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Αξ. Πξση.: 07 / 21-03-2013 Πάηξα, 21 Μαξηίνπ 2013 

 

Προς  ΜΜΕ 

 

Απόυαση Γ.Σ. ΕΙΝΑ της Πέμπτης 21/3/13 

Καμιά ανοτή στην κσβερνητική ασθαιρεσία και απάτη 
 

Εκείο νη λνζνθνκεηαθνί γηαηξνί ηεο Αραΐαο, πνπ θξαηάκε ζηηο πιάηεο καο ηε ιεηηνπξγία ησλ 

λνζνθνκείσλ, καδί κε ηνπο ζπλαδέιθνπο καο εξγαδόκελνπο, 

Εκείο, πνπ εμαθνινπζνύκε λα επηκέλνπκε λα δνύκε κε αμηνπξέπεηα από ηηο κηζζνινγηθέο καο 

απνδεκηώζεηο, 

Εκείο πνπ λνηώζνπκε αλαμηνπξεπείο γηαηί αλαγθαδόκαζηε λα δνπιεύνπκε απιήξσηνη γηα κήλεο 

πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίδεηαη  όπσο όπσο κηα αλαζθαιήο –γηα καο θαη ηνπο αζζελείο καο- εθεκεξηαθή 

ιεηηνπξγία, 

Εκείο, πνπ αληηκεησπίδνπκε θαζεκεξηλά ηηο ειιείςεηο ζε πιηθά,  θάξκαθα θαη απαξαίηεηεο 

εμεηάζεηο, ζε απαξάδεθηνπο θαη αλζπγηεηλνύο ρώξνπο δνπιεηάο, 

Εκείο πνπ βηώλνπκε ην μεζεκειίσκα θάζε έλλνηαο δεκόζηαο πγείαο, πνπ βιέπνπκε κέζα ζηα ίδηα ηα 

λνζνθνκεία ηελ ηδησηηθνπνίεζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπο θαη «ζπλαδέιθνπο καο» λα πινπηίδνπλ από ηνλ πόλν 

ησλ αδπλάησλ ρξεζηκνπνηώληαο καο πνιιέο θνξέο γηα ην «εξγαηηθό ηνπο δπλακηθό», 

Εκείο πνπ βιέπνπκε ηε ρώξα λα μεπνπιηέηαη κε ην θνκκάηη  από ηηο ηξντθαλέο  ζπκκνξίεο, πνπ ην 

ίδην επηρεηξνύλ ζηελ πνιύπαζε Κύπξν  θαη ηνπο λένπο ζπλαδέιθνπο καο λα μεληηεύνληαη ζηηο κεηξνπόιεηο 

ησλ «δαλεηζηώλ» καο, 

Λέκε ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ. 

Δελ αλερόκαζηε λα καο εμεπηειίδνπλ κπξνζηά ζηα κάηηα καο. Οη θαξεθινθέληαπξνη νζθπνθάκπηεο 

ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη ηνπ Γεληθνύ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο παίδνπλ κπαιάθη ηελ επηβίσζή καο. 

Σπληνληζκέλα παξαθξαηνύλ δεδνπιεπκέλεο θαη «θνπξεκέλεο» εθεκεξίεο κελώλ, απαξαίηεηεο γηα ηε 

ζπληήξεζε ησλ νηθνγελεηώλ καο. 

Απνθαζίδνπκε: 
1. Κατάκεςθ ομαδικών αγωγών προσ τισ Διοικιςεισ  των νοςοκομείων για τθν μθ καταβολι προεγκεκριμζνων 

και δεδουλευμζνων εφθμεριών από το 2012 

2. τάςθ εργαςίασ  (8.00 – 11.00 πμ) τθν Σετάρτθ 27/3 και ςυγκζντρωςθ ςτθν Τπθρεςία Δθμοςιονομικοφ 

Ελζγχου (Γοφναρθ 11) ςτισ 9.00 πμ. 

3. τάςθ εργαςίασ  (8.00 – 11.00 πμ) τθν Πζμπτθ 28/3 και ςυγκζντρωςθ ςτθν 6θ ΤΠΕ ςτισ 9.00 πμ. 

4.  Μεταβαίνουμε τθν Παραςκευι 29/3 ςτθν Ακινα για ςυλλαλθτιριο ζξω από το Γενικό Λογιςτιριο και 

ηθτάμε να πλθρωκοφμε ΕΔΩ και ΣΩΡΑ. 

5. υντονιηόμαςτε με όλουσ τουσ εργαηόμενουσ πολίτεσ και φορείσ που αγωνίηονται για τθν επιβίωςθ και τθν 

προκοπι των ανκρώπων τουσ και του τόπου. 

 

Για το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ν.Α. 
 
 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

Γηαλλάθελαο Κσλ/λνο 

 

Ο Γξακκαηέαο 

 

 

Γηαθνπκήο Τάζνο 
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