Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης. ΝΑΙ για 15.000 Προσλήψεις στις Ένοπλες Δυνάμεις. Για τους
«ήρωες με τις πράσινες και άσπρες μπλούζες» υποσχέσεις(;) για 4000. Να τον χαιρόμαστε…
Για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, με την ομιλία του στη Θεσσαλονίκη, ανέδειξε τις
«προτεραιότητες» της Κυβέρνησης του με στόχο την μεγάλη ενίσχυση των Μηχανισμών του Κράτους.
Έτσι μετά τους 1500 Ειδικούς φρουρούς που προσέλαβε στους πρώτους μήνες της Κυβέρνησης,
εξήγγειλε ένα Πρόγραμμα 15.000 Προσλήψεων στις Ένοπλες Δυνάμεις, με ορίζοντα 5ετίας.
Ενώ για τους «ήρωες με τις πράσινες και άσπρες μπλούζες» Υγειονομικούς δήλωσε « για μία ακόμη
φορά το σεβασμό μου προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τα στελέχη του, όχι μόνο για την
αυταπάρνησή τους, γιατί η αυταπάρνησή τους ενέπνευσε την ευθύνη στους πολίτες και δικαίωσε τα
σχέδια της πολιτείας.» Και εξήγγειλε για άλλη μια φορά προσλήψεις Νοσηλευτών δηλώνοντας «Αλλά
και σε προσωπικό με 4.000 μόνιμες προσλήψεις κυρίως νοσηλευτών, κυρίως, πρωτίστως από όσους
υπηρέτησαν ως επικουρικοί στην πανδημία.».
Μάλιστα, ενώ για τις 15.000 Θέσεις για τις Ένοπλες Δυνάμεις, καθορίζεται σαφές Πλάνο 5ετίας, για τις
4.000 Θέσεις για την Υγεία δεν υπάρχει καμία χρονική ΔΕΣΜΕΥΣΗ για την πορεία και το πλαίσιο
υλοποίηση τους, προκαλώντας «έντονο προβληματισμό» για την πραγματοποίηση τους..
Όταν μάλιστα, την ίδια αντίστοιχη δέσμευση για προσλήψεις είχε δώσει ο κ. Μητσοτάκης και στις 17
Ιουλίου 2019, όταν εξήγγειλε από το Υπουργείο Υγείας «….και να θέσουν ως πρώτη προτεραιότητα την
άμεση πρόσληψη επιπλέον 2.000 νοσηλευτών.» Από τότε πέρασαν 15 Μήνες(!!) και ούτε φωνή ούτε
ακρόαση για την υλοποίηση της Δέσμευσης για 2000 Προσλήψεις Νοσηλευτών, που όπως φαίνεται
ήταν άλλη μια υπόσχεση του κ. Μητσοτάκη «χωρίς αντίκρισμα» .
Ενώ, μετά από 15 μήνες, η Κυβέρνηση της Ν.Δ δεν έχει αποφασίσει και εγκρίνει με ΔΙΚΗ της Πράξη
Υπουργικού Συμβουλίου, ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΘΕΣΗ- ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για Μόνιμο Προσωπικό στην
Υγεία.
Μάλιστα και οι 940 Θέσεις Γιατρών, οι 1209 Λοιπού Μόνιμου Προσωπικού και η 46 Μόνιμες Θέσεις στο
ΕΚΑΒ, που είναι σε εξέλιξη, είχαν εγκριθεί και ήταν έτοιμες από τη Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, από το
Μάιο του 2019(!!). Και η Κυβέρνηση της Ν.Δ τις προχωρά(;) με το ζόρι, μετά από 15 Μήνες. Ενώ για τη
2Κ/19, έχουν περάσει 18 μήνες(!!) και ακόμη δεν έχουν εκδοθεί ούτε τα προσωρινά αποτελέσματα…
Περιμένουμε, λοιπόν ΑΜΕΣΑ από τη Κυβέρνηση της Ν.Δ να κάνει πράξη τα όσα εξήγγειλε ο
Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, προχωρώντας ΑΜΕΣΑ την έκδοση σχετικής Προκήρυξης για 4.000
Θέσεις. Αλλιώς, θα παραμείνει και αυτή μια υπόσχεση «χωρίς αντίκρισμα» όπως οι 2.000 Θέσεις
Νοσηλευτών από τον Ιούλιο του 2019. Ιδού η Ρόδος για τη Κυβέρνηση και τον κ. Μητσοτάκη…
Υ. Γ 1: Μετά από 15 μήνες διακυβέρνησης της Ν.Δ, οι συγκρίσεις με την απερχόμενη Κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ είναι καταλυτικές. Μέσα σε 15 μήνες διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ( Σεπτέμβριος 2015Δεκέμβριος 2016) είχαν εκδοθεί 5 Προκηρύξεις (4Κ-5Κ/2015, 1ΕΓ/2016, 6Κ/2016, 7Κ/2016 ) και 2
Προκηρύξεις από Επιλαχόντες της 4-5Κ/2015, που αφορούσαν 4.422 Μόνιμες Θέσεις(!!). Ενώ
τους 15 μήνες Κυβέρνηση η Ν.Δ, δεν έχει εκδώσει ΟΥΤΕ ΜΙΑ(!!) ΔΙΚΙΑ της προκήρυξη για
Μόνιμο Προσωπικό, δηλαδή (0)ΜΗΔΕΝ!!!. Και η ίδια «τρέχει» με απίστευτες καθυστερήσεις,
όσες Προκηρύξεις είχε ετοιμάσει και εγκρίνει, το Μάιο του 2019, η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Υ. Γ 2: Τα ΦΕΚ να βάλαμε για να βοηθήσουμε το κ. Κοντοζαμάνη που δηλώνει δεξιά και όχι
αριστερά «ότι ψάχνει στο Υπουργείο να βρει τις προσλήψεις που έκανε στην Υγεία ο ΣΥΡΙΖΑ!!..»
Τα δικά της ΦΕΚ για Μόνιμες Προσλήψεις να δούμε πότε θα μας παρουσιάσει η Κυβέρνηση της
Ν.Δ και ο κ. Κοντοζαμάνης….

