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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συνάντηση της ΠΟΕΔΗΝ με Υπουργό Οικονομικών κο Ευκλείδη Τσακαλώτο 

Δευτέρα 26/11/2018 

 

Χθες Δευτέρα 26/11/2018 η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕΔΗΝ είδε τον Υπουργό 

Οικονομικών κο Τσακαλώτο σε ραντεβού που κλείστηκε κατά την κινητοποίηση την 

περασμένη εβδομάδα. 

Αναλύσαμε τις θέσεις μας για τον Προϋπολογισμό που κατατέθηκε προς ψήφιση στη 

Βουλή ο οποίος αποτυπώνει την συνέχεια των Μνημονιακών Πολιτικών στη Δημόσια Υγεία 

και τους εργαζόμενους. Καταθέσαμε  σχετικά υπομνήματα που σας κοινοποιούμε. 

Θέσαμε στη συνάντηση πέρα της αύξησης των κονδυλίων και του προσωπικού στη 

Δημόσια Υγεία τα ζητήματα της αύξησης των μισθών, της απρόσκοπτης χορήγησης του 

Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας και της επέκτασης, της ένταξής μας στα 

ΒΑΕ, την χορήγηση των αναδρομικών δώρων και επιδομάτων, την μισθολογική αναγνώριση 

των ετών του Ιδιωτικού Τομέα που αναγνωρίζονται μόνο βαθμολογικά, την έκδοση των 

συντάξεων 3000 Υγειονομικών που ζουν 3 χρόνια με προκαταβολή της σύνταξης της 

μονιμοποίησης των εκτάκτων, την διαγραφή από το Υπερταμείο αποκρατικοποιήσεων των 

Υγειονομικών Μονάδων, την χορήγηση των αναδρομικών του Επιδόματος Ευθύνης των 

Προϊσταμένων Τμήματος Νοσηλευτική και Ιατρικής Υπηρεσίας και την εξίσωση του 

Επιδόματος, την αύξηση του ωρομισθίου των νυκτερινών και αργιών. 

Ο κος Τσακαλώτος είπε ότι οι μνημονιακές δεσμεύσεις υφίστανται και θα τηρηθούν.  

Δεν είμαστε μια φυσιολογική χώρα είπε αφού έχουμε χάσει το 25% του ΑΕΠ. 

Ως εκ’ τούτω δεν έχουμε τη δυνατότητα να ικανοποιούμε τα αιτήματα. Δεν 

διαθέτουμε δημοσιονομικό χώρο. 

Πολλά εκ των αιτημάτων που αναλύσατε μου ακούγονται  δίκαια  δεν τα γνωρίζω 

όμως και θα τα κουβεντιάσω με τον αρμόδιο Υπουργό κο Ξανθό. 
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Η κατάσταση στη Δημόσια Υγεία είναι χάλια αλλά κάθε ημέρα γίνεται καλύτερη 

τόνισε κατά τη δική μας άποψη και όχι χειρότερη. 

Για την σύγκλιση των Δημόσιων Δαπανών υγείας με το μέσο όρο της Ευρώπης το 

θέλουμε, αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα. Παραδέχθηκε ο κος Τσακαλώτος μετά από 

συζήτηση που είχαμε ότι τα μεγέθη του εφετινού Προϋπολογισμού  είναι ίδια με τα περυσινά. 

Ως εκ’ τούτου η έξοδος από τα Μνημόνια που πανηγυρίζει η κυβέρνηση  είναι 

δώρο- άδωρο για τους ασθενείς που θα συνεχίσουν να κινδυνεύουν, να ταλαιπωρούνται 

και για τους εργαζόμενους που θα συνεχίσουν να λαμβάνουν μισθούς πείνας (650 ευρώ το 

μήνα οι νεοδιοριζόμενοι Νοσηλευτές. Μέσος όρος μισθών 800 ευρώ το μήνα). 

Σας καταθέτουμε τις θέσεις της ΠΟΕΔΗΝ για τον Προϋπολογισμό που κατατέθηκε 

στη Βουλή. 
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