Πρόεδρος και πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ. Πείτε και καμιά αλήθεια για την Υγεία….
Την τελευταία περίοδο είναι εμφανής η προσπάθεια του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ να υποστηρίξει
το αγαπημένο του αφήγημα της καταστροφολογίας με παρεμβάσεις στα ΜΜΕ και ιδιαίτερα στα
έντυπα μέσα. Χαρακτηριστικό δείγμα ήταν η συνέντευξή του στην Εφημερίδα Συντακτών, για τα
ζητήματα Υγείας. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, με όσα είπε δεν ξέφυγε από τις αγαπημένες του
ανακρίβειες και ψέματα για να υποστηρίξει την καταστροφή που συμβαίνει στην Υγεία. Η
πραγματικότητα όμως και τα αληθινά στοιχεία όχι μόνο αμφισβητούν τα όσα υποστηρίζει ο
Πρόεδρος, αλλά δικαιολογούν απόλυτα και τον αρχικό τίτλο του άρθρου. Χαρακτηριστικό δείγμα
είναι όσα είπε για τις Προσλήψεις.
Λέει ο Πρόεδρος « ο κ. Τσίπρας είχε υποσχεθεί 4.500 προσλήψεις δεν έγιναν. Οι προσλήψεις είναι
1600.» Η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι διαφορετική και με στοιχεία:
4Κ: 226 Θέσεις ΠΕ-ΥΕ Προκήρυξη ΑΣΕΠ 16/10/2015
5Κ: 690 Θέσεις ΤΕ-ΔΕ Προκήρυξη ΑΣΕΠ 25/10/2015
Κυλιόμενοι Πίνακες των Προκηρύξεων 4Κ-5Κ:
240 Θέσεις ΔΕ ( Επιλαχόντες) Προκήρυξη ΑΣΕΠ 11/11/2016
320 Θέσεις ΤΕ ( Επιλαχόντες) Προκήρυξη ΑΣΕΠ 4/11/2016
38 Θέσεις ΠΕ ( Επιλαχόντες) Προκήρυξη ΑΣΕΠ 16/11/2016
93 Θέσεις ΥΕ ( Επιλαχόντες) Προκήρυξη ΑΣΕΠ 6/12/2016
7Κ 1666 Θέσεις ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ-ΥΕ Προκήρυξη ΑΣΕΠ 29/12/2016
5Κ 150 Θέσεις Προκήρυξη ΑΣΕΠ 9/5/2017
Διορισμοί Διοικητικού Προσωπικού μέσω του Διαγωνισμού ΑΣΕΠ 98. 980 Θέσεις για το Υπουργείο
Υγείας από τις 2135 Θέσεις της Προκήρυξης.
7Κ για ΕΚΑΒ: 186 Θέσεις Προκήρυξη ΑΣΕΠ 6/7/2015
6Κ για ΕΚΑΒ: 93 Θέσεις Προκήρυξη ΑΣΕΠ 26/6/2016
ΣΥΝΟΛΟ: 226+690+240+320+38+93+1666+150+186+93+980=4682 Μόνιμες Θέσεις που ήδη
έχουν διοριστεί. Σε αυτές εάν προσθέσουμε και τις περίπου 1100 Θέσεις Γιατρών που έχουν
διοριστεί, φτάνουμε τις 5 800 Μόνιμες Προσλήψεις, ξεπερνώντας και τις δεσμεύσεις που είχαν
δοθεί από τον Πρωθυπουργό.
Σε εξέλιξη δε είναι και η 5Κ για το ΕΚΑΒ για 37 Θέσεις Προκήρυξη ΑΣΕΠ 15/5/2018, οι 768 Θέσεις
Γιατρών ( 528 για τα ΤΕΠ, 105 για τα Νοσοκομεία και 138 για Άγονα) καθώς και οι 1000 περίπου
Θέσεις που αφορούν το Επικουρικό Προσωπικό όπως προβλέπει σχετική Νομοθετική ρύθμιση.
Άρα θα έχουμε μια ενίσχυση με περίπου 1800 Μόνιμες θέσεις για το 2018.
Τέλος σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Απογραφής, το Γενάρη του 2015 το προσωπικό του
Υπουργείου Υγείας είναι 77.574 εργαζόμενοι, ενώ το Φλεβάρη του 2018 είναι 78.658
εργαζόμενοι.

Αυτή λοιπόν τη πραγματικότητα, με νούμερα και διευθύνσεις, γιατί δεν τη «γνωρίζει» ο
Πρόεδρος και η Πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ και παρουσιάζουν μια ψευδή εικόνα. Δεν ξέρουν ότι
δεν μπορείς να αμφισβητείς τις Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ και δεν μπορείς τον κόσμο που
προσλαμβάνεται και έρχεται στα Νοσοκομεία να τον κρύψεις «κάτω από το χαλί». Δεν
αυτοακυρώνεται η Ομοσπονδία όταν δίνει ανακριβή στοιχεία για να μην πει μια θετική
κουβέντα για την Πολιτική που ασκείται σήμερα στην Υγεία;
Ελπίζουμε μετά τη βοήθειά μας να αποδεχθεί πλέον τα πραγματικά στοιχεία για τις
Προσλήψεις στο χώρο τις Υγείας ώστε να σταματήσει να εκτίθεται απέναντι στα ΜΜΕ και τους
εργαζόμενους.
Υ.Γ: Καλό θα ήταν όποτε ξαναμιλήσει ο Πρόεδρος και η πλειοψηφία για Προσλήψεις να κάνει
και μια αναφορά για τις ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ της περιόδου 2010-2014 των Κυβερνήσεων
ΠΑΣΟΚ-ΝΔ. Τότε που αποχώρησαν 18.000!!! εργαζόμενοι και δεν έγινε ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
και τα Νοσοκομεία ήταν μια ανάσα πριν την ΠΛΗΡΗ κατάρρευση. Για την Ιστορία τουλάχιστον
ας το αναφέρει…

