ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΑΠ-ΠΓΝΙ
ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ και ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ στην ΥΓΕΙΑ
από τον Τομεάρχη Υγείας της Ν.Δ. Κο Β. Οικονόμου
Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 2-3-2018 στο ΠΓΝΙ η πολυαναμενόμενη
επίσκεψη του Τομεάρχη Υγείας της ΝΔ κου Β. Οικονόμου και οι συναντήσεις του με
την διοίκηση και τον σύλλογο εργαζομένων. Η συνάντηση, όπως περιμέναμε, ήταν
αποκαλυπτική για τις προθέσεις του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο
χώρο της Υγείας.
Η ΔΑΚΕ και ο Γραμματέας του Συλλόγου (ΔΗΣΥ) είχαν φροντίσει στα πλαίσια της
τακτικής που εφαρμόζουν και στην ΠΟΕΔΗΝ, να βγάλουν ανακοίνωση-καταγγελία,
ερήμην των άλλων παρατάξεων βάζοντας πλάτη στον Τομεάρχη Υγείας της ΝΔ.
Απαντώντας στα ερωτήματα της παράταξης μας ο Κος Οικονόμου ήταν
αποκαλυπτικός. Όχι μόνο δεν πήρε πίσω της δηλώσεις του ότι θα βάλει “Χ” σε
όσους προσλήφθηκαν τα τελευταία χρόνια, αλλά ξεκαθάρισε ωμά και ξάστερα ότι:


Oι Σοβιετικού τύπου ΤΟΜΥ θα αντικατασταθούν από ιδιωτικές και Δημόσιες
συμπράξεις Ιατρείων, που θα περιλαμβάνουν περισσότερες Ιατρικές
ειδικότητες. Ταυτόχρονα θα ενισχυθούν τα Κέντρα Υγείας και θα
υπογραφούν συμβάσεις με ιδιώτες Ιατρούς.



Ο συνολικός προϋπολογισμός της Υγείας θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα και
τα Νοσοκομεία θα πρέπει πλέον να βρουν τρόπους να έχουν έσοδα και από
Ασφαλιστικές εταιρείες και από ιδιώτες, οι οποίοι θα κάνουν ιατρικές
πράξεις χρησιμοποιώντας τις δομές και το προσωπικό των Δημόσιων
Νοσοκομείων!



Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες καθαριότητας, φύλαξης, σίτισης & εστίασης θα
επιστρέψουν ξανά στους εργολάβους για να ελαφρυνθούν οι
προϋπολογισμοί των Νοσοκομείων! (Δεν τον ενημέρωσε ο λαλίστατος
Πρόεδρος του Συλλόγου και στέλεχος της ΔΑΚΕ, ότι με τις νέες συμβάσεις
και οι εργαζόμενοι πληρώνονται καλύτερα και το δημόσιο έχει όφελος)

Αξιοσημείωτο επίσης είναι πως δεν πήρε καμία θέση για την αξιολόγηση και τις
απολύσεις με τον Νόμο του Μητσοτάκη, καμία θέση για τον ενιαίο Νοσηλευτικό
κλάδο, ενώ ο αναπληρωτής Τομεάρχης κος Φωτήλας ειρωνεύτηκε ερώτηση για το
ανθυγιεινό επίδομα.

Συμπέρασμα….; ΟΡΥΜΑΓΔΟΣ! Ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική με ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ,
μειώσεις προϋπολογισμών, μειώσεις μισθών, ιδιωτικοποίηση της Υγείας και

ειρωνείες. Ότι δηλαδή προσπάθησαν να εφαρμόσουν και στην εποχή της
Σαμαροβενιζελικής παντοδυναμίας. Αποκαλυπτική η δήλωση που έκανε στην
συνέντευξη στα τοπικά μέσα “... ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ (ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ), ΝΑ ΠΛΗΡΏΣΕΙ ΚΙΟΛΑΣ ΛΙΓΟ, ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ
ΤΖΑΜΠΑ ΚΑΙ ΒΕΡΕΣΕ”!!!

Ας προσέξουν καλά λοιπόν όσοι θέλγονται από τους σχεδιασμούς της
ΝΔ στο χώρο της Υγείας. Το ξαναζήσαμε.
Ευχαριστούμε αλλά δεν θα ξαναπάρουμε.

