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Κέρκυρα 02/10/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Σε σχέση με το πρόσφατο δελτίο τύπου συλλόγου καθαριστριών

ΓΝ Κέρκυρας.

Η διοίκηση του ΓΝ Κέρκυρας δηλώνει την αμέριστη συμπαράσταση του στον
Αγώνα των καθαριστριών για την ανανέωση των συμβάσεων μέσω νέας
διαγωνιστικής διαδικασίας για ατομικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου.
Η διοίκηση έχει πλήρη γνώση του έργου που παράγεται τα τελευταία 2,5
χρόνια από τις καθαρίστριες του νοσοκομείου που έχουν προσληφθεί με συμβάσεις
Ιδιωτικού δικαίου μέσω διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Έχει πλήρη γνώση της
εξοικονόμησης κόστους που έγινε με αυτού του τύπου τις συμβάσεις σε σχέση με
τα ιδιωτικά συνεργεία του παρελθόντος. Έχει πλήρη γνώση της αναβάθμισης των
μισθολογίων των εργαζομένων σε σχέση με τα ιδιωτικά συνεργεία αλλά και τη
δικαίωση της επιλογής αυτής του τρόπου διαχείρισης της καθαριότητας των
δημόσιων νοσοκομείων από το ευρωπαϊκό δικαστήριο ενάντια στην οποία όπου
είχαν προσφύγει οι ιδιωτικές εταιρίες.
Για όλους αυτούς του λόγους το νοσοκομείο Κέρκυρας ήταν ένα από τα
πρώτα Ελληνικά νοσοκομεία που κάνοντας χρήση των σχετικών νομοθετικών
διατάξεων της προηγούμενης ηγεσίας του υπουργείου υγείας, διέκοψαν τη
συνεργασία με ιδιωτικές εταιρίες, εξοικονομώντας δημόσιο χρήμα και αυξάνοντας
τον αριθμό των εργαζομένων στην καθαριότητα.
Από τον Ιούνιο του 2019 έχει ήδη αιτηθεί στο ΑΣΕΠ νέο διαγωνισμό για το
2020, ο οποίος δεν εγκρίθηκε εξαιτίας της έλλειψης νομοθετικού πλαισίου μετά την
31/12/2019. Για τον λόγο αυτό απεύθυνε 2 αιτήματα προς το υπουργείο υγείας,
ώστε να υπάρξει η σχετική νομοθετική πρόβλεψη και για το επόμενο έτος, ώστε να
προβλεφθεί σχετική νομοθετική ρύθμιση και να διασφαλιστεί το δημόσιο
συμφέρον.
Σε κάθε περίπτωση αναμένει τις πρωτοβουλίες του υπουργείου στην
κατεύθυνση αυτή ώστε να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν
και να αποφευχθούν απολύσεις των εργαζομένων στην καθαριότητα και στην
τραπεζοκομία του νοσοκομείου. Αναμένει προς τη κατεύθυνση αυτή την
παρέμβαση των τοπικών και όχι μόνο βουλευτών, καθώς το θέμα αφορά τα
δημόσια νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο αυτό της Κέρκυρας.
Η Διοίκηση του Γ.Ν. Κέρκυρας

