
 

Κυριάκο Μητσοτάκη: Κάποιος να σου υπενθυμίσει  ότι οι εργαζόμενοι στην Υγεία δεν έχουμε μνήμη 

χρυσόψαρου… 

Άλλη μια επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη σε Νοσοκομείο- μετά τον Ευαγγελισμό πήγε και το Μεταξά - που επιβεβαιώνει, όπως 

και η προηγούμενη, τον αρχικό τίτλο του κειμένου. 

Όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης στις συναντήσεις του στο Νοσοκομείο Μεταξά, όχι μόνο δεν έχουν σχέση με τα πεπραγμένα των 

Κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ-Ν.Δ στο χώρο της Υγείας και του Δημοσίου - και ιδιαίτερα τη θητεία του στη Κυβέρνηση Σαμαρά- 

Βενιζέλου στο Υπουργείο Μεταρρύθμισης- αλλά υποτιμούν  και τους ίδιους τους εργαζόμενους, όταν λέει τόσα ψέματα, 

νομίζοντας ότι απευθύνεται σε ιθαγενείς, τάζοντας καθρεφτάκια και πολύχρωμες πέτρες… 

Δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης: «Σε ένα στενό δημοσιονομικό περιβάλλον, με αυστηρούς περιορισμούς στη σχέση προσλήψεων 

και αποχωρήσεων, το Κράτος πρέπει να θέτει προτεραιότητες στις προσλήψεις. Και για εμάς οι προσλήψεις στο χώρο της 

Υγείας αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα, ειδικά στο νοσηλευτικό προσωπικό. Σε αυτήν την κατεύθυνση ελπίζω να 

κινηθεί και η Κυβέρνηση και σίγουρα θα κινηθούμε εμείς την επόμενη μέρα. Να θυμίσω ότι υπήρχε προγραμματισμός 

προσλήψεων από το 2015 όταν αποχώρησα από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Ο χώρος της Υγείας, ήταν 

πρώτος στις δικές μας πολιτικές προτεραιότητες!!!!!». 

Να θυμίσουμε λοιπόν στο κ. Μητσοτάκη τι έγινε στην Υγεία τη Περίοδο 2010-2014 καθώς και  τη περίοδο που ήταν ο ίδιος  

Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης: 

Προκηρύξεις για μόνιμο προσωπικό και γιατρούς 2010-2014: ΚΑΜΙΑ!!!! 

Αποχωρήσεις 2010-2014: 18.000. Μνημονιακή δέσμευση 1/5,θα μπορούσαν να γίνουν 3.600 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ: δεν 

έγινε ούτε μία!!!! 

Επί  θητείας του στη Κυβέρνηση Σαμαρά- Βενιζέλου: 

Έκλεισαν  Νοσοκομεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 1500 κλίνες λιγότερες στο Ε.Σ.Υ!!!!. 

Εκδόθηκαν Νέοι Οργανισμοί Νοσοκομείων που προέβλεπαν συρρικνώσεις- καταργήσεις 700 κλινικών!!! ( Στο Μεταξά 

καταργήθηκε 1 Κλινική, ενώ  προβλεπόταν η κατάργηση άλλων 2 που δεν προχώρησε τελικά, μετά από τους αγώνες των 

εργαζομένων…) 

1655 Εργαζόμενοι τέθηκαν σε διαθεσιμότητα για 2 μήνες , ενώ 15 από αυτούς, βρέθηκαν από τη Θεσσαλονίκη στην 

Αθήνα!!, όμηροι για 3 χρόνια (επιλύθηκε το 2015) 

Απολύθηκαν 2.500 γιατροί της Άθμιας με συνοπτικές διαδικασίες και έκλεισαν δεκάδες Δημόσιες Δομές!!!!. 

Μέσω του Νόμου για τη Αξιολόγηση-Διαθεσιμότητα (που σχεδιάσατε ΕΣΕΙΣ κ. Μητσοτάκη) υπήρχε η ΔΕΣΜΕΥΣΗ να τεθούν 

σε Διαθεσιμότητα 7.000 Εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία, ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΤΑΝ στους σχεδιασμούς του Υπουργείου σας!!! 

Αυτή τη πραγματικότητα της θητείας σας και των πολιτικών που εφαρμόσατε κ. Μητσοτάκη, οι Εργαζόμενοι στην Υγεία 

την ένοιωσαν στο πετσί τους και έδωσαν τις απαντήσεις που έπρεπε, από τη μια  με τους Αγώνες που έδωσαν για να μην 

περάσουν τα σχέδιά σας-και το κατάφεραν σε μεγάλο βαθμό να ακυρώσουν τις πολιτικές σας (Νόμος της Αξιολόγησης) 



και από την άλλη με την ουσιαστική συμβολή που είχαν οι εργαζόμενοι στην Υγεία, στις πολιτικές αλλαγές που υπήρξαν 

από το 2015 και μετά. 

Τέλος κ. Μητσοτάκη για να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης τη σημαίνει ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ στο χώρο της  Υγείας στη 

Πραγματικότητα –και όχι στα χαρτιά όπως σχεδιάζατε ΕΣΕΙΣ-  ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ, να σας ενημερώσουμε τι έχει γίνει, 

στο χώρο της Υγείας από το 2015 και μετά-μέχρι σήμερα- με ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ  .Σε ένα στενό δημοσιονομικό 

περιβάλλον, με αυστηρούς περιορισμούς στη σχέση προσλήψεων και αποχωρήσεων, με τις ίδιες μνημονιακές δεσμεύσεις 

που είχαν και οι προηγούμενες Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ-Ν.Δ. Αναλυτικά: 

4-5Κ /2015 :  905 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ Νοσηλευτικού- Παραϊατρικού και άλλων Ειδικοτήτων. Έχει ολοκληρωθεί. 

Προκήρυξη ΕΚΑΒ : 189 θέσεις το 2015 και 93 το 2016. Σύνολο 282 θέσεις. Έχουν ολοκληρωθεί. 

698 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Νοσηλευτικού- Παραϊατρικού και άλλων Ειδικοτήτων με κυλιόμενους Πίνακες της 4-5Κ/2015. Έχει 

ολοκληρωθεί. 

7Κ/2016: 1665 Θέσεις Νοσηλευτικού- Παραϊατρικού και άλλων Ειδικοτήτων. Έχουν βγει οι Προσωρινοί Πίνακες για ΠΕ-ΤΕ-

ΥΕ. Αναμένονται οι Πίνακες για ΔΕ. Η ολοκλήρωση προβλέπεται για το τέλος του 2017, αρχές του 2018. 

Διοικητικοί ΑΣΕΠ 1998: 880 Διοικητικοί Υπάλληλοι έχουν διοριστεί στα Νοσοκομεία-Κ. Υγείας. Έχει ολοκληρωθεί 

ΣΥΝΟΛΟ: 4.430 Θέσεις ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ!!!!! Για τη περίοδο της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και ΜΗΔΕΝ (0)!!!! Τα 

χρόνια που κυβερνούσατε ΕΣΕΙΣ κ. Μητσοτάκη!!. 

Σε αυτές εάν προσθέσουμε τις προσλήψεις περίπου 800 ΜΟΝΙΜΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ-μέχρι σήμερα, ενώ υπάρχει έγκριση για 2000 

θέσεις γιατρών- έχουμε μια εικόνα τη σημαίνει ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ενίσχυση του Ε.Σ.Υ στη πράξη και όχι στα λόγια κ. 

Μητσοτάκη. Εάν δε σε αυτή την εικόνα προσθέσουμε και τις παρατάσεις-προσλήψεις μη μόνιμου προσωπικού ( 1300 

Επικουρικοί Γιατροί και Λοιπό Προσωπικό με παράταση έως 31/12/2018, 2300 Νέες Προσλήψεις Επικουρικών Γιατρών και 

585 Λοιπού Προσωπικού, 2850 του ΟΑΕΔ 12 μήνες έως και αρχές 2018, 1200 θέσεις ΟΑΕΔ που έχουν βγει οι Προσωρινοί 

Πίνακες, 500 προσλήψεις Γιατρών-Νοσηλευτών του ΚΕΕΛΠΝΟ για τις ΜΕΘ) έχουμε τη ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ της ενίσχυσης 

του Ε.Σ.Υ στα χρόνια της Διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συγκριτικά με τα χρόνια που κυβερνούσατε εσείς κ. Μητσοτάκη. 

Αυτή τη πραγματικότητα-και δεν είναι τυχαίο- οι μόνοι που δεν την βλέπουν είστε εσείς κ. Μητσοτάκη και οι 

συνοδοιπόροι σας, η πλειοψηφία (ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ) της ΠΟΕΔΗΝ.  

Την επόμενη φορά κ. Μητσοτάκη, όταν πάτε σε Δημόσιο Νοσοκομείο, να μην μιλήσετε ΜΟΝΟ με τις Διοικήσεις  και στους 

χειροκροτητές της ΔΑΚΕ. Να πάτε στο Αμφιθέατρο και να καλέσετε ΟΛΟΥΣ τους εργαζομένους να τους μιλήσετε για το 

όραμα σας για το Δημόσιο. Και τότε θα κατανοήσετε την άποψη που έχουν οι εργαζόμενοι στην Υγεία για εσάς και τις 

πολιτικές που εφαρμόσατε τα προηγούμενα χρόνια και συνεχίζετε να υποστηρίζετε μέχρι και σήμερα. Και τότε θα 

καταλάβετε ότι οι εργαζόμενοι στην Υγεία δεν έχουμε  μνήμη χρυσόψαρου…. 

 


