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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Ι. ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΤΗΝ
Ε.Α.Π. Π.Γ.Ν.Ι., ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Ι.
Ένα βήμα παραπέρα προχώρησαν χέρι – χέρι, στον «βρώμικο» δρόμο της συκοφάντησης με ψέματα των
συλλογικών διαδικασιών των εργαζομένων , η συνδικαλιστική παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ στο Π.Γ.Ν.Ι. και η διοίκηση του
Νοσοκομείου.
Η Ε.Α.Π. αμφισβητώντας ψευδώς, δημόσια με ανακοίνωση την ύπαρξη απόφασης, μιλώντας για συνέλευση
«παρωδία» στην οποία όμως συμμετείχαν επί 2 ώρες και τοποθετήθηκαν πολλάκις ( και με δευτερολογίες) καταθέτοντας
και πρόταση προς ψηφοφορία ΚΑΙ η Διοίκηση μιλώντας στην συνεδρίαση του Δ.Σ. του Π.Γ.Ν.Ι. την επόμενη ημέρα, για
οριακή πλειοψηφία (στο σπίτι του κρεμασμένου δεν πρέπει να μιλάει κανείς για σχοινί) στην συνέλευση, αναιρώντας την
Ε.Α.Π.!!! και απειλώντας ότι η απόφαση εκλαμβάνεται από τη διοίκηση ως συκοφαντική δυσφήμηση του νοσοκομείου και
ότι η ανοχή της εδώ κάπου τελειώνει…….
Η συνέλευση πραγματοποιήθηκε με απαρτία, ως 3η εξ αναβολής, και η απόφαση πάρθηκε με την ψήφο της
συντριπτικής πλειοψηφίας των παρόντων. Μόνο τυφλός ή εχθρικός προς την συνέλευση και την απόφαση που αυτή πήρε,
θα μπορούσε να πει αυτά που υποστήριξαν Ε.Α.Π. και Διοίκηση.
Η ενόχληση του «αφεντικού» είναι και ο βασικός λόγος ενόχλησης των «κολαούζων» του. Ενόχληση που ήδη
υλοποιείται με την δημόσια προσπάθεια να εμποδιστούν οι εργαζόμενοι να εκφράσουν την συσσωρευμένη οργή τους
συμμετέχοντας στην κινητοποίηση. Άλλωστε τα στελέχη της Ε.Α.Π. έχουν δώσει άριστα δείγματα γραφής για το πώς να
χρησιμοποιεί κανείς την υπηρεσιακή του θέση και εξουσία για να εξυπηρετήσει συνδικαλιστικές και πολιτικές
σκοπιμότητες, εναλλάσσοντας το (πολύ) μαστίγιο με το (λίγο) καρότο. Μάλιστα κάποιοι έχουν μπλέξει συνειδητά τους δύο
ρόλους εδώ και καιρό και αγωνίζονται να είναι «βασιλικότεροι του βασιλέως». Έτσι προετοιμάζουν και το κλίμα για την
εφαρμογή της αξιολόγησης με στοχοθεσία .
Η σωρεία πλήρως επιχειρηματολογημένων αντιδράσεων από επιστημονικούς, θεσμικούς και συνδικαλιστικούς
φορείς του Π.Γ.Ν.Ι. και της ιατρικής σχολής στους επικείμενους σχεδιασμούς , δεν φαίνεται να ακουμπάνε την Διοίκηση και
την Ε.Α.Π., που με μοναδικό όπλο τον κυβερνητικό τσαμπουκά «παίζουν» με την ζωή και την αξιοπρέπεια των
εργαζομένων, ρισκάροντας και την ασφάλεια των ασθενών.

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ 3ωρη ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΡΤΗ, 7 έως 10 ΤΟ ΠΡΩΪ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 8π.μ. ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 9π.μ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ και ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ
(Θα ακολουθήσει κοινοποίηση της απόφασης σε 6η Υ.ΠΕ. και Υπουργείο και ενημέρωση της Εισαγγελίας
Ιωαννίνων για τις εν δυνάμει επικίνδυνες, για την ασφάλεια εργαζομένων και ασθενών συνθήκες που
διαμορφώνονται.)
ΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΕ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ.
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