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Ανακοίνωση Κλάδου Τηλεφωνητών της ΑΣΔΥΚ 

 

Σε ρεπορτάζ της εφημερίδας Φιλελεύθερος με ημερομηνία 8 Απριλίου 2018 και τίτλο «Τραγικό! 

Πεθαίνουν ασθενείς στην αναμονή» έχουν καταγραφεί πολλές ανακρίβειες οι οποίες δύναται να 

δημιουργήσουν πανικό ανάμεσα στο κοινό. Οι εν λόγω αναφορές έχουν επίσης στιγματίσει 

εργαζόμενους που καμία ευθύνη δεν φέρουν και έχουν θίξει την αξιοπρέπεια τους.  

Οι τηλεφωνητές του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας (ΓΝΛ), οι οποίοι στη μεγάλη τους 

πλειοψηφία ανήκουν στην Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ) 

θεωρούν απαράδεκτους τους χαρακτηρισμούς που περιέχονται για τους τηλεφωνητές στο εν λόγω 

δημοσίευμα στο οποίο γίνεται αναφορά σε «παράλυτους» καθώς και ότι «στο Δημόσιο 

εργοδοτούνταν 90 ανάπηροι τηλεφωνητές». Οι εν λόγω αναφορές στιγματίζουν όλους τους 

τηλεφωνητές. Στο δημοσίευμα περιέχεται επίσης η αναφορά ότι στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 

λειτουργεί αυτόματος τηλεφωνητής, κάτι που σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στην 

πραγματικότητα! Στο εν λόγω δημοσίευμα, γίνεται επίσης, αναφορά σε αναληθείς πληροφορίες για 

τα προγράμματα εργασίας των τηλεφωνητών τις οποίες δεν μπορεί ο οποιοσδήποτε που δεν 

εκπροσωπεί τους τηλεφωνητές του ΓΝΛ να δημοσιεύει και να επικαλείται.  

Οι εκπρόσωποι των τηλεφωνητών του ΓΝΛ και γενικότερα της Δημόσιας Υπηρεσίας δηλώνουν ότι 

δεν θα επιτρέψουν σε κανένα αυτοαποκαλούμενο πρόεδρο αναπήρων, να δημιουργεί εντυπώσεις 

για εξυπηρέτηση οποιωνδήποτε άλλων σκοπιμοτήτων και ξεκαθαρίζουν ότι στο ΓΝΛ δεν λειτουργεί 

κανένας αυτόματος τηλεφωνητής η δε εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται από τους ίδιους τους 

τηλεφωνητές τόσο με επάρκεια όσο και με ποιότητα ανταποκρινόμενοι πλήρως στα καθήκοντα 

τους. Οι τηλεφωνητές του ΓΝΛ απορρίπτουν με οργή τους χαρακτηρισμούς σε αυτούς οι οποίοι 

περιέχονται στο σχετικό δημοσίευμα και δηλώνουν εμφαντικά ότι οι τηλεφωνητές είναι ισότιμοι 

δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί μέσα από τις νενομισμένες διαδικασίες και εκτελούν τα 

καθήκοντα τους σύμφωνα με τα ισχύοντα σχέδια υπηρεσίας όπως όλοι οι υπόλοιποι δημόσιοι 

υπάλληλοι και δεν μπορεί να χαρακτηρίζονται ούτε ως «παράλυτοι» ούτε ως «ανάπηροι» ή  

«περιθωριοποιημένοι» όπως το ρεπορτάζ της εφημερίδας επιχείρησε να τους εμφανίσει.  

Σημειώνεται τέλος ότι, άτομα με αναπηρίες βάση και της ποσόστωσης στην πρόσληψη στον 

ευρύτερο δημόσιο τομέα υπάρχουν σε όλα τα επαγγέλματα και θέσεις και δεν επιτρέπεται σε 

κανέναν να θίγει της αξιοπρέπεια τους και να επιχειρεί να τους στιγματίσει ως ξεχωριστή κατηγορία 

υπαλλήλων.  
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