
 

Οι «μηδενικές προσλήψεις», οι «αόμματοι»  της ΠΟΕΔΗΝ και η ΑΛΗΘΕΙΑ… 

Η πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ, μέσα σε όλα τα άλλα παραμύθια που αναδεικνύει τα τελευταία χρόνια, που στη 

Κυβέρνηση είναι οι  ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,είναι και το θέμα των προσλήψεων στο χώρο της Υγείας. Περίοπτη θέση στα 

Δελτία Τύπου που εκδίδονται καθημερινά – και που αισίως φτάσαμε στις 2.000 σελίδες!!! από το Γενάρη του 

2015… – είναι το αφήγημα των «μηδενικών προσλήψεων» στο χώρο της Υγείας. Μέχρι και στο τελευταίο Γενικό 

Συμβούλιο ο Πρόεδρος μίλησε για 600 προσλήψεις-όλες και όλες- από το 2015 έως σήμερα!!!. Και 8100 

αποχωρήσεις μέχρι τον Αύγουστο του 2017!!!!.  Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πρόεδρος εκτίθεται λέγοντας εν 

γνώσει του ψέματα για τις προσλήψεις. Το ίδιο είχε συμβεί και τη προκήρυξη του ΟΑΕΔ, όταν σε Ε.Ε και σε Γ.Σ 

επανειλημμένα «διέρρεε τα ιμάτια του» ότι θα έρθουν μόνο 500 άτομα και θα παίρνουν 500ε θα είναι 

χρηματοδότηση ΕΣΠΑ και η Κυβέρνηση κοροϊδεύει όταν μιλάει για 4000!!. Όλοι γνωρίζουμε τη πραγματικότητα. 

Ήρθαν 4.000 σε 2 δόσεις-2800 και 1200- ( οι οποίες θα παραταθούν για ένα χρόνο ακόμα, σύμφωνα με τις 

δεσμεύσεις που έδωσε η Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας) πληρώνονται με βάση το Ενιαίο, και δουλεύουν και 

κυκλικό ωράριο( 4 νύχτες-2 Κυριακές). Είναι δε τέτοιος ο αντιπολιτευτικός ίστρος που συνεχίζει να λέει ψέματα 

μέχρι και σήμερα, όταν μιλά  για «χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ» όταν γνωρίζει πολύ καλά ότι η χρηματοδότηση 

γίνεται από Ειδικό Λογαριασμό του ΟΑΕΔ για τη καταπολέμηση της Ανεργίας. Ας θυμίσουμε λοιπόν στο 

Πρόεδρο και τη πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ(ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ), τι γίνεται με τις προσλήψεις στην Υγεία στη 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ που ζουν οι εργαζόμενοι. Αναλυτικά: 

Α. ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ: 

-Έχει ολοκληρωθεί η 4Κ-5Κ/2015 και έχουν έρθει στο Σύστημα 905 ΜΟΝΙΜΟΙ, από το καλοκαίρι του 2016. 

-Έχει ολοκληρωθεί η πρόσληψη 189 ΜΟΝΙΜΩΝ για το ΕΚΑΒ, μέσα στο 2016.  

- Με κυλιόμενους πίνακες της 4Κ-5Κ, έχουν έρθει στο σύστημα 698 ΜΟΝΙΜΟΙ από το καλοκαίρι του 2017. 

- Έχουν προσληφθεί από τους διορισμούς του ΑΣΕΠ 98 περίπου 980 ΜΟΝΙΜΟΙ μέχρι το καλοκαίρι του 2017 

Τέλος έχουν προσληφθεί και περίπου 700 μόνιμοι Γιατροί από προκηρύξεις που εκκρεμούσαν και νέες 

προκηρύξεις του 2015-16. 

ΣΥΝΟΛΟ Α: 905+189+698+980+700= 3472 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ έως το καλοκαίρι του 2017 

Β. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ: 

7Κ/2017: 1666 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ. Έχουν βγει οι τελικοί πίνακες για 700 θέσεις ΤΕ και είναι για διορισμό  και οι 

προσωρινοί για ΠΕ-ΔΕ-ΥΕ. Αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το Φλεβάρη του 2018. 

93 Θέσεις ΜΟΝΙΜΩΝ για το ΕΚΑΒ σε διορισμό. 

177 Θέσεις ΜΟΝΙΜΩΝ από τις ειδικές κατηγορίες (πολύτεκνοι κ. α) 

780 Θέσεις ΜΟΝΙΜΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ που είναι σε προκηρύξεις-διορισμούς  σε ΟΛΑ τα Νοσοκομεία. 

ΣΥΝΟΛΟ Β: 1666+93+177+780= 2716 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 



Γ. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 

1300 εργαζόμενοι ( Ιατροί και λοιπό προσωπικό) που παρατάθηκαν έως 31-12-2018 

2300 Επικουρικοί Γιατροί που έχουν προσληφθεί από το 2016.  

585 Επικουρικό λοιπό προσωπικό που έχουν διοριστεί μέσα στο 2017. 

ΣΥΝΟΛΟ Γ:  4185 Επικουρικό προσωπικό  

Δ. ΚΕΕΛΠΝΟ: 

500 Εργαζόμενοι 2ετούς θητείας που έχουν έρθει ΟΛΟΙ  στα Νοσοκομεία. 

ΣΥΝΟΛΟ Δ: 500 Εργαζόμενοι. 

Ε. ΟΑΕΔ: 

4000 Εργαζόμενοι 12μηνης θητείας , με παράταση για ένα χρόνο ακόμα ( σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του 

Υπουργείου Υγείας) 

ΣΥΝΟΛΟ Ε: 4000 Εργαζόμενοι 

Αυτές είναι οι προσλήψεις που έχουν γίνει ή βρίσκονται σε εξέλιξη για την ενίσχυση του ΕΣΥ. Εάν αθροίσουμε 

τα παραπάνω σύνολα έχουμε ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ για τις προσλήψεις στο χώρο της Υγείας και όχι τα 

«παραμύθια της Χαλιμάς» που εκδίδει σε συνέχειες ο Πρόεδρος και η πλειοψηφία(ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ) στα 

καθημερινά Δελτία Τύπου. Μια πραγματικότητα που στις «600 προσλήψεις τη διετία 2015-2017» όπως 

υποστηρίζει η πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ  ΕΧΕΙ ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΞΕΙ  6188 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ 8685 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ-ΚΕΕΛΠΝΟ-ΟΑΕΔ. Αυτή τη πραγματικότητα όσα Δελτία Τύπου και να βγάλει ο Πρόεδρος και η 

πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ(ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ)όσα ψέματα και να πει, σε όσα ΜΜΕ και να μιλήσει, δεν μπορεί να την 

αμφισβητήσει. 

Οι προσλήψεις αυτές είναι μια σημαντική ενίσχυση του Συστήματος Υγείας και δείχνει τη διαφορετική 

φιλοσοφία και αφήγημα  της Κυβέρνησης ΣΥΡΖΑ-ΑΝΕΛ σε σχέση με τις Κυβερνήσεις ΠΑΣΟ-Ν.Δ. Μέσα στις 

Μνημονιακές Δεσμεύσεις που ζούμε, οι Κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ-Ν.Δ σε 18000 αποχωρήσεις 2010-2014 είχαμε 

ΜΗΔΕΝ(0)!!! Προσλήψεις, ενώ στα χρόνια 2015-2017, που έχουμε Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχουμε 8100 

αποχωρήσεις, έχουμε 6188 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ 8685 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ-ΚΕΕΛΠΝΟ-ΟΑΕΔ. Εμείς δεν έχουμε να 

πούμε τίποτα άλλο…. Ελπίζουμε ο Πρόεδρος και  η πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ να δει το «φως το αληθινό»….  

Υ.Γ 1: Και δεν έχουμε υπολογίσει  τις 1450 ΜΟΝΙΜΕΣ θέσεις Ιατρικού που έχουν εγκριθεί για το 2018 ( 450 για 

ΠΕΔΥ, 500 για τα ΤΕΠ και 500 για άλλα Νοσοκομεία). 

Υ.Γ 2: Σαν επίλογο θα παραθέσουμε τα ΕΠΙΣΗΜΑ στοιχεία, του Υπουργείου Υγείας, όπως αποτυπώνονται στην 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ: 

 Δεκέμβρης  2015 : 77.697 

Οκτώβριος 2016:   78.030 

Οκτώβριος 2017:   78.837 

« Καληνύχτα κ. Πρόεδρε και πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ(ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ)» 


