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ΣΕ ΑΠΌΓΝΩΣΗ ΟΙ
ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΌΜΕΝΟΙ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΈΣ
ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΑ

σελ. 2

ΜΕΓΆΛΟΣ ΚΊΝΔΥΝΟΣ
ΠΕΡΙΚΟΠΉΣ ΜΕΣΟΠΡΌΘΕΣΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΔΌΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΉΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ
ΣΕ ΧΙΛΙΆΔΕΣ ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗ ΔΗΜΌΣΙΑ
ΥΓΕΊΑ
σελ. 3
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ - ΔΏΡΑ ΕΟΡΤΏΝ
ΚΑΙ ΕΠΊΔΟΜΑ ΑΔΕΊΑΣ
σελ. 5

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ ΘΕΤΙΚΗ Η
ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

σελ. 7

ΑΝΑΝΈΩΣΗ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ
ΠΡΏΗΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΎ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΊ ΜΕ ΣΥΜΒΆΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ
σελ. 11
ΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1
σελ. 12
ΑΙΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
σελ. 15

Η ΑΛΉΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΗ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΩΝ
ΣΤΟ ΥΠΕΡΤΑΜΕΊΟ

σελ. 16

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

ΞΕΧΑΣΕ ΤΙΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΔΙΚΙΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Ο κος Τσίπρας ξέχασε στη το Νοσηλευτικό
Προσωπικό το οποίο στα έως τώρα χρόνια των
Μνημονίων κατακρεουργήθηκε μισθολογικά.
Κουβέντα όχι μόνο για τους μισθούς, αλλά
και για την αυτονόητη εφαρμογή των Αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας.
Αποφάσεις που αποκαθιστούν αδικίες σε βάρος
των Προϊσταμένων Τμημάτων της Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας.
Ούτε αυτό δεν διορθώνει η κυβέρνηση και ας
πανηγυρίζει ότι βγήκαμε από τα Μνημόνια. Εκτός
και εάν δεν άρεσε η απόφαση στην κυβέρνηση!!!
Με το ν. 4354/2015 άρθρο 16, παράγραφος 1γ’
το επίδομα Προϊσταμένων Τμημάτων Νοσηλευτικής και Ιατρικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων,
διαμορφώθηκε σε 250 ευρώ εν’ αντιθέσει των
λοιπών Προϊσταμένων Τμημάτων που καθορί-

σθηκε 290 ευρώ με το άρθρο 16 παρ. αζ του ίδιου
Νόμου.
Μάλιστα στα 250 ευρώ ανήλθε με μεγάλους
αγώνες της ΠΟΕΔΗΝ, καθότι η αρχική πρόθεση
της Κυβέρνησης όπως διατυπώθηκε στο σχέδιο
Νόμου, ήταν να διαμορφωθεί στα 150 ευρώ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ υπ’ αρίθμ. 874/2018 της
οποίας την περίληψη σας κοινοποιούμε ορίζει
ότι το Επίδομα Προϊσταμένων Τμημάτων Νοσηλευτικής και Ιατρικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων θα πρέπει να καθορισθεί στα 290 ευρώ,
όπως των άλλων Προϊσταμένων Τμημάτων με
βάση τη συνταγματική αρχή της ισότητας.
Ζητάμε από τον Υπουργό Υγείας την αναδρομική χορήγηση του επιδόματος από την ψήφιση
του Νόμου 4354/2015 με Νομοθετική ρύθμιση.

ΣΕ ΑΠΌΓΝΩΣΗ ΟΙ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΌΜΕΝΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΈΣ
ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΑ
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Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης λαμβάνουν
μισθό 620 ευρώ το μήνα. Οι ΔΕ 550 ευρώ το μήνα
Οι νεοδιοριζόμενοι Νοσηλευτές στα Νοσοκομεία λαμβάνουν μισθό όσα ο ανειδίκευτος εργάτης. Λαμβάνουν μισθό όσο λαμβάνουν οι Νοσηλευτές που εργάζονται στο Δημόσιο Σύστημα
Υγείας της Βουλγαρίας.
Σπούδασαν, περίμεναν χρόνια το διορισμό
τους και τώρα που διορίσθηκαν δεν μπορούν να
ζήσουν, καθ’ ότι πολλοί εξ’ αυτών διορίσθηκαν
μακριά από τον τόπο καταγωγής τους και πρέπει
να νοικιάσουν και σπίτι.
Δεν είναι λίγοι οι Νοσηλευτές που αναγκάζονται να παραιτηθούν. Οι περισσότεροι νεοδιοριζόμενοι παρ’ ότι τώρα ξεκίνησαν τη δουλειά
τους στα Νοσοκομεία αναγκάζονται να αναζητούν
τρόπους μετακίνησης, μετάταξης, απόσπασης σε
Νοσοκομεία που βρίσκονται κοντά στον τόπο καταγωγής τους.
Πώς μπορεί να ζήσει ένας Νοσηλευτής μακριά από τους γονείς του και το σπίτι του με 620
ευρώ το μήνα; Μόνο το ενοίκιο του σπιτιού είναι
400 ευρώ ο μήνας. Εάν είναι σε νησί το ενοίκιο
είναι πάνω από το μισθό που λαμβάνει.
Καλείται να εργάζεται νυχθημερόν χωρίς

ρεπό και άδειες σε συνθήκες εργασιακής εξουθένωσης, να κάνει υπεύθυνες Νοσηλευτικές
πράξεις, να σώζει ζωές ασθενών και να ζει με
620 ευρώ το μήνα.
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΜΕ ΒΑΕ
Νεοδιοριζόμενος Νοσηλευτής ΤΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) λαμβάνει βασικό μισθό
1037 ευρώ και Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας 150 ευρώ. Σύνολο μικτών αποδοχών 1.187 ευρώ. Οι Καθαρές αποδοχές του είναι
624 ευρώ το μήνα. Οι κρατήσεις του είναι 563
ευρώ το μήνα. Οι μισές Αποδοχές!!! Δεν λαμβάνουμε επιδόματα άδειας και εορτών. Μόνο 12
μηνιάτικα.
Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Α Ο Ι Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ:
ΕΦΚΑ ΜΙΚΤΑ ΒΑΡΕΑ ΤΕΑΜ 19,45% 230,87€
(Για όσους εντάσσονται στα ΒΑΕ)
ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2%
23,74€
ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ 1%
11,87€
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 		
53,42€
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
98,92€
(για ένα χρόνο)
ΕΤΕΑΕΠ ΤΕΑΔΥ			
41,55€
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ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΕΑΔΥ			
24,73€
(για δύο χρόνια)
ΕΤΕΑΕΠ ΤΠΔΥ			
47,48€
ΕΦΚΑ ΕΟΠΥΥ ΥΓ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
25,52€
ΕΦΚΑ-ΕΟΠΥΥ ΥΓ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
4,75€
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ		
562,85€
ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
1.187€
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ			
562,85€
ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 624,15€
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ

550€

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

520€

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα Επικουρικά Ταμεία
θα κρατήσουν από τους Νοσηλευτές κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου πολύ περισσότερα χρήματα απ’ ότι θα δώσουν σύνταξη (μέρισμα). Το Μετοχικό Ταμείο χορηγεί μερίσματα
των 50 ευρώ το μήνα και λαμβάνει για εγγραφή
ένα μισθό και ταυτόχρονα 53,42 έως 90 ευρώ το
μήνα κρατήσεις για 40 χρόνια!!!
Δεν πρέπει να αυξηθούν τα μερίσματα που χορηγεί;
Εάν περικόψουν το Επίδομα Επικίνδυνης και
Ανθυγιεινής Εργασίας οι νεοδιοριζόμενοι Νοσηλευτές θα λαμβάνουν 400 – 500 ευρώ το μήνα!!!
Κάτω και από τη Βουλγαρία!!!

ΜΕΓΆΛΟΣ ΚΊΝΔΥΝΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΉΣ ΜΕΣΟΠΡΌΘΕΣΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΔΌΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΉΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΣΕ ΧΙΛΙΆΔΕΣ ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΥΣ
ΣΤΗ ΔΗΜΌΣΙΑ ΥΓΕΊΑ
Μετά από δυναμικές κινητοποιήσεις της ΠΟΕΔΗΝ και της ΑΔΕΔΥ, καταλήψεις, χημικά, επιθέσεις ΜΑΤ, τραυματισμούς συναδέλφων μας, επιδόθηκε το πόρισμα της διυπουργικής επιτροπής
για τη μεταρρύθμιση του Επιδόματος Επικίνδυνης
και Ανθυγιεινής Εργασίας.
Επιβεβαιώνονται όσα συμφωνήθηκαν μεταξύ
κυβέρνησης και δανειστών και συμπεριλήφθηκαν στην έκθεση συμμόρφωσης που εξέδωσε
ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης (ΕΜΣ) στα
πλαίσια της 4ης Αξιολόγησης για μεσοπρόθεσμη
μείωση των δικαιούχων και των καταβαλλόμενων
ποσών του επιδόματος.
Η Διυπουργική Επιτροπή λειτούργησε στη
βάση της πολυσέλιδης Αναφοράς που κατέθεσε
η Ομάδα Τεχνικής Βοήθειας των ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ η
οποία επιβάλει την μείωση του ποσοστού των δικαιούχων του Επιδόματος σε ποσοστό 7-10% που
είναι ο μέσος όρος των χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, από 32% που είναι σήμερα το ποσοστό
των Δημοσίων Υπαλλήλων στη χώρα μας που
λαμβάνει το επίδομα.
Ανησυχητική είναι η επισήμανση της Επιτροπής για τον υψηλό αριθμό δικαιούχων στην Δημόσια Υγεία και η απαίτηση στην Αναφορά των Δανειστών για περικοπές. Με βάση την ΑΝΑΦΟΡΑ
της ομάδας τεχνικής βοήθειας των Δανειστών
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στη σελίδα 17 το 37,89% των δικαιούχων στο Δημόσιο που λαμβάνουν το επίδομα είναι εργαζόμενοι στον τομέα παροχής υπηρεσιών Υγείας και
θα πρέπει να μειωθεί. Με την εν λόγω Αναφορά
θα συμμορφωθεί η χώρα.
Ως εκ τούτου επιτακτική είναι η ανάγκη να
μας δοθεί η πολυσέλιδη αναφορά των δανειστών
με βάση την οποία θα χορηγείται το Επίδομα.
Την αναφορά αυτή επιμελώς η κυβέρνηση
αποκρύπτει και δεν δίνει στη δημοσιότητα. Πασιφανέστατα προβλέπει περικοπές σε μεγάλο
αριθμό εργαζομένων στη Δημόσια Υγεία ώστε
το ποσοστό από 32% των Δημοσίων Υπαλλήλων
που το λαμβάνουν σήμερα να μειωθεί στο 7 – 10%
(Μέσος Ορός Ευρωπαϊκής Ένωσης).
Οι προθέσεις της κυβέρνησης προκύπτουν από
το Υπόμνημα που επισυνάπτεται και υπογράφεται
από τρία μέλη της Επιτροπής. Διαφαίνεται ότι η
εντολή της κυβέρνησης ήταν να εργασθεί με βάση
την συγκεκριμένη ΑΝΑΦΟΡΑ των ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ.
Στο πόρισμα λαμβάνεται υπ’ όψιν η προεκλογική περίοδος που διανύουμε. Γι’ αυτό προς
το παρόν ο καθορισμός των δικαιούχων του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας
παραπέμπεται σε αποφάσεις των συναρμόδιων
Υπουργών.
Από το πόρισμα προκύπτει ότι θα υπάρξει
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αναθεώρηση της λίστα Βαρέων και Ανθυγιεινών
Επαγγελμάτων με αποχαρακτηρισμό χιλιάδων
επαγγελμάτων και δικαιούχων του Επιδόματος
με βάση τη μεθοδολογία υπαγωγής που προτείνεται. Το Επίδομα θα λαμβάνουν μόνο εργαζόμενοι σε επαγγέλματα τα οποία θα χαρακτηριστούν
βαρέα και ανθυγιεινά, μειωμένο και αντικαθιστούμενο με μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.
Η Επιτροπή προτείνει κριτήρια και παράγοντες προσδιορισμού της Ανθυγιεινότητας και Επικινδυνότητας των επαγγελμάτων, επικαλούμενοι
όμως έλλειψη πληροφόρησης που εμπόδισαν το
έργο της.
Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι η χώρα θα
συμμορφωθεί μεσοπρόθεσμα με την πολυσέλιδη Αναφορά της ομάδας τεχνικής βοήθειας της

Τρόϊκας με χορήγηση του Επιδόματος σε ποσοστό 7-10% των Δημοσίων Υπαλλήλων. Ειδικά δεσμεύτηκε να συμμορφωθεί με την σελίδα 17 που
προβλέπει περικοπές στους εργαζόμενους στη
Δημόσια Υγεία.
Εάν περικοπεί το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας θα λαμβάνουμε μισθό κάτω
από το μισθό του ανειδίκευτου εργάτη.
Ως εκ τούτου συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις
δυναμικά.
Ζητάμε άμεσα να δοθεί στη δημοσιότητα η
ΑΝΑΦΟΡΑ της Ομάδας Τεχνικής Βοήθειας των
Δανειστών την οποία δεσμεύτηκε ότι θα εφαρμόσει η κυβέρνηση μεσοπρόθεσμα.
Να πάψει η κυβέρνηση να παίζει κρυφτούλι.

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΑΖΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 10/10/18
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Με μεγάλη επιτυχία και μαζική συμμετοχή
πραγματοποιήθηκε η Κινητοποίηση της ΠΟΕΔΗΝ 10/10/2018.
Η Συμμετοχή των εργαζομένων ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Η πορεία κατέληξε στο
Υπουργείο Υγείας. Ζητήσαμε συνάντηση και είδαμε τον Αν. Υπουργό Υγείας κο Πολάκη.
Θέσαμε τα αιτήματα όπως περιγράφονται στο
Δελτίο Τύπου της ΠΟΕΔΗΝ την Τρίτη 9/10/2018
με Α.Π. 774.
Ο Αν. Υπουργός Υγείας για πρώτη φορά παραδέχτηκε ότι τα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ για την
κατάσταση του μόνιμου Προσωπικού στο ΕΣΥ
είναι αληθή.
Είπε όμως ότι προσέλαβαν χιλιάδες έκτακτους υπαλλήλους για να καλύψουν τα κενά.
Ανέφερε ότι τα Νοσοκομεία παίρνουν ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών, για την συντήρηση και ανανέωση
του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού. Τώρα πως
είναι χάλια οι υποδομές και ο εξοπλισμός δεν
μπόρεσε να το εξηγήσει.
Για τις Δημόσιες Δαπάνες είπε ότι θα φτάσουν στο 6 ή 6,5% μέσα στην επόμενη τετραετία,
παρ’ ότι η δέσμευση της κυβέρνησης ήταν ότι
ήδη θα έχει αυξηθεί στο 7,5% του ΑΕΠ (μέσος
όρος χωρών της Ευρώπης).

Για το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής
Εργασίας, ανέφερε ότι δεν θα περικοπεί και ότι
είναι σε εξέλιξη ο ενδοκυβερνητικός διάλογος
για την πρόταση της Κυβέρνησης.
Για τα Νοσοκομεία που εκχωρήθηκαν στο
Υπερταμείο είπε ότι, εγώ λέω, δεν παραχωρείται
κανένα Νοσοκομείο στο Υπερταμείο!!!
Για το Επικουρικό Προσωπικό είπε ότι χρειάζεται Νομοθετική ρύθμιση (ότι λέγαμε εμείς)
για τον τρόπο μοριοδότησης των υπηρετούντων.
Ακόμη δεν έχουν καταλήξει. Συνεχίζονται οι
κουβέντες με το ΑΣΕΠ. Μετά θα υπάρξει Νομοθετική ρύθμιση.
Για τα ΒΑΕ είπε ότι συμφωνεί με το αίτημα, αλλά δεν είναι σε θέση να μας πει πότε θα
ικανοποιηθεί. Πρέπει πρώτα είπε να μειωθεί η
ανεργία, να φτιάξουν τα οικονομικά των ασφαλιστικών ταμείων και μετά!!!
Για τους υπαλλήλους ΟΑΕΔ είπε ότι σύντομα
θα υπάρξει κοινή ανακοίνωση του Υπουργείου
Υγείας, του Υπουργείου Εργασίας και του ΟΑΕΔ
και θα είναι ευχάριστη για τους υπηρετούντες
εργαζόμενους (εξετάζεται η παράταση ενός
έτους ή νέος διαγωνισμός με προβάδισμα).
Για το πρώην Εργολαβικό Προσωπικό
του υπενθυμίσαμε τη Νομοθετική ρύθμιση
ν.4558/2018, με την οποία μπορεί να παρατα-
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θούν οι συμβάσεις εργασίας έως τέλους του
έτους 2019 και ζητήσαμε να εκδοθεί εγκύκλιος,
κάτι για το οποίο ήταν θετικός.
Για την μη πληρωμή των δεδουλευμένων για
άλλη μια φορά, επανέλαβε ότι φταίει το Ελεγκτικό Συνέδριο και όχι τα έωλα Νομοθετήματα της
Κυβέρνησης που επιδιώκουν την ομηρία των
συμβασιούχων. Αρνήθηκε την μετατροπή των
συμβάσεων σε αορίστου χρόνου.
Για την εφαρμογή της Απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας για αύξηση του Επιδόματος Ευθύνης των τμημάτων

της Νοσηλευτικής και Ιατρικής Υπηρεσίας των
Νοσοκομείων στα 290 ευρώ και χορήγηση των
αναδρομικών ο κος Πολάκης είπε ότι θα προχωρήσουν σε Νομοθετική Ρύθμιση χορήγησης
των αναδρομικών και αύξησης στα 290 ευρώ
του Επιδόματος.
Οι Κινητοποιήσεις μας θα συνεχιστούν καθότι τα προβλήματα της Δημόσιας Υγείας οξύνονται
και τα εργασιακά αιτήματα είναι όλα ανοιχτά σε
νέες δυσμενείς μεταβολές με βάση τις Μνημονιακές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί έως το
έτος 2060.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Με το Νόμο 4558/1-8-2018 άρθρο 7 παράγραφος 2, νομοθετήσατε την επιστροφή των χρηματικών ποσών που παρακρατήθηκαν στα πλαίσια της
διαθεσιμότητας στους υπαλλήλους που ανήκουν
οργανικά στο Νοσοκομείο Αμαλία Φλέμιγκ.
Το Σεπτέμβριο του 2013 σε διαθεσιμότητα τέθηκαν 1665 υπάλληλοι μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Νοσοκομείων που καταργήθηκαν οι οργανικές και
προσωποπαγείς θέσεις τους κατ’ εφαρμογή της
παρ.1 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167
Α΄), λόγω κατάργησης των Νοσοκομείων που
υπηρετούσαν.
Αυτό συνέβη με βάση τις Υπουργικές Αποφά-

σεις
Αρ. φύλλου 2123 τεύχος δεύτερο 28 Αυγούστου 2013
Αρ. φύλλου 2147 τεύχος δεύτερο 10 Σεπτεμβρίου 2013.
Ως εκ τούτω στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης θα πρέπει να υπάρξει αντίστοιχη ρύθμιση για
το σύνολο των υπαλλήλων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα. Είναι 1665 στο σύνολο και το κόστος
δεν υπερβαίνει το 1 εκατ. Ευρώ.
Είναι αδικία να αναγκαστούν να προσφύγουν
στα δικαστήρια με βάση τη διατύπωση της σχετικής διάταξης Νόμου, καθότι στην περίπτωση αυτή
ωφελημένοι θα βγουν μόνο οι δικηγόροι.

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ - ΔΏΡΑ ΕΟΡΤΏΝ ΚΑΙ ΕΠΊΔΟΜΑ ΑΔΕΊΑΣ
Υπάλληλοι και συνταξιούχοι σε αδιέξοδο. Ταλαιπωρία!!! Έξοδα για αγωγές και αιτήσεις διακοπής παραγραφής χωρίς αντίκρισμα. Η κυβέρνηση κωφεύει.
• Η κυβέρνηση δεν εξετάζει όπως μας είπε
ο κος Τσακαλώτος τη χορήγηση των Επιδομάτων
Εορτών και Αδείας με Νομοθετική ρύθμιση.
• Διετής η παραγραφή των επιδομάτων των
υπαλλήλων (άρθρο 140 Ν.4270/2014)
• Πενταετής των συνταξιούχων.
• Εάν δεν έχει ήδη υποβληθεί αγωγή παραγράφηκαν για τους εν ενεργεία υπαλλήλους τα
έτη 2013 – 2014
• Οι αιτήσεις διακοπής παραγραφής με βάση
το άρθρο 143 Ν.4270/2014 κρατάνε ζωντανό το
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αίτημα διεκδίκησης των Επιδομάτων δικαστικώς του έτους 2015 μόνο για έξι μήνες (έως
30/6/2019).
Δεύτερη αίτηση διακοπής παραγραφής δεν
μπορεί να γίνει
• Επιμένουμε στη διεκδίκηση των επιδομάτων με Νομοθετική ρύθμιση με αγωνιστικές κινητοποιήσεις.
• Έξοδα για αγωγές χωρίς τελικά να καταβληθούν τα επιδόματα.
Με το Ν.3833/2010 μειώθηκαν 30%.
Με το Ν.3845/2010 μειώθηκαν στα 500 ευρώ
το επίδομα εορτών Χριστουγέννων και 250 ευρώ
το επίδομα εορτών Πάσχα και επίδομα αδείας.
Ο Ν.4024/2011 δεν τροποποίησε τα χορηγού-
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μενα ποσά των εν λόγω επιδομάτων.
Με το Ν.4093/2012 καταργήθηκαν τα εν λόγω
επιδόματα από 1/1/2013.
Με το Ν.4354/2015 δεν άλλαξε κάτι σε σχέση
με την κατάργηση των εν λόγω επιδομάτων.
Η νομολογία των Δικαστηρίων, που έχει ξεκινήσει να διαμορφώνεται αρχικώς από Ειρηνοδικεία και από Διοικητικά Πρωτοδικεία τα τελευταία
χρόνια, δέχεται, ότι η κατάργηση των επιδομάτων
εορτών και αδείας, συνιστά παράβαση του άρ. 1
του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ,
ως παρέμβαση στο Δικαίωμα της Περιουσίας.
Μάλιστα, οι αποφάσεις αυτές δέχονται, ότι όπως
έχει κριθεί από την υπ’ αρ. 668/2012 απόφαση
της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας [η
οποία εκδόθηκε κατόπιν προσφυγής της ΑΔΕΔΥ κατά των περικοπών του ν.3833/2010 και
3845/2010], συμβατή προς το Πρώτο Πρόσθετο
Πρωτόκολλο, ήταν η μείωση των καταβαλλόμενων επιδομάτων και σε καμία περίπτωση η κατάργηση αυτών, όπως εν προκειμένω συνέβη.
Στην βάση αυτή, έκριναν αντισυνταγματική την
πλήρη κατάργηση των καταβαλλόμενων επιδομάτων εορτών και αδείας [Ειρηνοδικείο Αθηνών
946/2018, 619/2017, 608/2017].
Πρόσθετη τεκμηρίωση παρέχεται από την υπ’
αρ. 2287/2015 απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία έκρινε αντισυνταγματικές τις περικοπές, που επιβλήθηκαν
στους συνταξιούχους, βάσει των διατάξεων του
ν.4093/2012. Εξίσου επιβοηθητική είναι και η υπ’
αρ. 431/2018 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία έκρινε ομοίως
αντισυνταγματικές τις περικοπές, που έγιναν εις
βάρος των ιατρών του ΕΣΥ, βάσει των διατάξεων
του ν.4093/2012.
Η νομολογία αυτή είναι βεβαίως σε επίπεδο
πρωτόδικων δικαστηρίων. Είναι προφανές, ότι
στο μέλλον το ζήτημα θα κριθεί και σε επόμενους
βαθμούς δικαιοδοσίας και λόγω της εκτάσεως,
που λαμβάνει το θέμα, είναι βέβαιο, ότι θα αχθεί
ενώπιον και των ανώτατων Δικαστηρίων.

Πολιτικά Δικαστήρια (πιο γρήγορη η εκδίκαση).
Ανώτερο Δικαστήριο στους υπαλλήλους που
προσφεύγουν στα Πολιτικά Δικαστήρια είναι ο
Άρειος Πάγος και των υπαλλήλων που προσφεύγουν στα Διοικητικά Δικαστήρια το Συμβούλιο
Επικρατείας. Εάν υπάρχει διχογνωμία μεταξύ
των Ανωτέρων Δικαστηρίων που είναι τρία (τρίτο
το Ελεγκτικό Συνέδριο) η υπόθεση παραπέμπεται
στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο.
Η παραγραφή είναι διετής σύμφωνα με βάση
τον Ν. 4270/2014 άρθρο 140 παρ. 3 σε αντικατάσταση του Ν. 2362/1995 και αρχίζει από την ημέρα που γεννήθηκε η αξίωση.
Η διετής παραγραφή των αξιώσεων έχει επικυρωθεί από πάγια Νομολογία των Δικαστηρίων.
Ως εκ τούτω δεν υπάρχει δυνατότητα διεκδίκησης σε βάθος 5ετίας.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

Τα έτη 2013 και 2014 παραγράφηκαν εάν δεν
έχει υποβληθεί αγωγή τα περασμένα έτη.
Δεν υπάρχει δυνατότητα διεκδίκησης των
ετών 2013, 2014 για τους εν ενεργεία υπαλλήλους.
Έως τέλος του χρόνου μπορούν να διεκδικήσουν τα έτη 2015 και εντεύθεν.
Μόνο οι συνταξιούχοι μπορούν να διεκδικήσουν σε βάθος πενταετίας.
Με το άρθρο 143 του Ν. 4270/2014 η υποβολή
αίτησης στον Φορέα εργασίας, μισθοδοσίας διακόπτει την παραγραφή μόνον για 6 μήνες. Δεύτερη αίτηση δεν νοείται.
Ως εκ τούτω για να διεκδικηθούν τα Επιδόματα του έτους 2015 θα πρέπει μετά την αίτηση
παραγραφής που πρέπει να υποβληθεί έως τέλος του χρόνου, να κατατεθεί αγωγή στο πρώτο
εξάμηνο του έτους 2019. Με την παρέλευση του
πρώτου εξαμήνου του έτους 2019 είναι σαν να
μην είχε υποβληθεί αίτηση διακοπής της παραγραφής.
Συνεπώς πρέπει τα Σωματεία και οι εργαζόμενοι να αποφασίσουν εάν θα προσφύγουν δικαΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
στικά ή όχι χωρίς να επαναπαύονται στην αίτηΔιετής παραγραφή
Οι μόνιμοι υπάλληλοι έχουν τη δυνατότητα ση διακοπής της παραγραφής με δεδομένο ότι η
προσφυγής στα Διοικητικά Δικαστήρια και οι κυβέρνηση δεν εξετάζει την νομοθετική ρύθμιση
Αορίστου και Ορισμένου χρόνου υπάλληλοι στα χορήγησης των εν λόγω επιδομάτων.
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Αυτό μας το ξεκαθάρισε ο Υπουργός Οικονομικών κος Τσακαλώτος στη συνάντηση που είχαμε.
Δεν πρόκειται είπε να κάνουμε νομοθετική ρύθμιση. Δεν έχουμε χρήματα (2,5δις απαιτούνται).
Όποιος θέλει να πάει στα δικαστήρια είπε!!! Ανεξάρτητα κατάθεσης αγωγής ή αίτησης διακοπής
παραγραφής, εάν η κυβέρνηση προχωρήσει σε
νομοθετική ρύθμιση θα καταβληθούν τα χρήματα σε όλους τους δικαιούχους.
Αποφάσεις Διοικητικών Δικαστηρίων που
εκδικάζουν έως 3.000 ευρώ δεν εφεσιβάλλονται
και εξοφλούνται στους δικαιούχους.

ται η έκδοση απόφασης από το ΣτΕ επί προδικαστικών ερωτημάτων διοικητικών πρωτοδικείων (η
εκδίκαση έγινε την 4-6-2018).
Β) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ: Η υποβολή αίτησης στον ΕΦΚΑ
(Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) και στο ΕΤΕΑΕΠ (Επικουρικό, ΤΕΑΔΥ) διακόπτει την παραγραφή μόνον για 6 μήνες. Δεύτερη αίτηση δε νοείται
σύμφωνα με τη διάταξη του ά. 143 ν. 4270/2014
(που ισχύει σε αντικατάσταση του ΝΔ 2362/1995).
Η παραγραφή για τους συνταξιούχους είναι 5ετής
(συνεπώς η έναρξη της διεκδίκησης είναι από
1-1-2013 και εφεξής). Όσον αφορά τις πιθανότηΠιθανότητες καταβολής
τες χορήγησης έχουν ήδη εκδοθεί οι αποφάσεις
Έχουν ήδη εκδοθεί πρωτόδικες αποφάσεις 2287-2290/2015 της Ολομέλειας του ΣτΕ καθώς
από Ειρηνοδικεία κυρίως για ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ. Για επίσης και η 32/2018 της Ολομέλειας του Ελετους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους, αναμένε- γκτικού Συνεδρίου.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΙΣ ΠΡΈΒΕΖΑ
Είναι επιβεβλημένη η παρέμβασή σας στο Γ.Ν.
Πρέβεζας προκειμένου να λυθούν λειτουργικά
προβλήματα των Τραυματιοφορέων καθώς επίσης
και να σταματήσει η παράνομη ανάθεση αλλότριων καθηκόντων.
Οι ελλείψεις είναι πάνω από το όριο της επικινδυνότητας. Υπάρχουν 8 τραυματιοφορείς, ένας
ή δύο σε κάθε βάρδια σε ένα Νοσοκομείο που
εφημερεύει καθημερινά.
Ταυτόχρονα υπάρχει εργασιακή εξουθένωση
καθότι καλούνται να εργάζονται δύο βάρδιες το

24ωρο. Εάν δεν σταματήσει αυτή η απαράδεκτη
κατάσταση με την κατάφορη παραβίαση των εργασιακών δικαιωμάτων των τραυματιοφορέων θα
προχωρήσουμε σε δυναμικές απεργιακές κινητοποιήσεις. Επίσης θα προσφύγουμε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών να διατάξει έρευνα και να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες για το κίνδυνο
που τίθεται η υγεία των Ασθενών.
Σας κοινοποιούμε την επιστολή – καταγγελία
της Πανελλήνιας Ένωσης Τραυματιοφορέων.

ΕΠΙΑΣΑΝ ΤΟΠΟ ΟΙ ΠΙΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4571/2018 ο οποίος
στο άρθρο 17 προβλέπει αυξημένη μοριοδότηση
στο Επικουρικό Προσωπικό για το διαγωνισμό
που πρόκειται να εκδοθεί έως 30/11/2018 σε αντίστοιχες θέσεις μόνιμου προσωπικού.
Η εν λόγω ρύθμιση είναι επιτυχία των παρεμβάσεών μας, καθότι δίνει σαφή προβάδισμα για
την πρόσληψή τους.
Τα Σωματεία θα πρέπει να πιέσουν τις Διοικήσεις να εφαρμόσουν το ν.4551/2018 άρθρο 16,
που προβλέπει την παράταση των συμβάσεων του
Επικουρικού Προσωπικού έως 31/5/2019 με την
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υπογραφή νέων συμβάσεων.
Οι νέες συμβάσεις θα πρέπει να έχουν υπογραφεί πριν το τέλος του χρόνου για να υπάρχει
χρόνος εκκαθάρισης της μισθοδοσίας του Ιανουαρίου 2019. Θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις
όπου διαπιστώνεται κωλυσιεργία ή σε όποιες Διοικήσεις αρνούνται να υπογράψουν νέες συμβάσεις και προωθούν την απόλυση του Επικουρικού
Προσωπικού τέλους του χρόνου επικαλούμενοι το
Ελεγκτικό Συνέδριο, που ούτως ή άλλως καταργείται τέλος του χρόνου (στο σκέλος του προληπτικού ελέγχου).
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΟΕΔΗΝ
Η ΠΟΕΔΗΝ είναι στο δρόμο για πολλοστή
φορά αύριο Τετάρτη 10/10/2018 εκκινώντας την
πορεία από τον κόμβο των δύο Νοσοκομείων
Παίδων 8πμ
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• Γιατί βγάζουν στο σφυρί τα Νοσοκομεία εκχωρώντας τα στο Υπερταμείο.
• Γιατί τα βασικά χαρακτηριστικά του Δημόσιου Συστήματος Υγείας επιδεινώνονται και όχι
μόνο με δικά μας στοιχεία αλλά και του ΟΟΣΑ.
Αυξάνεται η παιδική θνησιμότητα, οι θάνατοι είναι
πολλοί περισσότεροι από τις γεννήσεις (36.000),
το προσδόκιμο ζωής μειώνεται. Οι σοβαρές Νοσοκομειακές Λοιμώξεις είναι σε τριπλάσιο ποσοστό Νοσηλευόμενων ασθενών από τις άλλες χώρες της Ευρώπης (15% επί των εισαγωγών).
• Γιατί οι πολίτες πληρώνουν όλο και περισσότερα από το υστέρημά τους για να βρουν την
υγειά τους (οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας είναι 3,5%
του ΑΕΠ όταν στις άλλες χώρες της Ευρώπης είναι
στο 1% του ΑΕΠ τους).
• Γιατί το προσωπικό των Νοσοκομείων μειώνεται και ας λέει ο Πολάκης ότι προσλαμβάνονται
χιλιάδες υπάλληλοι.
Με βάση τα στοιχεία ανθρώπινου δυναμικού
του Υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ παρέλαβε τον Ιανουάριο του
2015 79.023 μόνιμο προσωπικό και σήμερα είναι
79.352.
Με στοιχεία του ESYNET (Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Υγείας) το προσωπικό των
Νοσοκομείων μειώθηκε κατά 6.000 από μετατάξεις, αποσπάσεις, μετακινήσεις σε άλλους φορείς
του Υπουργείου ή άλλων Υπουργείων (ρουσφέτια).
69.223 μόνιμους υπαλλήλους παρέλαβε η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και σήμερα είναι
63.150. Συνολικά τα 9 χρόνια των μνημονίων το
μόνιμο προσωπικό μειώθηκε κατά 25.000. Στα
Νοσοκομεία αυξήθηκε η ζήτηση 30% από το σωστό μέτρο της Δωρεάν περίθαλψης 1,5 εκατομμυρίων ανασφάλιστων και της οικονομικής ανέχειας
του κόσμου.
Πώς να μην υποβαθμίζονται οι παρεχόμενες

υπηρεσίες.
Γι’ αυτό τα Νοσοκομεία εφημερεύουν χωρίς
βασικές ειδικότητες Ιατρών. Κλείνουν βασικές
κλινικές των Νοσοκομείων (βλέπε σχετικές έρευνες της ΠΟΕΔΗΝ το Καλοκαίρι).
Γι’ αυτό λειτουργεί το 60% των χειρουργικών
τραπεζιών με αποτέλεσμα η λίστα αναμονής για
χειρουργεία να υπερβαίνει σε πολλές περιπτώσεις τα δύο έτη.
• Γιατί η Κρατική Χρηματοδότηση των Νοσοκομείων βαίνει μειούμενη (από 1,5 δις το έτος
2015 στο 786 εκ. ευρώ εφέτος). Οι ληξιπρόθεσμες
οφειλές είναι στα 500 εκατ. ευρώ. Αντιμετωπίζουν
ελλείψεις σε φάρμακα και υλικά ειδικά τώρα που
είμαστε στους τελευταίους 3 μήνες του έτους. Οι
ανάγκες ανανέωσης, συντήρησης του εξοπλισμού
και των υποδομών αυξάνονται ημέρα με την ημέρα λόγω παλαιότητας.
Γι’ αυτό 50 Νοσοκομεία έχουν χαλασμένους
ή δεν διαθέτουν καθόλου Αξονικό Τομογράφο
με αποτέλεσμα να καθυστερεί η διάγνωση και να
κινδυνεύουν οι Ασθενείς.
Γι’ αυτό έχει να μπει μυστρί στα Δημόσια Νοσοκομεία πολλά χρόνια και πέφτουν οι σοβάδες
στα κεφάλια ασθενών και προσωπικού.
• Γιατί τρώμε ξύλο από ασθενείς και συνοδούς χωρίς να φταίμε.
• Γιατί αμειβόμαστε με 650 ευρώ και δεν φτάνουν ούτε για το ενοίκιο του σπιτιού μας.
• Γιατί εργαζόμαστε σε συνθήκες εργασιακής
εξουθένωσης.
• Γιατί δεν είμαστε ενταγμένοι στα ΒΑΕ και
αναγκαζόμαστε να εργαζόμαστε μέχρι τα 67 έτη
αν και δεν είμαστε σε θέση σε αυτή την ηλικία να
προσφέρουμε ασφαλείς υπηρεσίες, με δεδομένο
ότι όλοι μας τότε θα πρέπει να φροντίζουμε τα δικά
μας προβλήματα υγείας (ειδικά μυοσκελετικά).
• Γιατί ένας ακόμη χειμώνας θα βγει με 420
κλίνες ΜΕΘ (150 έτοιμες να λειτουργήσουν είναι κλειστές) με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να
χαθούν τσάμπα ανθρώπινες ζωές από λοιμώξεις.
Λίστες αναμονής 70 – 90 διασωληνωμένοι ασθενείς για ΜΕΘ.
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• Γιατί παίζουν την υγεία του κόσμου μονά
– ζυγά. Μονές ημέρες εφημερεύουν τα Κέντρα
Υγείας και τις ζυγές είναι κλειστά λόγω έλλειψης
ιατρών και Νοσηλευτών.
• Γιατί τα Κέντρα Υγείας δεν είναι σε θέση να
κάνουν ούτε μία ακτινογραφία θώρακος ή γενική
αίματος.
• Γιατί οι ασθενείς πεθαίνουν στα σκαλιά
κλειστών Κέντρων Υγείας.
• Γιατί δυσπρόσιτες, απομακρυσμένες περιοχές είναι χωρίς ΕΚΑΒ και συνεχώς θρηνούμε
ανθρώπινες ζωές λόγω καθυστερήσεων στις διακομιδές.
• Γιατί έχουμε να κάνουμε με μία πολιτική
ηγεσία που τραμπουκίζει επί παντός επιστητού.
• Γιατί αντί αυξήσεων στους πενιχρούς μισθούς πείνας που λαμβάνουμε (650 ευρώ το
μήνα) θέλουν να μας περικόψουν και το Ανθυγιεινό Επίδομα.
• Γιατί 12.000 συμβασιούχοι (επικουρι8κοί,
πρώην εργολαβικοί, ΚΕΕΛΠΝΟ) των Νοσοκο-

μείων βρίσκονται σε ομηρία. Τέλος του χρόνου
τελειώνουν οι συμβάσεις και η κυβέρνηση δεν
ξεκαθαρίζει την πολιτική της. Εάν απολυθούν θα
μπει λουκέτο στα Νοσοκομεία.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Συγκέντρωση 08:30πμ στην Πύλη του Νοσοκομείου Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ & πορεία προς
το ακέφαλο Γραφείο του Πρωθυπουργού στο
Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης
Ξεπουλάνε τα Νοσοκομεία. Στα μουλωχτά
τα παραχώρησαν ως ενέχυρο στους ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ
Η ΠΟΕΔΗΝ καλύπτει, στηρίζει και καλεί
σε μαζική συμμετοχή τους εργαζόμενους των
Νοσοκομείων της Κεντρικής Μακεδονίας,
στην κινητοποίηση που οργανώνει το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Θεσσαλονίκης με συγκέντρωση
στην Πύλη του Νοσοκομείου και πορεία προς
το Γραφείο του πρωθυπουργού που είναι
ακέφαλο στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.
Στα μουλωχτά παραχώρησαν μεγάλα Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης στο Υπερταμείο
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Αποκρατικοποιήσεων.
Μέχρι τώρα ταυτοποιήσαμε ότι παραχωρήθηκαν το Γ. Γεννηματάς, το Ιπποκράτειο,
το Παπαγεωργίου μαζί με το Νοσοκομείο
Γρεβενών, Καρπενησίου, το παλιό της Άρτας
και Προνοιακές Μονάδες (Λάρισα, Καρπενήσι). Είναι αδύνατον να ερευνήσουμε τα 10.119
ακίνητα που παραχωρήθηκαν για να δούμε
και πόσα άλλα Νοσοκομεία παραχωρήθηκαν.
Ο κος Τσακαλώτος που είδαμε πρόσφατα
παίζει τον παπά. Μας είπε ότι δεν πρόλαβε
ο ίδιος και άλλοι Υπουργοί να διαβάσουν τα
ακίνητα που παραχωρήσανε στο Υπερταμείο.
9
ΒΙΑΖΟΜΑΣΤΑΝ είπε να κλείσει η 4η Αξιολόγηση.
Αρνήθηκε την δημοσίευση νέου ΦΕΚ με
απάλειψη των Νοσοκομείων, Αρχαιολογικών
χώρων, Σχολείων. ΦΕΚ που θα δημοσιευθεί
όχι μόνο με Αριθμούς Κωδικούς Κτηματολογίου αλλά με τα ονόματα των παραχωρηθέ-

ντων ακινήτων.
Παίζει κρυφτούλι ο κος Τσακαλώτος.
Επιβεβαιωνόμαστε ότι τα Νοσοκομεία είναι ενέχυρο στα χέρια των δανειστών για 99
χρόνια. Η πραγματικότητα είναι ότι οι πολιτιστική μας κληρονομιά, τα Νοσοκομεία, ο
Λευκός Πύργος κ.α. ζητήθηκαν και παραχωρήθηκαν στα μουλωχτά από την κυβέρνηση
για να αναδειχθεί ποιος κάνει κουμάντο στην
εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική της χώρας.
Για να γνωρίζουν όλοι την υποχωρητικότητα της κυβέρνησης της κατά τα άλλα «πρώτης
φόρας Αριστεράς»
ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ζητάμε την εξαίρεση παραχώρησης όλων των Υγειονομικών και Προνοιακών Μονάδων από το ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ.
ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟΥΣ.

Η ΠΟΕΔΗΝ ΥΨΩΣΕ ΠΑΝΟ ΣΤΟΝ ΛΕΥΚΟ ΠΥΡΓΟ ΣΤΙΣ 31/10/18
Η ΠΟΕΔΗΝ με εργαζόμενους του Νοσοκομείου Γ. Γεννηματάς και συνδικαλιστικά στελέχη από
τα άλλα Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης ύψωσαν
πανό στο Λευκό Πύργο διαμαρτυρόμενοι για την
ένταξη στο Υπερταμείο μεγάλων Νοσοκομείων
της Θεσσαλονίκης καθώς επίσης και ο Λευκός
Πύργος, που είναι σύμβολο της πολιτιστικής κληρονομίας της χώρας μας.
Ξεπουλάνε την Ελλάδα για την καρέκλα της
εξουσίας και την πολιτική επιβίωσή τους. Η
αστυνομία αιφνιδιάστηκε και δεν αντέδρασε. Οι
φύλακες του Λευκού Πύργου επιτέθηκαν στους

διαδηλωτές που ύψωναν το πανό και με ψαλίδια
έκοψαν τα σχοινιά με προτροπή της αστυνομίας.
Θυμίζουμε ότι την περασμένη εβδομάδα ύψωσε πανό στο Λευκό Πύργο η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ
και όχι μόνο δεν έκοψαν το πανό αστυνομία και
φύλακες τους βοήθησαν να το υψώσουν.
Δεν θα επιτρέψουμε να ξεπουλήσουν την Ελλάδα.
Δεν βεβηλώνουμε εμείς τα μνημεία που σηκώνουμε συμβολικά ένα πανό, αλλά η κυβέρνηση που τα ξεπουλάει.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΘΥΜΆΤΩΝ
ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΆΣ
10

Εκδήλωση για τους πυρόπληκτους Δευτέρα οποία θα προσφέρουμε οικονομική βοήθεια σε
8/10/2018 στις 9:30πμ στο Κέντρο Υγείας Ραφή- οικογένειες θυμάτων της πυρκαγιάς (που σχετίνας.
ζονται με τη Δημόσια Υγεία)
Η ΠΟΕΔΗΝ συγκέντρωσε έως τώρα για την
Την Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018 στις 9:30πμ ενίσχυση οικογενειών θυμάτων της φονικής πυρστο Κέντρο Υγείας Ραφήνας (περιοχή Νταού Πε- καγιάς το ποσό των 7.900€ (3.000€ ΠΟΕΔΗΝ,
ντέλης από όπου ξεκίνησε η φονική πυρκαγιά 1.500€ Σωματείο Νοσοκομείου ΛΑΪΚΟΥ, 500€ Σωτης 23ης Ιουλίου) οργανώνουμε εκδήλωση στην ματείο Νοσοκομείου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, 500€
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Σωματείο Νοσοκομείου ΤΖΑΝΕΙΟ, 300€ Σωματείο
ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, 300€ Σωματείο ΓΝ ΚΙΛΚΙΣ, 300€
Σωματείο ΓΝ ΞΑΝΘΗΣ, 300€ Σωματείο ΓΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ, 300€ Σωματείο Νοσοκομείου Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ, 300€ Σωματείο
Νοσοκομείου ΕΛΠΙΣ, 300€ Σωματείο Νοσοκομείου ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 300€ Σωματείο Νοσοκομείου ΑΓΙΑ
ΟΛΓΑ).
Ταυτόχρονα θα δώσουμε και την αποζημίωση
(12.500ευρώ) για τις ύβρεις Πολάκη όταν τελεσιδικήσει η υπόθεση, σε άλλη εκδήλωση.
Στην εκδήλωση θα προσφέρουμε παρου-

σία εκπροσώπων των Σωματείων την οικονομική βοήθεια στις οικογένειες των θυμάτων της
πυρκαγιάς. Θα συγχαρούμε τους εργαζόμενους
του Κέντρου Υγείας για την προσφορά τους στην
υγειονομική περίθαλψη των πυρόπληκτων, την
πρωτοβουλία που πήραν από μόνοι τους να εκκενώσουν το Κέντρο Υγείας αφού οι αρμόδιοι δεν
απαντούσαν στα τηλέφωνα, κάτι που αποδείχθηκε
σωτήριο και τους τεχνικούς του Κέντρου Υγείας
που έσωσαν με κίνδυνο τη ζωή της το Κέντρο
Υγείας από τις φωτιές.

ΑΝΑΝΈΩΣΗ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ ΠΡΏΗΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΎ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ
ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΊ ΜΕ ΣΥΜΒΆΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ
Είμαστε στο μήνα Νοέμβριο και ακόμη δεν έχει
ξεκαθαρίσει τον τρόπο κάλυψης από 1/1/2019 με
Προσωπικό των Υπηρεσιών φύλαξης, εστίασης,
καθαριότητας των Νοσοκομείων και των άλλων
φορέων του Υπουργείου Υγείας.
Μία νέα Νομοθετική ρύθμιση εκ μέρους του
Υπουργείου για παράταση της κάλυψης των εν’
λόγω υπηρεσιών πέραν της 31-12-2018 με νέο
διαγωνισμό, είναι βέβαιον πια λόγω του περιορισμένου χρόνου ότι τα Νοσοκομεία θα μείνουν
ακάλυπτα για μεγάλο χρονικό διάστημα από 1-12019.
Ως εκ τούτου θα επιστρέψουν οι εργολάβοι
από την «πίσω πόρτα» και μετά θα είναι αδύνατη
λόγω προσφυγών στη Δικαιοσύνη η απομάκρυνσή τους.
Με βάση την εμπειρία η ολοκλήρωση των διαγωνισμών για την κάλυψη της καθαριότητας, της
φύλαξης, της εστίασης προσλήψεων προσωπικού
με Συμβάσεις Εργασίας απαιτεί πάνω από τέσσερις μήνες (έγκριση διαγωνισμού από ΑΣΕΠ, προκήρυξη και ολοκλήρωση διαγωνισμού).
Επομένως είναι μονόδρομος η παράταση των
συμβάσεων των υπηρετούντων υπαλλήλων τουλάχιστον για ένα έτος ή έστω έως την ημερομηνία
που κλείνουν το 24μηνο με Συμβάσεις Εργασίας,
χωρίς να αθροίζεται ο χρόνος που υπηρετούσαν
με Συμβάσεις Έργου όπως ορίζουν σχετικοί νόμοι).
Γνωρίζεται ότι η θέση της ΠΟΕΔΗΝ είναι η
επανασύσταση των Οργανικών Θέσεων των υποστηρικτικών ειδικοτήτων στα Νοσοκομεία (αυτό
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θα διώξει οριστικά τους εργολάβους) και η μετατροπή των συμβάσεων των υπηρετούντων σε
αορίστου χρόνου για να τελειώνει μια και καλή η
ομηρία των εν’ λόγω συναδέλφων.
Η παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4558/1-8-2018
που ψηφίσατε ορίζει ότι:
«Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου
63 του Ν. 4430/2016 (Α’ 205) αντικαθίσταται
ως εξής: «Οι εξαιρετικές ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου μπορούν να εφαρμοστούν μέχρι
31/12/2019».
Στη χρονική στιγμή που φθάσαμε οι εξαιρετικές ρυθμίσεις του εν λόγω άρθρου θα πρέπει να
εφαρμοσθούν στα Νοσοκομεία για λόγους δημοσίου συμφέροντος.
Άρα θα πρέπει να ανανεωθούν οι Συμβάσεις
των σημερινών υπηρετούντων εργαζομένων για
ένα έτος έως 31/12/2019. Επί τούτου θα πρέπει
να εκδώσετε διευκρινιστικές εγκυκλίους που θα
δεσμεύουν τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων.
Τα Σωματεία και η ΠΟΕΔΗΝ θα πιέσουν τις
Διοικήσεις να σταματήσουν τις διαδικασίες για
νέες προκηρύξεις που είναι αδιέξοδη και να κατευθυνθούν σε ανανέωση των Συμβάσεων των
υπηρετούντων.
Υπενθυμίζουμε ότι από 1/1/2019 το Ελεγκτικό
Συνέδριο θα ασκεί μόνο κατασταλτικό δειγματοληπτικό έλεγχο και όχι προληπτικό όπως σήμερα
σε όλο το φάσμα της μισθοδοσίας εγκρίνοντας τη
δαπάνη μήνα – μήνα (Ν. 4337/2015 άρθρο 10 παρ.
10).

11

ΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

12

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
κρίνει σύννομες τις Συμβάσεις Εργασίας στην καθαριότητα, τη φύλαξη και την εστίαση στις οποίες
απασχολείται σε μεγάλο ποσοστό πρώην εργολαβικό προσωπικό.
Καλούμε την κυβέρνηση:
• Να εκδιώξει άμεσα τους εργολάβους από τα
μισά Νοσοκομεία που συνεχίζουν τις εργολαβίες τους και μάλιστα με παράταση ανάθεσης στα
περισσότερα εξ’ αυτών. Καταπατάνε κάθε έννοια
εργασιακού δικαιώματος των απασχολούμενων
• Να αναλάβουν πρωτοβουλίες άρσης των
προσωρινών δικαστικών μέτρων που κέρδισαν οι
εργολάβοι
• Να επανασυστήσει τις οργανικές θέσεις
όπως σαφώς αναφέρεται στην Απόφαση κατά το
οριζόμενο στο Ελληνικό Δίκαιο (άρθρο 103 παρά-

γραφος 2 του Συντάγματος)
• Να μετατρέψει τις Συμβάσεις των πρώην
εργολαβικών εργαζόμενων σε Αορίστου χρόνου,
οι οποίοι απασχολούνται χρόνια στα Νοσοκομεία
για λόγους Δημοσίου συμφέροντος. Η κυβέρνηση
θέλει την ομηρία τους.
Μπορεί να καταργήθηκε το τρίμηνο της διακοπής μεταξύ δύο Συμβάσεων, να υπάρχει αυξημένη μοριοδότηση στο πρώην εργολαβικό προσωπικό, κάθε φορά όμως που γίνεται προκήρυξη και
νέα επιλογή προσωπικού πολλοί χάνουν τη δουλειά τους.
Βρίσκονται σε μία διαρκή ομηρία αντιμέτωποι
με συμπεριφορές όπως του Διοικητή του Νοσοκομείου Καβάλας.
Αυτή είναι η επιδίωξη της κυβέρνησης.
Να κάνουν προπαγάνδα υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ.
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ΑΠΌ 1 ΙΟΥΛΊΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΈΣ ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΎΝΤΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΈΣ ΕΙΣΦΟΡΈΣ
Με τα άρθρα 38 και 97 του Ν. 4387/2016 ΚΑΙ
ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΎΚΛΙΟ ΤΟΥ Υπουργείου Εργασίας οι πρόσθετες αμοιβές από 1 Ιουλίου 2018
δεν υπόκεινται σε κρατήσεις για εισφορές στα
Ασφαλιστικά Ταμεία και Υγειονομική Περίθαλψη.
Ήταν αίτημα της ΠΟΕΔΗΝ που θέσαμε σε
υπομνήματα και συναντήσεις στον Υφυπουργό
Εργασίας αφού οι εισφορές αυτές είναι μη αντα-

ποδοτικές καθ’ ότι οι πρόσθετες αμοιβές δεν υπολογίζονται στις συντάξιμες αποδοχές.
Στις πρόσθετες αμοιβές από 1 Ιουλίου 2018
παρακρατείται μόνο φόρος, ΜΤΠΥ (2%), Ειδική Εισφορά ΑΛΛ. ΑΡ.38 Ν.3986(2%) και Ειδική Εισφορά ΤΠΔΥ (1%).
Ως εκ τούτω θα πρέπει να ελέγξετε ότι
εφαρμόζεται από τις Διοικήσεις.
Σας κοινοποιούμε την εγκύκλιο.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣ Θ. ΦΩΤΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΩΝ «ΜΗΤΕΡΑ»
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Π.Π.Π.ΑΤΤΙΚΗΣ-Η ΜΗΤΕΡΑ &
ΠΑΙΔΟΥΠΟΛΕΩΝ
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 65 -131 22 ΙΛΙΟΝ
΄Ιλιον 24-9-2018
ΤΗΛ: 2132015745
Αριθμ.Πρωτ. 303
ΠΡΟΣ: Πρόεδρο και Δ.Σ του Κ.Κ.Π.Π. Αττικής

5-9-2018.
-Την παραμονή και μονιμοποίηση τους .
-Την έκδοση Υπουργικής Απόφασης του νομίμου δικαιώματος του Βρεφοκομικού προσωπικού για τριάντα (30) ώρες εβδομαδιαίας εργασίας
(6ωρο).
-Τάχιστη καταβολή των εξαιρέσιμων και αργιών.
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ:

Ο αγώνας μας , θα συνεχιστεί μέχρι την τελική
Το Σωματείο Εργαζομένων, αποφασίζει αγωνιστικές κινητοποιήσεις για την αντιμετώπιση του μας δικαίωση.
τραγικά οξυμένου προβλήματος της έλλειψης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
προσωπικού.
-ΥΠΕΚΑΚΑ –Γραφείο Υφυπουργού κα.Θ.ΦωΑντίθετα εσείς και το Διοικητικό Συμβούλιο,
αποφασίζετε την αναστολή λειτουργίας τμήματος. τίου
-ΠΟΕΔΗΝ
Καταγγέλλουμε τη στάση σας, η οποία αντί
-Βουλή των Ελλήνων
να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με μόνιμες προ-Μ.Μ.Ε.
σλήψεις, οδηγεί στη συρρίκνωση και σταδιακά
στην κατάργηση της υπηρεσίας μας.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
-΄Αμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
Γ. ΜΠΑΤΣΙΟΥ
Ε. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ
-Την ψήφιση της τροπολογίας για την πληρωμή τους, όπως δεσμεύθηκε η κα. Θ. Φωτίου, στις

ΚΚΠ Π ΚΕΝΤ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε ΔΟ Ν ΙΑ Σ
Σας κοινοποιούμε την Τρίτη κατά σειρά εξώδική διαμαρτυρία δήλωση των Επικουρικών Εργαζομένων στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που δηλώνουν
ότι συνεχίζουν να ασκούν το ατομικό δικαίωμα

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

επισχέσεων της παρεχόμενης εργασίας, επειδή
συνεχίζει η Υπηρεσία να οφείλει δεδουλευμένα
(νυκτερινά, εξαιρέσιμα) από τον Ιούλιο του 2018
και οφειλόμενους μισθούς από τον Αύγουστο του
2018.

13

Είναι ντροπή και αδιανόητο μετά και τις δύο
προηγούμενες εξώδικες διαμαρτυρίες των εργαζομένων να συνεχίζει το Υπουργείο να μην καταβάλλει τα δεδουλευμένα και τους μισθούς.
Καλούμε, για άλλη μία φορά, την πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου καθώς και τη Διοίκηση
του Κέντρου ΚΚΠΠ Κεντρικής Μακεδονίας να

προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για
την επίλυση του προβλήματος.
Στηρίζουμε τους εργαζόμενους στην προσπάθειά τους και στις κινητοποιήσεις τους που στόχο
έχουν να γίνει τάχιστα η καταβολή των δεδουλευμένων και οι οφειλόμενοι μισθοί.

ΣΤΗΡ ΙΞ Η ΚΙ ΝΗ Τ Ο Π Ο ΙΗ ΣΗ Σ Π Α Ν Ε ΛΛΗ Ν ΙΑ Σ Ε Ν Ω ΣΗ Σ
Τ ΡΑ Υ Μ Α Τ Ι Ο Φ Ο Ρ Ε Ω Ν
Στηρίζουμε και καλύπτουμε την Κινητοποίηση της Πανελλήνιας Ένωσης Τραυματιοφορέων
την ΤΕΤΑΡΤΗ 17/10/2018
- 5ωρη Στάση Εργασίας στην Αττική 10.0015.00 μμ.
- 24ωρη Απεργία για Περιφέρεια
Καλούμε τους Τραυματιοφορείς στη Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας 12.30 μμ. στο Υπουργείο
Υγείας.
Οι Τραυματιοφορείς που υπηρετούν στα Νοσοκομεία είναι κάτω του ορίου ασφάλειας, με
αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στις διακομιδές των ασθενών. Πολλές φορές
αναγκάζονται συνοδοί να μεταφέρουν ασθενείς ή
να περιφέρονται για εξετάσεις μόνοι τους αν και
έκτακτα περιστατικά.
Παρότι λιγοστοί οι Τραυματιοφορείς, επιφορτίζονται με αλλότρια καθήκοντα που μπορεί να

θέσουν σε κίνδυνο ζωές ασθενών, καθώς επίσης
μένουν έκθετοι για ποινικά αδικήματα.
Ο εξοπλισμός για την μεταφορά των ασθενών
είναι για τα σκουπίδια. Καρότσια, φορεία, χαλασμένα. Κινδυνεύουν με πτώση οι ασθενείς από το
φορείο.
Δεν υπάρχουν ασθενοφόρα για τις εσωτερικές
διακομιδές των ασθενών. Έξω στη βροχή, το κρύο,
μεταφέρονται οι ασθενείς σε μεγάλες αποστάσεις
στο περιβάλλοντα χώρο του Νοσοκομείου.
Τις ημέρες των εφημεριών στα Νοσοκομεία οι ασθενείς ταλαιπωρούνται.
Μεγάλη είναι η καθυστέρηση για εξετάσεις όπως ακτινογραφίες, αξονικές, τομογραφίες,
υπέρηχοι, ενδοσκοπήσεις.
Λιμνάζουν οι ασθενείς στις κλινικές.
Καθυστερούν εξιτήρια, αυξάνονται οι νοσηλείες, αυξάνονται τα ράντζα στους διαδρόμους
των Νοσοκομείων.

ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ
3 χρόνια και δεν έχουν εκδοθεί οι συντάξεις
3.500 Υγειονομικών και 850 γιατρών
67 ετών συνταξιοδότηση χωρίς ένταξη στα
ΒΑΕ + 3 για την απονομή της σύνταξης = 70
ετών
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Με το Νόμο Κατρούγκαλου (4387/2016), συστήθηκε ο ενιαίος φορέας (ΕΦΚΑ) ταλαιπωρίας
των ασφαλισμένων και σφαγής των συντάξεων.
Ο Ενιαίος τρόπος απονομής συντάξεων από
διαφορετικά ταμεία κύριας ασφάλισης εφαρμόζεται μόνο για την καθυστέρηση και μείωση των
συντάξεων. 2,5 χρόνια δεν εκδίδονται οι συντάξεις χιλιάδων υγειονομικών και γιατρών. Οι πολυδαίδαλες διαδικασίες συνεχίζουν να υφίστα-

νται.
Με στοιχεία του πρώην Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Κάνιγγος 29), πάνω από 3500
εργαζόμενοι στο ΕΣΥ και το ΕΚΑΒ που συνταξιοδοτήθηκαν δεν εκδίδονται οι οριστικές συντάξεις και ζουν με το ποσό της προκαταβολής,
από 12 Μαΐου 2016 που δημοσιεύτηκε ο Νόμος
Κατρούγκαλου. Η εκκαθάριση συνεχίζεται με
ρυθμούς «χελώνας». Εκτός αυτών είναι και 850
γιατροί που δεν εξετάζονται τα αιτήματα απονομής των συντάξεων λόγω μη αποσαφήνισης
της διαδικασίας (διαθέτουν δύο ταμεία κύριας
ασφάλισης).
Η προκαταβολή που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι για δύο και πλέον έτη είναι το μισό του βα-
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σικού μισθού που ελάμβαναν ως εργαζόμενοι
τον Οκτώβριο 2011.
Δηλαδή ζουν με 500 ευρώ το μήνα.
Επειδή δεν εκκαθαρίζεται η κύρια σύνταξή
τους, δεν εκδίδονται ούτε οι επικουρικές συντάξεις και το εφάπαξ βοήθημα.
Οι συντάξεις δεν εκκαθαρίζονται για τους
εξής λόγους:
1. Δεν έχει διευκρινισθεί με εγκυκλίους ο
τρόπος έκδοσης των συντάξεων (π.χ. των γιατρών).
2. Συνεχίζουν οι συνταξιούχοι να ταλαιπωρούνται με τις διαδικασίες της διαδοχικής
ασφάλισης. Ανταλλάσσεται αλληλογραφία μεταξύ δύο ταμείων ή και τριών που ενδεχομένως
διέθετε ο συνταξιούχος κατά τον ασφαλιστικό
του βίο για την χορήγηση βεβαιώσεων ασφάλισης προκειμένου να υπολογισθεί η σύνταξή
του. Ένα ταμείο πια (ΕΦΚΑ) καθυστερεί από
υπηρεσία σε υπηρεσία. Η μία υπηρεσία του
ΕΦΚΑ που πριν την ενοποίηση αποτελούσε
ξεχωριστό ταμείο Κύριας Ασφάλισης κάνει δύο
χρόνια να απαντήσει στην άλλη υπηρεσία του
ΕΦΚΑ που απονέμει την σύνταξη.
3. Αποψίλωσαν με προσωπικό την υπηρεσία
που εκδίδει τις συντάξεις των υγειονομικών
Δημόσιων Υπαλλήλων πρώην Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Κάνιγγος 29).
Από 130 υπαλλήλους που διέθετε πριν την
ενοποίηση παραμένουν 50. Εκ των 50 υπαλλήλων με την απονομή των συντάξεων ασχολούνται μόνο 25 υπάλληλοι. Αν και η εκκαθάριση
των συντάξεων είναι πιο πολύπλοκη με το Νόμο
Κατρούγκαλου, οι υπάλληλοι αποδεκατίστηκαν. Πώς να βγουν οι συντάξεις;

4. Ζητείται από τα Νοσοκομεία η υποβολή
στον ΕΦΚΑ των συντάξιμων αποδοχών κατ’ έτος
από το έτος 2002 έως την ημερομηνία συνταξιοδότησης των υπαλλήλων που παραιτούνται. Η
καθυστέρηση είναι αναπόφευκτη λόγω έλλειψης αρχείων μισθοδοσίας. Σε πολλά Νοσοκομεία η μισθοδοσία εκδίδεται από την Η.ΔΙ.Κ.Α.
Α.Ε.
Η κυβέρνηση σκοπίμως αφήνει να διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση για να μην εκκαθαρίζονται οι κύριες συντάξεις και εξ’ αυτού ούτε
οι επικουρικές και τα εφ’ άπαξ βοηθήματα.
Πανηγυρίζει για πλεονασματικό ΕΦΚΑ την
ώρα που χιλιάδες συνταξιούχοι λαμβάνουν ψίχουλα, 500 ευρώ το μήνα.
Ματωμένα υπερπλεονάσματα!!!
Θα καταλήξουν οι συνταξιούχοι να μη δουν
ποτέ την προσωπική διαφορά που βαίνει προς
κατάργηση. Έτσι δεν θα αντιληφθούν τις επερχόμενες μειώσεις. Παίζουν με τις ζωές των συνταξιούχων!!!
Παρ’ ότι οι ασφαλιστικοί φορείς ενοποιήθηκαν οι εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία, στα
Κέντρα Υγείας, στο ΕΚΑΒ και στην Πρόνοια
δεν εντάχθηκαν στα ΒΑΕ. Έτσι Νοσηλευτές
και άλλα επαγγέλματα υγείας που προέρχονται από τον ασφαλιστικό φορέα του ΙΚΑ είναι ενταγμένοι στα ΒΑΕ εν αντιθέσει με όσους
προέρχονται από τον ασφαλιστικό φορέα του
Δημοσίου.
Κληρονομήσαμε τις δυσμενείς υποχρεώσεις του ΕΦΚΑ και όχι την ένταξή μας στα ΒΑΕ.
Είναι αδύνατον οι Νοσηλευτές να προσφέρουν
ασφαλείς υπηρεσίες 67 ετών.

ΑΙΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Ε.Ε. της ΠΟΕΔΗΝ ζητάει συνάντηση
προκειμένου να θέσουμε το αίτημα της εκκίνησης της διαδικασίας από την αρχή του
έτους 2018 υπογραφής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του ν.2738/1999 που σας κοινοποιούμε.
Δουλεύουμε σε άκρως ανθυγιεινό περιβάλλον με ανοικτά ζητήματα σε μέτρα Υγι-
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εινής και Ασφάλειας, με εξαντλητικά ωράρια εργασίας, περιορισμό Συνδικαλιστικών 15
ελευθεριών, διευκολύνσεων για εκπαίδευση, επιμόρφωση κ.α.
Ταυτόχρονα θέλουμε να συζητήσουμε
όλα τα εύρυθμα εργασιακά, οικονομικά, θεσμικά θέματα και τα προβλήματα της Δημόσιας Υγείας.

Η ΑΛΉΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΩΝ
ΣΤΟ ΥΠΕΡΤΑΜΕΊΟ
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Μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονο- ραχωρούν ότι ακίνητο τους ζητείται είναι επικίνμικών είμαστε πιο ανήσυχοι
δυνοι.
Το ξεπούλημα των 10.119 ακινήτων μπορεί να
Την ημέρα της απεργιακής κινητοποίησης της συμβεί σε κάποιο από τα επόμενα 99 χρόνια αφού
ΠΟΕΔΗΝ 10/10/2018 με κεντρικό σύνθημα «Η έχουν δοθεί ως ενέχυρο στους δανειστές για να
Δημόσια Υγεία στο σφυρί», λόγω της παραχώρη- διασφαλιστούν ότι θα πάρουν πίσω τα δανεικά
σης Νοσοκομείων στο Υπερταμείο, το Υπουργείο (χρέος της χώρας). Ποιος μπορεί να μας εγγυηθεί
Οικονομικών εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ότι εφόσον είναι στη λίστα ακόμη και εάν δεν παμας κάνει πιο ανήσυχους απ’ ότι ήμασταν μέχρι ραχωρηθούν τώρα τα Νοσοκομεία δεν θα παραπριν.
χωρηθούν τα επόμενα χρόνια;
Στέκεται στο επιχείρημα του μπλοκαρίσματος
Τα οικόπεδα και τα ακίνητα που στεγάζονται
μεταβίβασης συγκεκριμένων ακινήτων στο Υπερ- τα Νοσοκομεία όσο παραμένουν στο ΦΕΚ παραταμείο και όχι της ακύρωσης του ΦΕΚ 2317/19-6- χώρησης κινδυνεύουν με πώληση. Οι συνέπειες
2018 με το οποίο παραχωρούνται 10.119 ακίνητα μπορεί να είναι το λουκέτο ή να κληθεί το Δημόσιο
και την δημοσίευση νέου ΦΕΚ με την αφαίρεση να πληρώνει ενοίκιο στον επιχειρηματία που θα
των Νοσοκομείων, Αρχαιολογικών χώρων, σχο- παραχωρηθεί το ακίνητο.
λείων κλπ.
Ως εκ τούτω εμείς θα συνεχίσουμε τις κινηΤην επιλογή των ακινήτων την έκανε η Ελλη- τοποιήσεις έως ότου εξαιρεθούν τα Νοσοκομεία
νική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. από το ΦΕΚ παραχώρησης. Δεν φθάνει όμως μόνο
(Ε.Ε.ΣΥ.Π.) με εισήγηση του εντεταλμένου Συμ- αυτό γιατί μπορεί να υπάρχουν και άλλα Νοσοκοβούλου αυτής προς τον Υπουργό Οικονομικών μεία που παραχωρήθηκαν και δεν μπορούμε να τα
με γραπτό αίτημα 14 Ιουνίου 2018, έχοντας υπ’ ταυτοποιήσουμε καθ’ ότι οι Διοικήσεις των Νοσοόψιν τις διατάξεις των άρθρων 196 και 209 του Ν. κομείων δεν γνωρίζουν τους Κωδικούς Αριθμούς
4389/2019 (ποια ακίνητα υποτίθεται δεν μεταβιβά- Κτηματολογίου. Θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν
ζονται στο Υπερταμείο).
στο νέο ΦΕΚ τα ονόΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
Εν γνώσει λοιπόν του Υπουργού Οικονομικών ματα των ακινήτων
ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
ιδιοκτήτης ΠΟΕΔΗΝ
μεταβιβάστηκαν τα συγκεκριμένα 10.119 ακίνη- που παραχωρούνται.
τα.
Ο
Νόμος Αριστοτέλους 22
Αθήνα
Στο Υπερταμείο συμμετέχουν στο Διοικητικό 4389/2016 που πε- 10433
Τηλ.: 210.52.24.604
Συμβούλιο εκπρόσωποι διορισμένοι από την κυ- ριλαμβάνει περιορι- Fax: 210.52.36.094
210.52.34.589
βέρνηση. Πώς είναι δυνατόν να μην γνώριζαν και σμούς στα ακίνητα
να μην ενημέρωσαν τον Υπουργό για τα ακίνητα που παραχωρούνται εκδότης
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
ΠΟΕΔΗΝ)
που παραχωρούνται για εκποίηση;
μπορεί να αλλάζει εν (πρόεδρος
συντάσεται από
Εάν η πρόταση για την εκχώρηση έγινε με μία νυκτί, καθ’ ότι οι ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
τους Κωδικούς Αριθμούς Κτηματολογίου, πώς ο συμφωνίες και οι δε- γραμματεία - πληροφορίες
Υπουργός Οικονομικών δεν ζήτησε τα ονόματα σμεύσεις προς τους 210.52.24.604
των 10.119 ακινήτων που παραχωρούνται;
δανειστές είναι πιο email
poedhn@otenet.gr
Η εξουσιοδότηση για τη μεταβίβαση στον ισχυρές.
Υπουργό Οικονομικών έγινε από το Κυβερνητικό
Η πραγματικότητα ηλεκτρονική σελίδα
www.poedhn.gr
Σύμβουλο Οικονομικής Πολιτικής στο οποίο προ- είναι ότι έχουν δέσει
εδρεύει ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ο κος τη χώρα χειροπόδα- σελιδοποίηση
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ
Δραγασάκης και συμμετέχει ο Υπουργός Οικονο- ρα και τώρα προσπαεκτύπωση
μικών και σχεδόν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο. θούν επικοινωνιακά ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ
Πώς παραχωρήθηκαν 10.119 ακίνητα χωρίς να κερδίσουν χρόνο Τα εντυπόγραφα δεν εκφράζουν κατ’
ανάγκη και τη θέση της ΠΟΕΔΗΝ
να διαβάσουν οι Υπουργοί τι παραχωρούν; Εάν τα έως τις εκλογές.
παραχώρησαν μόνο από τους Κωδικούς Αριθμούς
Δεν έχουν ούτε Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ μέσω των Πρωτ.
Σωματείων των Νοσοκομείων των Κ.
Κτηματολογίου είναι ανίκανοι. Εάν είναι δεσμευ- ιερό ούτε όσιο!!!
Υ. και & Πρόνοιας
μένοι από τις συμφωνίες που έχουν κάνει και πα-
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