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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες,συνάδελφοι

Φτάσαμε στο τέλος του 2011 και στο Νοσοκομείο επικρατεί ακόμα το χάος, ενώ ουδείς

αναλαμβάνει την ευθύνη για την κατάσταση, στην οποία έχουμε περιέλθει. Όλοι οι εμπλεκόμενοι

φορείς, όχι μόνο κανένα αποτέλεσμα δεν έχουν επιφέρει, αλλά κατά τρόπο προκλητικό επιδίδονται σε

μεταξύ τους κοκορομαχία; απονέμονται; δεξιά και αριστερά ευθύνες. Μεταξύ της διοίκησης και της

ομάδας του συμβούλου διαχείριση; επικρατεί πλήρης ασυνεννοησία, ενώ είναι πασιφανέξ ότι για το

Ερρίκος Ντυνάν ουδένα επιχειρησιακό πλάνο διάσωσης υφίσταται, παρά μόνο σκέψε«; για

αποσπασματικές ενέργειεξ, οι οποίες δεν δύνανται Υα επιφέρουν αποτέλεσμα.

Τους τελευταίους μήνες με το ζήτημα του Νοσοκομείου μας ασχοληθήκαν πολλοί θεσμικοί και

εξωθεσμικοί παράγοντες, χωρίς όμως όλοι αυτοί να ξεκαθαρίζουν το στόχο των παρεμβάσεων τους και

τα απώτερα σχέδιά τους. Οι επισήμως δε εμπλεκόμενοι με γενικόλογε; υποσχέσειξ και απλοποιημένα

σχέδια διάσωσης ζητούσαν πίστωση χρόνου, διατεινόμενοι ότι τα αποτελέσματα των ενεργειών τους θα

φανούν άμεσα και το Νοσοκομείο θα' επανεκκινηθεί σε νέα τροχιά. Η πραγματικότητα όμως τους

διέψευσε. Ουσιαστικά καμία συστηματική και άμεση πρωτοβουλία δεν υλοποιήθηκε.

Ο σύμβουλοι; διαχείρισης, επιδεικνύοντας ιδιαίτερη αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στις

δυνατότητέξ του, διαβεβαίωνε ότι δια επιτυχών για το Νοσοκομείο διαπραγματεύσεων με την τράπεζα,

δια επικερδών συμβάσεων με τις ιδιωτικέξ ασφαλιστικέξ εταιρείεξ, δια αναγκαίων συμφωνιών με τον

ΕΟΠΥγ και δια διοικητική; αναδιοργάνωση; θα εξασφαλιστεί η διάσωση του Νοσοκομείου και θα

στοιχειοθετεί μια σταθερή βάση για τη λειτουργία του. Δεσμεύθηκε μάλιστα ότι από αυτό το σχεδιασμ~

ουδένα κίνδυνο διατρέχουν οι εργαζόμενοι, καθώς θα διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας.
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Ωστόσο μέχρι σήμερα και παρότι έχει περάσει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που

ζητούσε ο -διορισθείς από τον Υπουργό- σύμβουλος διαχείρισηξ, όχι μόνο κανένα αποτέλεσμα δεν

έχουμε δει, αλλά οι εργαζόμενοι είναι στη χειρότερη θέση που έχουν βρεθεί ποτέ, όντες απλήρωτοι επί

τριμήνου.

Επί της καταστάσεωξ αυτής η Διοίκηση του Νοσοκομείου κρύβεται πίσω από κυβερνητικές

επιλογέξ και μεθοδεύσειξ, ο σύμβουλος διαχείρισης συνεχίζει να δικαιολογείται, χωρίς όμως να λέει

τίποτα συγκεκριμένο, ενώ ο Υπουργός θεωρεί ότι η ευθύνη του εξαντλήθηκε στο να φέρει την υπόθεση

στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.

Στην κοροϊδία αυτή η ανοχή των εργαζομένων τελείωσε.

Την τύχη πλέον του Νοσοκομείουθα την πάρουμε στα χέρια μας, προκειμένου οι ιθύνοντες

να κατανοήσουν ότι πρέπει άμεσα να βρουν λύση.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Την Δευτέρα 09/01/2012 και ώρα 11:00 συγκαλείται, στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Γενική

Συνέλευση, προκειμένου οι απλήρωτοι εργαζόμενοι να ασκήσουμε συλλογικά το δικαίωμα επίσχεση;

και να καταθέσουμε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προς επιδίκαση των οφειλομένων αποδοχών μας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ

Ενημερώνουμε ότι οι εργαζόμενοι του Ερρίκος Ντυνάν, συνεχίζουν την κατάληψη των
γραφείων της Διοίκησης του Νοσοκομείου. Διεκδικούν τα δεδουλευμένα 3 μηνών, το
υπόλοιπο του επιδόματος αδείας και άμεση λύση και παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας
για τη βιωσιμότητα του Νοσοκομείου.

Η εγκατάλειψη του Νοσοκομείου από την Διοίκηση, τους αρμόδιου; φορείς του
Υπουργείου και η παρέμβαση των μεγαλοκαρχαριών της Υγείας, έχουν οδηγήσει το
Ντυνάν ένα βήμα πριν το κλείσιμο.

Οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου είναι αποφασισμένοι και θα συνεχίσουν την κατάληψη
μέχρι να δικαιωθούν.

Λύση τώρα.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟ
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