
 

Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. 
 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ  
 

PANHELLENIC FEDERATION OF PUBLIC HOSPITALS WORKERS 
 
 

ΜΕΛΟΣ ΑΔΕΔΥ  •  MEMBER OF ADEDY 

 

 

 

 

Αριστοτέλους 22, 10433 Αθήνα Τηλ. 210 .52.36.094 – 210.52.24.604, Fax 210.52.34.589 

22 Aristotelous str. GR-10433 Athens, Greece Tel. (30) 210 .52.36.094 – (30) 210.52.24.604, Fax (30) 210.52.34.589 

e-mail: poedhn@otenet.gr, http://www.poedhn.gr 

ΑΘΗΝΑ 17/02/2023 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 880  

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/2/2023 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΑΝΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ  

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ  

ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΒΙΛΗ 8.30π.μ. 

ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΉΣΕΙ ΠΟΡΕΙΑ  

ΜΑΞΙΜΟΥ – ΒΟΥΛΗ – ΓΛΚ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

 Η ΠΟΕΔΗΝ για άλλη μία φορά βρίσκεται στο δρόμο σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις. 

Δεν μας αρμόζει ένα Σύστημα Υγείας που οι πολίτες θα βάζουν το χέρι στην τσέπη, να 

αγοράζουν υπηρεσίες υγείας και δεν θα παρέχονται δωρεάν από το κράτος. 

 Δεν μας αρμόζει ένα Σύστημα Υγείας που στα Νοσοκομεία θα κυριαρχούν οι 

εργολαβικοί εργαζόμενοι και οι εργαζόμενοι με ελαστικές μορφές απασχόλησης. Όλοι 

γνωρίζουν ότι οι Συμβασιούχοι εργαζόμενοι αποτελούν το 35% των εργαζόμενων στα 

Νοσοκομεία και εάν απολυθούν θα μπει λουκέτο στα Νοσοκομεία. Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε 

εν μέσω πανδημίας για την μονιμοποίησή τους. Δεν θα επιτρέψουμε να απολυθούν 6.000 

συνάδελφοι ΣΟΧ από τις υπηρεσίες στήριξης και να επανέλθουν οι εργολάβοι οι οποίοι 

προσφέρουν συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα και στοιχίζουν ακριβότερα στο Δημόσιο. 

 Να επανέλθει η νομοθετική δυνατότητα στα Νοσοκομεία να καλύπτουν τις ανάγκες 

στις υποστηρικτικές υπηρεσίες συνάπτοντας νέες Συμβάσεις ΣΟΧ. Δεν μας αρμόζει ένα 

Σύστημα Υγείας που οι ασθενείς θα ταλαιπωρούνται επί ώρες στα επείγοντα των 

εφημερευόντων Νοσοκομείων λόγω ελλείψεων προσωπικού και λόγω έλλειψης οργανωμένης 

Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης. Δεν μας αρμόζουν νοσηλείες σε ράντζα. Από διαχρονικές 

ευθύνες έχουμε τα λιγότερα νοσοκομειακά κρεβάτια από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Λειτουργούν 3,5 κλίνες ανά 100.000 κατοίκους (συνολικά 35.000 κλίνες) όταν στις άλλες 

χώρες της Ευρώπης λειτουργούν 5,3 κλίνες ανά 100.000 κατοίκους. 

 Στα πλαίσια των Μνημονιακών δεσμεύσεων κλείσανε 10 Νοσοκομεία πριν 10 χρόνια 

και από τότε μεθοδεύεται η συρρίκνωση  – συγχώνευση - κατάργηση 35 Νοσοκομείων που 

απώλεσαν την νομική αυτοτέλεια καθώς επίσης και άλλων Νοσοκομείων της περιφέρειας.  

 Εάν δεν ήταν οι αντιδράσεις των Σωματείων, των κατοίκων και της ΠΟΕΔΗΝ πολλά 

εξ’ αυτών θα είχαν μετατραπεί σε Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου.  

Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας απέδειξε τον ανεκτίμητο και αναντικατάστατο ρόλο του 

την περίοδο της πανδημίας. 

 Ο Ιδιωτικός Τομέας δεν έβαλε πλάτη. Με την νοσηλεία non covid περιστατικών 

αύξησαν κατά πολύ τα κέρδη τους. Δεν μπορεί λοιπόν οι Δημόσιες Δαπάνες υγείας να 

παραμένουν στο 5% του ΑΕΠ (Μ.Ο. χώρες Ευρώπης 7,5% του ΑΕΠ). Έτσι υποβαθμίζεται η 

ποιότητα των υπηρεσιών, ιδιωτικοποιείται το Σύστημα αργά αλλά σταθερά και οι πολίτες 

βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για αγορά υπηρεσιών υγείας.  

10 χρόνια τώρα ακούμε για αύξηση των Δημόσιων Δαπανών  Υγείας αλλά δεν τη 

βλέπουμε.  

 Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στα Νοσοκομείο υπερβαίνουν το 1δις ευρώ. Δεν υπάρχει 

δυνατότητα ανανέωσης, συντήρησης του εξοπλισμού και των υποδομών. Δεν επιτρέπεται να 

υπάρχουν καθυστερήσεις στην διακομιδή ασθενών λόγω έλλειψης διασωστών και 

ασθενοφόρων. Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν εγκαταλελειμμένα παιδιά στα Παιδιατρικά 

Νοσοκομεία ή κοινωνικά περιστατικά στο Νοσοκομεία λόγω έλλειψης Προνοιακών 

Μονάδων και την ίδια ώρα να απολύονται 120 προνοιακοί επικουρικοί εργαζόμενοι που 

υπηρετούν άνω των πέντε ετών. Την ώρα που ασφυκτιούν οι προνοιακές μονάδες από τις 

ελλείψεις προσωπικού.  

Τα Νοσοκομεία στενάζουν από τις ελλείψεις προσωπικού. Υποφέρουν από τις 

συνεχείς παραιτήσεις και τις άγονες προκηρύξεις. Χιλιάδες είναι οι κενές οργανικές θέσεις. 

 Αυτό οφείλεται στις δυσμενείς συνθήκες εργασίας στους πενιχρούς μισθούς και στην 

έλλειψη πολιτικής βούλησης να τεθούν όρια στη λειτουργία του ιδιωτικού τομέα. Δεν θα 

επιτρέψουμε την εφαρμογή του Νόμου που καταργεί την πλήρη και αποκλειστική 

απασχόληση των γιατρών στο σύστημα που είναι θεμελιώδης αρχή σύστασης του ΕΣΥ. Δεν 

θα επιτρέψουμε τη λειτουργία απογευματινών χειρουργείων επί πληρωμή. Δεν θα 

επιτρέψουμε την ιδιωτικοποίηση του Συστήματος.  
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Έχουν εκδοθεί τα αποτελέσματα της 2Κ με βάση την Απόφαση του Συμβουλίου 

της Επικρατείας που έκρινε  αντισυνταγματική την ειδική μοριοδότηση. 

 Ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει άμεσα Νομοθετική ρύθμιση κατοχύρωσης 

της εργασίας όσων συναδέλφων έχουν ήδη προσληφθεί και εργάζονται με την ειδική 

μοριοδότηση αλλά  βρίσκονται εκτός των νέων πινάκων επιτυχόντων. Ακόμη όμως δεν 

είδαμε την νομοθετική ρύθμιση. 

Οι ήρωες του υγειονομικού πολέμου δεν είδαμε καμία αναγνώριση από την 

πολιτεία.  

Οι μισθοί μας καθηλωμένοι.  Πληρωνόμαστε με το μισθολόγιο που συστήθηκε το 

2015 (Ν. 4354/2015) που πάγωσε την μισθολογική εξέλιξη για δύο χρόνια άνοιξε την ψαλίδα 

των εισαγωγικών κλιμακίων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με την ΔΕ και 

την ΥΕ κατηγορία και η μισθολογική προαγωγή στα κλιμάκια για τους ΔΕ και ΥΕ είναι ανά 

τρία έτη εν αντιθέσει με τις ΠΕ και ΤΕ κατηγορίες που είναι ανά  δύο έτη. 

 Αυτά συντέλεσαν οι μισθοί των Υγειονομικών σε πολλές περιπτώσεις να είναι 

χαμηλότεροι ή κοντά στον κατώτατο μισθό του ανειδίκευτου εργάτη (στον ιδιωτικό τομέα 

λαμβάνουν 14 μισθούς ενώ στο Δημόσιο 12 μισθοί κατ έτος λόγω περικοπής Δώρων εορτών 

και επιδόματος αδείας). Η ακρίβεια στα ύψη. 

 Υπεγράφει η αναμόρφωση του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής 

Εργασίας. Ήταν μια ευκαιρία η κυβέρνηση να υλοποιήσει μέρος των δεσμεύσεων στους 

υγειονομικούς ΧΑΘΗΚΕ. Μεγάλο ποσοστό του προσωπικού δεν λαμβάνει καμία αύξηση ή 

λαμβάνει αυξήσεις κατώτερες του αναμενόμενου. Το Νοσηλευτικό Προσωπικό που λαμβάνει 

τώρα επίδομα 150 ευρώ αυξάνεται σε 200 ευρώ. Θα μπορούσε η αύξηση να είναι μεγαλύτερη 

για να ανταποκρίνεται στην προσπάθεια που καταβάλλει καθημερινά. Αποκλείστηκαν 

ειδικότητες, όπως Διοικητικό και άλλα επαγγέλματα που ανήκουν στην Ιατρική Υπηρεσία. 

Χωρίς κανένα επιστημονικό κριτήριο. Διαχωρίστηκαν φορείς που κάνουν την ίδια δουλειά. 

Ουδείς  υπάλληλος των Νοσοκομείων, της Πρόνοιας, των Κέντρων Υγείας, του ΕΚΑΒ, 

οποιασδήποτε ειδικότητας είναι εκτός επικινδυνότητας και ανθυγιεινότητας. Και όμως 

ξεχάστηκαν!!! 

 Η πανθομολουγουμένη ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα 

(ασφαλιστικά) δεν νομοθετήθηκε παρά το θετικό πόρισμα της Επιτροπής  Μπεχράκη που 

σύστησε το ίδιο το Υπουργείο Εργασίας και παραμένει ανενεργό στα συρτάρια του 

Υπουργείου Εργασίας.  
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 Δεν είναι δίκαιο. Με τέτοια εργασιακή εξουθένωση δεν μπορεί να προσφέρει ο 

εργαζόμενος στη Δημόσια Υγεία και Πρόνοια ασφαλείς υπηρεσίες 67 ετών. 

 Με την ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων στον ΕΦΚΑ οι υποχρεώσεις των 

υγειονομικών έγιναν ίδιες ανεξαρτήτως φορέα ασφάλισης, τα δικαιώματα όμως άνισα. Πως 

είναι δυνατόν ένας επαγγελματίες υγείας που προέρχεται από ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ να 

είναι ενταγμένος στα ΒΑΕ και ένας άλλος επαγγελματίας υγείας της ίδιας ειδικότητας που 

κάνεις ακριβώς την ίδια εργασία να μην είναι ενταγμένος στα ΒΑΕ; Αυτό είναι παγκόσμια 

πρωτοτυπία.  

Ξεχάστηκαν οι οικογένειες των 35 υγειονομικών που έχασαν την ζωή τους εν ώρα 

καθήκοντος από κορωνοϊό; 

 Η απόφαση του ΣτΕ ορίζει την επιστροφή των μισθών των υγειονομικών που 

ήταν σε αναστολή από 14/4/2022 έως 31/12/2022. Ακόμη τίποτα. 

 Σας καλούμε την Τετάρτη 22/2/2023 να συμμετέχετε μαζικά στην πανελλαδική 

κινητοποίηση και στην πανελλαδική συγκέντρωση στη Πλατεία Μαβίλη 8.30μμ.  

Αγώνας μέχρι τη δικαίωση!!!  

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 
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