ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π.Α.ΜΕ. ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ 19-12-2017
Στα πλαίσια της χθεσινής κινητοποίησης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων σωματείων
υγειονομικών με τον υπουργό υγείας, στην οποία θέσαμε τα ζητήματα της έλλειψης προσωπικού, της
πληρωμής και μονιμοποίησης των εργαζομένων με ελαστικές εργασιακές σχέσεις, της επέκτασης του
ανθυγιεινού επιδόματος και της ένταξης στα Βαρέα - Ανθυγιεινά Επαγγέλματα. Από τη συνάντηση
απείχαν σκοπίμως οι εκλεγμένοι συνδικαλιστές της παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ - προφανώς για να
αποφύγουν να πάρουν θέση.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Ο υπουργός παραδέχθηκε ότι δεν υπάρχει προγραμματισμένη καμία νέα προκήρυξη για πρόσληψη
μόνιμου προσωπικού για το 2018 και δήλωσε ότι μετά το κλείσιμο της 3ης αξιολόγησης θα έρθει "σε επαφή
με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μήπως εξασφαλιστεί κάτι".
Απέρριψε το αίτημα μας για μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων με ελαστικές εργασιακές σχέσεις
(επικουρικοί, μέσω ΟΑΕΔ, μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ, εργολαβικοί, μπλοκάκια) και υποσχέθηκε μόνο ότι θα υπάρξει
μοριοδότηση των υπηρετούντων επικουρικών όταν γίνουν προκηρύξεις για μόνιμες προσλήψεις.
Ενημέρωσε ότι το σκεπτικό της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι "συγγνωστή πλάνη" για
τους επικουρικούς μη γιατρούς και παραπομπή στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του Π.Δ. 164/2004 για τους
επικουρικούς γιατρούς. Έδωσε την υπόσχεση ότι θα ισχύσει κανονικά η παράταση των συμβάσεων των
επικουρικών μέχρι 31/12/2018 και ότι θα γίνουν παρεμβάσεις γα να πληρώνονται ο επικουρικοί
συνάδελφοι. Παρά τις κυβερνητικές όμως υποσχέσεις, εξακολουθούν να υπάρχουν απλήρωτοι επικουρικοί
(ΜΕΤΑΞΑ, ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ κλπ)
Παραδέχθηκε ότι μετά τις 31/12/2018 θα γίνουν απολύσεις όσων επικουρικών δεν απορροφηθούν
από τις τυχόν προκηρύξεις για μόνιμες προλήψεις. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των επικουρικών
που απολύονται από τα στρατιωτικά νοσοκομεία και, παρά τις επανειλημμένες κυβερνητικές "δεσμεύσεις"
η σχεδιαζόμενη τροπολογία προβλέπει την παράταση της σύμβασης μόνο όσων "κριθούν αναγκαίοι".
Για τους εργαζόμενους μέσω ΟΑΕΔ, ανακοίνωσε ότι θα εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση για
παράταση της σύμβασης κατά 12 μήνες, η οποία όμως θα καλυφθεί από τα αποθεματικά του ΟΑΕΔ,
δηλαδή από τις εισφορές των υπολοίπων εργαζομένων και όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Για τους εργολαβικούς εργαζόμενους, δήλωσε ότι δεν μπορεί να απαντήσει τι θα γίνει μετά τις
31/12/2018 που λήγουν οι συμβάσεις με τα νοσοκομεία. Θυμίζουμε ότι παλαιότερα είχε ανακοινώσει ότι θα
οι υποστηρικτικές υπηρεσίες των νοσοκομείων (καθαριότητα, σίτιση, φύλαξη κλπ) θα παραχωρηθούν στις
λεγόμενες "Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις" που είναι μια άλλη μορφή ιδιωτικοποίησης.

ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑ ΒΑΡΕΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Ο υπουργός αρνήθηκε το αίτημα μας για επέκταση του ανθυγιεινού επιδόματος και σε άλλες
κατηγορίες εργαζομένων στις δημόσιες μονάδες καθώς και την ένταξη στα Βαρέα Ανθυγιεινά Επαγγέλματα
όσων εργάζονται σε αντίστοιχες συνθήκες.
Θυμίζουμε ότι με βάση το νόμο για το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, προβλέπεται η
χορήγηση του ανθυγιεινού επιδόματος μέχρι 31/12/2017 με την προϋπόθεση της "ευθυγράμμισης με την
ευρωπαίκή νομοθεσία"
Ο υπουργός δήλωσε ότι το επίδομα θα συνεχίσει να καταβάλεται. Έχει όμως επανειλημμένα αρνηθεί
την έκδοση νομοθετικής ρύθμισης που θα καθορίζει τη συνέχιση της χορήγησης του. Δηλαδή, το επίδομα
συνεχίζει να καταβάλεται, είναι όμως "στον αέρα' και υπάρχει συνεχώς ο κίνδυνος διακοπής του.
Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το πρώτο τρίμηνο του 2018 θα κατατεθεί από το υπουργείο Υγείας ένα
πολυνομοσχέδιο που θα αφορά αλλαγές στους οργανισμούς των νοσοκομείων, στη διάταξη και διοίκηση
νοσοκομείων και Υ.Π.Ε, στην ιατρική εκπαίδευση, την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας κ.α.
Είναι φανερό ότι η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, προωθεί
σχεδιασμένα την υλοποίηση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επέκταση των ελαστικών
εργασιακών σχέσεων σε βάρος του δικαιώματος για μόνιμη σταθερή δουλειά με πλήρη δικαιώματα. Αυτό
αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την παραπέρα προώθηση της λειτουργίας των δημόσιων μονάδων
υγείας ως «αυτοτελείς επιχειρηματικές μονάδες» , όπου ολοένα και μεγαλύτερο μέρος του κόστους
λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών των εργαζομένων, θα καλύπτεται από την
επιβάρυνση των ασφαλιστικών ταμείων και των ασθενών.
Γι΄αυτό και στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2018 προβλέπεται μείωση της κρατικής
χρηματοδότησης για τις δημόσιες μονάδες υγείας κατά 363 εκατ. ευρώ (μείωση 24,1%, από 1505 εκατ. το
2017 σε 1141 εκατ. το 2018) και για τον ΕΟΠΥΥ κατά 214 εκατ. ευρώ (από 314 εκατ. το 2017 σε 100 εκατ.
το 2018).
Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμπαραταχθούν μαζί μας για να διεκδικήσουμε μαζί:
● Πληρωμή όλων των δεδουλευμένων. Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας.
● Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων με ελαστικές
εργασιακές σχέσεις (επικουρικοί, μέσω ΟΑΕΔ, μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ, εργολαβικοί)
● Κατοχύρωση και επέκταση του ανθυγιεινού επιδόματος. Ένταξη στα Βαρέα Ανθυγιεινά Επαγγέλματα
όσων εργάζονται σε αντίστοιχες συνθήκες
● Πλήρης στελέχωση με μόνιμο προσωπικό και εξοπλισμό των Κέντρων Υγείας Ελευσίνας και Μεγάρων.
Δημιουργία αντίστοιχων Κέντρων Υγείας σε Μάνδρα, Ασπρόπυργο, Νέα Πέραμο και Μαγούλα.
● Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν υγεία -πρόνοια με πλήρη και επαρκή κρατική χρηματοδότηση

