
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΘΕΜΑ: Απάντηση στην από 15.11.2018 Ανακοίνωση ΠΑΣΥΝΟ 
Αντιπαρερχόμενος την άκρως κι ευθέως προσβλητική, σε επίπεδο προσώπου αλλά και διοικητή του 
‘’ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς’’, φρασεολογία του ΔΣ του συνδικαλιστικού φορέα των νοσηλευτών, ΠΑΣΥΝΟ, 
στο πλαίσιο της από 15.11.2018 ανακοίνωσης, σχετικά με τη δήθεν, ως βασιζόμενη σε κομματικά 
κίνητρα, ‘’καρατόμηση’’, της, κατόπιν προσωρινής ανάθεσης,από 1/2014 ασκούσης καθήκοντα 
προϊσταμένης νοσηλευτικής διεύθυνσης, Γιαννούλας Νταβώνη, σημειώνω τα ακόλουθα με την 
αυτονόητη επιφύλαξη περί του συνόλου των δικαιωμάτων μου: 
1.Υπηρετώ ως ιατρός του ΕΣΥ, ήδη, 26 χρόνια, με ειδικότητα Αναισθησιολόγου, με Βαθμό Διευθυντή 
και μεταπτυχιακό τίτλο στη διοίκηση μονάδων υγείας, έχοντας, παράλληλα, θητεύσει ως Πρόεδρος ΔΣ 
ΕΚΑΒ (2004 – 2006), ενώ από 5/2016 έως και σήμερα, έχω διορισθεί, κατόπιν αξιολογικής 
διαδικασίας, Διοικητής του ‘’ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς’’.  
Κατά την ανωτέρω επαγγελματική μου πορεία, ουδέποτε έδωσα με τις πράξεις και τη συμπεριφορά 
μου, δικαίωμα χαρακτηρισμών του επιπέδου ‘’απροσχημάτιστη…, καρατόμηση…, διάτρητη απόφαση 
μνημείο κακοδιοίκησης, αυθαιρεσίας και διοικητικής ανεπάρκειας…, άχαρη αποστολή δολοφονίας 
χαρακτήρων…, κατάπτυστη πράξη…, δύσοσμο κι άρρωστο τοπίο…., προβληματική διοίκηση…., 
διοικητική αυθαιρεσία και κομματικού ρεβανσισμού…., τρωκτικά του συστήματος….‘’, φράσεις που 
σταχυολογούνται, ενδεικτικά από την ανακοίνωση της ΠΑΣΥΝΟ, η οποία, εάν διαθέτει, περί του 
αντιθέτου, αποδείξεις, οφείλει, άμεσα, νομίμως και θεσμικά να τις γνωστοποιήσει. 
2. Ως προς τις νομικές αιτιάσεις που περιλαμβάνονται, πέραν των ανωτέρω αορίστων ύβρεων, στην 
ανακοίνωση, προφανώς και δεν αρμόζει να προβώ σε οιαδήποτε δημόσια αντιπαράθεση επί του 
ζητήματος. 
Αντ’ αυτού, παραπέμπω στο αναλυτικό κι εκτενές νομικό σκεπτικό της υπ’ αριθμ. πρωτ. 
35796/14.11.2018 απόφασής μου, περί προσωρινής ανάθεσης σε θέση προϊσταμένου, το οποίο δεν 
αποτελεί, όπως χαρακτηρίζεται, ‘’αμήχανη αναφορά νομικών διατάξεων’’ ή ‘’απέλπιδα προσπάθεια 
δικαιολόγησης της κατάπτυστης πράξης μου‘’, αλλά το νομοθετικό πλαίσιο εντός του οποίου αυτή 
εκδόθηκε. 
Η απόφαση αναδιοργάνωσης της νοσηλευτικής υπηρεσίας, στο πλαίσιο προσωρινών αναθέσεων, 
ανήκει στις απονεμόμενες από τις κείμενες διατάξεις αρμοδιότητες του Διοικητή κι όπως αποδεικνύεται 
από τα τυπικά προσόντα των επιλεγέντων προσώπων, στηρίχθηκε αποκλειστικά σε αξιοκρατικά 
κριτήρια και με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου. 
Θα ήταν ενδιαφέρον, πιθανότατα, για την ΠΑΣΥΝΟ, να ανατρέξει και να αναζητήσει, εάν και η 
ανακληθείσα υπ’ αριθμ. 1943/24.1.2014 απόφαση αναπλήρωσης / προσωρινής ανάθεσης, τυγχάνει 
αντιστοίχως αναλυτική κι αιτιολογημένη. 
3. Προκαλεί δε εντύπωση το γεγονός της έντασης και του εύρους της αντίδρασης της ΠΑΣΥΝΟ για μια 
απόφαση, η οποία έρχεται μετά από 2,5 έτη θητείας μου ως Διοικητή και παράλληλη, ισόχρονη 
συνύπαρξη με την, κατά προσωρινή ανάθεση, Προϊσταμένη της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης, η οποία, 
προφανώς, εάν αυτό είχε οιαδήποτε σημασία για την εκ μέρους μου αντιμετώπιση έναντί της, είχε από 
ενάρξεως της συνεργασίας μας, δεδηλωμένη πολιτική τοποθέτηση.  
Το στοιχείο, όμως αυτό, ούτε με αφορά, ούτε αποτελεί κριτήριο για την εκ μέρους μου άσκηση 
διοίκησης αναφορικά με οποιονδήποτε εργαζόμενο ή απευθυνόμενο προς το Νοσοκομείο, υπό 
οποιαδήποτε ιδιότητα.  
Εάν και πάλι η ΠΑΣΥΝΟ διαθέτει οιαδήποτε περί του αντιθέτου απόδειξη, οφείλει, άμεσα, νομίμως και 
θεσμικά να τη γνωστοποιήσει. 
Αυτονόητα, η μόνη οδός προόδου για το σύνολο των ενδιαφερομένων για την επιτυχή καθημερινή 
πορεία του Νοσοκομείου, είναι η ψυχραιμία και η αυτοσυγκράτηση, στοιχεία, τα οποία, με απλή 
ανάγνωση, φαίνεται να ελλείπουν από την ανακοίνωση της ΠΑΣΥΝΟ. 
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