Η «ενίσχυση» της χρηματοδότησης του ΕΣΥ. Άλλο ένα μεγάλο ψέμα του κ.
Μητσοτάκη και της Κυβέρνησης της Ν.Δ.
Όπου σταθούν Πρωθυπουργός και Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, μιλάνε με θαυμασμό για
την θωράκιση του ΕΣΥ για την αντιμετώπιση της Πανδημίας από τη Κυβέρνηση της Ν.Δ. Μα όπως
φαίνεται, η αλήθεια των αριθμών και τα πραγματικά στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, όχι μόνο
διαψεύδουν το αφήγημα της Κυβέρνησης για ενίσχυση του ΕΣΥ, αλλά θέτουν και σε σοβαρή
αμφισβήτηση τα όποια σχέδια τους για την αντιμετώπιση της Πανδημίας.
Έτσι, μετά το φιάσκο με τις «930 Κλίνες ΜΕΘ» που οσονούπω θα γίνουν 1200 δια στόματος του ίδιου
του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη, έρχονται και τα στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού από το
Υπουργείο Οικονομικών για να αποδείξουν «τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα» της Κυβέρνησης της Ν.Δ.
Σύμφωνα λοιπόν με το Μηνιαίο Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού Αύγουστος 2020, σελίδα
5 Πίνακας 4, η χρηματοδότηση για το 1ο οκτάμηνο του 2020 των Νοσοκομείων είναι 85.000.000€
λιγότερα με την αντίστοιχη χρηματοδότηση του 1 ο οκταμήνου του 2019. Αναλυτικά:
2 Μεταβιβάσεις σε Νοσοκομεία:
2019: 670.000.000€(εκ των οποίων Επιχορηγήσεις εφημεριών και υπερωριών 151.000.000€)
2020: 585.000.000€ (εκ των οποίων Επιχορηγήσεις εφημεριών και υπερωριών 151.000.000€)
Τα «αποκαλυπτικά» αυτά στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, επιβεβαιώνουν, για άλλη μια φορά
τις καταγγελίες των εργαζομένων και των Σωματείων στην Υγεία, για την πολιτική απόφαση του κ.
Μητσοτάκη και της Κυβέρνησης της Ν.Δ με στόχο από τη μια τη συστηματική υποχρηματοδότηση του
ΕΣΥ και από την άλλη την ενίσχυση του Ιδιωτικού Τομέα, όπως με τα πρόσφατα «δωράκια» των
30.000.000€, για τις Κλίνες ΜΕΘ των 1672€/ημέρα.
Και αποκαλύπτουν την «επικοινωνιακή αλητεία» της Κυβέρνησης της Ν.Δ, όταν μιλάει και χειροκροτεί
τους «ήρωες με τις πράσινες και άσπρες μπλούζες» και υπόσχεται «λαγούς με πετραχήλια» την ίδια
στιγμή, με τον περιορισμό της χρηματοδότησης, υπονομεύει ανοικτά τον αγώνα τους απέναντι στη
νόσο και την προσπάθεια τους να προσφέρουν αξιοπρεπείς υπηρεσίες στους ασθενείς και τους
πολίτες.
Η μείωση της χρηματοδότησης του ΕΣΥ μέσα στην έξαρση της Πανδημίας, θα έπρεπε να ήταν πρώτη
είδηση στα ΜΜΕ. Για τη εξαγορά της σιωπή τους, ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη νέα οικονομική ενίσχυση
τους, που όπως φαίνεται θα πιάσει τόπο, όπως και η προηγούμενη…
Ο αγώνας για την αύξηση των κρατικών δαπανών για την Δημόσια υγεία, για την στελέχωση με μόνιμο
προσωπικό και την εξασφάλιση των αναγκαίων μέσων και υποδομών του ΕΣΥ συνεχίζεται. Ιδιαίτερα
αυτή την περίοδο που το ΕΣΥ έχει αναλάβει μόνο του να αντιμετωπίσει την πανδημία και να δώσει τη
μάχη για τη σωτηρία των πολιτών και της Κοινωνίας.
Πρέπει ΑΜΕΣΑ οι εργαζόμενοι και τα Σωματεία να πάρουν πρωτοβουλίες για την οργάνωση
πολύμορφων κινητοποιήσεων που θα βάλουν ένα τέλος στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της
Κυβέρνησης της Ν.Δ και θα επιβάλουν μια άλλη πολιτική στην Υγεία προς όφελος της κοινωνίας και
των πολιτών.
Υ.Γ : Παρακαλείται όποιος βρει κάποια ανακοίνωση της πλειοψηφίας της ΠΟΕΔΗΝ για τη μειωμένη
χρηματοδότηση και τις ευθύνες της Κυβέρνησης της Ν.Δ, να τη φυλάξει. Γιατί θα αποτελέσει στο
μέλλον πολύτιμο Ιστορικό κειμήλιο….

