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Αρ. Πρωτ.: 31
Θεσσαλονίκη: 22/12/2016
Προς: Διοικητή Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»
κ. Εµµανουηλίδη Κωνσταντίνο
Κοινοποίηση: Διοικητή 3ης ΥΠΕ

Θέµα: «Αδικαιολόγητη και προκλητική υποβάθµιση Νοσηλευτριών»
Το ΔΣ του ΣΥ.ΝΟ. Θεσσαλονίκης µέλος της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής
Νοσηλευτικής Οµοσπονδίας του ΕΣΥ, καταγγέλλει οµόφωνα, την υπ’ αριθ.
1265/2016 πράξης του Διοικητή του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» κ. Εµµανουηλίδη
δια της οποίας αποφασίσθηκε η καθαίρεση της κας Παλητζήκα Δήµητρας, από την
θέση Προϊσταµένης της Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου, και
την προσωρινή ανάθεση σ’ αυτήν καθηκόντων Τοµεάρχη στην ίδια Διεύθυνση, και
της υπ’ αριθ. 1267 /2016 πράξης του Διοικητή κ. Εµµανουηλίδη δια της οποίας
αποφασίστηκε η καθαίρεση από την θέση Τοµεαρχών της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
του Νοσοκοµείου και την προσωρινή ανάθεση καθηκόντων Προϊσταµένων της κας
Μαρίας Καραχριστιανού, και της κας Μαγδαληνής Τσολακίδου, χωρίς να επικαλείται
κανέναν απολύτως ουσιαστικό λόγο που να δικαιολογεί την κυνικότητα της
απόφασής του.
Ο κ. Εµµανουηλίδης µε τρόπο που στερείται κάθε ίχνος διοικητικής
διακριτικότητας, αλλά και ουσιαστικής νοµιµότητας, διέπραξε µέγιστο ολίσθηµα,
ναρκοθετώντας έτσι την εργασιακή καθηµερινότητα του νοσοκοµείου και πλήττοντας
καίρια τις αρχές της αλληλεγγύης και της συναδελφικότητας, καθώς έπρεπε να
περιµένει τις τυπικές κρίσεις της ιεραρχίας, προάγοντας τις αρχές της αξιοκρατίας και
της αµεροληψίας. Επίσης, η εν λόγω κίνηση του Διοικητή του Γ.Ν.Θ. «Γ.
Παπανικολάου» αντίκειται στις διατάξεις του Νόµου 4369/2016, άρθρο 30, παρ. 1,
εδάφια α΄ και β΄, όπου ρητά αναφέρεται πως µέχρι τη διενέργεια των κρίσεων,
«καθήκοντα προϊσταµένων εξακολουθούν να ασκούν οι κατά τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου προϊστάµενοι.» Στην πραγµατικότητα πρόκειται για καρατόµηση
υπαλλήλων µε πλείστα προσόντα, προκειµένου να κρατηθούν ισορροπίες εντός του
νοσοκοµείου «Γ. Παπανικολάου».
Ο ΣΥ.ΝΟ. Θεσσαλονίκης θεωρεί µονόδροµο την ανάκληση των εν λόγω
διοικητικών πράξεων και την επαναφορά των συναδέλφων Παλητζήκα Δήµητρας,
Καραχριστιανού Μαρίας και Τσολακίδου Μαγδαληνής, στις θέσεις τις οποίες
κατείχαν στη Νοσηλευτική υπηρεσία.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΝΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΖΟΓΛΟΥ
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