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ΟΡΘΗ     ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Για το Επίδομα Ευθύνης των προϊσταμένων των τμημάτων της 

Νοσηλευτικής και Ιατρικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων (αύξηση, 

αναδρομικά). 

 

 

ΑΘΗΝΑ 11/10/2018 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 782 

ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΠΟΕΔΗΝ 

 

 Συνάδελφοι, 

  

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.  
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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 παραταθούν οι 

συμβάσεις εργασίας έως τέλους του έτους 2019 και ζητήσαμε να εκδοθεί 

εγκύκλιος, κάτι για το οποίο ήταν θετικός. 
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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.  

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ    ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 
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