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ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Απάντηση σε δημοσιεύματα που θέλουν να έχει ξεσπάσει εμφύλιος στον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ και
ειδικά μεταξύ των βουλευτών του κόμματος με αφορμή την κάλυψη της θέσης διοικητή στο
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, έδωσαν με κοινή, γραπτή τους δήλωση οι τέσσερις
βουλευτές Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ.

Το δημοσίευμα ανέφερε ότι σύμφωνα με πληροφορίες, εδώ και αρκετές ημέρες μαίνεται
πραγματικός πόλεμος, μεταξύ δύο στρατοπέδων που έχουν δημιουργηθεί και πως στη θέση
του διοικητή, αναμένεται να βρεθεί πολύ σύντομα ο, και περιφερειακός σύμβουλος,
εκλεγμένος με την παράταξη της Όλγας Γεροβασίλη Βασίλης Τσίκαρης.

Η ανακοίνωση των τεσσάρων βουλευτών έχει ως εξής:

Δεν γνωρίζουμε από πού αντλούν πληροφορίες ορισμένα ΜΜΕ, για τις διαδικασίες , αλλά
και τα αποτελέσματα, αναφορικά με τις διοικήσεις των Νοσοκομείων που λαμβάνουν χώρα
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αυτή την περίοδο για μια σειρά Νοσοκομεία της χώρας και πολύ περισσότερο πως
ανακαλύπτουν εμφυλίους ανάμεσα στα στελέχη και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ της
περιοχής μας.

Θέλουμε με αφορμή αυτά τα δημοσιεύματα να διευκρινίσουμε προς κάθε κατεύθυνση τα
εξής

1. Η διαδικασία για την πλήρωση των θέσεων των διοικήσεων των Νοσοκομείων γίνεται
μετά από υποβολή βιογραφικών και την εξέτασή τους από θεσμική επιτροπή για την τελική
πρόταση προς την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.

2. Σε αυτή την διαδικασία δεν υπάρχει κανενός είδους παρέμβαση , πολύ περισσότερο οι
βουλευτές και οι βουλευτίνες του ΣΥΡΙΖΑ και οι οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ ούτε τοποθετούν,
ούτε διορίζουν , ούτε μοιράζουν πόστα και θέσεις όπως γινόταν στο πολύ πρόσφατο
παρελθόν.

3. Εμείς δεν γνωρίζουμε τα αποτελέσματα της διαδικασίας για το Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο Ιωαννίνων και αναμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις από την πλευρά του
Υπουργείου.
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