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Συνεχίζονται οι παράνομες καρατομήσεις Διευθυντικών
Στελεχών στα Νοσοκομεία
ΑΘΗΝΑ 5/9/2016
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2106
Σε μια Δημοκρατική Χώρα τους ισχύοντες Νόμους, οι οποίοι ψηφίστηκαν από το Κοινοβούλιο, οφείλει η κυβέρνηση να τους εφαρμόζει. Εάν δεν αρέσουν διατάξεις Νόμων σε κάποιους Υπουργούς
ή συνολικά στη κυβέρνηση, προωθούν την κατάργησή τους ή την
τροποποίησή τους με ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ που ψηφίζονται στο Κοινοβούλιο.
Στη χώρα μας η αυτονόητη Δημοκρατική λειτουργία της κυβέρνησης φαίνεται ότι δεν ισχύει. Πάνω από το Νόμο βρίσκεται ο
ρεβανσισμός, η αλαζονεία της εξουσίας, οι εμμονές για διώξεις
υπηρεσιακών στελεχών, το ρουσφέτι, το ρεσάλτο κατάληψης της
κρατικής εξουσίας.
Πως αλλιώς μπορεί να χαρακτηρίσει κανείς τις διώξεις

ή τους εκβιασμούς για διώξεις υπηρεσιακών στελεχών των Νοσοκομείων από Διοικητές Νοσοκομείων με την καθοδήγηση των
Υπουργών της Υγείας, γράφοντας στα παλιά τους τα παπούτσια τις
διατάξεις του Ν.4369/2016 που φέρουν την δική σας υπογραφή ως
αρμοδίου Υπουργού.
Με το Ν.4369/2016 καθορίζεται ο νέος τρόπος επιλογής Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων όλων των επιπέδων στη Δημόσια
Διοίκηση.
Το άρθρο 30 του Ν.4369/2016 αναφέρει:
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου
α) Έως την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων σύμφωνα
με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή ειδικών διατάξεων, καθήκοντα προϊσταμένων εξακολουθούν να ασκούν οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου προϊστάμενοι.
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ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΑΡΜΑ ΠΟΛΑΚΗ – ΞΑΝΘΟΥ -ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΣΥΡΙΖΑ

2

Οι Συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ, έπαθαν Μνημονιακή αμνησία.
Τώρα βολεύονται να επικοινωνούν στους εργαζόμενους τουλάχιστον όπου και σε όσους μπορούν, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα
του Πολάκη-Ξανθού και να νέμονται την Κρατική εξουσία. Έχουν
κάνει προγραφές υπηρεσιακών στελεχών, που δεν προσκυνάνε
πολιτικά και συνδικαλιστικά τον Σύριζα και τα ξεσκίζουν. Τέτοιο
πογκρόμ διώξεων δεν ξανάγινε. Ρίχνουν και μερικά ξεροκόμματα σε όσους βρίσκονται προς των Πυλών του εκκλησιάσματος
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, για την έξωθεν καλή μαρτυρία.
Οι άνθρωποι είναι ξεδιάντροποι. Ικανοί για όλα. Τέτοια ξεφτίλα
είχε καιρό να ζήσει ο τόπος. Δεν έχει καμία σημασία γι’ αυτούς ο
ν. 4369/2015 που ψήφισαν και απαγορεύει τις καθαιρέσεις Προϊστάμενων Οργανικών Μονάδων, έως την συγκρότηση των οργάνων επιλογής και των νέων κρίσεων.
Για τον ΣΥΡΙΖΑ και το Συνδικαλιστικό ΑΡΜΑ του, όλα αυτά είναι
ψιλά γράμματα. Γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια τους νόμους που ψηφίζουν για την ξεπέτα.
Κάποτε με τους Σαμαροβενιζέλους παρενέβαιναν με όλα τα μέσα,
προκειμένου να εμποδίσουν αυθαίρετες καθαιρέσεις Υπηρεσιακών Στελεχών. Λύσσαγαν να φτιάξει καταγγελίες η ΠΟΕΔΗΝ που
φυσικά ανταποκρινόταν. Τώρα κάνουν προγραφές.
Οι Αντιμνημονιακοί Συνδικαλιστές του Σύριζα, ήταν αντιμνημονιακοί μόνο στα δύο πρώτα Μνημόνια. Το ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 το υποστηρίζουν. Είναι το δικό τους Μνημόνιο. Το εφαρμόζουν με μεγάλη χαρά οι σύντροφοι εθνικολαϊκιστές. Είναι φοβερό αυτό που
βγάζουν ως Δημόσια εικόνα. Όχι μόνο είναι, αλλά θέλουν και
να φαίνονται ότι είναι Κυβερνητικοί Συνδικαλιστές. Δεν έχουμε
ζήσει κάτι παρόμοιο.
Για την εξουσία, ξεπουλάνε τα πάντα. Αριστερή ιδεολογία και
αντιμνημονιακή συνείδηση. Συνομιλούν με εργαζόμενους, οι
οποίοι εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τις καθαιρέσεις στελεχών, την ασκούμενη πολιτική και οι Συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ τους καθησυχάζουν. Τους τονίζουν ότι πάνω από όλα είναι η
εξουσία. Πάνω από όλα βρίσκεται το κουμάντο στις Διοικήσεις
των Νοσοκομείων. Μπροστά στην συνδιοίκηση και την εξουσία,
δεν έχει καμία σημασία ο πόνος των Μνημονίων.
Η ΠΟΕΔΗΝ απέστειλε έγγραφο στους Υπουργούς Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Υγείας να πάρουν θέση για τις προγραφές
και καθαιρέσεις Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων σε όλα τα
επίπεδα.
Απάντησαν καθυστερημένα ότι οι καθαιρέσεις των εν’ λόγω στελεχών, επιτρέπονται μόνο για λόγους Δημόσιου συμφέροντος.
Η καρατόμηση των στελεχών θα πρέπει να αιτιολογούνται, αναφέρει το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης σε έγγραφό
του, από τους εγκάθετους νεογενίτσαρους Διοικητές των Νοσοκομείων, με επιχειρήματα που στοιχειοθετούν λόγους Δημοσίου
συμφέροντος.

Εάν είχαν παραβιάσει τα καθαιρεμένα Στελέχη το Δημόσιο Συμφέρον, θα έπρεπε να έχουν κληθεί πριν την καθαίρεση σε ΕΔΕ
και να έχουν τιμωρηθεί αυστηρότατα με πειθαρχικές ποινές.
Εφόσον αυτό δεν συνέβη και πώς να συμβεί αφού έκαναν πολύ
καλά την δουλειά τους, δεν στοιχειοθετούνται λόγοι Δημοσίου
συμφέροντος. Ως εκ’ τούτου τα καθαιρεμένα στελέχη εκτός των
δικαστικών προσφυγών που κάνουν για υπηρεσιακή αποκατάσταση, θα μπορούν να αναζητήσουν ποινικές ευθύνες από τους
Διοικητές για του λόγο που καθαιρέθηκαν. Ταυτόχρονα μπορούν
να υποβάλουν αγωγές στα αστικά Δικαστήρια για επιδίκαση αποζημίωσης για συκοφαντία και προσβολή της προσωπικότητάς
τους.
Φυσικά η ΠΟΕΔΗΝ θα είναι με τα καθαιρεμένα στελέχη, στην
ίδια όχθη του ποταμού. Στηρίζει τη Νομιμότητα.
Όλες οι καθαιρέσεις καθοδηγούνται από συνδικαλιστικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Γι’ αυτό κάθονται σαν βρεγμένες γάτες. Δεν
συμμετέχουν στις παρεμβάσεις της ΠΟΕΔΗΝ για αποκατάσταση
των καθαιρεμένων στελεχών. Είναι οι ίδιοι πίσω από όλα αυτά.
Οι ανεκδιήγητοι Διοικητές, πριν κάνουν την οποιαδήποτε σύσκεψη με τα Υπηρεσιακά Στελέχη των Νοσοκομείων, μπας και
λύσουν κανένα πρόβλημα εκ των οποίων κινδυνεύουν οι ασθενείς, το πρώτο που έκαναν με το που πάτησαν το πόδι τους στα
Νοσοκομεία, ήταν να βγάλουν το χαρτάκι που τους έδωσαν οι
συριζοαρματαίοι και να υλοποιήσουν τις επιθυμίες τους, με μετακινήσεις υπαλλήλων και καθαιρέσεις προϊσταμένων.
Στο Ασκληπιείο βρέθηκαν σε διατεταγμένη υπηρεσία, στην είσοδο του Νοσοκομείου, δύο υπάλληλοι φερέφωνα, οι οποίοι
καθύβριζαν την ΠΟΕΔΗΝ την ώρα της Συγκέντρωσης που οργάνωσε το Σωματείο Εργαζομένων, για παράσταση στη Διοίκηση
προκειμένου να πάρει πίσω την καρατόμηση προϊστάμενου και
τις μετακινήσεις άλλων προϊσταμένων και υπαλλήλων.
Ο Διοικητής «αλλού νταλού». Νεογενίτσαρος Συριζαίος πρώην
ΠΑΣΟΚΟΣ.
Τι να περιμένει κανείς από τους Διοικητές. Κάθε ημέρα δίνουν
εξετάσεις για το πόσο ΣΥΡΙΖΑ είναι. Δίνουν εξετάσεις στους ΑΡΜΑΤΟΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ.
Αλήθεια σε αυτό το Θριάσιο πόσες καραμπόλες θα γίνουν για να
εξυπηρετηθεί ο εκλεκτός υπάλληλος των Αρματοσυριζαίων; Ο
εν’ λόγω υπάλληλος μέσα σε ενάμιση χρόνο, ανέβηκε με ασανσέρ όλες τις θέσεις της ιεραρχίας. Μάλιστα με κυκλική μετακίνηση, επινόησης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ. Ήταν προϊστάμενος τμήματος στο
Θριάσιο. Με Σύριζα έγινε Διευθυντής στο ΔΑΦΝΙ, μετακινήθηκε
στην 2η ΥΠΕ και αφού έμεινε μικρό χρονικό διάστημα στην ΥΠΕ
κατέληξε Διευθυντής στο ΘΡΙΑΣΙΟ. Αυτός ήταν ο κυκλικός στόχος. Έκλεισε ο κύκλος.
Τόσο ξεδιάντροποι!!! Να τους χαιρόμαστε!!!
Μ.Γ
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ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
ΑΘΗΝΑ 20/10/2016
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 2317
• Θα αναζητηθούν ισοδύναμα για λίγες προσλήψεις όπως
η περικοπή του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας;
Η κυβέρνηση θα αναζητήσει ισοδύναμα, προκειμένου για
να χρηματοδοτήσει τα Νοσοκομεία. Στο στόχαστρο ως ισοδύναμο η κυβέρνηση έθεσε ήδη το επίδομα επικίνδυνης και
Ανθυγιεινής Εργασίας των πιο πολύπαθων Επαγγελματιών
Υγείας.
Συνεχίζει να υφίσταται η διάταξη (Ν.4354/2015 άρθρο 18)
για κατάργησή του έως τέλους του έτους 2017 (ευθυγράμμιση
του επιδόματος με τις βέλτιστες πρακτικές των άλλων χωρών

της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Από τώρα επιχειρούν μέσω αίολων, παράνομων εγγράφων του Γ.Λ.Κ. να περικόπτουν το επίδομα από κατηγορίες δικαιούχων εργαζόμενων.
Να μην τολμήσουν να το αγγίξουν.
Οι Νοσηλευτές δεν είναι ενταγμένοι στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα και με το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας ο μισθός τους κατά μέσο όρο διαμορφώνεται
στα 900 ευρώ το μήνα (περικοπές κατά τα Μνημονιακά έτη
πάνω από 40%).
Το ΕΣΥ βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση.
Ο Θεός να βάλει το χέρι του
Η κυβέρνηση είναι «από την Πόλη έρχομαι και στην κορφή
κανέλα»
Η συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ

ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ 2/11/2016
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2319
ΠΡΟΣ
1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ
2. ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΟΙΝ.: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ
Με το αριθμ. πρωτ. 2/27933/ΔΕΠ/30-09-2016 απαντάτε
στο Υπουργείο Υγείας ότι οι Διευθυντές και οι Τομεάρχες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας δεν δικαιούνται το Επίδομα Επικίνδυνης
και Ανθυγιεινής Εργασίας επειδή ασκούν διοικητικό έργο, καθώς επίσης δεν δικαιούνται το εν λόγω επίδομα οι Νοσηλευτές
που κάνουν ειδικότητα.
Επισημαίνουμε τα εξής:
Η Διοικητική υποστήριξη των Νοσοκομείων είναι αρμοδιότητα
της Διοικητικής υπηρεσίας (άρθρο 10 παρ.3 Π.Δ.87/1986 Ενιαίο
πλαίσιο οργάνωσης των Νοσοκομείων). Οι μεταβολές του προσωπικού διεκπεραιώνονται από τα αντίστοιχα τμήματα της Διοικητικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’
αριθμ.87/1986 «Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των Νοσοκομείων»
άρθρο 10 παρ.2 «οι αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
είναι: Η παροχή νοσηλείας στους αρρώστους, σύμφωνα με τα
διδάγματα της νοσηλευτικής και στο πλαίσιο των κατευθύνσεων
των υπευθύνων σε κάθε περίπτωση γιατρών, η προώθηση και η
προαγωγή της νοσηλευτικής και της εκπαίδευσης στον τομέα
αυτό και ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρεχόμενων
υπηρεσιών». Η Νοσηλευτική Υπηρεσία είναι ενιαία σε ολόκληρη

την ιεραρχία της και με βάση το άρθρο 13 παρ.2 του εν λόγω
Προεδρικού Διατάγματος, καθορίζονται οι Προϊστάμενοί της, χωρίς να τροποποιούνται οι αρμοδιότητές τους (άρθρο 10 παρ.2).
Οι Διευθυντές, Υποδιευθυντές της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
βρίσκονται συνεχώς στα Νοσηλευτικά Τμήματα και τις Μονάδες
του Νοσοκομείου. Συνεργάζονται με τους Προϊστάμενους για
την διεξαγωγή της εργασίας, επιλύουν επί τόπου τα αναφυόμενα
προβλήματα, ελέγχουν, συντονίζουν και συμμετέχουν στις παρεχόμενες Νοσηλευτικές εργασίες συνεργαζόμενοι με το Νοσηλευτικό Προσωπικό.
Έχουν την ευθύνη για την λειτουργία της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας γι’ αυτό και έχουν αδιάλειπτη παρουσία στο κλινικό έργο.
Οι Διευθυντές και οι Τμηματάρχες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
ασκούν με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση νοσηλευτικό
έργο και σε καμία περίπτωση Διοικητικό. Ως εκ τούτω δικαιούνται χωρίς καμία αμφιβολία το Επίδομα και Επικίνδυνης και
Ανθυγιεινής Εργασίας. Σας κοινοποιούμε σχέδιο εσωτερικού
κανονισμού Νοσοκομείων.
Οι Νοσηλευτές που κάνουν ειδικότητα ταυτόχρονα με τη θεωρία,
ασκούν κλινική άσκηση προσφέροντας υπηρεσίες στα αντίστοιχα Τμήματα που ειδικεύονται με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. Συνεπώς πληρούν την προϋπόθεση που θέτει η Υπουργική Απόφαση για την χορήγηση του εν λόγω Επιδόματος
Η προτεινόμενη από την υπηρεσία σας, κατάργηση του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας στις παραπάνω κατηγορίες είναι πρόχειρη και νομικά αστήρικτη. Αποτελεί πλήγμα
για την Νοσηλευτική κοινότητα που παρά τις διαπιστωμένες ελλείψεις προσωπικού, προσφέρει τις υπηρεσίες με αυταπάρνηση
μέσα σε αντίξοες συνθήκες.
Κατόπιν των ανωτέρω, για να αποφευχθούν δικαστικές προσφυγές θα πρέπει άμεσα να προβείτε σε ανάκληση του σχετικού εγγράφου της υπηρεσίας σας.
Η Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

ΚΙΝΔΥΝΕΨΕ 11,5 ΧΡΟΝΩΝ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ: ΦΕΥΓΕΙ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΑΔΕΙΑΖΕΙ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α.Ε. ΑΠΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΑΘΗΝΑ 7/9/2016
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 2121
Και τώρα μόνοι, οι μόνιμοι κάτοικοι του νησιού!!!
Αδειάζει το Νοσοκομείο από προσωπικό!!!
Οι μόνιμοι κάτοικοι Σαντορίνης έχουν συνηθίσει με Πρω-
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τοβάθμιες Υπηρεσίες και μόνο. Υποσχέσεις ήταν η λειτουργία
του νέου Νοσοκομείου από τον «Μαυρογιαλούρο» κο Τσίπρα.
Ποιος τις πιστεύει; Χρειάζονται χρήματα και προσωπικό. «Με
πορδές δεν βάφονται αυγά»!!!
Η συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ
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«Προσλήψεις» για... λωτοφάγους!
Οι Λωτοφάγοι είναι μυθικός, φιλόξενος και ειρηνικός λαός
της Ελληνικής μυθολογίας. Αναφέρονται για πρώτη φορά στην
Οδύσσεια όπου και περιγράφονται ως φιλήσυχοι άνθρωποι που
φιλοξένησαν μερικούς ναύτες του Οδυσσέα που αποβιβάστηκαν εκεί όταν ο στόλος τους έφτασε στην ακτή τους, κάπου στην
Αφρική. Οι Λωτοφάγοι τους υποδέχτηκαν ευμενώς και τους πρόσφεραν τον καρπό ενός περίεργου φυτού, του λωτού, που φύτρωνε στην περιοχή τους και αφαιρούσε τη μνήμη.Επειδή όμως
ο λωτός που μας προσφέρει τις τελευταίες μέρες η Κυβέρνηση,
δεν φαίνεται να έχει τις ιδιότητες του Ομηρικού λωτού, η μνήμη
μας καλά κρατεί και αναρωτιώμαστε:
1. Οι εξαγγελίες για 4.000 θέσεις προγραμμάτων κοινωφελούς
εργασίας του ΟΑΕΔ διάρκειας 12 μηνών, και όχι προσλήψεις,
δεν θα υλοποιηθούν, λέει η Κυβέρνηση. Τί πρωτοτυπία! Λες και
είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση δεν υλοποιεί δεσμεύσεις
και εξαγγελίες της. Αυτή τη φορά όμως, θεώρησε ότι βρήκε μια
ευνοϊκή συγκυρία και ένα πειστικό επιχείρημα για να δικαιολογηθεί: Την απόφαση του Συμβουλίου της επικρατείας για τις
τηλεοπτικές άδειες. «Το δημόσιο σύστημα υγείας θα στερηθεί
4.000 νοσηλευτές». Για τον ίδιο λόγο « 15.000 παιδάκια θα μείνουν εκτός παιδικών σταθμών»! λένε κορυφαία κυβερνητικά
στελέχη.
Πρώτα και κύρια, προσβάλλουν τη νοημοσύνη μας αλλά το χειρότερο είναι ότι «παίζουν με τον πόνο» χιλιάδων ανέργων, χιλιάδων εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία οι οποίοι έχουν
εξαντληθεί από την υπερεντατικοποίηση λόγω έλλειψης προσωπικού, χιλιάδων πολιτών που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν
στις δημόσιες δομές υγείας λόγω έλλειψης προσωπικού και χιλιάδων οικογενειών που αποκλείονται από τους παιδικούς σταθμούς:
Είναι αλήθεια ότι οι παιδικοί σταθμοί θα χρηματοδοτούνταν
από τα χρήματα των τηλεοπτικών αδειών; Η αλήθεια είναι ότι
οι παιδικοί σταθμοί χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, τη γενική
φορολογία και τα «τροφεία» που πληρώνουν οι γονείς. Η αλήθεια
είναι ότι βαφτίζουν «προσλήψεις» τα προγράμματα του ΟΑΕΔ. Η
αλήθεια είναι ότι τα μνημόνια πού έχει ψηφίσει όλο το μνημονιακό τόξο, απαγορεύουν τις μόνιμες προσλήψεις που χρειάζονται
τα Νοσοκομεία. Η αλήθεια είναι ότι η προκήρυξη του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες είναι μνημονιακή υποχρέωση
(3ο μνημόνιο) και ότι μέρος των όποιων εσόδων, έχουν προϋπολογιστεί στα δημόσια οικονομικά. (Αλήθεια, ποιός θα προλάβει
να πάρει από αυτά τα χρήματα; Η υγεία; Οι παιδικοί σταθμοί; Τα
ταμεία του κράτους; Η Τρόϊκα;)
2. Οι εξαγγελίες για 4.500 προσλήψεις το 2015, γιατί δεν υλοποιήθηκαν;
3. Οι εξαγγελίες για 3.500 προσλήψεις το 2016, γιατί δεν υλοποιήθηκαν;
4. Οι 10.000 προσλήψεις που εξαγγέλθηκαν από τη ΔΕΘ το Σεπτέμβρη του 2016, αφορούν νέες προσλήψεις ή είναι το άθροισμα των ήδη εξαγγελμένων αλλά μη υλοποιημένων οι οποίες
παραπέμπονται για το προεκλογικό(!) μέλλον;

5. Οι 4.000 θέσεις κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, εντάσσονται στις 10.000 προσλήψεις που είχε εξαγγείλει ο πρωθυπουργός από τη Δ.Ε.Θ. ένα μήνα πριν τη δημοπρασία και χωρίς
προφανώς να γνωρίζει κανείς τότε το χρηματικό ποσό που θα
συγκεντρώνονταν, για να προγραμματίσει συγκεκριμένο αριθμό
προσλήψεων;
Στον επικοινωνιακό σχεδιασμό της Κυβέρνησης ώστε να
δικαιολογήσει τις μνημονιακές επιλογές και δεσμεύσεις της,
φαίνεται να προστέθηκε ως «θείο δώρο» και η απόφαση του
Συμβουλίου της Επικρατείας. Αξιοποιώντας την απόλυτα δικαιολογημένη οργή του λαού κατά των καναλαρχών και της διαπλοκής, η Κυβέρνηση επιχερεί να αποπροσανατολίσει και να χαλιναγωγήσει τους εργαζόμενους στα Νοσοκομεία αλλά και τούς
πολίτες που βιώνουν την υποβάθμιση της δημόσιας υγείας. Η
Κυβέρνηση επιδιώκει να εξασφαλίσει ανοχή και συγκατάθεση
για την τραγική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι δημόσιες δομές Υγείας και η οποία δεν μπορεί να αναστραφεί εντός
των μνημονιακών πλαισίων. Αντίθετα, θα επιδεινώνεται συνεχώς.
Η επιλογή της κυβέρνησης να ενταχθεί στο μνημονιακό
μπλόκ, δεν αφήνει κανένα περιθώριο για μόνιμες προσλήψεις
ικανές να καλύψουν τις ανάγκες. Προταιρεότητα και μνημονιακή υποχρέωση είναι η αποπληρωμή του χρέους και των δόσεων.
Η συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους, το «λιγότερο κράτος»
και η παράδοση των υπηρεσιών στο ιδιωτικό κεφάλαιο, είναι η
κεντρική κατεύθυνση του νεοφιλελευθερισμού την οποία δεσμεύεται να υλοποιήσει και η σημερινή κυβέρνηση. Η εφαρμογή
των μνημονίων δεν αφήνει κανένα περιθώριο για άσκηση κοινωνικής πολιτικής ούτε για...παράλληλα προγράμματα και μόνιμες
προσλήψεις. Έξ` άλλου, η ενεργοποίηση του αυτόματου κόφτη
είναι ψηφισμένη και...ανά πάσα στιγμή μπορεί να δικαιολογήσει
την ακύρωση των όποιων εξαγγελιών «λόγω μη επίτευξης των
δημοσιονομικών στόχων».
Ευτυχώς...σήμερα, δεν υπάρχουν Ομηρικοί λωτοί!
Η πάλη για την ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών, είναι μονόδρομος για τους εργαζόμενους και την τεράστια πλειοψη φία
της κοινωνίας.

Ανδρέας Μακρής
Εκπρόσωπος του ΜΕΤΑ Υγειονομικών
στην ΕΕ της ΠΟΕΔΗΝ

ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΜΕΝΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ:

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
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ΑΘΗΝΑ 28/9/2016
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 2215
• ΛΙΓΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΧΑΛΑΣΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
• ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ
ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
Πεθαίνουν οι νεφροπαθείς και οι καλαμοκαβαλάρηδες της
κυβέρνησης στον κόσμο τους
Κραυγή αγωνίας εκφράζουν οι Αιμοκαθαιρόμενοι Ασθενείς για το Γολγοθά που βιώνουν στα Δημόσια Νοσοκομεία. Κιν-

δυνεύει η ζωή τους. από τα λειψά και σαράβαλα μηχανήματα
αιμοκάθαρσης τα οποία τακτικά είναι εκτός λειτουργίας, από τα
ακατάλληλα και επικίνδυνα φίλτρα και από τον χάλια ξενοδοχειακό εξοπλισμό πολλών ΜΤΝ. Τραβάνε τον Σταυρό του Μαρτυρίου.
Οδηγούνται σε αργό θάνατο. Εξαιτίας αυτής της κατάστασης, μειώνεται κατά πολύ το προσδόκιμο ζωής καθώς επίσης η ποιότητα
ζωής.
Συχνές είναι οι επιπλοκές των αιμοκαθαιρόμενων που οδηγούν ακόμη και στο θάνατο (πνευμονικά οιδήματα, υπερκαλιαιμία, εμφράγματα) λόγω της εγκληματικής αδιαφορίας των Υπουργών Υγείας να βελτιώσουν τις συνθήκες Νοσηλείας των Μ.Τ.Ν..

Η συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ
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Ν. 4430 Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των
φορέων της και άλλες διατάξεις

Άρθρο 60: Παράταση Επικουρικού Προσωπικού στα Κέντρα Κοινωινκής Πρόνοιας
Άρθρο 61: Ιδιωτικοποίηση ΕΚΑΒ

Άρθρο: 63: Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου

Που είναι το ΕΚΑΒ;
ΑΘΗΝΑ 3/10/2016
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2237
ΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ
με μουλάρια – άλογα – μπουλντόζες – αγροτικά
«Ουαί κι αλίμονο στους ασθενείς»
«Ο θεός βοηθός»
Οι Υπουργοί Υγείας δεν μπορούν να μοιράσουν «δύο γαϊδουριών άχυρα»
Το «τρίο της συμφοράς» της Δημόσιας Υγείας (Τσίπρας,
Ξανθός, Πολάκης) εγκαινιάζει νέα Ασθενοφόρα με «ταρατατζούμ» προκειμένου να γίνουν αντιληπτά σε όλους τους κατοίκους (Κοζάνη, Ιωάννινα).
Όταν σβήνουν τα φώτα της δημοσιότητας χορεύουν τα
ποντίκια (στο κτίριο αχούρι της Κοζάνης) και τα ασθενοφόρα
μένουν ακινητοποιημένα λόγω βλαβών και ελλείψεων Πληρωμάτων Ασθενοφόρων.
Περιοχές της χώρας που έχουν μεγάλη ανάγκη από
ασθενοφόρα δεν προβλέφθηκε να προμηθευτούν καινούρια,
παρ’ ότι έγιναν σχετικοί διαγωνισμοί από τις Διοικητικές Περι-

φέρειες (μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ). Οι διαγωνισμοί ακυρώ-

θηκαν και μέχρι σήμερα δεν επαναπροκηρύχτηκαν με ευθύνη
του ΕΚΑΒ και των Υπουργών Υγείας (κωλυσιεργούν).
Οι Περιφέρειες που δεν προμηθεύτηκαν νέα Ασθενοφόρα
είναι της Αττικής, της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας, της
Κεντρικής Μακεδονίας και της Δυτικής Ελλάδας. Στις περιοχές αυτές κατοικεί το 70% του πληθυσμού της χώρας και είναι
ανεπτυγμένο το 70% του στελεχιακού δυναμικού και των υπηρεσιών του ΕΚΑΒ.
Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τα νέα Ασθενοφόρα που
προμηθεύτηκαν οι περιοχές που εξυπηρετούν το 30% του
πληθυσμού της χώρας, παρ’ ότι έγινε με πρωτοβουλία των
Διοικητικών Περιφερειών και όχι της κυβέρνησης, παρ’ ότι
παραμένουν ακινητοποιημένα από την έλλειψη Πληρωμάτων
Ασθενοφόρων.
Μάλιστα έχουν το θράσος να τα εγκαινιάζουν!!!
Στις εν λόγω Διοικητικές Περιφέρειες ακυρώθηκαν οι διαγωνισμοί προμήθειας νέων Ασθενοφόρων, λόγω δικαστικών
προσφυγών των συμμετεχουσών εταιρειών.
Οι Υπουργοί Υγείας και η Διοίκηση του ΕΚΑΒ ζουν σε άλλο
κόσμο.
Ξέρουν μόνο να διώκουν εργαζόμενους για κομματικούς
λόγους.
Οι διακομιδές στην Περιφέρεια εξαιτίας των σαράβαλων,
ακινητοποιημένων λόγω βλαβών ασθενοφόρων και ελλείψεων Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, γίνονται με μουλάρια, άλογα, αγροτικά οχήματα, ιδιωτικά οχήματα και εσχάτως με
μπουλντόζες. Καθυστερούν οι διακομιδές με αποτέλεσμα να
έχουμε πολλές απώλειες ανθρώπινων ζωών.
Το ΕΚΑΒ στην Αττική δίνει στη κίνηση 55-60 Ασθενοφόρα
πρωί – απόγευμα και 28-30την νύκτα. Τα Ασθενοφόρα είναι
σαράβαλα καθότι έχουν διανύσει το κάθε ένα 900.000 χιλιόμετρα. Στο Νομό Αττικής αντιστοιχεί 1 ασθενοφόρο ανά 100.000
κατοίκους ενώ στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(διεθνή πρότυπα) αντιστοιχεί 1 Ασθενοφόρο ανά 30.000 κατοίκους. Στην περιφέρεια η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη.
Το χειμώνα με την κακοκαιρία μόνο ο θεός μπορεί να βοηθήσει!!!
Στην Αττική τα λίγα στην κίνηση Ασθενοφόρα και οι συχνές
διακομιδές των ιδίων ασθενών, αυξάνουν το χρόνο διακομιδής επιβαρύνοντας την υγεία τους.
Η συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ

ΕΡΕΥΝΑ: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΕ ΧΑΛΑΣΜΕΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΒΟΗΘΗΤΟΙ
ΑΘΗΝΑ 4/10/2016
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 2246
ΤΣΙΠΡΑΣ – ΞΑΝΘΟΣ – ΠΟΛΑΚΗΣ
ΟΙ ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΙΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
• ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Χαλασμένοι οι Αξονικοί.
Χειρουργήθηκε Ασθενής στα τυφλά με ράγεν ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής, χωρίς να γίνει αξονική.
• Ασανσέρ Νοσοκομείων Χαλασμένα. Ασθενείς μεταφέρονται
σε ασανσέρ με σκουπίδια
• Πλαφόν στην Φαρμακευτική Δαπάνη.
Μετά το καραβάνι της Υγείας που οργάνωσε η ΠΟΕΔΗΝ στην Αθήνα, ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση αύξηση του ορίου δαπανών

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

των Νοσοκομείων 10 και 20 εκατ. ευρώ για συγκεκριμένες δαπάνες. Όμως πρόκειται για άλλο ένα επικοινωνιακό τρικ. Το μόνο
που έκαναν είναι να διαμορφώσουν το όριο δαπανών στο 100% επί
των εγκεκριμένων πιστώσεων των Νοσοκομείων του έτους 2016,
συνολικού ύψους 1,156 δις ευρώ. Πέρυσι ήταν 1,5δις. Στην αρχή
του έτους το όριο δαπανών καθορίζεται στο 90%. Πάγια τακτική
των κυβερνήσεων, όχι μόνο εφέτος αλλά και τα προηγούμενα έτη
είναι το όριο δαπανών στο τέλος κάθε έτους να διαμορφώνεται
στο 100%. Τα Νοσοκομεία τέλος του έτους σε ληξιπρόθεσμα θα
οφείλουν πάνω από 1,5δις ευρώ. Και όμως ο πρωθυπουργός έχει
το θράσος να λέει ότι δεν τους ενδιαφέρει η άμεση εκταμίευση
της δόσης του 1,8δις ευρώ που προορίζεται για εξόφληση ληξηπρόθεσμων οφειλών. Δεν νοιάζονται που στα Νοσοκομεία πεθαίνουν οι άνθρωποι αβοήθητοι!!!

Η συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ
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ΔΙΑΛΥΣΗ εκαβ
ΑΘΗΝΑ 17/10/2016
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 2304
• Καταγραφή ελλείψεων ΕΚΑΒ ανά Περιφέρεια
• Καινούργια Ασθενοφόρα στο Κ.Υ. Νευροκοπίου που
κρύβονται
• Αναφορά σε περιστατικά που κατέληξαν ή κινδύνεψαν
λόγω καθυστερημένης διακομιδής
• Παίρνουν φωτιά Ασθενοφόρα κατά την διακομιδή Ασθενών
• Σαράβαλα ασθενοφόρα
• Διακομιδές με πρωτόγονα μέσα. Τα χέρια, τη πλάτη,
οικοδομικά καροτσάκια
• Τα μουλάρια, τα γαϊδούρια, τα άλογα και οι μπουλντόζες
καμιά φορά φαντάζουν ως «από μηχανής θεός» για διακομιδή.
Που είναι το ΕΚΑΒ τσαρλατάνοι της κυβέρνησης;;;
Η Διοίκηση του ΕΚΑΒ και οι Υπουργοί της Υγείας αντί να
ζητήσουν συγνώμη από τα θύματα που προκαλούν οι καθυστερημένες και επικίνδυνες διακομιδές, εγκαλούν την ΠΟΕΔΗΝ
που περιγράφει την τραγική πραγματικότητα με την οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι πολίτες, όταν πρόκειται να μεταφέρουν

δικό τους άνθρωπο με έκτακτο πρόβλημα υγείας σε εφημερεύον Νοσοκομείο.
Η Διοίκηση του ΕΚΑΒ φανατικοί και εγκάθετοι, με τις ευλογίες των Υπουργών Υγείας διαλύουν το ΕΚΑΒ.
Τους ενδιαφέρουν μόνο οι φιέστες, οι ψεύτικες εξαγγελίες και εγκαίνια «του φαίνεσθε». Σκάβουν το λάκκο της Προνοσοκομειακής Φροντίδας της χώρας. Η ανίκανη Διοίκηση
του ΕΚΑΒ δεν επιλέχθηκε για να επιλύσει προβλήματα, αλλά
για να εγκαθιδρύσει το κομματικό κράτος.
Αντί περισυλλογής οι Υπουργοί Υγείας, αισθάνονται χαρούμενοι και ευτυχισμένοι που οι Ασθενείς μεταφέρονται
με πρωτόγονα μέσα (μπουλντόζες, αγροτικά οχήματα, Ι.Χ.,
γαϊδούρια, μουλάρια, άλογα κ.α.). Οι συγγενείς μπροστά στο
θάνατο δικών τους ανθρώπων κάνουν ότι μπορούν.
Η Διοίκηση του ΕΚΑΒ και οι Υπουργοί της Υγείας δεν αντιλαμβάνονται, λόγω κομματικού φανατισμού, το δράμα που
ζουν οι άνθρωποι που η ζωή τους κρέμεται σε μια κλωστή και
δεν βρίσκουν Ασθενοφόρο για διακομιδή σε εφημερεύον Νοσοκομείο.
Οι Υπουργοί Υγείας παίζουν «τον παππά» με τη διάλυση
του ΕΚΑΒ. Κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια. Τα προαύλια
που στεγάζονται οι Διευθύνσεις των ΕΚΑΒ σε όλη τη χώρα,
έχουν καταντήσει Νεκροταφεία Ασθενοφόρων.
Η συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥς ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ
ΑΘΗΝΑ 21/9/2016
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 2176
•ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΡΧΕΤΑΙ Η
ΣΕΙΡΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΛΙΣΤΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 6
ΜΗΝΕΣ)
•ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ,
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
• ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΧΑΛΑΣΜΕΝΟΙ
• ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ «ΓΚΡΑΔΕΣ»
• ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΜΕ ΤΗ ΒΟΥΛΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ
ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΖΗΣΕΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙ
Οι Καρκινοπαθείς σηκώνουν το Σταυρό του Μαρτυρίου
με το αχαρακτήριστο ανάλγητο «τρίο» της κυβέρνησης που
έχουμε την ατυχία να χειρίζεται τα θέματα της Δημόσιας Υγείας (Τσίπρας – Ξανθός – Πολάκης)
Μεγάλες λίστες αναμονής για ακτινοθεραπείες. Παλαιά
μηχανήματα ακτινοθεραπείας (κοβάλτιο) είναι εκτός λειτουργίας. Δεν επισκευάζονται επειδή τα Νοσοκομεία δεν έχουν
χρήματα για την αντικατάσταση της πηγής τους. Έχουν φάει
επίσης τα ψωμιά τους οι περισσότεροι Γραμμικοί Επιταχυντές
που είναι παλαιοί (πάνω από μια δεκαετία).
Χαλάνε τα Μηχανήματα Ακτινοθεραπείας και μένουν χαλα-
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σμένα πολύ καιρό αφού τα Νοσοκομεία δεν έχουν χρήματα
για service και αγορά ανταλλακτικών. Οι λίστες αναμονής για
ακτινοθεραπεία φτάνουν το Φλεβάρη 2017. Πολλοί καρκινοπαθείς που δεν έχουν χρήματα να κάνουν θεραπείες στον
Ιδιωτικό Τομέα, δυστυχώς η σειρά τους έρχεται μετά θάνατο.
Στον Ιδιωτικό Τομέα το σχήμα ακτινοθεραπειών στοιχίζει
πάνω από 5.000 ευρώ (αμοιβή Ιατού που δεν καλύπτεται από
τον ΕΟΠΥΥ συν τα παράνομα καπέλα στο κόστος της θεραπείας που βάζει ο Ιδιωτικός Τομέας). Το κάθε σχήμα ακτινοθεραπείας στα μηχανήματα του Ιδιωτικού Τομέα στοιχίζει
από 10.000 έως 20.000 ευρώ και ο ΕΟΠΥΥ δεν καλύπτει ούτε
ευρώ. Οι Ασθενείς κατευθύνονται, θέλοντας και μη στον Ιδιωτικό Τομέα.
Τα Ακτινοθεραπευτικά Μηχανήματα, Γραμμικοί Επιταχυντές σύμφωνα με τις επιστημονικές μελέτες πρέπει αν είναι
1 ανά 200.000 κατοίκους και στη χώρα μας είναι 1 ανά 1 εκατ.
κατοίκους. Καρκινοπαθείς στο τελικό στάδιο εκτός θεραπείας δεν εισάγονται στα Ογκολογικά Νοσοκομεία. Πεθαίνουν
δυστυχώς πριν την ώρα τους.
Εφημερεύουν Νοσοκομεία χωρίς Ογκολόγους Ιατρούς.
Τα Ογκολογικά Νοσοκομεία αποδεκατίστηκαν από Ιατρούς.
Ασθενείς με ογκολογικά προβλήματα δεν έχουν εξασφαλισμένη την εισαγωγή τους στα Νοσοκομεία. Ταλαιπωρούνται,
γίνονται μπαλάκι από Νοσοκομείο σε Νοσοκομείο. Μόνο τα
επείγοντα εισάγονται.

Η συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ

Η ΕΣΥφάγος κυβέρνηση των παπατζήδων
ΑΘΗΝΑ 26/9/2016
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 2207
• Πεθαίνουν αβοήθητοι οι Ασθενείς με Πάρκινσον
• Αεροδιακομιδές για πλάκα στην Σαντορίνη
• Δωρεάν Υγεία με το χέρι στην τσέπη
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ
Σε προχωρημένο στάδιο η Νόσος του Πάρκινσον εμφανίζει δυσκαμψίες, βραδυκινησία, τρόμο και έντονη υπερκινησία.
Όταν εξαντλούνται τα όρια της φαρμακευτικής αγωγής σαν μοναδική λύση στο πρόβλημα της πάθησης του ασθενούς είναι η εμ-

φύτευση ηλεκτροδίων στον υποθάλαμο πυρήνα του εγκεφάλου
αμφοτερόπλευρα.
Η εμφύτευση νευροδιεγέρτη εγκεφάλου με μπαταρία μακράς
διάρκειας ζωής (>20ετών) και με τα συνοδά ηλεκτρόδια γίνεται
από Δημόσια Νοσοκομεία (Νευροχειρουργικές κλινικές). Η κάλυψη της δαπάνης από τον ΕΟΠΥΥ περίπου 35.000 ευρώ, εγκρίνεται
από το ΚΕΣΥ (σας κοινοποιούμε σχετική έγκριση).
Όμως οι Ασθενείς ταλαιπωρούνται πολλούς μήνες καθότι τα Ταμεία των Νοσοκομείων είναι μείον και δεν αναλαμβάνουν την
αγορά των υλικών και την εμφύτευση.
Η συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ 46 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΑΘΗΝΑ 25/10/2016
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 2335
• Πολλές χειρουργικές αίθουσες κλειστές λόγω έλλειψης
χειρουργών Ιατρών και Νοσηλευτικού προσωπικού. Χειρουργεία λειτουργούν με προσωπικό κάτω των ορίων ασφαλείας.
• Έκτακτα περιστατικά καταλήγουν στο δρόμο ψάχνοντας
Νοσοκομείο να χειρουργηθούν
• Λίστες αναμονής δύο ετών. Έρχεται η σειρά ασθενών
να χειρουργηθούν και δεν εμφανίζονται. Εάν είχαν χρήματα
χειρουργήθηκαν στον ιδιωτικό τομέα. Εάν δεν είχαν χρήματα
έχασαν την μάχη για την ζωή. Γυναίκες πεθαίνουν από αιμορραγία και μετά έρχεται η σειρά τους να χειρουργηθούν.
• Βλάβες στα χειρουργικά και αναισθησιολογικά μηχανήματα την ώρα των χειρουργείων. Διατρέχοντας μεγάλο κίνδυνο οι ασθενείς.
• Χειρουργεία Νοσοκομείων που χρειάζονται ολική ανακατασκευή
• Διαλυμένος εξοπλισμός. Σαράβαλα χειρουργικά τραπέζια, φορεία, καρότσια
• Σβήνει το ρεύμα και δεν λειτουργούν οι γεννήτριες την
ώρα των χειρουργείων. Χειρουργικά εργαλεία πλένονται με
τα χέρια
• Τραγικές ελλείψεις χειρουργικών υλικών
• Ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας δεν χειρουργούνται επειδή δεν έχουν εξασφαλισμένη κλίνη ΜΕΘ.
Για επικοινωνιακούς λόγους ανακοινώνουν λίστες χειρουργείων αντί να προσλάβουν Νοσηλευτικό προσωπικό,
χειρουργούς Ιατρούς, να φροντίσουν να προμηθευτούν τα
Νοσοκομεία χειρουργικά υλικά, να ανανεώσουν και να βελτιώσουν τον εξοπλισμό των χειρουργείων, προκειμένου αφενός
να ανοίξουν κλειστές χειρουργικές αίθουσες και αφετέρου να
πληρούνται οι όροι ασφαλείας. Μόνο έτσι οι Ασθενείς θα χειρουργούνται όταν κρίνουν οι χειρουργοί Ιατροί και όχι μετά
θάνατον.
Το Νοσηλευτικό Προσωπικό των Αναισθησιολογικών
Τμημάτων και των Χειρουργείων είναι ελλιπέστατο και δεν
πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας που ορίζονται με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις. Κάθε μια χειρουργική αίθουσα
πρέπει να καλύπτεται από μια Νοσηλεύτρια Εργαλειοδότρια
και μια Νοσηλεύτρια κίνησης.
Το Αναισθησιολογικό Τμήμα πρέπει να διαθέτει μια Νοσηλεύτρια για κάθε χειρουργική αίθουσα. Αυτό δεν συμβαίνει

σχεδόν ποτέ στα Δημόσια Νοσοκομεία ειδικά στα κύρια μεγάλα εφημερεύοντα Νοσοκομεία. Τα Αναισθησιολογικά Τμήματα
διαθέτουν μια Νοσηλεύτρια για 3 χειρουργικές αίθουσες. Στη
Κίνηση υπάρχει μία (1) Νοσηλεύτρια για 2 και 3 χειρουργικές
αίθουσες. Στις εφημερίες μεγάλων Νοσοκομείων πολλές φορές υπάρχει μια Νοσηλεύτρια Εργαλειοδότρια για 2 χειρουργικές αίθουσες.
Η υποστελέχωση των χειρουργείων από Νοσηλευτικό
Προσωπικό αυξάνει τους κινδύνους για τους Ασθενείς που
χειρουργούνται, ειδικά όταν οι χειρουργικές αίθουσες είναι
διάσπαρτες στο Νοσοκομείο σε πολλούς χώρους και μακρινές
αποστάσεις.
Νοσηλεύτρια χειρουργείου που καλύπτει χειρουργική
αίθουσα ΩΡΛ στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ καλείται να καλύψει
χειρουργική αίθουσα για περιστατικά άλλων κλινικών σε
χειρουργεία που βρίσκονται σε άλλο χώρο του Νοσοκομείου.
Κατά την εφημερία του Νοσοκομείου μπορεί να μεταφερθεί
επείγον περιστατικό στη χειρουργική αίθουσα ΩΡΛ που πρέπει
να υποβληθεί σε τραχειοστομία μέσα σε δευτερόλεπτα προκειμένου να σωθεί ο Ασθενείς. Τι θα γίνει εάν εκείνη την ώρα
δεν υπάρχει Νοσηλεύτρια στη χειρουργική αίθουσα;
Εάν υπάρξει επιπλοκή κατά την αναισθησία Ασθενούς
που χειρουργείται και δεν υπάρχει Νοσηλεύτρια αναισθησιολογικού επειδή καλύπτει 3 χειρουργικές αίθουσες, τι θα γίνει
ο Ασθενής;
Ο εξοπλισμός των χειρουργείων είναι άχρηστος. Τα
μηχανήματα του χειρουργείου και του Αναισθησιολογικού
πολλές φορές παθαίνουν βλάβες κατά την διάρκεια των χειρουργείων λόγω παλαιότητας και κακοσυντήρησης.
Ακτινολογικά μηχανήματα C-ARM των χειρουργείων συχνά παρουσιάζουν βλάβες με κίνδυνο την ζωή του Ασθενή που
χειρουργείται.
Σε πολλές περιπτώσεις τα μηχανήματα χειρουργείου και
Αναισθησιολογικού δίνουν λάθος αποτελέσματα με μεγάλο
κίνδυνο για τους ασθενείς που χειρουργούνται. Οι γεννήτριες
των Νοσοκομείων που δίνουν ρεύμα σε περίπτωση διακοπής
ρεύματος είναι κακοσυντηρημένες και κάποιες φορές σβήνουν. Αυτό δημιουργεί δυσχέρειες στη χειρουργική επέμβαση. Μεγάλη η ταλαιπωρία για το προσωπικό και τους Ασθενείς.
Απέραντες λίστες αναμονής. Για παράδειγμα σοβαρές
γυναικολογικές επεμβάσεις έχουν λίστα αναμονής 16 μήνες
στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης και 24 μήνες στο Παπαγεωργίου. Πεθαίνουν γυναίκες από αιμορραγία και μετά έρχεται η
σειρά τους να χειρουργηθούν.
Η συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ

ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ
ΑΘΗΝΑ 1/11/2016
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 2351
• Η κυβερνητική αφασία στο ΕΚΑΒ κοστίζει ζωές
• Μεγάλες καθυστερήσεις στις διακομιδές των απομακρυσμένων περιοχών. Όταν φθάνουν στα Νοσοκομεία είναι
αργά. Διαπιστώνεται ο θάνατός τους!!!
• Νέα περιστατικά που κινδύνεψε η ζωή τους από την
ανεπάρκεια του ΕΚΑΒ
• Μηνυτήρια Αναφορά στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
κατά του Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΕΚΑΒ, με συγκεκριμένα περιστατικά που έχασαν τη ζωή τους ή κινδύνεψε η
ζωή τους από τη διαχειριστική ανεπάρκεια της Διοίκησης και
της κυβέρνησης που προκαλεί τη διάλυση του ΕΚΑΒ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

• Μεγαλοπρεπή εγκαίνια Τομέα ΕΚΑΒ στο Νομό Χανίων.
Εκλογική περιφέρεια του κου Πολάκη, από τον ίδιο τον Πολάκη. Χωρίς να υπάρχει κανένας Διασώστης. Για τα ψηφαλάκια ρε γαμώτο. Οι διακομιδές συνεχίζουν να γίνονται από το
ΕΚΑΒ Χανίων ή Ρεθύμνου με 1 ώρα καθυστέρηση. Πεθαίνουν
οι Ασθενείς, αλλά ποιος νοιάζεται!!!
• Εγκαίνια Τομέα ΕΚΑΒ στον Τύρναβο Λάρισας. Χωρίς κανένα Ασθενοφόρο και με ένα Διασώστη
• ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ Διακομιδές από ιδιωτικά Ασθενοφόρα ταξί
• ΧΡΥΣΕΣ Αεροδιακομιδές από Ιδιωτικές Εταιρείες
• Προς απόλυση 50 Διασώστες που υπηρετούν μέσω
ΚΕΕΛΠΝΟ στα νησιά. Θα θρηνήσουμε θύματα εξαιτίας της
αυξημένης ζήτησης το Χειμώνα, λόγω των συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων στα Κέντρα Φιλοξενίας
Η συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΕΣΥ
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Αγαπητοί Συμπολίτες,
Εμείς οι εργαζόμενοι στις Δημόσιες Υπηρεσίες
Υγείας, Πρόνοιας, ΕΚΑΒ, παρότι έχουμε υποστεί
δραματικές μειώσεις μισθών και δικαιωμάτων από τις
ασκούμενες Νεοφιλελεύθερες Μνημονιακές πολιτικές, θέτουμε ως προτεραιότητα στις παρεμβάσεις μας
τη σωτηρία της Δημόσιας Περίθαλψης.
Η κυβέρνηση πριονίζει καθημερινά τους τρεις
πυλώνες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που είναι
το Προσωπικό, οι Υποδομές και ο Ιατροτεχνολογικός
εξοπλισμός.
Η κυβερνητική προπαγάνδα όταν έχει να κάνει με
την υγεία των πολιτών δεν είναι μόνο παρελκυστική,
αλλά κυρίως εγκληματική, καθότι στοιχίζει ανθρώπινες ζωές.
Τα Δημόσια Νοσοκομεία εξαιτίας της έλλειψης
Προσωπικού και κονδυλίων δεν είναι σε θέση να
επισκευάσουν, να ανανεώσουν, να ενισχύσουν και να
λειτουργήσουν τον Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό τους.
Οι υποδομές τους είναι ασυντήρητες και τριτοκοσμικές. Η κυβέρνηση πουλάει «φούμαρα για μεταξωτές
κορδέλες». Λέει ότι προσλαμβάνει προσωπικό, ενώ
στη πραγματικότητα το προσωπικό επί των ημερών της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ μειώθηκε κατά χιλιάδες
(-7.696 υπαλλήλους). Λέει ότι ενισχύει τα Νοσοκομεία με κονδύλια, ενώ τα Νοσοκομεία εφέτος θα λάβουν 350εκ. ευρώ λιγότερα από πέρυσι. Οφείλουν σε
ληξιπρόθεσμες οφειλές πάνω από 1,2δις ευρώ.
Παρά την συνεχή κατάθεση ψυχής και την
επαγγελματική ευσυνειδησία του προσωπικού, που
ειλικρινά έχουμε υπερβεί τα όρια της εργασιακής
εξουθένωσης, δεν είναι εξασφαλισμένη λόγω των
συνθηκών, η αποκατάσταση της υγείας των Ασθενών.
Πληρώνουμε μια ζωή το ΕΣΥ. Πληρώνουμε φόρους, πληρώνουμε κάθε μήνα υγειονομική περίθαλψη
από τους μισθούς και τις συντάξεις. Έχουμε λοιπόν
δικαίωμα και απαίτηση το Σύστημα Υγείας, τις λίγες
φόρες που θα το χρειαστούμε στη ζωή μας για σοβαρό
λόγο υγείας, να σταθεί δίπλα μας, να εξαντλήσει τις
πιθανότητες να αποκατασταθεί η υγεία μας.
Ουσιαστικά σήμερα δεν υφίσταται Δημόσιο Σύστημα Περίθαλψης.
Η Πρωτοβάθμια Περίθαλψη πληρώνεται από τις
τσέπες μας. Οι Μονάδες Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης
η μία μετά την άλλη συγχωνεύονται, καταργούνται,
συρρικνώνουν τη λειτουργία τους (Μνημονιακή δέσμευση) εξαιτίας των μεγάλων ελλείψεων που αντιμετωπίζουν σε Προσωπικό και υλικά.
200 κλίνες ΜΕΘ αν και τις έχουμε πληρώσει και είναι έτοιμες να λειτουργήσουν, παραμένουν κλειστές.
Καθημερινά χάνουν τη μάχη για τη ζωή Ασθενείς που
βρίσκονται στις λίστες αναμονής του ΕΚΑΒ για ΜΕΘ.

Για δεύτερο συνεχή χρόνο πάμε υγειονομικά ανοχύρωτοι στην γρίπη. Πέρυσι θρηνήσαμε δεκάδες θύματα. Η κυβέρνηση πέρα βρέχει!!!
Ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα είναι λειψά και
χαλασμένα στα Δημόσια Νοσοκομεία. Μεγάλες οι
λίστες αναμονής για ακτινοθεραπείες. Πεθαίνουν οι
Ασθενείς και μετά έρχεται η σειρά τους για ακτινοθεραπεία.
Διαλυμένα μηχανήματα αιμοκάθαρσης και οι ΜΤΝ.
Συχνές είναι οι επιπλοκές των αιμοκαθαιρόμενων
Ασθενών. Είναι τέτοια η διάλυση των Νοσοκομείων,
που δεν είναι σε θέση να υποδεχθούν Ιατρικά Μηχανήματα από δωρεές. Η συντήρηση των υποδομών,
του εξοπλισμού και η προμήθεια υλικών επαφίενται
σε δωρεές πολιτών, συλλόγων κ.α.
Είναι μεγάλος ο κίνδυνος ανάπτυξης ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Η κυβέρνηση ανακοινώνει
λίστες χειρουργείων αντί να χορηγήσει υλικά, προσωπικό και εξοπλισμό στα Νοσοκομεία, να ανοίξουν
κλειστά χειρουργικά τραπέζια, προκειμένου να χειρουργούνται άμεσα οι Ασθενείς και να μην περιμένουν σε λίστες αναμονής.
Εφημερεύουν Νοσοκομεία χωρίς να διαθέτουν
Αξονικούς Τομογράφους. Οι Ασθενείς ταλαιπωρούνται με διακομιδές για διάγνωση της νόσου, χάνεται
πολύτιμος χρόνος, που πολλές φορές αποβαίνει μοιραίος για την ζωή τους. Σε αρκετές περιπτώσεις οι
Ιατροί είναι υποχρεωμένοι να χειρουργούν στα τυφλά χωρίς να προηγείται διάγνωση.
Eφημερεύουν Νοσοκομεία χωρίς να διαθέτουν
βασικές ειδικότητες Ιατρών, Νοσηλευτικό,
Παραϊατρικό και λοιπό προσωπικό, χωρίς να
διαθέτουν τα κατάλληλα επεμβατικά - διαγνωστικά
θεραπευτικά ιατρικά μηχανήματα.Οι ασθενείς είναι
υποχρεωμένοι να κάνουν «το γύρω του θανάτου»
από Νοσοκομείο σε Νοσοκομείο, προκειμένου να
βρουν την υγεία τους.
Η Δημόσια Ψυχική Υγεία καταρρέει και η
κυβέρνηση προετοιμάζει το έδαφος να παραδώσει
τις υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας του ΕΣΥ στους Ιδιώτες,
τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις (προνομοιακή
μεταχείριση) και την ΑΕΜΥ Α.Ε.
Το ΕΚΑΒ στενάζει από τις ελλείψεις Ασθενοφόρων
και Πληρωμάτων Ασθενοφόρων. Οι διακομιδές
γίνονται με μέσα του περασμένου αιώνα. Πεθαίνουν
άνθρωποι εξαιτίας των καθυστερήσεων.
Η κυβέρνηση προωθεί σχέδια συγχωνεύσεων
καταργήσεων Νοσοκομειακών Μονάδων και
κλινικών.
Έβαλε στο μάτι τα διασυνδεόμενα Νοσοκομεία.
Απαξιώνει τη λειτουργία τους. Φτιάχνει κλίμα στα
εν λόγω Νοσοκομεία επισφαλούς εφημερίας και
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Νοσηλείας (συρρίκνωση κλινικών, μετακινήσεις
προσωπικού) προκειμένου να καλλιεργήσει κλίμα
αναπόφευκτης κατάργησης.
Τα διασυνδεόμενα Νοσοκομεία μετατρέπονται σε
Κέντρα Υγείας.
Η ΑΕΜΥ ΑΕ καραδοκεί να αρπάξει με τις ευλογίες
της κυβέρνησης και άλλα Νοσοκομεία όπως την
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ.
ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ
Οι Πολίτες κάθε πόλης πρέπει να έχουν Νοσοκομείο σε πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία.
Το Κράτος Πρόνοιας κατεδαφίζεται με βάση τις
προβλέψεις του 3ου Μνημονίου για μείωση του
κόστους του. Οι Προνοιακές μονάδες καταργούνται
η μια μετά την άλλη.
Δεν υφίστανται πια Δημόσια ΚΕΝΤΡΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (πλην ενός και
απαξιωμένου).
Συμπολίτες Συμπολίτισσες
Δεν μας αρμόζει ένα τέτοιο Σύστημα Υγείας.
Εμείς κάνουμε ότι περνά από το χέρι μας:
· Για Δωρεάν Υγεία με εύκολη και καθολική πρόσβαση.
· Για πραγματικές προσλήψεις και πραγματική αύξηση
της χρηματοδότησης.
· Για αναβάθμιση των Υγειονομικών, Προνοιακών
Μονάδων και του ΕΚΑΒ.

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ
ΑΘΗΝΑ 7/11/2016
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2369
ΠΡΟΣ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Κύριε Εισαγγελέα,
Ζητάμε να διευρυνθούν οι ποινικές ευθύνες σε βάρος
του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του ΕΚΑΒ, οι οποίοι
με πράξεις και παραλήψεις θέτουν κατ’ εξακολούθηση σε
κίνδυνο την ζωή των Ασθενών.
Καταθέτουμε συγκεκριμένα περιστατικά που κινδύνεψε
η ζωή τους ή έχασαν τη ζωή τους επειδή το ΕΚΑΒ δεν
διασφάλισε την έγκαιρη διακομιδή τους σε Υγειονομική
Μονάδα.
Η διαχειριστική ανεπάρκεια και ο κομματικός φανατισμός
του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του ΕΚΑΒ, μειώνουν
ημέρα με την ημέρα την επιχειρησιακή ικανότητα του
ΕΚΑΒ.
Η συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ

Το Καραβάνι της Υγείας διέρχεται από
όλη τη χώρα
3/11/2016 βρίσκεται στην ΠΑΤΡΑ
Διεκδικούμε ένα καλύτερο αύριο στη
Δημόσια Περίθαλψη.
Να είστε σίγουροι με τη δική σας βοήθεια
θα τα ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ
Επαναφέρουμε την Ελπίδα

9
Είμαστε όλοι μαζί. Ενωμένοι και αποφασισμένοι.
Να μην επιτρέψουμε στην κυβέρνηση
να μας πετάξει στο λάκκο με τα φίδια.
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Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΝΕΙ ΠΙΣΩ…… ΕΥΓΕ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
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Χωρίς καμία αντιπολιτευτική διάθεση, κάθε καλόπιστος
παρατηρητής μπορεί εύκολα να διαπιστώσει ότι η Ελλάδα
μένει πίσω και μάλιστα δραματικά. Τα μηνύματα από την
οικονομία είναι αρνητικά. Η χώρα βρίσκεται σε ύφεση για
δεύτερη συνεχή χρονιά, ενώ τα στοιχεία του Αυγούστου
δείχνουν ότι ακόμα και τα έσοδα από την τουριστική βιομηχανία μειώθηκαν κατά 9%, αποτυπώνοντας έτσι την αρνητική εικόνα συνολικά σε όλους τους τομείς της οικονομίας.
Η πολιτική άνοδος και η εκλογική επικράτηση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα έβαζε τέλος στην λιτότητα και θα έσκιζε το μνημόνιο, οδήγησαν στην επιστροφή της οικονομίας
στην ύφεση. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
η μείωση του ΑΕΠ το 2015 δεν ήταν 0,9% όπως αρχικά είχε
υπολογιστεί, αλλά 1,3% αντί για ανάπτυξη 2,5% - 3%, που
αρχικά είχε υπολογιστεί. 230.000 παιδιά δεν έχουν τα απαραίτητα και υποσιτίζονται καθώς και 2,5 εκατ. πολίτες ζουν
κάτω από τα όρια εξαθλίωσης.
Στην χώρα μας τα βήματα οπισθοδρόμησης είναι εμφανής. Στο τομέα της παιδείας γίνονται βήματα προς τα πίσω, η
δημόσια Διοίκηση έχει βαλτώσει, η δικαιοσύνη εκβιάζεται
για να βγάζει αποφάσεις που θα είναι αρεστές στην κυβέρνηση, η υγεία καρκινοβατεί και η κυβέρνηση αδυνατεί να
αντιληφθεί τα σημεία των καιρών.
Κάθε Τετάρτη στα ειρηνοδικεία της χώρας, αν δεν
υπήρχαν τα κινήματα διαμαρτυρίας των πολιτών, θα γίνονται πλειστηριασμοί κατοικιών για χρέη 500€ προς το δημόσιο. Το σύνθημα «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη», έχει
γίνει «κανένα σπίτι στα χέρια ιδιοκτήτη».
Οι κατασχέσεις τραπεζικών υπολοίπων, ακινήτων και
κάθε είδος εισοδήματος αναδεικνύονται στο βασικό μοχλό
πίεσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για την
αύξηση των φορολογικών εσόδων από όσους δεν πληρώνουν. Κάθε εργασιακή μέρα επιβάλλεται κατά μέσο όρο 800
κατασχέσεις και ο αριθμός συνεχώς αυξάνεται καθώς όλο
και περισσότερο σηκώνουν ψηλά τα χέρια και δηλώνουν
αδυναμία ανταπόκρισης στην φορολογική καταιγίδα που
έχει εξαπολύσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ στην οικονομία.
Στο β’ εξάμηνο του 2016 αναμένονται 18.000 νέα λουκέτα μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πέραν των 18.000 που
σημειώθηκαν το α’ εξάμηνο του 2016, με αποτέλεσμα να
χαθούν 55.000 θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τα στοιχεία
της ΓΣΕΒΕΕ.
Με αντιαναπτυξιακές λογικές και φορομπιχτική πολιτική, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ για ακόμη μια φορά επιχειρεί, μέσω του Προϋπολογισμού του 2017, να έχει πρωτογενές πλεόνασμα στις πλάτες της ελληνικής κοινωνίας. Στο
νέο Προϋπολογισμό προβλέπεται αύξηση των φορολογικών
εσόδων, ρίχνοντας τα βάρη στις πλάτες των μισθωτών και
των συνταξιούχων, αντί να παίρνει μέτρα στήριξης των ευπαθώς ομάδων της κοινωνίας, καθιστώντας τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους επαίτες. Προχωρώντας μάλιστα σε επίθεση με χημικά εναντίον των συνταξιούχων, που
ζουν κάτω από τα όρια της φτώχιας. Και που ο «κουμουνιστής» Υπουργός Εργασίας είχε το θράσος να αποστείλει
επιστολή στους συνταξιούχους για να τους πει δεν υπάρχουν μειώσεις στις συντάξεις και ότι στο μέλλον θα υπάρχουν αυξήσεις.
Κάθε εργαζόμενος – συνταξιούχος – για να κάνει απόσβεση των εισφορών που του κρατούνται κατά τον εργασιακό του βίο θα πρέπει να ζήσει πάνω από 100 χρόνια. Η
κυβέρνηση προσπαθεί για όλα τα θέματα να κάνει το μαύρο
άσπρο. Αυτό είναι «μας φτύνουν και νομίζουμε ότι βρέχει».

Το δημοψήφισμα χαρακτηρίστηκε «θρίαμβος», η μετατροπή του ΟΧΙ σε ΝΑΙ βαπτίστηκε ρεαλισμός, η πραγματική
οικονομία βρίσκεται σε ………. απογείωση, αλλά ταυτόχρονα η λιτότητα συνεχίζει να τραβάει την ανηφόρα. Αυτά
είναι ορισμένα από τα ήξεις αφίξεις του Πρωθυπουργού και
της κυβέρνησής του.
Ας κάνει ο καθένας τον προσωπικό του απολογισμό.
Πιστεύει ότι μπορεί να αναστραφεί η πορεία απαξίωσης
σ’ όλους τους τομείς με την σημερινή κυβέρνηση; Υπάρχει έστω και ένας μισθωτός που να πιστεύει ότι δεν υπάρχουν περαιτέρω μειώσεις στα εισοδήματά του; Έστω ένας
συνταξιούχος που να θεωρεί ότι δεν υπάρχει μείωση της
σύνταξής τους;
Ο Υπουργός Υγείας στην διάρκεια του 15ου ετήσιου
Συνεδρίου Health world που διοργάνωσε το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (20-21/9/2016) στην Αθήνα
δήλωσε «Η ενίσχυση της χρηματοδότησης του συστήματος της Δημόσιας Υγείας φέτος και κυρίως η αύξηση του
ανθρώπινου δυναμικού που είναι σε εξέλιξη αποτελούν
καταλυτική παρέμβαση». Υπάρχει έστω και ένας εργαζόμενος στο χώρο της Δημόσιας που να πιστεύει τα λόγια του
Υπουργού;
Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν ότι η χρηματοδότηση δεν
έχει αυξηθεί, αντιθέτως υπάρχει αισθητή μείωση. Από 1,5
δις ευρώ το 2015, ,μειώθηκε για το 2016 στο 1,156 δις ευρώ
και το προσχέδιο του Προϋπολογισμού για το 2017 προβλέπει το ίδιο ποσό.
Όλοι γνωρίζουμε ότι δεν αυξήθηκε το ανθρώπινο δυναμικό κατά την διάρκεια θητείας της σημερινής κυβέρνησης.
Αντίθετα μειώθηκαν οι εργαζόμενοι κατά 7.695 μέσα στους
18 μήνες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Για ποια ενίσχυση μιλάει ο Υπουργός Υγείας; Μήπως για τις προσλήψεις
από τα τηλεοπτικά παράθυρα που υπόσχονται κατά καιρούς;
Για το 2015 – 2016 έχουν εξαγγείλει χιλιάδες προσλήψεις
και έγιναν μόνο 530, από τις 950 θέσεις που είχαν εγκριθεί
από την προπροηγούμενη κυβέρνηση.
Το ΕΣΥ βρίσκεται στα όριά του, με προσωπικό – ιατρικό,
νοσηλευτικό, διοικητικό – υπό κατάρρευση λόγω της επαγγελματικής εξουθένωσης και της αύξησης προσέλευσης
των περιστατικών. Χρωστάνε στους εργαζόμενους χιλιάδες
ρεπό και μέρες κανονικής άδειας.
Το ΕΣΥ ΝΟΣΕΙ με απαρχαιωμένο ιατροξενοδοχειακό
εξοπλισμό, με αξονικούς και μαγνητικούς τομογράφους να
μην δουλεύουν, με κλίνες ΜΕΘ να είναι κλειστές, με χειρουργικά τραπέζια να μην λειτουργούν.
Το ΕΚΑΒ με απαρχαιωμένο στόλο, που δεν επαρκή για
τις ανάγκες του πληθυσμού και με ασθενοφόρα που έχουν
διανύσει 1.000.000 χιλιόμετρα. Η λύση βρέθηκε: ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ του ΕΚΑΒ με τροπολογία που ψήφισε εσπευσμένα
η κυβέρνηση. Εύγε στην Αριστερή κυβέρνηση. Με μια Διοίκηση του ΕΚΑΒ που προσπαθεί να τρομοκρατήσει τους
εργαζόμενους, εις μάτην.
Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για:
- Δημόσια και δωρεάν υγεία
- Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού
- Χρηματοδότηση των δομών δημόσιας υγείας
- Ανάκτηση των απωλειών
- Κατάργηση των μνημονιακών πολιτικών
Θα μας βρίσκουν συνέχεια μπροστά τους.
Χρήστος Παπαναστάσης
Γεν. Γραμματέας ΠΟΕΔΗΝ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

Η “αναίδεια” της εξουσίας και η “διαστρέβλωση” της πραγματικότητας
«Nemo autem regere potest nisi qui et regi» σημείωνε ο Ρωμαίος
φιλόσοφος Σενέκας (4-65 μ.Χ. αι). Δηλαδή «κανείς δεν μπορεί να
διοικήσει αν δεν είναι δυνατόν να τον διοικήσουν». Και η ρήση
αυτή παρουσιάζεται και στις μέρες μας τόσο επίκαιρη, όσο ποτέ
άλλοτε.
Πραγματικά κανείς δεν μπορεί να ασκήσει χρηστή και γόνιμη πολιτική, να διοικήσει, να λύσει προβλήματα και να δημιουργήσει
προοπτικές ανάπτυξης όταν ο ίδιος δεν μπόρεσε ποτέ να διοικηθεί.
Αφορμή για την παραπάνω συλλογιστική μου έδωσε ο διάλογος
που είχα με έναν γιατρό ενός μεγάλου Νοσοκομείου της Αττικής.
Στη συζήτησή μας για τα προβλήματα του ΕΣΥ, ο λόγος έφτασε
και στον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, ο οποίος στο παρελθόν είχε
αναπτύξει έντονη δράση στο Νοσοκομείο, όπου υπηρετούσε ο
εν λόγω γιατρός. «Ο Πολάκης ήταν πάντοτε έτοιμος να τσακωθεί.
Όσες φορές ερχόταν κάποιος πολιτικός και μαζευόμασταν στο αμφιθέατρο, δεν τον άφηνε να σταυρώσει κουβέντα. Επίθεση κατά
μέτωπον, με φωνές και φασαρίες. Κανείς από τους επισήμους δεν
έμενε… κανένας διάλογος δεν γινότανε, και φυσικά τα προβλήματα παραμένανε», μου ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο συγκεκριμένος
εργαζόμενος δεν έχει συνδικαλιστική δράση, και είμαι σίγουρος
πως δεν έχει πολιτική εμπάθεια απέναντι στον κ. αναπλ. Υπουργό.
Απλά μετέφερε την εικόνα που του είχε δημιουργήσει ο εν λόγω
πολιτικός (τότε συνδικαλιστής). Και εάν κανείς βασιστεί στην εικόνα που παρουσιάζει ο κ. αναπλ. Υπουργός σήμερα, μάλλον ο
γιατρός είχε σχηματίσει σωστή εικόνα.
Οργίλος, οξύθυμος, απόλυτος και υβριστικός απέναντι σε όποιον
έχει διαφορετική άποψη ή τοποθέτηση απέναντί του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η ΠΟΕΔΗΝ, για την οποία εξαπολύει ευκαίρως
ακαίρως μύδρους, παραθεωρώντας το γεγονός ότι η Ομοσπονδία αυτή εκπροσωπεί το σύνολο των υγειονομικών Εργαζομένων,
τους οποίους κάποτε εκπροσωπούσε και αυτός ως συνδικαλιστής.
Και δεν στέκεται μόνο στο επίπεδο της ηγεσία της Ομοσπονδίας,
αλλά βάλει και εναντίον των ίδιων των Εργαζομένων. Να θυμηθώ
την πρόσφατη δήλωσή του στην δημόσια τηλεόραση (βλ. www.
protothema.gr 6/10/2016), κατά την οποία απευθυνόμενος προς
τους υγειονομικούς είπε: «Πάντα υπήρχαν προβλήματα, αλλά δεν
είδα τότε τέτοιες κινητοποιήσεις». Αλήθεια κ. Πολάκη, όλα τα χρόνια των συνδικαλιστικών σας αγώνων – εννοείται πριν βρεθείτε
στον θώκο του Υπουργείου Υγείας και η αντίληψή σας υποστεί
στην ριζική μετάλλαξη που προβάλλετε πλέον – δεν παρατηρήσατε καμία δυναμική κινητοποίηση των Εργαζομένων; Δεν παρατηρήσατε τους σθεναρούς αγώνες τους απέναντι σε όλα αυτά

επαχθή που επισωρευόταν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και φαλκίδευαν τον δημόσιο χαρακτήρα του και τα δικαιώματα ασθενών
και εργαζομένων; Αν κ. Πολάκη, τόσα χρόνια συνδικαλιστής – και
μάλιστα «αριστερός» συνδικαλιστής όπως δηλώνατε - δεν είδατε
τις μεγάλες κινητοποιήσεις των Εργαζομένων της υγείας (τις κινητοποιήσεις που εσείς συμμετείχατε πως τις χαρακτηρίζετε;;;) τότε
ή δεν συμμετείχατε σ’ αυτές ή η εξουσία που αποκτήσατε επηρεάζει αρνητικά και στρεβλωτικά την μνήμη σας.
Αναφορικά με το νέο καύχημα του αναπλ. Υπουργού Υγείας για
την αξιοποίηση χρηματικού ποσού από τις τηλεοπτικές άδειες, για
την πρόσληψη μέσω ΟΑΕΔ συμβασιούχων (12μηνες συμβάσεις)
στα Νοσοκομεία, να θυμίσουμε στον κ. αναπλ. Υπουργό το πάγιο
αίτημά του - όσο δεν ήταν στην Κυβέρνηση βέβαια – περί μόνιμων
προσλήψεων στο ΕΣΥ. Αλήθεια πόσο νερό έχει μπει στο κρασί των
στελεχών της συγκυβέρνησης; Μέσα σε δύο χρόνια, ό,τι πολεμούσαν το ενστερνίστηκαν και ό,τι είχαν ως σημαία τους το απεμπόλησαν… Κάτι τέτοιο θα είχε στο μυαλό του ο Λένιν όταν έγραφε:
«Η εντιμότητα στην πολιτική είναι αποτέλεσμα της δύναμης, ενώ η
υποκρισία αποτέλεσμα της αδυναμίας»…
Και μπορεί ο κ. Πολλάκης στην ίδια συνέντευξη να δήλωσε ότι:
«Ο κατήφορος του συστήματος (ενν. ΕΣΥ) σταμάτησε αλλά υπάρχουν ακόμη βαθιές πληγές και έχουμε πλήρη συναίσθηση», όμως
η πραγματικότητα μας λέει ότι ούτε ο κατήφορος σταμάτησε, αλλά
ούτε και οι υπεύθυνοι πολιτικοί έχουν την οποιαδήποτε συναίσθηση!
Η επιβίωση του ΕΣΥ απαιτεί γενναίες και άμεσες κινήσεις:
α) Την άμεση πρόσληψη ΜΟΝΙΜΟΥ Προσωπικού.
β) Την προάσπιση του ΔΗΜΟΣΙΟΥ και ΔΩΡΕΑΝ χαρακτήρα της
Υγείας.
γ) Την επαρκή χρηματοδότηση.
Όλα τα άλλα είναι ημίμετρα, που σκοπό έχουν ωραιοποιήσουν μια
κατάσταση φαινομενικά και όχι ουσιαστικά. Τα «παυσίπονα» δεν
σώζουν έναν ασθενή που χρειάζεται χειρουργείο!!!
Όλοι μας θα κριθούμε από τις επιλογές μας. Ο λόγος του Μενάνδρου (4ος π.Χ. αι.) «Αρχής τετευχώς, ίσθι ταύτης άξιος» (=αν αποκτήσεις κάποιο αξίωμα, να [φροντίσεις να] φανείς αντάξιός του) ας
είναι το κριτήριο που θα μας κατευθύνει.
Γεώργιος Ματθ. Φλούδας
Γεν. Σύμβουλος ΠΟΕΔΗΝ
ΔΑΚΕ

ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
Το Εθνικό Σύστημα Υγείας μέσα από την εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών καταρρέει, γκρεμίζεται, μέρα με τη μέρα.
Η Υποχρηματοδότηση, η Υποστελέχωση, το αδιοίκητο των
Νοσοκομείων, σε συνδυασμό με την διάλυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, οδηγούν στην κατάρρευση των δομών
Υγείας της χώρας.
Το 2014 η επιχορήγηση ήταν 1.448 εκ. ευρώ.
Το 2015 η επιχορήγηση ήταν 1.500 εκ. ευρώ.
Το 2016 1.150 εκ. ευρώ και προχωρά συνεχώς προς τα κάτω.
Για πρώτη φορά Κλινικές Δημόσιων Νοσοκομείων κλείνουν.
Το σύνολο του Προσωπικού που εργάζεται σήμερα στα Δημόσια Νοσοκομεία είναι 51.380.
Στην Ελλάδα το Νοσηλευτικό Προσωπικό είναι μόλις 3,6 ανά
1.000 κατοίκους όταν ο μέσος όρος στις χώρες της Ε.Ε. είναι
υπερδιπλάσιος, 8 Νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους.
26.347 είναι οι κενές οργανικές θέσεις, στους νεοσύστατους
μνημονιακούς οργανισμούς των οποίων καταργήθηκαν χιλιάδες κλίνες και άνω των 20.000 οργανικών θέσεων.
Τα Νοσοκομεία κατά πλειοψηφία νοσηλεύουν Ανασφάλιστους Έλληνες και Αλλοδαπούς πολίτες – μετανάστες, με ότι
αυτό σημαίνει στο κόστος λειτουργίας, την στιγμή που τα ταμεία είναι άδεια και χρωστούν στους προμηθευτές των υγειονομικών υλικών περίπου τα 2 δις ευρώ. Αυτή η υγειονομική
βόμβα θα σκάσει. Είναι θέμα χρόνου με μεγάλη απειλή για
το Δημόσιο χαρακτήρα λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Υγείας.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, κρατιέται όρθιο από τις φιλότιμες προσπάθειες όλων των εργαζομένων με μισθούς πείνας,
με απλήρωτα δεδουλευμένα, χωρίς ΒΑΕ στο σύνολό τους, με
ελάχιστο Νοσηλευτικό Προσωπικό στο κυκλικό ωράριο και λίστες χειρουργείων που δεν αντέχουν άλλη αναμονή σε πλήρη
Ανάπτυξη.
4.500 προσλήψεις εξήγγειλε ο κος Πρωθυπουργός κατά
την επίσκεψή του στο Υπουργείο Υγείας στις 2-4-15 δεν έγινε
καμιά σε κανένα Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας.
Η Κυβέρνηση εξαγγέλλει προσλήψεις κοινωφελούς εργασίας. Όμως τα Νοσοκομεία χρειάζονται μόνιμες προσλήψεις
προσωπικού, επαρκή χρηματοδότηση, καθαρούς διαγωνισμούς για την προμήθεια υλικού με σωστή ποιότητα και καλύτερη τιμή. Τα Κέντρα Υγείας πρέπει να είναι στην αρμοδιότητα
των Νοσοκομείων και όχι στην ΥΠΕ όπως και η Πρόνοια στην
δικαιοδοσία του Υπουργείου Υγείας.
Το ΕΚΑΒ στενάζει από έλλειψη Ασθενοφόρων και πληρωμάτων. Όλα αυτά η ΠΟΕΔΗΝ μέσα από Αγωνιστικό πλαίσιο τα
διεκδικεί, είναι συνεχώς στο δρόμο όπως και τα Πρωτοβάθμια Σωματεία και ο ΑΓΩΝΑΣ μας δικαιώνεται καθημερινά γιατί
έχει Αγκαλιαστεί από την κοινωνία και τους πολίτες.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΕΔΗΝ
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Ανθυγιεινό: Μια ιστορία δικαίωσης και αδικιών!

Με τον νόμο 4024/11 που ψηφίστηκε ψευδεπίγραφα ως “Ενιαίο
Μισθολόγιο” τέθηκαν οι βάσεις για ριζική παρέμβαση στη δομή
του κράτους (με καταργήσεις φορέων και κενών θέσεων) μεγάλες
μισθολογικές περικοπές (κατακρήμνιση μισθών ΥΕ, ΔΕ και “νέων”
εργαζόμενων και περικοπή των δώρων των υπαλλήλων), αλλά ικανοποιήθηκε ένα αίτημα χρόνων για τη θέσπιση επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας το οποίο θα δινόταν σε συγκεκριμένες ειδικότητες
και για όσο καιρό οι υπάλληλοι θα υπηρετούσαν στη θέση και στις
συνθήκες που το δικαιολογούσαν. Η καθυστέρηση στην αναγνώριση αυτού του αιτήματος θεωρώ ότι οφείλεται στην εμμονή Συνδικάτων και Κλαδικών Ομοσπονδιών για χαρακτηρισμό χώρων ως
ανθυγιεινών και όχι επαγγελμάτων που τελικά ήταν αυτό που ίσχυσε με οδηγό τη λίστα ανθυγιεινών επαγγελμάτων του ΙΚΑ.
Οι υπουργοί Εργασίας (Κουτρουμάνης), Οικονομίας (Βενιζέλος), Υγείας (Λοβέρδος), Διοικητικής Μεταρρύθμισης (Ρέππας)
και Οικονομικών (Σαχινίδης) με Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον
Κάρολο Παπούλια θέσπισαν την άρση της αδικίας, και εν συνεχεία
ορίστηκαν και τα προαπαιτούμενα τον Φεβρουάριο του 2012 με
σχετική εγκύκλιο για τη χορήγησή του. Αγκάθι κατ΄ εμέ το γεγονός ότι “ξέχασαν” να συμπεριλάβουν στους ωφελούμενους επαγγέλματα όπως οι Φυσικοθεραπευτές έστω σε χαμηλότερη κλίμακα
από αυτή των 150 ευρώ, αλλά και το γεγονός ότι είτε σε βάρδια
είτε σε θέση ευθύνης, γραμματειακή υποστήριξη Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας ή εκπαίδευση σε ειδικότητες (με πρωινό ωράριο τα
προαναφερθέντα) το υπουργείο Υγείας δεν κατάφερε να κάνει
μια εσωτερική διεργασία κατανομής του επιδόματος ή κατάργησής του σε άμεση συσχέτιση με την κυκλική λειτουργία, τη θέση
απασχόλησης και τις συνθήκες, αφήνοντας τελικά το νοσηλευτικό
προσωπικό να παλεύει για μια θέση στον ήλιο του ...πρωινού ωραρίου αφού ελάχιστη έως αστεία είναι η οικονομική αποζημίωση
των νυχτερινών και αργιών...
Δεκέμβριο του 2015, ηττημένη η κυβέρνηση και η Χώρα από
μια παρατεταμένη διαπραγμάτευση από τη θέση του ...επαίτη, ψηφίζεται ο νόμος 4354/15 με μισθολογικές διορθώσεις από τους
υπουργούς Οικονομίας (Σταθάκης), Υγείας (Ξάνθος), Οικονομικών

(Τσακαλώτος), με Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Προκόπη Παυλόπουλο όπου στο άρθρο 18 προαναγγέλεται η κατάργηση του
ανθυγιεινού “Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4024/2011 εξακολουθεί να καταβάλλεται ...την επιφύλαξη της επικείμενης ευθυγράμμισης του
σχετικού καθεστώτος με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία
έως τις 31.12.2017.”
Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν μια κυβέρνηση “δοτών, γερμανοτσολιάδων, προδοτών”, θέσπισε την άρση μιας διαχρονικής αδικίας, ενώ η κυβέρνηση των σωτήρων που έκαναν την περήφανη
διαπραγμάτευση, που θα χόρευαν τις αγορές, που έκαναν σημαία
την αξιοπρέπεια “πούλησε” το δικαίωμα που χρόνια αποτέλεσε
άγιο δισκοπότηρο για το συνδικαλιστικό κίνημα στο δημόσιο...
Ήδη -δίκαια οφείλω να ομολογήσω- προχωρούν άμεσα σε
περικοπή του επιδόματος στην στενή ιεραρχία της νοσηλευτικής
διεύθυνσης και στους ευρισκόμενους σε εκπαίδευση νοσηλευτικής ειδικότητας. Δεν βρίσκουν το θάρρος όμως να το θεσπίσουν
έστω και για ένα χρόνο και έστω και με ένταξη στη Β΄ και Γ΄ κατηγορία για φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές
και άλλα επαγγέλματα με μικρότερη εμπλοκή με ασθενείς αλλά
πάντως νοσοκομειακά...
Μια εσωτερική ανακατανομή όπου θα ελάμβανε ως κύριο προαπαιτούμενο για την ένταξη στην Α΄ κατηγορία την κυκλικότητα
στο ωράριο εργασίας (έστω και με την απογευματινή βάρδια προσμετρημένη ως επιβαρυντική) που θα έβρισκε τα κονδύλια και για
τα αδικούμενα επαγγέλματα του ΥΥΚΑ, θα διέσωζε τη χαμένη τιμή
των κυβερνώντων και θα μπορούσε να διασφαλίσει εκείνη τη δυναμική για τη διάσωσή του συνεπικουρούμενου από το γεγονός ότι
καλή η εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το μονίμως
προς τα κάτω καταντά βιασμός...
Τουχτίδης Κ.Παναγιώτης
Msc in Public Health
Πρόεδρος Ε.Υ.Α.Ε
Γ.Γ. Δ.Σ. Σ.Ε.Ν.Π.
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Οι Συριζαίοι έχουν ξαμολήσει τα τσομπανόσκυλα (όπως στο
Ασκληπιείο της Βούλας την ώρα της παράστασης κατά του Διοικητή για τις διώξεις στελεχών), να βρίζουν τα στελέχη της πλειοψηφίας της ΠΟΕΔΗΝ, για τον τωρινό υπερβάλλοντα ζήλο που
δείχνουν για τη σωτηρία του ΕΣΥ, εν’ αντιθέσει με την περίοδο των
προηγούμενων Κυβερνήσεων. Ουδέν αναληθέστερο!!!
Η ΠΟΕΔΗΝ και η πλειοψηφία της αγωνίστηκε, μαζί με τους
εγκάθετους τώρα της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, για την ανατροπή των
δύο πρώτων Μνημονίων.
Τις πολυπληθέστερες κινητοποιήσεις στην ιστορία της, τις
οργάνωσε επί Πρωθυπουργίας Παπανδρέου, Σαμαροβενιζέλων,
Παπαδήμα.
Συμμετείχε, και οργάνωσε μέτωπο ανατροπής των Μνημονίων
σε κάθε πόλη. Αλλά ακόμη και εάν δεχθούμε την αριβιστική λογική ότι δεν έκανε τίποτα με τις προηγούμενες Κυβερνήσεις, τώρα
γιατί ακριβώς κατηγορείται; Επειδή ξύπνησε έστω αργά ή ότι κακώς ξύπνησε;
Τι ζητάνε για να αντιληφθούν οι εργαζόμενοι; Να σταματήσει
τις κινητοποιήσεις ενάντια στο ΣΥΡΙΖΑ όπως και με τις προηγούμενες Μνημονιακές Κυβερνήσεις; Εάν το πράξει αυτό θα είναι
αρεστή στους εγκάθετους του ΣΥΡΙΖΑ; Κανένα πρόβλημα γι’ αυτούς και ας καταστρέφεται η Υγεία και ας πεθαίνουν οι άνθρωποι
αβοήθητοι από τη διάλυση των Νοσοκομείων; Το μόνο που τους
ενδιαφέρει είναι σιωπητήριο στήριξης του ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν χωνεύουν τη δράση της ΠΟΕΔΗΝ. Θυμίζει στο λαό και
τους εργαζόμενους τα ψέματα της Κυβέρνησης. Βάζει στους εγκάθετους του ΣΥΡΙΖΑ δύσκολα, καθότι είναι συνεχώς υποχρεωμένοι
να απολογούνται στους εργαζόμενους για την μετάλλαξή τους.
Βρίζει ο Πολάκης τον Πρόεδρο και τα Στελέχη της ΠΟΕΔΗΝ χυδαιότατα από τα μέσα Κοινωνικής δικτύωσης και του κάνουν like
στο facebook. Τέτοιος ξεπεσμός και αυτοεξευτελισμός. Βλέπετε ο
Πολάκης τους παρακολουθεί. Φοβούνται ότι θα χάσουν την εύνοιά
του.
Πολλοί Διοικητές Νοσοκομείων ήταν Διοικητές και με τους
Σαμαροβενιζέλους. Μνημονιακοί – Καραμνημονιακοί. Θέση των
στελεχών του Σύριζα, τότε (αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ) ήταν κανένας
Μνημονιακός Διοικητής στα Νοσοκομεία. Τώρα τους στηρίζουν.

Επί Σύριζα οι Διοικητές των δύο πρώτων Μνημονίων εξαγνίστηκαν. Στηρίζουν τους πάντες. Ντροπή. Όλα για την καρέκλα. Για τη
διαχείριση της εξουσίας.
Λένε, που ήταν ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ τότε με τους Σαμαροβενιζέλους; Εδώ δεν χάνουν μόνο, αλλά τους παίρνει και τα
σώβρακα η πλειοψηφία!!!
Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, επί Παπανδρέου και Σαμαροβενιζέλων ως Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟΥ, έκτισε πολλές φορές το ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ (κεντρική πύλη)
με τσιμεντόλιθους για να δείξει ότι διαλύονται τα Νοσοκομεία. Μάλιστα σε ευθείας σύνδεση στην τηλεόραση.
Συνελήφθη δύο φορές και οδηγήθηκε στο κρατητήριο. Τη μια
φορά παρενέβησαν ΑΔΕΔΥ, ΠΟΕΔΗΝ και Συνδικαλιστικά Στελέχη
των Νοσοκομείων της Αττικής για να αφεθεί ελεύθερος. Από την
πρώτη στιγμή με την υπογραφή του 1ο Μνημονίου (επί Παπανδρέου), μοίραζε συσσίτια (φασολάδα) έξω από το ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ
προβλέποντας τη πείνα και τη δυστυχία που θα φέρουν τα Μνημόνια.
Τότε ήταν καλός. Άξιος. Αγωνίστηκε για την επαναπρόσληψη
των καθαριστριών από τους εργολάβους μαζί με στελέχη του Σύριζα που τώρα είναι Υπουργοί Υγείας.
Ήταν ο πρώτος που αγωνίστηκε για την εκδίωξη των εργολάβων και την πρόσληψη των εργολαβικών εργαζομένων από το
ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ, με Συμβάσεις Εργασίας. Ήταν οι δικές του παρεμβάσεις προς την Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκειμένου το Δρομοκαϊτειο να συνάψει ατομικές συμβάσεις μίσθωσης
έργου με τις καθαρίστριες του Συνεργείου, χωρίς να υπάρχει θεσμικό πλαίσιο στο Υπουργείο Υγείας. Τότε υπήρχε θεσμικό πλαίσιο
μόνο για την τακτοποίηση των καθαριστριών του Υπουργείου Οικονομικών. Το Δρομοκαϊτειο ήταν το πρώτο Νοσοκομείο που σύναψε
συμβάσεις με τους εργολαβικούς εργαζόμενους. Και πολλά άλλα.
Εάν δεν ξέρουν, ας ρωτήσουν να μάθουν!!!
Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ και η π λειοψηφία της έχουν χρέος
να σώσουν τη Δημόσια Υγεία. Θα τη σώσουν!!! Είτε το θέλουν τα
εγκάθετα κομματόσκυλα του ΣΥΡΙΖΑ είτε όχι. Η φτηνή προπαγάνδα αφήνει την ΠΟΕΔΗΝ παγερά αδιάφορη.
Έχει πολύ δουλειά μπροστά της.
Μ.Γ.
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Τα συνειδητά ψέματα των Υπουργών και του Πρωθυπουργού

Για επικοινωνιακούς λόγους, η Κυβέρνηση μεταφέρει μια
εικονική πραγματικότητα. Λες και απευθύνεται σε ιθαγενείς (αδικούνται οι Ιθαγενείς). Αφήσαμε πίσω τη κρίση λέει ο Πρωθυπουργός. Ποιο Παπατζής!!! Κανείς!!!
Οδήγησε το λαό στο λάκκο με τα φίδια, στα τάρταρα και συνεχίζει να λέει αρλούμπες. Μετά το έτος 2018 το πρωτογενές πλεόνασμα, θα διαμορφωθεί στο 3,5% του ΑΕΠ ορίζει το ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3.
Σε μία χειμασμένη κοινωνία από τις φοροληστρικές και φορομπηχτικές πολιτικές δεν θα επιτευχθεί. Θα επιβληθούν νέα δυσμενή μέτρα. Καραδοκεί ο Δημοσιονομικός κόφτης και στο βάθος
άρχισε να γίνεται ορατό το 4ο Μνημόνιο. Που βλέπει λοιπόν πίσω
τη κρίση, σύμφωνα με τα λεγόμενά του ο σκιτζής Πρωθυπουργός.
Επιλέξαμε είπε επίτηδες εμπροσθοβαρές πρόγραμμα για να
φθάσουμε γρήγορα στην ανάκαμψη.
Η πραγματικότητα είναι ότι επιλέξανε δυσβάσταχτα μέτρα νωρίς, να τα χωνέψουν έγκαιρα οι πολίτες, προκειμένου να πάρουν
και άλλα, ξανά και ξανά.
Δεν κόβουμε Συντάξεις λέει ο κος Κατρούγκαλος σε ρόλο
υπνωτιστή. Στέλνει σχετικές επιστολές στους συνταξιούχους.
Επιστολές που είναι για γέλια και κλάματα. Γράφει ότι λαμβάνουν
ποσά που δεν λαμβάνουν. Γράφει ότι όταν εξανεμιστεί η προσωπική τους διαφορά από αυξήσεις στις συντάξεις και μεγαλώσει το
ΑΕΠ της χώρας, θα απολαύσουν αυξήσεις. Απευθύνεται σε ηλικιωμένους συνταξιούχους και τους λέει να περιμένουν αυξήσεις
μετά από πολλά χρόνια. Όταν θα έχουν ήδη αποδημήσει εις Κύριον. Τέτοια ξετσιπωσιά!!!
Παρότι σχεδιάζει νέες μειώσεις των συντάξεων. Μειώσεις των
επικουρικών με τη ρήτρα μηδενικών ελλειμμάτων, τον συντελεστή βιωσιμότητας και των Κύριων συντάξεων με την επερχόμενη
κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, νέες οριζόντιες περικοπές
και περικοπή της Εθνικής σύνταξης.
Δεν εκπλειστηριάζονται περιουσιακά στοιχεία και πρώτες κατοικίες διατείνεται η Κυβέρνηση. Κάθε βδομάδα γίνονται πλειστηριασμοί. Ευτυχώς πήραν το νόμο στα χέρια τους οι ίδιοι οι πολίτες

και ακυρώνουν τους πλειστηριασμούς. Η Κυβέρνηση ωσεί παρών.
Τα ξένα fans τρίβουν τα χέρια τους, είναι έτοιμα να αρπάξουν
τα σπίτια των ανθρώπων. Κοράκια των αγορών τα ονόμαζε κάποτε
ο κος Τσίπρας.!!! Τώρα γίνανε για το κο Τσίπρα το ακριβώς αντίθετο, θεσμικοί επενδυτές.
Δεν ξεπουλάμε τον Εθνικό Πλούτο λένε οι Υπουργοί της Κυβέρ
νησης!! Ξεπουλάνε τη Δημόσια περιουσία για 100 χρόνια, ξεπουλάνε τα Δημόσια κοινωνικά αγαθά (ρεύμα και νερό). Δεν αφήνουν
τίποτα όρθιο.
Σώζουμε τα Νοσοκομεία και το ΕΣΥ, λένε οι Υπουργοί Υγείας.
Κάνουν ότι είναι δυνατόν να τα διαλύσουν. Πεθαίνουν οι άνθρωποι
σαν το σκυλί στ’ αμπέλι.
Κάνουμε προσλήψεις λένε στα Νοσοκομεία. Την ίδια ώρα το
προσωπικό μειώνεται κατά χιλιάδες. Αυξάνουμε τη χρηματοδότηση στα Νοσοκομεία λένε. Την ίδια στιγμή μειώνουν τη Κρατική
Χρηματοδότηση 350 εκατομμύρια εφέτος σε σχέση με πέρυσι.
Αν. Υπουργός Οικονομικών (Χουλιαράκης) και ο Υπουργός
Υγείας (Ξάνθος), είπαν ότι το αργότερο έως το έτος 2018, οι Δημόσιες Δαπάνες Υγείας θα συγκλίνουν με το μέσο όρο των χωρών
της Ευρώπης. Δηλαδή 7,5% του ΑΕΠ, από 5% του ΑΕΠ που είναι
σήμερα. Σε χρήματα 5 δις περισσότερα. Ποιος να τους πιστέψει
τη στιγμή που ψάχνουν ισοδύναμα για μερικές μερίδες φαγητό σε
άπορους!!!
Την Δημόσια Δαπάνη Υγείας την παρέλαβαν 6% από το 2ο Μνημόνιο και την μείωσαν στο 5%. Δωρεάν περίθαλψη λένε για όλους
τους πολίτες. Πως γίνεται δωρεάν Υγεία με την Ιδιωτική δαπάνη
Υγείας να εκτινάσσεται στο 4% του ΑΕΠ. Στις άλλες χώρες της Ευρώπης, η Ιδιωτική δαπάνη Υγείας σταθεροποιήθηκε στο 1% του
ΑΕΠ τους.
Τι να πρωτοπεί κανείς για τους ψεύτες και τους αγύρτες!!!!
Η ΠΟΕΔΗΝ με στοιχεία αναδεικνύει την πραγματικότητα. Γι’
αυτό επιδίδονται σύσσωμα τα Κυβερνητικά στελέχη και οι αυλοκόλακες σε βρισιές και συκοφαντίες.
Τέτοια αριστερά να τη βράσουμε!!!

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ
Που να φανταστεί κανείς, πριν γίνει Κυβέρνηση ο Σύριζα την
κατάντια των Συνδικαλιστικών Στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ!!!
Στα δύο πρώτα Μνημόνια κήρυτταν ανένδοτο εναντίον των
Σαμαροβενιζέλων. Διακήρυτταν την καταστροφή των Κοινωνικών
Αγαθών που επιφέρουν τα Μνημόνια. Επεδίωκαν με κάθε μέσο
τη συγκρότηση ΜΕΤΩΠΟΥ (έτσι λέγανε) κατά των Μνημονίων.
Όποιος τόλμαγε να περάσει το κατώφλι Μνημονιακού κόμματος
επικηρύσσονταν. Όποιος τόλμαγε να πει έστω μια κουβέντα υπέρ
Μνημονιακού Κόμματος στοχοποιούνταν. Έτρωγε γιαούρτια.
Η ΠΟΕΔΗΝ ήταν και είναι σε αγωνιστική τροχιά κατάργησης
των Μνημονίων(αριστερών και δεξιών)και ανάκτησης των απωλειών. Τότε, τώρα και στο μέλλον.
Τότε με τους Σαμαροβενιζέλους όλα μέλι-γάλα για τους Συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ, με την πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ. Συμμετείχαν, επιδοκίμαζαν τις κινητοποιήσεις για την ανατροπή των
Μνημονίων, που ήταν πολλές και μαζικές.
Ζήτησαν και έγινε δεκτή η πρότασή τους για 24ωρη Απεργία
και Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Υγείας, ενώ είχαν προκηρυχτεί οι Ευρωεκλογές (Μάιος 2014). Ήταν πρόταση της ΟΕΝΓΕ
για να εξυπηρετηθεί η υποψηφιότητα του κου Βαρνάβα ως Ευρωβουλευτή. Τότε τα Συνδικαλιστικά Στελέχη του Σύριζα σε ΠΟΕΔΗΝ και ΟΕΝΓΕ, εκθείαζαν τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ που δεν
είχε κολλήματα για κινητοποιήσεις.
Τώρα που συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις τι άλλαξε; Καταργήθηκαν τα Μνημόνια και δεν το αντιληφθήκαμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε
και εφαρμόζει το τρίτο Μνημόνιο και είναι προ των πυλών το τέταρτο Μνημόνιο ή όχι;
Ανακτήθηκαν οι απώλειες των Μνημονίων ή όχι; Όλα τριγύρω
αλλάζουνε και όλα τα ίδια μένουν. Το μόνο που άλλαξε είναι ότι
έφυγαν οι Σαμαροβενιζέλοι και ήρθαν οι τσιπροκαμενοτσακαλωτοκατρούγκαλοι….. Τα Μνημόνια παραμένουν Μνημόνια. Ζουν
και μας καταδυναστεύουν. Μας ρίχνουν στα τάρταρα. Μας ρίχνουν
στο λάκκο με τα φίδια.
Τα Στελέχη του ΜΕΤΑ είδαν και λάκισαν από τον Σύριζα. Δεν
έχουν καμία σχέση με τους καρεκλοκένταυρους Συριζαίους που
διακατέχονται από εξουσιομανία. Μπορεί να διαφωνεί κανείς μαζί
τους πολιτικά, συνδικαλιστικά, αλλά απέδειξαν ότι έχουν τσίπα
επάνω τους. Όταν διαπίστωσαν ότι κρύβουν φίδια στον κόρφο
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τους (ορθόδοξους Συριζαίους) τους έστειλαν.
Προτίμησαν αντί τη καρέκλα της εξουσίας, να διατηρήσουν την
αξιοπρέπειά τους. Είναι με την πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ στους
δρόμους, με τις όποιες διαφωνίες, που είναι θεμιτές στη Δημοκρατική λειτουργία των Συνδικάτων. Οι Συριζαίοι Συνδικαλιστές
είναι καταπληκτικοί στη δράση τους. Έχουν επιδοθεί σε αγώνα
δρόμου στήριξης της ψευτοεθνικολαϊκίστικης Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Αυτοεξευτελίζονται. Μικροδιευθετήσεις, μικροεξυπηρετήσεις
και τίποτα παραπάνω. Αποκαλούν συντρόφους τους Υπουργούς.
Ποιούς αυτούς που εφαρμόζουν Μνημόνια!!! Λένε για παράδειγμα, Σύντροφε Πολάκη και γεμίζει το στόμα τους!!! Κάθε ημέρα συνομιλούν με Διοικητές Νοσοκομείων και φτιάχνουν ομάδα στήριξης των Μνημονίων Τσίπρα.
Γνωρίζαμε μέχρι σήμερα ότι οι παρατάξεις εκφράζουν την
αγωνία των εργαζομένων για ένα καλύτερο αύριο της Δημόσιας
περίθαλψης, για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας και Νοσηλείας. Έργο τους είναι η οργάνωση, ο συντονισμός και οι αγώνες
για τη προώθηση των αιτημάτων.
Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εκπλήσσουν. Ασχολούνται μόνο με
ρουσφέτια. Με την κομματοποίηση, Συριζοποίηση του Κράτους.
Πιστεύουν ότι ο κόσμος θα υποστεί Συριζολοβοτομή. Αμ δε!!!
Τέτοιοι Κυβερνητικοί Συνδικαλιστές!!! Απροκάλυπτοι!!! Για την
καρέκλα. Εκμεταλλεύονται την Κρατική εξουσία και προβαίνουν
σε αντιδημοκρατικές ενέργειες.
Στις κινητοποιήσεις της ΠΟΕΔΗΝ είναι άφαντοι!!!Στο Καραβάνι της Υγείας της Αθήνας, στέλεχος του Συριζοάρματος, δεν βρήκε
έναν ακόμη να ανοίξει το πανό. Το κουβάλαγε στην πλάτη του. Στην
Πάτρα έσταζαν φαρμάκι. Ήταν πολύ λίγοι και μουτρωμένοι. Αναρωτηθήκατε γιατί; Ρίξτε μια ματιά γύρω σας. Τυχοδιώκτες Συνδικαλιστές προσπαθούν να κρυφτούν πίσω από το δάχτυλό τους. Δεν
οργανώνουν τοπικές κινητοποιήσεις στα Νοσοκομεία, δεν δημιουργούν γεγονότα ή συμμετέχουν μόνο με τον εαυτό τους. Τους
παρακολουθεί ο Πολάκης. Φοβούνται. Γι’ αυτό δεν συμμετέχουν
στις κινητοποιήσεις της ΠΟΕΔΗΝ. Τέτοια ξευτίλα!!!
Ντροπή.
Στη μετασύριζα Κυβερνητική εποχή τι θα κάνουν!!! Θα ξαναθυμηθούν την αντιμνημονιακή τους δράση και ρητορική. Τώρα συ-
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νομιλούν με τους εργαζόμενους, που αντιτίθενται στην ασκούμενη
πολιτική και τους καθησυχάζουν. Τους λένε οι συριζοαρματαίοι ότι
όλα πάνε καλά!!! Οι κακοί της πλειοψηφίας της ΠΟΕΔΗΝ φταίνε.
Όταν πέσει ο Συριζα από την κυβέρνηση, παρέχεται ΑΜΝΗΣΤΙΑ.
Θα είναι το ίδιο αναξιόπιστοι. Δεν θα παίξει κανένα ρόλο που θα
αλλάξουν το τροπάριο και θα γίνουν πάλι Αντιμνημονιακοί.
Η ΠΟΕΔΗΝ θα συνεχίσει έτσι ακριβώς όπως σήμερα. Να μην
έχουν καμία αμφιβολία γι’ αυτό. Την αξιολόγηση Μητσοτάκη την

κατήργησε η πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ και όλοι στη πράξη. Θυμηθείτε ποια Κυβέρνηση προσπάθησε να την εφαρμόσει. Η κυβέρνηση των Μητσοτοσαμαροβενιζέλων!!!
Θυμηθείτε τις κινητοποιήσεις επί των ημερών Υπουργίας Γεωργιάδη για τις καταργήσεις Νοσοκομείων!!! Τα ίδια κάνει η ΠΟΕΔΗΝ
τότε, σήμερα και πάντα.
Οι Αρματοσυριζαίοι δεν χρειάζονται. Το κίνημα θα τους ξεβράσει.

ΤΟ ΚΑΡΑΒΑΝΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Κάποιοι κακεντρεχείς συνδέουν το Καραβάνι της Υγείας με
πολιτικούς χώρους. Θυμίζουμε ότι το καραβάνι ως επικοινωνιακό ευφυολόγημα χρησιμοποιείται πυκνά-συχνά από Κυβερνητικά Στελέχη. Παράδειγμα από τον κο Τσίπρα. Ο ίδιος είπε πολλές
φορές, «Το καραβάνι προχωρά και άσε τα σκυλιά να αλυχτάνε».
Ο Πολάκης στα πολλά ασυνάρτητα είπε και αυτό: «Το καραβάνι
προχωρά και άσε τα σκυλιά να ουρλιάζουν».
Αδικείται η ιστορία των καραβανιών όταν χρησιμοποιούνται
από τη κυβέρνηση. Οργανώθηκαν από ανθρώπους που διεκδικούσαν την ελπίδα, ένα καλύτερο αύριο για τη ζωή τους. Καμία σχέση
με την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που μας οδήγησε στο γκρεμό.
Μας πέταξε στο κενό χωρίς αλεξίπτωτο.
Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ και όχι ΚΑΡΑΒΑΝΙ.
Το Καραβάνι της Υγείας που οργανώνει η ΠΟΕΔΗΝ και είναι
σε εξέλιξη διεκδικεί ένα καλύτερο αύριο στη Δημόσια Περίθαλψη.
Διέρχεται από Περιφέρεια σε Περιφέρεια, συναθροίζει αποφασισμένους πολίτες και εργαζόμενους, οι οποίοι είναι έτοιμοι να
αγωνισθούν όχι μόνο για τη σωτηρία της Δημόσιας Υγείας, αλλά
και για την καλυτέρευση της ζωής τους.
Στέλνει μηνύματα αποφασιστικότητας προς την Κυβέρνηση,
ότι η Δημόσια Υγεία δεν είναι για παζάρια με την ΤΡΟΪΚΑ, μόνο και
μόνο για να παραμείνουν στην καρέκλα της εξουσίας.
Ξεπούλησαν την ψυχή τους στο διάβολο. Διάβολος βέβαια, δεν
είναι άλλος από τα επιχειρηματικά και χρηματοοικονομικά συμφέροντα. Η αποστολή που ανέλαβαν και εκτελούν κοιμίζοντας τους
πολίτες κατά παραγγελία της ΤΡΟΪΚΑΣ, δεν θα ολοκληρωθεί. Δεν

θα αφήσουν οι πολίτες. Εξαργυρώνουν γραμμάτια για την πολιτική
επιρροή που απέκτησαν. Από μικρό κόμμα έγιναν μεγάλο. Σύντομα θα ξαναγίνουν μικρό.
Αντί να σκίσουν τα ΜΝΗΜΟΝΙΑ ξέσκισαν τον λαό. Θέλουν να
μας πείσουν ότι πολεμάνε τη διαφθορά. Το μόνο που κάνουν είναι
να αλλάζουν ονοματεπώνυμο στη διαπλοκή και τη διαφθορά.
Είδαμε τι έγινε με τα κανάλια της τηλεόρασης. Επιδίωξαν να
κλείσουν κανάλια όχι για την διαφάνεια, αλλά με στόχο τον έλεγχο
του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου.
Το Καραβάνι της Υγείας έρχεται να αφυπνίσει τους εργαζόμενους και τους πολίτες. Να εμπνεύσει την ελπίδα. Αυτή που τσακίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να δώσει το έναυσμα για ξεκίνημα της νέας προσπάθειας του λαού. Να επιβάλλει τη δίκαιη κατανομή του πλούτου,
την κοινωνική συνοχή.
Γι’ αυτό και στο Καραβάνι της Υγείας έως σήμερα περπάτησαν με την ΠΟΕΔΗΝ πάνω από 10.000 εργαζόμενοι και πολίτες.
Χτυπάνε την ΠΟΕΔΗΝ, τα κομματόσκυλα του Σύριζα επειδή δεν
την ελέγχουν.
Η ΠΟΕΔΗΝ βρήκε τρόπο να εμπνεύσει, να κινητοποιήσει τους
εργαζόμενους και τους πολίτες. Τους ενοχλεί ότι άναψε τη σπίθα
της νέας ελπίδας με πολύ προσπάθεια και αγώνα. Συνεχίζει δυναμικά στο δρόμο που χάραξε.
Όσοι χαρακτηρίζουν ως ακραία την ΠΟΕΔΗΝ, κάνουν like στις
βλακείες του Πολάκη στο facebook. Τόσο καλά. Τόσο ανοιχτόμυαλοι!!!
Δεν πτοείται η ΠΟΕΔΗΝ!!!
Συνεχίζει δυναμικά, με τους πολίτες και τους εργαζόμενους.

ΣΥΡΙΖΑ Ιδιωτικοποιήσεων με μανδύα Κρατιστών
ΠΑΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΟ (ΕΚΑΒ)
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Τελικά με Κυβέρνηση Σύριζα- ΑΝΕΛ, χάσαμε τη μπάλα. Ιδιωτικοποιούν ότι κινείται Δημόσιο μπροστά τους και συνεχίζουν να
αυτοαποκαλούνται κράτιστες.
Θυμηθείτε, είναι οι ίδιοι άνθρωποι που ως αντιπολίτευση, πολεμούσαν την ΕΣΑΝ Α.Ε. μαζί με την ΠΟΕΔΗΝ, χαρακτηρίζοντάς
την ταφόπλακα του ΕΣΥ.
Τώρα δεν έχουμε μόνο ΕΣΑΝ Α.Ε., έχουμε και ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Α.Ε. ενταγμένο στο ΕΣΥ. Το Νοσοκομείο Σαντορίνης. Χαρείτε το!!!
Εάν οι Σαμαροβενιζέλοι ενέτασσαν στο ΕΣΥ Νοσοκομείο Α.Ε.
θα γινόταν χαμός και δικαιολογημένα. Η ΠΟΕΔΗΝ πάντα μπροστά
στους αγώνες όπως με την ΕΣΑΝ ΑΕ. Αλήθεια που είναι τώρα οι
Συνδικαλιστές του Σύριζα; Άκρα του τάφου σιωπή!!
Η ΕΣΑΝ Α.Ε. είναι σοβαρό ζήτημα, αλλά ωχριά μπροστά στο
πρώτο Νοσοκομείο Α.Ε. που εντάχθηκε στο ΕΣΥ.
Μονομετοχική εταιρία του Δημοσίου λένε ότι είναι η ΑΕΜΥ
Α.Ε. που είναι η ιδιοκτήτρια του Νοσοκομείου Σαντορίνης. Ποτέ
δεν έκρυψε όμως η Διοίκηση της ΑΕΠΥ Α.Ε. ότι σύντομα θα γίνει
πολυμετοχική εταιρία και θα ενταχθεί στο χρηματιστήριο.
Η Κυβέρνηση της ψευτοαριστεράς ετοιμάζεται να δώσει στην
ΑΕΜΥ Α.Ε την ψυχική υγεία, την Πρωτοβάθμια περίθαλψη και την
αποκατάσταση. Τι σημασία έχει εάν είναι μονομετοχική. Θυμίζουμε ότι και η ΕΣΑΝ Α.Ε. μονομετοχική εταιρία του Υπουργείου Υγείας είναι. Την πολεμήσαμε όμως μαζί με τον Σύριζα με νύχια και
δόντια. Τότε ο Σύριζα ήταν αντιπολίτευση. Έσχιζε τα Μνημόνια.
Τώρα ξεσκίζει τους πολίτες.
ΕΚΑΒ: Η ΠΟΕΔΗΝ ανέδειξε τις ελλείψεις Ασθενοφόρων και
πληρωμάτων. Οι διακομιδές γίνονται με πρωτόγονα μέσα, καθυστερούν και πεθαίνουν έκτακτα περιστατικά εξαιτίας των καθυστερήσεων.
Πως έλυσε το θέμα η Κυβέρνηση του Σύριζα; ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΕΙ
ΤΟ ΕΚΑΒ.
Εάν κινδυνολογούσε η ΠΟΕΔΗΝ περιγράφοντας την τωρινή
πραγματικότητα, γιατί η Κυβέρνηση Νομοθέτησε τη δυνατότητα
του ΕΚΑΒ, να συνάπτει συμβάσεις με Ιδιωτικές εταιρίες, επίγειες,
πλωτές και εναέριες, για την διενέργεια των διακομιδών.

Ο κος Πολάκης στη Βουλή είπε ότι ήταν ήδη Νομοθετημένο και
η ρύθμιση γίνεται για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Μέγα
ψέμα.
Σε περίπτωση Εθνικής καταστροφής ή έκτακτου γεγονότος,
απ’ ότι γνωρίζουμε η εκάστοτε Κυβέρνηση έχει το δικαίωμα να
επιτάξει το σύνολο των μεταφορικών μέσων και βέβαια τα ιδιωτικά
Ασθενοφόρα που ανήκουν σε κλινικές ή ασφαλιστικές εταιρίες.
Νταραβερίζονται οι Συριζαίοι με εταιρίες και θέλουν να ξεπουλήσουν το ΕΚΑΒ, αν και προστατεύεται ρητώς από το Σύνταγμα ο
Δημόσιος και Κοινωνικός χαρακτήρας του.
Ιδιωτικοποιούνται οι διακομιδές με διάταξη άκρως αντισυνταγματική, εν μία νυκτή, χωρίς να ζητηθεί γνωμοδότηση από το
Νομικό τμήμα της Βουλής για τη συνταγματικότητα ή μη της εν’
λόγω διάταξης.
Εάν η Κυβέρνηση ήθελε να επιλύσει το υπαρκτό πρόβλημα
που η ίδια δεν αποδέχεται ( καθυστερήσεις στις διακομιδές), θα
αναλάμβανε πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση που ήδη η ΠΟΕΗΔΝ
προδιέγραψε.
Πρωτοβουλίες άμεσης επανάληψης του διαγωνισμού για την
προμήθεια 96 Ασθενοφόρων μέσω ΕΣΠΑ, χωρίς να χρειαστεί ούτε
ένα ευρώ από το Κράτος. Διαγωνισμός που ακυρώθηκε και η Κυβέρνηση περί άλλων τυρβάζει.
Ένα μικρό μέρος από τα χρήματα που θα δίδονται σε Ιδιωτικές
Εταιρίες, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την επισκευή αρκετών Ασθενοφόρων που είναι παραπεταμένα στα παρκινγκ –μουσεία του ΕΚΑΒ σε όλη τη χώρα, επειδή δεν διατίθενται χρήματα
για την επισκευή τους.
Η Κυβέρνηση θα μπορούσε να ανακατανείμει τα Ασθενοφόρα. Δεν
μπορούν να κάθονται καινούργια Ασθενοφόρα σε Κέντρα Υγείας
ή Περιφερειακούς σταθμούς του ΕΚΑΒ και άλλες περιοχές που
έχουν ανάγκη να έχουν ξεμείνει από Ασθενοφόρα. Δεν ξέρουν να
μοιράσουν δύο γαϊδουριών άχυρα. Την πληρώνουν άνθρωποι με
τη ζωή τους.
Έχουμε να κάνουμε με Κυβέρνηση που είναι για γέλια και για
κλάματα. Ο θεός να βάλει το χέρι του.
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σχόλιο
Ο κος Τσίπρας και η κυβέρνησή του «πατάνε επί
πτωμάτων» για να πετύχουν να κρατήσουν την
καρέκλα της εξουσίας.
«Για την καρέκλα ρε γαμώτο».
Θέλουν να προκάμουν να εγκαθιδρύσουν το
κράτος ΣΥΡΙΖΑ, γι’ αυτό και καθημερινά καθαιρούν παράνομα δεκάδες Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων των Νοσοκομείων με αποφάσεις
Διοικητών, αν και απαγορεύεται, τοποθετώντας
κομματικά αρεστούς. Δικός τους Νόμος είναι ο
Ν.4369/2016 που προβλέπει ότι τα υπηρεσιακά
στελέχη συνεχίζουν να ασκούν καθήκοντα Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων έως τις επιλογές
από αρμόδια Συμβούλια Κρίσης.
Πεθαίνουν οι άνθρωποι εξαιτίας της διάλυσης του ΕΣΥ και το
τρίο της συμφοράς
(Τσίπρας, Ξανθός,
Πολάκης), «πουλάει» τσαμπουκά
και ψέματα.
Πάλι ανακοίνωσαν προσλήψεις.
Προσλήψεις
ακούμε και προσλήψεις δεν βλέπουμε στα Νοσοκομεία. Επί των
ημερών του κου
Τσίπρα το μόνιμο
προσωπικό
στα
Νοσοκομεία μειώθηκε κατά 7.695
υπαλλήλους λόγω
μηδενικών προσλήψεων και αθρόων συνταξιοδοτήσεων (συνολικά τα έτη των Μνημονίων το
προσωπικό μειώθηκε κατά 20.000).
Για να ξεχάσει ο κόσμος τον κο Καλογρίτσα, για να φτιάξουν κλίμα κοινωνικού αυτοματισμού ότι δήθεν διώχνουν τους κακούς δημοσιογράφους των διαπλεκόμενων καναλιών και
προσλαμβάνουν Νοσηλευτικό Προσωπικό, ψεύδονται ασυστόλως.
Αυτή τη φορά έδωσαν και επισημότητα. Για να
γίνουν πιστευτοί οργάνωσαν σύσκεψη υπό τον
Πρωθυπουργό.
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Τι ανακοίνωσαν;
Μια τρύπα στο νερό.
4.000 προσλήψεις κοινωφελούς εργασίας
από τα λεφτά των καναλιών (48,8 εκατ.ευρώ).
Μέγα ψέμα!!!
Τα λεφτά των καναλιών πάνε στη μαύρη τρύπα του προϋπολογισμού κατά πρόβλεψη των
Μνημονίων. Ο κος Τσίπρας για επικοινωνιακούς
λόγους τάζει τα εν λόγω χρήματα σε ένα σωρό
κοινωνικές δράσεις, καθώς επίσης και στα Νοσοκομεία. Εάν αξιολογήσει κανείς τις κοινωνικές δράσεις
που συμπεριέλαβε στις
εξαγγελίες
του στη ΔΕΘ
ο κος Τσίπρας, κοστίζουν πάνω
από
2δις
ευρώ!!!
Οι πολίτες
πεθαίνουν
αβοήθητοι
εξαιτίας των
ελλείψεων
Ιατρικού,
Νοσηλευτικού προσωπικού και
άλλων ειδικοτήτων. Η κυβέρνηση στο κόσμο
της. Έλεος!!!
Το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή είναι “copy
paste” και κατά τον κο Πολάκη «κόπι πάστε»
του Μνημονίου 3 (Ν.4336/2015).
Οι προσλήψεις ακολουθούν τον μνημονιακό
κανόνα. Εφέτος (2016) για κάθε 5 αποχωρήσεις
1 πρόσληψη και του χρόνου (2017) για κάθε 4
αποχωρήσεις 1 πρόσληψη. Όμως επειδή τα δημοσιονομικά πάνε κατά διαβόλου και καραδοκεί
ο κόφτης, ούτε αυτές οι ελάχιστες προσλήψεις
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υλοποιούνται.
Για να υλοποιηθεί η δέσμευση Τσίπρα
για10.000 προσλήψεις, ή να ισορροπήσει το
προσωπικό στον ίδιο αριθμό που παρέλαβε η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ από την προπροηγούμενη κυβέρνηση (παρέλαβε +7.695 υπαλλήλους), θα πρέπει να εξαφανιστούμε από προσώπου γης όλοι οι υπηρετούντες.
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τα Νοσοκομεία στο προσχέδιο του προϋπολογισμού του
έτους 2017 που είναι «κοπι πάστε κατά Πολάκη» του Μνημονίου 3, θα λάβουν το έτος 2017
την ίδια κρατική χρηματοδότηση με το έτος
2016. Εφέτος θα λάβουν 1.156 δις ευρώ μειωμένη κατά 350 εκ. ευρώ σε σχέση με το έτος 2015.
Προβλέπεται μόνο η πληρωμή μέρους των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Ληξιπρόθεσμες οφειλές
οι οποίες επί των ημερών του κου Τσίπρα μήνα
με τον μήνα αυξάνουν.
Δεκέμβριο 2015 931εκ.ευρώ
Απρίλιος 2016 1.121δις ευρώ
Μάιος 2016 1,146 δις ευρώ
Ιούνιος 2016 1,184 δις ευρώ
Ιούλιος 2016 1.119 δις ευρώ.
Παρότι δόθηκαν 587 εκ. ευρώ για πληρωμή ληξιπρόθεσμων από τη δόση της δανειακής
σύμβασης της πρώτης Αξιολόγησης. Τέλος
του έτους τα ληξιπρόθεσμα θα ξεπεράσουν το
1,5δις ευρώ.

Άλλο ένα επικοινωνιακό τρικ της κυβέρνησης.
Κόβει 350 εκ.ευρώ κατ’ έτος το 2016, 2017
από τα Νοσοκομεία σε σχέση με το έτος 2015 και
τώρα στα ψέματα δίνει 300 εκ. ευρώ στην Υγεία,
την Παιδεία και την Κοινωνική Προστασία.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
ιδιοκτήτης ΠΟΕΔΗΝ
Αριστοτέλους 22
10433 Αθήνα
Τηλ.: 210.52.24.604
210.52.36.094
Fax: 210.52.34.589
εκδότης
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
(πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ)
συντάσεται από
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
γραμματεία - πληροφορίες
210.52.24.604
email
poedhn@otenet.gr
ηλεκτρονική σελίδα
www.poedhn.gr
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Το προσχέδιο του Προϋπολογισμού 2017 στο
κεφάλαιο «ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ» αναφέρει γενικόλογα
και αφηρημένα ότι έχουν προβλεφθεί δαπάνες
300 εκ. ευρώ για την υλοποίηση δράσεων στους
τομείς της υγείας, της κοινωνικής προστασίας
και της παιδείας χωρίς όμως να αποτυπώνονται
στο κεφάλαιο Δαπάνες ανά κατηγορία «Νοσοκομεία – ΠΕΔΥ».

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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