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Με αφορμή την ολοκλήρωση της θητείας μου στη θέση της Αναπληρώτριας
Διοικήτριας  του  Γ.Ν.Θ.  «ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ»  και  εν  αναμονή  έκδοσης  του  ΦΕΚ  της
αυτοδίκαιης λύσης της θητείας μου, νιώθω την ανάγκη να αποχαιρετήσω και να
ευχαριστήσω όλους εσάς με τους οποίους συνεργάστηκα αυτά τα τρία χρόνια και
εφτά μήνες και οι οποίοι σταθήκατε αρωγοί στο δύσκολο έργο μου.

Αρχικά, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό, τεχνικό,
βοηθητικό  προσωπικό,  όλων  των  ειδικοτήτων  και  βαθμίδων,  για  τις  άοκνες
προσπάθειες  που  κατέβαλαν  προκειμένου  να  επιτελέσουμε  το  έργο  μας  και
ιδιαίτερα κάτω από τις απαιτητικές συνθήκες λόγω της πανδημίας των τελευταίων
χρόνων, ιδιαίτερα σε όλους όσους συμμετείχαν στα τμήματα  covid , αλλά και σε
αυτούς που στήριξαν τη λειτουργία τους. Όλοι υπήρξατε ξεχωριστοί για το έργο σας
και το βαθμό συνεργασίας μας.

Από καρδιάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τις συνεργάτιδές μου στο Αυτοτελές
Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας, όλα αυτά τα χρόνια,
οι  οποίες  εξυπηρέτησαν  με  υπομονή  και  επιμονή,  όλους  τους  χρήστες  των
υπηρεσιών  υγείας  του  νοσοκομείου  που  απευθύνθηκαν  στο  εν  λόγω  γραφείο.
Ευχαριστώ  τις  γραμματείς  μου  όλων  των  ετών  ,  για  την  άψογη  συνεργασία  με
μεθοδικότητα και προσήλωση στις αρχές της διαφάνειας και αξιοκρατίας, αλλά και
τις γραμματείς στο γραφείο του Διοικητή, για τη στήριξή τους.

Οφείλω  να  ευχαριστήσω  ξεχωριστά  τον  Διοικητή  του  Νοσοκομείου  τον
Οδυσσέα  Κάτσακα,  για  τη  συνεργασία  μας.  Παρόλο  που  έχουμε  διαφορετικές
πολιτικές  αφετηρίες  και  αδιαμφισβήτητα  υπήρξαν  ενίοτε  διαφωνίες  και
συγκρούσεις στο χειρισμό διαφόρων θεμάτων, λόγω ιδεολογικών καταβολών, θέλω
να πιστεύω ότι κοινός μας τόπος υπήρξε η ποιοτικότερη φροντίδα του  ασθενή, του
λήπτη υπηρεσιών υγείας και το καλό του προσωπικού του νοσοκομείου. 

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εφημέριο πατέρα Συμεών του ιερού
Παρεκκλησίου  του  Γενικού  Νοσοκομείου  «ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ»,  για  την  πατρική  του
αγάπη και τη θεραπεία των ψυχών στο χώρο αυτό.

Θα  ήταν  παράλειψή  μου  να  μην  ευχαριστήσω  για  τη  συνεργασία  τον
Διοικητή  της  4ης Υγειονομικής  Περιφέρειας  Μακεδονίας  και  Θράκης  κ.  Δημήτρη
Τσαλικάκη και τις Υποδιοικήτριες κ.κ. Βασιλειάδου και Χατζοπούλου, όπως και το
προσωπικό της 4ης ΥΠΕ. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω το πάγιο αίτημά μας
για άμεσες και γενναίες προσλήψεις προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, που είναι
επιτακτική ανάγκη για την επιβίωση του Ε.Σ.Υ., και ειδικότερα για το νοσοκομείο
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ΓΝΘ «ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ»,  το οποίο σήκωσε το βάρος του νέου κορονοιού ήδη δύο
φορές , καθώς υπήρξε νοσοκομείο αποκλειστικά covid.

Τέλος, εύχομαι καλή και δημιουργική θητεία στο νέο Αναπληρωτή Διοικητή
κ. Παναγιώτη Καλαιτζίδη και σε όλους υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία.

           Η Αναπληρώτρια Διοικήτρια

                   του Νοσοκομείου

               Εμμανουηλίδου Δήμητρα
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