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ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ – ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ – ΚΛΙΝΙΚΩΝ
ΑΘΗΝΑ 14/2/2017
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 2741
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
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Διαφωνούμε με την ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, καθότι διαπιστώνουμε ότι μέσω αυτού επιχειρείται ανασχεδιασμός του Υγειονομικού Χάρτη.
Συγκεκαλυμμένα με το ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ υλοποιούνται οι
προβλέψεις των ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ για ουσιαστική κατάργηση
Νοσοκομείων, Τμημάτων, Κλινικών και μείωση των οργανικών θέσεων του προβλεπόμενου προσωπικού. Επιχειρείται βίαιη αλλαγή στη λειτουργία των Νοσοκομείων καθότι
προτείνεται η κατάργηση του ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ (Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ.
87/1986).
ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ – ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Διάκριση Νοσοκομείων (Γενικά και Ειδικά).
Προβλέπει ρύθμιση ότι τα Γενικά Νοσοκομεία μπορούν να
χαρακτηρίζονται Περιφερειακά όταν οι οργανικές κλίνες
τους είναι 450 και πάνω συμπεριλαμβανομένων και των κλινών των αποκεντρωμένων δομών (χαρακτηρισμός Νομαρχιακό δεν υφίσταται).
Υποκρύπτει κατάργηση της αυτόνομης λειτουργίας Νομαρχιακών Νοσοκομείων, με τη συγχώνευσή τους με άλλα
Νοσοκομεία της ίδιας περιφέρειας.
Διασύνδεση – Ενοποίηση Νοσοκομείων.
Το ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ προτείνει ότι οι Νοσηλευτικές Μονάδες που βρίσκονται στα όρια της ίδια περιφερειακής ενότητας (νομού) μπορούν να ενοποιούνται ή να διασυνδέονται
με ΚΥΑ, μετά από εισήγηση του ΚΕΣΥΠΕ.
Κατ’ εξαίρεση ορίζει το ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ με ΚΥΑ μετά
από εισήγηση του ΚΕΣΥΠΕ μπορούν να διασυνδέονται και
Νοσηλευτικές Μονάδες όμορων νομών, σε περίπτωση που
οι γεωγραφικές αποστάσεις το επιτρέπουν. Οι ενοποιημένες
Νοσηλευτικές Μονάδες αποτελούν ενιαίο αυτοτελή ΝΠΔΔ
με επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο» ή «Περιφερειακό Νοσοκομείο» με τον γεωγραφικό προσδιορισμό που ακολουθεί. Προβλέπει επίσης ότι τα εν λόγω Νοσοκομεία έχουν
ενιαία Διοίκηση και ενιαίες Διευθύνσεις/Υπηρεσίες. Προβλέπει ενιαίο οργανισμό των ενοποιημένων Νοσοκομείων
και οι θέσεις προσωπικού κατανέμονται μεταξύ των ενοποιημένων Νοσηλευτικών Μονάδων.
Επίσης σε άλλο σημείο προβλέπει ότι οι Νοσηλευτικές
Μονάδες που διασυνδέονται, έχουν κοινό συλλογικό όργανο
Διοίκησης με ξεχωριστό Οργανισμό και Υπηρεσίας.
Με το άρθρο αυτό επιχειρείται η κατάργηση της αυτόνομης λειτουργίας Νοσοκομείων εντός της κάθε Περιφέρειας. Θα υπάρξουν καταργήσεις Νοσοκομείων που θα
λειτουργούν ως παραρτήματα (χωρίς αυτόνομο οργανισμό)
άλλων Νοσοκομείων.
Τα σημερινά διασυνδεόμενα Νοσοκομεία θα συρρικνωθούν περαιτέρω και θα μετατραπούν σε Κέντρα Υγείας.
Επίσης θα υπάρξουν ενοποιήσεις μεγάλων Νοσοκομείων με Ενιαίο Οργανισμό και λειτουργία με προφανή κατάληξη την σταδιακή απορρόφησή τους στο Νοσοκομείο που θα
επιλεγεί ως έδρα του Νομικού Προσώπου.
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΣΗΣ – ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ - ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΩΝ
Διάρθρωση Υπηρεσιών.

Το Σχέδιο Νόμου προτείνει σωστά την σύσταση Υπηρεσίας Επιστημόνων, Τεχνολόγων και Επαγγελμάτων κλάδων
Υγείας ως Διεύθυνση.
Ως αντιστάθμισμα όμως επιχειρείται η κατάργηση δεκάδων Οργανικών Μονάδων όλων των επιπέδων (Διευθύνσεις,
Υποδιευθύνσεις, Τμημάτων) των Νοσοκομείων.
Τα περίπου 2.100 οργανικά τμήματα που υπάρχουν σήμερα με το Σχέδιο Νόμου θα συρρικνωθούν σε 1.400 όπως
προβλέπει η Εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ.
Στη Νέα Διεύθυνση που συστήνεται των Επιστημόνων,
Τεχνολόγων και Επαγγελμάτων Κλάδων Υγείας είναι λάθος
η ένταξη του Λοιπού Επιστημονικού Προσωπικού. Θα πρέπει να συνεχίσουν να ανήκουν στην Ιατρική Υπηρεσία.
Οι Φαρμακοποιοί έχουν ξεχωριστό κλάδο και εξέλιξη
όπως οι Ιατροί (Διευθυντές, Επιμελητές), τους χορηγείται
το Επίδομα Ευθύνης (Διευθυντή) και με τη Πρόταση Νόμου
υποβαθμίζεται σε απλό Τμήμα της νέας Υπηρεσίας.
Με το Ν.4044/97 Άρθρο 40- 44 προβλέπεται κλάδος
και στους Χημικούς, Βιοχημικούς, Βιολόγους που δεν
ολοκληρώθηκε. Σε 40 Νοσοκομεία της χώρας, έχουν ανατεθεί στους ανωτέρω επιστήμονες καθήκοντα Προϊσταμένων Εργαστηρίων και χορηγείται το επίδομα Ευθύνης (Ν.
2889/2001).
Το λοιπό Επιστημονικό Προσωπικό λαμβάνει εφημερίες
(16,5 ώρες τις καθημερινές ή 24 ώρες τις αργίες). Με την
ένταξή τους στη Νέα Υπηρεσία τίθονται σε αμφισβήτηση.
Δεν προβλέπονται Υποδιευθύνσεις στη Διεύθυνση Επιστημόνων και δεν προσδιορίζονται Τμήματα. Το ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ δεν προβλέπει ποιοι επιστήμονες μπορούν να καταλάβουν τις θέσεις ευθύνης (π.χ. προβάδισμα σε πολυπληθείς
ειδικότητες).
Στην εν λόγω υπηρεσία προβλέπεται να προΐσταται επιστήμονας του κλάδου ΠΕ. Θα πρέπει να τροποποιηθεί και να
προβλεφθεί ότι στην υπό σύσταση Διεύθυνση προΐσταται
υπάλληλος ΠΕ ή ΤΕ (Ν.4369/2016).
Το Σχέδιο Νόμου καταργεί την Υποδιεύθυνση Πληροφορικής που συστήθηκε με τον Ν.4052/2012 άρθρο3 παρ.6 σε
Νοσοκομεία άνω των 200 κλινών και την υποβαθμίζει σε
τμήμα και μόνο στα Νοσοκομεία άνω των 300 κλινών.
Επίσης το Τμήμα Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης
Εκπαίδευσης που συστήθηκε με το Ν 4052/2012 άρθρο 3
παρ. 6 σε Νοσοκομεία άνω των 200 κλινών, τροποποιείται
με το Σχέδιο Νόμου και δημιουργείται μόνο στα Νοσοκομεία άνω των 300 κλινών.
ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝ’
ΟΨΕΙ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
Με τους συντελεστές που προτείνονται στο Σχέδιο Νόμου θα προκύψει ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ στην Διοικητική Υπηρεσία, την Τεχνική Υπηρεσία και την Νέα υπό
σύσταση Υπηρεσία των Επιστημόνων.
Μειώνονται οι συντελεστές υπολογισμού των οργανικών
θέσεων που προέβλεπε το Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης των
Νοσοκομείων (ΠΔ 87/1986) στο άρθρο 9.
Συγκεκριμένα:
Το Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης:
• ΙΑΤΡΟΙ 0,18 – 0,45 ανά κλίνη
• ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1,05 1,35 ανά κλίνη
• ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1,05 – 1,20 ανά κλίνη
Στο Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης των Νοσοκομείων στη
Διοικητική Υπηρεσία εντάσσονται οι οργανικές θέσεις της
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νέας Διεύθυνσης των Επιστημόνων και της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Το ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ προβλέπει:
• ΙΑΤΡΟΙ 0,50 – 0,55 ανά κλίνη (αύξηση)
• ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1,35 - 1,40 ανά κλίνη (χωρίς
αλλαγή)
• ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 0,28 – 0,30 ανά κλίνη (μείωση,
υπεράριθμο προσωπικό)
• ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,20 – 0,25 ανά κλίνη (μείωση,
υπεράριθμο προσωπικό)
• ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,080 – 0,10 (μείωση, υπεράριθμο
προσωπικό)
Με το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου ο συντελεστής των
οργανικών θέσεων ανά κλίνη, μειώνεται στο 2,60 από 3 που
είναι στο Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης των Νοσοκομείων.
Στις τρεις Υπηρεσίες (Επιστημονική, Διοικητική, Τεχνική) που στο Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης των Νοσοκομείων
ανήκαν στην ενιαία Διοικητική Υπηρεσία ο συντελεστής
των οργανικών θέσεων μειώνεται δραστικά στο 0,35 – 0,65
ανά κλίνη από 1,05 – 1,20 που ήταν στο Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης των Νοσοκομείων).
Θα υπάρξει υπεράριθμο προσωπικό και στις τρεις υπηρεσίες με κίνδυνο διαθεσιμοτήτων, υποχρεωτικών μετατάξεων του προσωπικού και ιδιωτικοποίηση των εν λόγω
υπηρεσιών.
Επίσης θα υπάρξουν καταργήσεις Υποδιευθύνσεων και
Τμημάτων στην Διοικητική και Τεχνική Υπηρεσία με συγχωνεύσεις.
ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Καταργήσεις πολυάριθμων Οργανικών Μονάδων επιπέδου Υποδιεύθυνσης και Τμημάτων θα υπάρξουν στη Νοσηλευτική Υπηρεσία με το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου.
Το ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ προβλέπει ότι σε περίπτωση που
ένας Νοσηλευτικός Τομέας περιλαμβάνει πάνω από 8
Νοσηλευτικά Τμήματα (έως 40 κλινών) μπορεί να χωρίζονται σε δύο τομείς. Ο διαχωρισμός Νοσηλευτικών Τομέων
εγκρίνεται από το ΚΕΣΥΠΕ, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του
Νοσοκομείου.
Το Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης των Νοσοκομείων (Π.Δ.

87/1986) στο άρθρο 7 παρ.3 προβλέπει ότι κάθε 4 με 8 Νοσηλευτικά Τμήματα (20 έως 45 Νοσηλευτικά κρεβάτια) συγκροτούν έναν Τομέα. Όπου υπάρχουν 4 έως 6 Τμήματα
μπορούν να συγκροτούνται ένας Τομέας για την κάλυψη των
μονάδων εσωτερικής Νοσηλείας και ένας για την κάλυψης
των μονάδων Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης.
Με το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα στη συγκρότηση περισσότερων του ενός Νοσηλευτικών Τομέων ούτε στη πάνω από 8 Νοσηλευτικά Τμήματα. Χρειάζεται απόφαση ΚΕΣΥΠΕ μετά από εισήγηση του
Νοσοκομείου.
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ Σύστασης Ενιαίου Κλάδου Νοσηλευτικού προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ).
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ του θεσμού του Εφημερεύοντος Νοσηλευτή με περιγραφή καθηκόντων και μισθολογική πρόβλεψη.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Θα πρέπει να υπάρξει σαφής συμπληρωματική διάταξη
όπως στη Νοσηλευτική Υπηρεσία, έτσι και στη Διοικητική
Υπηρεσία προΐστανται στις Οργανικές Μονάδες οποιοδήποτε επιπέδου (Διεύθυνση, Υποδιεύθυνση, Τμήματα) υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ (διαζευκτικό ή), όπως προβλέπει ο Νόμος
4369/2016.
Κατόπιν τούτων σε περίπτωση που επιχειρηθεί το εν
λόγω ΣΧΕΔΙΟ να κατατεθεί προς ψήφιση στη ΒΟΥΛΗ, θα
οργανώσουμε δυναμικές κινητοποιήσεις.
Ζητάμε την άμεση απόσυρσή του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Αρθρ. Ορισμοί
α) Προβλέπει ότι προΐσταται Συντονιστής Διευθυντής στο
(αυτοτελές) τμήμα (ή κλινική) που είναι βασική οργανική
μονάδα της Ιατρικής Υπηρεσίας έχει τη δική του ιεράρχηση/
οργανική διάρθρωση, όλου του προσωπικού Ιατρικού – Νοσηλευτικού και Παραϊατρικού.
Ο Συντονιστής Διευθυντής Ιατρός δεν μπορεί να προΐσταται του Νοσηλευτικού και του Παραϊατρικού προσωπικού, καθότι οι εν λόγω υπηρεσίες είναι διαφορετικές και
έχουν την δική τους διάρθρωση.
Η Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Η ΠΟΕΔΗΝ κατέθεσε Μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα
του Αρείου Πάγου κατά των Διοικητών των Νοσοκομείων της
χώρας για τις παράνομες, αναίτιες καθαιρέσεις Προϊσταμένων
Οργανικών Μονάδων που αναστατώνουν τη λειτουργία των
Κλινικών και θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των Ασθενών.
Είναι αδίστακτοι. Δεν κωλώνουν πουθενά. Δεν υπολογίζουν
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, καριέρες, προσωπικότητες.
Όποιος στέκεται εμπόδιο στο διάβα τους, στοχοποιείται, εκδιώκεται. Μόνο προσκυνημένα και φοβισμένα στελέχη θέλουν
να κυκλοφορούν γύρω τους. Όσους δεν πρόκαμαν να τους ξηλώσουν, ετοίμαζαν τη σειρά τους.
Χάλασαν τα σχέδιά τους με τη Μηνυτήρια Αναφορά της
ΠΟΕΔΗΝ.
Η Μήνυση θα διαβιβασθεί στους κατά τόπους Εισαγγελείς όλης
της χώρας που είναι ανεπτυγμένα Νοσοκομεία. Η Κυβέρνηση
ποτέ της δεν έκρυψε την καθεστωτική και ιδιοκτησιακή αντίληψη που την διέπει για την λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης.
Από τρελό και από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια. Ο κος
Πολάκης κατ’ επανάληψη δήλωσε ότι παρ’ ότι κυβερνάμε δύο
χρόνια, ακόμη δεν έχουμε καταλάβει την εξουσία, το Κράτος.
Κοιτάξτε αντίληψη για τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης
που λένε ότι επιδιώκουν να συμβάλει στην Κοινωνική Συνοχή
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και την ανάπτυξη της χώρας. Καθαιρούν κάθε ημέρα δεκάδες
Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων όλων των επιπέδων(Γεν.
Διευθυντές, Διευθυντές, Υποδιευθυντές, Προϊσταμένους) της
Δημόσιας Διοίκησης και τους αντικαθιστούν με ανάθεση καθηκόντων με άλλους υπαλλήλους.
Παρότι απαγορεύεται με το Ν. 4369/2016. Νόμο που ψήφισαν
οι ίδιοι οι Συριζαίοι. Όπως ορίζει, οι καθαιρέσεις επιτρέπονται
μόνο για λόγους Δημοσίου Συμφέροντος. Οι λόγοι Δημοσίου
συμφέροντος περιγράφονται σαφές στο πειθαρχικό δίκαιο και
τον Υπαλληλικό Κώδικα των Δημοσίων Υπαλλήλων.
Λόγοι Δημοσίου Συμφέροντος υφίστανται μόνο εάν τα καθαιρεμένα στελέχη έχουν καταδικαστεί για σοβαρά πειθαρχικά
παραπτώματα.
Πως θα μπορούσαν άλλωστε να επικαλεσθούν λόγους Δημοσίου συμφέροντος στα καθαιρεμένα στελέχη, όταν έχουν
άριστες αξιολογήσεις, επαίνους και σε αντίξοες συνθήκες επιτυγχάνουν τους στόχους των Οργανικών Μονάδων που προΐστανται.
Στα Νοσοκομεία γίνεται πραγματική σφαγή. Στους 2.100
Διευθυντές, Υποδιευθυντές και Τμηματάρχες που υπάρχουν
καθαιρέθηκαν, εκδιώχθηκαν οι 700 μέχρι τώρα. (συνεχίζονται
οι διώξεις). Οι καθαιρέσεις γίνονται με κεντρική καθοδήγηση
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Πολάκη. Μάλιστα σε κάποια Νοσοκομεία, εν’ μία νυκτή καθαιρέθηκαν όλοι οι Προϊστάμενοι.
Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις Διοικητή του Νοσοκομείου
προς τον Πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ και τη Διοίκηση του Σωματείου των εργαζομένων του Νοσοκομείου της Ηπείρου, στην
δεδηλωμένη πρόθεσή του να αντικαταστήσει την Διευθύντρια
Νοσηλευτικής. (Τελικά το έπραξε).
Απευθύνθηκε στον Πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, λέγοντας «Πρόεδρε αφού δεν σκίσαμε τα Μνημόνια κάτι πρέπει να κάνουμε να
δείξουμε ότι Κυβερνάμε. Αποφασίσαμε να αλλάξουμε πολλούς
Προϊσταμένους». «Αφού δεν σκίσαμε τα Μνημόνια, ας σκίσουμε κανέναν Προϊστάμενο»!!!
Τόσο καλά. Νοοτροπία σύγχρονου Συριζαίου μάνατζερ. Τι επιδιώκει ο κος Πολάκης με τις διώξεις των Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων;
Από τη μία να εξυπηρετήσει τους κομματικούς φίλους του
Σύριζα, να εγκαθιδρύσει το κομματικό κράτος του Σύριζα και
από την άλλη να δημιουργήσει Υπηρεσιακή Ιεραρχία, σε ομηρία με φοβισμένα στελέχη, που να μην τολμάνε να αναδεικνύουν την κατάρρευση των Δημοσίων Νοσοκομείων (υποχρηματοδότηση, υποστελέχωση), εξαιτίας της οποίας πεθαίνουν
ασθενείς που θα μπορούσαν να ζήσουν.
Οι Διοικητές των Νοσοκομείων θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη. Νομίζουν ότι θα είναι πάντα Διοικητές και θα κρύβονται πίσω από τα αξιώματα. Νομίζουν ότι τις παρανομίες που
κάνουν, εάν καταδικαστούν θα τις πληρώσουν τα ταμεία των
Νοσοκομείων, όπως και τη Νομική κάλυψη.
Διαγωνίζονται ποιος Διοικητής θα κάνει τις περισσότερες
καθαιρέσεις προϊσταμένων, για να γίνει περισσότερο αρεστός

στον κο Πολάκη και στους ανεκδιήγητους Συνδικαλιστές του
Σύριζα, που συμμετέχουν σε αυτό το κατάντημα.
Τους πληροφορούμε ότι η εκδίκαση των υποθέσεων καθυστερεί. Σε πέντε χρόνια που θα φτάσει στο ακροατήριο, δεν θα
είναι πια Διοικητές. Δεν θα είναι ο Πολάκης να τους προστατέψει. Τι να προστατέψει βέβαια, εκείνος που δεν είναι ικανός
να προστατέψει ούτε τον εαυτό του. Φάνηκε στην ΑΓΩΓΗ της
ΠΟΕΔΗΝ για συκοφαντική δυσφήμιση.
Η ΠΟΕΔΗΝ επιδιώκει δύο πράγματα με την Μήνυση κατά
των Διοικητών των Νοσοκομείων.
Πρώτον να ανασχέσει το κύμα διώξεων Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων.
Δεύτερον να αποκαταστήσει το σύνολο των αδικιών.
Κάποιοι επιμένουν ότι με τις καθαιρέσεις αποκαθίστανται
αδικίες του παρελθόντος. Δεν αποκαθίστανται όμως αδικίες με
νέο λάθος πάνω στο λάθος. Απαγορεύονται οι καθαιρέσεις έως
ότου επιλεγούν νέοι Προϊστάμενοι από τα Συμβούλια κρίσης.
Η Κυβέρνηση στο Μνημόνιο 3 (ν. 4336/2016), δεσμεύτηκε
για την ανεξαρτητοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης. Γι’ αυτό
στο Νόμο 4369/2016, θεσμοθετήθηκε η σύσταση του ενιαίου
Μητρώου Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης.
Που είναι; Παραπέμφθηκε στις καλένδες;
Μια χαρά γίνεται η δουλειά τους με τις αναθέσεις. Γιατί να
προωθήσουν την εφαρμογή του αξιοκρατικού συστήματος επιλογής Προϊσταμένων;
Οργή όμως προκαλούν οι Συριζαίοι Συνδικαλιστές. Κάποτε
με τους Σαμαροβενιζέλους χάλαγαν τον κόσμο για καθαίρεση
ενός Προϊστάμενου. Τώρα με 700 καθαιρέσεις σιγή ιχθύος.
Δεν έχουν τσίπα επάνω τους. Δεν είναι η πρώτη φορά.
Κατάπτυστοι!!! Ντροπή!!!

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΣΗΣ
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ΑΘΗΝΑ 13/02/2017
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2722
ΠΡΟΣ

1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ
2. ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΟΙΝ.: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΠΟΕΔΗΝ
Κύριοι Υπουργοί,
Με το Ν. 4440 άρθρο 19 παρ. 3 καταργήθηκε η παρ. 5 του

άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 (Α’ 226) που έδινε την δυνατότητα μετάθεσης, μετάταξης υπαλλήλων περιλαμβανομένων των
μετατάξεων των άρθρων 69, 70 και 72 του Υπαλληλικού Κώδικα και χωρίς να υπάρχει κενή οργανική θέση στην υπηρεσία,
τον κλάδο ή τον φορέα που μετατάσσεται ή μετατίθεται με
ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος.
Η κατάργησή του έγινε στη λογική του Ν. 4440/2016 (αρ.
φύλου 224) που συστήνει Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη
Δημόσια Διοίκηση.
Με το άρθρο 3 παρ. 4 του ιδίου Νόμου εξαιρούνται από την
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κινητικότητα οι υπάλληλοι όλων των κλάδων που Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, εκτός των Διοικητικών
και των Σχολικών Φυλάκων που μετά την διαθεσιμότητα μεταφέρθηκαν σε θέσεις Βοηθητικού Υγειονομικού προσωπικού σε Νοσοκομεία.
Με τον Ν. 4445/2016 (αρ. φύλλου 236) άρθρο 74 παρ. 11α
από την κινητικότητα του Ν. 4440/2016 (αρ. φύλλου 224) εξαιρέθηκε το σύνολο του προσωπικού των Νοσοκομείων.
Ως εκ τούτω είναι επιβεβλημένη για τη λειτουργία των Νοσοκομείων η επαναφορά της διάταξης της παρ. 5 του άρθρου
35 του Ν. 4024/2011 (Α’ 226) που δίνει την δυνατότητα μετάθεσης ή μετάταξης με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που
κατέχουν οι μετατασσόμενοι.
Με την κατάργηση της εν λόγω διάταξης και αφετέρου την

κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων με την εργασιακή
εφεδρεία του Ν. 4024/2011, παύει η υπηρεσιακή εξέλιξη των
υπαλλήλων που αποκτούν προσόντα, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Υπάλληλοι αδυνατούν να αιτηθούν μετατάξεις, μεταθέσεις σε
άλλο Νομικό πρόσωπο οι οποίοι θα κάλυπταν αφενός ανάγκες
των Νοσοκομείων που στενάζουν από τις ελλείψεις προσωπικού και αφετέρου θα έλυναν οικογενειακά και οικονομικά
προβλήματα.
Ως εκ τούτων για την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας των Νοσοκομείων, είναι επιβεβλημένη η επαναφορά την
εν λόγω διάταξης.
Η Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Ν. 4456/2017 ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ
Με βάση το άρθρο 38 του Ν. 4456 γίνονται μετατάξεις με
μεταφορά της θέσης για αιτήσεις που θα υποβληθούν έως
15-3-2017.

Δεν καλύπτει την ΠΟΕΔΗΝ η ρύθμιση με ημερομηνία λήξης.

ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΕΔΗΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ 3/03/2017
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2807
Τελικά η Κυβέρνηση δεν κωλώνει μπροστά σε τίποτα.
Ξεκίνησε να ξετυλίγει και το κουβάρι της Δημόσιας Ψυχικής
Υγείας. Συγκεκαλυμμένα με το μανδύα της Αριστερής Κυβέρνησης προχωράει πολλά βήματα παραπέρα, από όσα υποτίθεται
δεσμεύεται η χώρα στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ολοκλήρωση της Ψυχιατρικής
μεταρρύθμισης.
Με Νομοσχέδιο της Κυβέρνησης που κατατέθηκε στη
Βουλή και κληθήκαμε την Τρίτη 7 Μαρτίου στην Επιτροπή
Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής (ακρόαση Φορέων), βαίνουν προς κατάργηση τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, εισάγεται
ο ιδιωτικός τομέας στην διαχείριση και την αντιμετώπιση της
Ψυχικής νόσου και αναλαμβάνει ρόλο μεγαλοεργολάβου της
Ψυχικής Υγείας η ΑΕΜΥ Α.Ε.
Στους τομείς Ψυχικής Υγείας θα συμμετέχουν Δημόσιες και
Ιδιωτικές μονάδες. Οι Τομείς τίθενται υπό ενιαία επιστημονική
και Διοικητική εποπτεία με αρμοδιότητες τις συγχωνεύσεις
και καταργήσεις μονάδων. Επίσης τους παρέχεται η δυνατότητα μετακινήσεων προσωπικού μεταξύ των Μονάδων που
απαρτίζουν τον Τομέα. Ανοίγει η πόρτα ενίσχυσης της Ιδιωτικής
Ψυχικής Υγείας σε βάρος της Δημόσιας.
Οι Ιδιωτικές μονάδες, θα περιθάλπουν ή θα ωφελούν (φιλοξενούν) ασθενείς με καλές συντάξεις και περιουσία την οποία
θα κατακλέβουν, λαμβάνοντας ταυτόχρονα το φιλέτο των κοινοτικών κονδυλίων. Καθιερώνεται η δυνατότητα κατάργησης
μεταφοράς κλινικών και δραστηριοτήτων μεταξύ των Μονάδων του Τομέα ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Δημόσιος και Ιδιωτικός).
Καθιερώνεται η κινητικότητα του προσωπικού μεταξύ των
μονάδων του δικτύου. Επαγγελματίες ψυχικής υγείας δύναται
να μετακινούνται από Δημόσιες Μονάδες προς Ιδιωτικές, με
απρόβλεπτες εργασιακές και μισθολογικές συνέπειες.
Η ενιαία περιφερειακή Διοίκηση των Μονάδων ψυχικής
υγείας του Δικτύου αφαιρεί Διοικητικές αρμοδιότητες από τις
Διοικήσεις των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και των άλλων Δημόσιων μονάδων Ψυχικής Υγείας. Της παρέχεται η δυνατότητα
να κλείνει Κλινικές, Μονάδες Ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης
στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, στα Γενικά Νοσοκομεία και να τις
μεταφέρει προς την ΑΕΜΥ Α.Ε. ή προς Μη κερδοσκοπικές Οργανώσεις και τον ιδιωτικό τομέα. Αν είναι ποτέ δυνατόν!!!
Τα Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ποτέ τους δεν έκρυψαν την αντίθεσή τους στη λειτουργία των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων. Η
κυβέρνηση τώρα επιδιώκει την συρρίκνωσή τους, την κατάργησή τους, κάνοντας ένα βήμα παραπέρα από προηγούμενες
Κυβερνήσεις.
Οι προηγούμενες Κυβερνήσεις, επεδίωξαν μεταφορά Κλινι-
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κών προς τα Γενικά Νοσοκομεία.
Με το Νομοσχέδιο επιτρέπεται η μεταφορά κλινικών, ξενώνων, οικοτροφείων, Πρωτοβάθμιων Μονάδων εκτός των Γενικών Νοσοκομείων και προς τον ιδιωτικό τομέα και την ΑΕΜΥ
Α.Ε.
ΑΕΜΥ Α.Ε.
Εκεί που η Κυβέρνηση δεσμευόταν ότι θα καταργήσει την
ΕΣΑΝ Α.Ε., που έργο της είναι η κοστολόγηση και η πώληση των
Υπηρεσιών Υγείας, στο υπογάστριο του συστήματος γιγαντώνει
την ΑΕΜΥ Α.Ε., καθιστώντας την μεγάλο παίχτη της Υγείας.
Η ΑΕΜΥ Α.Ε. μπορεί σήμερα να είναι μονομετοχική επιχείρηση του Δημοσίου (Υπουργείο Υγείας), δουλεύει όμως με
ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Δεν κρύβουν κυβέρνηση και Διοίκηση, την πρόθεσή τους να εντάξουν την ΑΕΜΥ Α.Ε. ως πολυμετοχική επιχείρηση (ΔΕΚΟ) στο χρηματιστήριο.
Η ΑΕΜΥ Α.Ε. τα έκανε ρόιδο με το Νοσοκομείο Σαντορίνης που γελάει και «το παρδαλό κατσίκι» με τις εξαγγελίες
του Πρωθυπουργού και του κου Πολάκη στα εγκαίνιά του, της
χαρίζουν τώρα και την Ψυχική Υγεία. Της παρέχουν τη δυνατότητα να ιδρύει ή να υποδέχεται Μονάδες Νοσηλείας, Πρωτοβάθμιες μονάδες και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης που
λειτουργούν σήμερα υπό την οργανική εποπτεία ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ.
Με το εν λόγω Νομοσχέδιο η ΑΕΜΥ Α.Ε. αναλαμβάνει και την
εκπαίδευση του προσωπικού. Γιατί;
Είναι βέβαιον ότι σκοπεύουν να μεταφέρουν στην ΑΕΜΥ Α.Ε.
δραστηριότητες των ψυχιατρικών Νοσοκομείων που θέλουν να
τα οδηγήσουν προς κατάργηση. Απώτερος σκοπός της ΑΕΜΥ
Α.Ε. είναι να αναλάβει μαζί με άλλες δραστηριότητες και το σύνολο της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης που σήμερα είναι
ανεπτυγμένες στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία. Έτσι θα λαμβάνει
το φιλέτο των Κοινοτικών κονδυλίων!!!
Για τα Περιφερειακά Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, ετοιμάζονται ήδη οι νέοι Οργανισμοί με βάση το Ν. 4272/2014.
Εντάσσουν τις ανεπτυγμένες δομές ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στα Κέντρα Ψυχικής Υγείας.
Σε μία Πρωτοβάθμια δομή Ψυχικής Υγείας εντάσσουν
ένα ολόκληρο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο. Καταργούν όλες τις
Οργανικές Μονάδες Ευθύνης και σταδιακά οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης που λειτουργούν θα περάσουν
στην ΑΕΜΥ Α.Ε., στον ιδιωτικό τομέα και τις Μη Κερδοσκοπικές
Οργανώσεις.
Τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας, προσωρινά θα ανήκουν
στο Νοσοκομείο. Σε δεύτερη φάση θα περάσουν στις ΥΠΕ. Τίποτε δεν θα θυμίζει τη λειτουργία των Περιφερειακών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων με το πλούσιο δίκτυο εξωνοσοκομειακών
δομών.
Μία είναι η λύση για τα Περιφερειακά Ψυχιατρικά
Νοσοκομεία. Αυτόνομοι Οργανισμοί. Αυτόνομα Νομικά Πρό-
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σωπα ως Περιφερειακά Δίκτυα Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας
Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης.
Όλοι στο δρόμο να σωθεί η Ψυχική Υγεία που είναι ο
πυρήνας του Κοινωνικού Κράτους.
ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΝΟ-

ΜΟΣΧΕΔΙΟΥ που ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ εκχώρησης της Δημόσιας Ψυχικής Υγείας στην ΑΕΜΥ Α.Ε. και τον ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ.
Μ.Γ.

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΧΗ

Ο κυνισμός, η υποκρισία της Κυβέρνησης δεν έχει
όρια. Ξεπερνάει κάθε φαντασία. Πετάνε στο δρόμο 8.000 Εργολαβικούς Εργαζομένους. Κυριολεκτικά τους στέλνουν στα
σκουπίδια, αν και ο κος Φλαμπουράρης έπαψε να βλέπει ανθρώπους στα σκουπίδια. Και μάλιστα λέει ότι έπαψε να βλέπει εκεί που είναι το σπίτι του. Στα Εξάρχεια, τη Σολωμού, τη
Στουρνάρη, την Καποδιστρίου. Όταν διαβείς πρωί προς την
πλατεία Εξαρχείων από αυτούς τους δρόμους, βλέπεις αστέγους να κοιμούνται πάνω στα χαρτόνια, με μία κουβέρτα!!!
Που τρώνε οι εν’ λόγω άστεγοι!!! Στο Χίλτον ή στο σπίτι του
Φλαμπουράρη!!!
Η ευαισθησία τους εξαντλήθηκε στις καθαρίστριες του
Υπουργείου Οικονομικών και στην κα Κούνεβα!!! Αλήθεια
πόση περιουσία έχει η κα Κούνεβα; Είδατε το πόθεν έσχες
της!!!
Οι Εργολαβικοί Εργαζόμενοι των Νοσοκομείων στο
δρόμο!!! Στον Καιάδα!! Καμία ευαισθησία από την Κυβέρνηση
της ΨΕΥΤΟΑΡΙΣΤΕΡΑΣ. Περιμένουμε τώρα η κα Κούνεβα να
παραστεί στις κινητοποιήσεις και από την τεράστια περιουσία
της και τον παχυλό μισθό της Ευρωβουλευτού, να χαρίσει μέρος της περιουσίας της. Εξάλλου την οφείλει στις Εργολαβικές καθαρίστριες. Οι ίδιες δεν έχουν ψωμί να φάνε και στην
πλάτη τους η κα Κούνεβα, έγινε πλούσια. Δεν αντέχεται!!!
Αγωνίστηκαν οι Εργολαβικοί Εργαζόμενοι με την ΠΟΕΔΗΝ, τον Σύριζα ως αντιπολίτευση να διώξουν τους Εργολάβους που τους έπιναν το αίμα και τώρα μένουν Άνεργοι.
Έφτασαν σε τέτοιο σημείο απελπισίας που κάποιες
καθαρίστριες από τον Ευαγγελισμό έξω από το Υπουργείο έγραφαν στα πλακάτ, υπέρ της επιστροφής των εργολάβων.
Με τη μοριοδότηση που προβλέπει ο Νόμος 4430/2016, τους
ανοίγουν διάπλατα την πόρτα της απόλυσης.
Δίνει σαφή προβάδισμα στου ανέργους έξη μηνών με 300
μόρια, εν’ αντιθέσει με τους νυν εργολαβικούς που λαμβάνουν ένα μόριο κατά μήνα έως δέκα χρόνια (120 μήνες) επιπλέον από τους υποψήφιους με προϋπηρεσία στον ιδιωτικό
τομέα.
Τα μόρια αυτά δεν μπορούν να τα λάβουν καθότι οι εργολάβοι
αρνούνται να δώσουν βεβαιώσεις απασχόλησης των εργολαβικών Εργαζομένων, στα Νοσοκομεία.
Η συναφής εργασία στον ιδιωτικό τομέα δεν ισχύει καθότι

με αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, όλες οι εργασίες Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης θεωρούνται συναφείς. Είναι
σαφές λοιπόν ότι η Κυβέρνηση επιδιώκει από μία να μειώσει
πλασματικά την ανεργία και από την άλλη να δημιουργήσει
νέα γενιά συμβασιούχων του Δημοσίου, με διασύνδεση της
πρόσληψής τους με τον Σύριζα, για ψηφοθηρικούς λόγους.
Δυναμικές είναι οι Κινητοποιήσεις των Εργολαβικών Εργαζομένων που οργάνωσε η ΠΟΕΔΗΝ. Ανέδειξαν την αναλγησία
της Κυβέρνησης. Τα κίτρινα τα γάντια που φόρεσαν οι εργολαβικοί εργαζόμενοι, ζητάνε ίσα δικαιώματα, με τα κόκκινα
γάντια (καθαρίστριες Υπουργείου Οικονομικών). Συγκεντρωθήκανε έξω από το Υπουργείο Υγείας τρεις φορές. Κατά τη
μία συγκέντρωση η ΠΟΕΔΗΝ με αντιπροσωπία των εργολαβικών εργαζομένων, είδαν τον κο Πολάκη και την άλλη είδαν
τον Κο Ξανθό.
Ασαφείς , κυνικοί, ανένδοτοι οι Υπουργοί Υγείας. Θα κάνουν
κάποιες βελτιώσεις είπαν στο νόμο χωρίς να δεσμεύονται για
την διασφάλιση της εργασίας του συνόλου των Εργολαβικών
εργαζομένων.
Δεν δεσμεύτηκαν ότι θα παγώσουν την διαδικασία των
διαγωνισμών στα Νοσοκομεία που ξεκίνησε και σχεδόν ολοκληρώθηκε.
Η διαδικασία πάγωσε, αφού οι εργολάβοι κέρδισαν τα
ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσαν κατά του Νέου Νόμου
4430/2017 για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας. Είναι σε
εξέλιξη ο αγώνας. Στην τρίτη κινητοποίηση 2/3/2017, δόθηκε
στον Πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ τροπολογία (νομοσχέδιο Ψυχικής
Υγείας), που βελτίωσε κάπως την κατάσταση, χωρίς να εξασφαλίσει το σύνολο των εργολαβικών εργαζομένων. Είναι μία
επιτυχία του αγώνα που κάνουν. Θα σταματήσουν μόνο όταν
εξασφαλισθεί η δουλειά και του τελευταίου εργολαβικού εργαζομένου. Έχουν το απόλυτο δικαίωμα στην εργασία.
Τα Νοσοκομεία δεν είναι φύγε εσύ, έλα εσύ, για μικροκομματικούς λόγους. Είναι χώροι Νοσηλείας που θέλουν
εμπειρία και ζήλο για την καθαριότητα, την απολύμανση, την
εστίαση.
Θερίζουν που θερίζουν οι Νοσοκομειακές λοιμώξεις. Εάν
φύγουν και οι έμπειροι εργολαβικοί εργαζόμενοι ουαί και αλλοίμονο μας!!!

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΥΚΑ ΓΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΥΣ
ΠΡΩΤΗ ΝΙΚΗ
ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΠΟΕΔΗΝ
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ΑΘΗΝΑ 3/03/2017
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2805

Στη χθεσινή κινητοποίηση (2-3-2017) το Υπουργείο
Υγείας μας έδωσε την προτεινόμενη τροποποίηση της μοριοδότησης των Εργολαβικών Εργαζομένων. Εφόσον όπως

είπε στον Πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ ο Γεν. Γραμματέας του
Υπουργείου Υγείας εγκριθεί από το ΑΣΕΠ θα ενταχθεί στο
Νομοσχέδιο της Ψυχικής Υγείας.
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ. Η εν λόγω ρύθμιση καλύπτει περισσότερους Εργολαβικούς Εργαζόμενους,
αλλά όχι το σύνολο.
Η Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
ΑΘΗΝΑ 1/03/2017
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2789
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
12 το μεσημέρι ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Οι 8.000 Εργολαβικοί Εργαζόμενοι των Νοσοκομείων
βρίσκονται στον ΑΕΡΑ.
Τους πετάνε στα σκουπίδια με την κατάπτυστη μοριοδό-
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τηση που προβλέπει ο Νόμος 4430/2016 για την πρόσληψη
προσωπικού Καθαριότητας – Φύλαξης – Εστίασης.
Ο κος Ξαθνός στη συνάντησή μας την Πέμπτη 23/2/2017
ήταν ασαφής.
Αν και είπε ότι θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές στη μοριοδότηση, οι οποίες θα ενταχθούν στο Νομοσχέδιο της
Ψυχικής Υγείας, ξεκαθάρισε ότι δεν θα διασφαλίζουν την
εργασία των υπαρχόντων Εργολαβικών Εργαζομένων.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΥΜΕ νέα Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας
των Εργολαβικών Εργαζομένων την ΠΕΜΠΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ
2017 και ώρα 12 το μεσημέρι έξω από το Υπουργείο Υγείας.
Θα ακολουθήσει πορεία στο ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ.
Να τοποθετηθεί ο Πρωθυπουργός τι διαφορετικό έχουν
οι πρώην καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών, με

τις καθαρίστριες των Νοσοκομείων που εργάζονται πολλά
χρόνια μέσω εργολάβων.
Η Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Συγκέντρωση Εργολαβικών Εργαζόμενων
Πέμπτη 16/2/2017 & ώρα 12 το μεσημέρι έξω από το Υπουργείο Υγείας
ΑΘΗΝΑ 14/02/2017
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2739
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΝΩΝ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Θα επιδιωχθεί ραντεβού με τον Υπουργό Υγείας και θα ακολουθήσει πορεία
στο ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ.

Με βάση το Ν. 4430/2016 άρθρο 63 ξεκίνησαν τα Νοσοκομεία τους διαγωνισμούς πρόσληψης προσωπικού με
Συμβάσεις Εργασίας για τις υπηρεσίες καθαριότητας, φύλαξης, εστίασης με συγκεκριμένη μοριοδότηση που προβλέπει ο Νόμος.
Στα προσόντα διορισμού είναι και η ελληνική ιθαγένεια.
Με τα προσόντα που προβλέπονται οι περισσότεροι από
τους μισούς εργολαβικούς εργαζόμενους, θα χάσουν τη
δουλειά τους.
Οι Υπουργού Υγείας είχαν δεσμευθεί για την διασφάλιση της δουλειάς των εργολαβικών εργαζόμενων. Άλλο ένα
ψέμα.
Σε πολλά Νοσοκομεία οφείλονται δεδουλευμένοι μισθοί
πολλών μηνών είτε από τα Νοσοκομεία (Συμβάσεις Έργου)
είτε από τους εργολάβους (εργολαβικοί εργαζόμενοι).
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ Η ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ:
• Διασφάλιση της δουλειάς όλων των Εργολαβικών Εργαζόμενων, με μετατροπή της δουλειάς που προσφέρουν σε
Συμβάσεις Εργασίας
• Άμεση πληρωμή οφειλομένων
Δεν θα τους επιτρέψουμε να μας πετάξουν στο ΔΡΟΜΟ
Η Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

ΠΕΜΠΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 12 το μεσημέρι ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕ-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Συμπολίτες,
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

ΑΘΗΝΑ 16/1/2017
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 2621

Έχουμε να κάνουμε με κυβέρνηση που ασελγεί κατ’
εξακολούθηση σε βάρος του ΕΣΥ. Ασθενείς χάνουν τη μάχη
για τη ζωή, επειδή στέκονται άτυχοι και αρρωσταίνουν σε
περίοδο που τα Νοσοκομεία είναι διαλυμένα.
Η κυβέρνηση δεν ντρέπεται, δεν αισθάνεται τύψεις και

καμία ανάγκη αυτοκριτικής.
Συνεχίζουν να λένε ψέματα και βρίζουν χυδαιότητα,
όποιον αντιστέκεται στη κοινωνική καταστροφή.
Τώρα πια δεν πείθουν κανέναν.
Η Νοσοκομειακή περίθαλψη δεν πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας. Νοσοκομεία εφημερεύουν χωρίς βασικές
ειδικότητες Ιατρών, χωρίς επαρκή αριθμό Νοσηλευτικού
Προσωπικού, με ανεπαρκή και κακοσυντηρημένο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.
Η συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΥΛΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 46
Κ.Α.Α.Π ΒΟΥΛΑΣ			

ΒΟΥΛΑ 10/10/2017

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Κ.Κ.Π.Π.Α. (κα Κωνσταντέλια)
ΚΟΙΝ.: Διευθυντή Κ.Κ.Π.Π.Α. (κο Δεληγιάννη)
ΠΟΕΔΗΝ
Μ.Μ.Ε.
ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Με αφορμή την περικοπή των αργιών και Σαβ/κα στους τεχνικούς του κέντρου, σας ενημερώνουμε για τα εξής που αφορά
το Παράρτημα της Βούλας.
Σ’ ένα χώρο 242 στρεμμάτων με διάσπαρτα κτίρια (θάλαμοι –
μαγειρία – πλυντήρια) με καυστήρες πετρελαίου για θέρμαν-
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ση, με ηλεκτρικές συσκευές απαραίτητες (πλυντήρια πιάτων
– μίξερ –θερμοθαλάμους κ.α.) και εκατοντάδες λαμπτήρες και
προβολείς περιβάλλοντος χώρου που χρήζουν όλα άμεσης και
καθημερινής επίβλεψης και συντήρησης όλες τις ημέρες του
χρόνου. Το Υπουργείο και κατ’ επέκταση η Διοίκηση, αποφάσισε ότι δεν χρειάζεται το τεχνικό προσωπικό.
Με τέτοιες αποφάσεις καταδικάζετε προσωπικό και παιδιά
είτε να μείνουν στα σκοτάδια είτε να παγώσουν είτε να μην
έχουν τα μέσα να ασκήσουν οι συνάδελφοι τα καθήκοντά τους.
Η δικαιολογία του Υπουργείου και κατ’ επέκταση της Διοίκη-

σης ήταν ότι της ζητήθηκε να περικόψει τον προϋπολογισμό
του φορέα κατά 25.000 ευρώ. Όμως, το κόστος των τεχνιτών
που απασχολούνται τις εορτές και τα Σαβ/κα δεν ξεπερνά τις
3.000 ευρώ σ’ όλο τον φορέα.
Μήπως πρέπει να το ξανασκεφτείτε για το καλό κυρίως των
παιδιών αλλά και του προσωπικού που δίνει καθημερινή μάχη
για την αξιοπρεπή διαβίωσή τους.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΥΣΤ. ΚΑΡΡΑΣ
Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛ.ΒΟΛΙΩΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΕΛΠΝΟ ΠΑΙΖΟΥΝ ΚΡΥΦΤΟΥΛΙ
ΜΕ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ!!!
ΑΘΗΝΑ 9/2/2017
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 2710
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Οι Υπουργοί Υγείας είναι αδίστακτοι.
Δεν πιστεύουμε στα μάτια μας με αυτά που συμβαίνουν
στη Δημόσια Υγεία, στα Δημόσια Νοσοκομεία. Αναρωτιόμαστε

μέχρι που μπορούν να φτάσουν.
Δεν κωλώνουν πουθενά. Αντιμετωπίζουν με κυνικότητα
τον πόνο, την αγωνία, το κίνδυνο της ζωής των Ασθενών.
Προσπαθούν να αποκρύψουν την πραγματικότητα, ακόμη
και όταν συνδέεται με την απώλεια ανθρωπίνων ζωών.
Η συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ

ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΎΝΤΑΙ ΠΤΥΧΊΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 15 ΧΡΟΝΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
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ΑΘΗΝΑ 3/02/2017
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2692

Η Κυβέρνηση αμφισβητεί τα πτυχία 5.000 μονίμων υπαλλήλων των Νοσοκομείων (κυρίως Νοσηλευτικό προσωπικό) 12
ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ.

Με την συμμετοχή τους στις ειδικές πτυχιακές εξετάσεις
αποδέχονται την απόλυσή τους.
Εξέλιξη που οδηγεί σε πλήρη κατάρρευση τα Νοσοκομεία
Επιστολή στους Συναρμόδιους Υπουργούς Υγείας και Παιδείας
Η συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΣΥΧΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ
ΑΘΗΝΑ 20/02/2017
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2757
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
35.000 ευρώ ξόδεψε για Αξονικές Τομογραφίες σε Νοσηλευόμενους Ασθενείς το έτος 2016, στο μοναδικό Ιδιωτικό Διαγνω-

στικό Κέντρο της πόλης που διαθέτει Αξονικό Τομογράφο.
Τα διπλά και παραπάνω από το έτος 2015
Η υποδομή του είναι διαλυμένη
Σας κοινοποιούμε αποφάσεις του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, βίντεο
και φωτογραφίες.
Η συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ
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ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΚΛΕΙΣΤΑ
ΑΘΗΝΑ 7/02/2017
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2700
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΨΑΧΝΟΥΝ ΠΑΛΙ ΕΞΙΛΑΣΤΗΡΙΑ ΘΥΜΑΤΑ ΝΑ ΦΟΡΤΩΣΟΥΝ
ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ ΤΡΑΓΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Αδιευκρίνιστα παραμένουν τα αίτια του θανάτου της
τραγικής μητέρας μετά από εγχείρηση ρουτίνας στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου.
Δύο μήνες πέρασαν με τα εξής συμβάντα τα οποία

οδήγησαν σε κλείσιμο των χειρουργείων του Νοσοκομείου.
• Άτυχη γυναίκα 41 ετών την επόμενη ημέρα από χειρουργείο ρουτίνας (αφαιρέθηκαν βίδες από το πόδι της), κατά τη νοσηλεία της εμφάνισε συμπτώματα πολυοργανικού συνδρόμου.
Σταθεροποιήθηκε από τους ιατρούς του Γ.Ν. Ζακύνθου διεκομίσθη σε Νοσοκομείο της Πάτρας και 8 ημέρες μετά πέθανε
από πολυοργανικό σύνδρομο.
Τα χειρουργεία μετά το εν λόγω τραγικό συμβάν υπολειτουργούσαν.
Η συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
ΤΑ ΨΕΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΓΙΑΛΟΥΡΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΚΡΟΥΕΖΑ
(ΤΣΙΠΡΑΣ – ΠΟΛΑΚΗΣ)
ΑΘΗΝΑ 28/02/2017
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2781
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Νοσοκομείο ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ τα ψέματα του ΜΑΥΡΟΓΙΑΛΟΥΡΟΥ και
του ΓΚΡΟΥΕΖΑ (ΤΣΙΠΡΑΣ – ΠΟΛΑΚΗΣ)
• Το απόλυτο ΜΠΑΧΑΛΟ
• Οι Ιατροί παραιτούνται ο ένας μετά τον άλλον. Φοβούνται την
επικινδυνότητα
• Λείπουν βασικές ειδικότητες Ιατρών (Ορθοπεδικοί, ΩΡΛ,
Οφθαλμίατροι, Οδοντίατροι χωρίς μηχανήματα κ.α.)
• Ένα χειρουργικό τραπέζι. Μαζί γέννες και αιμορροΐδες.
• Χωρίς Αξονικό και Αιμοδοσία
• Μονάδα Τεχνητού Νεφρού δεν λειτουργεί (δέσμευση κου
Τσίπρα στα Εγκαίνια). Δεν υπάρχει καν Νεφρολόγος
• ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ ίδιος αριθμός σήμερα με πριν τη λειτουργία του Νοσοκομείου
Η συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ

ΜΑΧΗ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ
ΣΤΟ ΚΚΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

1/2/2017

Στις 26-1-2017 και ώρα περίπου 16:30 μ.μ. προκλήθηκε πυρκαγιά στο Κ.Κ.Π.Π.Β.Α. από πιθανό βραχυκύκλωμα φωτιστικού
όπως εκτίμησε αρχικά η πυροσβεστική υπηρεσία. Η μικρή σε
έκταση φωτιά που προκλήθηκε πάνω στο κρεβάτι του περιθαλπόμενου που βρίσκονταν από κάτω προκάλεσε εγκαύματα σε
δύο περιθαλπόμενους. Άμεση ήταν η κατάσβεση της φωτιάς
από το προσωπικό ενώ συγχρόνως λειτούργησε και το σύστημα
πυρασφάλειας του κτιρίου.
Υπήρξε άμεση αντίδραση του προσωπικού σε συνθήκες καπνού, έλλειψης φωτισμού και πλημμύρας λόγω ενεργοποίησης
του συστήματος πυρόσβεσης, καθώς επίσης και ψύχους λόγω
της μη λειτουργίας του καλοριφέρ από την διακοπή ρεύματος
που υπήρξε.
Το πρωταρχικό μέλημα των εργαζομένων της βάρδιας οι οποίοι
ήταν λιγοστοί καθώς επίσης και αυτών που έσπευσαν να συνδράμουν της όλης προσπάθειας, ήταν να δοθούν οι πρώτες βοήθειες στους τραυματίες και η άμεση διακομιδή τους στο «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» Γεν. Νοσοκομείο Μυτιλήνης, η απομάκρυνση των
υπολοίπων 57 ατόμων με ειδικές ανάγκες σε ασφαλές μέρος
και η γρήγορη μετάβαση του ρυθμού λειτουργίας του Κέντρου
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στα φυσιολογικά επίπεδα.
Θα θέλαμε να κάνουμε ειδική μνεία στη άμεση ανταπόκριση
συναδέλφων οι οποίοι αν και εκτός βάρδιας κλήθηκαν να βοηθήσουν είτε στο χώρο του κέντρου είτε στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης.
Τονίζουμε επίσης την επί επτά (7) έτη την άρνηση των εργαζομένων να μετακινηθούν στο κτίριο που έως το 2014 δεν υπήρχε
σύστημα πυρασφάλειας.
Σημειώνουμε ότι για όλα αυτά συνελήφθησαν τέσσερις (4) εργαζόμενοι και ο Πρόεδρος του Κέντρου και οδηγήθηκαν στην
Εισαγγελία Μυτιλήνης όπου και αφέθηκαν ελεύθεροι εν αναμονή των εξελίξεων.
Για ακόμη μια φορά επιβεβαιωνόμαστε ότι η έλλειψη προσωπικού στο Κέντρο μας και ειδικότερα η παντελείς έλλειψη Τεχνικού Προσωπικού που σίγουρα θα εξασφάλιζε περισσότερη
ασφάλεια, θέτει σε κίνδυνο τις ζωές περιθαλπόμενων και εργαζομένων.
Διερωτώμεθα λοιπόν εάν η ανταμοιβή του Κράτους σε όλα τα
παραπάνω (αυτοθυσία, ανταπόκριση) είναι τελικά η σύλληψη
και η ταλαιπωρία των εργαζομένων και ότι άλλο θα ακολουθήσει αμέσως μετά. Τέλος θα θέλαμε να τονίζοντας ότι η αυτοθυσία και η ανταπόκριση των εργαζομένων θα είναι ίδια σε
ανάλογη περίπτωση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΑΛΗΣ.
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Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΠΑΤΑΛΩΝ
Τα νεότερα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που ανακοινώθηκαν, διαψεύδοντας τον Πρωθυπουργό που πριν λίγη
ώρα μιλούσε για καλπασμό της ανάπτυξης, συμβολίζουν με τον
καλύτερο τρόπο τις επιδόσεις της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ
στην οικονομία.
ΜΗΔΕΝ στην ανάπτυξη για το 2016, όταν πανηγυρίζουν για
ανάπτυξη πάνω από1,5%
ΜΗΔΕΝ στην αναντιστοιχία προεκλογικών λόγων και
μετεκλογικών πράξεων. Το αντιλαμβάνεται καθημερινά ο πολίτης που διαδηλώνει εκφράζοντας την οργή του. Όλες οι κοινωνικές τάξεις είναι στο δρόμο, ο κόσμος πίστεψε τα προεκλογικά
ψέματα και τώρα ζητά εξηγήσεις. Συνταξιούχοι, αγρότες, δημόσιοι υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες. Όλοι θυμόμαστε
ότι υπόσχονταν τα πάντα. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, αύξηση του
κατώτερου μισθού στα 751€, καμία μείωση στις συντάξεις, μείωση των εισφορών, αύξηση του αφορολόγητου, προσλήψεις
στην παιδεία, υγεία κλπ. Το τι πράττουν είναι γνωστό σ’ όλους.
ΜΗΔΕΝ στην διαφημισμένη, αλλά ανύπαρκτη, κοινωνική ευαισθησία της. Από το προεκλογικό κίνημα «ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ»,
που παρότρυνε τους πολίτες, φτάσαμε στο σημείο η ΔΕΗ να
προσλαμβάνει εισπρακτικές συμβουλευτικές εταιρείες.
Αν σε κάτι έχει διακριθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο ήταν στην
αντιπολίτευση, ήταν οι πορείες, οι συγκεντρώσεις, οι διαμαρτυρίες, η υιοθέτηση όλων των αιτημάτων όλων των κοινωνικών
ομάδων. Τώρα ως κυβέρνηση είναι εναντίον των διαμαρτυριών
και των διαδηλώσεων, τα ΜΑΤ και οι κλούβες της αστυνομίας
είναι σε κάθε δρόμο, κλείνοντας την πρόσβαση στα κυβερνητικά κτίρια και κτυπώντας τους διαδηλωτές.
ΜΗΔΕΝ στη μείωση της ανεργίας με ανάπτυξη και
επενδύσεις, αλλά άριστα στην περεταίρω φτωχοποίηση της ελληνικής κοινωνίας.

ΜΗΔΕΝ στην ασφαλιστική μεταρρύθμιση, αφού από
τον Μάιο του 2016, που ψηφίσθηκε δεν μπορεί να εφαρμοσθεί
και να δοθούν οι συντάξεις, παίρνει όμως άριστα στην διάλυση
των ταμείων και στην αγορά εργασίας.
ΜΗΔΕΝ στο δήθεν ηθικό πλεονέκτημα της Αριστεράς. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μοιράζει απλόχερα αυξήσεις
σε ημετέρους και προσλαμβάνει χιλιάδες μετακλητούς στα
Υπουργικά γραφεία.
Τα golden boys της κυβέρνησης αυξάνουν τους μηνιαίους μισθούς και μάλιστα αναδρομικά την στιγμή που γίνονται περικοπές μισθών και συντάξεων. Τρανό παράδειγμα, ο
Υπουργός Μουζάλας με απόφασή του έδωσε αύξηση 50% στην
Διευθύντρια Υποδοχής ανεβάζοντας τις μηνιαίες αποδοχές της
από 2.604€ σε 3.950€ !!!
Δεύτερο κρούσμα σπατάλης, αυξήσεις – μαμούθ της
τάξης του 79% ή των 3.684€ δίνει η κυβέρνηση της Αριστεράς
στα δύο κορυφαία στελέχη του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ). Μην ξεχνάμε και τις αυξήσεις που είχαν
δώσει τα κομματικά Διευθυντικά Στελέχη της ΔΕΗ.
ΜΗΔΕΝ και στην κρίσιμη διαπραγμάτευση με τους
θεσμούς (ΤΡΟΪΚΑ), με αποτέλεσμα μέσα σε δύο χρόνια διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, από εκεί που έσχιζε τα μνημόνια, ψήφισε το
τρίτο, το αριστερό, μνημόνιο και πάμε ολοταχώς για το τέταρτο
με νέα σκληρά μέτρα ύψους 3,6 δις ευρώ που ετοιμάζεται να
υπογράψει. Ο Αλέξης Τσίπρας για να μείνει κολλημένος στην
καρέκλα της εξουσίας.
Όλες οι κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης έχουν ξεθωριάσει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΕΔΗΝ

ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ
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Δύο χρόνια πέρασαν με τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ
και η χώρα και οι πολίτες βιώνουν τις καταστροφικές συνέπειες της πολιτικής που εφαρμόζουν σ’ όλους τους τομείς.
Το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης του τρίτου Μνημονίου – το Μνημόνιο ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ – βαδίζει από καθυστέρηση σε καθυστέρηση, οι προθεσμίες παρέρχονται η μία μετά
την άλλη, από τις αρχές Δεκεμβρίου του 2016 που έλεγε η κυβέρνηση ότι θα κλείσε, φτάσαμε Μάρτιο και φως στο τούνελ
δεν φαίνεται, ενώ οι επιπτώσεις κάθε μέρα που περνάει θα τις
πληρώσει ο ελληνικός λαός.
Η καθυστέρηση έχει πολύ μεγάλο κόστος για την χώρα και την
οικονομία. Επενδύσεις δεν γίνονται, οι καταθέτες αποσύρουν
τα χρήματα από τις τράπεζες. Μόνο μέσα σε 45 μέρες υπήρξε
εκροή καταθέσεων 2,5 δις ευρώ. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν τα capital controls.
Η κυβέρνηση είναι έτοιμη για συνθηκολόγηση με την λήψη
προληπτικών δημοσιονομικών μέτρων ύψους 3,6 δις ευρώ, ενώ
η κυβέρνηση διατυμπανίζει ότι κάνει σκληρή διαπραγμάτευση.
Η κυβέρνηση, όταν αποφασίσει να σταματήσει τα πανηγύρια
περί τέλους της λιτότητας και της ύφεσης, όπως υποστηρίζουν
ομαδικά τα στελέχη της στα ΜΜΕ – Ο Υπουργός Επικρατείας
κος Φλαμπουράρης δήλωσε ότι πλέον δεν υπάρχουν άνθρωποι
που να ψάχνουν στα σκουπίδια και ότι το 2017 θα τρίβουμε τα
μάτια μας από την ανάπτυξη που θα έρθει – καλό θα ήταν να
προσγειωθεί στην πραγματικότητα και να ασχοληθεί με τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας.
Η σκληρή λιτότητα που εφαρμόζει η κυβέρνηση συνδυάζεται
με την προκλητική συμπεριφορά των κυβερνητικών στελεχών.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η ενέργεια του Πρωθυπουργού
κου Τσίπρα, που χρησιμοποίησε το πρωθυπουργικό αεροσκάφος για να πάει σε ανεπίσημη επίσκεψη – ταξίδι αναψυχής στο
Παρίσι – ο πολιτικός που ήρθε στην εξουσία υποσχόμενος το
τέλος της λιτότητας, την καταπολέμηση της αδιαφάνειας και της
διαπλοκής συμβάλλει ως πρωθυπουργός στην σκλήρυνση της
λιτότητας, στην αδιαφάνεια και στην διαπλοκή.
Άλλη χαρακτηριστική περίπτωση προκλητικής συμπεριφοράς η στάση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας που καθυβρί-

ζει την ΠΕΟΔΗΝ και όσους κριτικάρουν και αντιστέκονται στις
μνημονιακές πολιτικές που εφαρμόζουν, αλλά δεν τολμά να
παραστεί στο δικαστήριο για να απολογηθεί για τις ύβρεις που
εκτοξεύει, κρύφτηκε για άλλη μία φορά, όπως συνέβη και στην
βουλή που ταμπουρώθηκε πίσω από την βουλευτική ασυλία.
Ο Μέγας Υφυπουργός Εργασίας δηλώνει προκλητικά ότι τον
χειροκροτούν στο δρόμο όλοι οι επιχειρηματίες και του ζητούν
να αυξήσει τις εισφορές και μάλιστα το δηλώνει από το βήμα
της βουλής και δεν κοκκινίζει για τις περικοπές στις κύριες
συντάξεις, στις επικουρικές για την κατάργηση του ΕΚΑΣ, για
τις αυξήσεις των εισφορών, για το αλαλούμ με τον ΕΦΚΑ, για
τις μειώσεις στο Εφάπαξ που επιφέρει ο νόμος που ψήφισε η
κυβέρνησή του.
Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ είναι η «προθυμότερη»
όλων των μνημονιακών κυβερνήσεων. Όσα δεν αποδέχθηκαν
οι προηγούμενες κυβερνήσεις, τα υλοποιεί η σημερινή κυβέρνηση, χωρίς καμία ηθική και πολιτική αναστολή. Μην ξεχνάμε
το Υπερταμείο αποκρατικοποιήσεων διαρκείας ενός αιώνα, τα
9 δις ευρώ νέα μέτρα λιτότητας και τον οριζόντιο αυτόματο και
μόνιμο πλέον «κόφτη».
Για να κλείσει η αξιολόγηση η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε
ψήφιση νέων μέτρων για μετά το 2018, όπως είναι η μείωση του
αφορολόγητου, που θα πλήξει οριζόντια όλους τους πολίτες και
νέο «μαχαίρι» στις συντάξεις. Τα κυβερνητικά στελέχη διατείνονται ότι θα ψηφίσουν αντισταθμιστικά και ισόποσα ελαφρυντικά μέτρα. Πως μπορεί να γίνει αυτό; Δηλαδή αν η κυβέρνηση
λάβει 3,6 δις ευρώ μέτρα, την ίδια ώρα θα πάρει ελαφρυντικά
μέτρα ύψους 3,5 δις ευρώ; Τότε για ποιόν λόγο να ληφθούν τα
μέτρα; Ποιους κοροϊδεύουν; Αυτό είναι ανέκδοτο της σκληρής
διαπραγμάτευσης.
Στο χώρο της δημόσιας υγείας τα μεγάλα λόγια της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, έρχονται σε αντίθεση με
όσα συμβαίνουν και βιώνουν καθημερινά οι χρήστες υγείας.
Οι συνέπειες της καταστροφικής αριστερής πολιτικής της κυβέρνησης είναι εμφανής σε όλα τα επίπεδα. Τα κρεβάτια των
ΜΕΘ παραμένουν κλειστά, τα ράντζα παραμένουν, διασωληνωμένοι ασθενείς νοσηλεύονται στους διαδρόμους και σε κοινούς
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θαλάμους, προσλήψεις ανακοινώνουν καθημερινά οι Υπουργοί Υγείας, αλλά προσλήψεις δεν γίνονται και οι προσλήψεις
μέσω ΟΑΕΔ που γίνονται δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να
καλύψουν τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες των Νοσοκομείων.
Νοσοκομεία χωρίς αποθέματα οξυγόνου, χειρουργεία αναβάλλονται λόγω έλλειψης υλικών και οι ώρες αναμονής στα ΤΕΠ να
ξεπερνούν τις πέντε.
Άραγε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας δεν τα βλέπει αυτά;
Σε ποιο κόσμο ζει; Με τι ασχολείται; Προφανώς ασχολείται με
αναρτήσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης υβρίζοντας τους
εργαζόμενους, που δεν αντέχουν άλλο αυτή την κατάσταση και
με τις παράνομες καρατομήσεις – διατάξεις των Διευθυντικών
Στελεχών των Νοσοκομείων. Τις διατάξεις του Ν. 4369/2016
άρθρο 30 που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ψήφισε τις γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Οι Διοικητές των
Νοσοκομείων και οι Υπουργοί Υγείας. Το λόγο έχει πλέον η ελληνική δικαιοσύνη μετά την Μηνυτήρια Αναφορά που κατέθεσε
η ΠΟΕΔΗΝ στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Οποιαδήποτε προσπάθεια εξωραϊσμού δεν μπορεί να αντι-

στρέψει την ζοφερή πραγματικότητα της συνεχούς επιδείνωσης της καθημερινότητας κυρίως των λαϊκών στρωμάτων, αλλά
και την εμμονή της κυβέρνησης στην διαιώνιση των μνημονιακών της ακραίας λιτότητας.
Η ανεργία, η φτώχια, η μείωση μισθών και συντάξεων, η φορολογική λεηλασία, η κατάσχεση της πρώτης κατοικίας, το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, η διάλυση των εργασιακών
σχέσεων, ο αυταρχισμός των κυβερνητικών στελεχών είναι
επιτεύγματα της Αριστερής κυβέρνησης. Όλοι μαζί συνεχίζουμε τον αγώνα για την ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών.
Απαιτούμε:
- Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού
- Επαρκή χρηματοδότηση των Νοσοκομείων
- Ένταξη στα ΒΑΕ
- Ανάκτηση των Μισθολογικών απωλειών
- Την κατάργηση των μνημονίων
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΕΔΗΝ

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΠΑΥΛΟ ΠΟΛΑΚΗ
ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΠΡΟΣ ΚΥΡΙΟ ΠΟΛΑΚΗ
Θα ήθελα από την Βόρεια Ελλάδα, να μεταφέρω την αγωνία των
συναδέλφων μας. Οι συνθήκες εργασίας είναι άθλιες. Οι εργαζόμενοι εργάζονται ακατάπαυστα με φιλότιμο για την εύρυθμη
λειτουργία των Νοσοκομείων και την ασφάλεια των ασθενών
και αντί αυτού η αμοιβή, είναι αυτή που όλοι γνωρίζουμε, οφειλόμενα ρεπό και οφειλόμενες άδειες.
Αυτά που ζούμε τώρα αγγίζουν τα όρια του παραλόγου και της
επιστημονικής φαντασίας. Οι δύσκολες συνθήκες των 7 ετών
με Μνημόνια, τώρα πια ξεπερνούν τα όρια των συναδέλφων,
που παρόλα αυτά συνεχίζουν με αυταπάρνηση και ανιδιοτέλεια
την προσφορά εξειδικευμένων ποιοτικών υπηρεσιών, έχοντας
ως κέντρο της προσοχής τους τον άνθρωπο.
Οι συνάδελφοι έχουν κουραστεί, έχουν απογοητευτεί. Η επικινδυνότητα για τους ασθενείς έχει αυξηθεί. Χειρουργεία
αναβάλλονται, ασθενείς περιφέρονται από τμήμα σε τμήμα με
κίνδυνο της ζωής τους και σε όλα αυτά που συμβαίνουν απλός

θεατής η Κυβέρνηση.
Δεν υπάρχει πλέον υπομονή και οι αντοχές εξαντλούνται. Και
όσο κι αν οι συνάδελφοι καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντά τους με στόχο το καλό
του ασθενή, τα χτυπήματα είναι από παντού και πισώπλατα.
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ. Σεβαστείτε την Υγεία και αυτούς που την υπηρετούν.
Εκείνο που θα ήθελα να επισημάνω είναι αυτό που εγώ εισπράττω από τα Νοσοκομεία της περιφέρειάς μου και αυτό
είναι ότι μας εμπιστεύονται σαν Ομοσπονδία. Έχουν συνειδητοποιήσει τους αγώνες μας και τις μάχες που δίνουμε καθημερινά για όλους τους συναδέλφους και ότι στεκόμαστε αρωγοί
δίπλα τους και αυτό θεωρώ ότι είναι το ζητούμενο και βέβαια
είναι απάντηση στον κύριο Πολάκη, που θέλει να απαξιώσει το
θεσμό.
ΤΣΛΑΚΙΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
Γ.Σ. ΠΟΕΔΗΝ (ΔΑΚΕ)

Όταν το Κράτος νομιμοποιεί την φοροδιαφυγή...

Διαχρονικά πορευόμενος ως φορολογικό “υποζύγιο”,
(υπάλληλος του Ε.Σ.Υ.) έχω αισθανθεί κάθε παράγραφο, του
κάθε άρθρου, όλων των φορολογικών νόμων του σύγχρονου Ελληνικού Κράτους από την έναρξη της επαγγελματικής μου ζωής έως σήμερα..
Παράλληλα, ένιωσα πραγματικά να με υποτιμούν και να με
κοροϊδεύουν όταν την ίδια ώρα που θεσπίζονταν οι αυξήσεις στον ΦΠΑ, η υπερφορολόγηση στις επιχειρήσεις, η
αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των επαγγελματιών
σε απαγορευτικά ύψη, μου ζητούσαν όχι να δικαιολογήσω
το σύνολο των εισοδημάτων μου με αποδείξεις, ούτε καν
-πλέον- το 25%, αλλά μόλις το 10%, κλείνοντας μου το μάτι
για να “παζαρέψω” 90% φοροδιαφυγή!
Και κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι δεν μπορεί να έχει αποτέλεσμα το λεγόμενο “κυνήγι των αποδείξεων” αλλά μάλλον
δεν συνειδητοποιεί ότι σε ένα κράτος που οι ελεγκτικοί μηχανισμοί αδυνατούν να πράξουν το αυτονόητο, η μοναδική
λύση είναι να μετατρέψεις τον πολίτη σε ελεγκτή, και, γιατί
όχι, σε συνέταιρο στα κέρδη του φορολογικού σαφάρι!
Αν λοιπόν αναγκάσεις νομοθετικά τον πολίτη όχι μόνο τον
μισθωτό και τον συνταξιούχο, τον κάθε πολίτη να σου δικαιολογήσει που διαθέτει τα χρήματά του, όχι μόνο για την
οικοδόμηση του σημερινού ευτελούς αφορολόγητου, αλλά
το σύνολο αυτών, φορολογώντας την διαφορά “εσόδων-εξόδων”, τότε σταδιακά, εύκολα, ανέξοδα, χωρίς επιπλέον
προσωπικό και πολύπλοκες διαδικασίες, θα αυξήσεις τα
κρατικά έσοδα από το φόρο κατανάλωσης και την αποτύπωση του πραγματικού τζίρου, διευρύνοντας τη φορολογι-
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κή βάση.
Και τότε θα αναγκαστεί κι ο επιχειρηματίας να απορρίψει
και την χθόνια ιδέα της μαύρης εργασίας, αφού πλέον και
αυτός και ο “απασχολούμενός” του θα είναι ταυτόχρονα και
“φορολογικοί ελεγκτές”, κι ο ίδιος θα πρέπει να δικαιολογήσει έξοδα ώστε να φορολογηθεί λιγότερο κι άρα να προχωρήσει σε κανονικές προσλήψεις, να καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές, που εκπίπτουν φορολογικά, και ελέγχοντας
την φοροαποφυγή θα καταπολεμηθεί και η εισφοροδιαφυγή και τα ταμεία θα ξαναγνωρίσουν στιγμές αλλοτινές.
Ως τότε, και για όσο το Κράτος θα νομιμοποιεί την φοροδιαφυγή, θα ψάχνει να πάρει πολλά από τους λίγους, αρμέγοντας μονίμως την ίδια “αγελάδα” με μύριους τρόπους
υπερφορολόγησης, σε σημείο που η “αγελάδα” να δουλεύει
για να αποδίδει φόρους, να καταναλώνει ελάχιστα, να στερεί την πραγματική οικονομία από ζεστό χρήμα, να γίνεται
ακούσιος συνένοχος ενός υδροκέφαλου κράτους που καταστρέφει τις επιχειρήσεις, μεταβάλλει το πολίτη σε λογιστή, ο οποίος μοναδική μέριμνα έχει να μεταφέρει χρήματα
από έναν λογαριασμό σε έναν άλλο, ταυτίζοντάς τον με μια...
“ταυτότητα οφειλής” ένα άψυχο εκτελεστή εντολών πληρωμής, μια καταθλιπτική φιγούρα κλεισμένο σε τέσσερις τοίχους μπροστά σε έναν υπολογιστή!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΧΤΙΔΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ Msc ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ε.Ν.Π.
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Το «ηθικό πλεονέκτημα» και στις εφημερίες πόλης…
Γιορτές, λαμπιόνια, χρώματα, δώρα, τραπεζώματα… Χαμόγελα,
χαρά, αλλά και καθήκον… Υγειονομικοί, ένας κλάδος που ξέρει
πώς είναι να «γιορτάζεις» μακριά από την οικογένεια, στο προσκέφαλο του ξένου παιδιού, δίπλα στη μητέρα κάποιου αγνώστου…
Τρόπος ζωής, χρέος ζωής αλλά, κατά πως φαίνεται, κάποιοι φροντίζουν, προνοούν, με την επιστροφή τους στη πρότερη κατάσταση
να έχουν δημιουργήσει «γραμμάτια» για να πέσουν στα «μαλακά»…
Έτσι, αφού μπορούν και δεν βαριέσαι βρε αδερφέ, ποιος θα το
προσέξει;
Και η σκέψη πήγε κάπως έτσι:
Τώρα που «κρατάω και το καρπούζι και το μαχαίρι ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ»
ας βγάλω λίγο βολικές τις γενικές της πόλης, να μην κάνει το δικό
μου το «μαγαζί»καμία εφημερία Χριστουγεννιάτικα ή Πρωτοχρονιάτικα….
Τόσα χρόνια με εκλέγουν κιόλας, με έχουν μπροστάρη, ίσως και
λίγο να τους χρωστώ και την σημερινή μου θέση…

Θα τα καταφέρουν οι δυο «πυλώνες» μόνοι τους, το έχουν κάνει
άπειρες φορές μισές μισές, αλλά και πέντε πάνω πέντε κάτω στο
φινάλε θα τα βρούνε..…
Άλλωστε, τι κι αν ταλαιπωρηθεί λίγο παραπάνω ο πολίτης, οι προηγούμενοι φταίνε, πέρασε η προπαγάνδα, οι «δικοί» μου ας κάνουν
7 μέρες να ξαναεφημερεύσουν… Θα τους ξαναχρειαστώ μεθαύριο να με ξαναψηφίσουν!
Έχω το ηθικό πλεονέκτημα, αλλά κι αυτό να μην είχα, έχω το καρπούζι και το μαχαίρι…
Οποιαδήποτε ομοιότητα με πράγματα και καταστάσεις είναι συμπτωματική….
Εσύ σύντεκνε τι λες; Είναι;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΧΤΙΔΗΣ
Γ. Γραμματέας Σωματείου Εργαζομένων
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου

νοσοκομεια κρητησ
Τα νοσοκομεία της Κρήτης όπως και όλα τα δημόσια νοσοκομεία έχουν τρομερά προβλήματα. Ο κρητικός λαός βιώνει με
μεγάλη σφοδρότητα τις συνέπειες της ανευθυνότητας. Διάλυση
στο δημόσιο σύστημα Υγείας, ανυπαρξία πρωτοβάθμιας φροντίδας, διοικήσεις νοσοκομείων σε ρόλο παρατηρητή, απίστευτη
ταλαιπωρία των πολιτών συνθέτουν το απαράδεκτο σκηνικό στον
πολύπαθο πλέον τομέα που έχει πλέον έντονα τριτοκοσμικά στοιχεία. Δυστυχώς η δύσκολη κατάσταση της δημόσιας υγείας έγινε
τραγική.
Είναι απορίας άξιον, σε ποιό κόσμο ζει η ηγεσία του υπουργείου Υγείας , με τί ασχολείται και σε ποιά προβλήματα δίνει λύσεις.
Εκτός και αν η αρμοδιότητα τους εξαντλείται, στο να υβρίζει και να
συκοφαντεί την ΠΟΕΔΗΝ που παρουσιάζει την πραγματική εικόνα
που επικρατεί στα δημόσια νοσοκομεία και να «σερφάρουν» στο
διαδίκτυο.
Η Υγεία έχει ανάγκη από σχέδιο, όραμα και χρήματα. Οι προσλήψεις που είχε υποσχεθεί πρόσφατα ο Υπουργός Υγείας είναι
σταγόνα στον ωκεανό. Κι αυτές με ελαστικές μορφές εργασίας,
όπως συμβάσεις έργου, συμβάσεις ενός χρόνου εργασίας, κοινωφελή εργασία, εθελοντική εργασία κλπ.
Η πρωτοβάθμια Υγεία έχει γίνει όνειρο θερινής νυκτός. Το
Νοσοκομείο είναι υποχρεωμένο να προσφέρει πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια Υγεία αφού όπως προείπα δεν υφίσταται. Οι οργανικές θέσεις πλέον δεν καλύπτονται, οι αποχωρήσεις
γιγαντώνονται, οι προσλήψεις απουσιάζουν. Ρωτάω λοιπόν, ποιες

είναι οι ενέργειες του Υπουργείου όταν το 1989 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου έγιναν μαζικές προσλήψεις και από το
2010 – 2012 έχουν αποχωρήσει πάνω από 400 άτομα και δεν έχει
αντικατασταθεί ούτε το 10 %. Τα υλικά του Νοσοκομείου λιγοστεύουν αφού οι προϋπολογισμοί είναι μειωμένοι μέχρι και 40 – 45 %
και οι κλινικές και τα χειρουργεία δανείζονται υλικά η μία από την
άλλη.
Η κυβέρνηση δεν έχει σκοπό να χρηματοδοτήσει την Υγεία, την
Πρόνοια και την Κοινωνική Ασφάλεια. Πυλώνας του συστήματος
Υγείας που και η σημερινή κυβέρνηση είναι απούσα.
Το συνδικαλιστικό κίνημα είναι παρόν και συνεχίζει τους αγώνες ανεξάρτητα από υπουργούς και κυβερνήσεις.
Απαιτούμε:
• Ενιαίο, καθολικό, αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα
Υγείας-Πρόνοιας με αποκλειστική χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Υγεία, την Πρόνοια, το Φάρμακο.
• Ένταξη στα ΒΑΕ.
• Μαζικές προσλήψεις προσωπικού μόνιμου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
• Άμεση μονιμοποίηση όλων των επικουρικών και συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
ΚΟΚΟΒΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΜΕΛΟΣ Γ.Σ. ΠΟΕΔΗΝ

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Ή’ ΤΡΑΠΕΖΕΣ.
ΕΚΑΒ ΣΕ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ
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Τα Κέντρα Υγείας, βρίσκονται σε αποσύνθεση. Θα τρέμουν τα κόκκαλα των Δημιουργών του ΕΣΥ με την κατάσταση που περιήλθαν. Κέντρα Υγείας που λειτουργούν σε δυσπρόσιτες ορεινές, συχνά αποκλεισμένες από τις καιρικές
συνθήκες περιοχές, βάζουν λουκέτο «ντάλα μεσημέρι».
Κάτι σαν την αξιολόγηση που κατά Πολάκη, θα κλείσει
ντάλα μεσημέρι. Βλέπετε στο κλείσιμο της αξιολόγησης των
Μνημονίων, περιορίζονται πια οι επιτυχίες της Κυβέρνησης.
Θεωρεί επιτυχία το κλείσιμο της αξιολόγησης αν και μας
παίρνουν οι δανειστές και «τα σώβρακα». Όποιος κάτοικος
περιοχής που το Κέντρο Υγείας κλείνει το μεσημέρι, αρρωστήσει απόγευμα ή νύχτα χάνεται. Τα Κέντρα Υγείας μετατράπηκαν σε τράπεζες. Μεσημέρι κατεβάζουν ρολά.
Το Κέντρο Υγείας Φιλιππιάδας, κλείνει το μεσημέρι 3μμ.
Πριν λίγο καιρό ασθενής με σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα το επισκέφθηκε 3.30μμ. Ευτυχώς κάτι έτρωγε το προσωπικό και παρέμενε στο Κέντρο Υγείας έως εκείνη την
ώρα. Σώθηκε ο άνθρωπος. Η Ιατρός τον εξέτασε, διέγνωσε
τη σοβαρότητα της κατάστασης, του προσέφερε πρώτες
βοήθειες και με τη συνοδεία της, διεκομίσθει σε Γενικό
Νοσοκομείο.
Ο ίδιος ασθενής διηγείται τώρα, ότι εάν δεν ήταν ανοικτό

το Κέντρο Υγείας θα γύριζε σπίτι του. Είχε υποτιμήσει το σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα που αντιμετώπιζε (υπεβλήθη
σε σοβαρή καρδιολογική επέμβαση).
Η αναστολή της 24ωρης λειτουργίας των Κέντρων Υγείας,
λόγω των σημαντικών ελλείψεων προσωπικού που αντιμετωπίζουν, στοιχίζει ανθρώπινες ζωές.
Ειδικά σήμερα που ασθενοφόρο, μία φορά έχουν και
δέκα φορές δεν έχουν, λόγω της διαχειριστικής ανεπάρκειας του ΕΚΑΒ. Και όταν υπάρχει ασθενοφόρο πολλές φορές μένει στο δρόμο κατά την διακομιδή, (σκάει λάστιχο,
παίρνει φωτιά, ξεμένει από μηχανικές βλάβες). Δυστυχώς
τα Παρκινγκ του ΕΚΑΒ σε κάθε περιφέρεια θυμίζουν ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ.
Οι διακομιδές γίνονται με πρωτόγονα ιδιωτικά μεταφορικα μέσα, με ΙΧ και αγροτικά. Και όμως η Διοίκηση του
ΕΚΑΒ, αισθάνεται ευτυχισμένη. Στη γραμμή Πολάκη. Την
ενδιαφέρει μόνο η εγκαθίδρυση του κομματικού κράτους
Σύριζα.
Γι’ αυτό η ΠΟΕΔΗΝ υπέβαλλε Μηνυτήρια Αναφορά στον
εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Είναι αδιάφοροι στον ανθρώπινο πόνο, στην αντιμετώπιση των σοβαρών εκτάκτων
περιστατικών. Μηνυτήρια Αναφορά που τρέχει και εξετάζονται σοβαρά ποινικά αδικήματα σε βάρος της(είναι στο
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στάδιο των ανακρίσεων).
Στη Μηνυτήρια Αναφορά περιγράφονται συγκεκριμένα έκτακτα περιστατικά, που κατέληξαν ή κινδύνεψε η ζωή
τους επειδή δεν υπήρχε ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ για την έγκαιρη διακομιδή τους.
Στα Κέντρα Υγείας συναντάς κλειστά Ιατρεία, κλειστά εργαστήρια λόγω ελλείψεων προσωπικού. Δεν είναι σε θέση
να κάνουν μια γενική αίματος ή μία ακτινογραφία. Πολλά
μάλιστα έχουν μηχανήματα που σκουριάζουν!!! Δεν έχουν
γυναικολόγους, παιδίατρους (βασική ειδικότητα), Γενικούς
Ιατρούς. Λειτουργούν μόνο με ελάχιστους Αγροτικούς Ιατρούς.
Στην προμήθεια υλικών, η κατάσταση είναι τριτοκοσμική. Κάνουν έρανο μεταξύ τους οι εργαζόμενοι για να αγο-

ράσουν υλικά, ακόμη και χαρτί υγείας. Απευθύνονται για
μικροπαροχές ή μικροδωρεές στους Δήμους, την εκκλησία
ή σε πολίτες. Κατάντησαν ζητιάνοι.
Οι υπάλληλοι των Κέντρων Υγείας, παίρνουν τηλέφωνο τις
ΥΠΕ για υλικά και το μόνο που ακούνε είναι «κάντε οικονομία δεν υπάρχουν χρήματα».
Δεν διαθέτουν θέρμανση. Οι ασθενείς ξεπαγιάζουν. Δεν
υπάρχει πιεσόμετρο, οξυγόνο, γάζες, σύριγγες κ.α. Η ξευτίλα είναι ότι πολλές φορές δεν υπάρχουν καύσιμα για τα
Ασθενοφόρα!!!
Η απόλυτη διάλυση.
Κατά τα άλλα, η Κυβέρνηση ετοιμάζεται να μεταρρυθμίσει και την Πρωτοβάθμια Περίθαλψη.
Μ.Γ.
«Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντες»!!!

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΛΑΚΗ
Ο κος Πολάκης ποτέ του δεν έκρυψε την καθεστωτική και ιδιοκτησιακή αντίληψη που έχει για τα Δημόσια Νοσοκομεία. Προσπαθεί
με κάθε τρόπο το μαύρο να το κάνει άσπρο στην κατάσταση της
Δημόσιας Υγείας. Ενοχλήθηκε από το Δημοσίευμα του περιοδικού
GARDIAN. Για τις δηλώσεις του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ. Αν και
ειπώθηκαν αυταπόδεικτες αλήθειες.
Θερίζουν ή όχι οι Νοσοκομειακές λοιμώξεις στα Δημόσια Νοσοκομεία της χώρας μας. Είναι αλήθεια ή όχι ότι το 15% των ασθενών
που γίνονται εισαγωγές στα Δημόσια Νοσοκομεία, προσβάλλονται
από Νοσοκομειακές Λοιμώξεις;
Είναι αλήθεια ή όχι ότι 3000 θάνατοι ετησίως σχετίζονται με Νοσοκομειακές Λοιμώξεις;
Ποια είναι τα ψέματα; Που είναι η συκοφαντία της χώρας; Εκτός
και εάν ο κος Πολάκης θέλει να επιβάλλει ΩΜΕΡΤΑ.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΙΩΠΗΤΗΡΙΟ για την κατάρρευση των Δημόσιων Νοσοκομείων που στοιχίζει ζωές ασθενών. Το ΚΕΕΛΠΝΟ διαθέτει στοιχεία.
Για την καταγραφή των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, εφαρμόζεται
ειδικό πρόγραμμα ονόματι «προκρούστης» στο ΚΕΕΛΠΝΟ.
Προκλήθηκε ο Αν. Υπουργός Υγείας να δώσει στοιχεία στη Δημοσιότητα. Γιατί τόσο καιρό δεν το έπραξε; Η ΠΟΕΔΗΝ διαθέτει τα
στοιχεία.
Κοίτα ποιοι μιλάνε για συκοφαντία της χώρας διεθνώς!!!
Αυτοί που ως αντιπολίτευση δεν άφηναν πέτρα όρθια. Κάθε ημέρα ο κος Τσίπρας ως αντιπολίτευση και στελέχη του Σύριζα, νυν
Υπουργοί, έδιναν συνεντεύξεις σε διεθνή Μέσα Μαζικής ενημέρωσης, επισημαίνοντας την κατάρρευση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, την κατάρρευση των Δημόσιων Νοσοκομείων και την
απώλεια ανθρώπινων ζωών εξαιτίας αυτού.
Θυμηθείτε εκείνη την ΟΕΝΓΕ του κου Βαρνάβα και των άλλων
σήμερα Βουλευτών και Υπουργών του Σύριζα, τι έφτιαχνε με την
κατάρρευση των Νοσοκομείων. Τότε δεν ήταν συκοφαντίες;
Για τον Σύριζα το 6% του ΑΕΠ Δημόσιες Δαπάνες Υγείας ήταν τότε
μικρό και επικίνδυνο. Σήμερα το 5% του ΑΕΠ είναι ικανοποιητικό
επειδή διατίθεται από Κυβέρνηση Σύριζα. Η ΠΟΕΔΗΝ που αναδεικνύει την υποχρηματοδότηση συκοφαντεί τη χώρα.
Για τον Σύριζα οι πολίτες πρέπει να είναι ικανοποιημένοι με την
κατάσταση των Νοσοκομείων και ας χάνουν δικούς τους ανθρώπους.
Είναι ψέματα ή αλήθεια ότι τα Νοσοκομεία δεν έχουν προσωπικό
(μία Νοσηλεύτρια για 40 ασθενείς);
Είναι ψέματα ότι οι συνθήκες Νοσηλείας είναι τριτοκοσμικές; Ότι
τα Νοσοκομεία δεν έχουν γάζες, σεντόνια, κουβέρτες; Δεν έχουν
υλικά καθαριότητας, απολύμανσης;
Ο κος Πολάκης μπέρδεψε τα πράγματα. Κρίνει εξ’ ιδίων τα αλλότρια.
Στον Αξιακό κόσμο του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ όπως δήλωσε
έχουν μεγάλη σημασία οι λέξεις όπως, «μάσα», «εξυπηρετήσεις»
, «ξεφτίλας», «γλείψιμο» κ.α. Κατάπτυστες!!!
Στον αξιακό κόσμο του κου Πολάκη, ΚΑΜΜΙΑ!!! Είναι καθημερινότητα!!!
Έστω και ερήμην θα πληρώσει ακριβά ο κος Πολάκης τα ψεύδη
του.
Η αγωγή εκδικάστηκε και αναμένεται η απόφαση για την επιδίκαση του ποσού των 200.000 ευρώ.
Όποιο ποσό επιδικασθεί θα διατεθεί εξ’ ολοκλήρου στα Δημόσια
Νοσοκομεία, για την αγορά γαζών, σεντονιών, υλικών και την υποδοχή των ακτινοθεραπευτικών μηχανημάτων. Δωρεά του ιδρύμα-
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τος Νιάρχου, που δεν ολοκληρώθηκε επειδή δεν είναι ικανοί να
φτιάξουν τους χώρους υποδοχής και να προσλάβουν μία χούφτα
προσωπικό (απαράβατος όρος της δωρεάς για την παραχώρηση
των Μηχανημάτων).
Τι και εάν πεθαίνουν οι καρκινοπαθείς στις λίστες αναμονής. Τι
και εάν καλούνται να κάνουν ακτινοθεραπεία μετά θάνατον. Έχουν
προσδόκιμο ζωής τρεις μήνες και περιμένουν στη λίστα αναμονής
έως έξι μήνες, προκειμένου να έρθει η σειρά τους για ακτινοθεραπεία.
Ο κος Πολάκης ήταν ένας μικροσυνδικαλιστής της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς. Ήταν μαζί μας στους δρόμους τότε σε ασύγκριτα καλύτερο δημοσιονομικό περιβάλλον για τους υγειονομικούς και τα Νοσοκομεία.
Τώρα ως Υπουργός υπογράφει Μνημόνια με τα δύο χέρια και έναν
στυλό που κρατάει στο στόμα. Κατάντησε ο καρπαζοεισπράκτορας
των πολιτικών της Κυβέρνησης. Όλα εδώ πληρώνονται!!!
Αλήθεια γιατί γυρνάει από Δήμο σε Δήμο της Β’ Αθηνών και λέει
ψέματα στον κόσμο για τις περήφανες Πολιτικές Σύριζα; Μήπως
ετοιμάζεται να πολιτευτεί στη Β’ Αθηνών; Φοβάται τα Χανιά. Φοβάται την κατάρρευση Σύριζα. Ο Νομός Χανίων είναι τετραεδρική
και το δεύτερο κόμμα δεν βγάζει συνήθως Βουλευτή και υπάρχει
ο Σταθάκης!!!
Αφού έχει εμπιστοσύνη στον Σύριζα ότι θα είναι πρώτο κόμμα
όπως λέει, γιατί δεν πάει να πολιτευτεί στα Χανιά που είναι η εκλογική του περιφέρεια;
Πάντως η ΠΟΕΔΗΝ με τη μήνυση έκανε ένα καλό. Οφείλουν όλοι
να το ομολογήσουν.
Ξαφνικά ο κος Πολάκης εν’ όψει της έκδοσης της απόφασης της
αγωγής, απέκτησε εμπιστοσύνη στην Ελληνική δικαιοσύνη. Εκεί
που κάθε ημέρα την έβριζε!!!
Θερίζουν ή όχι οι Νοσοκομειακές λοιμώξεις στα Δημόσια Νοσοκομεία της χώρας μας. Είναι αλήθεια ή όχι ότι το 15% των ασθενών
που γίνονται εισαγωγές στα Δημόσια Νοσοκομεία, προσβάλλονται
από Νοσοκομειακές Λοιμώξεις;
Είναι αλήθεια ή όχι ότι 3000 θάνατοι ετησίως σχετίζονται με Νοσοκομειακές Λοιμώξεις;
Ποια είναι τα ψέματα; Που είναι η συκοφαντία της χώρας; Εκτός
και εάν ο κος Πολάκης θέλει να επιβάλλει ΩΜΕΡΤΑ.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΙΩΠΗΤΗΡΙΟ για την κατάρρευση των Δημόσιων Νοσοκομείων που στοιχίζει ζωές ασθενών. Το ΚΕΕΛΠΝΟ διαθέτει στοιχεία.
Για την καταγραφή των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, εφαρμόζεται
ειδικό πρόγραμμα ονόματι «προκρούστης» στο ΚΕΕΛΠΝΟ.
Προκλήθηκε ο Αν. Υπουργός Υγείας να δώσει στοιχεία στη Δημοσιότητα. Γιατί τόσο καιρό δεν το έπραξε; Η ΠΟΕΔΗΝ διαθέτει τα
στοιχεία.
Κοίτα ποιοι μιλάνε για συκοφαντία της χώρας διεθνώς!!!
Αυτοί που ως αντιπολίτευση δεν άφηναν πέτρα όρθια. Κάθε ημέρα ο κος Τσίπρας ως αντιπολίτευση και στελέχη του Σύριζα, νυν
Υπουργοί, έδιναν συνεντεύξεις σε διεθνή Μέσα Μαζικής ενημέρωσης, επισημαίνοντας την κατάρρευση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, την κατάρρευση των Δημόσιων Νοσοκομείων και την
απώλεια ανθρώπινων ζωών εξαιτίας αυτού.
Θυμηθείτε εκείνη την ΟΕΝΓΕ του κου Βαρνάβα και των άλλων
σήμερα Βουλευτών και Υπουργών του Σύριζα, τι έφτιαχνε με την
κατάρρευση των Νοσοκομείων. Τότε δεν ήταν συκοφαντίες;
Για τον Σύριζα το 6% του ΑΕΠ Δημόσιες Δαπάνες Υγείας ήταν τότε
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μικρό και επικίνδυνο. Σήμερα το 5% του ΑΕΠ είναι ικανοποιητικό
επειδή διατίθεται από Κυβέρνηση Σύριζα. Η ΠΟΕΔΗΝ που αναδεικνύει την υποχρηματοδότηση συκοφαντεί τη χώρα.
Για τον Σύριζα οι πολίτες πρέπει να είναι ικανοποιημένοι με την
κατάσταση των Νοσοκομείων και ας χάνουν δικούς τους ανθρώπους.
Είναι ψέματα ή αλήθεια ότι τα Νοσοκομεία δεν έχουν προσωπικό
(μία Νοσηλεύτρια για 40 ασθενείς);
Είναι ψέματα ότι οι συνθήκες Νοσηλείας είναι τριτοκοσμικές; Ότι
τα Νοσοκομεία δεν έχουν γάζες, σεντόνια, κουβέρτες; Δεν έχουν
υλικά καθαριότητας, απολύμανσης;
Ο κος Πολάκης μπέρδεψε τα πράγματα. Κρίνει εξ’ ιδίων τα αλλότρια.
Στον Αξιακό κόσμο του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ όπως δήλωσε
έχουν μεγάλη σημασία οι λέξεις όπως, «μάσα», «εξυπηρετήσεις» ,
«ξεφτίλας», «γλείψιμο» κ.α. Κατάπτυστες!!!
Στον αξιακό κόσμο του κου Πολάκη, ΚΑΜΜΙΑ!!! Είναι καθημερινότητα!!!
Έστω και ερήμην θα πληρώσει ακριβά ο κος Πολάκης τα ψεύδη
του.
Η αγωγή εκδικάστηκε και αναμένεται η απόφαση για την επιδίκαση του ποσού των 200.000 ευρώ.
Όποιο ποσό επιδικασθεί θα διατεθεί εξ’ ολοκλήρου στα Δημόσια
Νοσοκομεία, για την αγορά γαζών, σεντονιών, υλικών και την υποδοχή των ακτινοθεραπευτικών μηχανημάτων. Δωρεά του ιδρύματος Νιάρχου, που δεν ολοκληρώθηκε επειδή δεν είναι ικανοί να
φτιάξουν τους χώρους υποδοχής και να προσλάβουν μία χούφτα
προσωπικό (απαράβατος όρος της δωρεάς για την παραχώρηση

των Μηχανημάτων).
Τι και εάν πεθαίνουν οι καρκινοπαθείς στις λίστες αναμονής. Τι
και εάν καλούνται να κάνουν ακτινοθεραπεία μετά θάνατον. Έχουν
προσδόκιμο ζωής τρεις μήνες και περιμένουν στη λίστα αναμονής
έως έξι μήνες, προκειμένου να έρθει η σειρά τους για ακτινοθεραπεία.
Ο κος Πολάκης ήταν ένας μικροσυνδικαλιστής της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς. Ήταν μαζί μας στους δρόμους τότε σε ασύγκριτα καλύτερο δημοσιονομικό περιβάλλον για τους υγειονομικούς και τα Νοσοκομεία.
Τώρα ως Υπουργός υπογράφει Μνημόνια με τα δύο χέρια και έναν
στυλό που κρατάει στο στόμα. Κατάντησε ο καρπαζοεισπράκτορας
των πολιτικών της Κυβέρνησης. Όλα εδώ πληρώνονται!!!
Αλήθεια γιατί γυρνάει από Δήμο σε Δήμο της Β’ Αθηνών και λέει
ψέματα στον κόσμο για τις περήφανες Πολιτικές Σύριζα; Μήπως
ετοιμάζεται να πολιτευτεί στη Β’ Αθηνών; Φοβάται τα Χανιά. Φοβάται την κατάρρευση Σύριζα. Ο Νομός Χανίων είναι τετραεδρική
και το δεύτερο κόμμα δεν βγάζει συνήθως Βουλευτή και υπάρχει
ο Σταθάκης!!!
Αφού έχει εμπιστοσύνη στον Σύριζα ότι θα είναι πρώτο κόμμα
όπως λέει, γιατί δεν πάει να πολιτευτεί στα Χανιά που είναι η εκλογική του περιφέρεια;
Πάντως η ΠΟΕΔΗΝ με τη μήνυση έκανε ένα καλό. Οφείλουν όλοι
να το ομολογήσουν.
Ξαφνικά ο κος Πολάκης εν’ όψει της έκδοσης της απόφασης της
αγωγής, απέκτησε εμπιστοσύνη στην Ελληνική δικαιοσύνη. Εκεί
που κάθε ημέρα την έβριζε!!!

Μ.Γ.

ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
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Νάτες και οι καταργήσεις Νοσοκομείων από την Αριστερή Κυβέρνηση. Τι λέει η εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ.
Διψήφιος αριθμός Νοσοκομείων (δηλαδή μείον καμιά σαρανταριά)
και μόνο 1400 οργανικά τμήματα ευθύνης στα Νοσοκομεία από
2100 που είναι σήμερα.
Αυτά υλοποιεί η Κυβέρνηση της Ψευτοαντίστασης και ξεσκίσματος (αντί Μνημονίων) των Κοινωνικών Δικαιωμάτων.
Ετοιμάζουν Νομοσχέδιο για τρεις τύπους Νοσοκομείων. Ο ένας
τύπος είναι αυτόνομα Νομικά πρόσωπα. Αυτά έχουν ελπίδες να
ζήσουν αν και μέσω της επανασύστασης των οργανισμών τους, με
το υπό σύσταση Νομοσχέδιο που τροποποιείται το ενιαίο πλαίσιο
οργάνωσης των Νοσοκομείων, θα συρρικνωθεί η λειτουργία τους.
Ο δεύτερος τύπος είναι τα διασυνδεόμενα Νοσοκομεία με άλλα
μεγαλύτερα Νοσοκομεία που είναι έδρες των Νομικών Προσώπων. Διασυνδεόμενα Νοσοκομεία λειτουργούν σήμερα καμιά 50.
Στα μικρά και μεσαία Νοσοκομεία την περίοδο των Μνημονίων
εφαρμόστηκαν δύο ειδών πολιτικές.
Η Πολιτική Γεωργιάδη με τον «ξαφνικό θάνατο» 11 Νοσοκομείων
μικρών και μεσαίων που αποφόρτιζαν τη ζήτηση στις εφημερίες
των μεγάλων Νοσοκομείων. Φιλικά και προσιτά στους κατοίκους
των περιοχών που ήταν ανεπτυγμένα.
Και τώρα η Πολιτική Σύριζα με την σταδιακή απαξίωση των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων έως ότου να μετατραπούν σε Κέντρα
Υγείας.
Μετακινούν συνεχώς Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό από τα
εν’ λόγω Νοσοκομεία, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των
μεγάλων Νοσοκομείων έδρες των Νομικών προσώπων. Σταδιακά
τίθενται εκτός λειτουργίας τα χειρουργεία, Κλινικές (παθολογική ,
χειρουργική, καρδιολογική κλπ).
Πως λοιπόν μπορούν να εφημερεύουν έτσι με ασφάλεια τα εν’
λόγω Νοσοκομεία και να τα εμπιστεύονται οι πολίτες; Μέσα από
την σταδιακή συρρίκνωση, την έλλειψη εμπιστοσύνης, επιτυγχάνουν από άλλο δρόμο την κατάργηση των εν’ λόγω 50 μικρών και
μεσαίων Νοσοκομείων.
Η Κυβέρνηση της ψευτοαριστεράς τώρα θεσμοθετεί και τρίτο τύπο
Νοσοκομείων. Τα ενοποιημένα Νοσοκομεία με ενιαίες υπηρεσίες.
Δηλαδή η εκτέλεση εν’ ψυχρώ αρκετών Νοσοκομείων. Στο στόχαστρο είναι Νοσοκομεία που λειτουργούν σε κοντινές πόλεις. Δύο ή

τρία Νοσοκομεία θα γίνουν ένα. Με ενιαίες υπηρεσίες (Διοικητή,
Ιατρική, Νοσηλευτική τεχνική και τώρα επιστημόνων).
Εκ τούτων θα υπάρξει δραστική συρρίκνωση των ανεπτυγμένων
Δημοσίων Υπηρεσιών Υγείας. Η Κυβέρνηση προσαρμόζει τη λειτουργία της Δημόσιας Υγείας στην εργαλειοθήκη των ΟΟΣΑ. Επίσης προσαρμόζει τη λειτουργία της, στο σημερινό ύψος των Δημόσιων Δαπανών για την υγεία (5% του ΑΕΠ).
Αποδέχεται δηλαδή ότι η χρηματοδότηση του συστήματος θα είναι
καθηλωμένη, ώστε να επιτευχθούν τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα (3,5% του ΑΕΠ) για πολλά χρόνια μετά το έτος 2018.
Η Κυβέρνηση δεν ψάχνει δημοσιονομικό χώρο για την επιπλέον
χρηματοδότηση του συστήματος, αλλά προσαρμόζει το σύστημα
στο σημερινό ύψος χρηματοδότησης. Ντροπή. Εκεί οδηγούν τα
πράγματα με το υπό σύσταση Νομοσχέδιο.
Μεγάλες πόλεις θα πάψουν να έχουν Νοσοκομεία. Εντούτοις συνεχίζουν να λένε ψέματα. Μόνο βαφτίσια κάνουν στις περικοπές.
Να δούμε πως θα βαπτίσουν τώρα τις καταργήσεις, ενοποιήσεις
των Νοσοκομείων.
Η ενδονοσοκομειακή κινητικότητα του προσωπικού είναι προ των
πυλών. Έριξαν ένα τυράκι (Διεύθυνση επιστημόνων) στη φάκα,
προκειμένου να τσιμπήσουν οι εργαζόμενοι των Νοσοκομείων για
να μπορούν εύκολα να καταργήσουν 700 Οργανικές Μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης και τμήματος.
Γίνεται πραγματική σφαγή. Καταργούνται διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος, «ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των Νοσοκομείων»
υπ’ αριθμ. 87/1986, με εκατοντάδες καταργήσεις Οργανικών Μονάδων Ευθύνης όλων των Υπηρεσιών.
Μειώνουν τους συντελεστές προσωπικού ανά κλίνη και έτσι προσδιορίζουν ότι τα Νοσοκομεία από δω και στο εξής θα καλύπτονται
με ελαστικές μορφές απασχόλησης.
Στις βοηθητικές υποστηρικτικές υπηρεσίες, ετοιμάζουν την εκχώρησή τους σε ΚΟΙΝΣΕΠ. Η στελέχωση του συνόλου των Υπηρεσιών
των Νοσοκομείων θα γίνεται με προσωπικό από κοινοτικά προγράμματα (απόκτηση εργασιακής εμπειρίας) και μπλοκάκια. Δηλαδή εργολαβικοί υπάλληλοι στα Νοσοκομεία σε όλες τις υπηρεσίες.
Ντροπή!!!
Οι απαντήσεις δίνονται καθημερινά στη Κυβέρνηση.

Μ.Γ.

Τυχοδιώκτες Συνδικαλιστές

Στην ΠΟΕΔΗΝ δεν λειτουργούν μόνο οι Κυβερνητικοί Συριζαίοι
Συνδικαλιστές που τα βλέπουν σήμερα όλα καλώς καμωμένα. Είναι και οι τυχοδιώκτες κρυφοσυριζαίοι Συνδικαλιστές. Είναι αυτοί
που βρίσκονται στο εκκλησίασμα και όχι στο ιερό Σύριζα.
Έχουν τα οφίτσια της εξουσίας Σύριζα, τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο και λειτουργούν ως ουρά της Κυβέρνησης.

Πως Συνδικαλίζονται στην ΠΟΕΔΗΝ; Πασιφανές.
Κάποτε με τους Σαμαροβενιζέλους, ο καταγγελτικός τους λόγος
ήταν παροιμιώδης. Σήμερα μεταμορφώνονται ανάλογα το ακροατήριο!!! Εάν το ακροατήριο είναι φιλοκυβερνητικό, μιλάνε για την
Κυβέρνηση με καλά λόγια.
Εάν το ακροατήριο είναι εχθρικό στην Κυβέρνηση, μεταμορφώ-
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νονται!!!
Οι Συνδικαλιστές αυτής της κατηγορίας, ψηφίζουν το πρόγραμμα
δράσης της ΠΟΕΔΗΝ χωρίς να συμμετέχουν. Φέρνουν μόνο τον
εαυτό τους στις κινητοποιήσεις. Τα πλήθη που ξεσήκωναν με τους
Σαμαροβενιζέλους τα αφήνουν πίσω!!!
Εάν την ίδια πολιτική που εφαρμόζει σήμερα ο Σύριζα, την εφάρμοζαν οι Σαμαροβενιζέλοι, θα ήταν στα κάγκελα. Σήμερα άκρα
του τάφου σιωπή!!! Είναι φοβερό!!! Γίνονται από όλους αντιληπτοί.
Όταν συνομιλούν με την πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ , βρίζουν τη
Κυβερνητική πολιτική Σύριζα. Υπερθεματίζουν, βρίζουν περισσότερο από τους συνομιλητές τους!!! Όταν όμως συνομιλούν με
συριζαίους Συνδικαλιστές επαινούν την Κυβέρνηση Σύριζα και
βρίζουν την πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ!!!
Ως αντάλλαγμα παίρνουν μέρος της τοπικής εξουσίας. Τους κάνουν τα ρουσφέτια στα Νοσοκομεία που συνδικαλίζονται για να
διατηρούν μέρος της επιρροής τους.
Τέτοιος ιδεολογικός ξεπεσμός; Ποτέ στο παρελθόν!!! Ξέχασαν πως
είναι η άσφαλτος στους δρόμους της Αθήνας!!!
Είναι άφαντοι. Γιατί το κάνουν αυτό; Επειδή οι Συριζαίοι είναι αδίστακτοι. Μετράνε όσους συμμετέχουν. Επέλεξαν πρόσκαιρη στήριξη στην τοπική εξουσία, από την συμμετοχή στις κινητοποιήσεις
και την αξιοπρέπεια.
Που είναι η αγωνιστικότητα που επέδειξαν στις προηγούμενες
Μνημονιακές Κυβερνήσεις;
Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό. Παράλληλα και το χειρότερο, συμμετέχουν μαζί με τους Συριζαίους σε σχέδιο που εξελίσσεται για τη
διάλυση της ΠΟΕΔΗΝ με πρωτεργάτη τον κο Πολάκη. Επιδιώκουν
μετά το Συνέδριο του Φεβρουαρίου 2018, να μην είναι δυνατή η

συγκρότηση ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ. Να καταστήσουν την ΠΟΕΔΗΝ σαν την
ΑΔΕΔΥ.
Να μην μπορεί να οργανώσει κινητοποιήσεις, να μην μπορεί να
εκδώσει ανακοινώσεις Αντιμνημονιακές.
Γι’ αυτό οι Εργαζόμενοι, πρέπει να έχουν τα μάτια τους δεκατέσσερα. Είναι πιο επικίνδυνοι οι τυχοδιώκτες Συνδικαλιστές από κάθε
άλλον. Πιάνουν εργαζόμενους, εκλεγμένους αντιπροσώπους και
μεταλλάσσονται ανάλογα με ποιον κουβεντιάζουν. Εάν κουβεντιάζουν με δεξιό γίνονται αντισυριζαίοι δεξιοί, εάν κουβεντιάζουν με
πασόκο ή κεντροαριστερό γίνονται βέροι πασόκοι και Παπανδρεικοί. Εάν κουβεντιάζουν με Συριζαίους εκεί λένε την αλήθεια ότι
είναι κρυφοσυριζαίοι και επεξεργάζονται σχέδια διάλυσης της
ΠΟΕΔΗΝ, βρίζοντας εν’ χορώ την πλειοψηφία. Όταν κουβεντιάζουν με κομμουνιστές γίνονται κομμουνιστές!!! Περάστε κόσμε!!
Απ’ όλα έχει ο μπαξές!!!
Έχουν βέβαια δυσκολίες τώρα!!!
Κάποτε έκτιζαν στην ενδοκλαδική και την ενδονοσοκομειακή διχόνοια, που δυστυχώς καλλιεργούσαν πολλοί!!! Δίχως λόγο, δίχως
αιτία.
Αυτά όμως τώρα έληξαν!!! Ενότητα για όλους και με όλους!!! Αυτή
είναι η γραμμή της ΠΟΕΔΗΝ.
Πάνω από όλους και όλα είναι οι δυσμενείς συνθήκες εργασίας
και Νοσηλείας.
Η πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ καλλιεργεί την γραμμή της ενότητας.
Όλοι είναι χρήσιμοι στο Εργατικό Κίνημα!!! Αυτή η γραμμή στενοχωρεί τους τυχοδιώκτες Συνδικαλιστές. Έκτιζαν στις αντιθέσεις!!!
Κέρδιζαν ψήφους. ΤΕΛΟΣ. ΤΕΛΟΣ. Οι τίτλοι τέλους έρχονται!!!

Μ.Γ.

Συνδικαλιστικά Στελέχη του Σύριζα σε χειμερία Νάρκη
Άφαντα τα Συνδικαλιστικά Στελέχη του Σύριζα. Ψάχνεις με τα κιάλια να βρεις κάποιον στις κινητοποιήσεις της ΠΟΕΔΗΝ. Ακόμη και
τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔΗΝ. Τα μέλη του Προεδρείου. Ποιους;
Ναι αυτούς που διαρρήγνυαν τα ιμάτιά τους επί Κυβερνήσεων Σαμαροβενιζέλων ότι θα συνεχίσουν τους αγώνες, τις κινητοποιήσεις
εάν ο Σύριζα δεν σκίσει τα Μνημόνια, εάν τυχόν Κυβερνήσει αγκαλιά με τα ΜΝΗΜΟΝΙΑ.
Θα αποχωρήσουμε έλεγαν στα αμφιθέατρα από το Σύριζα εάν μεταλλαχτεί σε Μνημονιακό κόμμα. Είναι για γέλια!!!
Όχι μόνο δεν αποχώρησαν κατά το 3ο Μνημόνιο, τον κόφτη, τον
επερχόμενο Δότη του 4ο Μνημονίου, τις Μνημονιακές αξιολογήσεις, τις Μνημονιακές κολοτούμπες, αλλά δείχνουν να είναι ευτυχισμένοι. Το απολαμβάνουν. Απολαμβάνουν την διαχείριση της
εξουσίας.
Κάθε ημέρα επί Σαμαροβενιζέλων αποζητούσαν κινητοποιήσεις οι
οποίες ήταν θεμιτές και θεσμικές ακόμη και όταν λαμβάνονταν δια
περιφοράς, δια τηλεφώνου με τους επικεφαλείς των παρατάξεων.
Προείχε η ανατροπή των Μνημονίων ή όχι; Δυστυχώς μόνο η ανατροπή των Σαμαροβενιζέλων τους ένοιαξε.
Τώρα οι κινητοποιήσεις, οι ανακοινώσεις, τα Δελτία Τύπου της ΠΟΕΔΗΝ θεωρούνται αντιθεσμική λειτουργία. Οι Διοικήσεις Νοσοκομείων προηγούμενων Κυβερνήσεων ξήλωναν ένα Προϊστάμενο
Οργανικής Μονάδας και γινόταν χαμός. Ζήταγαν από τον Πρόεδρο
της ΠΟΕΔΗΝ να εκδώσει καταγγελίες επί καταγγελιών.
Τώρα που ο Σύριζα εκδιώκει παράνομα, αναίτια εκατοντάδες προϊσταμένους χωρίς καν οι Διοικήσεις να εξηγούν τους λόγους των
καθαιρέσεων, άκρα του τάφου σιωπή από τους Συνδικαλιστές του
Σύριζα. Πώς να φωνάξουν; Πίσω από όλες αυτές τις καθαιρέσεις
κρύβονται Συριζαίοι. Όποια πέτρα και αν σηκώσεις στις καθαιρέσεις, συναντάς Συριζαίο.
Είναι στιγμές που είναι για λύπηση. Προσπαθούν να εξηγήσουν τα
ανεξήγητα, προκειμένου να διαφοροποιηθούν από την γραμμή της
ΠΟΕΔΗΝ, που καθορίστηκε στο Συνέδριό της.
Τηλεφωνικά ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ ζήτησε τη συναίνεση, τη
συμφωνία των επικεφαλές των παρατάξεων, προκειμένου η ΠΟΕΔΗΝ να οργανώσει κινητοποιήσεις για τη στήριξη των Εργολαβικών Εργαζομένων, που ως γνωστόν με την μοριοδότηση του
ν.4430/2016 απολύονται σχεδόν όλοι.
Συμφώνησαν όλες οι παρατάξεις πλην μίας!!! Ποιας λέτε;
Η παράταξη του Σύριζα δια του αντιπροέδρου της ΠΟΕΔΗΝ κου
Παντέλη, διαφώνησε με τις κινητοποιήσεις βρίσκοντας τον νόμο
δίκαιο, στην απολύτως σωστή κατεύθυνση. Ακριβώς σαν τον κο
Πολάκη!!!
Στην ερώτηση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ ότι απολύονται εργαζόμενοι που δεσμεύτηκε η Κυβέρνηση ότι δεν θα χάσουν τη δουλειά
τους, ο Αντιπρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ τις θεώρησε παράπλευρες
απώλειες ενός σωστού Νόμου.
Είδατε άφαντος από τις κινητοποιήσεις.
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Βασιλικότερος του Βασιλέως.
Θεώρησε δίκαιο ένα νόμο που ακόμη και οι δύο Υπουργοί Υγείας
αναγνώρισαν ότι είναι άδικος και θέλει διορθώσεις (πράγματι προχωράνε σε διορθώσεις που δεν καλύπτουν).
Σημασία έχει η απαράδεκτη στάση των Συριζαίων. Δεν διστάζουν!!!
Βάζουν το κομματικό συμφέρον πάνω από την αξιοπρέπειά τους.
Διαφωνούν σε όλες τις κινητοποιήσεις της ΠΟΕΔΗΝ. Για τους Συριζαίους λύθηκαν τα προβλήματα στην Υγεία, με τηλεπροσλήψεις
και Δημόσιες δαπάνες Υγείας 5% του ΑΕΠ. Με τους Σαμαροβενιζέλους ήταν στο δρόμο με Δημόσιες Δαπάνες Υγείας 6% του ΑΕΠ (και
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
με καλύτερο ΑΕΠ). Ήταν στο δρόμο
ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
μαζί με εμάς και πολύ καλά έκαναν.
ιδιοκτήτης ΠΟΕΔΗΝ
Τώρα που είναι;
Δηλαδή τώρα χορηγήθηκαν τα χιλιά- Αριστοτέλους 22
δες REPO και οι άδειες που οφείλο- 10433 Αθήνα
Τηλ.: 210.52.24.604
νται στο προσωπικό.
210.52.36.094
Έπαψαν οι Νοσηλευτές να εργάζοFax: 210.52.34.589
νται εξαντλητικά παράνομα ωράρια,
(πχ. Πρωί –νύχτα, απόγευμα χωρίς
repo); Να εργάζονται σε συνθήκες εκδότης
εργασιακής εξουθένωσης. Να πε- ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
θαίνουν ασθενείς που θα μπορούσαν (πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ)
από
να ζουν, σε περίπτωση που το σύ- συντάσεται
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
στημα Δημόσιας Υγείας ήταν καλύτερα οργανωμένο, στελεχωμένο και γραμματεία - πληροφορίες
χρηματοδοτούμενο;
210.52.24.604
Ντροπή τους!!!
Τι άλλο να πει κανείς!!!
email
Ξεκίνησαν οι εκλογές για την ανά- poedhn@otenet.gr
δειξη αντιπροσώπων του νέου Συνεδρίου της ΠΟΕΔΗΝ. Μαύρο στο ηλεκτρονική σελίδα
Μαυρογιαλούρο, μαύρο στον Πολά- www.poedhn.gr
κη και στις παραφυάδες του που είσελιδοποίηση
ναι οι Συνδικαλιστές του Σύριζα.
Μην φέρετε τον κο Πολάκη στην ΠΟ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ
ΕΔΗΝ από την πίσω πόρτα, μέσω των
Συριζαίων Συνδικαλιστών. Θα είναι εκτύπωση
κατάντημα για το κίνημα. Θέλουν να ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ
διαλύσουν την ΠΟΕΔΗΝ οι ΣυνδικαΤα εντυπόγραφα δεν εκφράζουν
λιστές του Σύριζα.
κατ’ ανάγκη και τη θέση της
Τώρα το κρύβουν και προσπαθούν
ΠΟΕΔΗΝ
να εκλέξουν κρυφούς αντιπροσώπους μέσα από ανεξάρτητους συνΔιανέμεται ΔΩΡΕΑΝ μέσω
δυασμούς. Ο Πολάκης κρύβεται
των Πρωτ. Σωματείων των
πίσω τους. Φυλαχτείτε. Θέλουν να
Νοσοκομείων των Κ. Υ. και &
τον φέρουν να διοικεί την ΠΟΕΔΗΝ.
Πρόνοιας
Μην το ξεχνάτε!!!

Μ.Γ.
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Συνάδελφοι
Η δράση της ΠΟΕΔΗΝ ενοχλεί. Γι’ αυτό στοχοποιείται ο
Πρόεδρός της. Αποκαλύπτει την καταστροφική πολιτική
που ασκεί η Κυβέρνηση Σύριζα- Ανέλ. Θυμίζει, δεν αφήνει να ξεχνιούνται όσα έλεγε ο Σύριζα ως αντιπολίτευση.
Στο δικό μας αξιακό κόσμο, έχει μεγάλη σημασία η διαφάνεια, η αξιοκρατία, η υπεράσπιση των εργασιακών
δικαιωμάτων και πάνω απ’ όλα και με κάθε τρόπο η υπεράσπιση της Δημόσιας Υγείας.
Τον αξιακό κόσμο τον δικό μας, πολλά στελέχη του Σύριζα ούτε καν τον διανοούνται. Βλέπετε οι ίδιοι, πάνω από
τις ζωές των Ασθενών βάζουν το κομματικό συμφέρον.
Ξεχύθηκαν Πολιτικά και Συνδικαλιστικά Στελέχη του Σύριζα να συκοφαντήσουν, να σπιλώσουν τον Πρόεδρο της
ΠΟΕΔΗΝ. Πρωτεργάτης ο κος Πολάκης, ο οποίος σέρνει
από τη μύτη τα συνδικαλιστικά Στελέχη του Σύριζα.
Τέτοιους Κυβερνητικούς Συνδικαλιστές δεν ματαείδαμε.
Σπιλώνοντας τον Πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, πιστεύουν ότι
είναι εύκολο να καταστήσουν την ΠΟΕΔΗΝ Συριζομάγαζο. Κάτι σαν την ΟΛΜΕ.
Λογάριαζαν όμως χωρίς τον ξενοδόχο. Ο Πρόεδρος της
ΠΟΕΔΗΝ δεν μπαίνει σε καλούπια. Έλαβαν υπ’ όψιν τους
την διαχρονική, την αγωνιστική και συνδικαλιστική του
πορεία, γι’ αυτό τον επέλεξαν (εργαζόμενοι και παρατάξεις) για Πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ.
Η ΠΟΕΔΗΝ δικαιώνεται. Η Κυβέρνηση Σύριζα- Ανέλ
υπέγραψε ένα «σκασμό μέτρα» και παίζει κρυφτούλι το
4ο Μνημόνιο που ήδη συμφώνησε.
Τι πρέπει να κάνουμε για να είναι ευχαριστημένοι οι Συριζαίοι; Να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια;
Δεν φοβόμαστε κανέναν και τίποτα. Δεν μας κρατάει κανείς.
Ο κος Πολάκης θα πληρώσει πολύ ακριβά τα χονδροειδή
ψέματα που εκστόμισε σε βάρος του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ.
Ο κος Πολάκης ήταν μικροσυνδικαλιστής της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Ήταν μαζί μας στο δρόμο στα
δύο πρώτα Μνημόνια. Όπως και οι Συριζαίοι Συνδικαλιστές. Τώρα;
Ο κος Πολάκης υπογράφει τα Μνημόνια με τα δύο χέρια
και ένα στυλό που κρατάει στο στόμα. Επειδή τα Μνημόνια υπογράφονται από τον κο Πολάκη, οι Συριζαίοι υγει-

ονομικοί Συνδικαλιστές κήρυξαν κοινή ησυχία. Δεν ενοχλούνται από τίποτα.
Έγιναν εκατοντάδες καθαιρέσεις Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων στα Νοσοκομεία. Καραμπινάτες παρανομίες. Σιγή ιχθύος. Συμμετείχαν στο πογκρόμ διώξεων.
Κάποτε με προηγούμενες Κυβερνήσεις, γινόταν μία καθαίρεση Προϊσταμένου στη χάση και στη φέξη και ξεσήκωναν τον κόσμο. Τώρα; Η αδράνειά τους δεν έχει
προηγούμενο. Πετάνε στο δρόμο τις καθαρίστριες των
Νοσοκομείων και βρίσκονται εν υπνώσει. Κάποτε και μία
καθαρίστρια να απέλυε ο εργολάβος, ξεσήκωναν τον κόσμο. Τυχοδιώκτες ευκαιριακοί Συνδικαλιστές.
Βγάζουν μόνο δεκάρικους λόγους σε κανένα αμφιθέατρο.
Ο Κυβερνητικός Συνδικαλισμός των Συριζαίων καλά
κρατεί. Δεν παίρνουν θέση για τίποτα. Εξαφανίστηκαν.
Κάποτε έλεγαν ότι κατέρρεε η Δημόσια Υγεία, τα Δημόσια Νοσοκομεία. Τώρα ο κόσμος χάνεται και είναι εξαφανισμένοι. Ρουσφέτια, τοπική εξουσία, ψέματα στους
εργαζόμενους, τυχοδιωκτικές αντιλήψεις.
Συνάδελφοι
Γνωρίζεται ποια για όλους μας ποιοι είμαστε, τι επιδιώκουμε. Βλέπετε πόσο ψηλά στέκεται η ΠΟΕΔΗΝ στους
πολίτες και τους εργαζόμενους. Μην επιτρέψεται στους
τυχοδιώκτες Κυβερνητικούς Συνδικαλιστές, να ακρωτηριάσουν τη δράση της. Αυτό επιδιώκουν. Να αποδυναμωθεί ο Πρόεδρος και η πλειοψηφούσα παράταξη. Να
κάνουν την ΠΟΕΔΗΝ, σαν την ΑΔΕΔΥ. Χωρίς Πρόεδρο.
Πέφτουν έξω.
Οι Εκλογές αντιπροσώπων για το επόμενο Συνέδριο της
ΠΟΕΔΗΝ ξεκίνησαν. Και παίρνουν ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.
ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ
ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ.
Η ΠΟΕΔΗΝ πάει μπροστά.
Αυτό δεν θα αλλάξει. Θα πληρώσουν ακριβά την αδράνεια. Δεν καταφέρνουν να εμφανίζουν το μαύρο, άσπρο.
Την κατάρρευση των Νοσοκομείων, την υποστελέχωση
και τη υποχρηματοδότηση που στοιχίζει ζωές Ασθενών,
σαν ανάταση του συστήματος, γι’ αυτό ενοχλούνται. Προβοκάτορες δεν χωράνε στο Υγειονομικό Συνδικαλιστικό
Κίνημα.
Όλοι ενωμένοι δίνουμε τη μάχη. Μακριά από τυχοδιώκτες και Κυβερνητικούς Συνδικαλιστές.
Ας το πάρουν χαμπάρι.
Η ΠΟΕΔΗΝ δεν είναι μαγαζί του Πολάκη ούτε του οποιουδήποτε άλλου Πολάκη. Είναι το σπίτι των εργαζομένων.
Μην τους επιτρέψετε να το διαλύσουν. Οι άφαντοι Συνδικαλιστές θέλουν την ΠΟΕΔΗΝ μόνο σφραγίδα. Να μην
αγωνίζεται. Να μην πολεμάει για λύσεις. Θέλουν την
ΠΟΕΔΗΝ όπως τις άλλες ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ. Άφαντη. Τους
ενοχλούν τα Καραβάνια, η κινητικότητα, οι συγκεντρώσεις, οι πορείες, οι καταλήψεις.
Ας το αντιληφθούν ότι εμάς πάνω από όλους βάζουμε
τους Ασθενείς και τους εργαζόμενους.
Ο Πολάκης και τα εξαπτέρυγά του παίρνουν απαντήσεις
με δόσεις, σε κάθε εκλογική διαδικασία Πρωτοβάθμιου
Σωματείου, στις εκλογές αντιπροσώπων.
Συνεχίζουμε. Δεν μας φοβίζει τίποτα και κανένας.
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