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       Κύριε Διοικητά

    Με έκπληξη ενημερωθήκαμε, από την Διαύγεια, για την αλλαγή υπευθύνου 
στο Τ. Ιατρείο Αμπελοκήπων. Η υπεύθυνη του ιατρείου κ. Σμαρώ Νέττα, Γεν. 
Χειρουργός, ΠΑΑ με βαθμό Διευθυντού, όλο το διάστημα που κατείχε τη θέση 
επέδειξε, κατά γενική ομολογία, ιδιαίτερο ζήλο στην κατεύθυνση αναβάθμισης 
του ιατρείου, λειτουργώντας, όχι μόνο ως υπεύθυνη, αλλά και ως χειρούργος, 
εξυπηρετώντας  μεγάλο αριθμό  ασφαλισμένων  για  την  αποφυγή ταλαιπωρίας 
τους από άσκοπες μετακινήσεις.  Παράλληλα υπήρξε υπεύθυνη υποδοχής και 
ελεγκτής  ιατρός.  Το τελευταίο  διάστημα στον έντυπο και  ηλεκτρονικό τύπο 
υπήρξαν δημοσιεύματα, συνεντεύξεις, αλλά και επιστολή που παρέδωσε στον 
Υπουργό δημοσιογράφος κατά την επίσκεψή του στη πόλη μας στα πλαίσια της 
ΔΕΘ, για  την συνεχιζόμενη υποβάθμιση του συγκεκριμένου Ιατρείου.  Όπως 
σίγουρα  θυμόσαστε  η  φθίνουσα  πορεία  του  Ιατρείου  Αμπελοκήπων,  που 
βρίσκεται  σε  μια  πυκνοκατοικημένη  περιοχή,  σε  ιδιόκτητο  κτίριο,  ήταν 
αντικείμενο  συζητήσεων  σε  πολλές  συναντήσεις  του  ΔΣ  μαζί  σας  αλλά  οι 
προτάσεις,  τόσο  της  υπεύθυνης  του  Ιατρείου  όσο  και  του  ΔΣ,  για  την 
αναβάθμισή του, απαξιώθηκαν. 

   Θεωρούμε  ότι  έχετε  υποχρέωση  να  μας  εξηγήσετε  με  ποιες  διαδικασίες 
γίνεται  η  αλλαγή ενός  υπευθύνου ΠΑΑ μ’ έναν άλλον ΠΑΑ, αμφότεροι  με 
βαθμό  διευθυντού,  και  ποιοι  λόγοι  σας  οδήγησαν στην απόφαση αυτή.  Και 
επειδή η κύρια Σμαρώ Νέττα τυγχάνει και μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΥΠ-ΠΕΔΥ 
(ΕΟΠΥΥ) Θεσσαλονίκης-Β. Ελλάδος, και επειδή η δική μας θεώρηση για την 
επιλογή υπευθύνων είναι διαφορετική, εκλογή από τους εργαζόμενους του κάθε 
χώρου  εργασίας,  θα  είμαστε  σε  αναμονή  για  τις  δικές  σας  απόψεις  και 
αποδείξεις για την επιλογή σας ίσως (;) με βάση ‘’αξιοκρατικά κριτήρια’’, ότι 
πρόκειται για τη σωστή επιλογή. Μέχρι τότε θεωρούμε ότι η αξιόλογη ιατρός- 
υπεύθυνη  ιατρείου-συνδικαλίστρια  υπέστη  δίωξη  για  τη  συνδικαλιστική  της 
δράση, εκτός κι αν εσείς μας πείσετε για το αντίθετο. 

   ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   
Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   Σάββας Παρασκευόπουλος                                      Νικολέτα Μανιάτη
   Χειρουργός  Ουρολόγος                                                  Χειρουργός  
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