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   Σν Δ.. ηνπ λνζνθνκείνπ έρεη σο απνζηνιή λα εθαξκόδεη θαη λα εμεηδηθεύεη ηηο απνθάζεηο ηνπ 

Τπνπξγείνπ , ηελ πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο θαηεπζύλζεηο ηεο Ε.Ε. γηα ηελ πγεία. Είλαη ην όξγαλν 

εμεηδίθεπζεο ηεο «Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηε Γηνηθεηηθή Μεηαξξύζκηζε 2017-2019», πνπ γηα ηα 

λνζνθνκεία έρεη σο ζηόρν ηελ ζηαδηαθή κεηαηξνπή ηνπο ζε «απηνηειήο νηθνλνκηθά αληαγσληζηηθέο 

κνλάδεο πγείαο», δει. λνζνθνκεία –επηρεηξήζεηο.  Σηόρνπο ηνπο νπνίνπο ην ΠΑΜΕ ζην ΠΓΝΙ 

αλέδεημε κε ζπλέπεηα όια ηα πξνεγνύκελα ρξόληα, θόληξα ζηηο απηαπάηεο, ηα ςέκαηα θαη ηηο 

ππνζρέζεηο πνπ θαιιηεξγήζεθαλ από ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηνλ θπβεξλεηηθό ζπλδηθαιηζκό, παιηό θαη λέν. 

Όζα δήζακε ηελ ηειεπηαία δηεηία, κε ηδηαίηεξε έληαζε ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν ηεο λέαο δηνίθεζεο, είλαη 

ζηνηρεία απηνύ ηνπ  κεηαζρεκαηηζκνύ ησλ λνζνθνκείσλ ζε επηρεηξήζεηο πνπ απαηηνύλ εξγαδόκελνπο–

πνιπεξγαιεία,  θηελνύο, επέιηθηνπο θαη πεηζήληνπο γηα λα εμππεξεηνύλ αζζελείο-πειάηεο,                         

ζε έλα λνζνθνκείν κε ην ιηγόηεξν δπλαηό κόληκν πξνζσπηθό. 

Η αμθιζβήηηζη ηηρ βαπύηηηαρ ηων κλινικών ηος ΠΓΝΙ, η πποζπάθεια ανοίγμαηορ νέων κλινικών και 

ηηρ 4ηρ πηέπςγαρ με ηο ήδη ςπάπσων πποζωπικό, η ζςλλήβδην ενοσοποίηζη ηος πποζωπικού για βόλεμα 

και οι ανηίζηοισερ μεηακινήζειρ σωπίρ ενιαία κπιηήπια, η εκβιαζηική ηποπολογία Γεποβαζίλη για ηην 

εθαπμογή ηηρ ανηιδπαζηικήρ αξιολόγηζηρ, η αμθιζβήηηζη ηος επιδόμαηορ ανθςγιεινήρ επγαζίαρ, η 

κοποϊδία  ηηρ αναβάθμιζηρ ηων Δ.Ε. νοζηλεςηών,  η αύξηζη ηος απιθμού ηων ζςμβαζιούσων, είλαη κεξηθά 

από ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ην παδι ηεο αληηδξαζηηθήο κεηαηξνπήο ησλ λνζνθνκείσλ ζε επηρεηξήζεηο.  

Απηή ε πνιηηηθή γηα λα εθαξκνζηεί απαηηεί δηνηθήζεηο επηζεηηθέο πξνο ηνπο εξγαδόκελνπο θαη 

εθπξνζώπνπο εξγαδνκέλσλ πνπ είηε ζα ζηεξίδνπλ αλνηρηά θαη μεδηάληξνπα θάζε επηινγή ηεο δηνίθεζεο 

είηε ζα δείρλνπλ ηελ «θαηάιιειε αλνρή» ζηελ δηνίθεζε. Καη ηα δύν παξαπάλσ εθθξάδνληαη από ηνπο 

ζπλδηθαιηζηέο ηνπ ΤΡΘΖΑ από ηε κηα θαη από ηνπο ζπλδηθαιηζηέο ηεο ΔΑΚΕ θαη ΔΗΤ από ηελ άιιε. 

πλάδειθηζζεο-νη, 

Σν ζρέδην απηό εμειίζζεηαη εδώ θαη πνιιά ρξόληα. Αθνύ πξώηα καο ηζαθίζαλε νηθνλνκηθά κε ηηο 

κεηώζεηο κηζζώλ θαη ηηο απμήζεηο θόξσλ, αθνύ ζηελ ζπλέρεηα καο εμάληιεζαλ κε ηελ εληαηηθνπνίεζε ιόγσ 

κεηώζεσλ πξνζσπηθνύ ηώξα έξρνληαη λα ακθηζβεηήζνπλ ην θαζεθνληνιόγην κε ηα πεξηγξάκκαηα ζέζεσλ.    

Με ην πέξαζκα ζηελ «επνρή ησλ Πεξηγξακκάησλ Θέζεσλ» ηεο αμηνιόγεζεο κέζσ ζηνρνζεζίαο,  

πεξλάκε από ηελ ππνρξέσζε ηνπ ππαιιήινπ λα αζθεί ηα θαζήθνληα ηνπ θιάδνπ θαη ηεο εηδηθόηεηάο ηνπ, 

ζηελ επνρή ηεο επειημίαο, πνπ ζα θαιείηαη ν ππάιιεινο λα εθηειέζεη ηα θαζήθνληα ηνπ Πεξηγξάκκαηνο 

Θέζεο , αλεμάξηεηα αλ ηα ηππηθά ηνπ πξνζόληα είλαη γηα θάηη  παξαπάλσ. Τα ηππηθά εμάιινπ πξνζόληα 

ελόο ππαιιήινπ, «ιεηηνπξγνύλ, - θαζώο ιέλε - σο ζπµπιεξσµαηηθό εξγαιείν, γηα ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ ππαιιήισλ ζηηο ζέζεηο ηνπο».  



Έηζη ζηελ επνρή ηεο ηεξάζηηαο ππνζηειέρσζεο θαη ηεο απαγόξεπζεο ησλ πξνζιήςεσλ ζα 

κπνξνύλ λα «κπαιώλνπλ ηξύπεο», λα δηαρεηξίδνληαη όπσο ιέλε «ην αλζξώπηλν δπλακηθό, ζύκθσλα 

κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ησλ ππεξεζηώλ» θάζε θνξέα. 

πλάδειθηζζεο-νη, 

Όζν ζθιεξαίλνπλ ηε ζηάζε ηνπο απέλαληί καο,  λα εληζρύζνπκε  θη εκείο                                                

ηελ απνθαζηζηηθόηεηά καο! 
 

Η κεηακλεκνληαθή επνρή ηεο «θαζαξήο εμόδνπ από ηα κλεκόληα», ηεο «δίθαηεο αλάπηπμε κε 

επηζηξνθή ζηελ θαλνληθόηεηα»,  ζα ζεκάλεη γηα όινπο εκάο ζπλέρηζε ηεο επίζεζεο ζηα κηζζνινγηθά θαη 

εξγαζηαθά καο δηθαηώκαηα. Θα ζεκάλεη ηελ  ζπλέρηζε ηεο θξαηηθήο ππνρξεκαηνδόηεζεο ησλ 

λνζνθνκείσλ θαη ηεο κεηαθνξάο ηνπ ινγαξηαζκνύ απεπζείαο ζηνπο αζζελείο.   

Ζ Γηνίθεζε ηνπ ΠΓΝΙ έρεη δώζεη δείγκαηα γξαθήο όηη ζέιεη λα ηζαθίζεη θάζε αληίδξαζε.  

Τν Δ.Σ. ηνπ ΠΓΝΙ απνηειεί θαη  ζα απνηειέζεη πεδίν ζθιεξήο αληηπαξάζεζεο θαη ρξεηάδεηαη 

εθπξόζσπν εξγαδνκέλσλ κε απνθαζηζηηθόηεηα θαη αληίιεςε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ αληηπάινπ. 

Φξεηάδεηαη όκσο θπξίσο ζύιινγν πνπ θάζε πιεξνθνξία θάζε ζρεδηαζκό θαη εμέιημε ζην Δ.. λα 

κπνξεί θαη λα ζέιεη λα ην κεηαηξέπεη ζε άκεζε ελεκέξσζε ησλ ζπλαδέιθσλ θαη άκεζε ζπιινγηθή 

παξέκβαζε. Φξεηάδεηαη επνκέλσο άιινπ είδνπο ζπλείδεζε, δξάζε θαη ζηάζε ζηε δνπιεηά από όινπο 

ηνπο ζπλαδέιθνπο, απέλαληη ζηε δηνίθεζε, ηνλ θπβεξλεηηθό ζπλδηθαιηζκό, ηελ θπβέξλεζε.  

Δεν μποπούμε να ανηιμεηωπίζοςμε ηην ολομέηωπη επίθεζη με ηην παλιά λογική ηηρ ανάθεζηρ.  

Φξεηάδεηαη λα πςώζνπκε αλάζηεκα θαη λα νξγαλσζνύκε. 

Υπόινγνη είκαζηε κόλν απέλαληη ζηνπο αζζελείο καο, ζην ιαό θαη ζηα παηδηά ηνπ πνπ έρνπλ αλάγθε 

από ηηο ππεξεζίεο καο θαη όρη ζηε Δηνίθεζε πνπ ρξεηάδεηαη θηελνύο-επέιηθηνπο πγεηνλνκηθνύο,                       

πεηζήληα όξγαλα ελόο λνζνθνκείνπ- επηρείξεζε. 
 

Σν ΠΑΜΔ ζαο θαιεί ΣΩΡΑ λα νξγαλώζνπκε ηνλ ζπιινγηθό  καο αγώλα . Γηα λα έρεη απηόο 
απνηέιεζκα πξέπεη λα ζηνρεύεη ζηελ θύξηα αηηία πνπ γελλάεη απηή ηελ θαηάζηαζε:    

ηελ θαηάξγεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο ζηελ πγεία . 

 

Κξίλεηε ηνλ θάζε ππνςήθην κε βάζε ηελ ζηάζε θαη ηελ ζπλέπεηα ηνπ ζηελ 
αληηπαξάζεζε κε ηελ αληηιατθή πνιηηηθή πνπ καο έθεξε κέρξη εδώ θαη ζέιεη  ξεκάμεη ην 

κέιινλ ην δηθό καο θαη ησλ παηδηώλ καο. 

ηεξίμηε-Ψεθίζηε ηνλ ππνςήθην πνπ πξνηείλεη ην ΠΑΜΔ 

Πξέληδαο Γηώξγνο 

Ννζειεπηήο Ψπρηαηξηθήο Κιηληθήο 

Μέινο ηνπ Γ.. ηνπ πιιόγνπ Δξγαδνκέλσλ ΠΓΝΙ 

Μέινο ηνπ Γ.. ηεο ΠΟΔΓΖΝ 



 

 


