Πρόεδρος και πλειοψηφία ΠΟΕΔΗΝ(ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ): Τι γίνεται με τις οφειλές των Νοσοκομείων;
Γιατί σιωπά και δεν λέει κουβέντα στα Δελτία Τύπου;
Μέχρι πριν από λίγους μήνες, η πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ μας «βομβάρδιζε» με Δελτία Τύπου
για τις οφειλές των Νοσοκομείων και τα υπέρογκα χρέη που συσσωρεύονται. Κατά περιόδους οι
οφειλές κυμαίνονταν από 1,8 δις έως 1,2 δις ,σύμφωνα με τα «στοιχεία» που ανακοίνωνε η
πλειοψηφία, γεγονός που επιβεβαίωνε την κατάρρευση του Ε.Σ.Υ, τις ελλείψεις σε υλικά, τους
προμηθευτές που δεν πάνε υλικά στα Νοσοκομεία κ. α. Παράλληλα ο Πρόεδρος και η
πλειοψηφία- σε πλήρη ταύτιση με ΠΑΣΟΚ-Ν.Δ- αμφισβητούσαν το πλεόνασμα που ανακοίνωνε
η Κυβέρνηση , μιλώντας για «πλασματικό» μια και υπάρχουν τόσες οφειλές. Τι και εάν με
στοιχεία – επίσημα- το 2016 έκλεισε για τα Νοσοκομεία με 35.000.000 πλεόνασμα και το 2017
με 400.000.000 και τακτοποιημένες όλες τις οφειλές; Για τη πλειοψηφία και το Πρόεδρο τα
Νοσοκομεία χρωστάνε ΔΙΣ και καταρρέουν από τα δυσβάστακτα χρέη. Και δεν σηκώνουν
κουβέντα γιατί αυτοί είναι οι μόνοι που ξέρουν τη συμβαίνει στην Υγεία….
Ξαφνικά εδώ και αρκετό καιρό, το θέμα με τις οφειλές δεν αποτελεί θέμα ανάδειξης για τη
πλειοψηφία και το Πρόεδρο. Έπιασε τη Σαντορίνη ( τόσα που έχει γράψει για το Νοσοκομείο
αυτό, απορούμε πως βρίσκεται ακόμα στη θέση του…) και άλλα θέματα, για να συνεχίσει το
αφήγημα της «καταστροφολογίας» του Ε.Σ.Υ , εφαρμόζοντας πιστά τις εντολές που παίρνει από
το ΠΑΣΟΚ και τη Ν.Δ.
Η απορία μας λύθηκε, όταν ανακοινώθηκαν τα επίσημα στοιχεία για τις οφειλές των
Νοσοκομείων. Οι οφειλές είναι 348.000.000 έως 31/12/2017, καλυπτόμενα απόλυτα από τα
διαθέσιμα χρήματα που βρίσκονται στα Ταμεία των Νοσοκομείων. Έτσι και το 2017 κλείνει με
καλυμμένες ΟΛΕΣ τις υποχρεώσεις και θα μείνουν και χρήματα στα ταμεία των Νοσοκομείων.
Γεγονός που συμβαίνει για 2η συνεχόμενη χρονιά, όταν τα χρόνια που κυβερνούσαν ΠΑΣΟΚ
και Ν.Δ οι οφειλές ξεπερνούσαν κάθε χρόνο αρκετά ΔΙΣ!!.
Καταρρέει λοιπόν και αυτό το αφήγημα «περί οφειλών 1,8 ΔΙΣ, για 1,2 ΔΙΣ», που
στραγγαλίζουν τα Νοσοκομεία. Καταρρέει η εμφανής προσπάθεια της πλειοψηφίας ότι «δεν
έχει αλλάξει τίποτα, και αυτοί συνεχίζουν την πολιτική ΠΑΣΟΚ-Ν.Δ, με ελλείμματα και οφειλές
ΔΙΣ». Έρχεται να προστεθεί στις απανωτές διαψεύσεις της καταστροφολογίας που διακινεί
στα κείμενά της η Πλειοψηφία. Για τις «μηδενικές» προσλήψεις-όπως έκανε το 2010-2015 το
ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-(που είναι 4500 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ), για τους 500 εργαζόμενους του ΟΑΕΔ(που θα
έπαιρναν 500ε και είναι 3850 θέσεις) , για την «αόρατη» αύξηση του ωρομισθίου του
Κυκλικού ωραρίου, για την ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ κάλυψη ΟΛΩΝ των ανασφαλίστων που δεν
έχει «καταλάβει» η πλειοψηφία.

Αφήνουμε στη πλειοψηφία(ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ) να συνεχίσει την άοκνη προσπάθειά της στήριξης
των Πολιτικών που άσκησαν ΠΑΣΟΚ-ΝΔ και της συστηματικής κατασυκοφάντησης των
πολιτικών που ασκούνται σήμερα για τη σταθεροποίηση και ανάπτυξη του Ε.Σ.Υ . Είναι
λυπηρό, η πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ να μην αγωνίζεται για την επίλυση των πραγματικών
προβλημάτων στο χώρο της Υγείας, αλλά να περιορίζεται σε μια στείρα αντιπολίτευση με
προφανής πολιτικές σκοπιμότητες, λειτουργώντας ουσιαστικά σαν εκπρόσωποι Τύπου του
ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ. Καθήκον που φέρνουν εις πέρας με επιτυχία καθημερινά.
Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που έχουν αναλάβει, δεν είναι εύκολο να
υπερασπίζεσαι τις πολιτικές που εφάρμοσαν ΠΑΣΟΚ-ΝΔ και οδήγησαν στην κατάρρευση του
Ε.Σ.Υ.
Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα για να λυθούν τα πραγματικά προβλήματα του Ε.Σ.Υ, της
Πρόνοιας, του ΕΚΑΒ, της Πρωτοβάθμιας και των εργαζομένων τους. Για να διεκδικήσουμε την
αύξηση της χρηματοδότησης, τις αναγκαίες προσλήψεις, την διασφάλιση και επέκταση του
Ανθυγιεινού, την Ένταξη στα ΒΑΕ, την ανάπτυξη των Δημόσιων Δομών και τη κάλυψη των
αναγκών για υπηρεσίες Υγείας ΟΛΩΝ των πολιτών. Χωρίς εμμονές, χωρίς παρωπίδες, χωρίς
αποκλεισμούς, αγωνιζόμαστε να βελτιώσουμε το παρόν και να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο
αύριο στην Υγεία. Ο αγώνας συνεχίζεται…

