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Μια παραίτηση και μια εξήγηση.  

 

Τεύχος 32ο 

Μάρτιος 

Αγαπητοί συνάδελφοι…. 

Στην συνεδρίαση του Δ.Σ. του συλλόγου τον Φεβρουάριο υπέβαλα την παραίτηση μου από αυτό. Θεωρώ τίμια την 

επιλογή  μου αυτή, λόγω υποχρεώσεων που ανέλαβα στη θέση  Υποδιευθυντή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας αλλά και του 

Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Νοσηλευτικής (ΕΣΑΝ). Οι συνθήκες αυτές δεν υπήρχαν όταν ζήτησα την 

ψήφο σας με την Ενωτική Αριστερή Παρέμβαση (ΕΑΠ) στις εκλογές του Σωματείου που με τιμήσατε στην θέση του 

Γραμματέα. Η παράταξη μας με εσωτερική δημοκρατία προέβη στην αντικατάστασή μου. Με πραξικοπηματικό και 

ξεδιάντροπο τρόπο ΔΑΚΕ και ΔΗΣΥ (ΠΑΣΚΕ)  απέσπασαν την θέση του Γραμματέα από την παράταξη μας  διασπείροντας 

πως ανέλαβα…. «Σύμβουλος του Υπουργού». Δεν θα σχολιάσω γιατί θα χρειαστεί να κατέβω επίπεδα…! Υπόσχομαι ότι 

θα συνεχίσω να  υπερασπίζομαι  όσα πιστεύω και έβαλα στην κρίση σας από τις θέσεις ευθύνης που κατέχω σήμερα. 

ΓΝΩΡΙΖΟΜΑΣΤΕ...! Η ζωή δεν είναι μονόδρομος. Για κάποιους ίσως είναι μόνο διάδρομος και παραγοντιλίκι.          

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ…!  Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας με την οποία με περιελάβατε την οποία και θα ανταποδώσω 

                                                                                                     Δημήτρης Τζιάλλας 

Η υποκριτική στάση της ΠΟΕΔΗΝ στην αξιολόγηση. Μαθήματα Ιστορίας 

Η πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ με απόφασή της καλεί τους εργαζόμενους σε «απεργία-αποχή» από την αξιολόγηση. Στην ίδια 

ρότα κινήθηκε και η ΑΔΕΔΥ με αντίστοιχη ανακοίνωση. Ας δούμε λοιπόν πιο είναι το πλαίσιο της απόφασης αυτής και σε 

ποιες διαπιστώσεις βασίζεται. Να θυμίσουμε  εδώ ότι η «απεργία-αποχή» επί Μητσοτάκη είχε τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Προέβλεπε συγκεκριμένη ποσόστωση σε όλες τις κλίμακες (άριστοι, πολύ καλοί, καλοί , μέτριοι) και υποχρεωτικά 
ένα 15% τους χαρακτήριζε «ανεπαρκείς». 

 Συνδύαζε τη βαθμολόγηση του 15% με τη διαθεσιμότητα και τις απολύσεις. 

 Σύνδεε ΑΜΕΣΑ το βαθμό και το μισθό με την αξιολόγηση, θέτοντας αποκλεισμούς στην εξέλιξη σε ΟΛΟΥΣ τους 
υπαλλήλους!!. Σύμφωνα δε με τις προβλέψεις, στους καταληκτικούς βαθμούς και κλιμάκια θα έφτανε ΜΟΝΟ 
ένα 7-10% των Υπαλλήλων!!!. 

 Προέβλεπε την αξιολόγηση υπηρεσιών , με στόχο την εκχώρησή τους στους Ιδιώτες. 

 Ίσχυε ένα πειθαρχικό Δίκαιο, που εκατοντάδες υπάλληλοι είχαν τεθεί σε Αργία, και κυριαρχούσε κλίμα 
τρομοκρατίας και εκφοβισμού. 

 Υπήρξε η δέσμευση (2ο Μνημόνιο) για διαθεσιμότητα 15000 Δημοσίων Υπαλλήλων, οι 7500 από την Υγεία. 

Απέναντι σε αυτές τις πολιτικές, οι εργαζόμενοι απάντησαν με ένα μεγαλειώδη αγώνα, με την προκήρυξη κινητοποιήσεων 

και προκήρυξη της «Απεργίας- Αποχής» από την ΑΔΕΔΥ, σε όλο το Δημόσιο. Στη πρώτη φάση (πριν τη απόρριψη  της 

προσφυγής του Μητσοτάκη κατά της «Απεργίας-Αποχής» από τη Δικαιοσύνη) καλό είναι να θυμηθούμε τη στάση της 

πλειοψηφίας της ΠΟΕΔΗΝ(ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ). Πρώτον , προπαγάνδιζε τη συλλογή υπογραφών ( πρόταση της παράταξης μας 

στην ΑΔΕΔΥ που αποδέχθηκε η ΑΔΕΔΥ μετά από πιέσεις…) και δεν στήριζε την Απεργία- Αποχή. Μάλιστα σε 

περιφερειακές συσκέψεις, τα στελέχη της ΠΑΣΚΕ, μίλαγαν ανοικτά «για απόφαση στα όρια της νομιμότητας!!» και 

πειθαρχικές ευθύνες σε όσους θα συμμετέχουν σε αυτή!!! Μετά την δικαστική δικαίωση της «Απεργίας-Αποχής» 

υποχρεώθηκαν να συμμετέχουν πιο ενεργά…, αλλά συνέχισαν να επιδιώκουν «την ειδική αντιμετώπιση» των 

Υγειονομικών από τη Κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου. Μάλιστα , όπως δήλωναν για να αιτιολογήσουν την απροθυμία τους 

να στηρίξουν δυναμικά την «Απεργία-Αποχή» είχαν δεσμεύσεις (από το Βενιζέλο..) «για εξαίρεση των Υγειονομικών από 

τη ποσόστωση του 15%». Μάλιστα στις συναντήσεις με την Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας το έθεταν σαν πλαίσιο 

διεκδίκησης!!, που η ικανοποίηση του από τη πολιτική Ηγεσία , θα ανέστειλε τις απεργιακές κινητοποιήσεις και την 

«Απεργία-Αποχή» στο χώρο της Υγείας (Υπάρχουν για όλα αυτά ανακοινώσεις του ΠΑΜΕ και του ΜΕΤΑ). Η μη 
υλοποίηση , από το Βενιζέλο των δεσμεύσεων που είχαν δοθεί, υποχρέωσε τη πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ (ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ) να 

συμμετέχουν πια πιο ενεργά στον αγώνα. Όμως οι εργαζόμενοι , που έδωσαν τη μάχη με τα Σωματεία τους ,με μια τέτοια 

μεγάλη συμμετοχή (ξεπέρασε το 95%) που ήταν πρωτόγνωρη και μοναδική σε όλο το Δημόσιο είχαν βγάλει τα 

συμπεράσματα τους για το ρόλο τους (Χαρακτηριστικά, στο Συνέδριο που έγινε το 2015, από τις 353 συνέδρους του 2012, 

πήγαν στους 232…).                                                                                                            Η συνέχεια στο επόμενο…… 
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Β. Οικονόμου, (ο βολευτής και υπεύθυνος του τομέα Υγείας της ΝΔ). Από το βήμα της Βουλής, δήλωσε ξεκάθαρα ότι, 

όχι μόνο οι σημερινοί διοικητές των νοσοκομείων, οι πρώτοι που τοποθετήθηκαν με αξιοκρατικά κριτήρια, αλλά και 

καθαρίστριες, εργαζόμενοι σε υπηρεσίας φύλαξης και συμβασιούχοι  θα απολυθούν από ενδεχόμενη κυβέρνηση 

Μητσοτάκη», Απάνθρωπος νεοφιλελευθερισμός και πελατειακό κράτος», το πραγματικό πρόσωπο της ΝΔ 

 Κ. Μητσοτάκης (ο Άριστος..!): Δηλώσεις με αφορμή την 24ωρη απεργία στις Σταθερές Συγκοινωνίες «Καμία απεργία 

χωρίς το 50% +1 των εργαζομένων. Να μπει τέλος στην ασυδοσία των συνδικαλιστών δίνοντας το στίγμα των 

προθέσεων της ΝΔ για αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου. 

Ο λαλίστατος Πρόεδρος του Συλλόγου και το ΔΣ θα λάβει θέση επί των δηλώσεων αυτών..?????? 

Από τον Οκτώβρη του 2015, η πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ(ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ) συστηματικά άρχισε να απαξιώνει τη 

λειτουργία των Οργάνων Διοίκησης της Ομοσπονδίας. Πρώτα με τις ανακοινώσεις και τα Δελτία Τύπου, που 

δεν αποφασίζονταν σε καμιά συνεδρίαση της Ε.Ε, αλλά  αποτελούσαν μονομερείς  αποφάσεις του Προέδρου 

και του «συνοδοιπόρου» Γ. Γραμματέα. Μετά με τις αποφάσεις του Γ.Σ που άλλα αποφασίζονταν και άλλα 

έπαιρναν το δρόμο της υλοποίησης.  Από τα δεκάδες  Δελτία Τύπου που έχουν εκδοθεί - και ξεπερνούν τις 

400!!!σελίδες- ΟΥΤΕ ΕΝΑ(1)!!! δεν συζητήθηκε και αποφασίστηκε σε Ε.Ε της Ομοσπονδίας.  

Το ίδιο συμβαίνει  και στις κινητοποιήσεις που είχαν αποφασιστεί στα κομματικά τους γραφεία και απλώς 

ενημέρωναν για την ημέρα, το τόπο και την ώρα. Ψηφιζόταν 5ώρη στάση και συγκέντρωση στα Υπουργεία  και 

προέκυπταν  πρωινές καταλήψεις στα Υπουργεία (που πήγαινε μόνο η ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ και οι αερομεταφερόμενες 

«ταξικές δυνάμεις» του ΜΕΤΑ). Ψηφιζόταν  στάση και πορεία και ξαφνικά έσκαγαν οι άμαξες και άλογα.!!( και 

οι συνοδοιπόροι)  και έμπαιναν επικεφαλής της πορείας…. Ψηφιζόταν  κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο, 

και ξαφνικά στηνόταν «πάλκο» με λαϊκές ορχήστρες  και χορευτικά με παραδοσιακές φορεσιές…. Ενταγμένα 

όλα αυτά σε ένα μεθοδευμένο σχέδιο- σε πλήρη ταύτιση με τα σχέδια των κομμάτων τους ΠΑΣΟΚ-Ν.Δ και τα 

πρόθυμα κανάλια-  καταστροφολογίας και κατάρρευσης της Υγείας , προφητεύοντας  « τις δέκα πληγές του 

Φαραώ» που έχουν πέσει πάνω στο Ε.Σ.Υ. στοχεύοντας στην απαξίωση και αμφισβήτηση  κάθε πρωτοβουλίας 

σταθεροποίησης και ενίσχυσης των Υπηρεσιών Υγείας.  

Κορυφαίο δε δείγμα του «εναγκαλισμού» της πλειοψηφίας της ΠΟΕΔΗΝ(ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ) με το ΠΑΣΟΚ και τη 

Ν.Δ είναι η «βιομηχανία μηνύσεων»  που έχει ανεβάσει στο ρεπερτόριο της για την επόμενη περίοδο ο 

θίασος της πλειοψηφίας της ΠΟΕΔΗΝ. Περνάμε από τα άλογα και τα λαϊκά πάλκα στις αίθουσες των 

δικαστηρίων (Βλέπετε η απόφαση του ΣΤΕ για τις άδειες, δίνει άλλο αέρα στο πολιτικό κατεστημένο και τους 

εκπροσώπους του στο Κίνημα). Μηνύσεις που δεν έχουν αποφασιστεί σε κανένα όργανο (Ε.Ε. Γ.Σ) της 

Ομοσπονδίας!!!. Άλλοτε μαζί με στελέχη της Ν.Δ, του ΠΑΣΟΚ  (π. χ ΚΕΕΛΠΝΟ), άλλοτε μόνοι τους ( ΠΑΣΚΕ-

ΔΑΚΕ) κατά Διοικήσεων ( ΕΚΑΒ) ή Υπουργών  (Πολάκης) «παίζουν τα ρέστα τους» για να παραμείνουν στον 

αφρό της δημοσιότητας και να κρατήσουν πρώτο τραπέζι πίστα στα αγαπημένα τους -και διαπλεκόμενα – 

κανάλια.  

Οσονούπω να τους υποδεχτούμε και στα Γιάννενα από την ΠΟΕΔΗΝ εσωτερικού…. 

Κ. Μητσοτάκης και Β. Οικονόμου (οι πραγματικές προθέσεις ) 

Η ομοσπονδία δεν είναι φέουδο της πλειοψηφίας ΠΑΣKΕ-ΔΑΚΕ 
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Κάτι αλλάζει στ Η μικρή μας πόλη..!  

Σε ανοιξιάτικο παιδικό χορό μας κάλεσε ο σύλλογος 
εργαζομένων. Η στήλη θέλει να επισημάνει ότι η απόφαση στο 
ΔΣ ήταν για διοργάνωση αποκριάτικης παιδικής γιορτής. 
Θα πει κανείς .., και λοιπόν? Τι διαφορά έχει..?  
Μα είναι ολοφάνερο..! Άλλο οι παγανιστικές αποκριάτικες 
γιορτές, με μάσκες και σατύρους και διονυσιακά σύμβολα …και 
άλλο ένας ανοιξιάτικος παιδικός χορός. 
Η στήλη αντιμετωπίζει με χιούμορ την παραποίηση των 
αποφάσεων του Δ.Σ. και δεν μας εκπλήσσει η καθεστωτική και 
αντιδημοκρατική νοοτροπία του Προέδρου, διαφορετικά το 
γεγονός το θεωρούμε εξαιρετικά σοβαρό..! 
  

Ανοιχτή επιστολή του Προέδρου Γιαννακού, στο 

Τεύχος Δεκεμβρίου στο Υγειονομικό βήμα της 

ΠΟΕΔΗΝ.: ”…Οι Συριζαίοι θέλουν μια ελεγχόμενη 

ομοσπονδία…… ….στηρίξτε τους συνδυασμούς μας 

στα πρωτοβάθμια σωματεία για την ανάδειξη των 

αντιπροσώπων μας στο συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ. 

……..Μην εμπιστεύεστε κομματικούς και 

κυβερνητικούς συνδικαλιστές !!! 

Πήγε κι ο Πρόεδρος (ένας είναι ο Πρόεδρος, μοιράζει και 

επαγγελματική κάρτα) να εκπροσωπήσει τους 

Εργαζόμενους του ΠΓΝΙ στο Δημοτικό συμβούλιο για το 

Θέμα της «Σταύρου Νιάρχου» και αφού πήρε το λόγο είπε: 

“αν καθόταν κάποιος πολίτης εδω όπως εγώ, θα διαπίστωνε 

ότι δεν πρόκειται για συνεδρίαση ΔΣ αλλά μια κουβέντα σε 

κάποια καφετέρια και θεωρώ υποβαθμισμένη την 

συζήτηση..» Άστραψε και βρόντηξε ο Δήμαρχος. Ο 

Πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου  χαρακτήρισε την 

συμπεριφορά του προκλητική, του αφαίρεσε το λόγο και 

τον έδιωξε άρον – άρον από το βήμα                  

          …ΚΑΤΑΝΤΙΑ..!!!!!! 
 

 

Άστραψαν και βρόντηξαν οι Αρσακειάδες του μόνιμου 

συνδικαλισμού με την παραίτηση του Γραμματέα του 

Συλλόγου ένεκα της θέσης του ως Προέδρου του ΕΣΑΝ. Τι 

υπηρέτης της κυβέρνησης ακούστηκε, τι ότι ξεπουλά τους 

αγώνες των εργαζομένων και να η πλειοδοσία σε 

χαρακτηρισμούς από ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚΕ (κλείνοντας η μία το 

μάτι στην άλλη), προσδοκώντας κάτι που δεν ομολόγησαν 

ποτέ. H ιδιάζουσα σχέση..να γίνει γάμος..! 

Άρχισαν να καταφτάνουν και ολοκληρώνονται οι προσλήψεις στο Νοσοκομείο μας μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ και ΟΑΕΔ. 

ΟΑΕΔ: 1 θέση Β. Ιατρ.& βιολ. Εργασίας, 4 θέσεις Β. Νοσηλ., 2 θέσεις Διαχείρισης Ιατρ. Συσκ., 1 θέση ΠΕ Νοσηλ (δεν 

προσήλθε ακόμη), 5 θέσεις ΤΕ Μαιών (δεν προσήλθαν ακόμη), 4 θέσεις ΤΕ Νοσηλ., 2 θέσεις ραδιολ (δεν προσήλθαν 

ακόμη), 2 θέσεις ΤΕ Φυσικοθεραπευτων,  7 θέσεις τραυματιοφορέων  

ΚΕΕΛΠΝΟ: 1 θέση Παιδιάτρου, 1 θέση Διαπολιτ. Διαμεσολαβητής, 2 θέσεις Μαιών-των, 4 θέσεις Βοηθητικό υγειονομικό 

προσωπικό., 1 θέση ΔΕ Β. Νοσηλευτών., 1 θέση Τεχνολόγων ακτινολόγων, 2 θέσεις τεχνολόγων Ιατρικών εργαστηρίων 

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία μόνιμων προσλήψεων με την προκήρυξη 7 Κ 

Καταστροφών συνέχεια: 6.000.000 Ευρώ δόθηκαν από τον 
ΕΟΠΥ για την αποπληρωμή όλων των υποχρεώσεων του 
νοσοκομείου προς προμηθευτές, μέχρι και το τέλος του 
2016, για τις οφειλές προς τους εργαζομένους στα 
απογευματινά Ιατρεία και άλλες υποχρεώσεις. Η τελευταία 
φορά που ήρθε ποσό στο νοσοκομείο πρέπει να ήταν το 
2009-10, μιας και το 2011 είχαν παραγραφεί 

Υπόμνημα κατέθεσε η παράταξη μας προς το Υπουργείο 

με πλήρεις προτάσεις πάνω στο ενιαίο πλαίσιο 

οργανισμών με θέσεις που διορθώνουν λάθη και 

αστοχίες. Τώρα που με το καλό γύρισε κι  ο Πρόεδρος από 

τις εκδρομές και τους ανοιξιάτικους χορούς θα το φέρει 

και στο σύλλογο για συζήτηση…? 

Ο οποίος Πρόεδρος (ο δικός μας) ολοένα και πιο 

συχνά κάνει τις συνεργασίες του(ελέω εκκλησιαστικής 

επιτροπής) στο ιδιαίτερο γραφείο του Διοικητή. 

Οπότε όποιος τον ψάχνει, ξέρει και που θα τον βρει 

  ΕΜΕΝΑ… δεν θα με αξιολογήσει κανένα  

Τσουτσέκι και Παρλαπίπας του ΣΥΡΙΖΑ..! 
 (ακούστηκε στο ΔΣ του συλλόγου. Τι να πρωτοθαυμάσει 

κανένας. Το ήθος ή τη μεγαλομανία..!) 

 

Τροπολογία 962/70 13.3.2017. στο νομοσχέδιο για την 

ψυχική υγεία:  επανέρχεται  η  αμοιβή για νυχτερινά και 

αργίες στα ποσοστά που ήταν πριν την περικοπή 20% του 

νόμου 4354/2015.Συγκεκριμένα, το ποσοστό επί του 

ημερομισθίου για νυχτερινή εργασία στις εργάσιμες 

ημέρες, ανέρχεται στο 60% από 40% που ισχύει σήμερα 

και σε 75% (από 60% που ισχύει σήμερα) για εργασία 

που παρέχεται “Κυριακές” και αργίες. Η  ρύθμιση έχει 

αναδρομική ισχύ από 1.1.2017 
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Για την κρίση στην Νοσηλευτική 

Κρίση:  “Οὐκ ἐν τοῖς πράγμασιν ἡ ἀλήθεια, ἀλλ’ ἐν τῇ διανοίᾳ”   (Αριστοτέλης)   Η νοσηλευτική, άρρηκτα δεμένη ως 

έννοια με την φροντίδα και τις ανάγκες του πάσχοντος  διέρχεται και αυτή σήμερα την δική της δομική κρίση σε ένα 

σύστημα υγείας που ψάχνει εναγωνίως σημεία ισορροπίας. Και δεν είναι η επιστήμη της νοσηλευτικής που ευθύνεται για 

την κρίση, αλλά η κατεύθυνση  που της έδωσαν όσοι χειρίστηκαν την τύχη της όλα αυτά τα χρόνια με όσα έπραξαν, ή δεν 

τόλμησαν να πράξουν. Και ενώ τα συμπτώματα της κρίσης είναι πλέον εμφανή σε όλο της το σώμα, αυτό που μας λείπει 

είναι το «κρίνειν» περί της ασθένειας για την οποίαν πρέπει να αποφανθούμε. 

Είναι πάντα η διαδικασία του «κρίνειν» τόσο εύκολη όσο ακούγεται …?   Η απάντηση είναι πως ΟΧΙ. Η κρίση (η νοητική 

λειτουργία) αποτελεί  αναγκαία μεν συνθήκη για να αποφανθούμε περί της κρίσης (το στάδιο που προηγείται της 

παρακμής) αλλά δεν είναι πάντα ικανή από μόνη της. Χρειάζεται και κάτι άλλο. Η δράση. Όταν λείπουν και τα δύο (κρίση και 

δράση) τα πράγματα οδηγούνται σε τέλμα ή αδιέξοδο 

Είναι τα πράγματα στην νοσηλευτική σήμερα τόσο δύσκολα που να επιβάλλεται μια ριζική τομή..?  Η απάντηση είναι 

πως ΝΑΙ. Ματαιωμένο νοσηλευτικό προσωπικό δοκιμάστηκε τα τελευταία χρόνια από σκληρές μνημονιακές επιλογές, όπως 

κατάπτυστες αξιολογήσεις, δυνητικές αργίες, απουσία προσλήψεων, κουτσούρεμα μισθών, απλήρωτα δεδουλευμένα, 

αναξιοκρατικές τοποθετήσεις και εξυπηρετήσεις ημετέρων. Θεσμικά ζητήματα όπως το επίπεδο σπουδών και άσκησης της 

νοσηλευτικής και ο ενιαίος κλάδος δεν προχώρησαν. νοσηλευτικές ειδικότητες, κανονισμοί λειτουργίας νοσηλευτικής 

διεύθυνσης, κριτήρια μετακινήσεων, χρήση πρωτοκόλλων, οργανογράμματα προσωπικού, αναλογίες στελέχωσης, ελεύθερο 

επάγγελμα, νοσηλευτικοί δείκτες αξιολόγησης, ποιότητα φροντίδας, κλπ, επίσης δεν προσεγγίστηκαν. Επιπλέον πλήθαιναν 

φωνές απαξίωσης και ισοπέδωσης (βλ. πρακτικές ηγετικής ομάδας ΠΟΕΔΗΝ), φωνές εσωστρέφειας (ΣΥΝΔΕ) που δεν ξέρει 

κανείς που θα οδηγήσουν και τέλος μία ισοπεδωτική αντίληψη με αφορμή το γύρισμα της πλάτης των νοσηλευτών στις 

διεργασίες της ΕΝΕ ότι φταίει ο γιαλός που είναι στραβός… μιας και η βάρκα καλά αρμενίζει!!! 

Τι να κάνουμε…?   Το ερώτημα ξαναμπαίνει και είναι επίκαιρο. Για να δράσουμε θα πρέπει να κατανοήσουμε το πρόβλημα. 

Να παραδεχτούμε επίσης ότι τα μοντέλα και οι πρακτικές που δοκιμάστηκαν- κυρίως την τελευταία 10ετία έχουν ξεπεραστεί 

και αποτύχει. Για την απαξίωση στην δράση και στην συμμετοχή δεν φταίνε οι Νοσηλευτές. Το σύστημα έχει ανάγκη 

ισορροπίας σε μια νέα κατάσταση με ξεκάθαρα τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 Ορίζουμε τις Νοσηλευτικές Υπηρεσίες που πρέπει να παράγουμε ως χώρα με βάση τις ανάγκες των πολιτών 

 Αποφασίζουμε με ποιό τρόπο θα τις παράγουμε (εκπαίδευση) και τον τρόπο που θα τις παρέχουμε 

 Δημιουργούμε το θεσμικό εκείνο πλαίσιο που θα διασφαλίζει τις υπηρεσίες αυτές (θεσμική θωράκιση)  

 Δρούμε, αφουγκραζόμαστε και αντιδρούμε για διορθώσεις στο σύστημα 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία αυτή, είναι  η σωστή «επί-κοινωνία»  των μερών. Νοσηλευτών-Φορέων-

Πολιτείας. Να μιλήσουν την ίδια γλώσσα. Είναι αδύνατον να υλοποιήσουμε στρατηγικές τρίτης γενιάς που απαιτεί το 

σύγχρονο περιβάλλον σήμερα, με οργάνωση δεύτερης γενιάς και στελέχη πρώτης γενιάς ως προς τον τρόπο σκέψης και 

συμπεριφοράς. Η πολιτεία δίνει το στίγμα της με τις πρώτες προσλήψεις μετά από 8 χρόνια την επανασύσταση του ΕΣΑΝ και 

την εφαρμογή της ΠΦΥ χρειάζεται όμως και τις δικές μας προτάσεις με άξονα: 

 Nέα προοπτική στο Νομικό μας πρόσωπο (ΕΝΕ) με καθολική και ουσιαστική συμμετοχή όλων  

απαλλαγμένη από πρακτικές του παρελθόντος,   

 Νέα προοπτική στην συνδικαλιστική μας εκπροσώπηση, τόσο στα πρωτοβάθμια όργανα,  όσο (..κυρίως ) 

στην ΠΟΕΔΗΝ μιας και η έκφραση των θέσεών της έφτασε πλέον να προκαλεί και αισθητικά  

 Συμμετοχή στον διάλογο που άνοιξε το Εθνικό Συμβούλιο Ανάπτυξης της Νοσηλευτικής (ΕΣΑΝ) με 

συγκεκριμένη θεματολογία και συγκεκριμένο χρονικό διάστημα υλοποίησης. 

Όποιος δεν βλέπει τα παραπάνω ως αναγκαίες συνθήκες δράσης με μια αλλαγή στο λογισμικό του «κρίνειν» είναι 

καταδικασμένος να ξεπεραστεί από τις καταστάσεις.  


