουργούν Πολιτικό πρόβλημα στη Κυβέρνηση. Πρέπει να τρομοκρατηθούν. Δούρειος Ίππος υπάρχει προς
διάθεση. Οι προσκυνημένοι συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ.
Οι νεογενίτσαροι πρέπει να είναι και να φαίνονται Συριζαίοι. Παίρνουν κεφάλια!!! Αρκεί να δίνουν διαπιστευτήρια στη Διοίκηση του ΕΚΑΒ και τους δύο Υπουργούς
Υγείας.
Διώκεται το σύνολο του προεδρείου του Σωματείου.
Ανακάλυψαν αίτηση μετακίνησης που υποβλήθηκε το
έτος 2010 από μέλος του Προεδρείου του Σωματείου και
τολμούν να λένε ότι την υλοποιούν τώρα μετά έξι χρόνια.
Δεν θα περάσουν οι Διώξεις των μελών της Διοίκησης
του Σωματείου του ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ δεν ανήκει στους καρεκλοθήρες του ΣΥΡΙΖΑ. Ανήκει στον Ελληνικό Λαό και
τους εργαζόμενους που καταθέτουν καθημερινά τη ψυχή
τους.
Η ΑΔΕΔΥ, η ΠΟΕΔΗΝ, οι Συνταξιούχοι του ΕΚΑΒ, οι
Εργαζόμενοι είναι μαζί τους. Συμπαραστάτες στους αγώνες. Θα νοιώθουν συνεχώς την ανάσα των εργαζομένων
του ΕΚΑΒ, του Σωματείου και της ΠΟΕΔΗΝ.
Δείτε μια αριστερή Κυβέρνηση με νοοτροπία ολοκληρωτικών καθεστώτων!!!
Μην τους χάσουμε!!!
Αλήθεια ο Κος Πολάκης παίρνει τηλέφωνα εργαζόμενους του ΕΚΑΒ και τους υποχρεώνει να είναι υποψήφιοι
στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο με το ψηφοδέλτιο των καρεκλοθήρων συνδικαλιστών του ΣΥΡΙΖΑ;
Ουέ και αλίμονό τους!!!
Μ.Γ.

ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Ο Κος Κατρούγκαλος, ο κουμουνιστής Υπουργός «θεός
φυλάξει», ο ταξικός αποστάτης, χορεύει στις στάχτες
του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και ζητάει και
χειροκροτήματα. Εκτέλεσε με το παγωμένο χαμόγελο
«σαν να έρχεται από το υπερπέραν» την αποστολή που
του ανατέθηκε. Ανέλαβε να υλοποιήσει τις Μνημονιακές
δεσμεύσεις διάλυσης του Συστήματος και τα ΚΑΤΑΦΕΡΕ
με το παραπάνω. Άξιος ο μισθός του.
Είναι ο ίδιος. Ναι δεν κάνετε λάθος, ο οποίος κατά την
ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, κατακεραύνωνε του Μνημονιακούς Νόμους της Κοινωνικής Ασφάλισης 3863/2010, 3865/2010, 4093/2012 και προέτρεπε
τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους μέσω της τηλεόρασης να τον επισκεφτούν στο Δικηγορικό του γραφείο,
για προσφυγές περί Αντισυνταγματικότητας των Νόμων.
Η λεπτομέρεια είναι ότι πλούτισε από την αντιμνημονιακή του δράση. Τσίμπησε πολλούς πελάτες που τους
μάδησε!!! Τι έκανε λοιπόν ο Κος Κατρούγκαλος;
Όχι μόνο ως Υπουργός δεν κατήργησε τους αντιασφαλιστικούς Μνημονιακούς Νόμους, τους θεώρησε και
ανεπαρκείς για τη σωτηρία του συστήματος. Γι’ αυτό ψήφισε το ν. 4387/2016 που βάζει ταφόπλακα στο σύστημα.
Υπάρχει ζήτημα λένε, Κυβέρνηση και Δανειστές με τη
βιωσιμότητα του Ασφαλιστικού Συστήματος. Και κερατάδες και δαρμένοι οι πολίτες. Πληρώνουν από όλες τις
πάντες.
Εάν η Ελληνική οικονομία ήταν σε ρυθμούς ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, με κοινωνική συνοχή, εάν δεν υπήρχε τόσο υψηλή
ανεργία σε επίπεδα ανθρωπιστικής κρίσης, εάν δεν κού-
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ρευαν και καταλήστευαν τα αποθεματικά των ταμείων,
δεν καταργούσαν τους κοινωνικούς πόρους, δεν συρρικνώνονταν η Κρατική Χρηματοδότηση, δεν ευνοούσαν
την εισφοροκλοπή και εισφοροδιαφυγή, θα αντιμετώπιζε πρόβλημα βιωσιμότητας το ασφαλιστικό σύστημα;
Ασφαλώς και όχι.
Οι Νεοφιλελεύθερες πολιτικές της Κυβέρνησης παίρνουν ως δεδομένη βασική παράμετρο την αυτοχρηματοδότηση του συστήματος (σε περίοδο ύφεσης, υψηλής
ανεργίας, capital control) και τα μηδενικά αποθεματικά
των Ασφαλιστικών ταμείων.
Με βάση λοιπόν αυτές τις παραδοχές και τις ασκούμενες Πολιτικές, ασφαλώς και το σύστημα χρειάζεται τον
Τσίπρα του για να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα.
Ρήτρα εξισορρόπησης ελλειμμάτων, Ατομικές μερίδες,
συντελεστή βιωσιμότητας, νέος υπολογισμός των παροχών σε όλο τον ασφαλιστικό βίο, αύξηση εισφορών, ενοποίηση ταμείων και γενικώς μετατροπή των συντάξεων
Κύριας επικουρικής Ασφάλισης και εφάπαξ σε Προνοιακά Επιδόματα. Κανείς δεν γλυτώνει. Παλιοί, νέοι συνταξιούχοι.
350.000 νέοι Συνταξιούχοι παίρνουν προκαταβολές σύνταξης. Η έκδοσή τους αφήνει νέα τρύπα 3 δις στο σύστημα. Θα συνεχίσουν λοιπόν να παίρνουν προκαταβολές
όπως και όσοι υποβάλλουν από εδώ και στο εξής αίτημα
συνταξιοδότησης, αυξάνοντας φυσικά και τα εμπόδια
στη χορήγηση των προσωρινών συντάξεων. Με προκαταβολές θα πορευθεί η κυβέρνηση. Εάν αποφασίσουν να
εκδώσουν τις συντάξεις.
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Έρχεται νέο Μαχαίρι!!! Σε κάθε περίπτωση χαμένοι βγαίνουν οι Συνταξιούχοι.
Εκδόθηκαν εγκύκλιοι με το νέο τρόπο υπολογισμού
των Συντάξεων Κύριων Επικουρικών και εφάπαξ. Προκύπτει ότι για κάθε χρόνο που θα κυλάει, ο υπολογισμός
θα είναι διαφορετικός με συνεχείς μειώσεις, χρόνο με το
χρόνο του ύψους των συντάξεων και εφάπαξ.
Δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί το ύψος των Επικουρικών Συντάξεων και του Εφάπαξ για τα επόμενα έτη
(πλην του τρέχοντος) καθότι υπολογίζεται με βάση τον
συντελεστή βιωσιμότητας του κάθε ταμείου σε ετήσια
βάση.
Απαιτούνται πολλές ακόμη διευκρινιστικές εγκύκλιοι
για να επαναϋπολογισθούν οι συντάξεις.
Στο μετοχικό ταμείο ξεκίνησε ήδη η σφαγή έως 60%
(μέσο όρο 44%) των τρίμηνων μερισμάτων που καταβάλλονται. Επίσης θα παρακρατηθούν τα αναδρομικά του
πρώτου τριμήνου, στα επόμενα δύο τρίμηνα.
150.000 χαμηλοσυνταξιούχοι είδαν να τους κόβεται το

ΕΚΑΣ (230ευρώ το μήνα). Άλλαξε η ημερομηνία καταβολής των μηνιαίων συντάξεων του ΕΤΕΑ (πρώην ΤΕΑΔΥ).
Θα χορηγούνται στη δεύτερη εργάσιμη κάθε μήνα. Δεν
είναι τυχαίο. Εμπεριέχει δόλο. Εφέτος θα καταβληθούν
11 μερίσματα. Κλοπή μιας μηνιαίας Επικουρικής Σύνταξης.
Υπάρχει λύση για τη σωτηρία του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης; Ασφαλώς ΝΑΙ.
Η κατάργηση των Μνημονιακών Πολιτικών. Η γενναία
Κρατική Χρηματοδότηση των ταμείων Κύριας και Επικουρικής ασφάλισης και Εφάπαξ. Η καταπολέμηση της
ανεργίας, η ανάπτυξη της οικονομίας με Κοινωνικό περιεχόμενο.
Εν’ τέλει η επιστροφή των Κλεμμένων στο Σύστημα.
Με λίγα λόγια η ανατροπή των ασκούμενων Πολιτικών.
Διαφορετικά θα έχουμε νέους και άλλους νέους Ασφαλιστικούς Νόμους. Στην κατεύθυνση της πλήρους διάλυσης και εξαφάνισης των Συντάξεων.
Μ.Γ.

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ
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Η ΠΟΕΔΗΝ
35 χρόνια μετά
τη λειτουργία
του ΕΣΥ και 31
χρόνια μετά τη
λειτουργία του
Πρώτου
Κέντρου
Υγείας
στην Ελασσόνα
από τον αείμνηστο Γεννηματά
Γεώργιο, οργάνωσε ημερίδα
την Τετάρτη 15/7/2016 στην Ελασσόνα για την Πρωτοβάθμια περίθαλψη, σε συνεργασία με το δραστήριο Σωματείο των Κέντρων Υγείας του Νομού Λάρισας.
Μεγάλη ήταν η συμμετοχή συνδικαλιστικών φορέων
από τα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας της περιοχής,
καθώς επίσης και τοπικών φορέων χρηστών των υπηρεσιών.
Συμμετείχαν και χαιρέτησαν οι Δήμαρχοι της περιοχής.
Η ΠΟΕΔΗΝ για άλλη μια φορά παρουσίασε συγκεκριμένα στοιχεία που δεν αμφισβητούνται για τη διάλυση της
Πρωτοβάθμιας περίθαλψης την περίοδο των Μνημονίων.
Οι πρώην Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ κλείνουν η μία
μετά την άλλη, εξαιτίας των μεγάλων ελλείψεων Ιατρικού
και λοιπών επαγγελματιών Υγείας.
Τα Κέντρα Υγείας στενάζουν από την υποστελέχωση
και την υποχρηματοδότηση. Από τη στιγμή που μεταφέρθηκαν Διοικητικά, λειτουργικά και οργανικά στις ΥΠΕ
(2014), άρχισε η αντίστροφη μέτρηση της διάλυσης. Ουσιαστικά δεν είναι σε θέση να παρέχουν ασφαλείς Πρωτοβάθμιες Υπηρεσίες.
Τα στοιχεία είναι αδιαμφισβήτητα και εμφανίζουν την
εικόνα διάλυσης (site ΠΟΕΔΗΝ). Στην ημερίδα συμμετείχε και πήρε το λόγο αρκετές φορές ο Αν. Διοικητής
της 5ης ΥΠΕ Κος Βενιζέλος ως εργαζόμενος στην Πρωτοβάθμια περίθαλψη, αλλά και ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης. Δεν ήταν σε θέση να αμφισβητήσει την εικόνα
διάλυσης.
Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ στην παρουσίασή του, αποδόμησε την υποτιθέμενη μεταρρύθμιση που εξήγγειλε η
Κυβέρνηση ως ανεφάρμοστη.
Η Κυβέρνηση επί της ουσίας υλοποιεί το ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3,
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που προβλέπει την αξιολόγηση των Μονάδων, την κατάργηση, συγχώνευση πολλών εξ’ αυτών και την ανάθεση
κάλυψης της ζήτησης στον Ιδιωτικό Τομέα.
Η προωθούμενη μεταρρύθμιση παραδίδει την Πρωτοβάθμια περίθαλψη στα Ιδιωτικά συμφέροντα της Υγείας,
την ΑΕΜΥ Α.Ε. Δημιουργεί αυτοδιαχειριζόμενες Μονάδες που θα χρηματοδοτούνται έμμεσα ή άμεσα από τη
τσέπη των πολιτών με την εμπλοκή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Το συμπέρασμα είναι ότι η Κυβέρνηση διαλύει κατ’
εφαρμογή του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ 3 την Πρωτοβάθμια Περίθαλψη. Την παραδίδει φιλέτο- φιλέτο στον Ιδιωτικό Τομέα. Οι πολίτες καλούνται να πληρώνουν από την τσέπη
τους τις υπηρεσίες που έχουν ανάγκη.
Χάνονται ανθρώπινες ζωές εξαιτίας των ελλείψεων Ιατρών, λοιπών επαγγελμάτων υγείας, υλικών, ασθενοφόρων και πληρωμάτων ασθενοφόρων για τις διακομιδές
ασθενών.
Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ πρότεινε για την αντιστροφή
της κατάστασης:
1) Επαρκή στελέχωση και χρηματοδότηση
2) Δωρεάν με καθολική πρόσβαση παροχή υπηρεσιών
Πρωτοβάθμιας περίθαλψης
3) Επαρκείς Υπηρεσίες που να καλύπτουν τις ανάγκες
του πληθυσμού αναφοράς
4) Δημιουργία ενιαίου Νόμιμου προσώπου Δημοσίου
Δικαίου κατά Νομό, με τίτλο Ν.Π.Δ.Δ. Μονάδων Πρω
τοβάθμιας περίθαλψης. Νομού……
Όλα αυτά απαιτούν κατάργηση των Μνημονίων.
Ακούει κανείς στην Κυβέρνηση;
Μ.Γ.

ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΜΕΓΡΑΦΕΙ
Μ.Γ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Η ΠΟΕΔΗΝ είτε ως Εκτελεστική Επιτροπή, είτε με Συνδικαλιστικά
Στελέχη της βρίσκεται σε διαρκή αγωνιστική κινητικότητα, αναδεικνύοντας τις καταστροφικές Πολιτικές που ασκούνται στον τομέα της
Δημόσιας Υγείας.
Στο Γενικό Συμβούλιο 20 Μαΐου 2016, ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ,
πρότεινε 24ωρη Πανελλαδική Πανυγιειονομική Κινητοποίηση και Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Υγείας, 8 Ιουνίου 2016.
Ταυτόχρονα πρότεινε προετοιμασία της Κινητοποίησης που μεσολαβούσε έως την Απεργία με τοπικές μορφές δράσης στα Νοσοκομεία της χώρας, κυρίως της Αττικής που η συμμετοχή τους θα έκρινε
την επιτυχία της Απεργίας κα της Συγκέντρωσης.
Η πρόταση έγινε δεκτή. Απείχαν και δεν πήραν θέση οι Κυβερνητικοί Συνδικαλιστές της νεοσύστατης Παράταξης ΑΡΜΑ (της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ).
Με προτροπή του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ πολλά Πρωτοβάθμια
Σωματεία πριν τις 8 Ιούνη οργάνωσαν πετυχημένες Τοπικές μορφές
δράσης (Συγκεντρώσεις στη πύλη των Νοσοκομείων, πορείες και
αποκλεισμός Κόμβων) και δημοσιοποίησαν την εκτός ελέγχου κατάσταση των Νοσοκομείων τους, εξαιτίας της υποχρηματοδότησης και
της υποστελέχωσης.
Οι εκδηλώσεις της Συγκέντρωσης ξεκίνησαν από πολύ πρωί, με μαντινάδες και Κρητικούς χορούς. Εξάλλου οι πρώτοι που κατέφθασαν
στη Συγκέντρωση ήταν οι Κρητικοί Υγειονομικοί (απευθείας από το
καράβι). Οι εκδηλώσεις καλύφθηκαν με ζωντανές συνδέσεις από όλα
τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τα οποία ανέδειξαν τους αγώνες της
ΠΟΕΔΗΝ για την επίλυση των μειζόνων προβλημάτων του ΕΣΥ.
Στις 12 το μεσημέρι οι Συγκεντρωμένοι ξεπέρασαν κάθε προσδοκία.
Επιβράβευσαν οι εργαζόμενοι με την παρουσία τους, την προσπάθεια
που καταβλήθηκε από την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Συγκέντρωση με μέγα πλήθος και πάθος. Οι Συγκεντρωμένοι Εργαζόμενοι με συνθήματα αναδείκνυαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ΕΣΥ. Στη Συγκέντρωση
συμμετείχαν Συνταξιούχοι, χρήστες των Υπηρεσιών Υγείας, που καλούνται με τις πενιχρές συντάξεις τους να αγοράζουν την Ιατροφαρ-

μακευτική τους περίθαλψη.
Στη Συγκέντρωση παραβρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Κ.Κ.Ε.
Κος Κουτσούμπας, ο οποίος με προτροπή του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ
απεύθυνε χαιρετισμό στους Συγκεντρωμένους Υγειονομικούς.
Πάνω από 5000 ήταν συγκεντρωμένοι έξω από το
Υπουργείο
Υγείας, πάνω από 200 πανό, έχοντας σχηματίσει το κάθε Σωματείο το
δικό του Μπλοκ. Μετά τις ομιλίες ακολούθησε πορεία. Στάθηκε έξω
από το Υπουργείο Εργασίας. Ζητήθηκε συνάντηση με τον Υπουργό
Εργασίας Κο Κατρούγκαλο για να τεθούν τα ζητήματα της απόσυρσης
του αντιασφαλιστικού Νόμου 4387/2016, της ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΒΑΕ και
τα ζητήματα της ΠΡΟΝΟΙΑΣ.
Καθυστερούσαν την αποδοχή του αιτήματος για συνάντηση με προφανή σκοπό τη διάλυση της Συγκέντρωσης.
Δεν τους έκαναν τη χάρη οι συγκεντρωμένοι. Κατέδειξαν την μεθόδευση με συμβολικά χτυπήματα στα κατεβασμένα ρολά του Υπουργείου Εργασίας και συνέχισαν την πορεία τους προς τη ΒΟΥΛΗ.
Μάλιστα συνέχισαν την πορεία προς το ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ αιφνιδιάζοντας τις Αστυνομικές δυνάμεις. Ζητήθηκε συνάντηση από τον
Πρωθυπουργό της χώρας.
Αντί απάντησης, τα ΜΑΤ επιτέθηκαν στους ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΥΣ
προκειμένου να τους απωθήσουν και να διαλυθούν.
Η ΠΟΕΔΗΝ κατήγγειλε την τρομοκρατία και τη βία από την γιαλαντζί
αριστερή Κυβέρνηση και έδωσε ραντεβού σε Νέους αγώνες.
Η ΠΟΕΔΗΝ δυναμικά συνεχίζει τους αγώνες. Έχει συμμάχους την
Κοινωνία.
Δεν ταυτίζεται με συντεχνιακές διεκδικήσεις και δεν επιζητά την ταλαιπωρία των πολιτών, όταν σε ημέρες απεργίας επισκέπτονται τα Νοσοκομεία. Αγωνίζεται μαζί με τους πολίτες για να φτιάξει το Δημόσιο
Σύστημα Υγείας.
Σύστημα που πληρώνει μια ζωή με φόρους και εισφορές και δεν είναι σε θέση όταν το χρειασθεί να του παρέχει ασφαλείς και ποιοτικές
υπηρεσίες. Αν και τις δικαιούται σε ένα Κράτος δικαίου.
Όχι όμως στο κομματικό Κράτος του Κου Τσίπρα.

ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Για τη χορήγηση της κάθε δόσης ή υποδόσης η Κυβέρνηση θα μας
πίνει το αίμα. Το νέο ραντεβού είναι το Σεπτέμβριο με κυρίως πιάτο
προς διάλυση τα εργασιακά. Περαιτέρω Ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού, κατάργηση
των Συνδικαλιστικών ελευθεριών. Στο στόχαστρο επίσης βρίσκονται
οι εργασιακές σχέσεις στο Δημόσιο.
Στις συζητήσεις με τα τεχνητά κλιμάκια του κουαρτέτου, τίθεται το
ζήτημα της κάλυψης των κενών του Δημοσίου σε προσωπικό με ατομικές συμβάσεις έργου.
Μήπως το ΕΣΥ είναι προπομπός ειλημμένων αποφάσεων; Οι ατομικές συμβάσεις έργου είναι ότι πρέπει για την Κυβέρνηση. Δεν θεωρούνται νέες προσλήψεις για την ΤΡΟΪΚΑ. Δεν παρέχουν δικαιώματα
στους απασχολούμενους, καθότι δεν δικαιούνται κανονική άδεια,
αναρρωτική άδεια, αν και πληρώνουν ασφάλιση και υγειονομική περίθαλψη (ΙΚΑ), δεν δικαιούνται αργίες, τα μειωμένα ωράρια, δεν δικαιούνται ΒΑΕ. Εργάζονται σπαστά ωράρια πρωί-απόγευμα, πληρώνονται στη χάση και στη φέξη όταν και όποτε οι φορείς του Δημοσίου
έχουν χρήματα.
Με τα υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο οι εργολαβικοί εργαζόμενοι ξεκίνησαν να συνάπτουν ατομικές συμβάσεις έργου με τα Νοσοκομεία.
Πρώτα τους έπιναν το αίμα οι εργολάβοι και τώρα θα τους πίνει το αίμα
το Δημόσιο. Από τη σκύλα (εργολάβοι), στη Χάρυβδη (Δημόσιο με ατομικές συμβάσεις έργου). Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα.
Η ΠΟΕΔΗΝ ζήτησε από την Κυβέρνηση μόνιμη σταθερή δουλειά,
ή έστω τη μετατροπή των συμβάσεων έργου σε συμβάσεις εργασίας.
Η Κυβέρνηση το απέκλισε. Θεωρούνται νέες προσλήψεις λέει από
τους ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ. Έτσι θα πορευτούν οι εν’ λόγω εργαζόμενοι με Ατομικές συμβάσεις έργου χωρίς δικαιώματα.
Αυτή είναι η θέση της Αριστερής στα λόγια, αλλά νεοφιλελεύθερης
δεξιάς στην πραγματικότητα Κυβέρνησης. Το Πείραμα είναι σε συνεννόηση με τους Δανειστές για την επέκταση της εν’ λόγω μορφής
απασχόλησης σε όλο το Δημόσιο Τομέα.
Η ΠΟΕΔΗΝ δεν επιλέγει όπως της ζητείται από κάποιους συνδικαλιστές ή μη σκοινί (εργολάβοι ή συμβάσεις έργου), για να κρεμαστούν
οι εργαζόμενοι.
Βγήκε στο δρόμο καταγγέλλοντας τις συμβάσεις έργου και διεκδικεί
μόνιμη σταθερή δουλειά για όλους ή έστω συμβάσεις εργασίας.
Το ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ έδειξε το δρόμο που είναι το πρώτο Νοσοκομείο
που εφάρμοσε τις ατομικές συμβάσεις από το Νοέμβριο του έτους

ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ

2015 με το Ν. 4325/2015. Το Νόμο του Κου Κατρούγκαλου, φωτογραφία για τις καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών.
Αλήθεια γιατί δεν συμμετέχουν στους αγώνες οι πρώην καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών σήμερα; Ήταν το επίκεντρο του
Αντιμνημονιακού αγώνα του ΣΥΡΙΖΑ. Όλες οι πορείες, όλοι οι αγώνες
κατέληγαν στις αγωνιζόμενες καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών.
Που είναι τώρα να συμπαρασταθούν στις αγωνιζόμενες καθαρίστριες των ατομικών συμβάσεων έργου. Δεν τσιμπάει η ΠΟΕΔΗΝ με τις
συμβάσεις έργου. Εργασιακός μεσαίωνας είναι. Το πείραμα για επέκταση αυτής της μορφής απασχόλησης σε όλο το Δημόσιο τομέα.
Η Κυβέρνηση σε Νομοσχέδιο δίνει το δικαίωμα στην ΑΕΜΥ Α.Ε. που
αναλαμβάνει εργολαβικά υπηρεσίες ψυχικής Υγείας, να προσλαμβάνει προσωπικό με ατομικές συμβάσεις έργου. Δεν αποκλείεται οι
υπηρετούντες υπάλληλοι στις Δημόσιες μονάδες Ψυχικής Υγείας που
μεταφέρονται στην ΑΕΜΥ Α.Ε. να αντιμετωπίσουν την μετατροπή των
συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου ή Δημοσίου Δικαίου που απασχολούνται, σε ατομικές συμβάσεις έργου.
Δεν περνάνε τα Σχέδια και οι μεθοδεύσεις των Υπουργών της Υγείας.
Θα τα ανατρέψουν, οι πολίτες, εργαζόμενοι, ΠΟΕΔΗΝ. Βρίσκονται
όλοι στο ΔΡΟΜΟ.
8 Ιουνίου έξω από το Υπουργείο Υγείας η Κυβέρνηση πήρε την
πρώτη ηχηρή απάντησή της. Δεύτερη απάντηση 29 Ιουνίου πάλι έξω
από το Υπουργείο Υγείας. Δεν ξεμπερδεύουν εύκολα οι Κύριοι και οι
Κυρίες της Κυβέρνησης με την ΠΟΕΔΗΝ. Θα νιώθουν την ανάσα της
συνεχώς.

υγειονομικό βήμα
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΜΕΓΡΑΦΕΙ
Μ.Γ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ

Είναι καταπληκτικό αυτό που συμβαίνει στην ΠΟΕΔΗΝ. Συνδικαλιστικά Στελέχη που ήταν μέσα σε όλους τους αγώνες
ενάντια των ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ 1 και 2, υπέστειλαν την αντιμνημονιακή Σημαία στα ΜΝΗΜΟΝΙΑ 3 και το 4ο ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Ο λόγος είναι ότι τα εν λόγω ΜΝΗΜΟΝΙΑ τα οποία ισοπεδώνουν ότι απέμεινε των δύο πρώτων Μνημονίων, από Δημόσια
Κοινωνικά αγαθά και δικαιώματα και θέτουν τη χώρα σε εκατονταετή επιτήρηση, τα υπέγραψε ο Κος Τσίπρας.
Αποδείχτηκε ότι το κομματικό συμφέρον είναι πάνω από όλα
και όλους. Έπεσαν με τα μούτρα στη διαχείριση της Κρατικής
Εξουσίας. Θυμίζουν τη παροιμία «δώσε θάρρος στο χωριάτη
να σ’ ανέβει στο κρεβάτι».
Λησμόνησαν ποιους εκπροσωπούν, την αντιμνημονιακή τους
ρητορική και ψάχνουν θετικές λεπτομέρειες του Κυβερνητικού έργου να τις προβάλουν, αφήνοντας ασχολίαστη την διάλυση των πάντων.
Αυτοί που στα ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΑ έτη των προηγούμενων Κυβερνήσεων δεσμεύτηκαν κατ’ επανάληψη, ότι δεν θα σταματήσουν να αγωνίζονται με οποιαδήποτε Κυβέρνηση, έως την
κατάργηση των Μνημονίων και την ανάκτηση των απωλειών.
Ψάχνουν δικαιολογίες στα διαδικαστικά ζητήματα, στις λεπτομέρειες των αποφάσεων της ΠΟΕΔΗΝ για να μην συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις. Τους τραβάνε το «αυτί» οι δύο
Υπουργοί της Υγείας. Επέλεξαν να πάνε με τα ΜΝΗΜΟΝΙΑ και
τη Κυβέρνηση. Η όποια συνδικαλιστική επιρροή αποκτήσουν
θα είναι προϊόν διαχείρισης της εξουσίας.
Έχει όμως κοντά ποδάρια όλος αυτός ο Σχεδιασμός. Οι εργαζόμενοι και οι πολίτες θα τους πάρουν με τις πέτρες. Δεν τολμάνε να πουν κακή κουβέντα οι Κυβερνητικοί Συνδικαλιστές
του ΣΥΡΙΖΑ για τη Κυβέρνηση. Δεν θα τους ακούσετε ποτέ!!!
Φοβούνται ότι θα τα μάθουν οι Υπουργοί Υγείας και θα τους
αποβάλουν από την κατσαρόλα της εξουσίας. Επιδίδονται σε
αγώνα δρόμου βρίζοντας τον Πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ. Τους
ενοχλεί η δράση της ΠΟΕΔΗΝ. Τους ζητάνε το λόγο οι Υπουργοί της Υγείας γιατί δεν βάζουν φρένο στην ΠΟΕΔΗΝ. Απλούστατα γιατί δεν μπορούν. Τέτοιο απροκάλυπτο Κυβερνητικό
Συνδικαλισμό δεν τον έχουμε ματαδεί!!!
Εκδιώχθηκαν κακήν- κακώς από την παράταξη του ΜΕΤΑ για
την Μνημονιακή τους μετάλλαξη. Συγκρότησαν την παράταξη
ΑΡΜΑ (της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ) και στη πρώτη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔΗΝ, αντί να δώσουν
το στίγμα της νέας παράταξης, να προβάλουν τη διαφορετικότητά τους (ως Κυβερνητικοί συνδικαλιστές τι άλλο) σηκώθηκαν και έφυγαν. Έμειναν στην αίθουσα της συνεδρίασης μόνο
τα χαρτιά της διακήρυξης.

Έφυγαν γιατί δεν μπορούν να ακούνε κρητική ενάντια στη
Κυβέρνηση. Την Κυβέρνηση που άφησε τους πολίτες πανί με
πανί με τις πολιτικές που ασκεί.
Κατάπιαν τη γλώσσα τους στις 8 Ιούνη με την μεγαλειώδη Συγκέντρωση της ΠΟΕΔΗΝ. Καθόταν απόμακροι και το «έπιναν
με το ζουμί τους» έτοιμοι να σκάσουν. Κρίμα μεγάλο κρίμα!!!
Δίνουν και τα ρέστα τους για την αποτυχία των αγώνων. Μόνο
που έμπλεξαν. Η ΠΟΕΔΗΝ δεν θα σταματήσει.
Θυμίζουμε για άλλη μια φορά το ΜΕΤΩΠΟ Αγώνα που συγκροτήσα με ενάντια στα δύο πρώτα ΜΝΗΜΟΝΙΑ. Τότε μαζί η
ΟΕΝΓΕ του Κου Βαρνάβα Πρωτοπόρος.
Μάιος 2014 Κυβέρνηση «Σαμαρά – Βενιζέλου», ήδη προκηρυγμένες οι ευρωεκλογές. Οι Συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ
πρότειναν Απεργία και Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο
Υγείας. Ασυνήθιστη ενέργεια. Μάλιστα εξήραν την αγωνιστικότητα του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ για τη θετική έκβαση της
πρότασής τους.
Έγινε δεκτή η πρόταση και οργανώθηκε σε προεκλογική
περίοδο μεγαλειώδη Συγκέντρωση. Ταυτόχρονα βέβαια εξελίχθηκε σε αντικυβερνητική. Αυτό δεν ένοιαξε την πλειοψηφία
της ΠΟΕΔΗΝ.
Η ΠΟΕΔΗΝ εξάλλου αγωνίζεται διαχρονικά για την κατάργηση των Μνημονιακών πολιτικών. Δεν το κρύβει!!! Δεν κρύβεται!!!
Που είναι τώρα το ΑΡΜΑ (της κυβέρνησης); Που είναι το
κομμάτι της ΟΕΝΓΕ του Κου Βαρνάβα!!!
Κανείς δεν περίμενε ότι θα ξεπέσουν τόσο πολύ, ότι θα καταντήσουν ουρές του Ξανθού και Πολάκη.
Θα τους ξεβράσει το κίνημα!!!
Αλήθεια όταν πέσει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ θα το ξαναγυρίσουν σε Αντιμνημονιακοί;
Ποιος θα τους πιστέψει;
Στο Γενικό Συμβούλιο του Μαΐου ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ
έθιξε κατά πόσο στηρίζουν οι Γενικοί Σύμβουλοι της Αττικής
τις Απεργίες και τις συγκεντρώσεις της ΠΟΕΔΗΝ στα Νοσοκομεία που συνδικαλίζονται.
Πόσοι και ποιοι οργανώνουν τοπικές μορφές δράσης για την
ανάδειξη των προβλημάτων; Απεδείχθη και στην Κινητοποίηση 8 Ιούνη 2016κάποιοι ήρθαν με τα χέρια τους σταυρωμένα.
Μόνοι τους χωρίς εργαζόμενους!!! Για να κάνουν το κομμάτι τους!!! Παλαιότερα έφερναν μεγάλα οργανωμένα Μπλοκ.
Τώρα γιατί όχι!!! Άλλαξε Πολιτική;
Παραμένουν Κυβερνητικοί και τυχοδιώκτες Συνδικαλιστές
πολύ κάτω από τις ανάγκες ανάδειξης και επίλυσης των προβλημάτων της Δημόσιας Υγείας.

Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΣΙΠΡΑ
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Ο Κος Τσίπρας πήρε εντολή να κυβερνήσει τον Γενάρη του 2015 για
να σκίσει τα Μνημόνια με ένα άρθρο σε ένα Νόμο. Μας οδήγησε στο
3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ.
Το Σεπτέμβριο του 2015 πήρε εντολή να καταργήσει τα ΜΝΗΜΟΝΙΑ με
παράλληλο πρόγραμμα ισοδύναμων μέτρων. Τελικά άδειασε τις τσέπες των πολιτών. Μας άφησε πανί με πανί.
Ο Υπουργός Οικονομικών αναφώνησε σε άψογα Ελληνικά προς τους
ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ.
Ο λόγος της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι συμβόλαιο για την
εφαρμογή των Μνημονίων.
Μετά από την Μνημονιακή κολοτούμπα αναρωτιούνται πολλοί αν
υπάρχει άλλος δρόμος εντός Ευρώπης και εντός ΕΥΡΩ.
Ασφαλώς και κανένας δεν θέλει την Ευρώπη που μετέτρεψε τη
χώρα από σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ουδέτερη ζώνη (τα
σύνορα μεταφέρθηκαν στα Σκόπια), μετέτρεψε περιοχές του Αιγαίου
σε γκρίζες ζώνες με αφορμή την διαχείριση της προσφυγικής κρίσης.
Μετέτρεψε τη χώρα μας από πύλη εισόδου των προσφύγων, σε χώρα
εγκατάστασης και μάλιστα σε ακατάλληλα κέντρα φιλοξενίας.
Δεν θέλει κανένας την Ευρώπη των Τραπεζιτών που εκπλειστηριάζουν περιουσιακά στοιχεία και πρώτες κατοικίες. Έλαβαν για την
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ των τραπεζών πάνω από 40 δις ευρώ τα
οποία θα πληρώσουν σε Δημόσιο χρέος οι πολίτες.
Δεν θέλει κανένας την Ευρώπη της εκποίησης, του ξεπουλήματος
της Δημόσιας περιουσίας για τα επόμενα 100 χρόνια έναντι «πινακίου
φακής».
Δεν θέλει κανένας την Ευρώπη που λειτουργεί ως βαποράκι των
χρηματοοικονομικών και επιχειρηματικών συμφερόντων για να αυξά-
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νουν τα κέρδη τους.
Δεν θέλει κανένας την Ευρώπη του μη διαχειρίσιμου Δημοσίου χρέους, των Μνημονίων, των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, της διάλυσης
του κοινωνικού Κράτους, της φτώχειας, της εξαθλίωσης, της διάλυσης
των Εργασιακών Σχέσεων.
Αυτή είναι η Ευρώπη των Επιχειρηματικών συμφερόντων, των Τραπεζιτών, του Κεφαλαίου. Αυτή είναι η Ευρώπη του Κου Τσίπρα.
Θέλουμε την Ευρώπη της κατάργησης των Μνημονίων, της ανάπτυξης
με κοινωνική συνοχή, τον σεβασμό στο περιβάλλον, των επενδύσεων
στην υψηλή τεχνολογία, της καταπολέμησης της ανεργίας, της προστασίας της εργασίας, της διαγραφής μεγάλου μέρους του χρέους, της
ανάκτησης των Μνημονιακών απωλειών, της δίκαιης κατανομής του
πλούτου που παράγεται.
Αυτή είναι η Ευρώπη των Λαών, των Κινημάτων, της Αλληλεγγύης.
Αυτή την Ευρώπη θέλουμε.
Ο Κος Τσίπρας ξεπουλήθηκε για να γίνει Πρωθυπουργός. Τα εκδοτικά συμφέροντα έφτιαξαν το κλίμα, έδωσαν ελπίδα στους πολίτες και
με την κολοτούμπα της Κυβέρνησης πέτυχαν την αδρανοποίησή τους
ποντάροντας στην απογοήτευση για συνέχιση των Μνημονίων. Και μάλιστα πολύ πιο σκληρά.
Άξιος ο μισθός τους. Εξάλλου οφίτσια της εξουσίας, μισθός Βουλευτών, εξυπηρέτηση ατομικών συμφερόντων, εξαργύρωση γραμματίων
στους επιχειρηματικούς ομίλους, είναι μερικά που τους δένουν χειροπόδαρα όλους μαζί (τους 153) στην εξουσία.
Μόνο που θα μείνουν στην Ιστορία ως οι 153 του Μνημονίου 3ου και
4ου ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ. Θα τους φτύσει η Ιστορία.
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σχόλιο

ΤΣΙΠΡΑΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΟΙ ΔΥΟ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ
ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ
Η ΠΟΕΔΗΝ κάνει ότι περνάει από το χέρι της προκειμένου να αναδείξει τη διάλυση του Ε.Σ.Υ. της ΠΡΟΝΟΙΑΣ,
του ΕΚΑΒ από τις ασκούμενες σκληρές Νεοφιλελεύθερες Μνημονιακές Πολιτικές.
Η 24ωρη Πανελλαδική Πανυγειονομική Απεργία και
Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Υγείας στις 8 Ιούνη, επιβεβαίωσε την εμπιστοσύνη των εργαζομένων και
των πολιτών στη δράση της ΠΟΕΔΗΝ. Επιβράβευσε την
διαρκή κινητικότητα που επιδεικνύει, στην ανάδειξη της
τραγικής κατάστασης των Υπηρεσιών Υγείας.
Ο Κος Τσίπρας και η Κυβέρνησή του, είναι έτοιμοι να
πουλήσουν και την ψυχή τους στο διάβολο προκειμένου
να κρατηθούν στην καρέκλα της εξουσίας.
Αλλά λένε το πρωί, άλλα κάνουν το απόγευμα, όχι γιατί
είναι ασυντόνιστοι όπως διατείνονται, αλλά επειδή βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία από τους επιχειρηματικούς, εκδοτικούς, χρηματοοικονομικούς ομίλους, τα
συμφέροντα των οποίων εξυπηρετούν, εξαργυρώνοντας
την Πολιτική επιρροή που απέκτησαν «κατόπιν ενεργειών τους».
Κατάπιαν τη γλώσσα τους οι Υπουργοί της Υγείας από
την μεγάλη συμμετοχή στη συγκέντρωση. Προσπάθησαν
με νύχια και δόντια να σαμποτάρουν και να υποτιμήσουν
τη μαζική συμμετοχή.
Έδωσαν οι συγκεντρωμένοι ηχηρή απάντηση στους διαδρομιστές του Υπουργείου Υγείας, στους εφαψίες της
εξουσίας που υπέστειλαν την αντιμνημονιακή σημαία
και τώρα αρκούνται στη διαχείριση της Κρατικής Εξουσίας.
Η Κυβέρνηση δε διαθέτει λαϊκή Νομιμοποίηση να
εφαρμόζει Νεοφιλελεύθερες Μνημονιακές Πολιτικές.
Διαθέτει μόνο Κοινοβουλευτική στήριξη.
Λαϊκή Νομιμοποίηση δεν την έχει καθότι πριν τις
εκλογές του Ιανουαρίου 2015 έσκιζε τα Μνημόνια με ένα
άρθρο σε ένα Νόμο και πριν τις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015, καταργούσε τα ΜΝΗΜΟΝΙΑ με το παράλληλο
πρόγραμμα ισοδύναμων μέτρων. Τι έγινε τελικά;
Μας άφησε πανί με πανί όπως χαρακτηριστικά αναδείκνυε το Πανό της ΠΟΕΔΗΝ. «Τα πήραν όλα», εξαερώνοντας Κοινωνικά δικαιώματα και Εισοδήματα. Ο λόγος μας
είναι συμβόλαιο, αναφώνησε ο λαλίστατος Υπουργός Οικονομικών σε «άπταιστα Ελληνικά» προς του δανειστές
για την εφαρμογή των ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Η «περίφημη» διαπραγμάτευση της Κυβέρνησης μας
οδήγησε σε νέα δυσμενή μέτρα 9 δις ευρώ, που θα πολλαπλασιαστούν, καθότι εξαντλήθηκε η φοροδοτική ικανότητα των πολιτών. Τη διαφθορά, τη διαπλοκή, ο Κος
Τσίπρας την θυμάται μόνο όταν είναι στριμωγμένος Πολιτικά. Μας οδήγησε στο 4ο ΔΙΑΡΚΕΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ, με
επιτήρηση της χώρας για τα επόμενα 100 χρόνια. Ψήφισε τον Δημοσιονομικό κόφτη που εκφεύγει Δημοκρατικής Νομιμοποίησης καθότι αποφάσεις για περικοπές
δαπανών (μειώσεις μισθών, συντάξεων, Κοινωνικές δαπάνες) θα λαμβάνονται με ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ,
χωρίς απόφαση της ΒΟΥΛΗΣ. Βουλή που εξελίσσεται
σε ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ της Δημοκρατίας του Κου
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Τσίπρα.
Ο Κος Τσίπρας και η Κυβέρνηση πανηγυρίζουν για το
κλείσιμο της Αξιολόγησης. Λένε ότι άνοιξαν οι κρουνοί
των Δανειστών και βρέχει χρήματα. Η πραγματικότητα
είναι ότι θα ζήσουμε το μαρτύριο της σταγόνας για πολλά
από τα προσεχή χρόνια.
Σε κάθε αξιολόγηση για τη χορήγηση δόσεων ή υποδόσεων θα αμφισβητείται στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, κάθε κοινωνικό δικαίωμα που απέμεινε το οποίο
κατακτήθηκε με αγώνες την περίοδο της μεταπολίτευσης.
Ανοίγουν σιγά-σιγά τα χαρτιά τους για την Αξιολόγηση
του Φθινοπώρου. Κυρίως μενού τα εργασιακά δικαιώματα, ο Συνδικαλιστικός Νόμος, ο 13ος και 14ος μισθός,
η περαιτέρω ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων,
οι προσλήψεις στο Δημόσιο με ατομικές συμβάσεις έργου, χωρίς δικαιώματα (χωρίς αναρρωτική και κανονική
άδεια, χωρίς ΒΑΕ, χωρίς αργίες, σπαστά ωράρια κλπ.).
Η Κυβέρνηση συμφώνησε με τους δανειστές την περαιτέρω μείωση της μισθολογικής δαπάνης στο Δημόσιο
(κόφτης δαπανών). Είναι σαφές ότι η Κυβέρνηση προτίθεται να ενεργοποιήσει τις γκρίζες ζώνες του Μισθολογίου (κατάργηση προσωπικής διαφοράς, κατάργηση
μισθολογικών προαγωγών στα κλιμάκια για πολλά χρόνια, μισθολογική εξαφάνιση περισσότερων των δύο ετών
που ήδη είναι θεσμοθετημένα, κατάργηση επιδόματος
επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Απασχόλησης και παραμεθόριων προβληματικών περιοχών, μηδενικές προσλήψεις κλπ.). Ακόμη παραμένει η εκκρεμότητα με την
κατάταξη των ΔΕ (εμπειρία) παρότι υπάρχει δέσμευση
από τον Υπουργό Οικονομικών για οριστική διευθέτηση.
Έφταναν δύο Σαββατοκύριακα στον Κο Τσίπρα (αλήθεια που είναι η Δημοκρατική λειτουργία του Κοινοβουλίου) να τινάξει στον αέρα εκτός των άλλων και το σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης. Αλλοίωσε το χαρακτήρα
του συστήματος και από αναδιανεμητικό το μετέτρεψε
σε κεφαλαιοποιητικό -ανταποδοτικό.
Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα πληρώσουν για
άλλη μια φορά την διαχρονική ληστεία των αποθεματικών των ταμείων, (Κύριας Επικουρικής και Εφάπαξ) από
τις ασκούμενες Μνημονιακές Πολιτικές, αλλά και την
βαθιά ύφεση της οικονομίας (εισφοροδιαφυγή, εισφοροκλοπή, κατάργηση Κοινωνικών πόρων, υψηλή ανεργία, κούρεμα (PSI), δομημένα ομόλογα, συρρίκνωση της
Κρατικής Χρηματοδότησης).
Οι συντάξεις μετατράπηκαν σε προνοιακά επιδόματα.
Ψέματα ότι δεν μειώνονται οι υφιστάμενες συντάξεις.
Με τη ρήτρα εξισορρόπησης ελλειμμάτων, τις ατομικές
μερίδες του συντελεστή βιωσιμότητας, την ενοποίηση
των ταμείων θα υπάρξει εξομοίωση υφιστάμενων συντάξεων (έως 12-6-2016) αλλά και των συντάξεων από
13/6/2016.
Η προσωπική διαφορά θα καταργηθεί. Το ΕΚΑΣ καταργήθηκε, η κρατική ενίσχυση στις κατώτερες συντάξεις
ήδη έχει καταργηθεί με το 3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ.
Οι Επικουρικές συντάξεις και το εφάπαξ σφάζονται.
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Τώρα έρχεται ο λογαριασμός της ψευτοαριστεράς Κυβέρνησης.
Πώς να σχολιάσει κανείς την ΑΜΕΤΡΟΠΕΙΑ και την
ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ του Κου Κατρούγκαλου. Ομιλεί αφ’ υψηλού, αυτοχαρακτηρίζεται πολιτικά και κοινωνικά συκοφαντώντας με τους αυτοπροσδιορισμούς του, πολιτικά
συστήματα και κοινωνικές ομάδες.
Οι πολιτικές που ασκούνται στον τομέα της Υγείας είναι εγκληματικές. Οι Υπουργοί Υγείας της Κυβέρνησης
λένε ότι εφαρμόζουν το παράλληλο πρόγραμμα. Χάνουν
τη σημασία τους οι λέξεις με την γιαλαντζί αριστερή Κυβέρνηση. Πεθαίνουν άνθρωποι και αυτοί σφυρίζουν αδιάφοροι. Είναι κόλπο!!! Προσπαθούν να πείσουν όσους
πολίτες δεν χρειάστηκαν ακόμη Υπηρεσίες Υγείας. Στην
τελική δεν μπορούν να πείσουν κανέναν. Γιατί οι πολίτες
είτε χρειάστηκαν το ΕΣΥ είτε όχι, γνωρίζουν την κατάσταση.
Πληρώνουν μια ζωή το ΕΣΥ με τη φορολογία (έμμεσα – άμεσα). Το πληρώνουν με την τσουχτερή εισφορά
υγειονομικής περίθαλψης. Το πληρώνουν από την τσέπη
τους (ποσοστό συμμετοχής ή όλο το κόστος) όταν χρειάζονται υπηρεσίες υγείας (Πρωτοβάθμιες ή Νοσοκομειακής Περίθαλψης). Το χρειάζονται λίγες φορές το ΕΣΥ για
σοβαρό λόγο και όμως δεν είναι σε θέση να εξαντλήσει
τις πιθανότητες να γίνουν καλά.
Η ΠΟΕΔΗΝ σε ημερίδα στην Ελασσόνα 35 χρόνια μετά
με τη λειτουργία του ΕΣΥ και 32 μετά τη λειτουργία του
πρώτου Κέντρου Υγείας, ανέδειξε την κατάσταση των
υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας περίθαλψης και πόσο βαθιά
βάζουν το χέρι στη τσέπη οι πολίτες για την αγορά των
υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
Χάνονται ανθρώπινες ζωές από τις Πολιτικές που
ασκούνται στην Υγεία, οι οποίες αδειάζουν τα Νοσοκομεία από Προσωπικό και υλικά.
Σχολιάζοντας τις εξαγγελίες των Υπουργών Υγείας για
φανταστικές προσλήψεις προσωπικού, χάνουν το νόημα
οι λέξεις.
Προσωπικό ακούμε και Προσωπικό δεν βλέπουμε,
ούτε καν όσων συνταξιοδοτήθηκαν το τελευταίο εξάμηνο
για να προλάβουν τις δυσμενείς αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα (1500 εργαζόμενοι του ΕΣΥ).
Επί των ημερών του Κου Τσίπρα, ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.
2015 , 2500 Αποχωρήσεις, 0 προσλήψεις.
2016, 1500 Αποχωρήσεις, βαίνει προς ολοκλήρωση η
προκήρυξη των 950 θέσεων που εγκρίθηκαν από την
προπροηγούμενη Κυβέρνηση.
Απελύθησαν 190 εργαζόμενοι των ΜΕΘ (Ιατρικού και
Νοσηλευτικού Προσωπικού) που υπηρετούσαν μέσω
ΚΕΛΠΝΟ έκλεισαν 50 κλίνες ΜΕΘ και ακόμη δεν ολοκληρώθηκε η πρόσληψη των 500 θέσεων εξαιτίας των
γνωστών μαγειρεμάτων της Κυβέρνησης.
Ακόμη δεν ολοκληρώθηκαν οι προσλήψεις 400 θέσεων
Επικουρικού Προσωπικού. Απελύθησαν 500 που υπηρετούσαν μέσω Κοινοτικών Προγραμμάτων.
Το ισοζύγιο επί των ημερών του Κου Τσίπρα, είναι αρνητικό κατά 4.000.
Οι 4500 νέες προσλήψεις στο ΕΣΥ, εξαγγελία Κου Τσίπρα, (2 Απρίλη 2015),έγιναν 4000 νέες αποχωρήσεις.
Έχουν έτοιμες τις λύσεις. Τις προβάρουν με τους εργολαβικούς εργαζόμενους. Ατομικές συμβάσεις έργου
χωρίς Εργασιακά δικαιώματα.
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Υλοποιείται ήδη Συρρίκνωση Μονάδων, κατάργηση
Οργανισμών Δημόσιας Υγείας, συγχωνεύσεις Κλινικών
και Κλινών και στο βάθος ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΥΓΕΙΑΣ η ΑΕΜΥ ΑΕ.
Άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Η
ΕΣΑΝ ΑΕ. συμπληρώνεται με την ΑΕΜΥ ΑΕ. Τέτοια αριστεροσύνη.
Νοσοκομείο Θηρών, Ψυχική Υγεία, άλλα Νοσοκομεία,
Πρωτοβάθμιες Μονάδες σε πλήρη εξέλιξη η ανάπτυξη
της ΑΕΜΥ Α.Ε. Αλλοιώνεται ο Κοινωνικός χαρακτήρας
του ΕΣΥ. Και κερατάδες και δαρμένοι για την ανάδειξη
του ζητήματος των ελλείψεων υλικών στα Νοσοκομεία.
Η αγορά υλικών από τους ασθενείς δε συμβαίνει μόνο
στο ΑΧΕΠΑ, αλλά στα περισσότερα Νοσοκομεία.
Για την κατάσταση στα χειρουργεία, ευθύνονται οι Εργαζόμενοι, οι εκπρόσωποί τους και όχι η Κυβέρνηση
που τα προκαλεί με τις Πολιτικές υποχρηματοδότησης.
Κλείνουν χειρουργικά τραπέζια, το ένα μετά το άλλο των
Νοσοκομείων, εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού και
υλικών. Η λίστα αναμονής ξεπέρασε τον ένα χρόνο.
Είτε το παραδέχεται η Κυβέρνηση είτε όχι, χάνονται ανθρώπινες ζωές.
Το ΕΣΥ εφέτος θα λάβει λιγότερα χρήματα (1.156 δις
ευρώ) από όσα οφείλει ληξιπρόθεσμα (2 δις ευρώ). Έως
τώρα έλαβε χρηματοδότηση για δύο μήνες.
Οι Προνοιακές Μονάδες διαλύονται εξαιτίας της υποστελέχωσης και της υποχρηματοδότησης. Συρρικνώνονται
Μονάδες, μετακινείται Προσωπικό σε μεγάλες αποστάσεις, δεν πληρώνονται τα δεδουλευμένα νυχτερινά και
αργίες.
Το ΕΚΑΒ καταρρέει εξαιτίας των ελλείψεων ασθενοφόρων και πληρωμάτων Ασθενοφόρων. Η Διοίκηση του
ΕΚΑΒ προσπαθεί να κλείΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
σει τα στόματα των μελών
ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
του προεδρείου του Σωμαιδιοκτήτης ΠΟΕΔΗΝ
τείου με συνδικαλιστικές
διώξεις. Διώξεις από την Αριστοτέλους 22
Αθήνα
αυτοπροσδιοριζόμενη αρι- 10433
Τηλ.: 210.52.24.604
στερή Κυβέρνηση. Τέτοια
210.52.36.094
Fax: 210.52.34.589
νεοφιλελεύθερη Κυβερνητική πρόοδος!!!
εκδότης
Η Δημόσια Ψυχική Υγεία ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
ετοιμάζεται να παραδοθεί (πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ)
συντάσεται από
στον Ιδιωτικό Τομέα και ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
την ΑΕΜΥ Α.Ε. Το Προσω- πληροφορίες
πικό (Δημόσιοι Υπάλληλοι) γραμματεία
210.52.24.604
μεταφέρονται σε Ιδιωτικές
Μονάδες και στην ΑΕΜΥ email
Α.Ε. Που να τα φανταστεί poedhn@otenet.gr
κανείς στο παρελθόν!!!
ηλεκτρονική σελίδα
Δεν πιστεύουν κάποιοι
στα μάτια τους!!!
Ας χωνέψουν λοιπόν
τους αγώνες της
ΠΟΕΔΗΝ θέλουν δε
θέλουν!!!!
Μ.Γ.

www.poedhn.gr

σελιδοποίηση
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ
εκτύπωση
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ
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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