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«Αύξηση του ωρομισθίου για Νυχτερινά- Εξαιρέσιμα κατά 15-20%. 

Τεύχος 33ο 

Ιούνιος 

Σχετικά με την αξιολόγηση….. 

Μετά λοιπόν από  την πρόσφατη εξαγγελία απεργίας-αποχής από την αξιολόγηση  από την πλειοψηφία της 
ΠΟΕΔΗΝ και της ΑΔΕΔΥ, σκόπιμο είναι να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα ζητήματα: 
 
1.Το γεγονός ότι συμφωνούμε με την ανάγκη να ΑΠΕΧΟΥΜΕ αυτή τη χρονική στιγμή από την αξιολόγηση, δε 
σημαίνει ότι υιοθετούμε το κείμενο του δελτίου τύπου και τα εξώδικα της ΠΟΕΔΗΝ και της ΑΔΕΔΥ. Τα κείμενα 
αυτά διαμορφώνονται από συγκεκριμένες πλειοψηφίες στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕΔΗΝ και της  ΑΔΕΔΥ 
και έχουν συγκεκριμένο, πολιτικά στοχευμένο ύφος και αντίστοιχο σκοπό. Ιδιαίτερα η αγωνιώδης προσπάθεια 
της πλειοψηφίας της ΠΟΕΔΗΝ να αποδείξει ότι η σημερινή Αξιολόγηση ΕΙΝΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ!!! από την Αξιολόγηση 
του Μητσοτάκη επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις μας. 
 
2.Η ανάγκη να απέχουμε αυτή τη χρονική στιγμή από την αξιολόγηση, προκύπτει από τη θεμελιώδη 
προϋπόθεση ο προϊστάμενος -που κρίνει τον καθέναν μας και εν πολλοίς καθορίζει και την υπηρεσιακή μας 
εξέλιξη- να είναι αξιοκρατικά τοποθετημένος. Αυτό μπορεί να γίνει, εάν εφαρμοστεί ο Ν.4369 για τις κρίσεις 
προϊσταμένων. Η εφαρμογή του Ν.4369 καθυστερεί βεβαίως, για έναν δίκαιο σκοπό (να προλάβουν όλοι οι 
υποψήφιοι Γενικοί Διευθυντές, Διευθυντές και Προϊστάμενοι  να αναγνωρίσουν την προϋπηρεσία τους στον 
ιδιωτικό τομέα), αλλά αυτή η καθυστέρηση δεν πρέπει να αποβεί σε βάρος της δίκαιης αξιολόγησής μας. 
 
3.Οι Δημόσιοι υπάλληλοι επιβάλλεται να κρίνονται και τονίζουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι είμαστε υπέρ της 
αξιολόγησης. Ο παρών τρόπος αξιολόγησης μάλιστα, (αξιολόγηση 360 μοιρών, κλπ), είναι ένας σημαντικά 
καλύτερος τρόπος από τους προηγούμενους (δεν συμπεριλαμβάνεται στους προηγούμενους ο κατάπτυστος 
τρόπος του Μητσοτάκη, διότι ευτυχώς, δεν εφαρμόστηκε ποτέ). Απλά, χρονικά , θα πρέπει να ακολουθήσει τις 
κρίσεις προϊσταμένων και όχι να προηγηθεί. 
 
4.Η έναρξη της διαδικασίας πλήρωσης θέσεων ευθύνης με κρίση βάσει του Ν. 4369 ,ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ 
ΑΜΕΣΑ. Η κάλυψη θέσης ευθύνης με   αναπλήρωση είναι ένα προσωρινό μέτρο, αλλά  σε κάποιες περιπτώσεις η 
διάρκεια αναπλήρωσης υπερβαίνει και τα δέκα έτη, γεγονός απαράδεκτο για μια χρηστή και αποτελεσματική 
διοίκηση. 
                                                                                                                  

 

«Αύξηση του ωρομισθίου για Νυχτερινά- Εξαιρέσιμα κατά 15-20%. Παράλληλα έχουμε αύξηση κατά 12.500.000 της 

κρατικής χρηματοδότησης για δεδουλευμένα 2016-2017. Συγκεκριμένα: 

«Η παρ. 2 του άρθρου 20.Β του ν. 4354/2015 (Α΄176) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η ωριαία αποζημίωση των υπαλλήλων 

που απασχολούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται ως εξής: α) για εργασία 

νυκτερινή εργάσιμων ημερών ίση με το εξήντα τοις εκατό (60%) του ωρομισθίου, β) για εργασία ημερήσια ή νυκτερινή, 

που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ίση με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ωρομισθίου.». Η ισχύς 

της διάταξης αρχίζει από 1.1.2017. 

Η αποτύπωση της διάταξης-όπως καθορίστηκε από το Υπουργείο Υγείας- έχει οδηγήσει σε πραγματική αύξηση του 

Ωρομισθίου για τα Νυχτερινά-Εξαιρέσιμα περίπου κατά 20%. Είναι η πρώτη φορά , που έχουμε μια ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ενίσχυση 

του Ωρομισθίου (έστω και μικρή) για τους εργαζόμενους του Κυκλικού Ωραρίου. Η αύξηση αυτή αφορά ΟΛΟΥΣ τους 

εργαζόμενους, ΟΛΑ τα Ωρομίσθια. Αντίστοιχη είναι και η αύξηση στις Υπερωρίες (από το 2016), ενισχύοντας το εισόδημα 

των εργαζομένων. Είναι το πρώτο βήμα για την υλοποίηση του διαχρονικού μας αιτήματος για την αύξηση του 

Ωρομισθίου μέχρι το διπλασιασμό του, καθώς και της αύξησης της κρατικής χρηματοδότησης, όπως διεκδικούμε τα 

τελευταία χρόνια.  Αλλά για αυτό, δεν θα ακούσεις τίποτα από τα παπαγαλάκια της ΠΟΕΔΗΝ 
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 Ομιλία του Τομεάρχη  Υγείας της Ν.Δ. Βασίλης Οικονόμου στο 1ο συνέδριο που διοργάνωσε η Ναυτεμπορική:  
Είναι φανερό ότι αυτή η κυβέρνηση συνθλίβει τον ιδιωτικό τομέα: Όταν όλα θα γίνονται από τις ΤοΜΥ, ποιος θα 
πάει στο διαγνωστικό κέντρο? Είναι αδιέξοδη η τοποθέτηση της κυβέρνησης και η μεροληψία της υπέρ του 
δημοσίου συστήματος και δεν συνεισφέρει στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας.  

  Ανακοίνωση ΔΑΚΕ –ΠΓΝΙ  για τα μέτρα φύλαξης  και επισκεπτηρίου στο ΠΓΝΙ που ανακοίνωσε η νέα διοίκηση: 
“…..Γνωρίζει ότι για τη φύλαξη το Νοσοκομείο έχει υπογράψει σύμβαση με ιδιωτική εταιρεία υπηρεσιών 
ασφαλείας, με την οποία διασφαλίζεται η παρουσία ενός μικρού αριθμού προσωπικού ασφαλείας, αποκλειστικά 
και μόνο για τον έλεγχο της κεντρικής εισόδου και του χώρου των εκτάκτων περιστατικών (ΤΕΠ); Και είναι αυτό 
ακριβώς το προσωπικό ασφάλειας το οποίο ο κ. Διοικητής και ο προϊστάμενός του, ο “σύντροφος” Πολάκης, 
θέλουν να εκδιώξουν από το Νοσοκομείο, υποσχόμενοι στο λαό “Έξω οι ιδιώτες από τα Νοσοκομεία ” !! 

              Τι δεν καταλαβαίνεται…? Οι ιδέες του  Οικονόμου φιλοξενούνται άλλωστε  και στην σελίδα της ΔΑΚΕ 
 

Ο κ. Μητσοτάκης ξανακτύπησε. Μετά την επίσκεψη στον Ευαγγελισμό, πήγε και στα Παίδων, όπου για άλλη μια φορά, 

με ειλικρίνεια και εντιμότητα, κατέθεσε τις θέσεις που έχει για τις Δημόσια Νοσοκομεία. Κλείσιμο Νοσοκομείων, 

συρρίκνωση δομών και Υπηρεσιών, απολύσεις Υπαλλήλων!!. Δήλωσε χαρακτηριστικά στο twitter : « Αναγκαία η 

συγχώνευση των Νοσοκομείων «Αγ. Σοφία» και «Π. κ. Α Κυριακού» για την εξοικονόμηση πόρων και την βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών». 

Τις απόψεις αυτές ο κ. Μητσοτάκης τις υπηρέτησε πιστά την περίοδο 2012-2014, όπου μαζί με τον κ. Γεωργιάδη, 

έκλεισαν Νοσοκομεία, συγχώνευσαν εκατοντάδες Κλινικές, κατάργησαν εκατοντάδες  Δομές Α΄θμιας, απέλυσαν 2500 

Γιατρούς και μέσω της Διαθεσιμότητας -είχαν δεσμευθεί στην Τρόικα – τις απολύσεις 7000 Υγειονομικών. 

Ήδη από τις δηλώσεις του στην Έκθεση Θεσσαλονίκης το 2016, είχε δηλώσει με σαφήνεια, ότι «πρέπει να μειωθεί το 

Δημόσιο, να κλείσουν Δομές , να απολυθούν Υπάλληλοι με την επαναφορά της Αξιολόγησης, να Ιδιωτικοποιηθούν 

Υπηρεσίες». 

Η επίσκεψη  του κ. Μητσοτάκη- τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο- σε ένα Δημόσιο Νοσοκομείο και όσα δήλωσε δεν 

είναι τυχαία. Απέναντι στη πολιτική απόφαση της Κυβέρνησης για «μεροληψία  υπέρ του Δημοσίου και ενίσχυσης του με 

χρηματοδότηση και προσλήψεις» παίρνει ΣΑΦΗ θέση υπέρ του Ιδιωτικού Τομέα Υγείας, μιλώντας  «για συγχωνεύσεις, 

καταργήσεις Δημοσίων Δομών και Ιδιωτικοποιήσεις Υπηρεσιών». Απέναντι στη πρόθεση της Κυβέρνησης «για την 

ανάπτυξη Δημόσιων Δομών Α΄θμιας και καθολικής κάλυψης των αναγκών των πολιτών, » κλείνει το  «μάτι» στα 

Επιχειρηματικά συμφέροντα που λυμαίνονται τη Α΄θμια δεκαετίες τώρα, μιλώντας για «καθοριστικό και πρωταγωνιστικό 

ρόλο του Ιδιωτικού Τομέα στην Άθμια Φροντίδα Υγείας!!!».  

Ευχόμαστε ο κ. Μητσοτάκης να συνεχίσει τις επισκέψεις στα Δημόσια Νοσοκομεία και να κάνει τέτοιες δηλώσεις, 

αποκαλύπτοντας τις πραγματικές θέσεις της Ν.Δ για την Υγεία και τι επιφυλάσσει- εάν ποτέ γίνει Κυβέρνηση…-  για τις 

Δημόσιες  Δομές, τους εργαζόμενους και τους χρήστες των Υπηρεσιών Υγείας. 

Υ.Γ.(1) Ελπίζουμε ο «μαστροΜιχάλης» και ο «μαστροΧρήστος» της ΠΟΕΔΗΝ αφού τελειώσουν με τις μπαταρίες και τα 

κολάρα των Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ, ρυθμίσουν τις εκκρεμότητες για τα χορευτικά και τα Κλαρίνα στα Γιάννενα, να 

πάρουν θέση για τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη. Αν βέβαια τους το επιτρέπουν …!  

Υ.Γ. (2) Ελπίζουμε η ΔΑΚΕ-ΠΓΝΙ να τοποθετηθεί επιτέλους και να καταθέσει τις θέσεις της για την δημόσια υγεία, τώρα 

που άρχισε να εκδίδει επιτέλους και ανακοινώσεις. Καλά τα πανηγύρια και οι ανακοινώσεις κατά της ΕΑΠ, αλλά ας 

μιλήσει  και λίγο για πολιτική 

 

η ΔΑΚΕ πήρε τ’ όπλο της 

Αμετανόητος ο κ. Μητσοτάκης. Ξεδιπλώνει την πολιτική του στην υγεία 
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Κάτι αλλάζει στ Η μικρή μας πόλη..!  

Την πρόθεση της ΝΔ να συρρικνώσει το Δημόσιο γιατί “οι 
περισσότεροι δημόσιοι υπάλληλοι δεν δουλεύουν”  
εξέφρασε μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ ο 
βουλευτής και αναπληρωτής Τομεάρχης Εργασίας της ΝΔ 
Θεόδωρος Καράογλου. “Πρέπει να πούμε ότι το Δημόσιο 
τελείωσε, το Δημόσιο θα μειώνεται, το Δημόσιο θα είναι 
όσο πιο μικρό γίνεται”, είπε χαρακτηριστικά ο πρώην 
υπουργός Μακεδονίας Θράκης στην κυβέρνηση Σαμαρά, ο 
οποίος πεντέμισι μήνες πριν είχε προτείνει την άρση της 
μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Υπενθυμίζεται ότι ο 
ίδιος ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης πρόσφατα 
τόνισε ότι στο Δημόσιο υπάρχει λίπος, ενώ και το 
πρόγραμμα της ΝΔ αφήνει ανοιχτό παράθυρο για 
απολύσεις.  

Ξεπέρασαν και την ΠΟΕΔΗΝ. Δύο ανακοινώσεις με το ίδιο 

περιεχόμενο, στην ίδια λογική και σε άλλη συλλογιστική 

από ΔΑΚΕ και ΠΑΜΕ τις κατ’ εξοχήν συστημικές παρατάξεις 

που στήριξαν τον εργοδοτικό συνδικαλισμό όλα αυτά τα 

χρόνια στο νοσοκομείο μας. Από κοντά και στοχεύοντας σε 

διαφορετικό κοινό το ΣΥΝΔΕ – αναμονή (?) από ΔΗΣΥ.               

Βρε τι γίνεται άμα έχεις συνηθίσει σε ανοιχτές θύρες με 

την διοίκηση, στη λογική της ΣΥΝΔΙΟΙΚΗΣΗΣ…!! 

Νέα διοίκηση στο ΠΓΝΙ και ευχόμαστε να είναι 

αποτελεσματική προς όφελος των πολιτών και 

των εργαζομένων. Οι προκλήσεις φαντάζουν 

σίγουρα πολλές..! 

Το θέμα με τα προγράμματα του ΗΔΙΚΑ όπου αποτυπώνονται τα 

νυχτερινά και εξαιρέσιμα από την Προϊσταμένη του τμήματος θα πρέπει 

να λυθεί κεντρικά. Αν ο αντίλογος είναι ότι αφορά απλή καταγραφή του 

Νοσηλευτικού προγράμματος σε άλλη πλατφόρμα, η παρατήρηση είναι  

ότι αποτελεί παραποίηση του εγκεκριμένου προτυποποιημένου 

εγγράφου του υπουργείου (Ν4-592) και  είναι δύσχρηστο και μη 

λειτουργικό. Η άποψη ότι είναι σχέδιο της άρχουσας τάξης για να 

παρακολουθούν τι ξοδεύουμε είναι σεβαστή.!Να καταργήσουμε και την 

ηλεκτρονική παραγγελία υγειονομικού υλικού γιατί και από κει βλέπουν 

τι ξοδεύουν οι κλινικές. Δυστυχώς επτωχεύσαμεν και τω πνεύματι..! 

Πολυγραφότατος ο Πρόεδρος τελευταία, με ανακοινώσεις της ΔΑΚΕ που αναφέρονται στην ΕΑΠ. Στην τελευταία του 

ανακοίνωση (27 Απριλίου) κάνει αναφορά στις υγιείς δυνάμεις αυτού του τόπου που πρέπει να αντιδράσουν  στην 

πολιτική του ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ στο χώρο της υγείας. Έτσι για να γελάσουμε λίγο, μπορεί να μας κάνει μια αναφορά σε ποιες 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ υγιείς δυνάμεις αναφέρεται..? Και για να γελάσουν και οι εργαζόμενοι μαζί τους, προτείνουμε να  

αναζητήσουν την επίμαχη ανακοίνωση της ΔΑΚΕ και να την διαβάσουν εκ νέου. Αν δεν την βρουν μπορούμε να τους την 

δώσουμε εμείς σε όσους την αναζητήσουν. Θα βγάλει ο Πρόεδρος μια ανακοίνωση της ΔΑΚΕ για τις προτάσεις του Αρχηγού 

του ( ..του Μητσοτάκη ντέ..!) στο χώρο της υγείας (λιγότερο κράτος, αξιολόγηση, απολύσεις, τρομοκρατία)…?  

 
Ακούγεται πως παράγοντας του ΣΥΝΔΕ 6ης 

ΥΠΕ, παίρνει τηλέφωνα σε Νοσηλευτές ΔΕ 

στο 3Ο και  4Ο ΣΥΝΔΕ και  τους προτρέπει να 

υποστηρίξουν τον Γιαννακό στις επερχόμενες 

εκλογές  για την ΠΟΕΔΗΝ, προκειμένου να 

τους λύσει τα προβλήματα αν ξαναεκλεγεί…! 

Αν και μας το σφύριξαν κάτι πουλάκια, ούτε 

που μας περνάει από το μυαλό ότι γίνονται 

τέτοια πράγματα..!       Α, πα, πα..! 

 
Βγαίνει από το κάδρο της ΠΟΕΔΗΝ σιγά - σιγά το ΠΑΜΕ, αφού πρώτα ψήφισε και υποστήριξε όλα τα καραβάνια του 

Γιαννακού  μιας και αντιλαμβάνονται ότι δεν προσφέρεται πλέον ως αντιπολιτευτική τακτική.  Κάτι καταλαβαίνουν  

και σωστά εκτιμούν ότι η στάση τους αυτή θα τους στοιχίσει στο μέλλον. Να δούμε οι άλλοι πότε θα το αντιληφθούν..! 

Βέβαια το να αναπτύξουν ένα δικό τους αφήγημα έξω από αυτό του Γιαννακού, δεν το λες και εύκολο ( ειδικά για την 

ΠΑΣΚΕ-ΔΗΣΥ). Αλλά η ΔΑΚΕ…? Να ντρέπεται να αναπτύξει τις θέσεις της και το πρόγραμμά της..!!    Πρόεδρε…??? 

 

Μήνυμα χωρίς χρέωση: «Το καραβάνι υγείας έφτασε στα 

Γιάννενα. Συμμετέχουμε δυναμικά όλοι για την προάσπιση 

του δημόσιου συστήματος υγείας. 26 Απρίλη στις 10.οοπμ. 

κεντρική πύλη- Αναχώρηση με λεωφορεία» 

Το SMS αυτό, έφτασε στο δικό σου κινητό….??? Ποιος να το 

έστειλε άραγε, με ποια δικαιοδοσία και με ποια χρέωση..?  

 

Η φωτογραφία από το παράλληλο πρόγραμμα των 

κινητοποιήσεων, με το τσάμικο του προέδρου, 

υποβασταζόμενο από το έτερο συνεταιράκι στην ΠΟΕΔΗΝ, 

παρέμεινε 2 μέρες στο site του συλλόγου και μετά 

κατέβηκε. Γιατί βρε Πρόεδρε..! Μια χαρά συμβολισμό είχε 

η φωτογραφία..! Κι εσύ κούκλος, λεβέντης! Βάλτε την 

πρωτοσέλιδα στο site του συλλόγου  
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Οι τρεις σωματοφύλακες… 

Τα φέρνει έτσι καμιά φορά τα πράγματα η ιστορία που με ένα γύρισμα αυτής, ότι φοβόσουν  ότι μπορεί να συμβαίνει 

στο δημόσιο βίο και δη στον χώρο της υγείας βγαίνει αληθινό. Τρελό πάρτι όλα αυτά τα χρόνια και φωνή καμιά από τον 

υπαρκτό συνδικαλισμό.  Όλοι όσοι ήταν στα πράγματα αυτά τα χρόνια και στα παιχνίδια εξουσίας, Οργανισμοί, ΜΜΕ, 

Πολιτευτές, Πρόεδροι,  Βουλευτές, Υπουργοί, κλπ, οδύρονται ως μωρές παρθένες για το χάλι της υγείας. Για την 

ταμπακιέρα τίποτα, ούτε για τα 80 δις. χρήμα διαφθοράς που άφησαν πίσω τους στο χώρο της υγείας αυτά τα χρόνια, 

ούτε για την απαξίωση του χώρου της δημόσιας υγείας. Κανείς δεν άκουσε, κανείς δεν είδε, κανείς δεν μίλησε για όλα 

αυτά  τόσα χρόνια, κανένας δεν έκανε σημαία του την κάθαρση στο χώρο της υγείας. 

Πρωτοκλασάτοι συνδικαλιστές του υπαρκτού συνδικαλισμού στο χώρο του δημοσίου (ΑΔΕΔΥ, ΠΟΕΔΗΝ, 

ΔΕΚΟ, Τράπεζες), αφού  υπηρέτησαν  έναν  κρατικοδίαιτο συνδικαλισμό  καταγγέλλοντας  αόριστα τον κρατικό 

καπιταλισμό του οποίου τις πρακτικές και τις μεθοδεύσεις υιοθετούσαν πολλές φορές   δεν είδαν, δεν άκουσαν 

τίποτα για τον φόνο. Ως αποκάλυψη φανερώθηκε μπροστά τους ο ένοχος, μόλις η πρόσβαση στα κέντρα λήψης 

αποφάσεων άρχισε να περιορίζεται. Το ίδιο φαινόμενο αλλά  σε μεγαλύτερο βαθμό εμφανίστηκε  και στον χώρο 

της υγείας όπου συνδικαλιστικά εξακολουθούν να κυριαρχούν οι συστημικές παρατάξεις ΔΑΚΕ-ΠΑΣΚΕ, 

αποκομμένες από τα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων, οι οποίες στηριζόμενες στο μοντέλο των 

προσωπικών εξυπηρετήσεων και των διαμεσολαβήσεων με τα κέντρα εξουσίας είχαν πάντα λόγο στα πράγματα.  

Περί δημοκρατίας, συμμετοχικών αποφάσεων, συνελεύσεων για έκφραση των υγειονομικών ούτε λόγος να 

γίνεται. Τα Καραβάνια να είναι καλά, οι κτιστάδες των υπουργείων  και τα πρόθυμα ανοικτά μικρόφωνα. 

Η παραπάνω πολιτική στο ΠΓΝΙ από την ύπαρξη του νοσοκομείου υπηρετήθηκε πιστά από τις παρατάξεις 

ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ. Κατά το ποιος πολιτικός φορέας είχε την εξουσία, αντιστοίχως ήταν εμφανές ποιος έκανε 

κουμάντο στα πράγμα. Η πόρτα της διοίκησης ήταν πάντα ανοιχτή. Ήθελες να αλλάξεις τμήμα, ήθελες να πάς το 

παιδί σου στο παιδικό, ήθελες μετάταξη, ήθελες να γίνεις Προϊστάμενος...? Ήξερες πάντα που θα πάς και ποιόν 

θα βρεις!! Ένα κοινό ένοχο μυστικό τύπου «Κωσταλέξη». Οι διοικήσεις πάντα υπάκουες, έχοντας το κεφάλι τους 

ήσυχο ανέχονταν και πολλές φορές επέβαλαν το φαινόμενο. Τα τελευταία 6 χρόνια στο φαινόμενο αυτό του 

εργοδοτικού συνδικαλισμού έπαιξε αρκετά έξυπνα και το ΠΑΜΕ, αφήνοντας στο απυρόβλητο τις διοικήσεις τις 

οποίες χάιδευε, ρίχνοντας τα πυρά του γενικά και αόριστα στο σύστημα και στον καπιταλισμό. Το να χέρι νίβει 

τ’ άλλο! Επιπλέον, με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ υπήρξε μια ιδιότυπη πρόσδεση στο άρμα της ΠΟΕΔΗΝ, της 

οποίας τις αποφάσεις ψήφιζε και στη συνέχεια κατήγγειλε. Έτσι λοιπόν το ΕΝΑΣ για ΟΛΟΥΣ και ΟΛΟΙ για 

ΕΝΑΝ βρήκε την ιδιότυπη έκφραση του και στο Νοσοκομείο μας, στηρίζοντας όλοι μαζί τις κομματικές τους 

επιδιώξεις και εξυπηρετήσεις, μακριά από τα προβλήματα των εργαζομένων. Η παράταξή μας της ΕΑΠ, πρώτη 

κατήγγειλε το φαινόμενο της συμπαιγνίας αυτής και των υπόγειων διαδρομών στις πλάτες των εργαζομένων. 

Μίλησε για το πρόβλημα των μετακινήσεων του προσωπικού, το θέμα της λειτουργίας των Ε.Ι., τις ιδιότυπες 

εργολαβίες που αναπτύσσονται στο νοσοκομείο μας (ενοικιάσεις Τv. καρέκλες, κλπ), για την Νοσηλευτική 

επιτροπή, για την υγιεινή και ασφάλεια και άλλα πολλά. Μούγκα από τους 3 σωματοφύλακες για όλα αυτά, που 

δεν ήθελαν να χαλάσουν την εξευγενισμένη ειδυλλιακή εικόνα. Τα παραδείγματα πολλά. 

Και ξαφνικά αλλάζει η διοίκηση στο νοσοκομείο…! Και το προνόμιο της ανοικτής πόρτας χάνεται..! Και 

φτάνουμε ξανά από κει που ξεκινήσαμε το κείμενο. Μέσα σε 2 μήνες σωρεία ανακοινώσεων από την ΔΑΚΕ, με 

αποκορύφωμα τις 3 ανακοινώσεις στο ίδιο πνεύμα από τους Σωματοφύλακες του κατεστημένου για αποφάσεις 

της διοίκησης που επιβεβαιώνουν την αρχική μας υπόθεση. Η ανακοίνωση της ΔΑΚΕ αρκετά ξεκάθαρη ως προς 

τον στόχο της, αυτή δε του ΠΑΜΕ, μνημείο ομιχλώδους σύγχυσης και αδυναμίας κατανόησης απλών πολιτικών 

πρακτικών. Στην πρώτη της ανακοίνωση κατά διοίκησης νοσοκομείου (δεν είναι εύκολο πράγμα μάλλον το 

..Βασίλη  ΜΟΥ..!!), αποδείχτηκε πραγματικά κατώτερη των περιστάσεων. ΚΡΙΜΑ.         

     (Για την ουσία των ανακοινώσεων των 3 ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ και την θέση μας θα επανέλθουμε..!) 


