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ΑΠΟΦΑΗ ΓΔΝΙΚΟΥ ΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
Πξαγκαηνπνηήζεθε 25 Απξηιίνπ 2018 ε κεγάιε θηλεηνπνίεζε πνπ είρακε
πξνγξακκαηίζεη, κε ζπγθέληξσζε ζηελ 1ε ΤΠΔ θαη πνξεία πξνο ην Τπνπξγείν Τγείαο γηα
όια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ΔΤ – Πξόλνηα – ΔΚΑΒ, αιιά θαη ηνπο
εξγαδνκέλνπο. Ζ ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ήηαλ κεγάιε θαζ΄ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο
πνξείαο. ηείιακε ερεξό κήλπκα ζηελ θπβέξλεζε γηα ηελ εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα πνπ
κεηαθέξεη γηα ηελ Γεκόζηα Τγεία, ΔΚΑΒ θαη Πξόλνηα.
ην ηέινο ηεο πνξείαο έμσ από ην Τπνπξγείν Τγείαο, αληηπξνζσπεία ηεο ΠΟΔΓΖΝ
θαη εθπξνζώπσλ σκαηείσλ ζπλαληήζεθαλ κε ηνλ Τπνπξγό Τγείαο θαη ηέζεθαλ ηα κεγάια
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Γεκόζηεο Τπεξεζίεο Τγείαο θαζώο θαη νη εξγαδόκελνη. Ο
Τπνπξγόο γηα άιιε κηα θνξά έθαλε δηαπηζηώζεηο γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζην ΔΤ
ηόζν γηα ηελ ππνρξεκαηνδόηεζε όζν θαη γηα ηελ ππνζηειέρσζε. Οη Γεκόζηεο Γαπάλεο
παξακέλνπλ ζην 4,8% ηνπ ΑΔΠ κε ζηνηρεία ηνπ ΟΟΑ, γεγνλόο πνπ παξαδέρζεθε θαη ν
Τπνπξγόο. Οη ιηγνζηέο πξνζιήςεηο πνπ έρνπλ γίλεη δελ αξθνύλ γηα λα θαιύςνπλ ηα κεγάια
θελά πνπ ππάξρνπλ ζηα Ννζνθνκεία.
Ζ πξνθήξπμε 7Κ δελ έρεη νινθιεξσζεί θαη ζύκθσλα κε ηνλ Τπνπξγό γηα ην 2018 δελ
πξνβιέπεηαη θακία πξνθήξπμε γηα κόληκν πξνζσπηθό. Ζ κόλε πξνθήξπμε πνπ ζα γίλεη ζα
είλαη κηα θσηνγξαθηθή κε απμεκέλε κνξηνδόηεζε πνπ αθνξά ην ινηπό επηθνπξηθό
πξνζσπηθό, όπσο έγηλε θαη ζηνπο ΟΣΑ.
Δπηζεκαίλνπκε ηνλ θίλδπλν όηη δελ ζα πξνζιεθζνύλ όινη. Ο Τπνπξγόο πξναλήγγεηιε
απνιύζεηο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, πνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα πνιιέο θιίλεο ΜΔΘ
λα θιείζνπλ.
Γηα ην πξώελ εξγνιαβηθό πξνζσπηθό είπε όηη ζα γίλνπλ λέεο πξνθεξύμεηο θαη όρη
αλαλέσζε ζπκβάζεσλ.
1

Θέζακε ην θπξίαξρν δήηεκα ζπλέρηζεο ρνξήγεζεο ηνπ Δπηδόκαηνο Δπηθίλδπλεο θαη
Αλζπγηεηλήο Δξγαζίαο, ηελ επέθηαζε ηνπ θαη ζηηο ινηπέο θαηεγνξίεο ησλ Δπαγγεικάησλ
Τγείαο θαζώο επίζεο θαη ην δηπιάζην ηνπ πνζνύ.
Ζ απάληεζε ηνπ Τπνπξγνύ ήηαλ όηη δελ ηίζεηαη ζε ακθηζβήηεζε ε ζπλέρηζε ηεο
ρνξήγεζεο ηνπ Δπηδόκαηνο. Απέθιεηζε όκσο ην ελδερόκελν ηεο έληαμεο ηεο ΒΑΔ ζηελ
παξνύζα θάζε.
Με έγγξαθό καο είρακε δεηήζεη ηελ έθδνζε απόθαζεο επέθηαζεο ηεο Δηδηθήο Άδεηαο
(10 εκεξώλ) θαη ζε άιινπο ρώξνπο, ην αίηεκα καο ηθαλνπνηήζεθε από ην Τπνπξγείν Τγείαο
θαη ζύληνκα ε ζρεηηθή απόθαζε ζα είλαη ζηα Ννζνθνκεία.
Δλεκεξσζήθακε από ηνλ Τπνπξγό όηη ην επόκελν δηάζηεκα ζα ηεζεί ζε δηαβνύιεπζε
Ννκνζρέδην γηα ηελ αιιαγή ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο ησλ Ννζνθνκείσλ – ελνπνηήζεσλ
Ννζνθνκείσλ θαζώο θαη γηα ηελ Φπρηθή Τγεία. Εεηήζακε ηελ επαλαζύζηαζε ησλ νξγαληθώλ
ζέζεσλ ζηηο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο. Δθθξάζακε ηελ αληίζεζή καο ζηελ θαηάξγεζε ησλ
Φπρηαηξηθώλ Ννζνθνκείσλ θαη ηελ κεηαθνξά ησλ Κέληξσλ Φπρηθήο Τγείαο θαη
Φπρνθνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο ζηηο Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο. Τπάξρεη θαη ζρεηηθή
αλαθνίλσζε κε ηα επηρεηξήκαηά καο.
Δίλαη εθθξαζκέλε ε ζέζε ηεο πιεηνςεθίαο ηεο ΠΟΔΓΖΝ (ησλ δύν παξαηάμεσλ)
ζρεηηθά κε ηελ Ννζειεπηηθή Δθπαίδεπζε, ε νπνία θαηαηέζεθε θαη μαλαςεθίζηεθε ζην
Γεληθό πκβνύιην από ηελ πιεηνςεθία (ΓΖΤ – ΓΑΚΔ). Δίκαζηε ππέξ κηαο εληαίαο
Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο ηζνηηκίαο ησλ πηπρίσλ ΠΔ θαη ΣΔ. Γηέμνδν ζηα ΣΔΗ
ηνπ ΓΔ Ννζειεπηηθνύ Πξνζσπηθνύ κε εκπεηξία ζην ηξίην έηνο. Δληαίνο θιάδνο
Ννζειεπηηθνύ Πξνζσπηθνύ κε πεξηγξαθή θαζεθόλησλ θαη επαγγεικαηηθώλ δηθαησκάησλ γηα
θάζε θαηεγνξία. Αλακέλνπκε από ηηο ππόινηπεο παξαηάμεηο λα θαηαζέζνπλ μεθάζαξα ηηο
ζέζεηο ηνπο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Παξόηη θιήζεθαλ λα θαηαζέζνπλ πξνηάζεηο, δελ
θαηέζεζαλ θαη θαηαςήθηζαλ ηε ζέζε ηεο πιεηνςεθίαο.
Θεσξνύκε απαξάδεθην ην γεγνλόο ησλ πιεηζηεξηαζκώλ πξνο ηελ εθνξία γηα ρξένο
501€ θαη πάλσ θαζώο θαη ηελ θαηάζρεζε ινγαξηαζκώλ θαη θαηνηθηώλ.
Δίκαζηε αληίζεηνη ζηελ Ηδησηηθνπνίεζε ησλ ιηγληηηθώλ κνλάδσλ ηεο ΓΔΖ θαζώο θαη
άιισλ παξαγσγηθώλ κνλάδσλ θαη ηεο δεκόζηαο πεξηνπζίαο.
Με απόθαζε θαη ηνπ πξνεγνύκελνπ Γεληθνύ πκβνπιίνπ ζπλερίδνπκε ηελ Απεξγία –
Απνρή από ηελ αμηνιόγεζε γηα ην έηνο 2017 κε βάζε ην πιαίζην πνπ πξνζδηνξίζακε ζε
Αλαθνίλσζε. Ήδε έρνπκε ζηείιεη εμώδηθα ζε όια ηα ζπλαξκόδηα Τπνπξγεία. Ο δηάινγνο ηεο
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ΑΓΔΓΤ κε ην Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο, δελ θαηέιεμε κε επζύλε ηνπ
Τπνπξγείνπ.
Ζ θπβέξλεζε καο βνκβαξδίδεη θαζεκεξηλά κε δειώζεηο όηη ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2018
ζα ππάξρεη θαζαξή έμνδνο από ηα Μλεκόληα. Οη εξγαδόκελνη θαη ε ειιεληθή θνηλσλία δελ
πείζεηαη από ηα ιεγόκελα ησλ θπβεξλεηηθώλ ζηειερώλ, αθνύ ήδε έρνπλ ςεθηζζεί κέηξα πνπ
ζα ηζρύζνπλ από ην 2019, όπσο είλαη ε πεξηθνπή ηεο πξνζσπηθήο δηαθνξά ησλ ζπληάμεσλ
θαη ε κείσζε ηνπ αθνξνιόγεηνπ νξίνπ, κε απνηέιεζκα ηελ πεξαηηέξσ θησρνπνίεζε ηεο
ειιεληθήο θνηλσλίαο.
Σν ππεξπιεόλαζκα πνπ αλαθνίλσζε ε θπβέξλεζε όηη πέηπρε ην 2017 είλαη
απνηέιεζκα ηεο ζθιεξήο ιηηόηεηαο, ηεο ππεξθνξνιόγεζεο θαη ηεο πεξηζηνιήο ησλ δαπαλώλ
ΠΓΔ.
πλερίδνληαο νη δηώμεηο ζηειερώλ ζηα Ννζνθνκεία κε απνθάζεηο ησλ Γηνηθεηώλ θαη
ηηο επινγίεο ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. Πξσηνθαλείο απνθάζεηο
Γηνηθεηώλ θίκσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ απαηηνύλ ηελ εθ πξνηέξσλ ελεκέξσζε ησλ
Γηνηθεηώλ γηα λα πξνβνύλ ζε δειώζεηο ζηα κέζα ελεκέξσζεο. Απνθάζεηο βαζηά
αληηδεκνθξαηηθέο θαη πξαθηηθέο πνπ ζπκίδνπλ άιιεο επνρέο.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΗ:


ηεξίδνπκε ηηο ηνπηθέο δξάζεηο ωκαηείωλ



3.5.2018 ζπκκεηνρή ζηελ Παλαηηηθή ηάζε Δξγαζίαο 12:00 – 15:00 ηεο ΑΓΔΓΥ
– ΠΟΔΓΗΝ θαη ζπγθέληξωζε 12:30 έμω από ην Γεληθό Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο
γηα ηελ δηαζθάιηζε – επέθηαζε ηνπ Δπηδόκαηνο Δπηθίλδπλεο θαη Αλζπγηεηλήο
Δξγαζίαο, έληαμε ζηα ΒΑΔ



30.5.2018 ζπκκεηνρή ζηελ 24ωξε Παλειιαδηθή – Παλεξγαηηθή Απεξγία ΑΓΔΓΥ
– ΓΔΔ



20.6.2018 εθδήιωζε – θηλεηνπνίεζε γηα ηελ ωηεξία ηεο Πξωηνβάζκηαο
Φξνληίδαο Υγείαο ζην Κέληξν Υγείαο Αξηδαίαο.

ΓΗΑ ΣΖΝ Δ.Δ. ΣΖ ΠΟΔΓΖΝ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΜΗΥΑΛΖ ΓΗΑΝΝΑΚΟ

Ο ΓΔΝ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΥΡΖΣΟ ΠΑΠΑΝΑΣΑΖ
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