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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΑΝΣΗΗ  

ΜΔ ΣΟΝ ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΔΙΑ 25/4/2018 

 

 Μεγάιε ήηαλ ε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδόκελσλ ζηελ ΑΠΔΡΓΗΑΚΖ ΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΖ 

ηελ Σεηάξηε 25/4/2018. Γώζακε ερεξή απάληεζε ζηε θπβέξλεζε γηα ηελ εηθνληθή 

πξαγκαηηθόηεηα πνπ κεηαθέξεη γηα ηελ Γεκόζηα Τγεία, ΔΚΑΒ θαη Πξόλνηα. 

 Ζ πνξεία 10 ρηιηνκέηξσλ ζην θέληξν ηεο Αζήλαο ζηάζεθε θαη ραηξέηεζε ηνπο 

ζπγθεληξσκέλνπο θαηνίθνπο θαη εξγαδνκέλνπο γηα ην μεπνύιεκα ηεο ΓΔΖ θαη θαηέιεμε ζην 

Τπνπξγείν Τγείαο. 

 Αληηπξνζσπεία ηεο ΠΟΔΓΖΝ θαη εθπξνζώπσλ σκαηείσλ ζπλαληήζεθαλ κε ηνλ 

Τπνπξγό Τγείαο θν Α.Ξαλζν ζέηνληαο ηα κείδνλα δεηήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Γεκόζηεο 

Τπεξεζίεο Τγείαο θαη νη ελαπνκείλαληεο εξγαζηαθά εμνπζελσκέλνη εξγαδόκελνη. 

 Γημόζιες Γαπάνες Τγείας.  

Παξακέλνπλ ζην 4,8% ηνπ ΑΔΠ κε ζηνηρεία ηνπ ΟΟΑ. Δίλαη ε αηηία ησλ 

πξνβιεκάησλ ηνπ ΔΤ. 

Ο Τπνπξγόο παξαδέρζεθε ην πξόβιεκα, αιιά είπε όηη ε θαηάζηαζε ζηα Γεκόζηα 

Ννζνθνκεία βειηηώλεηαη θάηη πνπ δηαπηζηώλεη ν ίδηνο ζηηο επηζθέςεηο ηνπ. Οη Πξόεδξνη 

σκαηείσλ πνπ ήηαλ παξώλ πήξα ην ιόγν θαη επηβεβαίσζαλ όηη ην πξνζσπηθό ιηγνζηεύεη θαη 

ηα θνλδύιηα δελ αξθνύλ λα θαιύςνπλ ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ησλ Ννζνθνκείσλ.  

Δπίδομα Δπικίνδσνης και Ανθσγιεινής Απαζτόληζης. 

Δμεγήζακε ζηνλ Τπνπξγό ηελ απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ όηη λένο 

δεκνζηνλνκηθόο ρώξνο δελ ππάξρεη, σο εθ ηνύηνπ όηη κέηξα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ιεθζνύλ 

ή λέα εηδηθόηεηεο εληαρζνύλ ζα πξέπεη λα γίλνπλ νη αληίζηνηρεο πξνζζαθαηξέζεηο. 

Τπνβάιιακε πξόηαζε γηα δηπιαζηαζκό ηνπ επηδόκαηνο, έληαμε ζηε πξώηε θαηεγνξία 

ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ αλήθεη ζηελ ηαηξηθή ππεξεζία θαη ην ηκήκα επηζηαζίαο. Να 

ζεζκνζεηεζεί θαη ε Σξίηε θαηεγνξία (30επξώ ζήεκξα) ε νπνία ζα αθνξά ην Γηνηθεηηθό 

Πξνζσπηθό νη νπνίνη έρνπλ ζρέζε κε ηνπο Αζζελείο. 
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Σαπηόρξνλα επηζεκάλακε ην έγγξαθν ηνπ Τπνπξγνύ Τγείαο πξνο ηα Ννζνθνκεία γηα 

πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηηο εηδηθόηεηεο πνπ ζα ρνξεγείηαη ρσξίο λα δεηείηαη ε πξόηαζε ησλ 

Πξσηνβάζκησλ σκαηείσλ. 

Ο Τπνπξγόο έδεημε όηη δελ ην γλώξηδε. 

Ο Τποσργός απάνηηζε όηι η θέζη ηοσ είναι όηι δεν πρόκειηαι να τάζει κανείς ηο 

επίδομα και θα ενηατθούν νέες ειδικόηηηες!!! 

Βαρέα και Ανθσγιεινά Δπαγγέλμαηα 

Εεηήζακε ηελ έληαμε ζηα ΒΑΔ θαζόηη κε ηελ έληαμή καο ζηνλ ΔΦΚΑ ν 

αζθαιηζηηθόο βίνο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη εληαία γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο θαζόηη 

θιεξνλνκήζακε ήδε όιεο ηηο δπζκελείο αιιαγέο πνπ πξνβιέπεη ν λόκνο. 

Ο Τποσργός θεώρηζε δίκαιο ηο αίηημα. Γήισζε αλαξκόδηνο θαη είπε όηη ζα ην 

δνπλ κεηά ηελ έμνδν από ηα κλεκόληα πνπ ζα είλαη ζε ιίγνπο κήλεο. 

Δπιπλέον άδεια 10 ημερών ειδικών τώρων. 

Εεηήζακε ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο επέθηαζεο ηεο εηδηθήο άδεηαο θαη ζε άιινπο 

ρώξνπο πνπ πξνηείλακε εγγξάθσο. Ο Τπνπξγόο απάληεζε όηη ηελ ππέγξαςε θαη ζύληνκα ζα 

είλαη ζηα Ννζνθνκεία θαη κάιηζηα είπε όηη ζα καο ηθαλνπνηεί. 

Ψστική Τγεία. Καηάργηζη Ψστιαηρικών Νοζοκομείων. 

Δθθξάζακε θαηεγνξεκαηηθά ηελ αληίζεζή καο ζε θαηάξγεζε ησλ Φπρηαηξηθώλ 

Ννζνθνκείσλ ζηε κεηαθνξά ησλ Κέληξσλ Φπρηθήο Τγείαο θαη ςπρνθνηλσληθήο 

απνθαηάζηαζεο ζηηο Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο. Δπηρεηξεκαηνινγήζακε κε βάζε ηελ 

αλαθνίλσζε πνπ εθδώζακε γηα ηελ ζέζε καο.  

Ο Τπνπξγόο απάληεζε όηη πξόθεηηαη λα αλνίμνπλ επηά θιηληθέο ζε Γεληθά 

Ννζνθνκεία (άγλσζην πόηε) θαη ζηαδηαθά ζα θιείλνπλ ηα Φπρηαηξηθά Ννζνθνκεία ζην 

πιαίζην ηεο απναζπινπνίεζεο!!! Ση θαη εάλ επηρεηξεκαηνινγήζακε γηα ηα ξάληδα ζηα νμέα 

πεξηζηαηηθά ζηνπο ςπρηαηξηθνύο ηνκείο ησλ Γεληθώλ Ννζνθνκείσλ θαη ησλ Φπρηαηξηθώλ 

Ννζνθνκείσλ.  

Γηα ηα Κέληξα Φπρηθήο Τγείαο ήηαλ θάζεηνο γηα κεηαθνξά ζηηο ΤΠΔ θαη γηα ηηο 

Μνλάδεο Φπρνθνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο ζα ππάξμεη δηάινγνο θαη κεηά ζα απνθαζίζεη καο 

είπε. Κεξδίδεη ρξόλν, αιιά ε απόθαζε είλαη εηιεκκέλε. 

Μονιμοποίηζη προζωπικού με ελαζηικές μορθές απαζτόληζης. 

Θέζακε ηελ επηηαθηηθή αλάγθε κνληκνπνίεζεο ηνπ πξνζσπηθνύ επηθνπξηθνύ, πξώελ 

εξγνιαβηθνύ πξνζσπηθνύ πνπ ππεξεηεί κε ζπκβάζεηο ζηελ Γεκόζηα Τγεία, ΔΚΑΒ θαη 

Πξόλνηα.  
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Εεηήζακε ηελ επαλαζύζηαζε ησλ νξγαληθώλ ζέζεσλ ζηηο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο. 

Με ηελ έθδνζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ πνπ είλαη αξλεηηθέο 

μεθαζαξίζακε όηη είλαη κνλόδξνκνο ε κνληκνπνίεζε ησλ ελ ιόγσ εξγαδνκέλσλ.  

Ο Τπνπξγόο είπε όηη ζα ππάξμεη θσηνγξαθηθή πξνθήξπμε γηα ην επηθνπξηθό 

πξνζσπηθό θαη κε απμεκέλε κνξηνδόηεζε θάπνηνη ζα πξνζιεθζνύλ (ειπίδνπκε είπε νη 

πεξηζζόηεξνη). Δκείο είπακε ζηνλ Τπνπξγό όηη δελ απνδερόκαζηε πξνθεξύμεηο ηύπνπ ΟΣΑ 

πνπ ζρεδόλ όινη νη ζπκβαζηνύρνη απειύζεζαλ. 

Γηα ηελ ζύζηαζε ησλ νξγαληθώλ ζέζεσλ ήηαλ αξλεηηθόο, όπσο θαη γηα ηελ απεπζείαο 

κνληκνπνίεζε. 

Ο Τπνπξγόο μεθαζάξηζε όηη εθέηνο δελ ζα γίλεη θακία λέα πξόζιεςε πξνζσπηθνύ. ζα 

ηξνπνπνηεζεί ε δηαδηθαζία πξόζιεςεο επηθνπξηθνύ πξνζσπηθνύ κε θαηαιόγνπο ζηηο ΤΠΔ. 

Πξναλήγγεηιε ηηο απνιύζεηο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ (άξα πνιιέο θιίλεο ΜΔΘ ζα 

θιείζνπλ). 

Προζωπικό μέζω ΟΑΔΓ 

Θέζακε ην ζέκα κνληκνπνίεζεο ή επέθηαζεο ησλ ζπκβάζεσλ θαζόηη εδώ δελ ηίζεηαη 

δήηεκα 24κελεο απαζρόιεζεο. Ο Τπνπξγόο ην άθεζε αλνηθηό. 

Για ηο πρώην εργολαβικό προζωπικό είπε όηη ζα γίλνπλ λέεο πξνθεξύμεηο θαη όρη 

αλαλέσζε ζπκβάζεσλ. Χο εθ ηνύηνπ πνιινί ζα βξεζνύλ εθηόο πηλάθσλ επηηπρόλησλ.  

Για ηη τρημαηοδόηηζη ηων Νοζοκομείων καο είπε όηη απμήζεθε ην όξην ησλ 

δαπαλώλ θαη όηη δελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα παξόηη ηνπ αλαθέξακε όηη νη ππνδνκέο θαη ν 

εμνπιηζκόο είλαη γεξαζκέλνο ζπρλά εθηόο ιεηηνπξγίαο θαη δελ ππάξρνπλ ρξήκαηα 

ζπληήξεζεο θαη αλαλέσζεο!!! 

Νομοζτέδιο ενοποιήζεων Νοζοκομείων – αλλαγή ηοσ πλαιζίοσ οργάνωζης ηων 

Νοζοκομείων. 

Δδώ είπε όηη ζύληνκα ζα έξζεη Ννκνζρέδην ην νπνίν ζα απνζπλδέεη δηαζπλδεόκελα 

Ννζνθνκεία αλέθεξε ην Γηδπκόηεηρν, ηε Λάξηζα ζα ελνπνηεί Ννζνθνκεία θαη ζα 

ηξνπνπνηείηαη ν ζπληειεζηήο κεηαμύ θιηλώλ θαη πξνζσπηθνύ. Θα έξζεη ζε δηαβνύιεπζε είπε 

θαη ζα ην θνπβεληηάζνπκε. 

Καηόπηλ ηνύησλ ζπλερίδνπκε ηηο θηλεηνπνηήζεηο.  

ΓΗΑ ΣΖΝ Δ.Δ. ΣΖ ΠΟΔΓΖΝ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ    Ο ΓΔΝ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

ΜΗΥΑΛΖ ΓΗΑΝΝΑΚΟ    ΥΡΖΣΟ ΠΑΠΑΝΑΣΑΖ 


