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Προς: 1.Υπουργό Υγείας
2. Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας
3. Διοικητή 3ης ΥΠΕ
4. Αναπλ. Διοικητή Νοσοκοµείου «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ- ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»
Θέµα: «Προκλητική αντικατάσταση της Διευθύντριας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν
Πτολεµαΐδας»
Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ καταγγέλλει τη στερούµενη κάθε έννοιας λογικής αλλά και ηθικής,
ανάµειξη του ασκούντος χρέη διοικητή στο γενικό νοσοκοµείο «Μαµάτσειο- Μποδοσάκειο»,
διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας κ. Κυφωνίδη, ο οποίος µε χθεσινή του απόφαση, παντελώς
αδικαιολόγητα και χωρίς απολύτως κανέναν λόγο, καθαιρεί την Διευθύντρια της Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας κ. Ευδοξία Γιαννοπούλου και την υποβιβάζει σε τµηµατάρχη της Καρδιολογικής
Κλινικής.
Ο κ. Κυφωνίδης, προφανώς λειτουργώντας µε άλλα κριτήρια που γεννούν πολλά
ερωτηµατικά και σε κάθε περίπτωση δε στηρίζονται ουδόλως στις αρχές της ισονοµίας και της
δικαιοσύνης, αντί να περιµένει το διορισµό του νέου διοικητή και τις τυπικές κρίσεις για την
υπαλληλική ιεραρχία, διαπράττει ένα µέγιστο διοικητικό και ηθικό ολίσθηµα δυναµιτίζοντας τη µικρή
κοινωνία του νοσοκοµείου της Πτολεµαΐδας και δηµιουργώντας αίφνης ένα κλίµα καχυποψίας και
εχθρότητας.
Η αληθής βούληση της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, µε παρόµοιες αυθαίρετες ενέργειες
προσωρινώς ευρισκοµένων προσώπων σε θέσεις διοικητών, χαλκεύεται και κακοποιείται
βάναυσα.
Η οµοσπονδία µας θα κινηθεί προς κάθε κατεύθυνση, προκειµένου να ακυρωθεί η
παραπάνω απόφαση, καταγγέλλοντας µε όσα µέσα διαθέτει την ανεξήγητη πρεµούρα του κ.
Κυφωνίδη να ναρκοθετήσει το κλίµα συνεργασίας και αλληλεγγύης που µέχρι χθες επικρατούσε
στο νοσοκοµείο της Πτολεµαΐδας, παρότι ο ίδιος γνωρίζει καλά πρόσωπα και πράγµατα ως ιατρός
του εν λόγω φορέα επί σειρά ετών.
Για το Διοικητικό Συµβούλιο
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