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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Στράτευμα τεταγμένον ατάκτου, ώσπερ λίθοι τε και λίνθοι και ξύλα και κέραμος
ατάκτως ερριμένα ουδέν χρήσιμα εστίν»
Σωκράτης
Απομνημονεύματα Ξενοφώντος

Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την έναρξη της πανδημίας και η Διοίκηση της
6ης ΥΠΕ, εκτός από κορδέλες, φωτογραφίες και δηλώσεις, έχει αφήσει την περιοχή
επιχειρησιακά απροετοίμαστη για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Είναι τέτοια η
απαξίωση της που ούτε καν εκλήθη στην τελευταία σύσκεψη της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα.
Αποκορύφωμα της παροιμιώδους ανικανότητας της είναι και η αναμενόμενη
κατάληξη της συρροής κρουσμάτων τις τελευταίες ημέρες στα γραφεία της
Διοίκησης, αφού δεν φρόντισε ούτε κατ’ ελάχιστον να προετοιμάσει, να προβλέψει
και να προστατέψει τους εργαζόμενους εκεί, αλλά ασχολείται μόνο με την
εξυπηρέτηση ημετέρων.
Οφείλει λοιπόν να απαντήσει στην Πατραϊκή – και όχι μόνο- κοινωνία στα ακόλουθα
ερωτήματα:
1. Αληθεύει ότι γνώριζε από το Σάββατο 23 Ιανουαρίου για την εμφάνιση κρουσμάτων στα γραφεία της και το απέκρυψε από τους εργαζομένους; Με αποτέλεσμα την εμφάνιση συρροής κρουσμάτων εντός συγκεκριμένης Διεύθυνσης;
2. Αληθεύει ότι έχουν επιλεκτικά από τη προηγούμενη εβδομάδα ενημερωθεί
και εμβολιαστεί οι ημέτεροι του Διοικητή;
3. Αληθεύει ότι στοιβάζονται οι υπάλληλοί της σε μικρούς χώρους, πολλοί χωρίς
θέσεις εργασίας, χωρίς να έχουν χωριστεί επιχειρησιακά σε ομάδες και χωρίς
ικανοποιητικό βαθμό τηλε-εργασίας;
4. Αληθεύει ότι δεν έχουν δοθεί στους εργαζομένους τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας που επιβάλλονται, όταν έρχονται καθημερινά σε επαφή με
τόσο κόσμο;

5. Αληθεύει ότι την ημέρα που εμφανίστηκαν τα κρούσματα στην υπηρεσία προχώρησε σε αιφνιδιαστική αλλαγή Διευθυντών και Προϊσταμένων με κομματικά κριτήρια;
6. Αληθεύει ότι ανέλαβε Διευθυντής, υπάλληλος, αδελφός Βουλευτή της Νέας
Δημοκρατίας που δεν έχει ποτέ υπηρετήσει στην συγκεκριμένη Διεύθυνση;
7. Αληθεύει ότι δημιουργήθηκε Διεύθυνση που ανέλαβε υπάλληλος που δεν ανήκει οργανικά στην δύναμη της υπηρεσίας και πριμοδοτήθηκε για τη παροιμιώδη συμβολή του στην καθυστέρηση ολοκλήρωσης των κρίσεων των μονίμων Ιατρών για να μην έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις εκλογές;
8. Αληθεύει ότι μετακινήθηκε υπάλληλος από άλλη νευραλγική θέση Νοσοκομείου για να αναλάβει Διεύθυνση, απαξιώνοντας τους υπηρετούντες υπαλλήλους;
9. Αληθεύει ότι έχουν μετακινηθεί στην υπηρεσία επικουρικοί υπάλληλοι, συγγενείς ημετέρων υπαλλήλων, οι οποίοι διορίστηκαν, σε κάθε απίθανη φωτογραφική προκήρυξη θέσης ανά την 6η ΥΠΕ, και μετακινήθηκαν άμεσα με τον
διορισμό τους στην Διοίκηση;
10. Αληθεύει ότι ταυτόχρονα με την έναρξη της πανδημίας κατήργησε την προκήρυξη θέσεων Ιατρών ΜΕΘ στα νοσοκομεία της Αχαΐας με αποτέλεσμα την εξουθένωση των υπηρετούντων Ιατρών;
Η χαρακτηριστική ανικανότητα της παρούσης Διοίκησης έχει δημιουργήσει ένα
ατελείωτο χάος στην υπηρεσία, με αποτέλεσμα αυτή να λειτουργεί σαν άτακτος
στρατός, που δεν μπορεί να φέρει κανένα αποτέλεσμα στην σωστή αντιμετώπιση
της πανδημίας.
Και αφού δεν έχουν το θάρρος να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να
παραιτηθούν, οφείλει αυτό να το κάνει άμεσα ο Πολιτικός τους Προϊστάμενος.

Το Γραφείο Τύπου
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