ΕΝΩΤΙΚΗ AΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Ιωάννινα 3-12-17

Συνάδελφοι,
Την Παρασκευή 1-12-17 επιχειρήθηκε σύλληψη του Διευθυντή Διοικητικού καθώς και του Διοικητή του
ΠΓΝΙ ύστερα από μήνυση εργολάβου με αφορμή την έναρξη της καθαριότητας του νοσοκομείου με
εργαζόμενους που υπόγραψαν σύμβαση με το νοσοκομείο, επικαλούμενη θεσμικό πλαίσιο για τις
προμήθειες, τα έργα και την παροχή υπηρεσιών στο δημόσιο και αμφισβητώντας ουσιαστικά το
δικαίωμα στο Δημόσιο να συνάπτει σχέσεις εργασίας και να προσλαμβάνει προσωπικό.
Η απόπειρα αυτή από την πλευρά του εργολάβου και όλων όσων στηρίζουν αυτό το νεοφιλελεύθερο
αφήγημα, δεν είναι μεμονωμένο γεγονός. Υπάρχει άλλωστε προηγούμενο με την διοίκηση των Τρικάλων
και την σύλληψη αντίστοιχα και εκεί του διοικητή του νοσοκομείου και του διοικητικού διευθυντή. Στην
περίπτωση δε του νοσοκομείου μας δεν υπάρχει ούτε καν το ΝΟΜΙΚΟ ΕΡΕΙΣΜΑ καθώς οι συμβάσεις είχαν ήδη
υπογραφεί. Η στάση της αντιπολίτευσης στο μοντέλο της εκχώρησης υπηρεσιών του δημόσιου τομέα στους
ιδιώτες είναι γνωστή, την υποστηρίζει σε κάθε περίπτωση δημοσίως και δείχνει ξεκάθαρα προς τα πού
επιθυμούν να στρέψουν το δημόσιο σύστημα στην χώρα μας.
Θα περίμενε λοιπόν κανείς από την ανεξάρτητη Δικαιοσύνη, κατανοώντας την ουσία και το δίκαιο του
ζητήματος από τη σκοπιά του εργασιακού και του δημοσίου δικαίου να στέκεται συμπαραστάτης σε αυτήν
την προσπάθεια και όχι υπονομευτής. Θα περίμενε επίσης από την αστυνομία να είχε κινηθεί και στο
παρελθόν με ταχύτητα έναντι των μηνύσεων που κατέθεταν εργαζόμενοι εναντίον των εργολάβων σε όλη
τη χώρα για απλήρωτους μισθούς. Κάτι τέτοιο όμως δεν είδαμε.
Δεν είναι καθόλου τυχαίο που στο νοσοκομείο μας ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ΔΣ και στέλεχος
της ΔΑΚΕ, τάχθηκε υπέρ του Εργολάβου στις σχετικές αποφάσεις, όπως καθόλου τυχαία δεν είναι και η
στάση του ΠΑΜΕ που με την λογική «ισα βάρκα-ισα νερά» ψηφοθηρεί στις πλάτες των εργαζομένων,
παραπέμποντας την λύση του ζητήματος στο σοσιαλισμό. Την ίδια κοινή καταγγελτική στάση άλλωστε με
την ΔΑΚΕ κρατεί σε όλα τα μεγάλα ζητήματα τα τελευταία 2 χρόνια. Αξιολογώντας τα γεγονότα θεωρούμε
ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο το επικοινωνιακό μπαράζ των καταγγελιών των τελευταίων ημερών γύρω
από την καθαριότητα τόσο από το ΠΑΜΕ όσο και από την ΔΑΚΕ, ο εκπρόσωπος της οποίας σε συνέντευξη
προανήγγειλε όσα συνέβησαν της επομένη.

• Καταδικάζουμε την απόπειρα επιβολής ιδιωτικών οικονομικών συμφερόντων στον
ευαίσθητο χώρο της υγείας
• Καταδικάζουμε την επιβολή αποφάσεων μέσω δικαστικών διαδρομών
• Καλούμε τους εργαζόμενους σε επαγρύπνηση και τους εργαζόμενους στην
καθαριότητα να πλαισιώσουν και να γραφτούν στο Σύλλογο εργαζομένων
• Καλούμε τις άλλες παρατάξεις και τον Σύλλογο του ΠΓΝΙ να καταδικάσει το
γεγονός και να λάβει ξεκάθαρη θέση γύρω από το ζήτημα

