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Με έκπληξη διαπιστώνουμε τις τελευταίες, σαφώς προεκλογικές ημέρες, την ένταξη στο
προσωπικό του Οργανισμού μας Διοικητών & Υποδιοικητών Yγειονομικών Περιφερειών και
Νοσοκομείων (ΦΕΚ 530 Γ΄, 698 Γ΄, 702 Γ΄) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.
3730/2008 (ΦΕΚ 262 A΄/2008). Διευκρινίζεται ότι οι υπάλληλοι αυτοί μετατάσσονται σε
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προσωποπαγείς θέσεις, κι επομένως καμία σχέση δεν έχουν με την ικανοποίηση
πραγματικών αναγκών του Οργανισμού σε προσωπικό, οι οποίες είναι πολύ συγκεκριμένες
και εξαιρετικά αναγκαίες.

Αν και οι μετατάξεις αυτές βασίζονται στο ως άνω νομοθέτημα, θεωρούμε ότι ακριβώς
αυτό
είναι το
σκάνδαλο, το οποίο και καταγγέλλουμε στους πολιτικούς φορείς και στους έλληνες
πολίτες.

Η χρησιμοποίηση διατάξεων ενός νόμου προκειμένου να «τακτοποιηθούν» μερικοί κύριοι και
κυρίες που επιθυμούν να εξασφαλίσουν το μέλλον τους μετά την αποχώρησή τους από ένα
κυβερνητικό πόστο, επιλέγοντας, κατά παρέκκλιση όλων των διατάξεων του
Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, μια πιο ωραία θέση από αυτήν που κατείχαν προ της
ανάληψης των κυβερνητικών καθηκόντων τους, αποτελεί κατάφωρη προσβολή του
κοινού περί δικαίου αισθήματος
, ιδιαίτερα σε περιόδους όπως η σημερινή.

Τα συμφέροντα της Δημόσιας Διοίκησης και του ΕΟΦ ειδικότερα απαιτούν τη στελέχωσή
του μέσω των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των προβλεπόμενων από το Δ.Υ. Κώδικα και όχι
αυτών των διαδικασιών “elite” και ¨νομενκλατούρας» που εισάγει αυτή η τακτική του
Υπουργού Υγείας.

Ζητάμε την ακύρωση αυτών των αποφάσεων και βέβαια την κατάργηση της
συγκεκριμένης διάταξης του Νόμου.

Ο Πρόεδρος

Γ. Μαλέμης

Η Γενική Γραμματέας

Α. Ρομποτή
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