ΤΕΛΟΣ οι προσλήψεις Μόνιμου Προσωπικού για το 2019!!. Πάνε στο 2020 και βλέπουμε…
Πανηγυρική Διάψευση των ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ της Ν.Δ και του ίδιου του κ. Μητσοτάκη!!
Ο εμπαιγμός των εργαζομένων στην Υγεία, από τη Κυβέρνηση της Ν.Δ, δεν έχει σταματημό!!. Να θυμίσουμε ΤΙ
ΔΕΣΜΕΥΟΤΑΝ ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης και η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, σε επίσκεψή
του στο Υπουργείο, στις 16 Ιουλίου, λίγες μέρες μετά τις εκλογές του Ιουλίου: «Το Υπουργείο Υγείας
επισκέφθηκε στις 13.00 μ. μ. o Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ενημερώθηκε από τον νέο υπουργό
Βασίλη Κικίλια και τον Υφυπουργό Βασίλη Κοντοζαμάνη για την κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία και
τους χώρους ευθύνης τους.
Στη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Μητσοτάκης τους ζήτησε να προχωρήσουν στις εξής ενέργειες: Να
επιταχυνθούν οι διαδικασίες προσλήψεων ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, οι οποίες
σχετίζονται με τις προκηρύξεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, και να θέσουν ως πρώτη προτεραιότητα την
άμεση πρόσληψη επιπλέον 2.000 νοσηλευτών!!!.
Απέναντι στις ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ αυτές το Υπουργείο, δεν προχώρησε στην έκδοση ΚΑΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, παρά το ότι από τη Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είχαν εγκριθεί, 1500 Θέσεις για να προκηρυχθούν, είχαν
γίνει οι κατανομές ανά ΥΠΕ και Νοσοκομείο και εκκρεμούσε απλά η έκδοσή της.
Αντί λοιπόν για ΑΜΕΣΗ έκδοση Προκήρυξης 2000 Νοσηλευτών, όπως έχει ΔΕΣΜΕΥΘΕΙ ο ίδιος ο Πρωθυπουργός
κ. Μητσοτάκης!! Ήρθε η ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΙΑΨΕΥΣΗ, ότι δεν πρόκειται να υπάρξει Προκήρυξη για το 2019!!.
Σε κινητοποίηση των εργαζομένων στην 7η ΥΠΕ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, «Άφωνοι έμειναν οι εργαζόμενοι
των νοσοκομείων της Κρήτης που συμμετείχαν στην παράσταση διαμαρτυρίας στην 7η ΥΠΕ από την απάντηση
της Διοικήτριας της υγειονομικής περιφέρειας σχετικά με την ημερομηνία προκήρυξης των θέσεων
προσωπικού που έχει εξαγγείλει η Κυβέρνηση δια στόματος Πρωθυπουργού.
Συγκεκριμένα η Διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ ανέφερε ότι σύμφωνα με όσα της έχουν μεταφερθεί από το υπ. Υγείας
η προκήρυξη των θέσεων που έχει εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης και επαναλαμβάνει συνεχώς ο κ. Κικίλιας στις
διάφορες συνεντεύξεις του, θα βγει στον αέρα στις αρχές του 2020!!!»
Η Κυβέρνηση της Ν.Δ και το Υπουργείο Υγείας, ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ να μην προχωρήσουν σε Προκήρυξη μέσα στο
2019 ( παρά το ότι έχουν εγκριθεί και κατανεμηθεί 1500 Θέσεις!!!) και να κάνουν Προκήρυξη αρχές του 2020!!!
Για άλλη μια φορά, το Υπουργείο Υγείας και η Κυβέρνηση της Ν.Δ, επιλέγουν, για να υπηρετήσουν το
αφήγημα «της καμένης γης» ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΟΥΝ τη λειτουργία του Ε.Σ.Υ, ακυρώνοντας μια ΕΤΟΙΜΗ
προκήρυξη για το 2019, με άθλιες μικροκομματικές σκοπιμότητες, για το επόμενο(;) έτος. Για άλλη μια φορά,
αποδείχθηκαν «κατώτεροι των περιστάσεων» και ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ τους ήταν «άνευ αντικρίσματος…»
ΕΞΑΠΑΤΩΝΤΑΣ συνειδητά και με σχέδιο τους εργαζόμενους στην Υγεία. Να ξέρουν όμως ότι, όπως λέει ο λαός
μας «το ψέμα έχει κοντά ποδάρια…»
Υ.Γ : Μην περιμένετε καμιά ανακοίνωση από τη πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ για τις υποσχέσεις της Κυβέρνησης
και του ίδιου του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη, για Μόνιμες προσλήψεις, που διαψεύδονται πανηγυρικά
από τους ίδιους!!. 4 Μήνες με Κυβέρνηση Ν.Δ, η πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ, ακόμη και σήμερα βγάζει Δελτία
Τύπου, καταγγέλλοντας τον Πολάκη και τη Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ!!. Ας ελπίσουμε, τους επόμενους μήνες, η
πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ να ενημερωθεί, ότι έγιναν εκλογές στις 7 Ιούλη και πλέον Κυβέρνηση είναι η Ν.Δ…

