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Περιφερειακές Αρχές 

Διαφημίζουν τις προσλήψεις συμβασιούχων στις Δομές Υγείας,                   

για να προωθήσουν την μεγαλύτερη απεμπλοκή του κράτους από τη 

χρηματοδότηση της Υγείας 

Ο ένας μετά τον άλλο Περιφερειάρχες της χώρας διαφημίζουν την χρηματοδότηση 

από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) προσλήψεων επικουρικού προσωπικού σε 

μονάδες υγείας. 

Κάνοντας «πλάτες» στην κυβέρνηση που δεν εξασφαλίζει επαρκή κρατική 

χρηματοδότηση για την πλήρη στελέχωση με μόνιμο προσωπικό και τον 

αναγκαίο εξοπλισμό του δημόσιου συστήματος υγείας, δίνουν ταυτόχρονα «το 

παρόν» στις προωθούμενες αναδιαρθρώσεις στο επίπεδο της κεντρικής, τοπικής 

και περιφερειακής διοίκησης, που αναμένονται το διάστημα αυτό... 

Είναι γνωστό σε όλους ότι εδώ και χρόνια γίνεται προσπάθεια να 

ανατεθούν ολοένα περισσότερες κοινωνικές υπηρεσίες σε Δήμους και 

Περιφέρειες, περιορίζοντας σταδιακά την ευθύνη του κράτους σε υποτυπώδεις 

παροχές υγείας και πρόνοιας.  

Οι κυβερνήσεις που ψήφισαν και στήριξαν τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ προετοίμασαν το 

έδαφος με σχετική πρόβλεψη  στο άρθρο 186 , κεφάλαιο Ζ΄ του Ν. 3852/2010 σύμφωνα 

με το οποίο «οι Περιφέρειες ασκούν τις αρμοδιότητες των Υγειονομικών Περιφερειών 

(Δ.Υ.Π.Ε.) της χώρας, οι οποίες τους μεταβιβάζονται με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται 

με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ύστερα από γνώμη της Ένωσης 

Περιφερειών (ΕΝ.ΠΕ.)». 

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν προτάσεις Περιφερειακών Αρχών (πχ Διοίκηση 

Κατσιφάρα με την υπ’ 12/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας) 

να αναλάβουν την λειτουργία των Δημόσιων Δομών Υγείας. 

Η πανδημία και η εξελισσόμενη οικονομική κρίση αξιοποιούνται κατά το δοκούν. 

Γι αυτό την ίδια στιγμή που ο λαός κατανοεί την ανάγκη για ενίσχυση του Δημόσιου 

Συστήματος Υγείας, την ίδια ώρα που απαιτείται να υπάρξει γενναία χρηματοδότησή του 

για υλικοτεχνικές υποδομές και κάλυψη των 30.000 κενών θέσεων ιατρικού, νοσηλευτικού, 

παραϊατρικού και βοηθητικού προσωπικού με μόνιμες σχέσεις εργασίας, γίνονται 
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σχεδιασμένες και συντονισμένες προσπάθειες από κυβέρνηση και Περιφερειακές Αρχές να 

συγκαλυφτούν τα προβλήματα της κρατικής υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης των 

δημόσιων δομών υγείας. Σημειώνουμε ότι ακόμη και στην πανδημία δεν προσελήφθη ούτε 

ένας μόνιμος υπάλληλος παρά μόνο 4.000 έκτακτο επικουρικό υγειονομικό προσωπικό!!! 

Συντονισμένα προωθείται η μεγαλύτερη απεμπλοκή του κράτους από τη 

χρηματοδότηση της Υγείας, η παραπέρα ιδιωτικοποίηση, η εμπορευματοποίηση, η ενίσχυση 

της ανταποδοτικότητας, των ΣΔΙΤ και της επιχειρηματικής δραστηριότητας.   

Επιχειρείται η απορρόφηση της δυσαρέσκειας, ο εφησυχασμός και ο 

αποπροσανατολισμός εργαζομένων, ανέργων και συνταξιούχων από αυτές τις διεκδικήσεις.  

Δεν μας παραπλανούν. 

Η μάσκα του ενδιαφέροντος που προσπαθούν να φορέσουν πλασάροντας ως λύσεις 

τη διεύρυνση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, την συνέχιση της εργασιακής 

ανασφάλειας και τα μπαλώματα με τις συμβάσεις επικουρικού προσωπικού δεν μας ξεγελά. 

Απαιτούμε Δημόσιο Σύστημα Υγείας, ενιαίο, σύγχρονο με δωρεάν παροχές υγείας 

για όλο το λαό, σε όλες της περιοχές της χώρας, με ενισχυμένη την πρωτοβάθμια 

φροντίδα υγείας,  με αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, με στελέχωση όλων 

των Δημόσιων Μονάδων Υγείας με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό και 

εξοπλισμένο με όλα τα σύγχρονα ιατροτεχνολογικά μηχανήματα. 

               

 


