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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
κα ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΓΙΑ ΒΑΕ

2

Αίτημα για συνάντηση για επίλυση του μεί- πρώτη στιγμή ασφαλιστικό φορέα ΙΚΑ και είζονος ζητήματος της ένταξής μας στα ΒΑΕ
ναι ενταγμένοι στα ΒΑΕ (Ν. 3865/2010).
Πέμπτη 11/04/2019 θα είμαστε στο ΥπουρΌλα αυτά τα ισοπεδώσατε το έτος 2015 τότε
γείο Εργασίας (Σταδίου 29) από τις 7πμ
που θα σκίζατε τα Μνημόνια με ένα άρθρο σε
ένα νόμο. Αντί να σκίσετε τα Μνημόνια αυξήΚυρία Υπουργέ,
σατε τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ακόμη
Με μεγάλη ικανοποίηση όπως αντι- και σε συναδέλφους που είχαν θεμελιώσει
λαμβανόμαστε δεχθήκατε να αναλάβετε δικαίωμα. Με την ένταξή μας στα ΒΑΕ κατοΥπουργός Εργασίας και να εφαρμόσετε τον χυρώνεται ως ανώτατο όριο ηλικίας συνταξιοκαταστροφικό για τα ασφαλιστικά και συντα- δότησης το εξηκοστό δεύτερο.
ξιοδοτικά δικαιώματα Νόμο Κατρούγκαλου
Αλήθεια ποιος Νοσηλευτής ή άλλος Επαγ(Ν. 4387/2016).
γελματίας Υγείας μπορεί να δουλέψει με
Με το νόμο αυτό καθιερώθηκε Ενιαίος Φο- ασφάλεια για τον ασθενή και τον ίδιο πάνω
ρέας Ασφάλισης ο ΕΦΚΑ για τους εργαζόμε- από τα 62 έτη.
νους του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα. Έτσι
Ρωτήστε τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ (πρώοι εργαζόμενοι στη Δημόσια Υγεία, την Πρό- ην Γενικό Λογιστήριο Κάνιγγος 29) να σας
νοια και το ΕΚΑΒ ανεξάρτητα σχέση εργασίας πουν πόσοι Επαγγελματίες Υγείας συνταξι(μόνιμοι, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ κλπ) διαθέτουν Ενιαίο ούχοι πεθαίνουν κάθε χρόνο (300) και πόσοι
Φορέα Ασφάλισης.
κάνουν αίτηση για σύνταξη αναπηρίας (400).
Πώς είναι λοιπόν δυνατόν να αντιμετωπί- Ρωτήστε τον Πολάκη να σας πει πόσοι εργαζονται συνταξιοδοτικά με βάση τις διατάξεις ζόμενοι της Δημόσιας Υγείας πάσχουν από
του ασφαλιστικού φορέα που κατείχαν πριν το σοβαρά νοσήματα (3.000) και πόσοι καταλήνόμο Κατρούγκαλου. Εξάλλου τις όποιες πε- γουν κάθε χρόνο χωρίς καν να θεμελιώσουν
ρίσσιες παροχές κατείχαν από τον προηγού- το δικαίωμα συνταξιοδότησης για τα μέλη
μενο ασφαλιστικό τους φορέα τις καταργήσα- της οικογένειάς τους.
τε επικαλούμενη τον ΕΦΚΑ.
Η κοινωνική ασφάλιση είναι δική σας αρΔεν ανεχόμαστε να βλέπουμε εργαζό- μοδιότητα, του Υπουργείου Εργασίας.
μενους του ιδίου ασφαλιστικού φορέα, με
Πως είναι δυνατόν το κράτος με μια κυτις ίδιες υποχρεώσεις να αντιμετωπίζονται βέρνηση υποτίθεται της «αριστεράς» να μην
διαφορετικά στο χρόνο συνταξιοδότησης. σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ίση
Έως την ψήφιση του τρίτου Μνημονίου (Ν. μεταχείριση των πολιτών που επιβάλλει το
4336/2015), δεν υπήρχε επιτακτική ανάγκη Σύνταγμα. Πώς είναι δυνατόν εργαζόμενοι
διεκδίκησης της ασφαλιστικής ένταξης στα της ίδιας ειδικότητας του ίδιου ασφαλιστικού
ΒΑΡΕΑ και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.
φορέα να αντιμετωπίζεται με διαφορετικό
Πριν τις 18 Αυγούστου 2015 ίσχυαν μειω- ασφαλιστικό τρόπο.
μένα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για τους
Κυρία Υπουργέ,
εργαζόμενους (γυναίκες μητέρες, τρίτεκνοι,
Ασκείτε πολιτική. Ως εκ τούτω κρίνεστε.
πολύτεκνοι 35ετία κλπ).
Εφαρμόζετε το Νόμο Κατρούγκαλο εάν το
Από το έτος 2011 όσοι προσλαμβάνονται έχετε αντιληφθεί και θα πρέπει κάθε ημέρα
μόνιμοι στα Νοσοκομεία διαθέτουν από την να απολογείστε γι’ αυτό.
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Την Πέμπτη 11/4/2019 παραμονές Πάσχα
θα είμαστε από τις 7πμ έξω από το Υπουργείο Εργασίας.
Σας ενημερώνουμε από τώρα για την παρουσία μας με συγκέντρωση από τις 7πμ Ζητάμε συνάντηση μαζί σας. Όχι μόνο να κου-

βεντιάσουμε το μείζον αυτό ζήτημα ζωής για
μας αλλά να το επιλύσουμε όπως είναι υποχρέωσή μας. Καλό είναι να προσδιοριστεί η
συνάντηση από τώρα για να λήξει ομαλά η
διαδήλωσή μας.

ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΌ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΉΣΕΙΣ
ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΈΣ
Σας ενημερώνουμε ότι έως 31/6/2018 κατά
την εκκαθάριση των αποδοχών των εργαζομένων στη Δημόσια Υγεία και Πρόνοια, παρακρατούνταν από την αποζημίωση για εργασία
προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου λόγω των συνθηκών εργασίας (νυχτερινές
ώρες, Κυριακές, εξαιρέσιμες ημέρες) του άρθρου 20 παρ. 8 του ν.4354/2015 ασφαλιστικές
εισφορές, χωρίς αυτές να υπολογίζονται στο
ΔΑΥΚ ως συντάξιμες αποδοχές των υπό σύνταξη συναδέλφων (υπολογισμός Ανταποδοτικής Σύνταξης).
Από 1/7/2018 στην εν’ λόγω αποζημίωση

παρακρατείται μόνο υγειονομική εισφορά.
Και τώρα με νέο έγγραφο της υπηρεσίας σας,
επανέρχονται οι κρατήσεις για ασφαλιστικές
εισφορές χωρίς αντίκρισμα στον υπολογισμό
της Ανταποδοτικής σύνταξης.
Κατόπιν τούτων θα πρέπει να διευκρινιστεί
από την υπηρεσία για όσο χρονικό διάστημα
παρακρατήθηκε η εισφορά για κύρια σύνταξη να υπολογίζεται στις συντάξιμες αποδοχές.
Εφόσον συνεχίζουν να μην υπολογίζονται
στις συντάξιμες αποδοχές είναι παράνομη η
εκ νέου παρακράτηση τις εισφορές για κύρια
Σύνταξη.

ΜΕΓΆΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΊΑ - ΑΠΟΧΉ
ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ
Υποβάλλαμε δείγμα ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕ- στις Διοικήσεις με Αρ. Πρωτοκόλλου.
ΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ
Πολλοί απεργούν - απέχουν χωρίς όμως να
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.
συμπληρώσουν τις δηλώσεις συμμετοχής.
Με πρωτοβουλία των Σωματείων συμπληΈτσι ή αλλιώς η συμμετοχή είναι μεγάλη.
ρώθηκαν από τους υπαλλήλους και δόθηκαν

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ - ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Μετά από καταγγελίες εργαζομένων
στα γραφεία προσωπικού σε νοσοκομεία
σχετικά με πιέσεις που δέχονται προκειμένου να συμμετέχουν σε διαδικασίες της
αξιολόγησης όπως η ηλεκτρονική καταχώρηση στοιχείων, η δημιουργία και διανομή
εντύπων αξιολόγησης σε υπαλλήλους και
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προϊσταμένους , η ΠΟΕΔΗΝ διευκρινίζει 3
ότι η απεργία - αποχή καλύπτει όλες τις
διαδικασίες - φάσεις της αξιολόγησης και
ως εκ τούτου οι υπάλληλοι καλύπτονται
από την απεργία- αποχή της ΠΟΕΔΗΝ και
δεν υποχρεούνται να εφαρμόσουν αυτές
τις εντολές.

ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Αποστείλαμε εξώδικο στα Συναρμόδια
Υπουργεία για την συνέχιση της ΑΠΕΡΓΙΑΣ
– ΑΠΟΧΗΣ κατά της Αξιολόγησης.
Οι λόγοι που αναλυτικά εκθέσαμε στο
τετρασέλιδο κείμενό μας αιτιολογώντας
την Απεργία – Αποχή, όχι μόνο ισχύουν
αλλά επιβεβαιώνονται ημέρα με την ημέρα.
Με την Αξιολόγηση κατηγοριοποιούνται
οι υπάλληλοι και καθίσταται το σοβαρότερο
εργαλείο εφαρμογής δυσμενών υπηρεσιακών και μισθολογικών μεταβολών, εγκαθιδρύοντας μάλιστα κανόνες κοινωνικού
αυτοματισμού.

Όπου έσπασε η Απεργία – Αποχή διαπίστωσαν οι συνάδελφοι μεγάλες αδικίες στη
βαθμολογία που έλαβαν και οι πολυαναμενόμενες κρίσεις Προϊσταμένων Οργανικών
Μονάδων αν και πλησιάζουν οι εκλογές
ακόμη δεν ξεκίνησαν, όπως είχαμε προβλέψει. Οι καθαιρέσεις Προϊσταμένων και
οι εκφοβισμοί συνεχίζονται.
Ως εκ τούτω μονόδρομος είναι η ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ.
ΔΥΝΑΜΗ – ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ.

ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΌ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ «ΧΩΡΟΦΎΛΑΚΕΣ»
ΑΠΕΡΓΊΑ – ΑΠΟΧΉ ΑΠΌ ΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΚΑΘΉΚΟΝΤΑ
Στηρίζουμε και καλύπτουμε την Απεργία- Αποχή που αποφασίζουν τα Σωματεία
κατά της διαδικασίας που ορίζει η εγκύκλιος Πολάκη, ΦΕΚ 1310/Β΄/17-4-2019,
η οποία καθιστά τους Νοσηλευτές «Χωροφύλακες» για την τήρηση των κανόνων
ασφαλείας, ελέγχου συνοδών και αποκλειστικών Νοσοκόμων και τον έλεγχο ατόμων
που διακινούν είδη ή διαφημιστικό υλικό

κ.α..
Όλα αυτά τα καθήκοντα είναι αρμοδιότητα της Διοίκησης και του Προσωπικού
Ασφαλείας των Νοσοκομείων.
Δεν θα επιτρέψουμε οι Νοσηλευτές να
γίνουν εξιλαστήρια θύματα επειδή τα Νοσοκομεία είναι «ξέφραγο αμπέλι» με ευθύνη της Διοίκησης και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας.

ΕΓΚΑΊΝΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ ΛΕΥΚΆΔΑΣ ΚΆΤΙ ΣΑΝ ΤΟ ΜΕΤΡΌ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ
Ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε το Νο- τροτεχνολογικός εξοπλισμός. Και εδώ η

4 σοκομείο της Λευκάδας. Ασφαλώς και Κυβέρνηση «μπάζει».
θα πρέπει να κατασκευάζονται νέα Νοσοκομεία. Βελτιώνονται έτσι οι υποδομές
Νοσηλείας των ασθενών. Τα Νοσοκομεία
όμως δεν είναι μόνο η ξενοδοχειακή υποδομή. Είναι κυρίως η στελέχωση και ο ια-

Στη Λευκάδα ζήσαμε άλλο ένα σόου του
διδύμου Τσίπρα- Πολάκη για να ξεπλύνει
τις «πολιτικές αμαρτίες» Πολάκη και για
τα ψηφαλάκια. Κήρυξαν το Νοσοκομείο
σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Μόνο σε
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ακραία φαινόμενα επιτρέπεται κάτι τέτοιο.
Σταμάτησαν για τα εγκαίνια την λειτουργία του παλαιού Νοσοκομείου εδώ
και 20 ημέρες και οι ασθενείς διακομίζονται σε Νοσοκομεία των ομόρων πόλεων
με μεγάλη ταλαιπωρία και κίνδυνο της
ζωής τους. Μάλιστα από την Παρασκευή
έως αύριο εκδόθηκε εντολή να μην μεταφέρεται κανένας ασθενής με το ΕΚΑΒ
ούτε για πρώτες βοήθειες.
Ο Ιατρικός εξοπλισμός του παλαιού
Νοσοκομείου δεν είναι συμβατός με τις
εγκαταστάσεις του νέου και δεν μπορεί να
μεταφερθεί. Για τα εγκαίνια του κου Τσίπρα, έθεσαν σε κίνδυνο τις ζωές 7 ασθενών ηλικιωμένων με σοβαρές λοιμώξεις
που τους μετέφεραν στο νέο Νοσοκομείο,
παρά την άρνηση του Διευθυντή γιατρού
της παθολογικής κλινικής αφού δεν διαθέτει οξυγόνο (μόνο από γεννήτρια) και
εργαστήρια. Για να κάνουν οι ασθενείς
εργαστηριακές εξετάσεις, μεταφέρονται

στο παλαιό Νοσοκομείο. Όταν έφυγε ο
κος Τσίπρας μεταφέρθηκε αμέσως ασθενής για εξετάσεις. Το οξυγόνο λειτουργεί μόνο με γεννήτρια. Κάτι σαν το μετρό
Θεσσαλονίκης.
Στη Λευκάδα οι κάτοικοι δεν θέλουν να
επαναληφθεί η Σαντορίνη. Δεν φθάνει να
λειτουργεί το Νοσοκομείο σε νέο κτήριο,
χρειάζονται προσλήψεις σε Ιατρικό και
Νοσηλευτικό Προσωπικό.

ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Υ.Π.) «Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ»
Σωματείο Εργαζομένων της Δομής Γιάννουλης
του Παραρτήματος Α.μεΑ. Λάρισας «Ο Αριστεύς»
του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας
Διεύθυνση: Παπάγου 49, 41500, Γιάννουλη Λάρισας
Τηλέφωνο: 2413 503 931, 941
Φαξ: 2410 592 053
E-mail: antzid@gmail.com
Πληροφορίες: Αγγ. Δημότσιου

Γιάννουλη 23/04/2019
Προς
ΠΟΕΔΗΝ

Θέμα: «Καταγραφή ζητημάτων που τέθηκαν από την Ε.Υ.Π. «Ο Αριστεύς», στη συνάντηση
Δ.Σ. Σωματείων Εργαζομένων Κ.Κ.Π.Π.Θ. και στελεχών Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν., την 15η/04/2019 στα Τρίκαλα».
ΕΙΣΑΓΩΓΗ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρει-
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ας Θεσσαλίας είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου
Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και διοικείται από επταμελές
Διοικητικό Συμβούλιο.
Η έδρα του Κέντρου βρίσκεται εντός των ορίων
του Δήμου Λαρισαίων και στεγάζεται στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δομής Γιάννουλης του Παραρτήματος Α.μεΑ. Λάρισας «Ο Αριστεύς».
Υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και προέκυψε από τη συγχώνευση των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ν.
4109/2013):
1. Τη Δομή Γιάννουλης του Παραρτήματος Ατόμων με Αναπηρία Λάρισας «Ο Αριστεύς»
[πρώην Κέντρο Προστασίας Ατόμων με Αναπηρία
(Κ.Π.Α.Α.) «Ο Αριστεύς»]
2. Τη Δομή Αμπελώνα του Παραρτήματος
Ατόμων με Αναπηρία Λάρισας «Ο Αριστεύς» [πρώ-
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ην Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων (Θ.Χ.Π.) «Ο
Αριστεύς»]
3. Τη Δομή Βόλου του Παραρτήματος Ατόμων με Αναπηρία Λάρισας «Ο Αριστεύς» [πρώην
Κέντρο Στήριξης Ατόμων με Αυτισμό Μαγνησίας
(Κε.Σ.Α.Α.Μ.)]
4. Το Παράρτημα Ατόμων με Αναπηρία Τρικάλων [πρώην Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων
(Θ.Χ.Π.) Τρικάλων]
5. Το Παράρτημα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Παιδιών με Αναπηρία Καρδίτσας [πρώην Κέντρο Περίθαλψης Παίδων (ΚΕ.ΠΕ.Π.) Καρδίτσας]
Στις Δομές και τα Παραρτήματα του Κέντρου
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας
παρέχονται υπηρεσίες ανοιχτής φροντίδας και
κλειστής περίθαλψης σε παιδιά και ενήλικα άτομα με Νοητική Υστέρηση, διάφορες αναπτυξιακές
διαταραχές, σύνδρομα, ψυχολογικά ελεγχόμενα
προβλήματα, καθώς επίσης, σε άτομα με κινητικές αναπηρίες και με χρόνιες παθήσεις.

Περισσότερα από 90 άτομα στην ευρύτερη
Περιφέρεια είναι αποδέκτες των υπηρεσιών ανοιχτής φροντίδας και περίπου, 300 άτομα - αντίστοιχων υπηρεσιών κλειστής περίθαλψης - από το
Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Περίπου 190 υπάλληλοι, έμπειρο, βοηθητικό,
εξειδικευμένο και επιστημονικό στελεχιακό δυναμικό διαφόρων ειδικοτήτων, παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις Δομές και στα Παραρτήματα του
Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας.
Η υποστελέχωση των επιμέρους υπηρεσιών
του Κέντρου αποτελεί ως κύριο πρόβλημα μια
χρόνια καθημερινότητα και πληγή που δεν επουλώνεται με τα «πασαλείμματα» διάφορων ολιγόμηνων προγραμμάτων εργασίας.
Για τα μέλη της Ε.Υ.Π. «Ο Αριστεύς»
Η Γραμματέας		
Η Πρόεδρος
Βασιλική Μανώλη		
Αγγέλα Δημότσιου

ΜΕΓΆΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΤΗ ΣΥΓΚΈΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΑΎΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ ΝΑΥΠΛΊΟΥ, ΠΑΡΆ ΤΗΝ ΒΡΟΧΉ, ΓΙΑ
ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΊΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ
Το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Ναυπλίου οργάνωσε σήμερα
μια πετυχημένη συγκέντρωση στην οποία
συμμετείχαν πάνω από 2.000 κάτοικοι και
φορείς της πόλης, ενάντια στην απόφαση
του Υπουργείου Υγείας να καταργήσει την
δευτεροβάθμια λειτουργία του Νοσοκομείου. Την εκδήλωση άνοιξαν με χαιρετισμούς οι εκπρόσωποι του Σωματείου, της
ΠΟΕΔΗΝ, της ΑΔΕΔΥ, Δήμαρχος, εκπρόσωποι της περιφέρειας και βουλευτές του
νομού.
Πρωτοφανής η απόφαση της Διοίκησης
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να καταργήσει το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου που αυτό σημαίνει την κατάργηση της δευτεροβάθμιας
λειτουργίας του Νοσοκομείου. Οι κάτοικοι
της περιοχής έχουν ανάγκη το Νοσοκομείο, πληρώνουν ένα σωρό φόρους και

δεν αξίζουν τέτοια μεταχείριση από την
κυβέρνηση. Τα σχέδια της κυβέρνησης για
κατάργηση του Νοσοκομείου του Ναυπλίου αποκαλύπτονται και από την άρνηση της
Διοίκησης να υποδεχθεί τον αξονικό τομογράφο από το Νοσοκομείο της Κορίνθου,
με αποτέλεσμα τα έκτακτα περιστατικά να
είναι υποχρεωμένα να διακομίζονται στο
Νοσοκομείο της Κορίνθου αφού ο αξονικός τομογράφος του Νοσοκομείου του
Άργους δεν λειτουργεί καθημερινά λόγω
έλλειψης προσωπικού.
Τα Νοσοκομεία κοντινών πόλεων του
ίδιου νομού που λειτουργούν υπό ενιαία
Διοίκηση, θα πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά. Οι
κάτοικοι του νομού Αργολίδας χρειάζονται
τα Νοσοκομεία του Άργους και του Ναυπλίου και μάλιστα με επαρκή στελέχωση
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και χρηματοδότηση. Οι κάτοικοι έδειξαν κινητοποιήσεων με κύριο αίτημα την αποαποφασιστικότητα για την συνέχιση των σύνδεση των δύο Νοσοκομείων.

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΕΔΗΝ - ΑΔΕΔΥ
ΓΙΑ ΒΑΕ - ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΪΟΥ 2019
24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ
ΠΑΝΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
Συγκέντρωση 9πμ έξω από το Νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ.
Ακολούθησε πορεία στο Υπουργείο
Υγείας.

Διεκδικούμε:
• Επαρκή στελέχωση και χρηματοδότηση της Δημόσιας Υγείας – Πρόνοιας – ΕΚΑΒ
• Ένταξη στα ΒΑΕ
• Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης

28/3/2019 ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ
ΣΤΑ ΒΑΕ
Η Κινητοποίησή μας που είχε εκτός των
άλλων αιτημάτων και την ένταξη στα ΒΑΕ
την Πέμπτη 14/3/2019, κατέληξε Σταδίου
29 όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του
Υπουργείου Εργασίας. Ζητήσαμε ραντεβού
με την κα Αχτσιόγλου που έχει στην αρμοδιότητά της τα θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης για να θέσουμε το αίτημα της ένταξης
στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.
Συναντήσαμε κατεβασμένα ρολά και τα
ΜΑΤ παρατεταγμένα.
Εξήλθε από τα κατεβασμένα ρολά ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι την επόμενη ημέρα θα
μας πάρει τηλέφωνο να κλεισθεί ραντεβού
με την κα Αχτσιόγλου η οποία έλλειπε στο
εξωτερικό.
Ακόμη περιμένουμε. Δεν μπορούν να
παίζουν πολιτικά παιχνιδάκια με τους εργασιακά εξουθενωμένους Επαγγελματίες
Υγείας και Πρόνοιας που αποδεδειγμένα
εργάζονται σε επικίνδυνα και ανθυγιεινά
Επαγγέλματα. Πώς είναι δυνατόν να προσφέρουν ασφαλείς υπηρεσίες 67 ετών;
Συνταγματική υποχρέωση της Κυβέρνησης είναι η ένταξή μας στα ΒΑΕ.
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Έχουμε τον ίδιο φορέα ασφάλισης
ΕΦΚΑ και δεν μπορεί ίδιοι επαγγελματίες να αντιμετωπίζονται με διαφορετικό
ασφαλιστικό τρόπο.
Όσοι προέρχονται από το ΙΚΑ είναι
ενταγμένοι στα ΒΑΕ, εν αντιθέσει με συναδέλφους ιδίων επαγγελμάτων που δεν
είναι ενταγμένοι προέρχονται από τον
ασφαλιστικό φορέα του Δημοσίου. Κληρονομήσαμε όλες τις δυσμενείς διατάξεις του
ΕΦΚΑ εκτός του ενός θετικού μέτρου που
προβλέπει την ενιαία ασφαλιστική αντιμετώπιση των εργαζομένων ιδίων επαγγελμάτων. Φτάνουν τα επικοινωνιακά κόλπα.
Πέμπτη 28/3/2019 προκηρύσσουμε Παναττική Στάση Εργασίας 8πμ. έως 12 το
μεσημέρι και καλούμε όλους σε συγκέντρωση 8:30πμ στο Υπουργείο Εργασίας
(Σταδίου 29).
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Καλούμε τους εργαζόμενους και τους
συνδικαλιστικά στελέχη σε μαζική συμμετοχή.
Θα απαιτήσουμε συνάντηση με την κα
Αχτσιόγλου. Θα απαιτήσουμε την ένταξή
μας στα ΒΑΕ.

ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΒΑΕ
Μείζον είναι το ζήτημα της ένταξής μας
στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.
Συνταγματική υποχρέωση είναι της Κυβέρνησης, καθότι διαθέτουμε ενιαίο φορέα Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).
Τα ζητήματα της Κοινωνικής Ασφάλισης είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας. Μάλιστα αυτό μας το επιβεβαίωσε
και ο Υπουργός Οικονομικών κος Τσακαλώτος στην συνάντησή μας 5 Μάρτη 2019
όταν του θέσαμε το σχετικό αίτημα.
Ως εκ τούτω η κα Αχτσιόγλου, δεν μπορεί να κρύβεται άλλο με το επιχείρημα ότι
το ζήτημα της ένταξής μας στα ΒΑΕ, δεν
είναι στη δική της αρμοδιότητα.
Με την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, είναι επιτακτική η ανάγκη
της ένταξής μας. Δεν είναι δυνατόν να προσφέρουμε ασφαλείς υπηρεσίες 67 ετών.

Θέλουμε να ζητήσουμε με αξιοπρέπεια
και όρθιοι, υγιείς, κάποια χρόνια μετά την
σύνταξή μας.
Γι’ αυτό θα κάνουμε ότι περνάει από το
χέρι μας να το πετύχουμε. Τα στοιχεία που
δώσαμε στην δημοσιότητα είναι καταλυτικά.
300 συνταξιούχοι συνάδελφοί μας πεθαίνουν κάθε χρόνο.
400 συνάδελφοι κατ’ έτος υποβάλουν
αίτηση για σύνταξη αναπηρίας.
3000 συνάδελφοι πάσχουν από καρκίνο
ή αυτοάνοσα Νοσήματα. Πολλοί δυστυχώς
καταλήγουν χωρίς καν να προλάβουν να
θεμελιώσουν το δικαίωμα σύνταξης.
Αγώνας για την διαφύλαξη της αξιοπρέπειάς μας.

ΔΗΜΌΣΙΑ ΥΓΕΊΑ ΏΡΑ ΜΗΔΈΝ
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Κινητοποιηθήκαμε για άλλη μία φορά την
Πέμπτη 16/5/2019 αν και λίγες ημέρες πριν τις
εκλογές για να αναδείξουμε το χάλι της Δημόσιας Υγείας που δεν αντιστρέφεται, επειδή κόβουν κορδέλες στα ντουβάρια. Προσπαθούν
από τους εξουθενωμένους εργαζόμενους στη
Δημόσια Υγεία, την Πρόνοια και ΕΚΑΒ να επιτύχουν τα υπερπλεονάσματα για να μοιράζουν
εκλογικά επιδόματα φτώχιας.
Με 5,2% Δημόσιες Δαπάνες Υγείας που θα
παραμείνουν καθηλωμένες με βάση τις δεσμεύσεις έως το έτος 2022 δεν μπορεί να αναταθεί η Δημόσια Υγεία.
Υποβαθμίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών γι’ αυτό και συνεχώς θρηνούμε θύματα των πολιτικών της υγείας και ιδιω-

τικοποιείται περαιτέρω το σύστημα.
Υποκρισία είναι να μιλάει σήμερα η κυβέρνηση για Δημόσιο Σύστημα Υγείας τη στιγμή
που οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας είναι στο 3,5%
του ΑΕΠ όταν στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο μέσος όρος είναι 1% του ΑΕΠ. Ο
ιδιωτικός τομέας ανθεί εκμεταλλευόμενος τις
ελλείψεις των Νοσοκομείων σε προσωπικό
και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.
Τα ιδιωτικά Διαγνωστικά Κέντρα κάνουν
χρυσές δουλειές, 50 Νοσοκομεία δεν διαθέτουν Αξονικό τομογράφο, το 60% του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού είναι πεπαλαιωμένος.
Το ΑΤΤΙΚΟ Νοσοκομείο δεν διαθέτει Μαγνητικό Τομογράφο. Σε 100 Κέντρα Υγείας δεν
λειτουργούν τα Ακτινολογικά και Μικροβιολο-
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γικά Εργαστήρια λόγω έλλειψης προσωπικού
ή βλαβών.
Νοσοκομεία δεν διαθέτουν βασικές ειδικότητες ιατρών και οι νοσηλευόμενοι ασθενείς καλούν ιδιώτες ιατρούς για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα υγείας και τους
πληρώνουν από την τσέπη τους.
Οι επισκέψεις στα Απογεματινά Ιατρεία
των Νοσοκομείων πληρώνονται από τις τσέπες των πολιτών.
Στη Σαντορίνη το Νοσοκομείο λειτουργεί
ως Ανώνυμη Εταιρεία και χρεώνουν με υπέρογκα ποσά τους τουρίστες και τους μετανάστες πολύ πάνω από το κρατικό τιμολόγιο.
Νοσηλευόμενοι ασθενείς φέρνουν τα φάρμακα από το σπίτι τους, αναλώσιμα και χειρουργικά υλικά. Οι υποδομές και ο εξοπλισμός των Νοσοκομείων είναι διαλυμένοι. 10
χρόνια έχουν να γίνουν επενδύσεις. Εάν δεν
ήταν οι Δωρεές η κατάσταση θα ήταν εφιαλτική. Οι Ακτινοθεραπείες έχουν τρεις μήνες
αναμονή αν και 10 ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα Δώρισε στα Δημόσια Νοσοκομεία το
Ίδρυμα Νιάρχου.
Οι εργαζόμενοι στη Δημόσια Υγεία, την
Πρόνοια, το ΕΚΑΒ λαμβάνουν μισθούς πείνας. 640 ευρώ μισθό παίρνει ο νεοδιόριστος
Νοσηλευτής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
και δεν γίνεται η αυτονόητη ένταξή του στα
Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα αν και
3000 εργαζόμενοι εξαιτίας των συνθηκών
εργασίας πάσχουν από καρκίνο ή αυτοάνοσα
νοσήματα.
Από τα στοιχεία του ανθρώπινου δυναμικού, του Υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης,
προκύπτει ότι τον Δεκέμβριο του 2014 η Κυβέρνηση του Σύριζα παρέλαβε μόνιμο προσωπικό στο Υπουργείο Υγείας 79.535 και τον
Δεκέμβριο 2018 το προσωπικό είναι 78.688.
Από τον Ιανουάριο έως σήμερα συνταξιοδοτήθηκαν και άλλοι 1.000 υπάλληλοι (στοιχεία
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Γ.Λ.Κ.). Ως εκ τούτω το μόνιμο προσωπικό στο
Υπουργείο Υγείας μειώθηκε κατά 1.845.
Δεν έγινε καμία προκήρυξη μόνιμου προσωπικού τα έτη 2017, 2018, 2019 αν και αποχώρησαν 3000 με συνταξιοδότηση. Οι 1.100
θέσεις που προκηρύχτηκαν τώρα είναι προς
αντικατάσταση του Επικουρικού. Με βάση το
ESYnet Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείο Υγείας το προσωπικό των Νοσοκομείων
σήμερα είναι 6000 λιγότεροι σε σχέση με το
έτος 2014.
Η Δημόσια Υγείας χρειάζεται επενδύσεις
σε ανθρώπινο δυναμικό, ιατροτεχνολογικό
εξοπλισμό και στις υποδομές για να πάψουν
οι πολίτες να πληρώνουν από την τσέπη τους
είτε συμμετοχή είτε όλα τα έξοδα.
Τα Νοσοκομεία οφείλουν 800.000 ρεπό
και άδειες στο Νοσηλευτικό προσωπικό. Σε
καθ’ ένα οφείλονται από 60 έως 150 ρεπό και
άδειες.
Με αυτές τις καταστάσεις για τους εργαζόμενους και τους ασθενείς και λίγα κάνουμε.
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ΟΙ ΑΠΑΡΆΔΕΚΤΕΣ ΔΗΛΏΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΣ ΓΕΡΟΒΑΣΊΛΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΕΔΗΝ
Η Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, προσπάθησε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα
για την βία και ανομία που επικρατούν στη
χώρα.
Συνέδεσε ευθέως την ΠΟΕΔΗΝ με ομάδες
που διαλύουν περιουσίες στο κέντρο της Αθήνας. Η κα. Γεροβασίλη είναι εκτός τόπου και
χρόνου. Να την πληροφορήσουμε ότι η ΠΟΕΔΗΝ δεν πέταξε ποτέ μπογιές, τρικάκια και
δεν έσπασε καμία πόρτα. Δεν κατέστρεψε περιουσίες, μαγαζιά, αυτοκίνητα. Δεν επιτέθηκε
σε Πρεσβείες. Κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες κάνουμε έξω από τα Υπουργεία.
Και όμως την ΠΟΕΔΗΝ η κυβέρνηση την
γέμισε Μηνυτήριες Αναφορές επειδή κλείνουμε συμβολικά τις πόρτες των Υπουργείων,
εν’ αντιθέσει προς τις άλλες ομάδες δείχνει
ανοχή αν και καταστρέφουν περιουσίες.
Το Διαγνωστικό κέντρο στην Άρτα που είναι μαγαζί γωνία ακόμη φέρει στην πινακίδα
ότι είναι ιδιοκτησίας της κας Γεροβασίλη.
Το Νοσοκομείο της Άρτας δεν διαθέτει
Μαγνητικό Τομογράφο. Δεν γίνονται μαστογραφίες και οστική πυκνότητα αν και υπάρχουν τα μηχανήματα λόγω έλλειψης γιατρών.
Τα περιστατικά πηγαίνουν προς το ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο που φέρει στην πινακίδα το
όνομα της κας Γεροβασίλη.

Από το Καλοκαίρι πέρυσι λειτουργεί Αξονικός Τομογράφος υπερσύγχρονος στο Νοσοκομείο. Όμως τα τακτικά περιστατικά παραπέμπονται στα ιδιωτικά Διαγνωστικά Κέντρα
επειδή υπάρχουν μόνο δύο Ακτινολόγοι Ιατροί
που δεν φτάνουν.
Εδώ και ένα χρόνο δεν λειτουργεί ο Αξονικός στο διαγνωστικό κέντρο που φέρει στη
πινακίδα το όνομα της κας Γεροβασίλη.
Όμως έως το καλοκαίρι 2018 και για πολλά
χρόνια πριν επειδή ο αξονικός του Νοσοκομείου Άρτας ήταν συνεχώς χαλασμένος τα
περιστατικά μεταφέρονταν στο Διαγνωστικό
Κέντρο που έφερε στην πινακίδα το όνομα
της κας Γεροβασίλη.
Ακόμη και για τους νοσηλευόμενους ασθενείς το Νοσοκομείο έκοβε κονδύλι πολλών
χιλιάδων ευρώ κατ’ έτος για να πληρώνει τα
έξοδα των αξονικών που έκαναν οι νοσηλευόμενοι ασθενείς στο εν λόγω Κέντρο.
Λύση λοιπόν στο πρόβλημα δεν είναι ούτε
αυτό το απαράδεκτο που συμβαίνει σήμερα
με τις παραπομπές ασθενών στον ιδιωτικό
τομέα, ούτε η εγκατάσταση του ιδιωτικού τομέα εντός των Δημόσιων Νοσοκομείων.
Επενδύσεις χρειάζονται σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και προσωπικό από το κράτος.
Εξάλλου σε ένα χρόνο γίνεται απόσβεση.

ΜΕΘ ΧΩΡΊΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΉΣ

10

Με Δελτίο Τύπου το Σωματείο Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής
καταγγέλλει την πρόθεση της Διοίκησης του
Νοσοκομείου και του Υπουργείου Υγείας, να
θέσει σε λειτουργία την Μονάδα Εντατικής
θεραπείας, χωρίς την προηγούμενη επαρκή στελέχωση του Νοσοκομείου από μόνιμο
Προσωπικό.
Αναμφισβήτητα και πρέπει να λειτουργήσει η ΜΕΘ στο Νοσοκομείο Χαλκιδικής

που είναι πάγιο αίτημα των Εργαζομένων και
του Σωματείου του Νοσοκομείου, αλλά αυτό
πρέπει να γίνει χωρίς να υποστελεχωθούν τα
υπόλοιπα τμήματα του Νοσοκομείου που στηρίζονται πλέον σε εργαζόμενους με ελαστικές
σχέσεις εργασίας και είναι αναμενόμενο να
δημιουργηθεί έντονο πρόβλημα με την αποχώρηση των συμβασιούχων.
Παρά τις επισημάνσεις του Σωματείου
Εργαζομένων, τόσο η Διοίκηση όσο και το
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Υπουργείο Υγείας δεν προχώρησαν στις απαραίτητες μόνιμες προσλήψεις Προσωπικού
έτσι ώστε το Νοσοκομείο να λειτουργεί με
ασφάλεια, αντίθετα μετακινεί υπαλλήλους
εκτός Νοσοκομείου.

Καλούμε την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να προβεί άμεσα σε προσλήψεις
μόνιμου Προσωπικού. Στηρίζουμε τις προσπάθειες και τις Κινητοποιήσεις των Εργαζομένων προς αυτήν την κατεύθυνση.

ΒΟΛΙΚΌΤΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ Η ΕΞΈΛΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ 13ο ΚΑΙ
14ο ΜΙΣΘΌ ΣΤΟ ΔΗΜΌΣΙΟ
Οι υγειονομικοί και οι προνοιακοί υπάλληλοι λαμβάνουν μισθούς πείνας. 40% των αποδοχών τους είναι οι περικοπές που υπέστησαν
κατά τα μνημονιακά έτη. Οι νεοδιοριζόμενοι
νοσηλευτές πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
λαμβάνουν μισθό 640ευρώ το μήνα. Περιμέναμε θετική εξέλιξη στην δικαστική διεκδίκηση του 13ου και 14ου μισθού προκειμένου να
μειώσουμε τις απώλειες και να ισοσκελιστεί
η επικείμενη μείωση του αφορολόγητου από
1/1/2020.
Παρά τις αρχικές θετικές δικαστικές αποφάσεις από δικαστήρια και των τριών βαθμών
η τελική απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι αρνητική για
τους εργαζόμενους και βολικότατη για την
κυβέρνηση.
Ο κος Τσακαλώτος σε συναντήσεις που κάναμε και θέταμε την χορήγηση των δώρων και
του επιδόματος, παρέπεμπε στις δικαστικές
αποφάσεις και έδειχνε μια σιγουριά ότι δεν
θα διαταραχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι
της κυβέρνησης με την χορήγηση των αναδρομικών. Δικαιώθηκε ο κος Τσακαλώτος με
την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου
της Επικρατείας. Η κυβέρνηση βγαίνει πολλαπλά ωφελημένη από την εν λόγω απόφαση.
Ενισχύεται το αφήγημά της ότι την δημοσιονομική πολιτική την χαράσσει η κυβέρνηση και
όχι τα δικαστήρια. Όπως φάνηκε οι δημοσιονομικοί λόγοι ελήφθησαν υπόψιν από τους Δικαστές σε σχέση με τις βιοποριστικές ανάγκες
των δημοσίων υπαλλήλων. Ταυτόχρονα λύνει
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τα χέρια της κυβέρνησης με την μη υποχρέωση καταβολής αναδρομικών να συνεχίσει να
μοιράζει και να τάζει προεκλογικά επιδόματα
για ψηφοθηρικούς λόγους, ησυχάζοντας και
τους δανειστές
Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της μεταπολίτευσης που οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο
δεν γνωρίζουν την μισθολογική πολιτική που
εφαρμόζεται στο Δημόσιο. Στον αέρα είναι όχι
μόνο ο 13ος και 14ος μισθός, αλλά κα το Ανθυγιεινό Επίδομα και η μείωση του αφορολογήτου. Η κυβέρνηση προτιμά να κρατά κλειστά τα χαρτιά της για ψηφοθηρικούς λόγους.
Οι παροχές που μοιράστηκαν έως τώρα δεν
αφορούσαν ούτε σε ένα ευρώ τους υγειονομικούς υπαλλήλους.
Απορία προξενεί η απόφαση καθότι άλλες
μνημονιακές περικοπές κοινωνικών ομάδων
τα Δικαστήρια τις έκριναν αντισυνταγματικές.
Πως λοιπόν ο 13ος και 14ος μισθός των χαμηλότερων αμειβόμενων δημοσίων υπαλλήλων
είναι συνταγματικές;
Θα ζητήσουμε την διεκδίκηση δικαστικά
και αγωνιστικά του 13ου και 14ου μισθού.
Δεν θα επιτρέψουμε η κυβέρνηση να κερδίσει χρήματα από τα παράβολα που πλήρωσαν
δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στο κράτος 11
για να καταθέσουν τις αγωγές. Τα Δικαστήρια
δεν έκριναν ακόμη τελεσίδικα όπως λέγεται.
Υπάρχει ακόμη ο Άρειος Πάγος που θα κρίνει
τους Ιδιωτικού Δικαίου Υπαλλήλους κι αν η
απόφαση είναι θετική για τους εργαζόμενους
η υπόθεση θα παραπεμφθεί για τελική κρίση

για όλους στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο.
Θα προσφύγουμε εάν τελικά χαθεί η υπόθεση στα Ελληνικά Δικαστήρια οριστικά και
στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια. Οι κινητοποιήσεις μας θα είναι συνεχείς για να θεσμοθετηθεί με μόνιμο τρόπο η χορήγηση 500ευρώ

δώρο Χριστουγέννων και 250ευρώ δώρο Πάσχα και επίδομα Αδείας (σύνολο 1.000ευρώ
κατ’ έτος). Δεν είμαστε χώρα της Νοτίου Αμερικής να περιμένουμε την κυβέρνηση να μας
χορηγήσει ψίχουλα και να λέμε και ευχαριστώ.

ΕΓΚΑΊΝΙΑ ΧΩΡΊΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ ΣΤΟ ΣΙΣΜΑΝΌΓΛΕΙΟ
ΤΕΛΙΚΆ ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΈΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΊΟΥ ΑΝΑΒΛΉΘΗΚΑΝ
Καταγγελία – Δελτίο Τύπου του Σωματείου
Εργαζομένων του Νοσοκομείου ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Αττικής, καταγγέλλει ο Διοικητής του
Νοσοκομείου για την εσπευσμένη απόφασή
του για την ενεργή λειτουργία της Μονάδας
της Ψυχογενούς Ανορεξίας, χωρίς την ύπαρξη
του απαραίτητου προσωπικού, αποδυναμώνοντας τα υπόλοιπα νοσηλευτικά τμήματα του
Νοσοκομείου. Στηρίζουμε το Δ.Σ. του Σωματείου και τα αιτήματά του:
- Για στελέχωση όλων των Νοσηλευτικών
Τμημάτων του Νοσοκομείου με το απαιτούμενο προσωπικό

- Για λειτουργία της Μονάδας Ψυχογενούς
Ανορεξίας με επαρκή και άρτιο εκπαιδευμένο
προσωπικό.
- Για προσλήψεις καθώς και άμεση λειτουργία όλων των κλειστών τμημάτων.
Καλούμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να προβεί άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να στελεχωθεί το Νοσοκομείο και να λειτουργήσει η Μονάδα
Ψυχογενούς Ανορεξίας με επαρκή προσωπικό για την ασφάλεια των ασθενών και των
εργαζομένων.

ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ 20 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Σε απόγνωση βρίσκονται 20 εργαζόμενοι
στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
με επιδοτούμενα προγράμματα ηλικίας 55
έως 67 ετών που απολύονται από λάθη του
ΟΑΕΔ σε λίγες ημέρες.
15 Μαΐου 2018 το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων προσέλαβε 20 άτομα ηλικίας 55 – 67 ετών με πρόγραμμα του ΟΑΕΔ μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 – 67 ετών για
12 ένα χρόνο με ανανέωση για ένα έτος ακόμη.
Υπάρχει η σχετική γραπτή έγκριση του ΟΑΕΔ.
Το πρόγραμμα είναι χρηματοδοτούμενο
από τον ΟΑΕΔ κατά 50% (εθνικοί πόροι) και
μάλιστα εγκρίθηκαν από τον ΟΑΕΔ για το σκοπό αυτό στο Νοσοκομείο 200.000 ευρώ.
Οι 20 υπάλληλοι που προσλήφθηκαν μέσω

ΟΑΕΔ με σύμβαση 1+1 έτος, προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στη Διοικητική, Τεχνική
Υπηρεσία και στο Βοηθητικό προσωπικό.
Είναι μεγάλη σε ηλικία, δεν είναι εύκολο
να βρουν δουλειά και πέραν του μισθού χρειάζονται τα ένσημα για να αποκτήσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης.
Με το εν λόγω πρόγραμμα προσέλαβαν
ανέργους της ίδιας κατηγορίας σε πολλές
ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ως εκ τούτω εάν οι
συνάδελφοι δεν είχαν προσληφθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων θα είχαν επιλεγεί για δουλειά σε κάποιες από τις
Ιδιωτικές επιχειρήσεις για δύο χρόνια. Το
Νοσοκομείο έξι μήνες μετά την αρχική πρόσληψη είχε προφορικές ειδοποιήσεις από
τοπικό ΟΑΕΔ ότι κακώς εντάχθηκε στο πρό-
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γραμμα το Νοσοκομείο και ότι απασχολεί παράνομα τους 20 εργαζόμενους. Παρά ταύτα
το Νοσοκομείο συνέχισε να απασχολεί τους
εργαζόμενους και υπέβαλε το φάκελο στον
ΟΑΕΔ για την χρηματοδότηση του εν λόγω
προγράμματος.
Οι 20 συνάδελφοι έως σήμερα πληρώνονται από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου αφού ο ΟΑΕΔ δεν έδωσε καμία χρηματοδότηση.
15 Μαΐου 2019 σε λίγες ημέρες δυστυχώς
οι 20 συνάδελφοι απολύονται αφού ο ΟΑΕΔ
θεωρεί παράνομη την απασχόληση και δεν
εγκρίνει την ανανέωσης της σύμβασης για
ένα ακόμη χρόνο. Η σύμβαση των υπόλοιπων εργαζόμενων του ιδίου προγράμματος

που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα ανανεώθηκε για ένα έτος ακόμη. Οι συνάδελφοι
θα αφήσουν δυσαναπλήρωτο κενό στο Νοσοκομείο.
Προέρχονται από μακροχρόνια ανεργία
και χρειάζονται τα ένσημα και του δεύτερου
χρόνου απασχόλησης για να συμπληρώσουν
τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.
Πετάνε στο δρόμο μεγάλους ανθρώπους
σε ηλικία 55 έως 67 ετών που είναι πολύ δύσκολο να ξαναβρούν δουλειά.
Ζητάμε άμεσα από τον ΟΑΕΔ να επιληφθεί του ζητήματος και να χρηματοδοτήσει
το πρόγραμμα για ένα ακόμη χρόνο.
Δεν φταίνε σε τίποτα οι 20 εργαζόμενοι για
να πληρώσουν το λάθος του ΟΑΕΔ.

ΠΑΡΟΧΕΣ - ΨΙΧΟΥΛΑ ΤΣΙΠΡΑ
ΟΥΤΕ ΕΥΡΩ ΣΤΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ
Ο κος Τσίπρας που έκανε διακοπές σε
σκάφος «ταξικού εχθρού» (όπως ο ίδιος
τους αποκαλούσε), τις ώρες που ο φίλος
του Πολάκης τον ενημέρωνε ότι αρκετοί
εγκαυματιές από την πυρκαγιά στο Μάτι
που νοσηλεύονταν στις εντατικές των Δημόσιων Νοσοκομείων κατέληγαν καθημερινά, χθες ανακοίνωσε πακέτο παροχών
με ψίχουλα που είναι «στάχτη στα μάτια»
όλων μας. Ο κος Τσίπρας που θα έσκιζε τα
Μνημόνια σε ένα άρθρο με ένα νόμο, εφήρμοσε άλλα δύο. Τσάκισε μισθούς, συντάξεις, έβαλε ένα σκασμό φόρους, διέλυσε
τα κοινωνικά αγαθά, τη δημόσια υγεία και
τώρα έρχεται να «μας δουλέψει» με «ένα
ξεροκόματο» που μας ρίχνει.
Απωλέσαμε άνω του 40% των εισοδημάτων στα χρόνια των Μνημονίων. Οι
νεοδιόριστοι Νοσηλευτές Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης λαμβάνουν μισθό 640
ευρώ το μήνα που δεν φτάνουν ούτε για
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το νοίκι του σπιτιού τους. Δεν μας εντάσσουν στα ΒΑΕ. Οι συνταξιούχοι συνάδελφοι περιμένουν δύο χρόνια να εκδοθούν
οι συντάξεις. Τώρα εξετάζονται οι αιτήσεις
συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί
τον Απρίλιο του 2017. Ζουν με μια μικρή
προκαταβολή της σύνταξης.
Χθες ο κος Τσίπρας εξήγγειλε την
προσήλωση της κυβέρνησης στα υπερπλεονάσματα και την χορήγηση εφάπαξ προνοιακού επιδόματος 300-500 ευρώ στους
συνταξιούχους. Με βάση τις αποφάσεις
των Δικαστηρίων ο κος Τσίπρας οφείλει
να θεσμοθετήσει 1.000 ευρώ κατ’ έτος
στους συνταξιούχους και στους δημόσιους υπαλλήλους στο μισθό και τη σύνταξη 13
που είναι το ύψος των δώρων εορτών και
το επίδομα αδείας. Επίσης να χορηγηθούν
αναδρομικά τουλάχιστον από το 2015.
Τίποτα από όλα αυτά. Ένα προνοιακό επίδομα εφάπαξ στους συνταξιού-

χους και μόνο για ψηφοθηρικούς λόγους. που αυξάνεται η τιμή τους με την αλλαγή
Προσηλωμένος στα υπερπλεονάσματα ο κοστολόγησής τους.
κος Τσίπρας που τα επιτυγχάνει από την
ΠΕΜΠΤΗ 16/5/2019
καθήλωση των Δημόσιων Δαπανών Υγείας σε τριτοκοσμικά επίπεδα. Σήμερα εί24ωρη Πανελλαδική Πανυγειονομική
ναι 5,2% του ΑΕΠ, όταν ο μ.ο. στις χώρες
Απεργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 7,5% του
9.00 πμ Συγκέντρωση στο Νοσοκομείο
ΑΕΠ. Ίδια επίπεδα και τα επόμενα χρόνια.
«Αλεξάνδρα»
Γι’ αυτό βουλιάζει το Δημόσιο Σύστημα
και πορεία στο Υπουργείο Υγείας
Υγείας. Υπερδιπλάσια από το πακέτο Τσίπρα. Πληρώνουν οι πολίτες από την τσέπη
Αυτή θα είναι η απάντησή μας.
τους για την υγεία, την αγορά φαρμάκων

ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΊΣ ΟΙ ΧΑΜΆΛΗΔΕΣ ΤΟΥ ΕΣΥ
Ο εμπαιγμός της Κυβέρνησης στην
αντιμετώπιση των δίκαιων αιτημάτων των
τραυματιοφορέων που θέτουμε είναι απίστευτος. Η αφασία που διακρίνει την κυβέρνηση στοιχίζει στους ασθενείς. Οι πολύωρες αναμονές των ασθενών στα ΤΕΠ,
οι τριτοκοσμικές εικόνες των ασθενών
στα έκτακτα περιστατικά να διακομίζονται
υποβασταζόμενοι ή να σέρνουν φορεία
και καρότσια οι συνοδοί σχετίζονται με τις
μεγάλες ελλείψεις τραυματιοφορέων και
την διάλυση του εξοπλισμού τους λόγω έλλειψης κονδυλίων.
Στις 4600 Οργανικές Θέσεις τραυματιοφορέων των Νοσοκομείων, υπηρετούν σήμερα 2200 με τις κενές Οργανικές θέσεις
να είναι πάνω από 50%. Δεν φτάνει που η
Κυβέρνηση δεν κάνει προσλήψεις, για
14
λόγους ψηφοθηρικούς μετατάσσει 526
τραυματιοφορείς πρώην Σχολικούς φύλακες στους Δήμους με Νόμο του Υπουργείου Εσωτερικών (Ν. 4604/2019, άρθρο
87).
Όταν ολοκληρωθούν οι μετατάξεις

η κατάσταση θα είναι αφόρητη για τους
ασθενείς και τους εναπομείναντες Τραυματιοφορείς.
Τα Νοσοκομεία έχουν έναν ή δύο τραυματιοφορείς στη βάρδια για να εξυπηρετούν νοσηλευόμενους ασθενείς και τα
έκτακτα περιστατικά στα ΤΕΠ.
Ο εξοπλισμός, καρότσια, φορεία, διαλυμένα. Δεν υπάρχουν σε πολλές περιπτώσεις ασθενοφόρα για τις εσωτερικές διακομιδές με αποτέλεσμα να αναγκάζονται οι
τραυματιοφορείς με διαλυμένα φορεία να
διανύουν μεγάλες αποστάσεις μεταφέροντας ασθενείς.
Πολλές φορές έχουμε πτώσεις ασθενών
από φορεία. Δεν είναι λίγες οι φορές που
κουβαλάνε στους ώμους τους ασθενείς
επειδή είναι χαλασμένα τα ασανσέρ ή τα
φορεία των Νοσοκομείων.
Οι τραυματιοφορείς είναι μεγάλοι σε
ηλικία, αφού νέες προσλήψεις δεν γίνονται.
Οι πολλές ώρες αναμονής των ασθενών
για να εξυπηρετηθούν σχετίζονται και με
ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

την έλλειψη τραυματιοφορέων με μεγάλο κίνδυνο για τη ζωή τους.
Οι μισθοί είναι κατά μέσο όρο 700 ευρώ
το μήνα. Δεν είναι ενταγμένοι στα Βαρέα
και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα όπως και οι
άλλοι συνάδελφοι της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

Δεν αντέχουν πια να αντιμετωπίζονται
ως οι χαμάληδες του Συστήματος, αν και
καθημερινά τρέχουν και σώζουν ανθρώπινες ζωές.
Την Πέμπτη 9/5/2019 έγινε συγκέντρωση στις 12:30 το μεσημέρι έξω από
το Υπουργείο Υγείας με μεγάλη επιτυχία.

ΠΕΤΡΌΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΒΑΕ
«ΤΟ ΣΤΡΊΒΕΙΝ» ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΌΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ
Αντιπροσωπεία της ΠΟΕΔΗΝ συναντήθηκε σήμερα με τον Υφυπουργό Εργασίας
κο Πετρόπουλο κατά την συγκέντρωσή μας
στο Υπουργείο Εργασίας (Σταδίου 29). Η
Υπουργός Εργασίας κα Αχτσιόγλου έλειπε
και υπήρξε δέσμευση από τη Γραμματεία
της ότι θα ακολουθήσει νέο ραντεβού.
Θέσαμε το μείζον ζήτημα της ένταξής
μας στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα. Του υπενθυμίσαμε τη συνάντησή μας
πριν 2 χρόνια στην οποία είχε δεσμευτεί
ότι τους επόμενους μήνες θα λύσει το ζήτημα. Άλλο ένα ψέμα όπως αποδείχθηκε.
Ο κος Πετρόπουλος είπε ότι θα συγκροτήσει επιτροπή για την αναθεώρηση της
λίστας Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων. Σοβαρότατο ζήτημα για το οποίο
ζητήσαμε συμμετοχή, αλλά άσχετο με το
δικό μας αίτημα. Η Επιτροπή θα συσταθεί
τον Μάιο η οποία θα έχει όσο χρόνο θελήσει για να καταθέσει την πρότασή της. Κατόπιν προτίθεται να νομοθετήσει παρότι το
αίτημά μας είναι δίκαιο όπως παραδέχθηκε.
Ως εκ τούτω η κυβέρνηση είναι σαφές
ότι δεσμεύεται από την ΤΡΟΪΚΑ στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα για αναθεώρηση
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της λίστας Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων με αποχαρακτηρισμό πολλών
επαγγελμάτων. Με την εν’ λόγω λίστα θα
εξετάσει την επέκταση στα Βαρέα και Ανθυγιεινά τους εργαζόμενους σε όλους τους
εντασσόμενους ασφαλιστικούς φορείς
στον ΕΦΚΑ.
Συστήνει επιτροπή η οποία θα συνεχίζει το έργο της και μετά τις εκλογές. Πετάει το μπαλάκι στην επόμενη Κυβέρνηση. Όταν δεν θέλεις να λύσεις ένα θέμα το
παραπέμπεις σε επιτροπή. Το «στρίβειν»
δια της συγκρότησης Επιτροπής καλλιεργώντας ελπίδες για ψηφοθηρικούς λόγους εν’ όψει εκλογών.
Δεν μας καλύπτουν οι αοριστίες του
Υπουργού. Συνεχίζουμε τις Κινητοποιήσεις. Με δύναμη.
Συνταγματική τους υποχρέωση είναι
η ένταξή μας στα ΒΑΕ. Σε ποια χώρα της
Ευρώπης εργαζόμενοι στον ίδιο φορέα,
15
με τον ίδιο ασφαλιστικό φορέα, στο ίδιο
επάγγελμα αντιμετωπίζονται με διαφορετικό συνταξιοδοτικό τρόπο εκτός της χώρας μας;
Φτάνει πια.
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Η κυβέρνηση κατέθεσε στις Βρυξέλες στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού εξαμήνου το Πρόγραμμα
Σταθερότητας 2019 – 2022 από το οποίο προκύπτει
ότι οι Δημόσιες δαπάνες υγείας μειώνονται χρόνο
με το χρόνο.
Προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι τα υπερπλεονάσματα. Αδιαφορεί για τους 1627 ασθενείς
που πεθαίνουν κάθε χρόνο από ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, για τους 50 διασωληνωμένους
ασθενείς καθημερινά που βρίσκονται σε λίστα
αναμονής για ΜΕΘ, για τα 50 Νοσοκομεία που δεν
έχουν Αξονικό Τομογράφο και κινδυνεύει η ζωή
εκτάκτων περιστατικών με άσκοπες διακομιδές,
για τα ράντζα ειδικά στο ΑΤΤΙΚΟ Νοσοκομείο, για
τις λίστες αναμονής στην ακτινοθεραπεία λόγω
έλλειψης ακτινοθερπαυτικών μηχανημάτων (οι
λίστες ξεπερνούν το προσδόκιμο ζωής), για την
διάλυση των υποδομών και του εξοπλισμού των
Νοσοκομείων, για την έλλειψη φύλαξης, για το
λουκέτο σε Πρωτοβάθμιες Μονάδες Υγείας, για
την έλλειψη χειρουργικών και αναλωσίμων υλικών, φαρμάκων στα Νοσοκομεία, για την διαχειριστική ανεπάρκεια του ΕΚΑΒ κ.α.
Δεκάδες φορές Τσίπρας, Τσακαλώτος, Πολάκης, Ξάνθος, Χουλιαράκης δεσμεύτηκαν ότι με τη
λήξη των Μνημονίων προοδευτικά οι δημόσιες
δαπάνες υγείας θα συγκλίνουν με το μέσο όρο των
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (7,5% του ΑΕΠ).
Όχι μόνο δεν το έπραξαν αλλά με βάσει το
Πρόγραμμα Σταθερότητας που κατέθεσαν από
5,2% του ΑΕΠ που είναι σήμερα οι δημόσιες δαπάνες υγείας μειώνονται στο 4,7% του ΑΕΠ το
έτος 2022.
Τα μόνα που αυξάνονται σε αυτή τη χώρα είναι
τα υπερπλεονάσματα τα οποία προοδευτικά από
0,4% του ΑΕΠ διαμορφώνονται στο 1,1% του ΑΕΠ
το έτος 2022.
Δείχνει την πολιτική αντίληψη της κυβέρνησης ότι για το μόνο που νοιάζονται είναι να μοιράζουν επιδόματα σε όλο και πιο πολλούς πολίτες
που ζουν κάτω από το όριο φτώχιας καθημερινά.
Δεν νοιάζονται για τους ασθενείς που κινδυνεύει η ζωή τους.
Την κατάσταση σήμερα της Δημόσιας Υγείας
την μαρτυρούν τα στοιχεία.
Πολλοί περισσότεροι από 150 νεκροί από τη
γρίπη. 1627 θάνατοι από Νοσοκομειακές Λοιμώξεις 50 διασωληνωμένοι ασθενείς κάθε ημέρα σε
κοινούς θαλάμους λόγω έλλειψης κλινών ΜΕΘ
ράντζα, πολύωρες αναμονές στα ΤΕΠ, χαλασμένοι
αξονικοί, τρεις μήνες αναμονή για ακτινοθεραπεία, ελλείψεις σε φάρμακα, υλικά. Κέντρα Υγείας που εφημερεύουν ημέρα παρά ημέρα ( Πέρυσι
στο Μαργαρίτη Θεσπρωτίας χάθηκε ανθρώπινη

ζωή).
Που είναι το Προσωπικό και τα κονδύλια;
Προσλήψεις Προσωπικού
Από τα στοιχεία του ανθρώπινου δυναμικού,
του Υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης, προκύπτει
ότι τον Δεκέμβριο του 2014 η Κυβέρνηση του Σύριζα παρέλαβε μόνιμο προσωπικό στο Υπουργείο
Υγείας 79.535 και τον Δεκέμβριο 2018 το προσωπικό είναι 78.688. Από τον Ιανουάριο έως σήμερα
συνταξιοδοτήθηκαν και άλλοι 1.000 υπάλληλοι
(στοιχεία Γ.Λ.Κ.). Ως εκ τούτω το μόνιμο προσωπικό στο Υπουργείο Υγείας μειώθηκε κατά 1.845.
Δεν έγινε καμία προκήρυξη μόνιμου προσωπικού τα έτη 2017, 2018, 2019 αν και αποχώρησαν 3000 με συνταξιοδότηση. Οι 1.100 θέσεις που
προκηρύχτηκαν τώρα είναι προς αντικατάσταση
του Επικουρικού. Με βάση το ESYnet Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείο Υγείας το προσωπικό
των Νοσοκομείων σήμερα είναι 6000 λιγότεροι
σε σχέση με το έτος 2014.
Χρηματοδότηση
Πού είδε το πλεόνασμα ο κος Τσίπρας; Τα
Νοσοκομεία με βάση τα στοιχεία που δημοσίευσε η ίδια η κυβέρνηση έχουν ληξιπρόθεσμες
οφειλές, είναι 531 εκ. ευρώ. Ο Προϋπολογισμός
των Νοσοκομείων είναι καθηλωμένος κάτω από
τα επίπεδα του 2014. Η κρατική χρηματοδότηση
είναι 786 εκατ.ευρώ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
και λαμβάνουν από
ιδιοκτήτης ΠΟΕΔΗΝ
τον ΕΟΠΥΥ περί τα 737
Αριστοτέλους 22
εκατ. ευρώ.
Αθήνα
Το ίδιο ήταν το 10433
Τηλ.: 210.52.24.604
210.52.36.094
όριο δαπανών και τα
έτη 2014, 2015. Μόνο Fax: 210.52.34.589
που η ζήτηση τώρα εκδότης
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
αυξήθηκε κατά 30%. (πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ)
Οι Δημόσιες δαπάνες συντάσεται από
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
υγείας είναι στο Τρι- πληροφορίες
τοκοσμικό
επίπεδο γραμματεία
210.52.24.604
του 5,2% του ΑΕΠ.
Πληρώσαμε 800 email
poedhn@otenet.gr
εκ. ευρώ για τη δωσελίδα
ρεάν περίθαλψη των ηλεκτρονική
www.poedhn.gr
ανασφάλιστων
(2%
αύξηση της Υγειονο- σελιδοποίηση
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ
μικής Περίθαλψης) σε
μισθούς και συντάξεις εκτύπωση
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ
που δεν καταλήγουν
εντυπόγραφα δεν εκφράζουν κατ’
στα Νοσοκομεία, αλλά Ταανάγκη
και τη θέση της ΠΟΕΔΗΝ
στο Πρωτογενές πλεό- Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ μέσω των Πρωτ.
Σωματείων των Νοσοκομείων των Κ.
νασμα.
Υ. και & Πρόνοιας
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