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ΤΕΤΑΡΤΗ 29/11/2017 ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΓΝΙ   

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το 

 
    

  Συνάδελφισσες-οι,  
          Την Τετάρτη 29/11/2017 θα γίνουν οι εκλογές, για την εκλογή εκπροσώπων των εργαζομένων στο κοινό 
Υπηρεσιακό Συμβούλιο των Νοσοκομείων «Γ.Χατζηκώστα», ΠΓΝΙ και ΓΝ Φιλατών. 

    Τα υπηρεσιακά συμβούλια είναι όργανα ελέγχου και επικύρωσης της νομιμότητας των 

αποφάσεων των διοικήσεων των νοσοκομείων, κυρίως σε ζητήματα : υπηρεσιακών μεταβολών (μετατάξεις 
εσωτερικές-εξωτερικές, αποσπάσεις), αδειών ασκήσεως ιδιωτικού έργου, υλοποίησης των βαθμολογικών και 
μισθολογικών ποινών που συνδέονται με την αξιολόγηση, τις κρίσεις των προϊσταμένων τμημάτων (πλην της 
συνέντευξης) . 

    Η λειτουργία τους λοιπόν, οι αρμοδιότητες του και ο ρόλος τους καθορίζονται από την πληθώρα των 
αντιδραστικών νόμων που καθορίζουν την ζωή των υγειονομικών. Πρόκειται για κρατικό θεσμό, για 
μηχανισμό του κράτους που υλοποιεί την κεντρική αντιλαϊκή πολιτική, η οποία στο χώρο της υγείας 
συμπυκνώνεται στο τρίπτυχο: νοσοκομείο-επιχείρηση που πουλάει εμπόρευμα με στόχο το κέρδος -
υγειονομικός λάστιχο με μειωμένα δικαιώματα και  αυξημένες υποχρεώσεις  και ασθενής πελάτης με 
πρόσβαση στην υγεία όσο του επιτρέπει το πορτοφόλι του. 

 Αυτό το τρίπτυχο υπηρετείται από τις κυβερνήσεις πολύ πριν από την κρίση. Στη διάρκεια της 
κρίσης πήρε μορφή χιονοστοιβάδας και σήμερα σε φάση ανάκαμψης της οικονομίας, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ ολοκληρώνει με μεγάλη ταχύτητα το σχέδιο αυτό διατηρώντας όλη την αντιδραστική νομοθεσία που 
παρέλαβε και προσθέτοντας νέους νόμους στην κατεύθυνση που είχαν όλοι οι προηγούμενοι. Κεντρικός 
στόχος είναι η διαμόρφωση ενός ακόμη πιο κακοπληρωμένου αλλά πειθήνιου υγειονομικού που θα στηρίζει 
την λειτουργία ενός νοσοκομείου που θα βρίσκει έσοδα πουλώντας σε πελάτες τις υπηρεσίες του.  

Νοσοκομείο που πληρώνει το προσωπικό του όταν έχει έσοδα αφού η τάση αποσύνδεσης του κρατικού 
προϋπολογισμού από την χρηματοδότηση της λειτουργίας των νοσοκομείων μεγαλώνει όλο και πιο πολύ, 
κάνοντας το 2018 ένα τεράστιο άλμα προς τα κάτω της τάξης των 350 εκατομμυρίων ευρώ.  

Νοσοκομείο που  μπορεί να χρησιμοποιεί ακόμη περισσότερο  χρόνο  το προσωπικό του αφού η ψήφιση 
του νόμου για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας στους γιατρούς από ΣΥΡΖΑ –ΑΝΕΛ-ΝΔ ανοίγει την πόρτα 
για εφαρμογή της 12ωρης ημερίσιας και 48ωρης εβδομαδιαίας εργασίας  στο λοιπό προσωπικό. 

Νοσοκομείο το οποίο θα μπορεί στο πλαίσιο του νόμου για την κινητικότητα να στέλνει προσωπικό σε 
άλλες δομές υγείας εκτός νομού, όπου οι  ανάγκες της μεγάλης επιχείρησης Ε.Σ.Υ. Α.Ε. επιτάσσουν. 

 

ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΨΗΦΟΥ 

 Κριτήριο λοιπόν για την επιλογή ψηφοδελτίου και υποψηφίων στις εκλογές πρέπει να είναι η 
διαμορφωμένη θέση, στάση και δράση που έχουν οι υποψήφιοι απέναντι στην κεντρική αυτή αντιλαϊκή 
πολιτική για την υγεία  στο σύνολο της και όχι μόνο σε κάποια επιμέρους ζητήματα που αφορούν την 
υλοποίηση της συνολικής στρατηγικής για νοσοκομεία επιχειρήσεις. 

 

Οι υποψήφιοι του ψηφοδελτίου που στηρίζει το ΠΑΜΕ,  μπορούν και θέλουν να 
αντιπαρατεθούν με όλες τις παραπάνω αντιδραστικές επιλογές στο χώρο της υγείας,                                           

ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,                                                                                     
γιατί είναι ήδη σε αντιπαράθεση με την στρατηγική του κεφαλαίου σε  υγεία και οικονομία. 

       



     Μην πέφτεις στην παγίδα. Σου λένε ψέματα όταν λένε ότι οι εκλογές για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια δεν 
είναι σαν τις άλλες, ότι εδώ "ψηφίζεις για τον αιρετό σου", "δεν είναι πολιτικές" κλπ. Σκόπιμα επιχειρούν να 
κρύψουν ότι στην πραγματικότητα όσα συζητιούνται και αποφασίζονται στα υπηρεσιακά συμβούλια είναι στο 
πλαίσιο και τις κατευθύνσεις της συνολικής αντιλαϊκής πολιτικής της κάθε κυβέρνησης και της Ε.Ε. Δηλαδή της 
πολιτικής και των μέτρων για απολύσεις, αξιολόγηση, πειθαρχικά, κινητικότητα, συγχωνεύσεις- κατάργηση 
κλινικών, τμημάτων, τη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων ως επιχειρήσεις. 
 

         Αξιοποίησε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Ψήφισε με κριτήριο τη ζωή και τις ανάγκες σου. 
Είτε ψηφίζεις για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια είτε ψηφίζεις για τις εκλογές για το  σωματείο ή την ομοσπονδία 

που θα γίνουν μέσα στο Γενάρη, η ψήφος είναι μία και το κριτήριό της  ενιαίο. Είναι ψήφος για τα 

δικαιώματά σου, τη ζωή , το μέλλον σου, ψήφος για την υγεία , την κάλυψη των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. 
 

          Με την ψήφο σου για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο : Καταδίκασε την αντιλαϊκή πολιτική της 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και της ΕΕ. Στείλε ηχηρό μήνυμα ότι «δεν τσιμπάς άλλο πια», σε όλους 
εκείνους που προσπαθούν να περιορίσουν τις επιλογές σου μόνο στις συμπληγάδες της διαχείρισης αυτής 
της βαρβαρότητας, την οποία δέχονται ως αναγκαστική και «ρεαλιστική» λόγω της γενικότερης κατάστασης : 

 

  την ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΩΜΕΝΩΝ   στα στελέχη του ΠΑΣΥΝΟ και της ΣΥΝΔΕ ( σε «ανίερη» 
αποκαλυπτική συμμαχία), που ξεπέρασαν κάθε όριο διασποράς αυταπατών για αποκλειστική διαφύλαξη των 
δικαιωμάτων των νοσηλευτών και μόνο, μέσα στην τεράστια επίθεση που δεχόμαστε όλοι οι υγειονομικοί. 

 

   την  ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ) που είναι πλέον το πιο ακραίο 
παράδειγμα απροκάλυπτου κυβερνητικού συνδικαλισμού χωρίς κανένα απολύτως πρόσχημα 
 

   την ΔΑΚΕ που είναι η άλλη όψη του κυβερνητικού συνδικαλισμού. Πιο έμπειρη και λιγότερο ερασιτέχνης 
στην συνδιαλλαγή με τις διοικήσεις. Αποκρύπτει συστηματικά την αιτία των προβλημάτων διότι συμφωνεί με 
την στρατηγική στο χώρο της υγείας και της οικονομίας συνολικά.  Μόνο επιλεκτικά συγκρούεται «απαλά» με 
ένα μέρος των επιλογών των κυβερνήσεων και έχει εκφράσει εκκωφαντική σιωπή στην εκμετάλλευση και τις 
απολύσεις των εργολαβικών και των άλλων εργαζομένων με ελαστικές σχέσεις εργασίας, την ίδια στιγμή που 
έχει μετατρέψει συνειδητά τον σύλλογο σε λέσχη εκδρομών και εκδηλώσεων για να περνάνε πιο ανώδυνα και 
«διασκεδαστικά» τα μέτρα. 
 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΣΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ 
 

Η μόνη πραγματική διέξοδος είναι η οργανωμένη πάλη ενάντια την αντιλαϊκή πολιτική για ριζικές 
αλλαγές στην οικονομία και την εξουσία προς όφελος των εργαζομένων. 

 
 

Ρίξε στην κάλπη το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΠΑΜΕ.  Δώσε δύναμη στη δύναμή σου! 
   

        Υποψήφιοι μόνιμων υπαλλήλων 

 

Υποψήφιοι υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 

Γεωργάρας Γιώργος,   Νοσηλευτής  ΓΝ.Χ/κώστα Καραμπάς Ανδρέας,     ειδ/μενος Ψυχιατρικής ΠΓΝΙ 

Γόντικας Θανάσης,         Τεχνικός ΓΝ.Χ/κώστα  Κρικώνη Λυδία,       ειδ/μενη Παθολογίας ΓΝ Φιλιατών 

Γκούμας Βαγγέλης           Νοσηλευτής ΠΓΝΙ  

Καρίτσου Βασιλική,        Νοσηλεύτρια ΠΓΝΙ Λαμπαδά Χαρά,         ειδ/μενη Παιδιατρικής ΠΓΝΙ 

Κάσσαρη Σωτηρία,       Νοσηλεύτρια ΓΝ.Χ/κώστα Λωρίδας Γεώργιος,     ειδ/μενος Χ/κής ΓΝ.Χ/κώστα 

Μαραγκάκης Μανώλης, Διοικητικός Γ.Ν.Φιλιατών Μιδάλκου Μαρία,        ειδ/μενη Καρδιολογίας Π.Π.Ν.Ι. 

Μπούντζα Ελένη,                   Μαία ΠΓΝΙ  

Φατούρου Μαρία              Νοσηλεύτρια ΠΓΝΙ  

Χασιώτης Γεώργιος,            Βιοχημικός ΠΓΝΙ  

 


