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Τρείς μήνες μετά έξοδο από τα Μνημόνια και που η χώρα μας επανήλθε στην
κανονικότητα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Κυβέρνησης, συνεχίζονται τα προβλήματα
στο χώρο της Δημόσιας Υγείας.
Η ΠΟΕΔΗΝ και οι εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία-Πρόνοια-ΕΚΑΒ, συνεχίζουν τις
Κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα για την ανάδειξη των μεγάλων προβλημάτων που ταλανίζουν
την λειτουργία του ΕΣΥ αλλά και τους εργαζόμενους.
Πραγματοποιήθηκε

στις

10/10/2018

η

μεγάλη

Κινητοποίηση

που

είχαμε

προγραμματίσει με συγκέντρωση στα Νοσοκομεία Παίδων και πορεία προς το Υπουργείο
Υγείας για όλα τα θέματα που αφορούν στην λειτουργία της Δημόσιας Υγείας. Η συμμετοχή
των εργαζομένων ήταν μεγάλη σε όλη την διάρκεια της πορείας. Συναντηθήκαμε με τον Αν.
Υπουργό Υγείας, ο οποίος για άλλη μια φορά με όσα μας είπε, απέδειξε ότι στην Κυβέρνηση
ζουν σε εικονική πραγματικότητα.
Αναδείξαμε το αίτημα για την ένταξή μας στα ΒΑΕ και για την συνέχιση χορήγησης
και επέκτασης του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας.
Η Υποστελέχωση συνεχίζεται, οι λιγοστές προσλήψεις που έχουν γίνει δεν αρκούν για
να καλύψουν τις 25.000 αποχωρήσεις που έγιναν τα Μνημονιακά χρόνια και τις 6000 την
περίοδο της διακυβέρνησης Σύριζα- Ανέλ.
Για το 2018 δεν έγινε καμία προκήρυξη για μόνιμο προσωπικό. Η μόνη προκήρυξη θα
αφορά το υπάρχον Επικουρικό προσωπικό με αυξημένη μοριοδότηση. Για το πρώην
εργολαβικό προσωπικό θα παρουσιασθεί πρόβλημα με την συμπλήρωση 24 μηνών εργασίας.
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Για άλλη μια χρονιά δεν προβλέπονται προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα
Νοσοκομεία και φυσικά ούτε διαφοροποίηση των πενιχρών μισθών μας.
Οι δαπάνες μισθοδοσίας του Προσωπικού για το έτος 2019 είναι:
1.770.886.578 (μισθολογική ωρίμανση)
Το έτος 2018 ήταν 1.756.133.771
Το έτος 2017 ήταν 1.707.643.803
Το έτος 2016 ήταν 1.633.932.628
Η Υποχρηματοδότηση θα συνεχισθεί και το 2019 σύμφωνα με τον πρώτο
μεταμνημονιακό Προϋπολογισμό που κατατέθηκε από την Κυβέρνηση.
Ο Προϋπολογισμός για την Δημόσια Υγεία του έτους 2019 παγιοποιεί το σημερινό
ύψος των Δημόσιων δαπανών που είναι στο τριτοκοσμικό επίπεδο του 5%.
Συγκεκριμένα οι Δαπάνες του Υπουργείου Υγείας από τον Προϋπολογισμό ακολουθούν
φθίνουσα πορεία:
Το έτος 2016 διατέθηκαν 6.196.284,42
Το έτος 2017 διατέθηκαν 4.340.394,927
Το έτος 2018 διατέθηκαν 3.724.540,00 και το
Έτος 2019 θα διατεθούν 3.824.312,00
Τα 100 εκ. ευρώ επιπλέον που δίδονται αφορούν φάρμακα.
Θεωρούμε απαράδεκτο την εκχώρηση ακινήτων που στεγάζονται Νοσοκομεία και
Προνοιακές δομές στο Υπερταμείο προς αξιοποίηση.
Συνεχίζονται οι πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας και κατασχέσεις λογαριασμών για
χρέη προς την εφορία και το Ελληνικό δημόσιο.
Συνεχίζονται οι διώξεις στελεχών στα Νοσοκομεία με αποφάσεις των Διοικητών και
με την παρότρυνση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας. αποφάσεις προδήλως
παράνομες, αφού απαγορεύονται σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν.4369/2016.
Πρόγραμμα Δράσης:


Στηρίζουμε τις τοπικές δράσεις Σωματείων



Συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας για την επίλυση

εργασιακών

προβλημάτων του πρώην εργολαβικό προσωπικό. Σε διαφορετική περίπτωση
θα προχωρήσουμε κινητοποίηση εντός του Δεκεμβρίου.


Στήριξη της απεργιακής κινητοποίησης για τους επικουρικούς ιατρούς.
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Απεργιακή κινητοποίηση στο τέλος Ιανουαρίου στην Πάτρα και πορεία προς
την 6η ΥΠΕ



Γενικό Συμβούλιο στη ΠΑΤΡΑ τέλος Ιανουαρίου



Εξουσιοδότηση της Ε.Ε. για ότι προκύψει
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