Δήλωση Υπουργού Υγείας: « Το Ανθυγιεινό επίδομα όχι μόνο δεν καταργείται,
αλλά θα επεκταθεί και σε άλλους κλάδους εργαζομένων- Φυσιοθεραπευτές,
Εργοθεραπευτές, Οδοντοτεχνίτες κ. α.»
Την Τρίτη 29/5 έγινε η Δημόσια Λογοδοσία των Διοικήσεων των Νοσοκομείων ΣισμανόγλειοΑμαλία Φλέμιγκ-Παίδων Πεντέλης, παρουσία του Υπουργού Υγείας κ. Ξάνθου.
Μετά τη παρουσίαση των Διοικήσεων, οι εκπρόσωποι των Σωματείων που παραβρέθηκαν στην
εκδήλωση ζήτησαν επιτακτικά να ενημερωθούν για τις προθέσεις του Υπουργείου για το
Ανθυγιεινό Επίδομα. Εάν υπάρχει θέμα περικοπής, κατάργησης, όπως κυκλοφορεί ευρέως.
Η Δήλωση του Υπουργού ήταν η εξής: « Από το 2016 η ΠΟΕΔΗΝ διαδίδει ότι το Ανθυγιεινό
καταργείται. Το ίδιο και το 2017, το ίδιο και το 2018. Αυτό το παραμύθι να τελειώσει. Το
Υπουργείο δεσμεύεται ότι όχι μόνο θα συνεχιστεί η χορήγηση του Ανθυγιεινού Επιδόματος ,
αλλά θα επεκταθεί και σε κατηγορίες εργαζομένων που το δικαιούνται και δεν το έπαιρναν
μέχρι τώρα, όπως οι Φυσιοθεραπευτές, οι Εργοθεραπευτές, οι Οδοντοτεχνίτες και άλλοι
εργαζόμενοι. Είναι η δέσμευσή μας εδώ μπροστά σε όλους εσάς τους εργαζόμενους και η
απάντησή μας απέναντι σε όσους τρομοκρατούν τους εργαζόμενους με τις ανακοινώσεις
τους. Την ίδια δέσμευση έχω δώσει σε όλες τις συναντήσεις που έχω παραβρεθεί με τους
εργαζόμενους σε αντίστοιχες εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα».
Η Δημόσια τοποθέτηση - ΔΕΣΜΕΥΣΗ του Υπουργού, είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους με
κάθε τρόπο «προφητεύουν» την περικοπή και κατάργηση του Ανθυγιεινού. Σε όσους
αγωνιούν μήπως αντί περικοπής θα υπάρξει επέκταση και τι θα λένε στους εργαζόμενους . Τι
θα λέει τώρα ο Πρόεδρος και η πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ; Θα συνεχίσει την καταστροφολογία
και τις ανακοινώσεις για «κατάργηση του Ανθυγιεινού»
Υ.Γ : Η Δέσμευση αυτή είναι και η καλύτερη απάντηση στους υπαλλήλους του ΒορίδηΓεωργιάδη στην ΕΝΕ, που με ανακοίνωσή τους προς το Υπουργείο, ζήτησαν να μην επεκταθεί
το Ανθυγιεινό και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων. Όταν μάλιστα στο Γενικό Συμβούλιο
της ΠΟΕΔΗΝ ζητήσαμε να καταγγελθεί αυτή η θέση της ΕΝΕ, η πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ
(ΠΑΣΚΕ ΔΑΚΕ) την απέρριψε χωρίς δεύτερη κουβέντα. Σιγά τώρα ο Πρόεδρος να πει κακό
λόγο για τα φιλαράκια του της ΕΝΕ. Να τους χαιρόμαστε και τους δύο….

