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Συναδέλφισσες –οι  κάθε εργασιακής σχέσης στο ΠΓΝΙ, 

Την ΤΡΙΤΗ  7 ΜΑΡΤΗ  7πμ έως 5μμ στις εκλογές για εκπρόσωπο εργαζομένων στο ΔΣ του νοσοκομείου, για 

μία ακόμη φορά το  πραγματικό δίλημμα είναι ένα: 

Ή ψηφίζουμε ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ μέσα στο ΔΣ του ΠΓΝΙ 

ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ- ΜΑΚΡΥ ΧΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- μέσα στους εργαζόμενους 

Ως Αγωνιστική Συσπείρωση Υγειονομικών στηρίζουμε τον υποψήφιο  Γιώργο Πρέντζα για εκπρόσωπο 

των εργαζομένων, με μοναδικό κριτήριο την στάση υπεράσπισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο ΠΓΝΙ. 

Νομοθετικά ορίζεται οι εργαζόμενοι να αποτελούν την τραγική μειοψηφία (1 στους 7 ) στο ΔΣ του ΠΓΝΙ. 

Επιπλέον διοικήσεις και κυβερνήσεις παλεύουν, κάθε φορά, να διασφαλιστεί ότι αυτός ο εκπρόσωπος θα είναι 

είτε η «γλάστρα- μαριονέτα» του ΔΣ και των κυβερνήσεων είτε (ακόμη καλύτερα)  ο  «ζωηρός υπερασπιστής» των 

αντιδραστικών αποφάσεων τους. 

Αποφάσεις και μέτρα που διαχρονικά περιλαμβάνουν την προώθηση της λειτουργίας και του ΠΓΝΙ με  

όρους μείωσης του κόστους για το κράτος, ως αυτοχρηματοδοτούμενη μονάδα. Με όλο και πιο φθηνό, ευέλικτο 

και υποταγμένο προσωπικό και ασθενείς- πελάτες. Με αξιολόγηση του προσωπικού και ψηφιοποίηση των 

λειτουργιών στην παραπάνω βάση, με ένταση της τρομοκρατίας με κάθε τρόπο. 

Έτσι βλέπουμε τους «εκπροσώπους» της ΔΑΚΕ  και του ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΓΝΙ με το ένα χέρι να χτυπάνε την 

πλάτη των εργαζομένων υποσχόμενοι να τους εξασφαλίσουν κάποια ευνοϊκή μεταχείριση- ανακούφιση (π.χ. 

αλλαγή πόστου, αναβάθμιση κλπ) και με το άλλο χέρι να στηρίζουν αυτά τα μέτρα και στο ΔΣ του νοσοκομείου, 

στερώντας μαζικά ακόμη περισσότερα δικαιώματα σε εργαζόμενους και ασθενείς.  

ΜΠΟΡΕΙ ΟΜΩΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΨΗΦΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ 

Μπορεί ο εκπρόσωπος που θα εκλέξουν οι εργαζόμενοι σε αυτές τις εκλογές να είναι  στο πλάι τους και όχι 

απέναντί τους. Να είναι αυτός που θα  ελέγχει πραγματικά  τους αντιδραστικούς σχεδιασμούς και τις αποφάσεις 

της Διοίκησης προς όφελος των εργαζομένων. Να ενημερώνει και να αποκαλύπτει και όχι να κρύβεται πίσω 

από το «απόρρητο» που έχουν επιβάλει οι διοικήσεις για να δεσμεύουν τους εκπροσώπους. Εκπρόσωπος που 

συγκρούεται και δεν θα σκέπτεται και ενεργεί ως μέλος της Διοίκησης ΑΛΛΑ με βάση τις ανάγκες και των  

συναδέλφων. Εκπρόσωπος που δεν συναλλάσσεται, δεν τον «έχουν στο χέρι».  

Εκπρόσωπος που μπαίνει μπροστά να οργανώσει την απάντηση των εργαζομένων μέσα από τα δικά 

τους συλλογικά όργανα που είναι οι σύλλογοι τους. Που βοηθά να μπαίνουν εμπόδια στους αντιδραστικούς 

σχεδιασμούς, στην αυθαιρεσία. Εκπρόσωπος που λογοδοτεί στους εργαζόμενους και όχι στην Διοίκηση.  

 



Στην τωρινή προεκλογική περίοδο ο απερχόμενος εκπρόσωπος εργαζομένων και πρόεδρος του 

συλλόγου δεν κρύβεται και ζητά ψήφο διαφημίζοντας περήφανα την απόλυτη ταύτισή του με τη Διοίκηση. 

Με τον ίδιο τρόπο, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ο σημερινός υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ συνδιοικούσε παθιασμένα και 

από προνομιακή θέση. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο υποψήφιος της ΔΑΚΕ, στην ανοιχτή επιστολή  του για τις 

εκλογές, όταν λέει ότι: «είναι ζωτικής σημασίας η σύμπνοια εκπροσώπου στο ΔΣ και συλλόγου εργαζομένων. Δεν 

είναι καιρός για πειραματισμούς και αλλαγές!!!!», εκφράζει στην πραγματικότητα το άγχος της διοίκησης να 

συνεχιστεί αυτή η «διπλή» υποταγή εκπροσώπου του ΔΣ και συλλόγου εργαζομένων.  

ΑΛΛΑ ΑΣ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ «ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ» : 

Ο απερχόμενος «εκπρόσωπος» των εργαζομένων και πρόεδρος του συλλόγου, στέλεχος της ΔΑΚΕ, όχι 

μόνο ταυτίστηκε με τη διοίκηση αλλά «έθαψε» και τις συλλογικές αναφορές συναδέλφων από το ΤΕΠ, την 

Αιματολογική, την Ψυχιατρική, την Παιδιατρική, τα Πλυντήρια, την Μονάδα Νεογνών, το Φαρμακείο, την Μονάδα 

Νεογνών. Υπερψήφισε άδικες- εκφοβιστικές ποινές σε συναδέλφους. Φόρεσε δεκάδες φορές το κουστούμι της 

Διοίκησης. Στήριξε  τις  καρατομήσεις που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα για να διασφαλιστεί ότι σε όλα τα 

πόστα υπάρχουν «έμπιστοι» της διοίκησης, «δικοί του» άνθρωποι.  

Στην πανδημία covid, η οποία μετατράπηκε σε φονική λόγω της εγκληματικής διαχείρισης της από την 

κυβέρνηση, ο «εκπρόσωπος» έλεγε ότι το ΠΓΝΙ είναι πανέτοιμο και στήριξε όλη την κυβερνητική διαχείριση. Με  

την ψήφο του,  το ΔΣ του ΠΓΝΙ παρέδωσε μια δημόσια μονάδα Ψυχικής Υγείας της Ψυχιατρικής του  ΠΓΝΙ 

σε μία ΜΚΟ. Δεν άνοιξε μύτη από τον «εκπρόσωπο» των εργαζομένων  όταν το ΠΓΝΙ από το 2018 με απόφαση 

της τότε διοίκησης ΣΥΡΙΖΑ εντάχθηκε πιλοτικά στα 18 νοσοκομεία που θα αναπτύξουνε τα DRG΄s, δηλαδή 

το τιμολόγιο νοσηλείας ασθενών. Άλλο ένα μέτρο ώστε να ενταχθεί και το ΠΓΝΙ σε κοινούς όρους πώλησης 

υπηρεσιών και ανταγωνισμού με τον ιδιωτικό τομέα.  

Για να υπηρετήσουν αυτή τη λειτουργία του ΠΓΝΙ-επιχείρηση ετοιμάζονται να απολύσουν 150 ΣΟΧ για να 

φέρουν εργολάβο με ΣΔΙΤ 6,5 εκτομμυρίων. Γι αυτό διατηρούν σε ομηρία 600 συμβασιούχους, φθηνούς και 

διαθέσιμους προς  απόλυση όποτε αυτό χρειαστεί. Γι αυτό δεν μας δίνουν μισθολογικές αυξήσεις και δεν μας 

εντάσσουν στα ΒΑΕ διότι αυτό θα αυξήσει το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος. 

ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ-  ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΦΡΕΝΟ                       

ΝΑ ΜΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣΕΙ Η ΛΟΓΙΚΗ «ΠΑΜΕ ΚΙ ΟΠΟΥ ΒΓΕΙ» 

Είναι φανερό ότι η πολιτική όλων των κυβερνήσεων που ήρθαν και θα έρθουν, δεν έχει στόχο την 

ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα του ΕΣΥ, με  μόνιμο προσωπικό και κρατική χρηματοδότηση. Δεν έχει στόχο 

την ένταξη των υγειονομικών στα ΒΑΕ και την άμεση μισθολογική τους αναβάθμισης. Αντίθετα προωθείται η 

είσοδος ιδιωτών γιατρών, το άνοιγμα ιδιωτικού ιατρείου από γιατρούς του ΕΣΥ, η ενεργοποίηση του νόμου του 

ΠΑΣΟΚ για απογευματινά επί πληρωμής χειρουργεία κ.α. 

 ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ αφού από κοινού ψηφίσανε, τώρα τσακώνονται ποιος θα διαχειριστεί το Ταμείο 

Ανάκαμψης και ποιο νοσοκομείο θα πάρει περισσότερα χρήματα. Αλλά το Ταμείο προβλέπει χρηματοδότηση 

ΜΟΝΟ για ΣΔΙΤ στην Υγεία, έχοντας  βέβαια ως βασικό προαπαιτούμενο την μείωση των κόκκινων 

δανείων. Έτσι έρχεται το νέο τσουνάμι πλειστηριασμών σπιτιών. ΚΑΙ χωρίς δωρεάν Υγεία ΚΑΙ χωρίς σπίτι. 

Κανείς δεν πρέπει να δεχτεί να γίνει μέρος του εγκλήματος σε βάρος του προσωπικού και ασθενών και 

να εκλέγει εκπροσώπους για να προωθούν το έγκλημα.. Ο αγώνας για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία, 

χωρίς  καμία επιχειρηματική δράση και ΣΔΙΤ, ο αγώνας για να μπουν εμπόδια σε όλα τα αντεργατικά μέτρα είναι ο 

μόνος δρόμος για τους εργαζόμενους. 

Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΡΕΝΤΖΑ, ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΙ Η Α.Σ.Υ. 

ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΟΠΛΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΥΤΗ. 


