ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Συνάδελφοι,
Στις 15 Μαΐου θα γίνουν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου διοικητικού
συμβουλίου του σωματείου μας.
Η παράταξή μας ως πλειοψηφούσα είχε το προεδρείο, αλλά όχι μόνο αυτό, μιας
και η δεύτερη παράταξη(ΑΚΥ) δεν θέλησε να αναλάβει καμιά θέση ευθύνης, με
αποτέλεσμα όλες οι κύριες αρμοδιότητες ήταν δικές μας(προεδρείο-γραμματείαταμείο)με τον όγκο δουλειάς που απορρέει από αυτό!!!
Παρ’ όλα αυτά πρωτοστατήσαμε σε όλες τις απαιτήσεις με συνέπεια και
σταθερότητα προς όφελος όλων των εργαζομένων και όχι κοντόφθαλμα μόνο για τα
μέλη της δικής μας παράταξης. Και τούτο είτε αφορούσε στο διαδικαστικό πλαίσιο
(κάρτες ΟΑΣΘ, μάζεμα 15 ευρώ, Χριστουγεννιάτικη γιορτή, ανακαίνιση γραφείων)
είτε στο διεκδικητικό πλαίσιο.
Σε αυτό το δεύτερο θέλουμε να εστιάσουμε, γιατί εκεί δεχόμαστε ψευδείς και
κακοπροαίρετες κατηγορίες από άλλες παρατάξεις. Και για να είμαστε πιο σαφείς:
από την αρχή ιεραρχήσαμε 4 διεκδικητικά σημεία στη δράση μας.
Πρώτο: ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ. Στο διάστημα αυτό ήρθαν 142 συμβασιούχοι και 77 μόνιμοι
υπάλληλοι. Θέση δική μας ήταν και παραμένει «για πάγιες ανάγκες – μόνιμες
προσλήψεις». Κρίνουμε ως θετικά τα βήματα, αλλά ανεπαρκή για τις ανάγκες του
νοσοκομείου, μετά και την ελεύθερη πρόσβαση ΟΛΩΝ των κατοίκων αυτής της χώρας
στη δημόσια υγεία. Δεν συμφωνούμε όμως με την έκφραση «το νοσοκομείο μας
καταρρέει!!».
Δεύτερο: ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΣ. Μόνο στη
φύλαξη οι εργαζόμενοι υπέγραψαν συμβάσεις με το νοσοκομείο. Θα επιμείνουμε
μέχρι να γίνει και για την εστίαση και για την καθαριότητα, παρά τις δικαστικές
προσφυγές των εργολάβων.
Τρίτο: ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ. Η αύξηση που έγινε κράτησε όρθιο το
νοσοκομείο μας αλλά εμείς διεκδικούμε περαιτέρω ανάπτυξη, αντάξια της
επιστημονικής κατάρτησης που έχει αυτό.
Τέταρτο: ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ. Διεκδικούσαμε όχι μόνο να μην πειραχτεί, αλλά να
επεκταθεί και σε άλλους κλάδους(π.χ φυσιοθεραπευτές) γεγονός που η πολιτική
ηγεσία ,δια στόματος του υπουργού στην τελευταία επίσκεψη έκανε δεκτό.
Μεγάλη διεκδικητική δράση είχε η παράταξή μας στο θέμα της αξιολόγησης,
προτάσσοντας το αίτημα να μην γίνει η συγκεκριμένη αξιολόγηση εφόσον δεν
έπαιρνε υπόψη της την αξιολόγηση των δομών και το παραγόμενο έργο.
Οργανώσαμε ενημερώσεις στα τμήματα εξηγώντας τη θέση μας και όχι υιοθετώντας

τη στείρα συνθηματολογία «Όχι σε κάθε αξιολόγηση», με αποτέλεσμα το νοσοκομείο
μας να έχει το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής(92,5%) στην αποχή.
Όλοι αυτοί που μας κατηγορούν για κυβερνητικό συνδικαλισμό, σε άλλα
νοσοκομεία είχαν την απόλυτη πλειοψηφία στα σωματεία τους και «έπιασαν» το
12%!!Επιπροσθέτως οι συνάδελφοι αυτοί ξέχασαν σύντομα την τρομοκρατία της
αξιολόγησης του Άδωνη που προέβλεπε υποχρεωτικές απολύσεις του 15% και που
σήμερα η πολιτική τους ηγεσία μιλάει για απολύσεις στο ΕΣΥ και τολμούν να ζητούν
από τους υποψήφιους προς απόλυση να τους στηρίξουν!!!!
Συχνά μας απασχόλησαν θέματα μετακίνησης προσωπικού σε θέσεις ευθύνης.
Εμείς παραμένουμε αταλάντευτοι στο αίτημα μέσα από διαφανείς διαδικασίες
μοριοδότησης των υπαλλήλων να δημιουργηθεί η λίστα των στελεχών της διοίκησης
σε όλους τους τομείς(γιατρούς-νοσηλευτές-διοικητικούς). Εκτιμούμε ότι σε μεγάλο
βαθμό αυτό έγινε και έτσι συνάδελφοι που δεν ανήκαν στη δική μας παράταξη
μπήκαν σε θέσεις ευθύνης ή δικαιώθηκαν στα αιτήματά τους. Εμείς θα παλέψουμε
αυτό να γίνει θεσμός, έτσι ώστε να μην ανεβαίνουν στην ιεραρχία μόνο τα «δικά μας
παιδιά» συνθήκη πάγια στο παρελθόν.
Τις θέσεις αυτές υποστηρίξαμε και στα αμφιθέατρα μπροστά στους υπουργούς και
στα ΜΜΕ και στις απεργίες μην επιδιώκοντας τηλεοπτικά σόου με τετράποδα!!!
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ,
Με αξιοπρέπεια, συνέπεια, σταθερότητα θα συνεχίσουμε τη δράση μας και στο
μέλλον.
Σας ζητούμε να συμμετέχετε μαζικά στις εκλογές στις 15 Μαΐου.
Να παλέψουμε μαζί για ένα νοσοκομείο που σέβεται τον ασθενή και τον
εργαζόμενο.
Να διεκδικήσουμε όσα χάσαμε σε αποδοχές και προσωπικό, γιατί είναι δίκαιο το
αξίζουμε και μας το οφείλουν.
Διεκδικήστε ένα σωματείο ανοιχτό σε όλους υπερψηφίζοντας το ψηφοδέλτιο της

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ του νος. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Το ψηφοδέλτιο της Πρωτοβουλίας



ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Για την ανάδειξη Δ.Σ. Εργασιακού Σωματείου

ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Διοικητικός
ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μάγειρας
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Tραυματιοφορέας
ΓΚΟΥΝΤΡΟΥΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τεχνικός
ΓΥΡΙΧΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Διοικητικός
ΔΑΦΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Τεχν. Ιατρικ. Εργαστ.
ΚΑΒΑΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Διοικητικός
ΚΑΛΑΙΤΖΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Νοσηλευτής
ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Διοικητικός
ΚΟΥΜΑΝΔΑΡΗ ΣΟΦΙΑ Επισκέπτρια Υγείας
ΚΥΡΟΜΙΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ Νοσηλεύτρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Νοσηλευτής
ΚΩΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Παρασκευάστρια
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Φαρμακοποιός
ΜΕΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ιατρός
ΜΠΑΛΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ιατρός
ΜΠΑΜΙΧΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ιατρός
ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Νοσηλευτής
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Νοσηλεύτρια
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Νοσηλεύτρια
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Νοσηλεύτρια
ΣΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ Κτηνίατρος
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Νοσηλευτής
ΣΥΜΙΡΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Διοικητικός
ΧΑΛΑΤΣΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Τραυματιοφορέας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΜΥΡΟΠΗ Νοσηλεύτρια
ΧΟΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Τηλεφωνητής
Για την ανάδειξη Εξελεγκτικής Επιτροπής
ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ(ΦΑΝΗ) Διοικητικός

