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Η «κινητικότητα» του Αδωνι 
Είπε ότι Ba µετακινηθούν 1.250 υπάλληλοι 

στονχώρο Tns Υγείαβ, ότι δεν θα γίνουν 
anoAikreis και... αφιερώθηκε σε επισκέψεΐ8 
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On µετακίνηση L250 εργαζοµένων 
στον χώρο 

της Υγείας, στο πλαίσιο 
της κινηηκότητας των δηµοσίων 
υπαλλήλων, αλλά και την επανεξέταση 

του σχεδίου για το κλείσιµο 
και ης συγχωνεύσεις νοσοκοµείων, 

τµηµάτων και κλινικών 
προανήγγειλε ο νέος υπουργός 
Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης σε 
συνάντησή του µε εκπροσώπους 
εργαζοµένων στα δηµόσια νοσοκοµεία 

Ο υπουργός «αιφνιδίασε» 
χθες ευχάριστα τους εργαζοµένους 

και τους συνδικαλιστές της 
ΠΟΕ∆ΗΝ που διαδήλωναν έξω 
από το υπουργείο στην οδό Αριστοτέλους, 

κατεβαίνοντας στην 
είσοδο του κτιρίου και καλώντας 
τους στο γραφείο του, προκειµένου 

να συζητήσουν για τα άιτήµατά 
τους. 

Οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων 
στα δηµόσια νοσοκοµεία 

ζήτησαν από τον υπουργό να 
µην προχωρήσει το σχέδιο για 
λουκέτα σε µικρά νοσοκοµεία και 
να προσληφθούν 700 άτοµα ως 
µόνιµο προσωπικό, προκειµένου 
να καλυφθούν τα κενά στα νο- 

σηλευτικά ιδρύµατα. Ο κ Γεωργιάδης 
διαβεβαίωσε τους εργαζοµένους 
on οι συγχωνεύσεις δεν 

θα φέρουν απολύσεις στον χώρο 
της Υγείας, ενώ µετά το τέλος της 
συνάντησης δήλωσε: «Η πόρτα 
του γραφείου µου είναι ανοιχτή 
για όλους, χωρίς αποκλεισµούς. 
Η κατάσταση είναι δύσκολη, αλλά 
δεν πρόκειται να αιφνιδιάσουµε 
κανέναν, θα κάνουµε ό,η χρειάζεται, 

αναζητώντας τις βέλτιστες 
κοινές λύσεις». 

Οι δύο πλευρές ανανέωσαν 
το ραντεβού τους για την επόµενη 

εβδοµάδα, αµέσως µετά την 
αναµενόµενη επίσκεψη των µελών 

της τρόικας στο υπουργείο 
Υγείας. 

Σε οµιλία του στη Βουλή, ο 
υπουργός διέψευσε τα σενάρια 
περί συγχώνευσης του OKANA 
µε το ΚΕΘΕΑ και, απαντώντας 
σε σχετική ερώτηση για τον ΕΟΠΥΥ, 

επανέλαβε όη «το έλλειµµα 
του οργανισµού δεν θα καλυφθεί 

από τους ασφαλισµένους, 
αλλά µε άλλους τρόπους». 

Στη ούνέχεια, επισκέφθηκε 
τα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου 

Αθηνών (ΙΣΑ), όπου άκουσε 
τα παράπονα των γιατρών για ης 
ληξιπρόθεσµες οφειλές του ΕΟΠΥΥ, 

ης περικοπές και τα προ- 

Ο A δοΆΊς Γεωργιάδης στην είσοδο του υπουργείου Υγείας καλεί 
τους συνδικαλιστές της ΠΟΕ∆ΗΝ στο γραφείο του.Κάτω: Από την 
εΜσκεψή του στον Ιατρικό Σύλλογο A θηνών (διακρίνεται αριστερά 
του ο πρόεδρος Γιώργος Πατούλης) 

βλήµατα των νοσοκοµείων, και 
ενηµερώθηκε για το έργο των 
εθελοντών του Ιατρείου Κοινωνικής 

Αποστολής. To απόγευµα 

συναντήθηκε µε τη διοίκηση του 
Νοσοκοµείου «Ερρίκος Ντυνάν», 
ενώ σήµερα θα επισκεφθεί το 
Νοσοκοµείο Ευαγγελισµός. 
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