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Κύριοι Υπουργοί,
Με το Ν.4512/17.1.2018 άρθρο 396 με τον οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 18 του Ν.4354/2015 (Α 176) συστήσατε Επιτροπή αρμόδια για την επεξεργασία και υποβολή
πρότασης μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης του
επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, καθώς
και για την εκπόνηση από κοινού με τους συναρμόδιους
φορείς βραχυπρόθεσμου, μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου σχεδίου δράσης για την πρόληψη των παραγόντων
κινδύνου στους χώρους εργασίας των φορέων στους οποίους παρατηρούνται επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες
εργασίας.
Το έργο της Επιτροπής αναφορικά με το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας είναι:
• Ο προσδιορισμός συγκεκριμένων κριτηρίων που
συνδέονται με την έκθεση των εργαζομένων σε σοβαρό
κίνδυνο βλάβης της υγείας τους εξαιτίας των συνθηκών
που επικρατούν στο χώρο εργασίας όπου απασχολούνται,
των ουσιών με τις οποίες έρχονται σε επαφή ή της φύσης
και του αντικειμένου της απασχόλησής τους.
• Ο προσδιορισμός της μεθοδολογίας, του τρόπου υπολογισμού του ύψους και των κατηγοριών του επιδόματος.
• Η υπαγωγή των ειδικοτήτων/κλάδων και χώρων εργασίας στα ανωτέρω κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, όπου αυτά υπάρχουν, και τον
βαθμό και τη συχνότητα έκθεσης στους παράγοντες με τους
οποίους συνδέονται τα ανωτέρω κριτήρια.
Η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει τη γνωμοδότηση για
υπαγωγή ειδικοτήτων /κλάδων και χώρων εργασίας που θα
καταβάλετε το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους από την
έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου (έως 17 Ιανουαρίου
2019).
Έως τον Φεβρουάριο του έτους 2019 το αργότερο, το
Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας καταβάλετε στους σημερινούς δικαιούχους ως έχει. Από 1-3-2019
καταργούνται οι υφιστάμενες διατάξεις που ρυθμίζουν το
σημερινό τρόπο χορήγησης του εν λόγω Επιδόματος. Ως
εκ τούτου είναι ανοικτό το ζήτημα της κατάργησης ή της
συρρίκνωσης του επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής
Εργασίας.
Η Επιτροπή συστήθηκε εκτός των άλλων για να προτείνει μέτρα υγιεινής και ασφάλειας τα οποία είναι αυτονόητα
ότι πρέπει να λαμβάνονται και χωρίς να τα προτείνει η Επιτροπή για τους εργαζόμενους στα Νοσοκομεία, το ΕΚΑΒ,
τα Κέντρα Υγείας, την Πρόνοια. Μέτρα τα οποία πρέπει να
διατίθονται σε επαρκή ποσότητα και ποιότητα όχι μόνο για
την προστασία της υγείας των εργαζομένων, αλλά και την
προστασία της ζωής των Ασθενών.
Εξάλλου στη χώρα μας με στοιχεία του ΟΟΣΑ οι Ασθενείς προσβάλλονται από σοβαρές νοσοκομειακές λοιμώξεις
σε τριπλάσιο ποσοστό από τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Το γεγονός αυτό οφείλεται και στην έλλειψη μέτρων πρόσληψης κινδύνου.
Η λήψη μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας δεν χρειάζεται
να προταθούν από ειδικές Επιτροπές καθότι ήδη στα Νοσοκομεία λειτουργούν Επιτροπές Νοσοκομειακών Λοιμώ-

ξεων και Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας. Είναι εξάλλου
υποχρέωση του κράτους από τους προϋπολογισμούς των
Νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας, των Προνοιακών Μονάδων, του ΕΚΑΒ να εξασφαλίζουν όλα τα απαραίτητα μέτρα
ασφάλειας και υγιεινής.
Η έκθεση σε κίνδυνο του προσωπικού είναι μεγάλη.
Εκατοντάδες υπάλληλοι προσβάλλονται από λοιμώδη νοσήματα ή άλλα νοσήματα που σχετίζεται με τις συνθήκες
εργασίας. Οι Υγειονομικοί, οι Προνοιακοί υπάλληλοι και οι
υπάλληλοι του ΕΚΑΒ εργάζονται σε συνθήκες εργασιακής
εξουθένωσης και πολλοί πάσχουν από σοβαρά προβλήματα
υγείας διαπιστωμένα από Υγειονομικές Επιτροπές.
10.000 εργαζόμενοι διαθέτουν Γνωματεύσεις από υγειονομικές Επιτροπές ότι πάσχουν από αναπηρία άνω του
67%, αλλά λόγω των περικοπών των συντάξεων δεν κάνουν
χρήση του δικαιώματος συνταξιοδότησης. 20.000 συνολικά
πάσχουν από μυοσκελετικά προβλήματα. Όλοι σχεδόν οι
εργαζόμενοι έλαβαν αναρρωτικές άδειες λόγω ασθενειών,
οι οποίες σχετίζονται με τη φύση της δουλειάς όπως βεβαιώνουν οι ελεγκτές γιατροί και οι πρωτοβάθμιες υγειονομικές Επιτροπές.
Η κυβέρνηση προτίθεται το κόστος των όποιων μέτρων
πρόσληψης έκθεσης σε κίνδυνο ληφθούν, να ενταχθούν
στον ίδιο δημοσιονομικό χώρο που καταβάλλεται το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας. Αυτό διαφαίνεται σαφώς και από το άρθρο 18 του Ν.4354/2015 καθώς
επίσης και από τις αρμοδιότητες της Επιτροπής.
Είναι αιτία πολέμου για την ΠΟΕΔΗΝ το παζάρι που γίνεται γύρω από την καταβολή του Επιδόματος Επικίνδυνης
και Ανθυγιεινής Εργασίας.
Διαφαίνεται σαφέστατα στο άρθρο 18 του Ν.4354/2015
το οποίο προβλέπει την ευθυγράμμισής του με τις βέλτιστες
πρακτικές που ισχύουν στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Δηλαδή αντικατάστασής του με μέτρα πρόληψης
έκθεσης σε κίνδυνο.
Επισημαίνουμε ότι οι εργαζόμενοι στις Δημόσιες υπηρεσίες Υγείας, Πρόνοιας και ΕΚΑΒ λαμβάνουν μαζί με το εν
λόγω επίδομα 800€ μηνιαίο μισθό. Στην Σουηδία ο μισθός
νεοδιόριστων συναδέλφων μας είναι 2.800€, στη Γαλλία
2.700€ στην Μεγάλη Βρετανία 2.600€ μετά τους φόρους. Ως
εκ τούτου καμία σύγκριση.
Με τον Ν.4387/2016 από 13 Μαΐου 2016 ενοποιήθηκαν
τα ασφαλιστικά ταμεία (ΕΦΚΑ). Κληρονομήσαμε τις δυσμενείς υποχρεώσεις του ΕΦΚΑ (αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, αύξηση εισφορών, μειώσεις συντάξεων κ.α.) η
κυβέρνηση όμως ξέχασε ως όφειλε να εφαρμόσει τις ενιαίες παροχές που προβλέπει.
Υπάλληλοι των Νοσοκομείων, του ΕΚΑΒ, της Πρόνοιας, των Κέντρων Υγείας πολλών ειδικοτήτων που διέθεταν
ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ είναι ενταγμένοι στα ΒΑΕ, εν
αντιθέσει με όσους διέθεταν ασφαλιστικό φορέα του Δημοσίου. Τώρα είμαστε όλοι στον ΕΦΚΑ αλλά με άνισες παροχές.
Ως εκ τούτων η πρότασή μας για τις αποδεδειγμένες
Επικίνδυνες και Ανθυγιεινές συνθήκες που δουλεύουν οι
υγειονομικοί, προνοιακοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι του
ΕΚΑΒ είναι αυτονόητη.
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•Άμεση ένταξη στα ΒΑΕ όσων εργάζονται σε επαγγέλματα που το ΙΚΑ αναγνωρίζει ως ΒΑΕ (εν αντιθέσει με το
Δημόσιο).
• Διπλασιασμός του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας σε όλους τους δικαιούχους σε σχέση
με το σημερινό καταβαλλόμενο ποσό.
• Ένταξη στην πρώτη κατηγορία του προσωπικού που
υπηρετεί στην Ιατρική Υπηρεσία και στα τμήματα επιστασίας των Νοσοκομείων ή αντιστοίχων ειδικοτήτων στο Κέντρο Υγείας, το ΕΚΑΒ, την Πρόνοια.
• Ένταξη στη γ’ κατηγορία των Διοικητικών Υπαλλήλων
οι οποίοι είναι σε επαφή με τους Ασθενείς (ΤΕΠ, κλινικές
κλπ)
• Οι Μετακινημένοι υπάλληλοι που απασχολούνται σε

εργασίες που χορηγείται το Επίδομα θα πρέπει να το λαμβάνουν.
Το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας
προϋπολογίζεται για τα Νοσοκομεία, το ΕΚΑΒ, τα Κέντρα
Υγείας, τις Προνοιακές Μονάδες στα 100εκ. ευρώ κατ’
έτος και με την πρότασή μας διαμορφώνεται στα 200εκ.
ευρώ. Αξίζουν οι υπάλληλοι των Νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας, του ΕΚΑΒ, των Προνοιακών Μονάδων τα
100εκ.ευρώ επιπλέον καθότι κρατάνε όρθιες τις υπηρεσίες
σε συνθήκες εργασιακής εξουθένωσης, με ελάχιστο προσωπικό κάτω των ορίων ασφάλειας και ελάχιστα κονδύλια
που δεν καλύπτουν τις λειτουργικές ανάγκες.

ΒΑΖΟΥΝ ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
ΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
ΔΑΦΝΙ - ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ
Άλλη μία παράσταση αυτοαποθέωσης της Πολιτικής
Ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας για τις πολιτικές που
ασκούν στη Δημόσια Ψυχική Υγεία κατά την ημερίδα που
πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υγείας την Δευτέρα
9/7/2018 με θέμα «παρουσίαση του τομεοποιημένου σχεδιασμού ανάπτυξης των Μονάδων Ψυχικής Υγείας».
Η πραγματικότητα είναι ότι εξελίσσονται σε αρχιτέκτονες παράδοσης της Ψυχικής Υγείας στις Μ.Κ.Ο., την
ΑΕΜΥ και τον Ιδιωτικό Τομέα. Βρίσκονται εκτός τόπου και
χρόνου καθότι σήμερα δεν υφίσταται ούτε στο κατ’ ελάχιστο τομεοποιημένο δίκτυο υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας που
να καλύπτει τις ανάγκες σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές
ομάδες αναφοράς. Ποτέ δεν υπήρξε και κάθε ημέρα χειροτερεύουν τα πράγματα αφού κλείνουν δραστηριότητες
και μονάδες και ταυτόχρονα αυξάνεται η ζήτηση σε υπηρεσίες.
Ούτε κατά διάνοια δεν λειτουργεί σήμερα ολοκληρωμένο δίκτυο υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (Πρωτοβάθμιων,
Εισαγωγών, Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης) ανά συγκεκριμένο πληθυσμό αναφοράς.
Αυτό το επιβεβαιώνει το πλήθος των εισαγωγών οξέων περιστατικών, με εισαγγελική παραγγελία στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία και τις Ψυχιατρικές Κλινικές των
Νοσοκομείων, που ανέρχεται στο 60% των συνολικών εισαγωγών.
Το μαρτυρούν οι υπεράριθμοι ασθενείς που εισάγονται στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία και τις Ψυχιατρικές
Κλινικές που νοσηλεύονται σε ράντζα. Πολιτική Ψυχικής
Υγείας κάνουν οι εισαγγελείς, οι οποίοι παραπέμπουν
ασθενείς για εισαγωγή από τα σύνορα και τα νησιά της
χώρας, στα δύο Ψυχιατρικά Νοσοκομεία Δαφνί – Δρομοκαίτειο, αν και μεσολαβούν στην διαδρομή πολλές Ψυχιατρικές Κλινικές οξέων περιστατικών Γενικών Νοσοκομείων.
Ο αριθμός των εισαγωγών στα τρία εναπομείναντα
Ψυχιατρικά Νοσοκομεία είναι στο 80% των συνολικών εισαγωγών (10.000 κατ’ έτος).
Η Πρωτοβάθμια Περίθαλψη στηρίζεται κυρίως στα
έκτακτα και τακτικά εξωτερικά ιατρεία των δύο Ψυχιατρικών Νοσοκομείων. 100.000 περιστατικά εξετάζονται
κατ’ έτος.
Ξεπερνούν τους 150.000 οι Ασθενείς που εξετάζονται
συνολικά στις Πρωτοβάθμιες Υπηρεσίες των δύο Νοσο-
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κομείων (90.000 στο ΔΑΦΝΙ και 60.000 στο ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ)
Την ανυπαρξία του δικτύου Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, το επιβεβαιώνει το ποσοστό των εισαγγελικών εντολών, ο μεγάλος αριθμός επανεισαγωγών χρονίων πασχόντων, ο αριθμός των αυτοκτονιών, οι παραβατικές πράξεις
των ψυχικά πασχόντων στην κοινότητα (βλέπε σχετική
έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ για την Δημόσια Ψυχική Υγεία).
Δεν υφίσταται σήμερα ολοκληρωμένο δίκτυο κοινωνικής επανένταξης των ψυχικά πασχόντων, καθότι δεν
λαμβάνονται μέτρα από το Κράτος για την επαγγελματική
τους αποκατάσταση. Δεν διατίθεται ούτε μία θέση επιδοτούμενης εργασίας.
Οι ΚΟΙΣΠΕ όπου υπάρχουν προσφέρουν ένα χαρτζιλίκι στους ασθενείς. Μάλιστα καταργήσανε και το θεραπευτικό κίνητρο 160 ευρώ το μήνα για όσους ασθενείς
συμμετέχουν σε εργασίες εντός των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων, λόγω έλλειψης κονδυλίων.
Έτσι οι ξενώνες και τα διαμερίσματα προσφέρουν
καλύτερες συνθήκες διαβίωσης στους φιλοξενούμενους,
μετεξελίσσονται όμως σε μικρά άσυλα αφού οι φιλοξενούμενοι ασθενείς μετατρέπονται σε χρόνιοι.
Τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία κρατούν όρθιο το σύστημα
Ψυχικής Υγείας. Εισάγονται ασθενείς από όλη την χώρα
οξέα περιστατικά. 10.000 ασθενείς κατ’ έτος εισάγονται
από τις συνολικά 12.000 εισαγωγές που γίνονται στις Δημόσιες Μονάδες Ψυχικής Υγείας. Προσέρχονται δεμένοι
με χειροπέδες από τους αστυνομικούς στην εφημερία
και νοσηλεύονται τριάντα εξ’ αυτών από μία ή δύο Νοσηλεύτριες στη βάρδια σε κάθε τμήμα. Τραγικές είναι οι
ελλείψεις προσωπικού. Μεγάλη η επικινδυνότητα.
Η Κυβέρνηση πανηγυρίζει για τις Ψυχιατρικές Κλινικές που άνοιξαν. Οι τρεις λειψές που άνοιξαν δείχνουν
ακριβώς την ολιγωρία. Στα τρία χρόνια Κυβέρνησης Σύριζα- Ανέλ, άνοιξαν τρεις Ψυχιατρικές Κλινικές σε Γενικά
Νοσοκομεία που η οργανική τους ένταξη και οι εργασίες
κατασκευής ξεκίνησαν πριν από δέκα χρόνια.
Στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης άνοιξε με 10 κλίνες
η οποία όμως δεν θα εφημερεύει για οξέα Ψυχιατρικά
περιστατικά επί ένα χρόνο!!!
Στη Κόρινθο 12 κλίνες και στα Γιαννιτσά 12 Κλίνες
που εφημερεύουν.
Το Δημόσιο Σύστημα Ψυχικής Υγείας μόνο για την
αποσυμφόρηση των ασθενών και την κατάργηση των
ράντζων που αναπτύσσονται στις Μονάδες οξέων περιστατικών, χρειάζεται τουλάχιστον 20 ακόμη Ψυχιατρικές
κλίνες σε Γενικά Νοσοκομεία των 15 κλινών. Πανηγυρί-
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ζουν με τις τρεις εκ των οποίων η μία δεν θα εφημερεύει
επί ένα έτος.
Η συρρίκνωση και η κατάργηση των Ψυχιατρικών
Νοσοκομείων προωθείται για ξεφόρτωμα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό της Δαπάνης λειτουργίας των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων, στα πλαίσια της επίτευξης των
υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων λόγω της λήξης των
κοινοτικών προγραμμάτων για την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση.
Η Κυβέρνηση επιδιώκει εκτός των άλλων και την
εσωτερική αυτορρύθμιση του συστήματος. Την εξεύρεση
λύσεων για την φροντίδα από τους ίδιους τους ασθενείς ή
τις οικογένειές τους. Επειδή χρήματα δεν υπάρχουν λόγω
των μακροχρόνιων νοσηλειών, θα γεμίσουν τα παγκάκια
και οι στάσεις του μετρό με Ψυχικά ασθενείς. Θα αυξηθεί στο κατακόρυφο η παραβατικότητα και η εγκληματικότητα.
Η Κυβέρνηση προωθεί την κατάργηση των εναπομεινάντων Ψυχιατρικών Νοσοκομείων. Μόνο που το κρύβει.
Το σχέδιό της είναι καταστροφικό για τους Ψυχικά πάσχοντες.
Με βάση το σχέδιο που προωθείται προς ψήφιση και
εφαρμογή, τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας μεταφέρονται οργανικά, Διοικητικά, λειτουργικά στις ΥΠΕ. Θα έχουν την
τύχη των Κέντρων Υγείας αστικού και αγροτικού τύπου
που μεταφέρθηκαν στις ΥΠΕ. Λουκέτο.
Σήμερα η λειτουργία τους εξασφαλίζεται από το λειψό
προσωπικό των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων που μετακινήθηκαν αν και διαθέτουν ξεχωριστούς οργανισμούς. Το
ίδιο και η κάλυψη των λειτουργικών δαπανών.
Οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, παρά
τις δεσμεύσεις των Υπουργών μέσω των περιφερειακών
Διοικήσεων ΤοΨΥ που είναι ελεγχόμενες και διορισμένες
από την Κυβέρνηση, θα περάσουν στα Κέντρα Ψυχικής
Υγείας και ως εκ τούτω στην Υγειονομική Περιφέρεια.
Φεύγουν από τα Ψυχιατρικά και Γενικά Νοσοκομεία.
Το αποτέλεσμα θα είναι οι ξενώνες, τα οικοτροφεία,
τα διαμερίσματα, οι επαγγελματικές δραστηριότητες, να
κλείσουν ή θα δοθούν στις Μ.Κ.Ο., την ΑΕΜΥ Α.Ε. και θα
λειτουργούν με το σημερινό λειψό προσωπικό που ανήκει
οργανικά στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, το οποίο θα μετακινηθεί υποχρεωτικά. Ότι έγινε στη Σαντορίνη, που έκλεισε το Κέντρο Υγείας και το Προσωπικό μεταφέρθηκε στο
Νοσοκομείο που λειτουργεί η ΑΕΜΥ Α.Ε.
Η ΑΕΜΥ Α.Ε. και οι Μ.Κ.Ο. θα αναλάβουν από εδώ και
στο εξής την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση με χρήματα
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Μ.Κ.Ο. λειτουργούν σήμερα ξενώνες, οικοτροφεία με παχυλές επιδοτήσεις από
την Ευρωπαϊκή Ένωση και αμφίβολο θεραπευτικό αποτέλεσμα.
Στην παραμικρή υποτροπή της νόσου οι φιλοξενούμενοι ασθενείς των ξενώνων που ανήκουν σε Μ.Κ.Ο. προκαλούν εισαγγελική εντολή για εγκλεισμό και εισάγονται
για νοσηλεία στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία αν και απαγορεύεται από τον κανονισμό λειτουργίας των ξενώνων. Σε

κάθε εφημερία των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων 2-3 περιστατικά είναι εισαγωγές με εισαγγελική παραγγελία από
ξενώνες των Μ.Κ.Ο.
Διαλύουν τους δύο πυλώνες της Δημόσιας Ψυχικής
Υγείας που είναι τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία ΔΑΦΝΙ –
ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ. Συρρικνώνουν τους οργανισμούς τους.
Καταργούν στο κάθε ένα από τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία
Δαφνί και Δρομοκαίτειο 100 κλίνες οξέων περιστατικών
και στερούν τη νοσηλεία σε 5000 ασθενείς οξέων περιστατικών κατ’ έτος.
Υποθετικά μελλοντικά το σχέδιο προβλέπει ότι τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία θα αναπτύξουν άλλες δραστηριότητες οι οποίες όμως δεν θα αναπτυχθούν ποτέ λόγω της
οικονομικής δυσπραγίας για την κατασκευή τους και των
ελλείψεων Προσωπικού. Οι 2000 οργανικές θέσεις που
προβλέπονται σήμερα στα δύο Ψυχιατρικά Νοσοκομεία
(1200 Δαφνί – 800 Δρομοκαίτειο), μειώνονται σε 600, (300
και 300). Ετοιμάζονται να βγάλουν και υπεράριθμο Προσωπικό μέσω της συρρίκνωσης.
Επικίνδυνη είναι η πρότασή τους για την στελέχωση των Ψυχιατρικών τμημάτων ενηλίκων. Προτείνουν 13
Νοσηλευτές για κάθε Ψυχιατρικό τμήμα, όταν τώρα είναι
11-12 και λόγω των repo – αδειών (πάσης φύσεως) είναι
ένας Νοσηλευτής σε κάθε βάρδια. Επικαλούνται στρεβλά
τα διεθνή στάνταρ.
Τα διεθνή στάνταρ ορίζουν για κάθε έναν ασθενή, έναν
Νοσηλευτή σε Ψυχιατρικά τμήματα οξέων περιστατικών.
Η ενδεδειγμένη στελέχωση σε Νοσηλευτές στα Ψυχιατρικά τμήματα ενηλίκων οξέων περιστατικών θα πρέπει να
είναι 25-30 (Νοσηλευτές στο καθένα).
Τα ψέματα που αναφέρονται στην έκθεση σχετικά
με την σημερινή στελέχωση ξεπερνούν κάθε προηγούμενο. Γράφουν ότι σήμερα το κάθε τμήμα στελεχώνεται
με 5 Ψυχιάτρους, 2 Ψυχολόγους, 1 Κοινωνικό Λειτουργό,
1 Διοικητή Υπάλληλο, 2 Τεχνικούς και λοιπό Προσωπικό.
Σύνολο 23.
Που τους βρήκαν; Υπάρχει ένας επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας για δύο και τρία τμήματα. Στο ΔΑΦΝΙ υπηρετούν 1200 υπάλληλοι στις 2.500 οργανικές θέσεις με
ανεπτυγμένες πάνω από 100 μονάδες και δραστηριότητες.
Στο Δρομοκαϊτειο υπηρετούν 450 υπάλληλοι σε 1.450 οργανικές θέσεις με πάνω από 40 ανεπτυγμένες μονάδες
και δραστηριότητες.
Η κάλυψη σε επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας πλην
Νοσηλευτών είναι ένας για κάθε ειδικότητα σε δύο και
τρία τμήματα στο Δαφνί και το Δρομοκαίτειο και σε Νοσηλευτικό Προσωπικό είναι ένας ή δύο Νοσηλευτές σε
κάθε βάρδια σε τμήματα τριάντα ασθενών!!!
Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ, η ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ του ΔΑΦΝΙ & του
ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟΥ είναι η ταφόπλακα της Δημόσιας Ψυχικής Υγείας.
Δεν θα περάσει. Θα απαντήσουμε αγωνιστικά με Κινητοποιήσεις.

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ – ΚΕΝΤΡΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ – ΕΚΑΒ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ , ΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, ΤΙΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ, ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ, ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΤΡΑΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
• Ανθεί ο Ιδιωτικός Τομέας που σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν συνάψει συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ και
επιβαρύνονται εξολοκλήρου οι πολίτες από την τσέπη
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τους.
• Σε άλλα Κέντρα Υγείας διαλυμένος ο Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός και σε άλλα σκουριάζει στα κουτιά
λόγω έλλειψης προσωπικού. Συντηρούνται από εράνους. Χωρίς διοικητική υποστήριξη, καθαριότητα, φύλαξη.
• ΜΕΘ τραγική κατάσταση. Νησιά Κυκλάδων χάος
καμιά Κλίνη ΜΕΘ. 6 μόνο Κλίνες (Ρόδος) ΜΕΘ στα Δωδεκάνησα, 4 μόνο Κλίνες ΜΕΘ (Κέρκυρα) στο Ιόνιο.
Ζάκυνθος 5 Κλίνες ΜΕΘ κλειστές, Πολύγυρος 4 Κλίνες
ΜΕΘ κλειστές.
• Δεν γίνονται ούτε φυσιολογικοί τοκετοί σε Νοσοκομεία του Αιγαίου Πελάγους (Λήμνος, Νάξος, Σαντορίνη κ.α.).
• Χωρίς καρδιολόγο στα Κέντρα Υγείας Πάρου – Άνδρου κλπ. Στα Κέντρα Υγείας Μήλου – Αμοργού –Ίου
υπηρετεί μόνος ένας Γενικός Ιατρός.
• Το Νοσοκομείο Σάμου έμεινε χωρίς παιδίατρο και
ενδοκρινολόγο.
• Κρήτη μεγάλη έλλειψη Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού.
• ΤΕΠ Ηγουμενίτσας 18 χιλιόμετρα μακριά από το
Νοσοκομείο μέσα σε χωματόδρομο, χωρίς γιατρούς και
προσωπικό
• Ικαρία ένας γιατρός σε κάθε ειδικότητα
• Νοσοκομείο Κω χωρίς καρδιολόγο.

• Ιθάκη πλήρης εγκατάλειψη του Κέντρου Υγείας.
• Νάξος χωρίς Αξονικό.
• Κέρκυρα έλλειψη παθολόγων.
• Κέντρο Υγείας Μυτιλήνης χωρίς καρδιολόγο, λειψά ασθενοφόρα, ακάλυπτες βάρδιες, χωρίς ακτινολόγους, χωρίς φύλαξη
ΕΚΑΒ
Σε επικίνδυνα επίπεδα η διαχειριστική κατάσταση
• Σε όλα τα νησιά λειψά ασθενοφόρα σε κάθε βάρδια. Υποτυπώδης παρουσία του ΕΚΑΒ. Καθόλου ή πολλές ακάλυπτες βάρδιες στα Κέντρα Υγείας.
• Υποτυπώδη κάλυψη με ασθενοφόρα των νησιών.
Ίος (1 διασώστης)(, Κάρπαθος (2 διασώστες), Ιθάκη
(ένας μόνο οδηγός), Κάλυμνος (4 διασώστες), Παξοί
(χωρίς κανένα οδηγό Ασθενοφόρου), Σκιάθος (2 διασώστες), Σκόπελος (4 οδηγοί), Αλόννησος (1 οδηγός)
• Μεγάλη αύξηση της ζήτησης στις Υγειονομικές
Μονάδες των νησιών λόγων των μεταναστών και των
προσφύγων. HOT SPOT σύγχρονα υγειονομικά ναρκοπέδια.
• Τα Κέντρα Υγείας και τα Νοσοκομεία λόγω έλλειψης κονδυλίων εμφανίζουν ελλείψεις σε υλικά. Ασυντήρητος ο εξοπλισμός και οι υποδομές. Δεν διαθέτουν
βασικό ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό
Η συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ

ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΈΝΤΡΩΝ ΥΓΕΊΑΣ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΎ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΊΑΣ
• Τα δάπεδα των Κέντρων Υγείας είναι σε όλα τα Κέντρα Υγείας από κατεστραμμένα πλακάκια καρκινογόνου
αμίαντου.
Οι εργαζόμενοι φοβούνται την έκθεση σε καρκινογόνο αμίαντο και μάλιστα κατεστραμμένο.
Πολλά κρούσματα καρκίνου σε εργαζόμενους, 4
εργαζόμενοι με καρκίνο στο Κ.Υ. Ναυπάκτου (οι τρεις
έχασαν τη ζωή τους), 4 εργαζόμενοι με καρκίνο στο Κ.Υ.
Αστακού. 2 Νοσηλευτές με καρκίνο στο Κ.Υ. Αιτωλικού
Ποιος μπορεί να αποκλείσει ότι δεν σχετίζονται με τα
κατεστραμμένα δάπεδα αμιάντου;
• Τραγικές ελλείψεις Προσωπικού
• Κατεστραμμένα Κέντρα Υγείας – μπάζουν νερά, Οι
γιατροί εξετάζουν με ομπρέλες
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
• ΤΟΜΥ- Οικογενειακοί Ιατροί με αριθμούς. Φιάσκο
της Κυβέρνησης
• Κέντρα Υγείας μετατρέπονται σε ΤΟΜΥ λόγω τραγικών ελλείψεων Προσωπικού.
• Μεγάλες καθυστερήσεις στις διακομιδές των έκτακτων περιστατικών λόγω έλλειψης διασωστών και διαχειριστικής ανεπάρκειας του ΕΚΑΒ.
Γι’ αυτό οργανώνουμε την μεγάλη κινητοποίηση στη
Ναύπακτο.
Η ΠΟΕΔΗΝ συνδιοργανώνει με το Εργατικό Κέντρο
Ναυπάκτου μεγάλη κινητοποίηση, Καραβάνι Σωτηρίας
της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης στη πόλη της Ναυπάκτου
με αιχμή τα προβλήματα των Κέντρων Υγείας του Νομού
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Αιτωλοακαρνανίας.

Η πορεία θα εκκινήσει από το Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου στις 8:30πμ και θα καταλήξει στην κεντρική πλατεία
της πόλης. Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν οι φορείς της
πόλης προεξέχοντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη
Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.κ. Ιερόθεου.
Η Πρωτοβάθμια Περίθαλψη καρκινοβατεί λόγω τραγικών ελλείψεων προσωπικού, κονδυλίων αλλά και της
διαχειριστικής ανεπάρκειας του ΕΚΑΒ.
Η κυβέρνηση δείχνει κινητικότητα όχι για να βελτιώσει την Πρωτοβάθμια Περίθαλψη αλλά για να την απορρυθμίσει ακόμη περισσότερο λόγω Μνημονιακών και Μεταμνημονιακών δεσμεύσεων.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Τα Κέντρα Υγείας του Νομού Αιτωλοακαρνανίας εμ-
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φανίζουν τραγική εικόνα. Γι’ αυτό οργανώνουμε εκεί την
κινητοποίηση. Το καραβάνι της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης.
Οι Υπουργοί Υγείας και η Διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας δείχνουν εγκληματική αδιαφορία.
Τα δάπεδα όλων Κέντρων Υγείας του Νομού είναι
στρωμένα με πλάκες αμιάντου οι οποίες έχουν καταστραφεί.
Τίθεται το ζήτημα επιτακτικά από τους εργαζόμενους
λόγω της καθημερινής έκθεσης σε κίνδυνο χωρίς να
λαμβάνεται μέριμνα για αντικατάσταση του καρκινογόνου αμιάντου.
Μάλιστα οι εργαζόμενοι φοβούνται ότι τα περιστατικά
καρκίνου που εμφανίζουν εργαζόμενοι μπορεί να σχετίζονται με την εισπνοή αμίαντου.
Στο Κ.Υ. Ναυπάκτου έχουμε τέσσερις εργαζόμενους
που εμφάνισαν καρκίνο (τρείς έχασαν τη μάχη για τη
ζωή), στο Κ.Υ. Αστακού έχουμε άλλους τέσσερις εργαζόμενους με καρκίνο, στο Κ.Υ. Αιτωλικού 2 Νοσηλεύτριες
πάσχουν από καρκίνο.
Αναλυτικά τα προβλήματα των Κέντρων Υγείας του
Νομού Αιτωλοακαρνανίας.
Κ.Υ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ: Εξυπηρετεί 50.000 μόνιμους κατοίκους και διπλάσιους το καλοκαίρι λόγω τουρισμού.
Μετακινήσεις των Νοσηλευτριών από Κ.Υ. προς ΠΓΝΠ, με
τις οποίες αποδυναμώνεται το Κ.Υ. και θα υπάρχει σοβαρό
πρόβλημα λειτουργίας.
Το Ακτινολογικό τμήμα δεν λειτουργεί εδώ και 5 μήνες, με αποτέλεσμα να μην εξυπηρετεί τις ανάγκες των
ασθενών.
Το Μικροβιολογικό τμήμα λειτουργούσε με δύο παρασκευάστριες που είχαν οργανική θέση στο Κ.Υ. οι
οποίες όμως έχουν αποχωρήσει. Η μία συνταξιοδοτήθηκε εδώ και 7 χρόνια περίπου και η άλλη παραιτήθηκε, οπότε τώρα λειτουργεί με μία μόνο παρασκευάστρια
αποσπασμένη από τον Άγιο Αλέξιο Πατρών με συνέπεια
τις ημέρες που λαμβάνει άδεια το τμήμα να έχει σοβαρό
πρόβλημα λειτουργίας.
Το Διαβητολογικό Ιατρείο του Κ.Υ. λειτουργεί με μόνο
2 ιατρούς ειδικευμένους και προσφέρει υπηρεσίες σε
πάνω από 5.000 διαβητικούς ασθενείς.
Την μεγάλη καθυστέρηση και υπερβολική αναντιστοιχία με τα Νοσοκομεία ευθύνης της 6ης ΥΠΕ, στην καταβολή των δεδουλευμένων (νυχτερινών, αργιών, εφημεριών).
Το δάπεδο του Κ.Υ. είναι στρωμένο με πλακάκια
αμιάντου. Τα πλακάκια εμφανίζουν φθορές και είναι
άκρως επικίνδυνα για την υγεία του Προσωπικού και
ασθενών, καθώς υπάρχει κίνδυνος εισπνοής κατεστραμμένου καρκινογόνου αμιάντου. 4 εργαζόμενοι εμφάνισαν
καρκίνο εκ των οποίων οι τρείς έχασαν τη ζωή τους.
Τους χειμερινούς μήνες δεν έχουμε επαρκή ποσότητα
πετρελαίου θέρμανσης.
Τα έκτακτα περιστατικά διακομίζονται από το ΕΚΑΒ
στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου που αντιμετωπίζει σημαντικές ελλείψεις Ιατρών βασικών ειδικοτήτων και είναι
σε μεγαλύτερη απόσταση από τα Νοσοκομεία της Πάτρας
που είναι καλύτερα στελεχωμένα.
Για ποιο λόγο να ταλαιπωρούνται οι ασθενείς έκτακτα
περιστατικά με συνεχείς διακομιδές Ναύπακτο – Μεσολόγγι – Πάτρα; Χάνεται χρόνος που στοιχίζει ζωές.
Ως συνέπεια των ανωτέρω προβλημάτων παρατηρείται
η σταδιακή αποδυνάμωση της λειτουργίας του Κ.Υ. Ναυπάκτου και η απαξίωση του ρόλου του όσον αφορά την

παροχή Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης στους κατοίκους της
πόλης και της ευρύτερης περιοχής.
Κ.Υ. ΑΣΤΑΚΟΥ: Εξυπηρετεί 12.000 μόνιμους κατοίκους και τριπλάσιους το καλοκαίρι λόγω τουρισμού (ακτές
Ιονίου Πελάγους). Η σκεπή του Κέντρου Υγείας διαλυμένη. Το Προσωπικό και οι Ασθενείς μέσα στο Κέντρο Υγείας κρατάνε ομπρέλες.
Δεν αντικαταστάθηκε η σκεπή αλλά τοποθετήθηκε
κάποια μόνωση που δεν γνωρίζουν οι εργαζόμενοι εάν
αρκεί. Θα το διαπιστώσουν το Χειμώνα με τις βροχές.
Δεν υπάρχει κανείς συντηρητής. Χαλασμένες βρύσες,
μπάνια τα πάντα. Ένας οδηγός προσπαθεί να επισκευάσει
ότι μπορεί χωρίς να είναι η δουλειά του.
Το δάπεδο του Κέντρου Υγείας είναι από κατεστραμμένο αμίαντο. Τέσσερα κρούσματα καρκίνου έχουμε σε
εργαζόμενους που μπορεί να σχετίζονται με το κατεστραμμένο δάπεδο από πλάκες αμίαντου. Κάνουν αναφορές, παρακαλάνε για την αντικατάστασή του, αλλά τίποτα.
Φύλαξη δεν υπάρχει καθόλου.
Υπηρετούν μόνο 2 Γενικοί ιατροί ο ένας μάλιστα προέρχεται από περιφερειακό ιατρείο και 2 αγροτικοί. Υπάρχει και ένας Οδοντίατρος που είναι συντονιστής.
Οδηγοί ασθενοφόρου υπάρχουν μόνο 2 και ένας οδηγός λεωφορείου από μετάταξη.
Το Κέντρο Υγείας δεν έχει κεντρική πόρτα. Είναι χαλασμένη. Πρόσφατα μπήκε άτομο μέσα στο Κέντρο Υγείας από τη χαλασμένη πόρτα με το αυτοκίνητο.
Κ.Υ. ΘΕΡΜΟΥ: Καλύπτει μία περιοχή 7000 κατοίκων.
Το δάπεδο του Κέντρου Υγείας είναι από κατεστραμμένες πλάκες αμιάντου. Υπηρετούν μόνο Γενικοί ιατροί και
ένας Οδοντίατρος. Δεν λειτουργούν τα εργαστήρια, οι δύο
ακτινολόγοι αποσπασμένοι στο νοσοκομείο Αγρινίου.
Εργαστήρια αιματολογικό, μικροβιολογικό βιοχημικό ούτε
λόγος να γίνεται. Δεν υπάρχει φύλαξη. Οδηγός ασθενοφόρου δεν υπάρχει και χρέη οδηγού κάνει ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ
του Κ.Υ.
Κ.Υ. ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ: Μεγάλο πρόβλημα οι μετακινήσεις
ιατρών σε άλλα Κ.Υ. και περιφερειακά ιατρεία. Δεν υπάρχουν όλες οι ειδικότητες ιατρών. Τα φάρμακα τα προμηθεύονται από τα νοσοκομεία. Δεν υπάρχει φύλαξη του
Κ.Υ. και έχουν παρατηρηθεί κλοπές στον Κ.Υ., όπως πετρέλαιο θέρμανσης. Το δάπεδο του Κέντρου Υγείας είναι
από κατεστραμμένες πλάκες αμιάντου. Έχουμε δύο περιστατικά καρκίνου σε Νοσηλεύτριες και οι εργαζόμενοι
φοβούνται ότι μπορεί να σχετίζονται με τον καρκινογόνο
αμιάντου του δαπέδου.
Κ.Υ ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ: Λειτουργεί 24ωρο μόνο με αγροτικούς ιατρούς, τον Συντονιστή (ειδικός παθολόγος). Οι δύο
ιατροί που υπηρετούσαν στο Κ.Υ. έχουν πάρει μετάταξη.
Υπηρετούν μόνο δύο νοσηλευτικό προσωπικό, χωρίς διοικητικό και τεχνικό προσωπικό. Χωρίς ακτινολογικό εργαστήριο και εργαστήρια αίματος. Το δάπεδο του Κέντρου
Υγείας είναι στρωμένο με πλάκες καρκινογόνου Αμιάντου.
Καμία φύλαξη του κτηρίου. Το πάτωμα από κατεστραμμένες πλάκες αμιάντου.
Κ.Υ. ΒΟΝΙΤΣΑΣ: Οξύ το κτηριακό πρόβλημα πρόβλημά του Κ.Υ. ΒΟΝΙΤΣΑΣ. Μεγάλο το πρόβλημα της οροφής του κτηρίου, με αποτέλεσμα όταν βρέχει τα νερά να
στάζουν μέσα και πολλές φορές πάνω στα μηχανήματα.
Κρατάνε ομπρέλες οι εργαζόμενοι. Επίσης πρόβλημα
στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του κτηρίου. Αποτέλεσμα ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός να μην λειτουργούν
και να παρουσιάζει προβλήματα με αποτέλεσμα να μην
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εξυπηρετούνται οι χρήστες υγείας. Υπάρχει ένας παρασκευαστής που κάνει τις αιμοληψίες και τις στέλνουν με
COURIER στην Αμφιλοχία. Ακτινολογικό δεν λειτουργεί.
Φύλαξη δεν υπάρχει. Οι εργαζόμενοι που υπηρετούν τώρα
είναι με μετακίνηση η απόσπαση. Υπάρχουν δύο θέσεις
διοικητικών αλλά και οι δυο με μετακίνηση στο νοσοκομείο Αγρινίου. Υπηρετούν 4 Γενικοί Ιατροί και 3 αγροτικοί.
2 οδηγοί με μετακίνηση. Το δάπεδο είναι φτιαγμένο από
κατεστραμμένες πλάκες αμιάντου.
Κ.Υ. ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ: Κτηριακά προβλήματα καθώς
δεν υπάρχει συντήρηση. Δυσκολία και αργοπορία στα
αναλώσιμα υλικά. Χωρίς ακτινολογικό εργαστήριο και γενικά εργαστήρια αίματος. Χωρίς φύλαξη. Χωρίς διοικητική
και τεχνική υποστήριξη. Το δάπεδο είναι φτιαγμένο από
κατεστραμμένες πλάκες καρκινογόνου αμιάντου.
ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
Ποια είναι η κατάσταση σήμερα του δικτύου
Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης;
Ο Πρωθυπουργός εξήγγειλε την λειτουργία 239 Τοπικών
Μονάδων Υγείας.
Η ανταπόκριση πενιχρή. Η κυβέρνηση προκηρύσσει
και επαναπροκηρύσσει τους διαγωνισμούς για στελέχωση
των ΤΟΜΥ και τη σύναψη συμβάσεων μέσω ΕΟΠΥΥ Οικογενειακών Ιατρών.
Προκηρύχθηκαν 1.195 οικογενειακοί ιατροί για την
κάλυψη των ΤΟΜΥ και τελικά έγιναν 583 αιτήσεις. Τώρα
επαναπροκηρύχθηκαν 953 θέσεις. Αυτό δείχνει ότι τελι-

κά ούτε οι αιτούντες αποδέχθηκαν τον διορισμό. Πώς να
υπάρξει ενδιαφέρον με διετείς συμβάσεις από κοινοτικά
κονδύλια και 1200 ευρώ μισθό το μήνα.
Τελικά σήμερα λειτουργούν 62 ΤΟΜΥ με δανεικούς γιατρούς από τα Κέντρα Υγείας Αγροτικού και Αστικού τύπου.
Ο οικογενειακός γιατρός είναι άλλο ένα φιάσκο
της κυβέρνησης. Προκηρύχθηκαν 2.829 θέσεις οικογενειακών γιατρών για να συνάψουν συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ
και έγιναν 1.200 αιτήσεις. Ο αριθμός των αιτήσεων δεν
είναι πραγματικός. Έως σήμερα κανείς δεν αποδέχθηκε
να υπογράψει συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ.
Στη τέταρτη αξιολόγηση ένα από τα προαπαιτούμενα
που εκκρεμεί είναι η λειτουργία των ΤΟΜΥ. Να δούμε τι
θα σκαρφιστεί η κυβέρνηση. Ξεκινάει ήδη την μετονομασία των Κέντρων Υγείας σε ΤΟΜΥ.
Τα Κέντρα Υγείας στενάζουν από προσωπικό. Στις
7.500 οργανικές θέσεις Ιατρών υπηρετούν 3.000 εκ των
οποίων 2.000 αγροτικοί και 1.000 ειδικευμένοι. Στις
10.000 οργανικές θέσεις λοιπού προσωπικού υπηρετούν
3.500. Γι’ αυτό τα Κέντρα Υγείας ξέμειναν από γιατρούς,
νοσηλευτές, παραϊατρικό, συντηρητές.
Εάν συνδυαστεί με την διαχειριστική ανεπάρκεια του
ΕΚΑΒ λόγω έλλειψης πληρωμάτων Ασθενοφόρων οι ζωές
των εκτάκτων περιστατικών βρίσκονται στο έλεος του θεού
και μάλιστα σε δυσπρόσιτες περιοχές.

ΠΟΡΕΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΣΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟ
ΑΘΗΝΑ 11/6/2018
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 416
ΠΡΟΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΠΟΕΔΗΝ 6Η ΥΠΕ
Η ΠΟΕΔΗΝ συνδιοργανώνει με το Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και τους Εργαζόμενους του Κέντρου
Υγείας της πόλης μεγάλη κινητοποίηση στη Ναύπακτο
την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 για τη ΣΩΤΗΡΙΑ της Δημόσιας Υγείας με αιχμή την ανάδειξη των προβλημάτων
της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης και ειδικότερα του
Κέντρου Υγείας Ναυπάκτου – Άνω Χώρας.
Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο

Υγείας στις 8:30πμ. Θα ακολουθήσει μεγάλη πορεία
προς την Πλατεία της πόλης στην οποία θα γίνουν χαιρετισμοί από τους Φορείς.
Η ΠΟΕΔΗΝ προκηρύσσει Στάση Εργασίας για τα
Σωματεία μέλη της 6ης ΥΠΕ την Πέμπτη 28/6/2018 7πμ
– 3μμ.
Καλεί τις Διοικήσεις των Σωματείων να οργανώσουν τη συμμετοχή των εργαζομένων από την Υγειονομική Περιφέρεια στη μεγάλη πορεία Σωτηρίας των
Υγειονομικών Μονάδων (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας)
και ΕΚΑΒ.
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24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 3-7-2018
ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
24ωρη ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ & 4ΩΡΗ
ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ 11πμ – 3μμ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 11:30πμ έξω από το Υπουργείο Υγείας
Ψήφισαν Αιφνιδιαστικά Νόμο με τον οποίο
• απολύεται όλο το Συμβασιούχο Προσωπικό παρά τις δεσμεύσεις
και τους παλικαρισμούς Πολάκη.
• παρατείνεται πέντε μήνες η ομηρία τους και μάλιστα με διακοπή
και νέες συμβάσεις διακόπτοντας έτσι τα δικαιώματα των συμβασιούχων για μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου.
• Χωρίς πριμοδότηση ούτε ενός μορίου ο διαγωνισμός για το συμβασιούχο Προσωπικό.
Ομηρία έως τις Εθνικές Εκλογές και μετά ΑΠΟΛΥΣΗ
Ο Αν. Υπουργός Υγείας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ παίζει με το επαγγελματικό μέλλον των 12.000 συναδέλφων που εργάζονται στις Μονάδες Υγείας και Πρόνοιας με ελαστικές μορφές
απασχόλησης αδιαφορώντας για την λειτουργία των Νοσοκομείων.
Από τους λεονταρισμούς κατά των δικαστών που είχαμε την
προηγούμενη εβδομάδα κατά την συνάντησή μας, φθάσαμε σήμερα στην πλήρη συμμόρφωση στις υποδείξεις των δικαστών και
μάλιστα με στρεβλό, δόλιο τρόπο που οδηγεί σε απόλυση όλων.
Ο Αν. Υπουργός Υγείας παρά τις δεσμεύσεις παρατείνει την
αγωνία των συμβασιούχων για πέντε μήνες και μετά τους απολύει
και βέβαια υπό την αίρεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να δεχθεί την
εν λόγω διάταξη και να εγκρίνει τη μισθοδοσία.
Οι Δικαστές του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν ζήτησαν την απόλυση του συμβασιούχου προσωπικού, αλλά έκριναν ότι με βάση το
Σύνταγμα δεν μπορούν να εργάζονται με συνεχείς ανανεωμένες
συμβάσεις πέραν του 24μήνου αφού καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Ο Αν. Υπουργός Υγείας αντί να μετατρέψει τις συμβάσεις σε
αορίστου χρόνου του επικουρικού και πρώην εργολαβικού προσωπικού με ταυτόχρονη σύσταση οργανικών θέσεων όπου δεν
υπάρχουν τους ΑΠΟΛΥΕΙ ΟΛΟΥΣ.
Με διάταξη που ψήφισε στη Βουλή στο νόμο του Υπουργείου
Ναυτιλίας με τίτλο «Μηχανισμός εφαρμογής, κρατική εποπτεία,
γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάμου (Μ.Ι.) και
άλλες διατάξεις», στο άρθρο 16, λύονται οι συμβάσεις του Επικουρικού Προσωπικού πλην γιατρών και συνάπτονται νέες συμβάσεις
από τους φορείς έως 31-5-2019. Πέντε μήνες παραπάνω αφού οι
ισχύουσες συμβάσεις ήταν έως 31.12.2018. Ο Νόμος προβλέπει
διαγωνιστική διαδικασία που θα έχει ολοκληρωθεί έως 30/10/2018
για τις θέσεις που υπηρετούσε το Επικουρικό Προσωπικό.
Ο διαγωνισμός διενεργείται από το ΑΣΕΠ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 (Α’ 28).
Η Κυβέρνηση απολύει το Επικουρικό Προσωπικό που εργάζεται σήμερα από την ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου και
μάλιστα αναδρομικά από την κοινοποίηση της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Επαναπροσλαμβάνεται πάλι από τους φορείς
με σύμβαση το αργότερο έως 31/5/2019 (καταληκτική ημερομηνία), για να μην εγείρονται δικαιώματα μονιμοποίησης λόγω της
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απασχόλησης άνω του 24μήνου αφού αποδεδειγμένα καλύπτουν
πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Θα αντικατασταθούν από άλλους που
θα προσληφθούν από το διαγωνισμό.
Όταν στη συνάντηση την περασμένη εβδομάδα διατυπώσαμε
τη θέση μας για μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου, ο
κος Πολάκης και ο κος Ξάνθος, αντέτειναν τη θεσμοθέτηση αυξημένης μοριοδότησης στο διαγωνισμό που θα ακολουθήσει, για να
έχουν προβάδισμα οι υπηρετούντες.
Τίποτα από όλα αυτά.
Η Διάταξη προβλέπει διαγωνισμό μέσω ΑΣΕΠ με το ν. 2190/94
χωρίς καμία επιπλέον μοριοδότηση της προϋπηρεσίας στις ίδιες
θέσεις . Ούτε καν το μοντέλο των συμβασιούχων των Δήμων που
κατ’ επανάληψη δεσμεύτηκαν ότι θα θεσμοθετήσουν αν και η
ΠΟΕΔΗΝ το απορρίπτει κατηγορηματικά, καθ’ ότι στους ΟΤΑ που
χρησιμοποιήθηκε οδήγησε σε απολύσεις σχεδόν όλων των συμβασιούχων και τώρα βρίσκονται με σκηνές στη πλατεία Κλαυθμώνος.
Στο Νόμο 4479/2017 άρθρο 24 που αφορούσε τους συμβασιούχους των ΟΤΑ προέβλεπε Ως προς το σύνολο των προσλήψεων
τακτικού προσωπικού που πραγματοποιούνται με την ειδική διαδικασία της παραγράφου αυτής, η εμπειρία στο αντικείμενο της
θέσης, η οποία προβλέπεται στην περίπτωση Β΄ της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), εφόσον έχει διανυθεί σε αντίστοιχες θέσεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας Ο.Τ.Α.
ή νομικών προσώπων αυτών, βαθμολογείται με δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι είκοσι τέσσερις
(24) μήνες. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι δεν εφαρμόζονται τα
ανώτατα όρια ηλικίας που προβλέπονται σε Υπουργική Απόφαση.
Στα Νοσοκομεία τίποτα!!!
Καμία ειδική πρόβλεψη που να οδηγεί στη μετατροπή των
συμβάσεων σε Αορίστου χρόνου.
Στην διάταξη του άρθρου 16 του εν λόγω νόμου δεν αναφέρεται κουβέντα για το πρώην εργολαβικό προσωπικό που βρίσκεται
στον αέρα, καθ’ ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο αθροίζει στο 24μηνο
απασχόλησης τις Συμβάσεις Έργου και εργασίας. Μάλιστα σε
πολλά Νοσοκομεία έχουν πολλούς μήνες απλήρωτοι οι συνάδελφοι πρώην εργολαβικό προσωπικό (πχ Άρτα κ.α.).
Παρ’ ότι ο Αν. Υπουργός Υγείας μας είπε ότι θα περάσει και
εκατό νόμους για το πρώην εργολαβικό προσωπικό εάν χρειαστεί
κατάπιε τη γλώσσα του για επανασύσταση των οργανικών θέσεων
και μονιμοποίηση και του πρώην εργολαβικού προσωπικού.
Για το Επικουρικό ιατρικό προσωπικό ο νόμος κουβέντα. Ο
Νόμος οδηγεί σε άμεση διακοπή των συμβάσεων και ΑΠΟΛΥΣΗ.
ΦΤΑΝΟΥΝ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΙΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ
ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ.
Η κυβέρνηση επιδιώκει την παράταση της ομηρίας έως τις
Εθνικές Εκλογές, αφαιρώντας ταυτόχρονα δικαιώματα διακόπτοντας τις τωρινές συμβάσεις που παρατείνει τη συνεχή εργασία πέραν του 24μήνου..
Δεν θα τους περάσει.
Την Τρίτη 3/7/2018 προκηρύσσουμε 24ωρη Πανελλαδική
Απεργία για την Περιφέρεια και για ην Αττική 4ωρη Στάση Εργασίας 11πμ – 3μμ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 11:30πμ έξω από το Υπουργείο Υγείας.
Τα Περιφερειακά Νοσοκομεία θα οργανώσουν Συγκεντρώσεις έξω από τα γραφεία των Διοικήσεων των Υγειονομικών Περιφερειών.

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΆ ΣΤΕΛΈΧΗ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ ΈΦΑΓΑΝ ΆΓΡΙΟ ΞΎΛΟ ΑΠΌ ΤΑ ΜΑΤ
ΆΡΠΑΞΑΝ ΤΗ ΝΤΟΥΝΤΟΎΚΑ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ ΤΗΝ ΏΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΘΈΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΉΨΗΣ
ΧΗΜΙΚΏΝ ΑΠΌ ΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΈΣ ΔΥΝΆΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΤ
ΆΚΑΡΠΗ Η ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟ ΤΣΑΚΑΛΏΤΟ!!! 16/7/2018
Το ξύλο το φάγαμε κατ’ εντολή Τσακαλώτου.
Κατέσχεσαν την ντουντούκα και βρίσκεται όπως μας
είπε η Αστυνομία στην Διεύθυνση Ασφαλείας για ταυτοποίηση
δακτυλικών αποτυπωμάτων. Τι δακτυλικά αποτυπώματα θα βρουν
στη ντουντούκα; Αποτυπώματα τρομοκρατών;

Το να καταγγείλεις όλα αυτά είναι πολύ λίγο!!!
Τα όσα ζήσαμε σήμερα θυμίζουν σκηνές από ολοκληρωτικά
καθεστώτα. Οι αστυνομικές δυνάμεις να επιτίθονται κατ’ επανάληψη στα συγκεντρωμένα συνδικαλιστικά στελέχη της ΠΟΕΔΗΝ
έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Να επιτίθονται, να κλωτσάνε,
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να βαράνε με πόδια και ασπίδες. Να μας κτυπάνε με μανία. Επιτίθονταν σε έξαλλη κατάσταση. Πήραν το νόμο στα χέρια τους.
Όπως σε ολοκληρωτικά καθεστώτα. Έσπαγαν και έριχναν αιχμηρά αντικείμενα κατά των συνδικαλιστικών στελεχών της ΠΟΕΔΗΝ. Απαράδεκτα πράγματα!!!
Μας έριξαν χημικά εξ επαφής, κατάμουτρα για να μας
προκαλέσουν ζημιά. Ήθελαν αίμα!!!
Όλα αυτά κατ’ εντολή Τσακαλώτου, αφού ήταν η τέταρτη φορά που αρνούνταν το ραντεβού.
Πολλοί συνάδελφοι αντιμετώπισαν σοβαρά αναπνευστικά
και οφθαλμολογικά προβλήματα. Άλλοι σοβαρότερα και κλήθηκε το ΕΚΑΒ για τις πρώτες βοήθειες.
Ντροπή για μια κυβέρνηση σε Δημοκρατική χώρα!!!
Έγινε και το εξής ασύλληπτο!!! Δεν έχει ξανασυμβεί!!!
Πάνω στις επιθέσεις των ΜΑΤ άρπαξαν την ντουντούκα της ΠΟΕΔΗΝ και τη κατέσχεσαν. Την ζητήσαμε από τον Διευθυντή της
Αστυνομίας. Το αρνήθηκε. Μας ενημέρωσαν ότι η ντουντούκα
κατασχέθηκε και βρίσκεται ήδη στην Διεύθυνση Ασφαλείας για
ταυτοποίηση των δακτυλικών αποτυπωμάτων που φέρει!!!
Τι θυμίζει αυτό!!!
Πότε και ποιοι κατέσχεαν τα μέσα μετάδοσης μηνυμάτων των απεργών, των διαδηλωτών;;;
Τελικά εδέησε να μας δεχτεί ο κος Τσακαλώτος με συνάντηση που έκλεισε έντρομος ο Διευθυντής του γραφείου του
στο Πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ και αυτό γιατί ήμασταν αποφασισμένοι να μείνουμε εκεί μέχρι την νύκτα. Έκανε ότι δεν γνώριζε
τίποτα ο κος Τσακαλώτος κατά τη συνάντηση για όσα προηγήθηκαν!!! Την πάπια ο κος Τσακαλώτος. Του ζητήσαμε να επιστραφεί η ντουντούκα της ΠΟΕΔΗΝ και άλλαλος. Δεν παρενέβη. Να
πούμε προκαταβολικά στον Υπουργό ότι η ντουντούκα φέρει τα
δακτυλικά αποτυπώματα του Προέδρου και στελεχών της ΠΟΕΔΗΝ. Δεν έχει δακτυλικά αποτυπώματα τρομοκρατών. Εκτός και
εάν οι διαδηλωτές κατά των Μνημονίων για την κυβέρνηση θεωρούνται τρομοκράτες. Συγχαρητήρια, είναι η πρώτη κυβέρνηση
που κατάσχει ντουντούκες!!!
Απίστευτο αλλά αληθινό!!! Με αγωνία περιμένουμε την
διερεύνηση των δακτυλικών αποτυμάτων!!!
Του ζητήσαμε να εκδώσει δελτίο τύπου καταδίκης της
βίας κατά διαδηλωτών από τα ΜΑΤ και επίσης αρνήθηκε.
Στη συνάντηση με τον κο Τσακαλώτο θέσαμε τα ζητήματα της αύξησης των δαπανών για την Υγεία στο μέσο όρο των
άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είχαν δεσμευθεί
την άνοιξη του έτους 2016, την κατάργηση του κανόνα για κάθε
μια αποχώρηση υπαλλήλου από εδώ και στο εξής προβλέπει
μία πρόσληψη που παγιοποιεί τις σημερινές τραγικές ελλεί-

ψεις προσωπικού και την οριστική μη αναπλήρωση των 25.000
αποχωρησάντων υπαλλήλων τη περίοδο των μνημονίων, την μη
περικοπή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
που το μαθαίνουμε ότι θα συμβεί από την Έκθεση Συμμόρφωσης
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης την οποία υπέγραψε ο
κος Τσακαλώτος, την ένταξη μας στα ΒΑΕ και την μονιμοποίηση
των 12.000 συμβασιούχων στα Νοσοκομεία, την Υγεία, την Πρόνοια και το ΕΚΑΒ με επανασύσταση των οργανικών θέσεων στο
υποστηρικτικό προσωπικό.
Ο κος Τσακαλώτος μας είπε ότι από το υπερπλεόνασμα
των 3,5δις ευρώ θα δει πόσο θα μοιράσει στην υγεία και πως.
Αλλά το ποσό θα είναι μικρό. Ξεκαθαρίσαμε ότι εμείς δεν θέλουμε λεφτά από τα ματωμένα πλεονάσματα ή υπερπλεονάσματα που δημιουργούνται από την μείωση των συντάξεων, των μισθών, από φόρους, από την περικοπή των κοινωνικών δαπανών,
το ξεπούλημα της Δημόσιας Περιουσίας κ.λ.π.
Του θυμίσαμε το παράλληλο πρόγραμμα. Να βρει χρήματα από την φοροδιαφυγή. Ο κος Τσακαλώτος ήταν ειλικρινής.
Μας ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καλυτερέψουν τα πράγματα στην Δημόσια Υγεία και την Πρόνοια. Είπε ξεκάθαρα ότι θα
υπάρξουν περικοπές στο Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής
Εργασίας.
«Νίπτει τας χείρας του» για την ένταξής μας στα Βαρέα
και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα και τους συμβασιούχους. Άφησε
ανοικτό το ζήτημα της συνέχισης της ομηρίας των συμβασιούχων και δήλωσε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για την
ένταξή μας στα ΒΑΕ.
Ο κος Τσακαλώτος τελικά είναι ο πιο τυχερός Υπουργός Οικονομικών στην περίοδο των Μνημονίων.
Αντικατέστησε τον καταστροφικό κο Βαρουφάκη και
παρότι υπέγραψε δύο Μνημόνια τα οποία εκτείνονται έως το
έτος 2060 μένει στο απυρόβλητο. Οι εργαζόμενοι παρέα τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα έως το 2060 που θα μας ροκανίζουν
μισθούς, συντάξεις, τη Δημόσια Υγεία και Πρόνοια.
Δεν τρώμε κουτόχορτο!!!
Θα μας βρίσκουν κάθε ημέρα μπροστά τους!!!
Άκαρπη η συνάντηση με τον κο Τσακαλώτο!!! Στο μόνο που
συμφωνήσαμε είναι ότι θα ξανασυναντηθούμε!!!
Ντροπή τέτοιες απαράδεκτες εικόνες από εκείνους που θα
καταργούσαν τα ΜΑΤ!!!
Τώρα με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ τα ΜΑΤ δεν προστατεύουν τις πόρτες των Υπουργείων – Επιτίθονται στους διαδηλωτές!!!
ΠΡΟΟΔΟΣ!!!

ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 22-6-2018
Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018
Παναττική Στάση Εργασίας 11πμ – 3μμ
Συγκέντρωση 11:30πμ έξω από το Υπουργείο Υγείας
Απολύουν άμεσα οι 12.000 Συμβασιούχοι των Νοσοκομείων, των
Προνοιακών Μονάδων με συμβάσεις άνω του 24μήνου
Δημοσιεύθηκαν οι αρνητικές Αποφάσεις του Ελεγκτικού
Συνεδρίου
Παρά τις δεσμεύσεις των Υπουργών Υγείας το Επικουρικό
προσωπικό και το πρώην εργολαβικό προσωπικό των Νοσοκομείων, των Προνοιακών Μονάδων που υπηρετεί με συμβάσεις εργασίας (παράταση συμβάσεων έργου) απολύεται άμεσα με βάση
τις αποφάσεις του κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 304 και
305/2017, σύμφωνα με τις οποίες κρίθηκαν άκυρες οι παρατάσεις
των συμβάσεων του Επικουρικού και πρώην εργολαβικού προσωπικού που η συνολική διάρκεια υπερβαίνει τους 24 μήνες.
Η διάσκεψη του τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου έγινε
πριν πέντε μήνες και παρ’ ότι ήταν γνωστές οι αρνητικές αποφάσεις, οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι συνέχισαν να εργάζονται και
να πληρώνονται έως την δημοσίευση των αποφάσεων.
12.000 εργαζόμενοι πετάγονται στο δρόμο, στην ανεργία με

ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

την άρνηση της κυβέρνησης να δώσει τη μοναδική λύση που
υπάρχει. Να μετατραπούν οι συμβάσεις του εν λόγω προσωπικού
σε αορίστου χρόνου και να συστήσει τις οργανικές θέσεις στις
υποστηρικτικές ειδικότητες.
Η κυβέρνηση επιδιώκει την ομηρία των συμβασιούχων εργαζόμενων για να ενισχύει το αφήγημά της κατά των δικαστών και
για ψηφοθηρικούς λόγους.
Αναμενόμενες όμως ήταν οι αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθ’ ότι οι συμβασιούχοι εργάζονται άνω των 24 μηνών
και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Η μόνη λύση είναι η
μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου.
Με την απόλυση των συμβασιούχων εργαζόμενων θα είναι
αδύνατη η λειτουργία των Νοσοκομείων.
Προσλήφθηκαν με ΑΣΕΠ καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και θα πρέπει άμεσα να προωθηθεί Νομοθετική Ρύθμιση μετατροπής των συμβάσεων σε Αορίστου Χρόνου για λόγους Δημοσίου συμφέροντος.
Προκηρύσσουμε Παναττική Στάση Εργασίας την Παρασκευή 22/6/2018 11πμ – 3μμ και Συγκέντρωση των εργαζομένων
11:30πμ έξω από το Υπουργείο Υγείας.
Έως εδώ τα παιχνίδια της κυβέρνησης.
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 10-7-2018
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΝ
ΜΑΤ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞ’ ΕΠΑΦΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΝΕΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10/7/2018 ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 7πμ
Καταγγέλλουμε την κυβέρνηση για την προκλητική και
αντιδημοκρατική στάση που επέδειξε για άλλη μία φορά
στη Συγκέντρωσή μας (ΠΟΕΔΗΝ, ΑΔΕΔΥ, ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ) έξω από το Υπουργείο Οικονομικών κατ’ εντολή του κου Τσακαλώτου. Τα ΜΑΤ άσκησαν βία κατά των
εργαζομένων. Το χειρότερο από όλα είναι ότι έριξαν χημικά στα πρόσωπα εξ’ επαφής στους συγκεντρωμένους, που
προσπαθούσαμε να κλείσουμε ραντεβού με τον ακριβοθώρητο κο Τσακαλώτο.
Ο κος Τσακαλώτος που το πρωί υπογράφει τις μειώσεις
μισθών, συντάξεων, τον αργό θάνατο της Δημόσιας Υγείας
και το απόγευμα το παίζει ψευτοαριστερός καταγγέλλοντας
την πολιτική που ο ίδιος συμφωνεί και υπογράφει, είναι αυτός που με την στάση του προκάλεσε την βίαιη επίθεση των
ΜΑΤ κατά εργαζομένων σήμερα το πρωί έξω από το Υπουργείο Οικονομικών.

Θέλει να μας σπάσει το ηθικό, να πάψουμε να διεκδικούμε.
Εντελώς αναίτια την περασμένη εβδομάδα ακύρωσε ραντεβού που είχε κλειστεί από τον ίδιο με αντιπροσωπεία της
ΑΔΕΔΥ, της ΠΟΕΔΗΝ και άλλων Ομοσπονδιών του Δημοσίου, λέγοντας απρέπειες κατά της ΠΟΕΔΗΝ.
Θέλει δεν θέλει ο κος Τσακαλώτος θα μας δει.
Θα είμαστε κάθε ημέρα εκεί πιο αποφασισμένοι και πιο
οργανωμένοι.
Νέο ραντεβού την Τρίτη 10/7/2018 στις 7πμ με
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ έξω από το Υπουργείο Οικονομικών.
Ο κος Τσακαλώτος θα εξηγήσει πως βγαίνουμε από τα
Μνημόνια, όταν είναι πετσοκομμένες οι δαπάνες για τη
Δημόσια Υγεία, όταν ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης
προαναγγέλλει στην έκθεση συμμόρφωσης ότι περικόπτεται το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας,
όταν δεν μας εντάσσουν στα ΒΑΕ και όταν 12.000 συμβασιούχοι από την Υγεία και την Πρόνοια απολύονται.
Την Τρίτη 10/7/2018 μαζί με την ΑΔΕΔΥ και τις άλλες
Ομοσπονδίες του Δημοσίου ΝΕΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ Συνδικαλιστικών Στελεχών και Εργαζομένων στις 7πμ έξω από το
Υπουργείο Οικονομικών.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΟΕΔΗΝ ΣΤΟ ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ
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Αντιπροσωπεία της ΠΟΕΔΗΝ (Πρόεδρος, Γεν. Γραμματέας) με εκπροσώπους των Υγειονομικών Μονάδων της
Μυτιλήνης, επισκεφθήκαμε το Κέντρο Υποδοχής και ταυτοποίησης μεταναστών και προσφύγων της Μόριας την
Τετάρτη 4/7/2018, για να διαπιστώσουμε την Υγειονομική
κατάσταση.
Απερίγραπτες εικόνες και καταστάσεις εν έτη 2018.
Συναντήσαμε ένα σύγχρονο Υγειονομικό ναρκοπέδιο.
Στο ΚΥΤ Μόριας από ενημέρωση που είχαμε από αρμοδίους, διαβιούν σε άθλιες απαράδεκτες συνθήκες 7.368
μετανάστες και πρόσφυγες, αν και η δυναμικότητα του Κέντρου είναι για 3.000. Από Κέντρο Υποδοχής και καταγραφής των μεταναστών και προσφύγων με διαμονή έως ένα
μήνα το πολύ που χρειάζεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες καταγραφής, κατέληξε να γίνει καταυλισμός με διαμονή επ’ αορίστου.
Κάθε ημέρα το λιμενικό ή η frontex φέρνουν στη Μόρια
100 περίπου νέους μετανάστες – πρόσφυγες και δεν φεύγει
ούτε ένας λόγω μη εφαρμογής των μέτρων επαναπροώθησης και της έλλειψης κατάλληλων χώρων φιλοξενίας.
Νοίκιασαν χωράφια δίπλα από το ΚΥΤ Μόριας και συνεχώς ο καταυλισμός (έτσι εξελίχθηκε) μεγαλώνει με σκηνές που στήνονται. Ζουν ένας πάνω στον άλλον. Οι ΜΚΟ
κάνουν χρυσές. Κάνουν ότι θέλουν. Δεν υπολογίζουν τίποτα. Εκμεταλλεύονται τους πρόσφυγες και τους μετανάστες.
Στον καταυλισμό δεν υπάρχει νερό πολλές ώρες την ημέρα. Δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο. Τα λήμματα είναι
εκτεθειμένα σε χώρους διαμονής. Σμήνος κουνουπιών και
άλλων εντόμων τα οποία είναι φορείς μετάδοσης μικροβίων. Βρώμα και δυσοσμία παντού.

Όλα τα λήμματα καταλήγουν σε ένα ποτάμι που περνάει από τον καταυλισμό και από εκεί στη θάλασσα.
Τρέχει το ποτάμι με λήμματα.
Έχουμε κρούσματα με λοιμώδη νοσήματα, ηπατίτιδα,
φυματίωση, AIDS που λόγω των συνθηκών διαβίωσης είναι
αυξημένα.
Μάλιστα το Νοσοκομείο ανέπτυξε ειδική κλινική για
την εξυπηρέτηση των μεταναστών και προσφύγων που
παρουσιάζουν λοιμώδη νοσήματα 6 κλινών και πάντα είναι
γεμάτη.
Πολλοί πρόσφυγες και μετανάστες επιδιώκουν να αρρωστήσουν με επικίνδυνα μεταδιδόμενα νοσήματα. Επικαλούνται ψυχική νόσο για να νοσηλευτούν. Πολλοί τα προκαλούν για να χαρακτηρισθούν ως «ευάλωτοι» και να έχουν
το δικαίωμα να ταξιδεύουν ελεύθερα σε όλη την χώρα. Να
πάψουν να είναι εγκλωβισμένοι στο ΚΥΤ Μόριας!!!
Οι υγειονομικές υπηρεσίες στον καταυλισμό θυμίζουν
χώρο στον οποίο διεξάγονται πολεμικές συγκρούσεις. Πρόχειρα μικρά ιατρεία χωρίς να τηρούνται οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Δεν διαθέτουν καν νερό βρύσης. Μάλιστα η «κλινική» όπως τη λένε των «γιατρών χωρίς σύνορα»
είναι σκηνή!!!
Υπηρετούν εργαζόμενοι ιατροί, νοσηλευτές και άλλοι
επαγγελματίες υγείας που κάνουν τεράστιες προσπάθειες
με ολιγόμηνες ανανεούμενες συμβάσεις μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ.
Ο μισθός των γιατρών εντός του Υγειονομικού Ναρκοπεδίου είναι 1.200 ευρώ το μήνα και των λοιπών επαγγελματιών 800 ευρώ το μήνα. Λήγουν τώρα οι συμβάσεις τους
και δεν ξέρουν αν θα έχουν δουλειά αύριο!!!
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
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ΡΟΥΣΦΕΤΙΑ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ.
ΧΩΡΙΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ
κά με σοβαρή καρδιοπάθεια.

Οι Υγειονομικές Μονάδες του Νησιού (Νοσοκομείο –
Κέντρο Υγείας) είναι εγκαταλειμμένες από το Υπουργείο
Υγείας, παρότι η ζήτηση σε υπηρεσίες έχει διπλασιασθεί
λόγω των προσφύγων και των μεταναστών.
Οι εισαγωγές αυξήθηκαν 30%. Ειδικά στη μαιευτική κλινική, την παιδιατρική κλινική, τη ψυχιατρική κλινική και
στο ΤΕΠ η κατάσταση είναι αφόρητη.
50 με 60 ραντεβού καθημερινά κλείνουν μετανάστεςπρόσφυγες στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία. Η λίστα αναμονής στα ραντεβού εκτοξεύτηκε.
Για οφθαλμολογικά κλείνονται ραντεβού το Νοέμβριο,
για τα ψυχιατρικά κλείνονται Οκτώβριο, για τα ορθοπεδικά
κλείνονται Οκτώβριο και τα Νευρολογικά κλείνονται τέλος
Σεπτεμβρίου!!!
Το Νοσοκομείο εμφανίζει σημαντικές ελλείψεις Προσωπικού ιατρών και νοσηλευτών. Οφείλονται άδειες και
ρεπό πάνω από 30 στον κάθε Νοσηλευτή. Σε κάθε κλίνη
κάνει βάρδια ένας μόνιμος νοσηλευτής και ένας συμβασιούχος.
Η Ψυχιατρική κλινική είναι στάβλος. Τα πατώματα
διαλύθηκαν, στάζουν τα μπάνια στον κάτω όροφο, απαράδεκτες συνθήκες. Πριν έξη μήνες επισκέφθηκε το Νοσοκομείο ο κος Πολάκης. Υποσχέθηκε λύσεις. Τίποτα όμως.
Το Νοσοκομείο διαθέτει έναν Νεφρολόγο αν και λειτουργεί Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Έναν Ψυχίατρο αν
και λειτουργεί Ψυχιατρική κλινική. Το Διαβητολογικό λειτουργεί με έναν ιδιώτη γιατρό.
Δεν διαθέτει Μαγνητικό Τομογράφο. Το αιμοδυναμικό
εργαστήριο είναι κλειστό. Κινδυνεύουν έκτακτα περιστατι-

Στέρεψαν οι κωδικοί του Προϋπολογισμού σε ένα Νοσοκομείο που είναι στην αιχμή της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης.
Είναι μηδέν οι κωδικοί του Προϋπολογισμού και από
σήμερα το Νοσοκομείο δεν μπορεί να προμηθευτεί υγειονομικό υλικό, ορθοπεδικό – χειρουργικό υλικό και να
συντηρεί τον εξοπλισμό. Εάν δεν γίνει κάτι άμεσα θα ξεμείνουν από φίλτρα Τεχνητού Νεφρού, υγειονομικό και
χειρουργικό υλικό!!!
Το Κέντρο Υγείας αστικού τύπου Μυτιλήνης αν και
βρίσκεται στην αιχμή της Υγειονομικής περίθαλψης των
προσφύγων και των μεταναστών, εγκαταλείφθηκε στην
τύχη του από την Κυβέρνηση.
Λειτουργεί σε 24ωρη βάση καθημερινά και το επισκέπτονται 170 ασθενείς (μέσο όρο μισοί Έλληνες και μισοί
πρόσφυγες και μετανάστες).
Δεν διαθέτει καθόλου φύλαξη. Καθημερινά έχουμε τα
φαινόμενα βίαιων συμπεριφορών σε βάρος του Προσωπικού.
Δεν διαθέτει Προσωπικό καθαριότητας παρά μόνο μία
καθαρίστρια μέσω του ΟΑΕΔ. Πώς να καθαρίζεται επαρκώς
όλο το 24ωρο ο χώρος; Διαθέτει μόνο 8 Νοσηλευτές και δεν
βγαίνουν οι βάρδιες. Χρειάζονται τουλάχιστον άλλοι τρεις
Νοσηλευτές.
Δεν διαθέτει Καρδιολόγο και Παιδίατρο. Αν είναι δυνατόν σε περίοδο με τόσο μεγάλη προσέλευση.
Φτάνουν τα λόγια και οι υποσχέσεις από τον λαλίστατο
Πολάκη. Χρειάζονται έργα.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΣΤΟΝ Ε.Ε.Σ.
H Ε.Ε. της ΠΟΕΔΗΝ καταγγέλλει την παράνομη απόφαση του διοικητή του Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ
Ε.Ε.Σ. κ. Γεωργόπουλου, με την οποία αυθαίρετα και παράνομα καθαίρεσε το συνάδελφο κ. Δημητρόπουλο από προϊστάμενο τμήματος και τοποθέτησε στη θέση του κομματικό
στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ.
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.
β) Η θητεία των ανωτέρω προϊσταμένων λήγει αυτοδικαίως με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
Ως εκ τούτου από 27 Φεβρουαρίου 2016 και μέχρι τη
συγκρότηση των Συμβουλίων Κρίσης και Επιλογή των Προϊσταμένων, εξακολουθούν να ασκούν καθήκοντα οι υφιστάμενοι Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων.
Σύμφωνα με το Ν.3329/2005 άρθρο 7 παρ.13 και την
υφιστάμενη Νομοθεσία για την επιλογή – ανάθεση - τοποθέτηση Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων (3528/2007,
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3839/2010, 4024/2011, 4275/2014, 4369/2016), οι Διοικητές
των Νοσοκομείων έχουν το δικαίωμα να συμπληρώσουν με
ανάθεση τις κενές θέσεις Προϊσταμένων.
Δεν έχουν κανένα δικαίωμα οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων έως τη συγκρότηση των Υπηρεσιακών οργάνων
κρίσης με βάση το Ν. 4369/2016, να καθαιρέσουν προϊσταμένους οργανικών Μονάδων προκειμένου να τοποθετήσουν
τους κολλητούς τους με ρουσφετολογικά και κομματικά
κριτήρια.
Ο συνάδελφος, ο οποίος έχει κριθεί με απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου ως προϊστάμενος καθαιρέθηκε παράνομα χωρίς να διατυπωθεί εναντίον του κατηγορία, χωρίς να
κληθεί σε απολογία ή ακρόαση.
Υπερασπιζόμαστε το Σύνταγμα και τις κείμενες διατάξεις που απαιτούν:
Καμία ποινή χωρίς πειθαρχική απόφαση. Καμία ποινή
χωρίς απολογία. Καμία ποινή από αναρμόδια όργανα.
Καταγγέλλουμε τον ανησυχητικά μεγάλο αριθμό πειθαρχικών υποθέσεων που παρατηρείται Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ
– ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ., από τη διοίκηση Γεωργόπουλου.
• Οι συνεχείς, μη ολοκληρωμένες Πειθαρχικές υποθέσεις σκοπό έχουν την ομηρία των συναδέλφων και την καλλιέργεια κλίματος φόβου και υποταγής.
• Παράλληλα διαταράσσουν την εργασιακή ζωή και δημιουργούν αρνητικό κλίμα στον ευαίσθητο χώρο του νοσοκομείου.
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Υπερασπιζόμαστε την τήρηση της νομιμότητας, τόσο ως
προς την ουσία όσο και ως προς τη διαδικασία, που πάντα
ήταν και πρέπει να είναι δικλίδα ασφαλείας, πολύ περισσότερο σήμερα, που οι εργαζόμενοι στο σύνολό τους δέχονται
σκληρή επίθεση στα εργασιακά, οικονομικά, ασφαλιστικά
δικαιώματά τους.
Ζητάμε την άμεση ανάκληση της παράνομης απόφασης

του διοικητή και την επιστροφή του συναδέλφου στη θέση
του Προϊσταμένου.
Ζητάμε τον έλεγχο των αυθαίρετων και παράνομων
πράξεων του διοικητή από την προϊστάμενή του αρχή.
Η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου και τέτοιο θα παραμείνει.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Για τον υπολογισμό των κύριων συντάξεων με βάση του
ν. 4387/2016 των υπαλλήλων των Νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας, του ΕΚΑΒ, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
απαιτεί με βάση το Νόμο από τις Διευθύνσεις Προσωπικού
την υποβολή μαζί με το Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής
κατάστασης των υπαλλήλων που είναι προς συνταξιοδότηση, να υποβληθεί αναλυτική κατάσταση μισθοδοσίας από το
έτος 2002 έως την ημερομηνία παραίτησης.
Διαφορετικά δεν διεκπεραιώνονται οι Κύριες Συντάξεις
των υπαλλήλων με ασφαλιστικό φορέα το Δημόσιο (τώρα
ΕΦΚΑ).
Ζητούνται από τις Διευθύνσεις Προσωπικού αναλυτικά
στοιχεία των αποδοχών όλων των ετών από το έτος 2002. Τα
Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Υγείας δεν διαθέτουν ενιαίο φορέα
διεκπεραίωσης και καταβολής της μισθοδοσίας των Υπαλλήλων. Άλλα Νοσοκομεία ή Ν.Π.Δ.Δ. διεκπεραιώνουν την
μισθοδοσία με δικά τους μέσα και άλλα ΝΠΔΔ είναι συμβεβλημένα με την ΗΔΙΚΑ.
Επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία μισθοδοσίας σε πολλές περιπτώσεις από το 2002, παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην υποβολή των Δελτίων Ατομικής
και Υπηρεσιακής κατάστασης στο Γενικό Λογιστήριο (έως
σήμερα) των υπαλλήλων προς συνταξιοδότηση. Μπορούμε
να πούμε ότι σταμάτησαν να υποβάλλονται Δελτία. Εάν η
διαδικασία αυτή δεν εμπεριέχει σκοπιμότητες από την Κυβέρνηση, προκειμένου να καθυστερεί σκοπίμως η υποβολή των δικαιολογητικών και η χορήγηση των συντάξεων για
να φουσκώσουν τα Πρωτογενή Πλεονάσματα, θα πρέπει

άμεσα να παρέμβετε τροποποιώντας την διαδικασία.
Η υποβολή του Ατομικού και Υπηρεσιακού φακέλου των
υπαλλήλων προς συνταξιοδότηση θα πρέπει να υποβάλλεται
χωρίς στοιχεία της μισθοδοσίας. Το Γενικό Λογιστήριο διαθέτει την τεχνογνωσία και ειδικό πρόγραμμα προκειμένου
να υπολογίζει τις αποδοχές. Υπάρχει μεγάλο ενδεχόμενο
οι υπηρεσίες των υπαλλήλων προς συνταξιοδότηση να εκδώσουν λάθος στοιχεία μισθοδοσίας και ως εκ τούτου να
υπάρξουν λάθη από το Γ.Λ.Κ. στην έκδοση των κύριων συντάξεων.
Εξάλλου το Γενικό Λογιστήριο διαθέτει στοιχεία καθότι
έχει εκδώσει συντάξεις σε υπαλλήλους που οι Ατομικοί και
Υπηρεσιακοί φάκελοι υπεβλήθησαν μετά τις 12 Μάη 2016.
Ούτως ή άλλως οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ (Γενικό Λογιστήριο εν προκειμένω) έχουν στοιχεία αφού υποχρεούνται
από το Νόμο να επαναϋπολογίσουν τις κύριες συντάξεις
όλων των συνταξιούχων για να προκύψει η προσωπική διαφορά.
Αναμένουμε με ενδιαφέρον την προσέγγισή σας σε
αυτό το μείζων ζήτημα. Εάν επιμείνετε στην υποβολή των
στοιχειών μισθοδοσίας από το 2002 έως την ημερομηνία
συνταξιοδότησης του κάθε υπαλλήλου σας ενημερώνουμε
ότι χιλιάδες υπάλληλοι που εργάζονται στα Νοσοκομεία και
άλλα Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Υγείας που υπέβαλαν ή θα
υποβάλλουν παραίτηση θα μείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα με μηδενικό εισόδημα, καθότι δεν θα λαμβάνουν
ούτε την προκαταβολή της σύνταξης.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΡΙΤΗ 3/7/2018
ΠΡΟΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΠΟΕΔΗΝ
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Συνάδελφοι,
Την Τρίτη 3/7/2018, πραγματοποιήθηκε επιτυχημένη Απεργιακή Κινητοποίηση και Συγκέντρωση έξω από το
Υπουργείο Υγείας με αίτημα την μετατροπή των συμβάσεων
του Επικουρικού και πρώην Εργολαβικού Προσωπικού σε
αορίστου χρόνου.
Συναντηθήκαμε δύο φορές με την Πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Υγείας.
ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Θέσαμε τα προβλήματά της μη καταβολής της μισθοδοσίας του πρώην Εργολαβικού Προσωπικού που υπηρετεί με
συμβάσεις εργασίας από προέκταση των συμβάσεων έργου.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρεί ότι δεν μπορούν να μετατρα-

πούν οι συμβάσεις έργου σε εργασίας και ότι έπρεπε να
προηγηθεί διαγωνιστική διαδικασία. Ταυτόχρονα αθροίζει
στο 24μήνο συνεχούς εργασίας στο Δημόσιο με ανανεούμενες συμβάσεις και το χρόνο των συμβάσεων .
Είπαμε στον Υπουργό ότι η λήξη των Συμβάσεων θα
οδηγήσει τα Νοσοκομεία να αναθέσουν τις υποστηρικτικές
υπηρεσίες προσωρινά σε εργολάβους και θα προκηρύξουν
νέους διαγωνισμούς. Με τους νέους διαγωνισμούς οι περισσότεροι των υπηρετούντων θα απολυθούν με την ισχύουσα
μοριοδότηση, καθότι αυξήθηκαν κατά πολύ οι άνεργοι.
Ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα πληρωθούν άμεσα τα
δεδουλευμένα οι εργαζόμενοι και θα εξετάσει τον τρόπο
αυξημένης μοριοδότησης στους νέους διαγωνισμούς. Απέκλεισε την μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου
και την επανασύσταση των οργανικών θέσεων που επιτακτικά ζητήσαμε.
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ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Επισημάναμε στον Υπουργό και τον Αν. Υπουργό Υγείας ότι με το ν.4551/2018 άρθρο 16, δεν δικαιούται επιπλέον
μοριοδότηση το Επικουρικό Προσωπικό στον διαγωνισμό,
αφού ο νόμος παραπέμπει στη μοριοδότηση του ν.2190/94
(7 μόρια επί 84 μήνες στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα σε
συναφείς εργασίες).
Ούτε καν προβλέπει την επιπλέον μοριοδότηση των
συμβασιούχων των ΟΤΑ που με το ν. 4479/2017 άρθρο 24
έλαβαν 17 μόρια το μήνα για 24 μήνες προϋπηρεσία, αν και
εμείς το απορρίπτουμε καθότι οδήγησε σε απολύσεις σχεδόν όλων των συμβασιούχων.
Ζητήσαμε επιτακτικά την μετατροπή των συμβάσεων
σε αορίστου χρόνου, την σύσταση οργανικών θέσεων και
εάν αυτό το απορρίπτει το Υπουργείο να κάνει κλειστό διαγωνισμό με προβάδισμα όσων έχουν προϋπηρεσία στον
ίδιο φορέα ο οποίος προκηρύσσει τις θέσεις. Χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό άλλων μονίμων υπαλλήλων ή αορίστου χρόνου που ήδη υπηρετούν σε Φορείς του
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.
Μάλιστα επισημάναμε ότι με το Ν. 4551/2018 διακόπτουν τις συμβάσεις των επικουρικών οι οποίοι πρέπει να
συνάψουν νέες με τους φορείς απασχόλησης έως 31-52019. Αυτό οδηγεί σε απώλεια των δικαιωμάτων που απέκτησαν με την εργασία πέραν του 24μηνου με συνεχόμενες
ανανεούμενες συμβάσεις. Εάν υπογράψουν τέτοια σύμβαση χάνουν νομικά δικαιώματα μετατροπής των συμβάσεων
σε αορίστου χρόνου επειδή καλύπτουν πάγιες και διαρκείς
ανάγκες.
Επισημάναμε στους Υπουργούς ότι με το άρ. 2 του π.δ.
50/2001 σε συνδυασμό προς το άρ. 18 παρ.7 του ν.2190/1994
προβλέπει, ότι μπορεί με την προκήρυξη να προβλέπονται
πέραν των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις και
πρόσθετα προσόντα για την κάλυψη θέσεων στο Δημόσιο
και στα ΝΠΔΔ. Ένα από τα κυριότερα πρόσθετα προσόντα,
που μπορεί να ενσωματωθεί σε περιπτώσεις θέσεων, στις
οποίες η εμπειρία είναι κρίσιμο μέγεθος είναι η ύπαρξη

εμπειρίας διάρκειας ενός ή δύο ετών στο συγκεκριμένο
αντικείμενο της θέσεως. Έτσι, ειδικά για τις θέσεις αυτές
θα μπορούσε να προβλεφθεί ως αναγκαίο πρόσθετο προσόν διορισμού η ύπαρξη εμπειρίας ενός ή δύο ετών στην
παροχή υπηρεσιών υγείας σε Νοσοκομειακές δομές ή
ακόμα πιο εξειδικευμένα ανάλογα με τις υπηρεσίες, που
έχει παράσχει το επικουρικό προσωπικό.
Τούτο έχει γίνει δεκτό σε διάφορες προκηρύξεις στο
παρελθόν ενώ επίκειται η ολοκλήρωση προκήρυξης για
φορέα του Δημοσίου με το περιεχόμενο αυτό (ΟΑΕΔ, ΕΑΠ).
Ο Υπουργός μας είπε ότι έχουμε εξασφαλίσει ΠΥΣ για
προκήρυξη 1200 θέσεων στους φορείς που υπηρετούν
οι Επικουρικοί. Θα συστήσουμε τις οργανικές θέσεις με
νόμο και θα υπάρξει μοριοδότηση πιο αυξημένη από τους
συμβασιούχους των ΟΤΑ. Αυτό θα συμπεριληφθεί στην
προκήρυξη και εάν δεν γίνεται, θα υπάρξει νέα νομοθετική ρύθμιση που θα το προβλέπει.
Αυτά μας τα είπε το μεσημέρι. Το βράδυ το Υπουργείο
Υγείας εξέδωσε Δελτίο Τύπου που ευχαριστεί το Επικουρικό Προσωπικό για τις υπηρεσίες που προσέφερε και το
καλεί να συμμετάσχει στη νέα προκήρυξη χωρίς να δεσμεύεται πουθενά για αυξημένη μοριοδότηση.
Τελικά επιδιώκουν την Ομηρία χιλιάδων υποψηφίων,
καλλιεργώντας ελπίδες σε όλους για πρόσληψη στο Δημόσιο. Για ψηφοθηρικούς λόγους.
Δεν θα περάσει.
Την πρώτη απάντηση θα την δώσουμε αύριο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/7/2018 και ώρα 7πμ έξω από το Υπουργείο Οικονομικών.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΑΕΔ
Θέσαμε στον Υπουργό Υγείας το ζήτημα της ανανέωσης των συμβάσεων του προσωπικού που υπηρετεί στα
Νοσοκομεία μέσω του ΟΑΕΔ με κοινοτικά κονδύλια και
δεσμεύτηκε ότι οι συμβάσεις τους θα ανανεωθούν για
ακόμη ένα έτος.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΕΔΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝ.ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.7.2018
Την Πέμπτη 12/7/2018 πραγματοποιήσαμε Στάση
Εργασίας για τις Προνοιακές Μονάδες και συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Κλείστηκε
ραντεβού και είδαμε την Αν.Υπουργό Εργασίας κα
Φωτίου την Παρασκευή 13/7/2018.
Θέσαμε το ζήτημα της μονιμοποίησης των 150
επικουρικών που εργάζονται στις Προνοιακές Μονάδες και την ομαλοποίηση καταβολής της μισθοδοσίας τους. Επίσης θέσαμε τα ζητήματα των ελλείψεων
προσωπικού, της υποχρηματοδότησης, των συνεχών
μετακινήσεων προσωπικού. Η Αν.Υπουργός Εργασίας κα Φωτίου μας είπε ότι τη παρέσυρε η ΠΟΕΔΗΝ να
νομοθετήσει αντίστοιχα με το Υπουργείο Υγείας για
την παράταση θητείας του επικουρικού προσωπικού
και ήταν μέγα λάθος της!!! Επέμενε σε αυτό παρότι
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της επισημάναμε ότι ήταν η μοναδική επιλογή τότε. Η
άλλη ήταν η απόλυση!!! Αρχικά είπε ότι δεν πρόκειται να νομοθετήσεις ξανά όπως το Υπουργείο Υγείας
για το επικουρικό προσωπικό που με τα στοιχεία τους
είναι 140 εκ των οποίων οι 60 ξεπέρασαν το 24μηνο.
Θα συνεχίσουν να εργάζονται είπε με τις ισχύουσες
συμβάσεις και θα γίνονται παρεμβάσεις στους επιτρόπους για την καταβολή της μισθοδοσίας. Ταυτόχρονα ετοιμάζεται διαγωνισμός για προκήρυξη νέου
επικουρικού προσωπικού στις αντίστοιχες θέσεις των
υπηρετούντων και με αυξημένη μοριοδότηση θα προσπαθήσουμε είπε να απορροφηθούν όλοι όσοι σήμερα εργάζονται. Δεν εξετάζει το Υπουργείο μας τόνισε
πολλές φορές προκήρυξη μόνιμου προσωπικού στις
αντίστοιχες θέσεις.
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Διαφωνήσαμε έντονα με την έκδοση προκήρυξης ξανά επικουρικού προσωπικού για τις θέσεις των
υπηρετούντων. Ζητήσαμε νομοθετική ρύθμιση όπως
στο Υπουργείο Υγείας για παράταση της θητείας και
προκήρυξη μόνιμου προσωπικού στην οποία θα προβλέπεται αυξημένη μοριοδότηση (κλειστός διαγωνισμός), ώστε να δοθεί η δυνατότητα πρόσληψης των
σημερινών υπηρετούντων επικουρικών. Αυτό αναγκαστήκαμε να το ζητήσουμε επειδή η Υπουργός αρνήθηκε να ικανοποίηση το αίτημά μας για μετατροπή
των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου. Διαφωνήσαμε
έντονα με την έκδοση προκήρυξης για πρόσληψη
επικουρικού προσωπικού, ώστε κάποιοι των σημερινών υπηρετούντων να καταφέρουν να προσληφθούν
και οι περισσότεροι να απολυθούν. Δεν θέλουμε τη
συνέχιση της ομηρίας των εργαζομένων.
Μετά από ώρα συζήτησης είπε ότι θα σκεφτεί την

πρότασή μας για παράταση της θητείας και προκήρυξη μόνιμου προσωπικού με αυξημένη μοριοδότηση
(κλειστός διαγωνισμός) και σύντομα θα μας απαντήσει σε νέα συνάντηση. Παραδέχθηκε τις μεγάλες
ελλείψεις προσωπικού στις Προνοιακές Μονάδες
και ζήτησε την βοήθεια των εργαζομένων στις συγχωνεύσεις – καταργήσεις τμημάτων. Διαφωνήσαμε
έντονα.
Μας ενημέρωσε ότι οι Οργανισμοί των Μονάδων
είναι έτοιμοι προς έκδοση χωρίς όμως την δική μας
συγκατάθεση όπως είχε σε προηγούμενη συνάντηση
δεσμευθεί!!!
Συνεχίζουμε τον Αγώνα
• Για επαρκή χρηματοδότηση και στελέχωση των
Προνοιακών Μονάδων.
• Για μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων.
• Για ολοκληρωμένο δίκτυο υπηρεσιών Πρόνοιας

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΘ
ΠΓΝ ΡΙΟΥ: ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΕ ΜΕΘ
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Από Δευτέρα 21 Μαΐου 2018 παύουν να γίνονται χειρουργικές επεμβάσεις με ανακοίνωση του Πανεπιστημιακού Χειρουργικού Τομέα του Νοσοκομείου που υπογράφει ο Διευθυντής Καθηγητής κος Μέγας.
Αιτία είναι η έλλειψη κλινών ΜΕΘ με αποτέλεσμα η αίθουσα ανάνηψης των χειρουργείων του Νοσοκομείου να
μετατραπεί σε ΜΕΘ.
Το ζήτημα αυτό επανειλημμένως κατήγγειλε η ΠΟΕΔΗΝ.
Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου διαθέτει ΜΕΘ 10
κλινών και ΜΑΦ 3 κλινών οι οποίες δεν επαρκούν να καλύψουν τις ανάγκες. Κάθε ημέρα μεγάλος αριθμός διασωληνωμένων ασθενών βρίσκεται σε θαλάμους νοσηλείας αναζητώντας ΜΕΘ.
Έτσι μετέτρεψαν την αίθουσα ανάνηψης σε ΜΕΘ, με
αποτέλεσμα να αναστέλλονται σε τακτικά διαστήματα τα
χειρουργεία και τώρα από 21/5/2018.
Στη χώρα μας που διαθέτει 30.000 Νοσοκομειακές κλίνες έπρεπε να λειτουργούν 3.000 κλίνες ΜΕΘ με βάση τα
διεθνή στάνταρ.
Εξοπλίστηκαν 550 κλίνες αλλά λόγω ελλείψεων προσωπικού λειτουργούν 400!!! Από 18 Μαΐου θα κλείσουν
άλλες 50 κλίνες ΜΕΘ επειδή λήγουν οι συμβάσεις 350 γιατρών και νοσηλευτών που υπηρετούν στις ΜΕΘ μέσω του
ΚΕΕΛΠΝΟ.
Οι λίστες αναμονής θα εκτοξευθούν.
Ο κος Πολάκης το μόνο πρόβλημα που βλέπει σε αυτό
το μείζον ζήτημα για την Δημόσια Υγεία είναι ποιος θα κάνει την διαχείριση των κλινών ΜΕΘ.
Ανακοίνωσε ότι η διαχείριση των κλινών ΜΕΘ θα με-

ταφερθεί από το ΕΚΑΒ στο ΕΚΕΠΥ. Δηλαδή από έναν ανεξάρτητο υπηρεσιακό φορέα σε ένα κυβερνητικό όργανο. Τι
θέλει να πετύχει ο κος Πολάκης με αυτό; Θέλουν να κρύβουν το πρόβλημα της έλλειψης κλινών ΜΕΘ κάτω από το
χαλί. Να λένε ψέματα στον κόσμο σχετικά με τις κλίνες
που λειτουργούν και τις λίστες αναμονής. Με τον σημερινό
τρόπο που γίνεται η διαχείριση από το ΕΚΑΒ δεν μπορούν
να κρύψουν το πρόβλημα.
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Άλαλος παρακολουθεί ο κος Πολάκης τα συμβάντα σε ένα από τα μεγαλύτερα Νοσοκομεία της χώρας, το
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Παραιτήθηκε ο Διοικητής καταγγέλλοντας σημεία και τέρατα για κομματικές
παρεμβάσεις ΣΥΡΙΖΑ.
Για φατρίες ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να διοικήσουν το Νοσοκομείο!!!
ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΙΟΥ
Ο Καθηγητής, οι γιατροί του πρωτοποριακού τμήματος
Επεμβατικής Ακτινολογίας του Νοσοκομείου καταγγέλλουν ότι το 60% των συμβάντων της περιοχής θα μπορούσαν να έχουν γλιτώσει τον ακρωτηριασμό του διαβητικού
τους ποδιού εάν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών
υπήρχε δεύτερος αγγειογράφος και στο Νοσοκομείο Αγ.
Ανδρέας Πατρών υπήρχε επεμβατικός Ακτινολόγος.
Και μετά αμφισβητούν τις ελλείψεις προσωπικού και
κονδυλίων των Νοσοκομείων.
Σας κοινοποιούμε την Ανακοίνωση του Σωματείου.
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ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΎΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΆΤΩΝ ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΧΡΥΣΉΣ ΑΥΓΉΣ
Ζητάμε την παρέμβασή τους για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση στήνει
βιομηχανία ποινικών διώξεων κατά της ΠΟΕΔΗΝ με
τους Διοικητές Νοσοκομείων .Ενορχηστρωτής ο κος
Πολάκης.
Για τους δικούς τους ανθρώπους που με τα
λάθη τους και τις παραλείψεις τους θρηνήσαμε θύματα
ή κινδύνεψαν ζωές ασθενών υπάρχει το ακαταδίωκτο.
ΠΡΟΣ: Αρχηγούς Κοινοβουλευτικών Κομμάτων
της Αντιπολίτευσης πλην Χρυσής Αυγής
Κύριε Πρόεδρε της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης,
Κυρίες, κύριοι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών
Κομμάτων της ελάσσονος Αντιπολίτευσης,

Σήμερα εκδικάστηκε (ανεβλήθη για 4 Δεκεμβρίου 2018) στα Δικαστήρια της Ζακύνθου μήνυση της
Διοικήτριας του Νοσοκομείου Ζακύνθου κατά της
ΠΟΕΔΗΝ. Κατηγορείται η ΠΟΕΔΗΝ επειδή ανέδειξε
την επικινδυνότητα των χειρουργείων Ζακύνθου που
στοίχισαν τη ζωή σε μια γυναίκα και κινδύνεψαν άλλοι
τέσσερεις ασθενείς από μετεγχειρητικές επιπλοκές
μετά από εγχειρήσεις ρουτίνας. Είναι η δεύτερη Μηνυτήρια Αναφορά της Διοικήτριας του Νοσοκομείου
που εκδικάζεται σε βάρος της ΠΟΕΔΗΝ. Οι δικές μας,
των συγγενών της γυναίκας που πέθανε, των γιατρών
κινούνται με αργούς ρυθμούς στην Ανακριτική διαδικασία.
Η συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ
Πανελλαδική Στάση Εργασίας για όλους τους εργαζόμενους της Πρόνοιας Πέμπτη 12/7/2018. Συγκέντρωση
11.30 έξω από το Υπουργείο Εργασίας.
150 Επικουρικοί εργαζόμενοι στις Προνοιακές Μονάδες βρίσκονται στη πόρτα της εξόδου. Απολύονται παρότι
δεν έληξαν οι Συμβάσεις.
Τραγική υποστελέχωση στις Μονάδες Πρόνοιας. Στα
8 χρόνια των Μνημονίων μειώθηκαν κατά 2.600 (στο μισό)
και επί των ημερών ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ 1.500
Το Επικουρικό Προσωπικό των Προνοιακών Μονάδων
βρίσκεται στον αέρα. Υπερέβησαν το 24μηνο εργασίας στο
Δημόσιο με συνεχείς ανανεούμενες συμβάσεις και το Ελεγκτικό Συνέδριο όπως και στις Μονάδες Δημόσιας Υγείας
θεωρεί άκυρες τις συμβάσεις τους.
Σε πολλές Προνοιακές Μονάδες δεν καταβάλλεται
η μισθοδοσία των Επικουρικών και σε άλλες Μονάδες οι
Διοικήσεις παίρνουν αποφάσεις και λήγουν αυθαίρετα τις
Συμβάσεις τους. ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ!!!
Το Επικουρικό Προσωπικό των Προνοιακών Μονάδων
είχε έως σήμερα ενιαία αντιμετώπιση με το αντίστοιχο προσωπικό των Μονάδων Δημόσιας Υγείας.
Οι Υπουργοί Υγείας προχώρησαν σε νομοθετική ρύθμιση η οποία ούτε μετατρέπει τις Συμβάσεις σε Αορίστου
Χρόνου, ούτε προβλέπει αυξημένη μοριοδότηση (κλειστή
προκήρυξη) στον επικείμενο διαγωνισμό. Οδηγεί σχεδόν
όλους σε απόλυση γι’ αυτό εκφράσαμε τις έντονες διαφωνίες μας. Η Αν. Υπουργός Εργασίας κα Φωτίου τηρεί σιγή
ιχθύος. Δεν την απασχόλησε το ζήτημα.
Η ΟΜΗΡΙΑ είναι επιστήμη για την κυβέρνηση. Πάνω
από τους περιθαλπόμενους και την καταστροφή των οικογενειών των Επικουρικών, βάζουν τα ΨΗΦΑΛΑΚΙΑ.
Οι Προνοιακές Μονάδες στενάζουν από τις ελλείψεις
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προσωπικού. Υπηρετούν 2.600 Προνοιακοί Υπάλληλοι σε
8.000 οργανικές θέσεις. Σήμερα εμφανίζονται 5.000 οργανικές θέσεις λόγω καταργήσεων, συγχωνεύσεων Μονάδων
και μη έκδοσης των οργανισμών τους. Στα 8 χρόνια των
Μνημονίων το προσωπικό μειώθηκε κατά 2.600 και την
τριετία ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ κατά 1.500 υπαλλήλους. Οι Προνοιακές Μονάδες εργάζονται με το 45% του αναγκαίου προσωπικού.
Παρότι η ζήτηση για περίθαλψη στις Προνοιακές Μονάδες αυξάνεται η κυβέρνηση το μόνο που κάνει είναι να
καταργεί, να συγχωνεύει Μονάδες. Με μετακινήσεις προσωπικού από Μονάδα σε Μονάδα προσπαθεί να μπαλώσει
την τραγική υποστελέχωση.
Αντί να προσλαμβάνουν, απολύουν παρά το χάλι. 150
Επικουρικοί Προνοιακοί Υπάλληλοι είναι απλήρωτοι και
στη πόρτα της εξόδου από τις Προνοιακές Μονάδες πριν τη
λήξη της Σύμβασης.
Φτάνει η κοροϊδία.
Την Πέμπτη 12/7/2018 προκηρύσσουμε Πανελλαδική
Στάση Εργασίας για όλο το προσωπικό των Προνοιακών
Μονάδων 11.00 – 15.00 και συγκέντρωση 11.30πμ έξω από
το Υπουργείο Εργασίας (Σταδίου 29). Θα επιδιώξουμε συνάντηση με την Αν.Υπουργό Εργασίας.
Κυρία Φωτίου,
Τα γεμιστά θέλουν υλικά να παρασκευαστούν. Οι Προνοιακές Μονάδες για να περιθάλπουν ανήμπορους συμπολίτες μας θέλουν προσωπικό, επαρκή στελέχωση. Εδώ
αντί να προσλαμβάνουμε διώχνουμε 150 Επικουρικούς
οι οποίοι προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες και είναι εκ
των ουκ άνευ ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες!!!
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ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ: ΥΓΕΙΑ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ
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Ο Υπουργός Οικονομικών προέβαλε ως δικαιολογία ότι υπάρχουν κάποιες διαδικαστικές τυπικές εκκρεμότητες στο Υπουργείο Υγείας γι’ αυτό δεν χορηγείται η δόση του 1 δις ευρώ στη χώρα.
ΨΕΜΑΤΑ. Ως προαπαιτούμενο της τρίτης Αξιολόγησης, ήταν η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Νοσοκομείων. Αντί αυτού οι ληξιπρόθεσμες
οφειλές των Νοσοκομείων ανέβηκαν σήμερα στα 850
εκατομμύρια ευρώ. Που είναι τα πλεονασματικά Νοσοκομεία; Γι’ αυτό υπήρξε εμπλοκή με τη δόση. Μετά
από αυτή την εξέλιξη δόθηκαν εντολές από την κυβέρνηση, οι Διοικητικές Υπηρεσίες των Νοσοκομείων
να ξενυχτάνε για να ενταλματοποιούν ληξιπρόθεσμες
οφειλές. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης οι Διοικητικοί Υπάλληλοι είναι σε επαναλαμβανόμενες κινητοποιήσεις. Δεν αντέχουν την
εργασιακή εξουθένωση. Τα Νοσοκομεία σχεδόν στα
μισά του έτους 2018, έλαβαν ως τακτική επιχορήγηση
196.740 από τα 786 εκ. ευρώ που προβλέπονται στον
τακτικό προϋπολογισμό.
Για να καταβληθεί η δόση του 1 δις διαθέτουν τα
λιγοστά κονδύλια από τον ΕΟΠΥΥ (200εκ.ευρώ) που
προβλέπονται για την εφετινή κάλυψη μέρος των λειτουργικών δαπανών στις πληρωμές ληξιπρόθεσμων
οφειλών. Αδιαφορούν πως θα λειτουργήσουν τα Νοσοκομεία από εδώ και στο εξής. Εγκαταλείπουν στο
έλεος του Θεού τον εξοπλισμό, τις υποδομές, θα αυξηθούν οι ελλείψεις σε φάρμακα, χειρουργικό υλικό,
υγειονομικό υλικό.
Δεν τελειώνουν εδώ οι κουτοπονηριές της κυβέρνησης. Με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, δεσμεύονται τα όποια αποθεματικά διαθέτουν κάποια
Νοσοκομεία από δωρεές, κληροδοτήματα στον Ενιαίο
Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου ως ενέχυρο για την
αποπληρωμή δόσεων του χρέους.
Μόνο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τα Νοσοκομεία. Ποια;
Τα λιγοστά αποθεματικά που έχουν κάποια λίγα Νοσοκομεία.
Στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα 2018-2022 που
ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, προβλέπεται για τις
προσλήψεις προσωπικού ο κανόνας για κάθε μια
αποχώρηση, μία πρόσληψη.
Αυτό είναι καταστροφή. Παγιοποιεί τις τραγικές
ελλείψεις προσωπικού που έχουν σήμερα τα Νοσοκομεία καθότι δεν μπορεί να προσληφθεί περισσότερο
προσωπικό από όσες αποχωρήσεις γίνουν από εδώ
και στο εξής. Ως εκ τούτου δεν θα γίνει ποτέ η αναπλήρωση 25.000 υπαλλήλων που είναι λιγότεροι στα
Νοσοκομεία από την διαφορά προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά τα 8 έτη των Μνημονίων, εκ των οποίων
οι 7000 την τριετία Σύριζα – Ανέλ.

Δεν τηρήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια ούτε καν οι
Μνημονιακές δεσμεύσεις στις προσλήψεις αφού
έχουμε 25.000 λιγότερο προσωπικό. Την τριετία ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ 10.000 αποχωρήσεις και ελάχιστες προσλήψεις (3000 μόνιμοι υπάλληλοι, Ιατροί και Νοσηλευτές).
Με τις διατάξεις του μεσοπρόθεσμου, οι υπηρεσίες
Υγείας μετατρέπονται σε ανταγωνιστικές, ανταποδοτικές, αφού η Κρατική Χρηματοδότηση μειώνεται συνεχώς και οι υπηρεσίες θα χρηματοδοτούνται έμμεσα
(εισφορές, φόροι) και άμεσα (πληρωμές από την τσέπη) από τους πολίτες. Συγκεκαλυμμένα προβλέπεται
η κατάργηση των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων με τον
υποτίθεται μετασχηματισμό των ασυλικών Μονάδων
Ψυχικής Υγείας. Λέξεις απαγορευμένες για τον Σύριζα ψηφίζονται στο μεσοπρόθεσμο. Θεσμοθετούνται οι
συνέργιες στην Δημόσια Ψυχική Υγεία με τις ΜΚΟ και
τον Ιδιωτικό Τομέα. Για να ξεφορτωθούν το κόστος
καταργούν τις μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης που λειτουργούν τα ψυχιατρικά Νοσοκομεία και
άλλες Δημόσιες Μονάδες Ψυχικής Υγείας. Την αποασυλοποίηση την αναλαμβάνει ο Ιδιωτικός Τομέας, οι
ΜΚΟ, η ΑΕΜΥ.
Οι Ανώνυμες Εταιρείες κερδοσκοπικού χαρακτήρα θα είναι το μέλλον της Δημόσιας Υγείας.
Η Κυβέρνηση θα έσκιζε τα Μνημόνια, ή θα εφάρμοζε το παράλληλο πρόγραμμα. Τίποτα από όλα αυτά.
Υιοθέτησαν όλα τα μέτρα των προηγούμενων Κυβερνήσεων, πήραν νέα
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
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