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Σήμερα το Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγρινίου πραγματοποίησε Γενική
Συνέλευση, με κυρίαρχα θέματα τις αποφάσεις της κυβέρνησης για περικοπές μισθών,
τις τραγικές ελλείψεις προσωπικού και τις δηλώσεις Λοβέρδου.

Η Γενική Συνέλευση με ομόφωνο ψήφισμα αποφάσισε τα κάτωθι:
1. Καταδίκασε τις πολιτικές εξόντωσης των εργαζομένων στην Υγεία αλλά και τον
ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Ζούμε την πλήρη απαξίωση της εργασίας μας, της
προσφοράς μας. Υποθηκεύουν το μέλλον το δικό μας αλλά και των παιδιών μας.
2. Καταδίκασε τις υβριστικές δηλώσεις του κυρίου Λοβέρδου ως ¨άθλιες¨ σε βάρος
του συνόλου των Δημοσίων Υπαλλήλων. Οι πελατειακές λογικές, η αναξιοκρατία, η
γραφειοκρατία, η ανορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού, η πολιτική
αμοιβών, η απουσία αξιολόγησης, ήταν συνειδητές πολιτικές που ο κύριος Λοβέρδος
υπηρέτησε ως πρωτεργάτης διότι συμμετέχει ενεργά στο πολιτικό σύστημα την
τελευταία 15ετία.
3. Εξουσιοδότησε το Δ.Σ. του Σ.Ε.Ν.Α. να παραβρεθεί στην Πανελλαδική Σύσκεψη
Σωματείων που οργανώνει η Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. την επομένη Τετάρτη 21/9/11 στην Αθήνα
και να μεταφέρει το μήνυμα των εργαζομένων του Νοσοκομείου Αγρινίου ότι πρόθεσή
μας είναι να είμαστε πάντα παρόντες σε κάθε αγώνα που θα γίνεται με σκοπό την
ανατροπή των μέτρων και των πολιτικών αυτών.
4. Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Ν.Α. με πρωτοβουλία που θα πάρει μαζί με το Νομαρχιακό
Τμήμα της ΑΔΕΔΥ, θα προχωρήσει σε κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση της Τοπικής
Κοινωνίας ώστε να αντιληφθούμε όλοι το μέγεθος του προβλήματος αλλά και τις
παράπλευρες διαστάσεις του.
5. Τέλος, η Γ.Σ. αποφάσισε και πραγματοποιήθηκε συμβολική κατάληψη του Γραφείου
του Διοικητή του Γ.Ν.Α. , ως εκπρόσωπου και εκφραστή αυτής της αναίσχυντης
κυβερνητικής πολιτικής , αδύναμου να αντιδράσει και ο ίδιος, που όχι μόνο μας
φορολογούν χωρίς τέλος, μας ειρωνεύονται κιόλας. Όχι μόνο μας χαρακτηρίζουν
τεμπέληδες, μας ληστεύουν κιόλας.
Για την Γενική Συνέλευση των
Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγρινίου και Κέντρων Υγείας
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