
∆1ΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΚΑΙ ΠΑΣΥΝΟ- ΕΣΥ ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ ΤΩΝ 

ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ ........  

Ο θεσµικός ρόλος της ∆/σας της Νοσηλευτικής υπηρεσίας είναι 

να συντονίζει τους τοµείς καθώς επίσης και τις προϊστάµενες των 

Κλινικών - των Μονάδων - των Χειρουργείων και των άλλων τµηµάτων 

µε σκοπό την εύρυθµη και ουσιαστική λειτουργία τους. 

Φαίνεται όµως ότι στο Π.Γ.Ν.Α τα ζητήµατα αρχής για την 

υπεράσπιση και την ανάδειξη του Νοσηλευτικού έργου ταυτόχρονα µε 

την δια βίου εκπαίδευση των Νοσηλευτών δεν αγγίζουν την 

επικεφαλής της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας που από την ανάληψη των 

καθηκόντων της µέχρι και σήµερα λειτουργεί αυτόνοµα και 

εγωκεντρικά χωρίς όραµα και στόχευση. 

Η ∆ιευθύνουσα λοιπόν φαίνεται πως απαξιεί να συνεργαστεί µε 

τις τοµεάρχες , µε τις προϊστάµενες , µε τους Νοσηλευτές και τις 

Νοσηλεύτριες µε αποτέλεσµα να µεροληπτεί µε τις αποφάσεις της 

υπερασπιζόµενη διακαώς το δίκαιο των κανόνων που επιβάλλει. 

Πως θα µπορούσε αλήθεια κανείς να εξηγήσει το γεγονός ότι 

παρ' ότι το Σωµατείο µας πολλάκις επισηµαίνει προβλήµατα και 

προτείνει λύσεις ποτέ µέχρι σήµερα δεν εισακούστηκαν οι απόψεις µας, 

γεγονός που συνέβη και στην πρόσφατη ' άστοχη" τοποθέτηση 

πρωτοδιόριστων συναδέλφων, όσο και σε περιπτώσεις µετακίνησης 

παλαιών συναδέλφων ώστε να καλύψουν προκύπτουσες ανάγκες. 

Αυτό συµβαίνει βεβαίως γιατί ποτέ µέχρι τώρα η Νοσηλευτική 

Υπηρεσία δεν αξιολόγησε τις πραγµατικές ανάγκες σε σχέση µε το 

υπάρχον προσωπικό αλλά θεώρησε σωστό να συµπράττει σε 

αποσπάσεις—µετατάξεις-και εσωτερικές µετακινήσεις µε γνώµονα 

"µικροπολιτικά" συµφέροντα. 

Τελευταία µάλιστα η ∆ιευθύνουσα µας έκρινε ορθό ότι πρέπει 

να στηρίξει απαρέγκλιτα την ΠΑΣΥΝΟ - ΕΣΥ που σε ηµερίδα της 

στις 19-3-2010 που πραγµατοποιήθηκε στο Νοσοκοµείο µας υπό την 

αιγίδα της ΕΝΕ ( µε προσφορά ......4 µεταπτυχιακών µορίων) έδωσε 

και µία ηµέρα εκπαιδευτική άδεια δύο µόλις ηµέρες πριν την 

ηµερίδα προκειµένου να συµβάλλει και αυτή στην επιτυχία της 

επιστηµονικής ...... εκδήλωσης. 

Στο πρόσφατο παρελθόν όµως αρνήθηκε να δώσει εκπαιδευτικές 

άδειες σε συναδέλφους Νοσηλευτές που συµµετείχαν σε συνέδριο 

παρουσιάζοντας εργασίες και "όχι σαν απλοί παρατηρητές" µε 

πρόσχηµα τις ανάγκες λειτουργίας του Νοσοκοµείου, ενώ στην 

προκειµένη περίπτωση σε ηµερίδα στο ίδιο το Νοσοκοµείο µας 

επέδειξε περίσσιο θάρρος και αποφασιστικότητα προκειµένου να 

στηρίξει τους Νοσηλευτές της Περιφέρειας.... (όπως ήταν το θέµα 

της ηµερίδας). 



Ξεχνάει βέβαια ότι αρµοδιότητα της είναι να προτείνει προς το 
∆.Σ και όχι να υπογράφει αυτόβουλα και ασύστολα εκπαιδευτικές 
άδειες. 

Εµείς όµως παρά τις δηµιουργούµενες κακεντρεχείς καταστάσεις 
οφείλουµε να παραµείνουµε δίπλα στους συναδέλφους 
υπερασπιζόµενοι "µαζί" τα δίκαια αιτήµατα τους αντιστεκόµενοι 

ταυτόχρονα όχι µόνο στις κρίσεις της ∆ιευθύνουσας αλλά και έναντι 
αυτών που καταλύουν µε τις ενέργειες τους την µαζικότητα του 
συνδικαλιστικού κινήµατος και πυροβολούν την συναδελφικότητα 
προασπιζόµενοι "ιδία" συµφέροντα. 

Εάν δε είχαν την τόλµη να επιχειρηµατολογήσουν για τις 
µονοσήµαντες δράσεις τους που µε διαχωρισµούς και 
κατηγοριοποιήσεις προωθούν, ίσως κάποιοι συνάδελφοι να τους 
δικαιολογούσαν ,πλέον όµως έχουν εκτεθεί αρνητικά προχωρώντας σε 
διασπαστικές κινήσεις µε την ενεργοποίηση νέων Α'θµιων 
συνδικαλιστικών Σωµατείων στα Νοσοκοµεία υπό την σκέπη της 
ΠΑΣΥΝΟ—ΕΣΥ και 1° στόχο τις επικείµενες εκλογές της ΕΝΕ. 

Πλανώνται όµως πλάνη οικτρά εάν πιστεύουν ότι θα 

συνεχίσουν να επιβάλλουν και να επιβάλλονται διαπαντός µε 
τέτοιου είδους ιδιοτελείς και υπόκωφες πράξεις τοποθετώντας τους 
συναδέλφους σε θέση παρατηρητή και άπραγου τοποτηρητή των 
επιδιώξεων τους. 
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