Απλά μαθήματα Αριθμητικής στη Πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ(ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ) και
στους «αμετανόητους» θαυμαστές της Κυβέρνησης Σαμαρά- Βενιζέλου.
Στα χρόνια της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ(ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ) είχε πάρει
εργολαβία την απαξίωση και κατασυκοφάντηση των ασκούμενων πολιτικών του ΣΥΡΙΖΑ στην
Υγεία και την αγωνιώδη προσπάθεια τους να «ξεχαστούν» στη λήθη και να συμψηφιστούν με
το σήμερα οι Μνημονιακές πολιτικές της Κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου. Κυρίαρχο στοιχείο
σε αυτό το σχεδιασμό ήταν τα ψευδή και αναξιόπιστα στοιχεία που χρησιμοποιούσε η
πλειοψηφία, για να «βγάλει λάδι» τη Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ-Ν.Δ. Έβγαζε η ΠΟΕΔΗΝ ένα «26.000
τα κενά!!» και το χρέωνε σε ΟΛΟΥΣ- και στο ΣΥΡΙΖΑ..- άσχετα εάν τα κενά είχαν δημιουργηθεί
ΜΟΝΟ το 2010-2014. Πέταγε ένα «1,8 ΔΙΣ οι οφειλές των Νοσοκομείων σήμερα!!» και στο
λεπτό καθάριζε, αφού ΣΚΑΙ και λοιπές «αντικειμενικές δυνάμεις» θα το υποστήριζαν με τα
«μπούνια» και το αναδείκνυαν σαν πραγματικότητα. Χαρακτηριστικό δείγμα της φάμπρικας
που είχε στήσει η ΠΟΕΔΗΝ της απαξίωσης και της καταστροφολογίας επί ΣΥΡΙΖΑ είναι και ο
αριθμός των σχετικών Δελτίων Τύπου. Επί Κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ-ΝΔ 2010-2014, με σκληρές
Μνημονιακές πολιτικές( Κλεισίματα Νοσοκομείων, διαθεσιμότητες, μείωση χρηματοδότησης
έως 40%, Ανασφάλιστοι, κλείσιμο δομών Α΄θμιας και απολύσεις κ. α) εκδόθηκαν 57σελίδες
(!!!) Δελτία Τύπου, επί ΣΥΡΙΖΑ ξεπέρασαν τις 2000(!!!) σελίδες. Μόνο από αυτό και από την
θριαμβευτική αποδοχή καθημερινά των παρεμβάσεων της από το σύνολο των «πρόθυμων»
ΜΜΕ-που τα προβλήματα των Νοσοκομείων 2010-2014 ήταν «άγνωστη λέξη» για ΣΚΑΙ και
λοιπούς..- κανείς μπορεί να καταλάβει τις στοχεύσεις και τις επιδιώξεις της πλειοψηφίας της
ΠΟΕΔΗΝ.
Εκεί όμως που «η φαντασία» της πλειοψηφίας της ΠΟΕΔΗΝ ξεπερνά και το άπειρο, είναι η
απέλπιδα προσπάθεια της να αποδείξει ότι επί ΣΥΡΙΖΑ, δεν έγιναν προσλήψεις. ΟΛΕΣ οι
ανακοινώσεις της ΠΟΕΔΗΝ, τα τελευταία 4 χρόνια, μιλάνε για «τηλεπροσλήψεις» , για
προσλήψεις «στα χαρτιά» και όσοι έχουν έρθει στα Νοσοκομεία είναι συμβασιούχοι και
ΟΑΕΔ. Μάλιστα, στη τελευταία ανακοίνωση, με αφορμή την νέα Κινητοποίηση (3/9) των
Τραυματιοφορέων αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ο εμπαιγμός της προηγούμενης κυβέρνησης
στην αντιμετώπιση των δίκαιων αιτημάτων των τραυματιοφορέων που θέταμε ήταν
απίστευτος. Δεν φτάνει που η προηγούμενη κυβέρνηση δεν έκανε προσλήψεις, για λόγους
ψηφοθηρικούς μετέταξε 526 τραυματιοφορείς ως Σχολικούς φύλακες στους Δήμους
(ν.4604/2019, άρθρο87).»
Με αφορμή λοιπόν την ανακοίνωση της πλειοψηφίας της ΠΟΕΔΗΝ(ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ) και τις
«προσλήψεις που δεν έκανε η προηγούμενη Κυβέρνηση» ας αφήσουμε τους αριθμούς να
μιλήσουν.
Η Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ-Ν.Δ άφησε την Υγεία με 26.000(!!) εργαζόμενους λιγότερους. ΤΑ
ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ από την ΑΠΟΓΡΑΦΗ είναι καταπέλτης:

Δεκέμβρης 2012: 94.164 Ιανουάριος 2015: 79.023 Λιγότεροι 15.141. Σε αυτούς εάν
προσθέσουμε και τις αποχωρήσεις 2010-2012 ( που είναι γύρω στις 11.000…) φτάνουμε στις
26.000 αποχωρήσεις 2010-2014. Τα 26.000 κενά είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ των
Κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ-Ν.Δ.
Πάμε τώρα επί Κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ. Από τον Ιανουάριο του 2015, που παραλαμβάνει 79.023
εργαζόμενους, αφήνει στο Σύστημα - με τη τελευταία απογραφή, Μάρτιος 2019 78.853.
Δηλαδή, επί ΣΥΡΙΖΑ καλύφθηκαν ΟΛΕΣ οι αποχωρήσεις 2015-2019 και υπάρχει μια υστέρηση
170(!!) αποχωρήσεων.
Δηλαδή για τη ΠΟΕΔΗΝ, τα 26.000 κενά στην Υγεία των Κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ-Ν.Δ 2010-2014,
είναι το ίδιο με τα 170 κενά της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 2015-2019. Για αυτό προσπαθεί και
παλεύει καθημερινά στα κανάλια ο Πρόεδρος, αλλά οι αριθμοί είναι αμείλικτοι και τον
διαψεύδουν πανηγυρικά…
Τέλος μια ιδιαίτερη αναφορά για το Θέμα των Τραυματιοφορέων.
Είναι ένας κλάδος που πραγματικά υποφέρει μέσα στα Νοσοκομεία και χρειάζεται όντως
πραγματική ενίσχυση με προσλήψεις. Όμως και εδώ η παραπληροφόρηση πάει σύννεφο.
Δεν μπορεί να υποστηρίζεται «ελαφρά τη καρδία» ότι δεν έχουν γίνει προσλήψεις στο Χώρο
των Τραυματιοφορέων όταν:
Η 4Κ/2015 είχε 62 Θέσεις, οι επιλαχόντες της 4Κ είχαν 71 Θέσεις, και η 7Κ/2016 είχε 232
Θέσεις Μονίμων Τραυματιοφορέων. ΣΥΝΟΛΟ 365 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ, που έχουν προσληφθεί.
Παράλληλα εργάζονται 158 Επικουρικοί, που είναι για Μονιμοποίηση με τη 2Κ/2019.
Τέλος, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, μέσω του ΟΑΕΔ, με το πρόγραμμα των 4.000 ωφελούμενων,
ενίσχυσε το Σύστημα με 533 Τραυματιοφορείς, από το 2017 έως το 2020. Τέλος, περίπου 150
Επικουρικοί Τραυματιοφορείς έχουν ενισχύσει τα Νοσοκομεία, από το Δεκέμβρη του 2018.
Συνολικά, επί ΣΥΡΙΖΑ, ο κλάδος έχει ενισχυθεί με 1200 Εργαζόμενους. Βέβαια και χρειάζονται
και άλλοι, και είναι δίκαιο το αίτημα για προσλήψεις, ΑΛΛΑ ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (!!!)
όπως θέλει να παρουσιάσει η πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ δεν είναι. ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
είχαμε επί Κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ-Ν.Δ, για αυτό και οι 26.000 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ.
Είναι προφανές ότι η καταστροφολογία και ο μηδενισμός της πραγματικότητας, μπορεί να
εξυπηρετεί πρόσκαιρα τα σχέδια της Πλειοψηφίας και να επιφέρει , αλλά δεν κατανοούν ότι
μακροπρόθεσμα υπονομεύει την αξιοπιστία και τις διεκδικήσεις των Εργαζομένων.
Υ.Γ 1 : Περιμένουμε να δούμε, όλοι αυτοί που ανακάλυψαν το μηδέν επί ΣΥΡΙΖΑ, τι θα λένε
τώρα που η Ν.Δ προωθεί το μείον…
ΥΓ 2: Καλό είναι κάποια παλληκάρια που ήταν σε «αγρανάπαυση» και τώρα είναι στα
«κεραμίδια» να είναι λίγο πιο συνετοί. Είναι πρόκληση να βγαίνεις στο δρόμο για τις
ελλείψεις, και από την άλλη να είσαι πρωτεργάτης ρουσφετολογικών μετατάξεων που
επιτείνουν τις υπάρχουσες ελλείψεις...

Υ.Γ 3 : Χαρακτηριστικό δείγμα υποστήριξης και υποταγής στη Κυβέρνηση Σαμαρά- Βενιζέλου,
της πλειοψηφίας της ΠΟΕΔΗΝ, είναι το πώς αντιμετωπίζει το θέμα των Σχολικών Φυλάκων.
Αντί να στηρίξει την επιστροφή τους στους Δήμους, ένα δίκαιο αίτημα των σχολικών
φυλάκων - και με δικαστική δικαίωση – ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΔΙΩΧΘΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΘΕΙ με Μνημονιακές
ρυθμίσεις επί Σαμαρά-Βενιζέλου, και τους υποστήριζαν ΟΛΑ τα Θεσμικά Όργανα του
Συνδικαλιστικού Κινήματος, καταγγέλλει το ΣΥΡΙΖΑ ότι «για λόγους ψηφοθηρικούς μετέταξε
526 τραυματιοφορείς ως Σχολικούς φύλακες στους Δήμους (ν.4604/2019, άρθρο87).» Είναι
ψηφοθηρία για τη πλειοψηφία, η κατάργηση Μνημονιακών ρυθμίσεων και οι επιστροφή των
εργαζομένων στους χώρους που δούλευαν, πριν τους απολύσει η Κυβέρνηση ΣαμαράΒενιζέλου!!. Δεν αντέχει, όπως φαίνεται, η πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ να καταργούνται από
το ΣΥΡΙΖΑ, μνημονιακές ρυθμίσεις της Κυβέρνησης Σαμαρά- Βενιζέλου…

