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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Από σήμερα Μεγάλη Τετάρτη 12 Απριλίου 2017, 22 από τους 26
εργαζόμενους του Σικιαριδείου Ιδρύματος βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας,
διεκδικώντας τα δεδουλευμένα των τελευταίων μηνών και πιέζοντας με αυτό
τον τρόπο για την εξεύρεση βιώσιμης λύσης για το μέλλον του Ιδρύματος.
Δυστυχώς, η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της
Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας κυρίας Φωτίου παρουσία και του
Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας του Υπουργείου, κυρίου Καρέλλα στο
Υπουργείο Εργασίας, δεν είχε κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.
Τα δεδουλευμένα μας δεν πληρώθηκαν, το δώρο Πάσχα δεν
καταβλήθηκε, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. παραιτήθηκε, το Δ.Σ. του Ιδρύματος
παραιτήθηκε όπως είχε ζητηθεί από την κυρία Φωτίου. Δυστυχώς είχε ήδη
διακοπεί η προσέλευση των καταρτιζομένων του Ιδρύματος από τις 4
Απριλίου λόγω έλλειψης γιατρού και νοσηλευτή.
Το ιστορικό Ίδρυμα Σικιαρίδειο με την πορεία δεκαετιών στο χώρο
της Ειδικής Αγωγής, βρίσκεται ένα βήμα πριν το λουκέτο. Λουκέτο που αν
γίνει θα αφήσει χωρίς κατάρτιση, εκπαίδευση και στήριξη 85 εφήβους, νέες
και νέους με νοητική υστέρηση, οδηγώντας τους στον κοινωνικό αποκλεισμό.
Λουκέτο που αν γίνει θα οδηγήσει στην αβεβαιότητα 26 εργαζόμενους και τις
οικογένειές τους.
Η αδυναμία του Ιδρύματος να καλύψει τις οικονομικές του
υποχρεώσεις έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Ένα από αυτά είναι να
οδηγήσει τους εργαζόμενους στα όρια της ανέχειας.
Ο μόνος δρόμος που μας έμεινε μετά τις τελευταίες εξελίξεις είναι ο
δρόμος του αγώνα και της διαρκούς πάλης. Για τους εργαζόμενους και τις
οικογένειές τους, για τα 85 παιδιά του Σικιαριδείου και τις οικογένειές τους.

Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε επίσχεση εργασίας για την
διασφάλιση των δεδουλευμένων μας και για να ασκήσουμε με αυτόν τον
τρόπο πίεση για τη συντομότερη λύση του προβλήματος του Σικιαριδείου
Ιδρύματος.
Απαιτούμε και σε καμία περίπτωση δεν επαιτούμε:
1. Την εξεύρεση και άμεση εφαρμογή ενός σχεδίου βιώσιμης
λειτουργίας του Σικιαριδείου Ιδρύματος.
2. Την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων μας για να
ξεκινήσουν το συντομότερο τα προγράμματα για το σύνολο
των καταρτιζόμενων του Ιδρύματος.
3. Την άμεση καταβολή του Δώρου Πάσχα.
4. Την κάλυψη των κενών λειτουργικών θέσεων Γιατρού,
Νοσηλευτή, Λογοθεραπευτή, Υπευθύνων Εργαστηρίων,
υπαλλήλων Λογιστηρίου κλπ που έχουν προκύψει εξαιτίας
των οικονομικών προβλημάτων και δυσχεραίνουν την
ομαλή λειτουργία του Σικιαριδείου.
Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση το κλείσιμο του Σικιαριδείου
Ιδρύματος και την δημιουργία ενός σύγχρονου «Καιάδα» όπου θα ριχτούν οι
καταρτιζόμενοι και οι εργαζόμενοι του Ιδρύματος.
Οι Εργαζόμενοι ήμασταν που με τους αγώνες μας κρατήσαμε ανοιχτό το
Σικιαρίδειο όταν κάποιοι επεξεργαζόντουσαν σχέδια για κλείσιμό του.
Οι Εργαζόμενοι θα είμαστε αυτοί που θα αγωνιστούμε να μην σταματήσει
η λειτουργία του ακόμα και τώρα.
Ο Αγώνας δεν τελειώνει σήμερα, όπως και το Σικιαρίδειο Ίδρυμα.
Τώρα αρχίζουμε, θα τελειώσουμε μόνο όταν δικαιωθούμε.

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.
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