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Καταργούν 771 οργανικές θέσεις του «Ευαγγελισµού»! ΕΓΚΛΗΜΑ 
ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ TOY ΕΣΥ 

Καταργούν 771 οργανικές θέσεις του «Ευαγγελισµού»! 
TOY ΒΑΣΙΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  

» Εκατοντάδες οργανικές θέσεις 
εργασίας ιατρικού, νοσηλευτικού 
και διοικητικού προσωπικού καταργεί 

ο νέος οργανισµός του νοσοκοµείου 
της Αθήνας «Ευαγγελισµός», 

τον οποίο έχουν υπογράψει οι πρώην 
υπουργοί Ευάγγ. Βενιζέλος, Αν. 

Λοβέρδος και ∆ηµ. Ρέππας, λίγες 
ηµέρες πριν από τις εθνικές εκλογές 
της 6ης Μαίου! Γιατροί και εργαζόµενοι 

του νοσοκοµείου είναι αποφασισµένοι 
να µην επιτρέψουν το 

έγκληµα στο µεγαλύτερο νοσοκοµείο 
του ΕΣΥ της χώρας. 

Συγκεκριµένα, ο νέος οργανισµός 
του «Ευαγγελισµού» καταργεί 771 
οργανικές θέσεις εργασίας του ιδρύµατος, 

µειώνει σε 37 από 64 τα ιατρικά 
τµήµατα και τις µονάδες, ενώ 

τα νοσηλευτικά τµήµατα µειώνονται 
σε 35 από 53! Επίσης, καταργούνται 

42 οργανικές µονάδες και 
οι θέσεις εργασίας µειώνονται σε 
2.599 από 3.370, ενώ αυτοδίκαια 
καταργούνται 44! 

Έτσι, οι προτεινόµενες από τον 
νέο οργανισµό οργανικές θέσεις εργασίας 

διαµορφώνονται ως εξής: 
425 θέσεις γιατρών, 1.282 θέσεις 
νοσηλευτικού προσωπικού και 723 
θέσεις διοικητικού προσωπικού και 
λοιπής ιατρικής υπηρεσίας (εργαστήρια, 

χηµικοί, τεχνολόγοι κ.λπ.). 
Ακόµη, δηµιουργείται αυτοτελές 

τµήµα επειγόντων περιστατικών 

Αναµένεται ακόµη 
n ανάκληση των 
δηµοσιευθέντων 
οργανισµών από 
τον Χρ. Κίττα... 

(ΤΕΠ), ενώ n δύναµη κάθε τµήµατος 
καθορίζεται από τον... εκάστοτε 

διοικητή των διασυνδεδεµένων νοσοκοµείων! 

Σύµφωνα πάντα µε τον νέο οργανισµό 
του νοσοκοµείου, οι πανεπιστηµιακές 

κλινικές και τµήµατα 
υπάγονται στον «Ευαγγελισµό» και 
στην ιατρική του υπηρεσία, δηµιουργείται 

νοσηλευτική επιτροπή, 
δεν προβλέπεται γυναικολογική κλινική, 

µειώνονται σε 1 από 2 οι καρδιολογικές 
κλινικές, σε 3 από 4 οι 

παθολογικές κλινικές και σε 2 από 4 
οι χειρουργικές κλινικές! 

Η Ενωτική Πρωτοβουλία Ευαγγελισµού 
αναλαµβάνει δράσεις ενηµέρωσης 
και αντίστασης στο έγκληµα 

κατά του νοσοκοµείου και της δηµοσίας 
υγείας και δηλώνει µεταξύ 

άλλων: «∆εν πρόκειται να αφήσουµε 
ένα δηµόσιο νοσοκοµείο σαν τον 
Ευαγγελισµό να το διαλύσει ο κάθε 

φακίρης. Ας δοκιµάσουν αλλού την 
τύχη τους. Εµείς, ως Ενωτική Πρωτοβουλία 

Ευαγγελισµού, δηλώνουµε 
πως θα σταθούµε απέναντι σε 
όσους έχουν αποφασίσει τη διάλυση 

του ΕΣΥ. Άµεσα πρέπει να οργανώσουµε 
την αντίσταση µας, µε µαζικές 

γενικές συνελεύσεις, να εµποδίσουµε 
τις διαφαινόµενες άµεσες 

απολύσεις εργαζοµένων, αλλά και το 
κλείσιµο δεκάδων εργαστηρίων, κλινικών 

και µονάδων του νοσοκοµείου. 
Η µαχητική αντίσταση, παρά το 

προεκλογικό κλίµα αναµονής και 
ραστώνης, που έχει κάτσει τον τελευταίο 

καιρό, θα πρέπει να γίνει 
άµεσα, µέσα στις επόµενες µέρες, 
µε προετοιµασία, ενηµέρωση και 
πρωτοβουλίες συντονισµού». 

Υπενθυµίζεται ότι ο υπηρεσιακός 
υπουργός Υγείας Χρ. Κίττας έχει δηλώσει 

ότι προτίθεται να ανακαλέσει 
τους δηµοσιευθέντες οργανισµούς 

των νοσοκοµείων του ΕΣΥ; αλλά δεν 
έχει υπάρξει µέχρι σήµερα καµία 
σχετική πρωτοβουλία, τέσσερις ηµέρες 

πριν από τις εθνικές εκλογές της 
17ης Ιουνίου... Όπως αποκαλύπτει, 
µάλιστα, n Οµοσπονδία Ενώσεων 
Νοσοκοµειακών Γιατρών Ελλάδας 
(ΟΕΝΓΕ), «ο γενικός γραµµατέας 
του υπουργείου Υγείας κ. Κωτσόπουλος 

ζητά µε εξαιρετικά επείγον 
έγγραφό του, το οποίο απευθύνει 
προς τις ∆ΥΠΕ και τα νοσοκοµεία 
της χώρας, να έχει µέχρι σήµερα 13 
Ιουνίου προτάσεις επί των πρόσφατα 

δηµοσιευµένων οργανισµών»... 

Θα συγκληθεί to ∆.Σ. 
Με θέµα τον νέο οργανισµό του 

«Ευαγγελισµού» συναντήθηκαν 
χθες το µεσηµέρι εκπρόσωποι των 
γιατρών και των εργαζοµένων του 
νοσοκοµείου, πλην της ∆ΑΚΕ 
(Ν.∆.), µε τον διοικητή του ιδρύµατος 

Mix. Θεοδώρου. 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης 

και ενώ ο διοικητής του νοσοκοµείου 
είχε δηλώσει στους συνδικαλιστές 

ότι θα επιχειρήσει να θέσει ως 
βάση διαλόγου µε την In Υγειονοµική 

Περιφέρεια (ΥΠΕ) Αττικής το 
εναλλακτικό σχέδιο οργανισµού το 
οποίο έχει καταρτίσει n διοίκηση 
του «Ευαγγελισµού», το οποίο βρίσκει 

επίσης αντίθετους τους εργαζόµενους, 
n In ΥΠΕ Αττικής απέστειλε 

ηλεκτρονικό µήνυµα προς τον διοικητή, 
µε το οποίο καθιστά σαφές 

ότι βάση διαλόγου µπορεί να είναι 
µόνον ο νέος οργανισµός - έκτρωµα! 

Οι εκπρόσωποι των γιατρών και 
των εργαζοµένων του νοσοκοµείου 
δήλωσαν στον Mix. Θεοδώρου ότι n 
«κόκκινη γραµµή» του προσωπικού 
του ιδρύµατος είναι καµία περικοπή 
οργανικών θέσεων εργασίας και 
πλήρωση όλων των κενών οργανικών 

θέσεων. 
Από την πλευρά του και παρά τις 

αντιδράσεις των εκπροσώπων του 
προσωπικού, ο διοικητής του «Ευαγγελισµού» 

ανέφερε ότι Ba συγκαλέσει 
πριν τις εκλογές της 17ης Ιουνίου 
το ∆.Σ. του νοσοκοµείου, προκειµένου 

αυτό να εγκρίνει το εναλλακτικό 
σχέδιο οργανισµού το 

οποίο έχει καταρτίσει n διοίκηση 
του ιδρύµατος. 

Παρέµβαση ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ 
Παρέµβαση στον υπηρεσιακό 

υπουργό Υγείας πραγµατοποίησε 
χθες το µεσηµέρι, εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ 

ΕΚΜ, ο υποψήφιος βουλευτής 
Ηρακλείου Κρήτης Mix. Κριτσωτάκης, 

προκειµένου να σταµατήσουν 
άµεσα οι διαδικασίες τροποποίησης 
των οργανισµών των νοσοκοµείων. 

Ο Χρ. Κίττας διαβεβαίωσε τον 
Mix. Κριτσωτάκη ότι θα προβεί στις 
απαραίτητες ενέργειες προκειµένου 
να παγώσουν οι διαδικασίες τροποποίησης 

των οργανισµών. 
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