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ΣΥΓΚΈΝΤΡΩΣΗ 8 π.μ. ΙΠΠΟΚΡΆΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟ
ΚΑΙ ΠΟΡΕΊΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ ΘΡΆΚΗΣ
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΖΗΤΑ Η ΠΟΕΔΗΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
Περιήλθε στην κατοχή μας έγγραφο που
υπογράφει ο Διοικητής του Νοσοκομείου
Νίκαιας και η Διευθύντρια Νοσηλευτικής
Υπηρεσία, με το οποίο παράνομα ανατίθεται
ο έλεγχος και ο εντοπισμός παράνομων αποκλειστικών στο Νοσοκομείο σε πενταμελή
επιτροπή νόμιμων αποκλειστικών.
Άκρως παράνομη πράξη καθ’ ότι οι νόμιμοι αποκλειστικοί δεν έχουν καμία υπηρεσιακή ιδιότητα στο Νοσοκομείο. Η εγκύκλιος
Πολάκη ορίζει τη φύλαξη του Νοσοκομείου
και το Νοσηλευτικό ως υπεύθυνους για τον
εντοπισμό των παράνομων αποκλειστικών.
Φυσικά εμείς διαφωνούμε με την εγκύκλιο
στο σκέλος που ανατίθεται ο έλεγχος στο Νοσηλευτικό προσωπικό καθ’ ότι δεν είναι στα
καθήκοντά του.
26 Ιουνίου κυκλοφόρησε η συγκεκριμένη
εντολή του Διοικητή και τρεις ημέρες μετά
έγινε το τραγικό συμβάν. Θα πρέπει να παρέμβει ο Εισαγγελέας και να ερευνήσει το
κλίμα που δημιουργήθηκε στο Νοσοκομείο
μετά την έκδοση της εντολής Διοικητή και να
αποδοθούν ευθύνες όπου και εάν υπάρχουν.
Ο φόβος, η πίεση και η ανασφάλεια που

επικράτησε μετά την έκδοση της εγκυκλίου
μπορεί να συνέβαλε στην πράξη της τραγικής
γυναίκας.
Μέχρι την έκδοση της εντολής Διοικητή
και πριν την παράνομη καθαίρεση του προϊστάμενου Επιστασίας πριν τρεις μήνες είχαν
γίνει 400 ταυτοποιήσεις σε συνεργασία με την
Αστυνομία της Νίκαιας και είχαν σταλεί 30
περιπτώσεις παράνομων αποκλειστικών στα
Δικαστήρια.
Το φαινόμενο των παράνομων αποκλειστικών είχε καταπολεμηθεί στα πλαίσια του
νόμου. Τι μεσολάβησε και βγήκε η παράνομη
απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου της
Νίκαιας;
Με βία και καταστολή δεν επιλύεται το
πρόβλημα των παράνομων αποκλειστικών.
Χρειάζονται προσλήψεις Νοσηλευτικού Προσωπικού και ο ΕΟΠΥΥ να εγκρίνει την δαπάνη
για όλο το 24ωρο των ασθενών που χρήζουν
περιποίηση από αποκλειστικές Νοσοκόμες.
Να ενισχυθεί η φύλαξη των Νοσοκομείων για να διενεργείται έλεγχος παρουσία της
Αστυνομίας.

ΓΙΑ ΆΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΎ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ
Μια ημέρα μετά τις εκλογές η απελθούσα κυβέρνηση ενεργοποίησε για άλλη
2
μια φορά την κρατική ασφάλεια, το Τμήμα
Προστασίας του δημοκρατικού πολιτεύματος σε βάρος του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ.
Η ΠΟΕΔΗΝ είναι απειλή για τη Δημοκρατία; Σε συγκέντρωση 16/7/2018 έξω
από το Υπουργείο Οικονομικών μας γέμι-

σαν χημικά, δακρυγόνα, τραυματίστηκαν
διαδηλωτές και ζητάνε και «τα ρέστα».
Δείτε την κλίση.
Μία μόλις ημέρα μετά τις εκλογές, ο
Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος έλαβε νέα «Κλήση υπόπτου για παροχή εξηγήσεων» από το Τμήμα Προστασίας
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του Κράτους και του Δημοκρατικού Πολιτεύματος της Διεύθυνσης Ασφαλείας
Αττικής, με την οποία καλείται να δώσει
εξηγήσεις για παράβαση των άρθρων
378 ΠΚ «Φθορά Ξένης Ιδιοκτησίας», 309
ΠΚ «απόπειρα επικίνδυνης σωματικής
βλάβης» και παράβαση του νόμου περί
όπλων, σε σχέση με συγκέντρωση διαμαρτυρίας, που οργάνωσε και πραγματοποίησε η ΠΟΕΔΗΝ στις 16/7/2018 έξω από
το Υπουργείο Οικονομικών με αίτημα την
ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά. Υπενθυμίζουμε, ότι πρόκειται για την συγκέντρωση, στην διάρκεια της οποίας ο τότε
Υπουργός κύριος Τσακαλώτος, αρνήθηκε
να συναντηθεί με τους εκπροσώπους της
ΠΟΕΔΗΝ ενώ η αστυνομία έκανε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων και χημικών,
προκειμένου να διαλύσει το συγκεντρωμένο πλήθος, με αποτέλεσμα λιποθυμίες
και τραυματισμούς διαδηλωτών. Μεταξύ
των τραυματιών και ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Κλήθηκαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ
και παρείχαν πρώτες βοήθειες στους
τραυματίες. Το κατηγορητήριο μας εγκαλεί με την κατηγορία «περί όπλων» ενώ
παρακάτω αναφέρει ότι με τα χέρια οι
διαδηλωτές απωθούσαν και χτυπούσαν
τους αστυνομικούς!!! Τα χέρια των διαδηλωτών θεωρούνται όπλα;
Για άλλη μια φορά ενεργοποιείται το
εν λόγω τμήμα για την ΠΟΕΔΗΝ. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θεωρούσε απειλή για
το δημοκρατικό πολίτευμα της χώρας την
ΠΟΕΔΗΝ!!! Ποτέ άλλοτε από καμία δημοκρατική κυβέρνηση δεν έχει ενεργοΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

ποιηθεί το εν λόγω τμήμα της κρατικής
ασφάλειας. Με τέτοιο τρόπο αντιμετώπιζε
η πρώτη Αριστερή Κυβέρνηση του τόπου
τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας των εργαζομένων, που κόπτονταν, ότι προστάτευε.
Με καταστολή και τρομοκράτηση, επιχειρούσε συνεχώς να ποινικοποιήσει κάθε
έκφραση διαμαρτυρίας και αντίδρασης,
ιδιαίτερα μάλιστα, όταν προέρχονταν από
πρόσωπα μη αρεστά σε αυτήν.
Ελπίζουμε, ότι η περίοδος της τρομοκρατίας και της ποινικοποίησης της διαφωνίας να ανήκει πλέον στο παρελθόν και
το τμήμα προστασίας του δημοκρατικού
πολιτεύματος της κρατικής ασφάλειας θα
πάψει να θεωρεί τους εργατικούς αγώνες απειλή για τη Δημοκρατία. Καλούμε
την νέα Κυβέρνηση άμεσα να λάβει μέτρα για την αρχειοθέτηση κάθε ποινικής
υποθέσεως εις βάρος των στελεχών της
ΠΟΕΔΗΝ, που το μοναδικό έγκλημα,
που τέλεσαν ήταν να αναδεικνύουν τα
προβλήματα της Δημόσιας Υγείας και να
προασπίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων στα πλαίσια του θεσμικού τους
ρόλου. Ουδείς υποστηρίζει την ανομία,
πλην όμως, σε μία συντεταγμένη πολιτεία,
η έκφραση διαμαρτυρίας δεν αποτελεί
ποινικό αδίκημα αλλά συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα. Ο κύκλος της κατασκευής ενόχων για την διασφάλιση της
υποταγής και της σιωπής των συνδικάτων
και της ποδηγέτησης του συνδικαλιστικού
κινήματος πρέπει οριστικά να τελειώσει,
εάν η νέα Κυβέρνηση θέλει να είναι μια
κανονική Δημοκρατική Κυβέρνηση.
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ΕΦΗΜΕΡΊΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΩΝ 2ΗΣ ΥΠΕ
ΧΩΡΊΣ ΒΑΣΙΚΆ ΙΑΤΡΙΚΆ ΜΗΧΑΝΉΜΑΤΑ
Tο Νοσοκομείο της Νίκαιαςεφημερεύει χωρίς να λειτουργεί το αιμοδυναμικό
εργαστήριο. Έχει βλάβη ο Στεφανιογρά4 φος εδώ και ένα μήνα. Όλο το καλοκαίρι
δεν θα λειτουργήσει. Καρδιολογικά περιστατικά από Ασπρόπυργο – Κερατσίνι και
άλλες περιοχές του Πειραιά της Δυτικής
Αττικής διακομίζονται στη Νίκαια με το
ΕΚΑΒ για εκτίμηση, πρώτες βοήθειες και

από εκεί σε άλλα Νοσοκομεία της Αττικής.
Η καθυστέρηση μπορεί να αποβεί μοιραία
για τη ζωή τους.
Στο Ασκληπιείο δεν λειτουργούσε αξονικός επειδή γίνεται εγκατάσταση άλλου.
Στο Θριάσιο παθαίνει συνεχώς βλάβες. Η
καθυστέρηση στη διάγνωση βάζει σε κίνδυνο έκτακτα περιστατικά.
Το Αττικό Νοσοκομείο εφημέρευε την
ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

Δευτέρα 24/6/2019 χωρίς να λειτουργεί
ο Αξονικός και το Ακτινολογικό Μηχάνημα του ΤΕΠ. Έκτακτα περιστατικά έκαναν
τον κύκλο του Νοσοκομείου (400 μέτρα)
για να κάνουν Αξονική και ακτινογραφίες.
Χωρίς επαρκή αριθμό τραυματιοφορέων
και με μεγάλη ταλαιπωρία για τους ασθενείς. Ακόμη είναι χαλασμένα.

Αττικό Νοσοκομείο χωρίς Μαγνητικό
τομογράφο.
3 ½ χρόνια χαλασμένος ο Μαγνητικός
τομογράφος.
Η κατάσταση στα Νοσοκομεία δεν
φτιάχνεται με λόγια. Χρειάζονται επενδύσεις σε εξοπλισμό και υποδομές.

Η ΈΚΔΟΣΗ ΣΥΝΤΆΞΕΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΊ ΠΆΝΩ ΑΠΌ ΔΥΌΜΙΣΗ
ΧΡΌΝΙΑ ΚΑΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΎΤΩ Η ΈΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΏΝ ΚΑΙ
ΕΦΆΠΑΞ ΠΆΝΩ ΑΠΌ ΤΈΣΣΕΡΑ ΧΡΌΝΙΑ
Απαράδεκτη η κατάσταση που επικρατεί στο πρώην Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους (Κάνιγγος 29) τώρα υπηρεσία
του ΕΦΚΑ που εκδίδει τις συντάξεις των
Δημοσίων Υπαλλήλων. Στοίβα οι φάκελοι
στα γραφεία των λιγοστών υπαλλήλων
που κατέβασαν τα στυλό επειδή δεν ολοκληρώθηκαν οι αποσπάσεις τους. Οι συντάξεις που εκδίδονται είναι για τους συναδέλφους που παραιτήθηκαν τον Γενάρη
2017.
Δυόμιση χρόνια πίσω και με το ρυθμό
που εκδίδονται ο χρόνος θα αυξάνει αντί
να μειώνεται. Με την ίδια καθυστέρηση
εκδίδονται οι επαναχορηγήσεις συντάξεων σε παιδιά που σπουδάζουν ή συζύγους
θανόντων συνταξιούχων. Αναγκάζονται
παιδιά να διακόπτουν τις σπουδές τους.
9.000 είναι οι εκκρεμείς αιτήσεις στο
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (τώρα
ΕΦΚΑ) για έκδοση συντάξεων για συναδέλφους που προέρχονται από τα Νοσοκομεία και τους ΟΤΑ.
Οι 4.500 είναι από τα Νοσοκομεία ΚέΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

ντρα Υγείας ΕΚΑΒ με δεδομένο ότι κάθε
χρόνο μόνο από τα Νοσοκομεία συνταξιοδοτούνται 1.500 (1.200 νοσηλευτές και
λοιπό προσωπικό και 300 γιατροί).
Η οδηγία που δόθηκε τώρα από την κα.
Αχτσιόγλου είναι να εκδίδονται 25 συντάξεις το μήνα των 9.000 αιτημάτων που είναι
σε εκκρεμότητα (Υγεία και ΟΤΑ) από κάθε
υπάλληλο συστήνοντας ομάδες εργασίας.
Με δεδομένο τον αριθμό των υπαλλήλων που σήμερα βρίσκονται στο πρώην
Γενικό Λογιστήριο αυτό σημαίνει ότι ο
χρόνος απονομής των συντάξεων θα αυξηθεί στα τέσσερα και πέντε χρόνια.
Το μπάχαλο αυτό του πρώην Γενικού
Λογιστηρίου ευνοεί την κυβέρνηση στις
Δημοσιονομικές προτεραιότητες που
έχει θέσει.
Οι συνταξιούχοι ζουν με 400 – 500 5
ευρώ το μήνα που παίρνουν με την προσωρινή σύνταξη και η κυβέρνηση μαζεύει υπερπλεονάσματα για να τα κάνει επιδόματα.

ΤΡΑΓΙΚΉ ΥΠΟΣΤΕΛΈΧΩΣΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΏΝ ΣΕ ΔΙΑΣΏΣΤΕΣ
ΕΚΑΒ
Το Υπουργείο Υγείας δεν ενίσχυσε τους
τομείς του ΕΚΑΒ με προσλήψεις (μόνιμο ή
επικουρικό προσωπικό) οι οποίες θα έλυναν το πρόβλημα σε μόνιμη βάση. Βασίζεται και πάλι στις εθελοντικές μετακινήσεις
διασωστών από την υπόλοιπη χώρα κατά
την διάρκεια της άδειάς τους. Το ερώτημα
που δημιουργείται είναι γιατί αν και υπήρχαν οι προϋποθέσεις για ενίσχυση των
νησιών μας με εξειδικευμένο προσωπικό
προκειμένου να υπάρχει επαρκή λειτουργία του ΕΚΑΒ δεν προχώρησαν οι προσλήψεις μόνιμων και επικουρικών διασωστών
πριν την αναστολή των προσλήψεων λόγω
των βουλευτικών εκλογών;
Ο ΕΟΔΥ (πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ) εδώ και
μήνες «μαγειρεύει» τα οριστικά αποτελέσματα επικουρικού προσωπικού μέσω του
προγράμματος PHILOS. Η μεγάλη καθυστέρηση έχει ως αποτέλεσμα την δυσλειτουργία των δομών υγείας στα νησιά του
Αιγαίου που υπάρχουν δομές φιλοξενίας
προσφύγων. Οι επιπτώσεις για το ΕΚΑΒ
τεράστιες. 104 διασώστες εκ των οποίων οι 50 για τα νησιά του Αιγαίου (Ρόδος
7, Κως 6, Κάλυμνος 4, Λέρος 3, Σάμος 7,
Χίος 7 και Μυτιλήνη 16) περιμένουν ακόμη να υπογράψουν συμβάσεις. Κάθε σχεδιασμός που υπήρχε τινάχτηκε στον αέρα.
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Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία το
καλοκαίρι θα έχει περάσει.
«Σταγόνα στον ωκεανό» η προκήρυξη 5Κ/2018 με 37 θέσεις διασωστών στο
ΕΚΑΒ. Οι 8 θέσεις αφορούν υποστελεχωμένα νησιά του Αιγαίου (Ικαρία 1, Κάλυμνος 1, Κως 2 και Ρόδος 4). Η έκδοση των
οριστικών αποτελεσμάτων πάει για μετά
τις εκλογές. Η πρόσληψη τους σίγουρα
για μετά το καλοκαίρι.
Την τελευταία στιγμή η έγκριση για
πρόσληψη επικουρικού προσωπικού (100
διασώστες πανελλαδικά) με αποτέλεσμα
να μην καλυφθούν οι περισσότερες θέσεις. 10 οι κενές θέσεις λόγω του περιορισμένου χρόνου στα νησιά του Αιγαίου
(Μυτιλήνη 7, Πάρος 1, Ρόδος 1, Χίος 1).
Σύμφωνα με τα παραπάνω ο κάθε
σχεδιασμός που υπήρχε για την επαρκή
στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό (διασώστες) των νησιών μας εν μέσω
τουριστικής περιόδου ανατράπηκε λόγω
της κωλυσιεργίας των διαγωνισμών και
της ανεπάρκειας υπηρεσιακών στελεχών
του Υπουργείου Υγείας. Για πόσο ακόμη
τα νησιά μας θα παραμένουν υγειονομικά
ανοχύρωτα; Επιτέλους ας δοθούν άμεσες
λύσεις προτού θρηνήσουμε θύματα.

ΣΚΑΝΔΑΛΏΔΗ ΠΑΡΆΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΊΑΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΏΝ
ΤΗΝ ΗΜΈΡΑ ΠΡΟΚΉΡΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΏΝ
Οι Διοικητές και Αν.Διοικητές των Νοσοκομείων θα πρέπει να επιλέγονται από το
Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης με βάση το ν.4369/2016.
Η σύσταση του Μητρώου Στελεχών έπρεπε

να γίνει από 13.7.2016και ακόμη τίποτα.
Η ανεξαρτητοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης με την επιλογή στελεχών από το
Μητρώο είναι δέσμευση της χώρας προς
τους δανειστές. Η κυβέρνηση λίγο πριν τις
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εκλογές θεσμοθέτησε το Ν.4600/2019 άρθρο 159 που δίνει τη δυνατότητα παράτασης των σημερινών Διοικητών και Αν.Διοικητών των Νοσοκομείων και πέραν της
31/12/2018 αν και η επιλογή έγινε με κομματικά κριτήρια από Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας. Το Μητρώο Στελεχών ακόμη
δεν έχει ολοκληρωθεί 4 χρόνια μετά.
Την ημέρα προκήρυξης των εκλογών
10 Ιουνίου 2019 δημοσιεύθηκε Υπουργική
Απόφαση του Αν.Υπουργού Υγείας Πολάκη που παρατείνει τη θητεία 42 Διοικητών
και 7 Αν.Διοικητών που λήγει εντός της
προεκλογικής ή μετεκλογικής περιόδου.
Ρουσφέτια για τους τοποθετημένους
με κομματικά κριτήρια Διοικητές και Αν.
Διοικητές των Νοσοκομείων με σκοπό
την κατάληψη του κράτους όπως χαρακτηριστικά έχει πει πολλές φορές ο Πολά-

κης. Την ημέρα προκήρυξης των εκλογών
10/5/2019εξέδωσαν Υπουργική Απόφαση
Πολάκη που παρατείνει τη θητεία. Όταν
λήγει η θητεία των Διοικητών και δεν
υπάρχει Αν.Διοικητής η αναπλήρωσή των
καθηκόντων τους γίνεται από τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας.
Μέχρι σήμερα όπου τελειώνει η θητεία Διοικητών κατά την προεκλογική και
μετεκλογική περίοδο τα Νοσοκομεία διοικούνται από τους Διευθυντές Ιατρικής
Υπηρεσίας. Ο Πολάκης φρόντισε να εξασφαλίσει τους εκλεκτούς για λίγο καιρό
ακόμα και τους δίνει το δικαίωμα να διεκδικήσουν αποζημιώσεις σε περίπτωση
απόλυσης τους από την επόμενη κυβέρνηση.

ΠΡΟΝΟΙΑΚΉ ΜΟΝΆΔΑ ΑΜΕΑ ΤΡΙΚΆΛΩΝ
ΣΤΕΝΆΖΕΙ ΑΠΌ ΕΛΛΕΊΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ
ΧΩΡΊΣ ΚΆΛΥΨΗ ΑΠΌ ΓΙΑΤΡΟΎΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΈΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΌ ΜΈΣΟ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΏΝ ΤΕΛΙΚΟΎ
ΣΤΑΔΊΟΥ
ΠΑΡΆ ΤΗΝ ΆΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΟΜΆΔΑΣ
Η Προνοιακή Μονάδα ατόμων με αναπηρία των Τρικάλων, φιλοξενεί 90 περιθαλπόμενους με βαριές αναπηρίες. Υπηρετούν
50 υπάλληλοι όλων των ειδικοτήτων εκ των
οποίων μόνο 22 Νοσηλευτικό Προσωπικό.
Πως είναι δυνατόν 22 άτομα Νοσηλευτικό Προσωπικό να μπορούν να προσφέρουν
ασφαλείς υπηρεσίες σε 90 περιθαλπόμενους που χρήζουν συνεχούς φροντίδας;
Δεν υπάρχει ιατρική κάλυψη. Ένας Παθολόγος και ένας Ψυχίατρος έρχονται μία
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ημέρα την εβδομάδα λίγες ώρες με Δελτίο
παροχής υπηρεσιών χωρίς δυνατότητα συνταγογράφισης.
Παρά την άρνηση της επιστημονικής
ομάδας, εισάγονται με πολιτικά μέσα
ασθενείς με καρκίνο τελικού σταδίου, που 7
πηγαινοέρχονται στη Λάρισα για χημειοθεραπείες. Υφίσταται μεγάλη ταλαιπωρία και
κίνδυνο για την ζωή τους. Δεν πάει άλλο
αυτή η κατάσταση.

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ
Η Πανελλήνια Ενωση στη γενική συνέλευση του συλλόγου που πραγματοποίησε στις 9/6/2019 αποφάσισε ομόφωνα να
προβεί σε διάφορες μορφές κινητοποιήσεων πανελλαδικά, όπως καθημερινά από
τις 18/6/2019 έως 21/6/2019 σε 2ωρες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στο προαύλιο
των Νοσοκομείων από 9:00 έως 11:00 και
στη συνέχεια γενική συνέλευση.
Έτσι τα Νοσοκομεία τις ώρες των κινητοποιήσεων λειτούργησαν με προσωπικό
ασφαλείας που βγήκε από τα σωματεία
τους.
Οι λόγοι είναι:

λαιπωρούνται και θα κινδυνεύουν έξω και
μέσα στα Νοσοκομεία.
Γι αυτό σας ενημερώνουμε και διεκδικούμε από όποια Κυβέρνηση και να είναι
αύριο:

• Εδώ και τώρα Μονιμοποίηση όλων
των συμβασιούχων Συναδέλφων μας Επικουρικών και ΟΑΕΔ σε αορίστου χρόνου
γιατί τυχόν απόλυσή τους θα σημαίνει κατάρρευση του Συστήματος στην Υγεία!
• Εδώ και τώρα μαζικές προσλήψεις
μόνιμου προσωπικού για τις ανάγκες του
κάθε Νοσοκομείου.
• Η τρομακτική έλλειψη Τραυματιοφο• Ένταξή μας στα ΒΑΕ χωρίς διακρίρέων στα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας σεις.
της χώρας οι κενές οργανικές θέσεις ξεπερνούν το 50% από τις 4.600 οργανικές
Ο αγώνας θα συνεχιστεί τον Σεπτέμβριο
θέσεις που υπάρχουν στους οργανισμούς με 48ωρη Πανελλαδική Απεργία θα ενημετων Νοσοκομείων.
ρωθείτε για την ημερομηνία.
• Οι 526 Τραυματιοφορείς πρώην σχολιΕίμαστε όλοι ενωμένοι σαν μια γροθιά!
κοί φύλακες, επιστρέφουν στους Δήμους.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ!!!
• Οι 800 Συνάδελφοι από τον ΟΑΕΔ απολύονται τον Φλεβάρη.
• Οι 200 Επικουρικοί Συνάδελφοι απολύονται.
• Οι 180 Συνάδελφοι αποχωρούν λόγω
συνταξιοδότησης τέ8 λους του χρόνου.
Και μετά τι γίνεται;
Θα υπάρχουν Νοσοκομεία και Κ.Υ. που
θα μείνουν χωρίς κανένα Τραυματιοφορέα.
Οι ασθενείς θα ταΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

ΔΥΝΑΜΙΚΉ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΠΈΜΠΤΗ 27/6 ΣΤΟ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΌ
ΣΥΛΛΑΛΗΤΉΡΙΟ
Η οργανωμένη πάλη των ΣυνδικαλιστιΣυμπληρώθηκαν 4 χρόνια από την έναρξη της δίκης της Χρυσής Αυγής και στην κών οργανώσεων κατά των δολοφόνων της
μακρόχρονη ακροαματική διαδικασία έχει, Χρυσής Αυγής θα νικήσει.
Ούτε ίχνος ανοχής στους δολοφόνους.
ήδη, στοιχειοθετηθεί ατράνταχτα το κατηγορητήριο για την εγκληματική δράση της
Χρυσής Αυγής, την οργανωμένη από την
ηγεσία της δολοφονική και τρομοκρατική
δράση των ταγμάτων εφόδου κατά συνδικαλιστών, αγωνιστών, μεταναστών.
Καλούμε σε μαζική συμμετοχή στην
αντιφασιστική συγκέντρωση την Πέμπτη
27 Ιούνη στις 9.00 π.μ. στο Εφετείο και στην
προσυγκέντρωση στις 8.30 π.μ. στο ΜΕΤΡΟ
Αμπελοκήπων.
Η θέση των δολοφόνων νεοναζί είναι
στη φυλακή και όχι στη Βουλή.

ΚΙΝΗΤΟΠΟΊΗΣΗ ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΎΝΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΡΕΊΣ ΤΗΣ ΔΗΜΌΣΙΑΣ ΥΓΕΊΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ
ΟΑΕΔ
Η ΠΟΕΔΗΝ οργάνωσε την ΠανελλαδιΓνωρίζαμε ότι είναι προεκλογική περίκή Στάση Εργασίας την Τετάρτη 19 Ιουνίου οδο αλλά όμως την ΟΜΗΡΙΑ και το εμπό2019, 11.00 πμ. έως 16.00μμ που αποφά- ριο ελπίδας για ψηφοθηρικούς λόγους
σισαν οι 4.000 εργαζόμενοι που απασχο- δεν το ανεχόμαστε.
λούνται σε φορείς της Δημόσιας Υγείας με
το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ και βρίσκονται με
παρατάσεις των συμβάσεων στο τρίτο έτος
εργασίας.
Οι συνάδελφοι καλύπτουν πάγιες και
9
διαρκείς ανάγκες. Το Φεβρουάριο 2020
τελειώνουν οι συμβάσεις και απολύονται.
Κλείνουν τρία έτη συνεχούς εργασίας και
θα πρέπει να δοθεί μόνιμη λύση για τη συνέχιση της εργασίας τους.
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ΌΜΗΡΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΈΝΟΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΈΝΟΙ ΑΠΌ ΤΗΝ
ΑΝΙΚΑΝΌΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΒΈΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΤΩΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΏΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΏΝ ΚΈΝΤΡΩΝ
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Κανείς δεν μπορεί να παίζει με την υγεία
των πολιτών, των ασφαλισμένων στον ΕΟΠΥΥ.
Η υγεία δεν παρέχεται δωρεάν στους
πολίτες. Πληρώνουμε ένα σκασμό φόρους και
παρακρατείται κάθε μήνα από τους μισθούς
μας και τις συντάξεις (κύριες και επικουρικές) 6% υπέρ υγειονομικής περίθαλψης το
οποία θα πρέπει να αποδίδονται στον ΕΟΠΥΥ.
Ως εκ τούτω ο ΕΟΠΥΥ που είναι οργανισμός
του Υπουργείου Υγείας και οι πολιτικοί του
προϊστάμενοι είναι οι Υπουργοί Υγείας είναι
υποχρεωμένοι να παρέχουν δωρεάν εξετάσεις στους ασφαλισμένους και έγκαιρα.
Οι ασφαλισμένοι είναι εκβιαζόμενοι
και η κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα. Μάλιστα να θυμίσουμε ότι η «αριστερή» κυβέρνηση αύξησε 2% την υγειονομική περίθαλψη
επί των μισθών και των συντάξεων και την
επέκτεινε και στις επικουρικές. Με την αύξηση αυτή εισπράττει ο ΕΟΠΥΥ 800 εκατ. ευρώ
το χρόνο παραπάνω και τώρα τα «χαλάνε»
με τους ιδιοκτήτες των Ιδιωτικών Διαγνωστικών Κέντρων για 110 εκατ. ευρώ που είναι το
clown back για το έτος 2018. Δείχνουν να τα
χαλάνε αφού γνωρίζουμε καλά την προνομιακή σχέση των ιδιοκτητών με την κυβέρνηση.
Η κυβέρνηση μας λέει συνεχώς ότι η Δημόσια Υγεία ανατάθηκε, έγιναν επενδύσεις σε
ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, μεταρρυθμίστηκε η Πρωτοβάθμια Περίθαλψη.
Πώς λοιπόν με όλη αυτή την κοσμογονία
δεν είναι σε θέση ο Δημόσιος τομέας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας) να καλύψουν τη ζήτηση σε διαγνωστικές εξετάσεις;
Την εικονική πραγματικότητα που μεταφέρει η κυβέρνηση για την υγεία την αντιλαμβάνεται κανείς και από τον προϋπολογισμό του
ΕΟΠΥΥ για το έτος 2018 σε διαγνωστικές εξε-

τάσεις. Προϋπολόγισαν 370 εκατ. ευρώ και τελικά το κόστος των εξετάσεων ανήλθε σε 480
εκατ. ευρώ.
Στη γραμμή Πολάκη εκεί στον ΕΟΠΥΥ θεώρησαν ότι φθάνουν τα 370 εκατ. ευρώ επειδή τα Νοσοκομεία υποτίθεται ότι αγοράζουν
αξονικούς, μαγνητικούς και άλλα ιατρικά μηχανήματα.
Εάν δεν υπήρχαν οι δωρεές στα Νοσοκομεία σε ιατρικά μηχανήματα η υπέρβαση
θα ήταν σε τριπλάσιο μέγεθος. Το Υπουργείο
αντί να λάβει δραστικά μέτρα προς τα Ιδιωτικά Διαγνωστικά Κέντρα, να τους περικόψει τη
σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ εάν συνεχίσουν τους
εκβιασμούς και συνεχίσουν να εξυπηρετούν
δωρεάν και με μόνη επιβάρυνση τη συμμετοχή (15%) τους ασφαλισμένους, «σφυρίζει
αδιάφορα».
Έφθασε σε σημείο να τους προσφέρει τα
40 εκατ. ευρώ που είναι για την οδοντιατρική κάλυψη των παιδιών να σταματήσουν την
απεργία.
Αν είναι δυνατόν να κάθεται με σταυρωμένα χέρια το Υπουργείο στην κατάσταση που
φθάσαμε. Να καλείται ο σφαλισμένος να πληρώσει το 85% του κόστους των εξετάσεων τη
στιγμή που δεν έχει χρήματα να πληρώσει και
για να τα εισπράξει από τον ΕΟΠΥΥ μετά δύο
χρόνια, όταν τέτοια διαδικασία επιστροφής
δεν υφίσταται. Το έκτακτο περιστατικό πως
θα πληρώσει την εξέταση;
Ο ΕΟΠΥΥ κρατάει τα χρήματα για υγειονομική περίθαλψη κάθε μήνα από τους μισθούς μας και τις συντάξεις. Γιατί εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώνουμε τα ιδιωτικά
διαγνωστικά κέντρα; Οι άδειες λειτουργίας
των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων δεν
επιτρέπει τέτοιου είδους εκβιασμούς.
Καλούμε την Κυβέρνηση να επιλύσει το
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πρόβλημα, αφού στάθηκε ανίκανη να εξοπλίσει, να αναβαθμίσει το Δημόσιο Σύστημα
Υγείας για να είναι σε θέση να αποκρούει κάθε
εκβιασμό των επιχειρηματιών της Υγείας.
Σήμερα κιόλας να δώσει λύση. 50 Νοσοκομεία δεν διαθέτουν αξονικούς τομογράφους.
Οι μαγνητικές γίνονται κατά βάση στον ιδιωτικό τομέα.
Το Αττικό Νοσοκομείο έχει χαλασμένο 3
χρόνια τον μαγνητικό. Χαλασμένοι στεφανιογράφοι. Σχεδόν κανένα Κέντρο Υγείας δεν είναι σε θέση να κάνει έστω μία Γενική αίματος

ή ακτινογραφία.
Τι άλλο θα πρέπει να συμβεί για να ξυπνήσει η Κυβέρνηση και σήμερα κιόλας να δώσει λύση.
Για φανταστείτε ένα έκτακτο περιστατικό
που χρειάζεται διάγνωση και το Νοσοκομείο
που διακομίζεται δεν έχει αξονικό να είναι
υποχρεωμένο να διακομισθεί 300 χιλιόμετρα
μακριά σε άλλο Νοσοκομείο για διάγνωση
και επειδή θα είναι λιπόθυμος πως θα πληρώσει; Και μη χειρότερα.

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΆ ΡΟΥΣΦΈΤΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΥΓΕΊΑΣ ΧΩΡΊΣ
ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΊΖΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ.
Λίγο πριν τις εκλογές το Υπουργείο
Υγείας κατάντησε Γραφείο Εξυπηρέτησης Ρουσφετιών ΣΥΡΙΖΑ. Μετατάξεις
υπαλλήλων Νοσοκομείων προς τις Κεντρικές Υπηρεσίες των Υγειονομικών
Περιφερειών, μετακινήσεις, αποσπάσεις
προς άγραν ψήφων και μάλιστα μετά την
επίσημη προκήρυξη των εκλογών.
Μία ημέρα μετά την προκήρυξη των
εκλογών αναρτώνται σωρηδόν στη Διαύγεια μετατάξεις, προσλήψεις, μετακινήσεις, αποσπάσεις. Προφανώς με
αριθμούς πρωτοκόλλου προγενέστερους
όπως προκύπτει από τις αποφάσεις που
αναρτώνται.
Πρωτοφανή φαινόμενα.
Να αναρτώνται στη Διαύγεια μετατάξεις, αποσπάσεις, μετακινήσεις σε προεκλογική περίοδο.
Για την εξυπηρέτηση υμετέρων δεν
υπολογίζουν ούτε τις ζωές ασθενών και
μάλιστα παιδιών. Χαρακτηριστικό παράΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

δειγμα το ΑΤΤΙΚΟΝ Νοσοκομείο. Μετά
κόπων και βασάνων άνοιξε η Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας Παίδων 4 κλινών.
Η μοναδική στη Δυτική Αττική Πειραιά
και νήσων.
Θυμηθείτε στο Αττικό Νοσοκομείο τα
μηχανήματα της κλειστής ΜΕΘ Παίδων
που σκούριαζαν επί σειρά ετών στις ζελατίνες.
Με την Απόφαση του Υπουργού
3/6/2019 μεταξύ των 58 υπαλλήλων που
αποσπώνται στο ΣΕΥΥΠ αποσπάσθηκε
ως Υγειονομικός Επιθεωρητής και ο Διευθυντής Ιατρός της Μονάδας Εντατικής
Θεραπείας Παίδων του Αττικού Νοσοκομείου. Απομένουν δύο γιατροί (ένας μόνιμος, ένας επικουρικός) γι’ αυτό και η
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Μονάδα κλείνει.
Πάνω από τη ζωή των παιδιών τα ρουσφέτια. Θυμίζουμε ότι η Επιτροπή που
επέλεξε ήταν παράνομη κατά τα 2/3 (Γεωργόπουλος, Ιορδανίδου).

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΣΤΗ ΜΑΎΡΗ ΑΓΟΡΆ ΠΡΟΣΦΈΡΟΝΤΑΙ
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΊΣΤΕΣ
Καλοκαίρι και η Σαντορίνη βουλιάζει
από τουρισμό.
Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες είναι ακάλυπτοι υγειονομικά καθ’ ότι το Νοσοκομείο
δουλεύει χειρότερα από το Κέντρο Υγείας
που έκλεισε. Ούτε τοκετοί, ούτε αιμοκαθάρσεις σε νεφροπαθείς, ούτε χειρουργεία γίνονται στο Νοσοκομείο.
Όπως προκύπτει από το πρόγραμμα
εφημεριών που σας κοινοποιούμε στο Νοσοκομείο έχουν απομείνει 24 γιατροί όλων
των ειδικοτήτων. Δύο παθολόγοι και ένας
γενικός ιατρός, δύο καρδιολόγοι, ένας
παιδίατρος, ένας χειρουργός, δύο αναισθησιολόγοι, δύο ορθοπεδικοί, μία γυναικολόγος. Πώς να βγουν οι εφημερίες;
Λείπουν βασικές ειδικότητες όπως νεφρολόγος, οφθαλμίατρος κλπ.
Απλησίαστα τα ενοίκια για γιατρούς και
νοσηλευτές. Οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να
διαβιούν στο κοινόβιο του Κέντρου Υγείας.
Η Διοίκηση της ΑΕΜΥ Α.Ε. που διορίσθηκε από κυβέρνηση που υποτίθεται είναι κατά της εισόδου του ιδιωτικού τομέα
στα Νοσοκομεία, τι κάνει;
Προκήρυξε και προσλαμβάνει εξωτερικούς συνεργάτες ιατρούς με μπλοκάκι
οι οποίοι παράλληλα θα ασκούν το επάγ-
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γελμα τους στα ιδιωτικά τους ιατρεία. Με
τον τρόπο αυτό θα καλύπτεται το Νοσοκομείο για κάποιες ώρες. Προσέλαβαν για
λίγες ώρες την ημέρα ιδιώτη νεφρολόγο,
καρδιολόγο, αναισθησιολόγο, ορθοπεδικό,
παιδίατρο και χειρουργό.
Και δεν είναι το μόνο Νοσοκομείο στα
νησιά που προσλαμβάνει ιδιώτες γιατρούς
με μπλοκάκι για κάποιες ώρες και παράλληλα έχουν και τα ιδιωτικά τους ιατρεία (πχ
ο μοναδικός καρδιολόγος στην Κω).
Κρύβεται πίσω από το δάκτυλό τους η
κυβέρνηση όταν μιλάει για Δημόσιο Σύστημα Υγείας.
Οι παράνομες χρεώσεις σε ασθενείς
στο Νοσοκομείο Σαντορίνης συνεχίζονται.
Ουρία αίματος που κοστίζει 3 ευρώ την
χρεώνουν 40 ευρώ!!! Μαύρη αγορά σε καναδό τουρίστα.
Οι αντίστοιχες εξετάσεις στον ιδιωτικό
τομέα στοιχίζουν 300ευρώ και στα δημόσια Νοσοκομεία 72,82ευρώ. Σας κοινοποιούμε κατάσταση με τις τιμές.
Πολλοί είναι οι τουρίστες που διαμαρτύρονται για υπέρογκες χρεώσεις!!!
Γινόμαστε διεθνώς ρεζίλι.

ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΩΝ ΜΗΤΕΡΑ
ΚΛΕΊΝΟΥΝ ΤΟ ΤΜΉΜΑ ΥΠΟΔΟΧΉΣ ΒΡΕΦΏΝ ΛΌΓΩ
ΈΛΛΕΙΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ
ΆΛΛΑ ΈΛΕΓΕ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΠΊΣΚΕΨΗ ΕΚΕΊ Η ΚΑ ΑΧΤΣΙΌΓΛΟΥ
18 Απριλίου 2019 η κα. Αχτσιόγλου και η
κα. Φωτίου επισκέφτηκαν το Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» για να εγκαινιάσουν την
λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
για την αναδοχή και την υιοθεσία.
Υποσχέθηκαν στους εργαζόμενους

προσλήψεις προσωπικού. Στο Κέντρο φιλοξενούνται 68 παιδιά. Σε κάθε τμήμα στη
βάρδια υπάρχει μία βρεφονηπιοκόμος για
να φροντίζει 12 βρέφη – παιδιά.
Αντί λοιπόν να προσλάβει προσωπικό όπως υποσχέθηκε η κα Αχτσιόγλου
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κατά την επίσκεψή της, πήραν απόφαση
να αναστείλουν τη λειτουργία του τμήματος Υποδοχής Βρεφών. Μεγάλης σημασίας τμήμα στην προετοιμασία για την
φιλοξενία των βρεφών στο Κέντρο. Τα
βρέφη τώρα θα μεταφέρονται για φιλοξενία απευθείας σε τμήματα με μεγαλύτερα
βρέφη – παιδιά. Μεγάλος είναι ο κίνδυνος
τραυματισμού των βρεφών καθώς επίσης
και η προσαρμογή τους πάρα πολύ δύσκο-

λη.

Όλο αυτό για να μπορέσουν να καλύψουν την τραγική έλλειψη προσωπικού.
Μετέφεραν του 5 βρεφονηπιοκόμους που
υπηρετούσαν στο εν λόγω τμήμα, στα άλλα
τμήματα για να καλύψουν ανάγκες. Οφείλουν 4500 ρεπό στο προσωπικό.
Τον Απρίλη όμως η Αχτσιόγλου «έταζε
λαγούς με πετραχήλια».

ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ ΧΡΗΜΆΤΩΝ ΑΠΌ ΔΙΑΘΕΣΙΜΌΤΗΤΑ
Παρεμβήκαμε για την επιστροφή χρημάτων που παρακρατήθηκαν από τους μισθούς των 1621 διαθέσιμων υγειονομικών
υπαλλήλων (14/10/2013) με βάση το νόμο
4472/2017 άρθρο 153.
Ενημερωθήκαμε ότι ελάχιστες Διοικήσεις Νοσοκομείων συμμορφώθηκαν
με το άρθρο 153 του ν.4472/2017 και κατέβαλαν στους υπαλλήλους που τέθηκαν
σε διαθεσιμότητα από τα Νοσοκομεία που
καταργήθηκαν το έτος 2013, τη διαφορά
του μισθού τους που παρακρατήθηκε κατά
την περίοδο της διαθεσιμότητας. Παρά την

έκδοση σχετικής εγκυκλίου από το Υπουργείο τα περισσότερα Νοσοκομεία αρνούνται την επιστροφή των χρημάτων.
Την άρνηση των Διοικήσεων των
Νοσοκομείων σας την γνωστοποιήσαμε.
Μάλιστα δεσμευτήκατε για νέα νομοθετική ρύθμιση που θα έλυνε το ζήτημα. Λόγω
της προκήρυξης των εκλογών δεν υπήρξε
σχετική νομοθετική πρωτοβουλία.
Ως εκ τούτω στα πλαίσια της ίσης
μεταχείρισης θα πρέπει με νέα εντολή σας
να υποχρεώσετε τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων στην επιστροφή των χρημάτων.

ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΌΤΙ ΔΕΝ ΚΡΑΤΟΎΝΤΑΙ
ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΈΣ ΕΙΣΦΟΡΈΣ ΣΤΙΣ ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΈΣ
Με έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης προς το Δήμο Ζωγράφου
δινόταν οδηγίες προς τις Διοικήσεις των
ΝΠΔΔ να παρακρατείται ασφαλιστική εισφορά και υγειονομική περίθαλψη στις
πρόσθετες αμοιβές (νυκτερινές ώρες, Κυριακές, εξαιρέσιμα) για τον υπολογισμό
τους στην Ανταποδοτική Σύνταξη η οποία
έχει περικοπεί από 1/7/2018. Άμεσα η
ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

ΠΟΕΔΗΝ παρενέβη εγγράφως.
Με εγκύκλιο 19/6/2019 του Υφυπουργού Εργασίας κου Πετρόπουλου ξε13
καθαρίζει ότι μεμονωμένες απαντήσεις
του Υπουργείου Εργασίας προς φορείς
του Δημοσίου δεν εφαρμόζονται.
Ως εκ τούτω δεν θα πρέπει να παρακρατείται συνταξιοδοτική εισφορά και
υγειονομική περίθαλψη στις πρόσθετες

αμοιβές.
εγκύκλιο σε περίπτωση που είχαν εφαρΚαλούμε τα Σωματεία μέλη να πα- μόσει την οδηγία της 24/1/2019 της Διεύρέμβουν στην μισθοδοσία τους προκει- θυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης.
μένου να συμμορφωθούν με την εν λόγω
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ΚΑΤΆΡΓΗΣΗ ΑΠΕΡΓΟΣΠΑΣΤΙΚΉΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΊΑΣ ΓΕΡΟΒΑΣΊΛΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ.
ΔΙΚΑΊΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ ΈΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΥΣΤΕΡΟΒΟΥΛΊΑ ΑΠΌ ΤΗΝ
ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ
Η απερχόμενη κυβέρνηση
θυμήθηκε προεκλογικά να καταργήσει την απεργοσπαστική
διάταξη Γεροβασίλη για την
αξιολόγηση.
Υπήρχε
σκοπιμότητα
αλλά έστω και έτσι το συνδικαλιστικό κίνημα με πρωτοπόρο την ΠΟΕΔΗΝ νίκησε για
άλλη μία φορά στο ζήτημα της
Αξιολόγησης που ήταν και είναι ενάντια. Δικαιώθηκε ότι η
κυβέρνηση θα τελειώσει την
κυβερνητική θητεία χωρίς να
κάνει επιλογές Προϊσταμένων
Οργανικών Μονάδων.
ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019
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ΆΝΘΡΑΚΑΣ Ο ΘΗΣΑΥΡΌΣ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΉΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΌΜΑΤΟΣ
ΆΓΟΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΏΝ ΠΕΡΙΟΧΏΝ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ Α΄
ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ ΆΜΦΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
Κ.Υ. ΛΙΔΩΡΙΚΊΟΥ
Η ΠΟΕΔΗΝ δικαιώθηκε όταν σε Δελτίο Τύπου
που εξέδωσε ανέφερε ότι «μαγειρεύουν» τη μη
χορήγηση του Επιδόματος άγονων προβληματικών περιοχών κατηγορίας Α’ στους εργαζόμενους
του Νοσοκομείου Άμφισσας και του Κ.Υ. Λιδωρικίου.
Τι έχουν να πουν τώρα οι τοπικοί παραγοντίσκοι του ΣΥΡΙΖΑ που κατηγόρησαν την ΠΟΕΔΗΝ.
Το Νοσοκομείο έστειλε ερώτημα στο
Υπουργείο Οικονομικών και το οποίο απάντησε ότι
οι εργαζόμενοι δεν δικαιούται το Επίδομα καθ’ ότι
δεν περιλαμβάνονται στο Νόμο 4024/2011 καθώς
επίσης δεν εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση που ορίζει ο νόμος 4354/2015.
Πώς ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν οι
εργαζόμενοι του Νοσοκομείου Άμφισσας και του
Κέντρου Υγείας Λιδωρικίου στις ρυθμίσεις του

έτους 2011 όταν η ένταξή τους έγινε 9 Μαρτίου
2019 με το Ν. 4600/2019 άρθρο 137.
Από πότε ο μεταγενέστερος νόμος που
εντάσσει το Νοσοκομείο και το Κέντρο Υγείας στις
άγονες προβληματικές περιοχές καθίσταται ανίσχυρος από τη μη έκδοση προγενέστερης Κοινής
Υπουργικής Απόφασης; « Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει δέκα ημέρες κοσκινίζει».
Η απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών
δεν στοιχίζει μόνο στους εργαζόμενους του Νοσοκομείου Άμφισσας και Λιδωρικίου αλλά και
στους εργαζόμενους στις Μονάδες Υγείας της
Σαμοθράκης, Παξούς, Ίος, Πρέβεζα, Καναλάκι
,Ανώγια οι οποίες εντάχθηκαν στις άγονες προβληματικές περιοχές κατηγορίας Α’ με την ίδια
διάταξη.
Σας κοινοποιούμε την απάντηση του
Υπουργείου Οικονομικών.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
ιδιοκτήτης ΠΟΕΔΗΝ
Αριστοτέλους 22
10433 Αθήνα
Τηλ.: 210.52.24.604
210.52.36.094
Fax: 210.52.34.589
εκδότης
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
(πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ)
συντάσεται από
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
γραμματεία - πληροφορίες
210.52.24.604
email
poedhn@otenet.gr
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ηλεκτρονική σελίδα
www.poedhn.gr
σελιδοποίηση
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ
εκτύπωση
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ
Τα εντυπόγραφα δεν εκφράζουν κατ’
ανάγκη και τη θέση της ΠΟΕΔΗΝ
Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ μέσω των Πρωτ.
Σωματείων των Νοσοκομείων των Κ.
Υ. και & Πρόνοιας
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