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        Αξ. Πξση.     

Κχξηε Γηνηθεηά, 

Λακβάλνληαο ππ΄ φςηλ ην γεγνλφο φηη ζεηεχζαηε επί πνιιά έηε σο ηαηξφο ζην Π.Γ.Ν.Η. αιιά 

θαη ην γεγνλφο φηη ππήξμαηε ελεξγφο ζπλδηθαιηζηήο κέινο ηνπ ζπιιφγνπ εξγαδνκέλσλ θαη 

εθπξφζσπνο ησλ ηαηξψλ ζηελ Δ.Η.Ν.Ζ. επηιέγνπκε λα κελ επηθεληξσζνχκε απηή ηελ ζηηγκή ζηελ 

αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο πνξείαο αλάπηπμεο ηνπ Π.Γ.Ν.Η. θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ 

ζσξεπζεί ζην δηάβα ηνπ ρξφλνπ.  

Θα εζηηαζηνχκε ζε βαζηθέο επηινγέο ηεο παξνχζαο Γηνίθεζεο νη νπνίεο πέξαλ ηνπ 

γεγνλφηνο φηη έρνπλ πξνθαιέζεη επηπιένλ πξνβιήκαηα ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ λνζνθνκείνπ, 

επηβιήζεθαλ κε ηξφπν πνπ δε ζπλάδεη κε ηελ λνκηκφηεηα, κε ηδηαίηεξε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

παξαζθελίνπ θαη κε ηνλ ερζξηθφ παξαγθσληζκφ θαη ηελ αξλεηηθή ζηνρνπνίεζε ηεο άπνςεο ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ζεζκηθψλ θαη ζπιινγηθψλ θνξέσλ ηνπ Π.Γ.Ν.Η. 

Τν απνηέιεζκα είλαη λα έρνπλ ηξαπκαηηζηεί αλεπαλφξζσηα νη ειάρηζηα αλαγθαίεο ζρέζεηο 

ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ θάζε θιάδνπ θαη ηεο Γηνίθεζεο, ε νπνία έρεη 

επηιέμεη κηα κηθξή νκάδα «πξνζχκσλ» κε ηνπο νπνίνπο επηβάιεη ελέξγεηεο νη νπνίεο 

δπζθνιεχνπλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ, θαη εηζαγάγεη κηα θαζνιηθή ακθηζβήηεζε ηεο 

αθεξαηφηεηαο θαη ηεο πξνζθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ζηειερψλ ηνπ Π.Γ.Ν.Η. 

Ζ εθθίλεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 4εο πηέξπγαο ζπλδπάζηεθε απφ έλα ζρέδην 

επαλαρσξνζέηεζεο ησλ θιηληθψλ ηνπ λνζνθνκείνπ ην νπνίν εθπφλεζε επηηξνπή θαη ην νπνίν 

βξήθε γηα πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο ηεθκεξησκέλνπο ιφγνπο (επηζπλάπηεηαη ε αιιεινγξαθία) 

αληίζεηνπο, ηελ Δ.Η.Ν.Ζ., ηνλ Σχιινγν Δξγαδνκέλσλ, ηνλ Γηεπζπληή Ηαηξηθήο Υπεξεζίαο, ηνλ 

Φεηξνπξγηθφ Τνκέα ηνπ Π.Γ.Ν.Η., ηνλ Γηεπζπληή ηεο Κρ/θήο, ην Δπηζηεκνληθφ Σπκβνχιην θαη ηελ 

                     ΠΡΟ: 

           ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6Η Τ.ΠΕ. 



Ηαηξηθή Σρνιή. Παξά φκσο ηηο ηεθκεξησκέλεο αληηδξάζεηο, ην ζρέδην ππεξςεθίζηεθε κε νξηαθή 

πιεηνςεθία ζην Γ.Σ. ηνπ ΠΓΝΗ. Σρέδην ην νπνίν ζηελ πνξεία ηνπ πξνο ςήθηζε δεκηνχξγεζε 

εληάζεηο, απεηιέο θαη δηακφξθσζε ελφο θιίκαηνο δπζπηζηίαο απέλαληη ζηηο πξαγκαηηθέο 

πξνζέζεηο ηεο Γηνίθεζεο. 

Σρέδην ην νπνίν γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ ρξεηάδεηαη ηελ εμνηθνλφκεζε πξνζσπηθνχ απφ ην 

ήδε ππάξρσλ (θπξίσο λνζειεπηηθφ). Δλψ ηα επίζεκα ζηνηρεία ηνπ Π.Γ.Ν.Η. φπσο πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ εηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ 2017 – 2018 δείρλνπλ φηη: «Δηαηεξήζεθε ε απμεηηθή ηάζε 

ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ εμππεξεηνύκελσλ αζζελώλ, από ηα όια γεληθά ηα Τκήκαηα ηνπ 

Ννζνθνκείνπ μεπεξλώληαο πιένλ ηνπο 350.000 αζζελείο εηεζίσο, παξνπζηάδνληαο αύμεζε 

2,99% ζε ζρέζε κε ην 2016 θαη θαηά 32,30% ζε ζρέζε κε ην 2012. Η απμεηηθή ηάζε 

εμππεξεηνύκελσλ αζζελώλ αθνξά ηόζν ηνπο λνζειεπζέληεο αζζελείο ζε θιηληθέο όζν θαη ηνπο 

αζζελείο πνπ επηζθέπηνληαη είηε ηα Ταθηηθά Εμσηεξηθά Ιαηξεία ηνπ Ννζνθνκείνπ.» …………«Έηζη 

ελώ ην 2012 ζε θάζε ηαηξό (νπνηαζδήπνηε βαζκίδαο) αληηζηνηρνύζαλ 490 αζζελείο εηεζίσο, ην 

2015 αληηζηνηρνύζαλ 604 θαη ην 2017 ν αξηζκόο απηόο αλήιζε ζηνπο 755 αζζελείο, 

παξνπζηάδνληαο αύμεζε ησλ εμππεξεηνύκελσλ αζζελώλ αλά γηαηξό θαηά 54,02%. 

Αληίζηνηρα γηα ην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό, ελώ ην 2012 ζε θάζε λνζειεπηή/ηξηα 

αληηζηνηρνύζαλ 311 αζζελείο εηεζίσο, ην 2015 αληηζηνηρνύζαλ 382 θαη ην 2017 ν αξηζκόο απηόο 

αλήιζε ζηνπο 410 αζζελείο αλά λνζειεπηή/ηξηα, παξνπζηάδνληαο αύμεζε ησλ εμππεξεηνύκελσλ 

αζζελώλ αλά λνζειεπηή/ηξηα  θαηά 31,84%.» ε πξνηεξαηφηεηα ηεο Γηνίθεζεο δελ είλαη ε 

ηζρπξνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ήδε ππαξρφλησλ θιηληθψλ, κε ελίζρπζε ηνπ ηδηαίηεξα 

επηβαξπκέλνπ πξνζσπηθνχ, αιιά ε απνδπλάκσζε ηνπο κε ην θάιπηθν επηρείξεκα φηη ην 

πξνζσπηθφ δελ είλαη νξζά θαηαλεκεκέλν θαη ρξεηάδεηαη αλαδηάηαμε. Απηφ νδήγεζε ζε 

κεηαθηλήζεηο πξνζσπηθνχ θαη αιιαγέο ζε θιηληθέο κε βάζε ην αθήγεκα φηη: «είλαη ψξα λα 

μεβνιεπηνχλ νη βνιεκέλνη» πνπ ζπιιήβδελ ρξεψζεθε ζην πξνζσπηθφ ηνπ Π.Γ.Ν.Η. 

 

Σε απηή ηελ πξνζπάζεηα λνκηκνπνίεζεο ηεο αλαθχθισζεο ηνπ ήδε ππάξρνληνο 

πξνζσπηθνχ πξνζπάζεζε ε Γηνίθεζε λα αμηνπνηήζεη ηελ κέηξεζε βαξχηεηαο ησλ θιηληθψλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ πνπ απνηειεί ην βαζηθφ θξηηήξην ζηελ πξφηαζε ηνπ ΔΣΑΝ γηα ηηο ελδνυπεξεζηαθέο 

κεηαθηλήζεηο πξνζσπηθνχ. Ζ κέηξεζε ηεο βαξχηεηαο ησλ θιηληθψλ νδήγεζε δχν θνξέο ζε 

απνηειέζκαηα εληειψο αλαληίζηνηρα κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ λνζνθνκείνπ, πξνθάιεζαλ 

εθηεηακέλεο αληηδξάζεηο θαη θηλεηνπνηήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ, φκσο ε Γηνίθεζε δηαηήξεζε ηα 

απνηειέζκαηα ζε πείζκα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ δελ ζπκθσλνχζε κε απηά. 

 

Γηα λα ειεγρζεί ην αξλεηηθφ γηα ηελ Γηνίθεζε πεξηβάιινλ αληί ηεο πξνζπάζεηαο λα ιάβεη 

ππφςε ηηο ηεθκεξησκέλεο δηαθσλίεο (επηζπλάπηεηαη ην ππφκλεκα ηνπ ζπιιφγνπ) ε Γηνίθεζε 

πξνρψξεζε ζε θαξαηνκήζεηο ηεο Γηεπζχληξηαο Ννζειεπηηθήο Υπεξεζίαο θαη ηεο Πξντζηακέλεο 

Υπνδηεχζπλζεο Οηθνλνκηθνχ, ρσξίο έγγξαθε αηηηνιφγεζε, γηα λα ακβιχλεη κε εθθνβηζκφ ηηο 

αληηξξήζεηο πνπ είραλ εθθξαζηεί γηα ηηο επηπηψζεηο πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ ηεο Γηνίθεζεο. Ζ 

αλεζηθφηεηα φκσο ζηελ ζηάζε ηεο Γηνίθεζεο θνξπθψζεθε φηαλ δεκφζηα ν Γηνηθεηήο ηελ 28ε ηνπ 

Μάξηε ζε ζπγθέληξσζε πξντζηακέλσλ θαη ηελ 29ε ηνπ Μάξηε ζηελ ζηάζε εξγαζίαο ηνπ 

Σπιιφγνπ, παξνπζία πνιιψλ εξγαδνκέλσλ εθ ησλ πζηέξσλ θαηαιφγεζε επζχλεο ππεξεζηαθήο 

αλεπάξθεηαο θαη δφιηαο ππεξεζηαθήο πξαθηηθήο ζηα δπν θαξαηνκεκέλα ζηειέρε.  



 

Γηα πξψηε ίζσο θνξά, Γηνίθεζε αληηκεηψπηζε κε ηέηνηα κεζφδεπζε θαη απηαξρηζκφ 

θηλεηνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Τελ Τεηάξηε 28 Μάξηε, κία εκέξα πξηλ ηελ ζηάζε εξγαζίαο 

πνπ απνθάζηζε ε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ε δηνίθεζε θαη ε λνζειεπηηθή δηεύζπλζε 

ηνπ Π.Γ.Ν.Ι. θαιέζαλε ζε έθηαθηε ζύζθεςε ηνπο πξντζηακέλνπο θαη ηνπο ππνιφγνπο ηεο 

λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο ρσξίο ελεκέξσζε γηα ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηηφηαλ. Απηφ πνπ 

αθνινχζεζε ήηαλ κηα πξνζπάζεηα ηεο Γηνίθεζεο λα επηηεζεί ζην πεξηερφκελν ηεο απφθαζεο ηεο 

γεληθήο ζπλέιεπζεο (ζαο ηελ επηζπλάπηνπκε). Η ζύζθεςε επίζεζεο ζηνλ Σύιινγν Εξγαδνκέλσλ  

έθιεηζε κε κηα αηληγκαηηθή γηα πνιινύο παξεπξηζθόκελνπο θίλεζε από ηελ κεξηά ηεο Δηνίθεζεο: 

θάιεζε ηνλ θσηνγξάθν ηνπ λνζνθνκείνπ λα θσηνγξαθήζεη ηνπο παξεπξηζθνκέλνπο! 

Δπίζεο ηελ 29ε ηνπ Μάξηε κπξνζηά ζηηο ηειενπηηθέο θάκεξεο  θαηνλφκαζε φινπο φζνπο 

δηαθσλνχλε κε ηε Γηνίθεζε, άζρεηα κε ηελ ηζρχ ησλ επηρεηξεκάησλ ηνπο, σο δφιηνπο ζπλεξγνχο 

ζε κηα πιεθηάλε ππέξ ηεο Οξζνπαηδηθήο Κιηληθήο. Φσξίο απνδείμεηο ή έζησ ελδείμεηο, εμέζεζε 

δεκφζηα φζνπο έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηελ πξφηαζε ρσξνζέηεζεο σο ζπλεξγνχο ζηελ ζηήξημε 

ηδηνηειψλ ζπκθεξφλησλ.!!!! 

Τειεπηαίν δείγκα ηεο αδπλακίαο ηεο Γηνίθεζεο λα θαηαλνήζεη ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Π.Γ.Ν.Η., ήηαλ ε απφθαζε ηνπ Γ.Σ. ζηηο 22.03.2018 (ηελ επηζπλάπηνπκε) κε ηελ νπνία 

αλαθιήζεθαλ φιεο νη απνθάζεηο νη νπνίεο εθδφζεθαλ είηε απφ ηνλ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ 

είηε απφ ην Γ.Σ. απηνχ είηε απφ ηελ Γηεχζπλζε Ννζειεπηηθήο Υπεξεζίαο, κε ηηο νπνίεο 

αλαηέζεθαλ θαζήθνληα πξντζηακέλνπ ηκήκαηνο ζε ππαιιήινπο ηεο Ννζειεπηηθήο Υπεξεζίαο σο 

ππεχζπλσλ – ππνιφγσλ κνλάδσλ. Ζ απφθαζε απηή δελ ιακβάλεη ππφςε ηηο πξαγκαηηθέο 

αλάγθεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο, φπσο απηέο πξνέθπςαλ απφ 

ηελ αλάπηπμε ηνπ Π.Γ.Ν.Η. ζην δηάβα ηνπ ρξφλνπ κε απνθάζεηο εγθαηάζηαζεο θιηληθψλ θαη 

κνλάδσλ απφ ην Γ.Σ. εγθαηάζηαζε πνπ έθαλε γεσγξαθηθά θαη ιεηηνπξγηθά εθηεηακέλε θαη 

ζχλζεηε ηελ δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ λνζνθνκείνπ. Δπίζεο ε αλαδξνκηθή αλάθιεζε φισλ ησλ 

απνθάζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ζθέςε 7 ηεο απφθαζεο ηνπ Γ.Σ. πνπ αλαθέξεη δφιν ζηελ 

δηαηήξεζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ «ππνιφγνπ» κε ηελ αλαθνξά γηα «πηζαλή δεκία απφ έλαληη ηνπ 

δεκνζίνπ ηελ νπνία πξνμέλεζε ζε απηφλ απφ δφιν ή βαξηά ακέιεηα θαηά ηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ» είλαη ηαπηφρξνλα ερζξηθή θαη πξνζβιεηηθή γηα ηνπο ππνιφγνπο πνπ άζθεζαλ 

φια απηά ηα ρξφληα ηα θαζήθνληα απηά θαη ηψξα ςέγνληαη απφ ην Γ.Σ. γηα ζπλεηδεηή ζπκκεηνρή 

ζε παξάλνκε ελέξγεηα απνδνρήο ησλ θαζεθφλησλ πξντζηακέλνπ, ηελ ζηηγκή πνπ θαη ε 

απφθαζε ηνπ εθεηείνπ (ηελ επηζπλάπηνπκε) αιιά θαη ε δψζα πξαγκαηηθφηεηα ηνπ λνζνθνκείνπ 

επηβάιινπλ ηελ δηαηήξεζε ηνπ ζεζκνχ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Ζ Γηνίθεζε ηνπ Π.Γ.Ν.Η. έρεη θαηαζθεπάζεη ζε ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα ηφζνπο πνιινχο 

δφιηνπο θαη ηδηνηειείο ερζξνχο, πνπ πιένλ είλαη δχζθνιν θαλείο λα παξαθνινπζήζεη ηνλ ξπζκφ 

ελνρνπνίεζεο φζσλ εθθξάδνπλ θαη ηελ ειάρηζηε δηαθσλία.  

Σε απηφ ην αζθπθηηθφ πεξηβάιινλ είλαη πιένλ αδχλαηνλ λα έρεη θαλείο ηελ πεπνίζεζε φηη 

ζα ππάξμεη ε ειάρηζηε νκνζπκία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δχζθνισλ πξνθιήζεσλ γηα ην 

Π.Γ.Ν.Η. Εεηάκε απφ εζάο λα αλαιάβεηε ηελ δηθή ζαο επζχλε, έηζη φπσο εζείο ηελ 



αληηιακβάλεζηε γηα λα ζηακαηήζεη ηώξα ε επέθηαζε θαη παγίσζε ηνπ λνζεξνχ θιίκαηνο πνπ 

έρεη δεκηνπξγεζεί ζην Π.Γ.Ν.Η. 

Σαο θαηαζέηνπκε ηελ απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ηνπ ζπιιφγνπ εξγαδνκέλσλ ηεο 20εο 

Μαξηίνπ 2018 σο βαζηθά αηηήκαηα πξνο πινπνίεζε θαη ζαο γλσζηνπνηνχκε φηη απφ ηελ δηθή 

καο πιεπξά είλαη κνλφδξνκνο λα νξγαλψζνπκε ην επφκελν δηάζηεκα φζν πην ζζελαξά 

κπνξνχκε ηελ αληηκεηψπηζε κηαο Γηνίθεζεο πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη πξσηφγλσξεο θαηαζηάζεηο, 

πξνβιήκαηα θαη αδηέμνδα ζηνπο βαζηθνχο, ειάρηζηνπο φξνπο ζπλχπαξμεο δηαθνξεηηθψλ 

απφςεσλ θαη ζηάζεσλ ζην Π.Γ.Ν.Η. 

To Γ.Σ. ηνπ Σπιιφγνπ Δξγαδνκέλσλ ζην Π.Γ.Ν.Η. 

Φινχδαο Γεψξγηνο 
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