ΑΡΜΑ Ιπποκρατείου Γ.Ν.Θ.
Συνάδελφοι και συναδέλφισες
Στις 6 Ιουνίου 2018 διεξάγονται οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. στο
Σωματείο μας. Η παράταξή μας ως Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων τότε και
ως ΑΡΜΑ Ιπποκρατείου τώρα, ιεράρχησε τα εξής διεκδικητικά σημεία στη
δράση της:
1) ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ. Στο διάστημα αυτό ήρθαν 105 μόνιμοι και 80 συμβασιούχοι
υπάλληλοι, ενώ είμαστε εν αναμονή και άλλων προσλήψεων ιατρικού και
νοσηλευτικού προσωπικού (15 νοσηλευτές από την 7Κ). 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!!». Συμφωνήθηκε, το 2019 η αναλογία σε σχέση με τις αποχωρήσεις ότι
θα διαμορφωθεί στο 1:1 (μία πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση).
2) ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΣ. Θα επιμείνουμε
μέχρι να γίνει σε όλους τους κλάδους.
3) ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ. Η αύξηση που έγινε κράτησε όρθιο το νοσοκομείο μας αλλά εμείς διεκδικούμε περαιτέρω.
4) 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, έκανε δεκτό.
5) ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ 10ΗΜΕΡΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ (π.χ ΤΕΠ, εργαστήρια, μεταφορείς ασθενών κ.α.).
6) ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ. Παλέψαμε σκληρά και πετύχαμε την ύπαρξη
δικηγόρου στο Σωματείο για επίλυση εργασιακών θεμάτων, αν και οι άλλες
παρατάξεις διαφώνησαν.
Αναφορικά με την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, αν και κατηγορηθήκαμε για κυβερνητικό
συνδικαλισμό, μεγάλη διεκδικητική δράση είχε η παράταξή μας, προτάσσοντας, και συνεχίζοντας να προτάσσει, το αίτημα να μην γίνει η συγκεκριμένη
αξιολόγηση, έως ότου σταματήσει η εμμονή της ηγεσίας του υπουργείου
στην ύπαρξη της τροπολογίας, η οποία υπονομεύει τις συνδικαλιστικές ελευθερίες καθώς τιμωρεί τη συμμετοχή στην απεργία – αποχή της ΑΔΕΔΥ με τη

στέρηση της δυνατότητας ανάδειξης σε θέση ευθύνης. Θέση μας είναι : οι
υγειονομικοί να αξιολογηθούν αλλά σε ένα άλλο, ορθόδοξο πλαίσιο και
περιβάλλον. Να κριθούν από προϊσταμένους που έχουν κριθεί, και όχι από
αυτούς που προέκυψαν από ευθείες αναθέσεις προηγούμενων πολιτικών
και διοικήσεων – αν θέλουμε να φτιάξουμε κάτι καινούριο πάνω σε αξιοκρατικές βάσεις. Διεκδίκησή μας επιπλέον θα είναι, με βάση την αρχή της ίσης
μεταχείρισης εργαζομένων, όλοι ανεξαιρέτως οι νοσηλευτές να μετέχουν ισοτίμως στο κυκλικό ωράριο, με μοναδική εξαίρεση διευθυντές, τομεάρχες και
προϊστάμενους, χάριν της εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας, όπως και
των υπαλλήλων με πιστοποιημένα προβλήματα υγείας.
Συχνά μας απασχόλησαν θέματα ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ. 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-νοσηλευτέςδιοικητικούς). Θα παλέψουμε αυτό να γίνει θεσμός, έτσι ώστε να μην ανεβαίνουν στην ιεραρχία μόνο τα «δικά μας παιδιά» συνθήκη πάγια στο παρελθόν. Όταν λοιπόν σήμερα ΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ, μάστορες στη ρουσφετολογία
και στις πελατειακές σχέσεις και έχοντας δέσμιους τους εργαζόμενους με τα
ρουσφέτια και τον εκφοβισμό, διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους για τα παραπάνω, αυτά τα αντανακλαστικά δεν τα είδαμε και τότε… Για ποιες καρατομήσεις συναδέλφων μιλάνε όταν στο ψηφοδέλτιο της ΑΣΚΕ βλέπουμε υποψήφιες 7 προϊστάμενες Νοσηλευτικής Υπηρεσίας;;; Οι συνάδελφοι αυτοί
ξέχασαν σύντομα τις καρατομήσεις συνάδελφων εν μία νυκτί μέσω ευθέων
αναθέσεων, την τρομοκρατία της αξιολόγησης του Άδωνη που προέβλεπε
υποχρεωτικές απολύσεις του 15% και που ΣΗΜΕΡΑ η πολιτική τους ηγεσία
μιλάει για απολύσεις στο ΕΣΥ και ΤΟΛΜΟΥΝ ΝΑ ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΛΥΣΗ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ!!!!
Συνάδελφοι και συναδέλφισες, δεν ξεχνάμε το γκρίζο και καταστροφικό τοπίο
που φάνταζε να είναι το μέλλον μας, τον εκφοβισμό, το αβέβαιο αύριο. Ή
κάποιοι πιστεύουν ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου; Σήμερα στην ατζέντα
μας δεν συζητάμε για κλειστές κλινικές, διαθεσιμότητες, απολύσεις, υποχρηματοδοτήσεις, υποστελεχώσεις! Σήμερα βλέπουμε να επιστρέφουν χαμένες άδειες, χαμένα επιδόματα, χαμένα δεδουλευμένα. Να γίνονται
προσλήψεις, να επαναλειτουργούν κλινικές και να ανοίγουν νέες. Σήμερα
σχεδιάζουμε την επόμενη μέρα χωρίς μισαλλοδοξίες και ρεμβανσισμούς.
Σήμερα γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια και βγαίνει πλέον και ο τελευταίος
τροχός από τον βούρκο της σαπίλας και της διαφθοράς.

Συνάδελφοι και συναδέλφισες, είναι ώρες σκληρής δουλειάς, είναι ώρες ευθύνης, ώρες μιας μεγάλης και συλλογικής προσπάθειας ,που επιτελείται εδώ
και τρία χρόνια, για να βγάλουμε το υγειονομικό κάρο από τις λάσπες που
κάποιοι το είχαν καθυποτάξει.
Σας ζητούμε να συμμετέχετε μαζικά στις εκλογές στις 6 Ιουνίου
Να παλέψουμε μαζί για ένα νοσοκομείο που σέβεται τον ασθενή και τον εργαζόμενο.
Να διεκδικήσουμε όσα χάσαμε, γιατί είναι δίκαιο, το αξίζουμε και μας το οφείλουν.
Διεκδικήστε ένα σωματείο ανοιχτό σε όλους υπερψηφίζοντας το ψηφοδέλτιο
του ΑΡΜΑΤΟΣ Ιπποκρατείου Γ.Ν.Θ.
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