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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ     Αρ. Πρωτ.: 02- 6067 

ΕΝΩΣΗ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

(Ε.Ν.Ε.) Ν.Π.Δ.Δ.       

2ο Π.Τ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ    

Διεύθυνση: 26ης Οκτωβρίου 64 

  54627 Θεσσαλονίκη 

Πληροφορίες : Μ. Κωστίκου 

Τηλ.:   2310522229    

Φαξ :               2310522219   ΠΡΟΣ: 1. Υπουργό Υγείας 

        2. Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας 

        3. Διοικητή 3ης ΥΠΕ 

        4. Βουλευτές Ν. Ηµαθίας 

 5. Διοικητή ΓΝ Ηµαθίας 

   6. Υποδιοικητή ΝΜ Νάουσας 

 

ΘΕΜΑ: Νέα «ήθη» στην διοίκηση των νοσοκοµείων του ΕΣΥ 

   

Με µεγάλη µας θλίψη για την πρωτοφανή έλλειψη σεβασµού προς τους 
Νοσηλευτές που εκπροσωπούµε, η προσφορά των οποίων στο ΕΣΥ αναµέναµε να 
χαίρει ευγνωµοσύνης και αναγνώρισης, γίναµε γνώστες στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ της υπ’ αριθ. 
πρωτ.  8328/ 29-7-22 απόφασης του Υποδιοικητή του ΓΝ Νάουσας κ. Λυκοστράτη, ο 
οποίος  µετακίνησε εν µια νυκτί 24 από τα 100 άτοµα του νοσηλευτικού προσωπικού 
στο Νοσοκοµείο της Νάουσας (το ένα τέταρτο του προσωπικού), χωρίς καµία 
συζήτηση, καµία  ενηµέρωση και το κυριότερο, χωρίς την προβλεπόµενη από το Νόµο 
εισήγηση της καθ’ ύλην αρµόδιας Διευθύντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. 
 Τόσο µεγάλο αριθµό µετακινήσεων εν τω µέσω θερινών αδειών µε ανάλογες 
συγκεντρωτικές πρακτικές, δεν έχουν πραγµατοποιήσει ούτε τα πολύ µεγάλα 
Νοσοκοµεία της χώρας που αντιµετωπίζουν πολλαπλάσιες υπηρεσιακές ανάγκες και 
προκλήσεις. 
 Το ΔΣ του 2ου ΠΤ της ΕΝΕ καταγγέλλει τέτοιου είδους αναχρονιστικές 
πρακτικές αντικατάστασης της αρχής της χρηστής διοίκησης από την αρχή του «ενός 
ανδρός», ιδίως όταν γίνεται λόγος για Νοσοκοµεία υποστελεχωµένα που βασίζονται στο 
φιλότιµο, τον υπερβάλλοντα ζήλο και την αυταπάρνηση του νοσηλευτικού προσωπικού 
που έχει απαρνηθεί κάθε έννοια ιδιωτικής ζωής και ανάπαυσης προκειµένου να µη θιγεί 
η ασφαλής για τον ασθενή στελέχωση και λειτουργία 

Η ευθεία εποµένως απαξίωση που επιδεικνύει δια της απόφασής του ο κος 
Λυκοστράτης  σε όλους τους νοσηλευτές της Νάουσας είναι παροιµιώδης και αποτελεί 
(ευτυχώς) µοναδικό φαινόµενο σε όλη την Επικράτεια, γεγονός που καθιστά 
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επιβεβληµένο να αναρωτηθούν οι Προϊστάµενοί του στη 3ηΥΠΕ και το Υπουργείο 
Υγείας τη σκοπιµότητα και την αποτελεσµατικότητα αυτού του µοντέλου διοίκησης.  

Διερωτώµεθα- και πρέπει το ίδιο να αναρωτηθούν οι ιθύνοντες- από ποια 
επιτακτική ανάγκη υπαγορεύτηκαν αυτές οι ριζικές µεταρρυθµίσεις και δη χωρίς καµία 
εισήγηση από την επικεφαλής του Νοσηλευτικού προσωπικού Διευθύντρια 
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας (από την απόφαση απουσιάζει παντελώς η σχετική επίκληση). 
Μήπως το Νοσοκοµείο είχε τόσο σοβαρά προβλήµατα λειτουργίας καθόλο το  
προηγούµενο διάστηµα (που ουδέποτε γνωστοποιήθηκαν αρµοδίως) και έπρεπε να 
δώσει λύσεις; 

Μήπως ειδικά το νοσηλευτικό προσωπικό της ΓΝ Νάουσας δεν ανταποκρίθηκε 
επάξια κατά τη διάρκεια της πανδηµίας και έπρεπε να τιµωρηθεί, γιατί από  τις 
αναρτήσεις του κ. Λυκοστράτη στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης προκύπτει το εντελώς 
αντίθετο, καθώς µιλούσε µε απόλυτα θετικά σχόλια για το προσωπικό του νοσοκοµείου 
και  την αντιµετώπιση της πανδηµίας από αυτό. 

Αν υπήρχε δε, έστω και καθ’ υπόνοια σοβαρή δυσχέρεια στη λειτουργία της 
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, δε θα έπρεπε να γίνεται σχετική µνεία στην ανωτέρω 
απόφαση ή να έχει προηγηθεί η σχετική υπηρεσιακή αλληλογραφία; Ποια επιτακτική 
αλλά µυστηριώδης υπηρεσιακή ανάγκη υπαγόρευσε την µετακίνηση του 25% του 
νοσηλευτικού προσωπικού εν τω µέσω του θέρους, χωρίς εισήγηση της ΔΝΥ και χωρίς 
καµία ενηµέρωση των υπαλλήλων. 

Ποιος είναι διατεθειµένος να πάρει την ευθύνη των σοβαρών προβληµάτων στη 
λειτουργία της ΝΥ και της σοβαρής αναστάτωσης στο περιβάλλον εργασίας του 
νοσηλευτικού προσωπικού; Ποιος εγγυάται την τήρηση της Νοµοθεσίας, όταν αυτή έχει 
ήδη παραβιαστεί δια του παραγκωνισµού της ΔΝΥ που πρέπει κατά το νόµο να 
εισηγηθεί για τις µετακινήσεις του προσωπικού της αρµοδιότητας της αλλά και δια της 
µη τήρησης της νοµοθεσίας για τα τµήµατα στα οποία απαιτείται ειδική εµπειρία ή 
εξειδίκευση; 

ΚΑΛΟΥΜΕ λοιπόν ως το επαγγελµατικό επιµελητήριο των Νοσηλευτών και 
θεσµικό όργανο προάσπισης των δικαιωµάτων τους: 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ 3ΗΣ ΥΠΕ να ασκήσει άµεσα τον προβλεπόµενο από το 
νόµο 3329/2005 έλεγχο νοµιµότητας διερευνώντας τις αιτίες που οδήγησαν τον κ. 
Λυκοστράτη σε αυτή την διοικητική πράξη που επέφερε στο νοσοκοµείο Νάουσας 
τροµερή αναστάτωση και δυσλειτουργία και να ενηµερώσει το Υπουργείο υγείας.  

ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ του Νοµού να επιδείξουν ανάλογη ευαισθησία και να 
πράξουν τα δέοντα για την αποκατάσταση της νοµιµότητας και της εύρυθµης 
λειτουργίας του Νοσοκοµείου, έµπρακτα και όχι δια λόγου, καθώς υπέρ πάσης 
προσωπικής φιλοδοξίας πρέπει να τίθεται το αγαθό της δηµόσιας υγείας και πρακτικές 
που προκαλούν αναστάτωση και «τραυµατίζουν» τις ευαίσθητες εργασιακές σχέσεις 
που είναι επιβαρυµένες τα δύο τελευταία χρόνια µε την πανδηµία, θα πρέπει να 
εκλείψουν. 

Για το Δ.Σ. του 2ου Π.Τ. της Ε.Ν.Ε. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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