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Δευτέρα, 10 Νοέμβριος 2014 09:35 -

Το 2011 το υπουργείου υγείας είχε προκηρύξει θέσεις για προσλήψεις 2000 γιατρών. Όμως
οι προσλήψεις δεν προσχωρούν και ο κ Γρηγοράκος εξήγησε ως εξής την αδυναμία των
προσλήψεων «από τα συμβούλια κρίσης τα οποία ήταν πριν το 2011 και είχαν κάνει τις
εισηγήσεις, οι περισσότεροι εισηγητές έχουν πάρει σύνταξη - και δεν μπορεί να
προχωρήσει ένα συμβούλιο χωρίς να είναι μπροστά ο εισηγητής, ο οποίος δεν είναι πλέον
στο ΕΣΥ».

Άλλο τόσο, «από τις 2000 θέσεις που είχαμε προκηρύξει το 2011, τους γιατρούς τους
ψάχνουμε με το σταγονόμετρο, καθώς έψαξαν να βρουν αλλού δουλειά και έχουν
τακτοποιηθεί, πήγαν στο εξωτερικό ή άνοιξαν ιδιωτικά ιατρεία, και τώρα δεν βρίσκονται».

Ο χειρισμός για την περιστολή της ιατροφαρμακευτικής δαπάνης είναι ξεκάθαρο ότι έχει
μεν πετύχει την περιστολή των δαπανών αλλά διέλυσε το σύστημα και την ομαλή
λειτουργία του. Το θλιβερό είναι το ΕΣΥ δεν ενδιαφέρει τους έλληνες γιατρούς που έχουν
στραφεί σε πολύ καλύτερες λύσεις για το επάγγελμά τους στο εξωτερικό.

Η έλληνες πολίτες δαπάνησαν τα χρήματα για την εκπαίδευση των γιατρών αλλά το
σύστημα υγείας δεν μπορεί να απορροφήσει τους γιατρούς που εκπαίδευσε. Τους
στέλνουμε έτοιμους σε χώρες του εξωτερικού και προσφέρουν εκεί τις υπηρεσίες τους.

Παράλληλα το φακελάκι στα δημόσια νοσοκομεία συνεχίζει να λειτουργεί και ο τρόπος που
βρήκαν για να εμποδίσουν την συναλλαγή είναι να δημοσιεύονται οι ημερομηνίες των
χειρουργείων στο διαδίκτυο για να μην είναι αναγκασμένος ο ασθενής να πληρώνει τον
χειρούργο για να του ορίσει ημερομηνία..
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Ο υπουργός παιδείας κ Λοβέρδος για το πρόβλημα των ελλείψεων στα σχολεία καθώς δεν
υπάρχουν χρήματα για προσλήψεις σκέφτηκε ότι εάν δεν βρεθεί λύση να καλέσει εθελοντές
αδιόριστους να εργαστούν χωρίς αμοιβή με αντάλλαγμα μόρια για προσλήψεις που θα
γίνουν στο μέλλον.

Την επόμενη σχολική χρονιά καθώς προβλέπονται 8000 χιλ συνταξιοδοτήσεις ο υπουργός
σήκωσε τα χέρια καθώς οι ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό θα φτάσουν τις 15000.Ενω εάν
συνεχίσει ο κανόνας 10 αποχωρίσεις για μία πρόσληψη ο αριθμός των προσλήψεων δεν θα
μπορεί να ξεπεράσει τους 1000.

Και στην παιδεία η διαχείριση του αριθμού των δασκάλων και καθηγητών που πρέπει να
εργάζονται στα σχολεία είναι στον αέρα και με μεγάλα προβλήματα στην λειτουργία των
σχολείων.

Αυτό στην πραγματικότητα εκτός από τους δασκάλους και τους αδιόριστους καθηγητές
λίγους ενδιαφέρει και εάν τελικά έρχεται ως πρόβλημα αυτό γίνεται για προεκλογικούς
λόγους. Η δημόσια παιδεία είχε τα ίδια χάλια και όταν οι καθηγητές περίσσευαν και
εργάζονταν το πολύ 16 ώρες την εβδομάδα

Οι διορισμοί και οι ανάγκες για προσωπικό στο δημόσιο έρχονται και πάλι στην
επικαιρότητα δίνοντας ελπίδες στις στρατιές των ανέργων που έχουν την προσοχή για
εργασία στο δημόσιο.

Η παραγωγή πτυχιούχων που έχουν ως κατεύθυνση το δημόσιο για εργασία δεν έχει μειωθεί
στο ελάχιστο παρόλο που δεκάδες χιλιάδες αναμένουν για τις ίδιες θέσεις εργασίας πότε
θα προκηρυχτεί ο ανάλογος διαγωνισμός.
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