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Με  την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων μου ως Διοικητής του Γενικού 

Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας αρμοδιότητας 6ης Υ.ΠΕ., ως  πρώτη επικοινωνία προς 

όλους  τους πολίτες του νομού μας αλλά και σε όποιο άλλο πολίτη χρησιμοποιήσει τις 

υπηρεσίες του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας επιθυμώ να κάνω μια γενική αναφορά ως προς 

την  επιλογή μου. 

Αναλαμβάνω την Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας σε μια 

δύσκολη πλην όμως ελπιδοφόρα συγκυρία που η χώρα μας, μετά από μια δύσκολη και 

επώδυνη σκληρή επιτροπεία με μνημονιακούς όρους, κάνει τα πρώτα βήματα 

οικονομικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης . 

Η πολύχρονη οικονομική κρίση που ανέτρεψε τα δημοσιονομικά μεγέθη της 

πραγματικής οικονομίας και τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, είχε ως 

αποτέλεσμα εκτός από την γενικευμένη οικονομική στενότητα και για πολύ μεγάλο 

μέρος του πληθυσμού την οικονομική και κοινωνική εξαθλίωση, είχε επίσης και   

άμεση επίπτωση την δραματική περικοπή των διαθέσιμων πόρων προς την Δημόσια 

Υγεία. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η παραγωγή του κοινωνικού αγαθού της ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΥΓΕΙΑΣ να γίνεται κάτω από αντίξοες συνθήκες οικονομικής πίεσης και στενότητας,  

και το μόνο που κρατούσε όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας ήταν η συνεχής προσπάθεια 

που καταβάλλονταν από όλους τους εργαζόμενους στα Δημόσια Νοσοκομεία όλης της 

χώρας που εξαναγκάστηκαν να εργάζονται πολλές φορές υπό ασφυκτικές συνθήκες 

πίεσης, βλέποντας  παράλληλα τους μισθούς τους να μειώνονται δραματικά όπως 

άλλωστε και όλων των εργαζομένων στο Δημόσιο και Ιδιωτικο Τομέα.  

Μετά την απαλλαγή  της μνημονιακής επιτροπείας, καλείται το ΕΣΥ μέσω των 

Δημόσιων Νοσοκομείων  να ανασυγκροτηθεί,  να κάνει τα πρώτα βήματα προς μια 

παροχή Δημόσιας υγείας προς όλους,  απαλλαγμένη από παθογένειες και στρεβλώσεις 

του παρελθόντος και εξορθολογικοποιώντας τις νέες πλέον  χρηματοδοτικές δυνατότητες  

προς την ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ.   

Η προσπάθεια αυτή που γίνεται  από την μεριά της πολιτικής ηγεσίας του 

Υπουργείου Υγείας  με βρίσκει σύμφωνο και για αυτό τον λόγο συμμετείχα στον 



διαγωνισμό για την πρόσληψη του  Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου 

Αιτωλοακαρνανίας. 

Πιστεύω ότι η Υγεία είναι Δημόσιο αγαθό που πρέπει να παρέχεται εξαντλώντας όλες τις 

δυνατότητες του συστήματος  αδιακρίτως προς  όλους (και κυρίως στους μη έχοντες και 

κατέχοντες) και  πέρα από κομματικές και ιδεολογικές διαφορετικότητες και αντιλήψεις. 

Το υψηλό επίπεδο της Δημόσιας Υγείας και Παιδείας αποτελούν τους δυο πιο 

καθοριστικούς παράγοντες  για την  εύρυθμη λειτουργία της Κοινωνίας και 

διαμορφώνουν  ανάλογα και  τον πολιτισμό της. 

Θα προσπαθήσω να εργαστώ εξαντλώντας όλες μου τις δυνάμεις και αντοχές   για την 

αριστικοποίηση του παραγόμενου αγαθού της Υγείας, που θα έχει ως άμεσο 

ανταποδοτικό αποτέλεσμα   την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη παροχή υγείας 

για όλους  τους πολίτες. 

Θα βρίσκομαι δίπλα στους εργαζόμενους του Νοσοκομείου προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά διάφορες δυσλειτουργίες και ιδιαιτερότητες,  και θα 

συμπαρίσταμαι σε κάθε δίκαιο και κοινωνικά ηθικό αίτημα τους, πάντα μέσα στα 

πλαίσια της νομιμότητας και των χρηματοοικονομικών  δυνατοτήτων. 

Στην προσπάθεια μου αυτή , επιθυμώ να έχω την γόνιμη και παραγωγική συνεργασία και 

αρωγή όλων των εμπλεκόμενων  θεσμικών παραγόντων, των Δημοσίων φορέων του 

Νομού μας, των παραγόντων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των πολιτικών κομμάτων και 

σχηματισμών και των  ΜΜΕ.  

Ευχαριστώ Δημόσια όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες, την Διοίκηση της 6ης ΥΠΕ 

και την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας  που μέσα από διαφανείς διαδικασίες επιλογής 

μεταξύ άλλων συνυποψήφιων  με επέλεξαν και μου εμπιστεύτηκαν το έργο αυτό και 

ευελπιστώ να τους δικαιώσω. 

Επίσης ευχαριστώ τον αναπληρωτή Διοικητή κ. Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ για το 

επιτυχημένο έργο του και την επιτυχή αντιμετώπιση των προβλημάτων. 

Με την ευκαιρία των εορτών και τον ερχομό του νέου έτους εύχομαι σε όλους τους 

πολίτες χρόνια πολλά και καλές γιορτές με  πολύ υγεία χαρά και ευτυχία.  
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