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ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΓΝΙ.  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΔΣ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ. 

ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ. 1μμ . ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΧΕΙ «ΠΙΑΣΕΙ ΠΑΤΟ». ΠΩΣ ΦΤΑΣΑΜΕ ΜΕΧΡΙ ΕΔΩ;  
 

Σε λίγες ημέρες πραγματοποιούνται τριπλές εκλογές στο ΠΓΝΙ. Για ΔΣ συλλόγου, για αντιπροσώπους στο 

συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ και του ΝΤ της ΑΔΕΔΥ. Κριτήριο-στόχος 1ος των εκλογών είναι να αποτιμήσουν  οι 

συνάδελφοι του ΠΓΝΙ τα 4 χρόνια δράσης του συλλόγου, της ΠΟΕΔΗΝ και του ΝΤ της ΑΔΕΔΥ.  Κριτήριο-στόχος 

2ος να επιλέξουν οι συνάδελφοι, ποιοι θα ηγηθούν της τεράστιας κλίμακας επίθεση που δέχεται το ΕΣΥ με τα 

αλλεπάλληλα νομοθετήματα μετατροπής των νοσοκομείων σε «αυτοτελείς οικονομικές μονάδες- επιχειρήσεις», με 

φτηνότερους και με λιγότερα δικαιώματα υγειονομικούς.  

Τελευταίες εκλογές έγιναν τον Ιούνιο του 2018 σε ένα ΔΣ με διετή θητεία. Δύο χρόνια παράταση της θητείας 

της ΔΑΚΕ στο προεδρείο, ομόφωνα στηριγμένες από ΔΑΚΕ(ΝΔ), ΔΗΣΥ(ΠΑΣΟΚ) και ΕΑΠ(ΣΥΡΙΖΑ). Τι κι αν η 

ΑΣΥ(ΠΑΜΕ) ζήτησε και το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 2021 εκλογές; Η απάντηση όλων ήταν «δεν γίνεται 

λόγω πανδημίας». Κι όμως τον Σεπτέμβρη του 2020 έγιναν εκλογές για Υπηρεσιακό Συμβούλιο και τον Οκτώβρη 

του 2020 για εκπρόσωπο εργαζομένων στο ΔΣ με 1213 !!! ψηφίσαντες.  Τι κι αν από 1 Γενάρη η θητεία το ΔΣ του 

συλλόγου δεν υφίσταται νόμιμα και δεν υπάρχει πρόσβαση στα χρήματα του συλλόγου; ΔΗΣΥ και ΕΑΠ στήριξαν 

την παράταση της θητεία της ΔΑΚΕ στο προεδρείο και την εκφυλιστική δράση αυτής της σύνθεσης του ΔΣ. 

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΥ. 

Τα 2 από τα 4 αυτά χρόνια υπήρξαν τα πιο δύσκολα χρόνια για το ΠΓΝΙ και το ΕΣΥ εδώ και δεκαετίες. Αν 

ξεκινήσουμε από το τέλος της 4ετίας, δηλ. σήμερα, και πάμε προς τα πίσω θα δούμε: 

Σήμερα : Ένα πλήρως εκφυλισμένο ΔΣ συλλόγου, με προεδρείο την απόλυτα πλειοψηφούσα ΔΑΚΕ (5 

στις 9 έδρες), στο οποίο οι συνεδριάσεις είναι σπάνιες, ανοργάνωτες χωρίς να καταλήγουν σε αποφάσεις.  Ένα ΔΣ 

στο οποίο ο αποσπασμένος στην Περιφέρεια Ηπείρου ταμίας έχει να πατήσει πόδι 2,5  χρόνια και η τοποθετημένη 

τομεάρχης της Νοσηλ.Υπ. γραμματέας του ΔΣ 1 χρόνο. Παρά τις επανειλημμένες προτάσεις μομφής της ΑΣΥ με 

αίτημα να αποπεμφθούν από το ΔΣ, καμία δεν έγινε δεκτή από το σύνολο των άλλων παρατάξεων.!!!  

Ένα ΔΣ το οποίο κατήργησε πλήρως την γενική συνέλευση ως ανώτερο αποφασιστικό όργανο, ακόμη και 

όταν επιτρέπονταν οι υπαίθριες συναθροίσεις. Ένα ΔΣ με μέλη του 2 ΔΑΚΙΤΕΣ υποδιευθυντές της νοσηλευτικής 

υπηρεσίας, που τοποθετήθηκαν από τη διοίκηση εν μέσω της θητείας τους στο ΔΣ και ταυτίστηκαν πλήρως με τη 

διοίκηση σε κάθε μικρό ή μεγάλο ζήτημα και «οργίασαν» στα ρουσφέτια.  

Ένα ΔΣ που το πιο δυναμικό κομμάτι μελών του, τους συμβασιούχους, τους αντιμετωπίζει μέχρι και σήμερα 

ως εργαζόμενους 2ης κατηγορίας. Ήταν η συγκρότηση της επιτροπής αγώνα συμβασιούχων, που ανάγκασε το 

ΔΣ να πάρει θέση για τα προβλήματά τους.  Συγκεντρώσεις-κινητοποιήσεις του συλλόγου για τους συμβασιούχους 

στις απουσίαζαν επιδεικτικά τα μέλη του ΔΣ της ΔΑΚΕ-ΔΗΣΥ και ΕΑΠ. Ένα ΔΣ που οι παρατάξεις του, παρά 

την επίπονη προσπάθεια της ΑΣΥ, λειτούργησαν στο παρασκήνιο χωρίς δημόσιες τοποθετήσεις, δράση και 

λογοδοσία στα μέλη του.  

http://kozanimedia.gr/?attachment_id=40295


Πώς φτάσαμε σε  αυτή την  κατρακύλα;  

Μετά τις εκλογές του 2018 και τα τελευταία «σκιρτήματα δράσης και δημόσιας κριτικής» του συλλόγου, για να 

εξυπηρετηθεί η κομματική αντιπολίτευση της ΔΑΚΕ-ΔΗΣΥ στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τα πάντα «πάγωσαν» με την 

εκλογή νέας κυβέρνησης τον Ιούλιο του 2019.  

Η κληρονομιά της διοίκησης Τσίκαρη και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ , η οποία 1ον άνοιξε το 4ο κτήριο χωρίς 

ούτε μία πρόσληψη νέου υγειονομικού (αντιστοιχούν 315 υγειονομικοί για τις 85 νέες κλίνες) , χωρίς πρόβλεψη 1 

ευρώ επιπλέον χρηματοδότησης την στιγμή που το 2019 το ΠΓΝΙ κατέγραψε την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα 

ασθενών στην Ελλάδα επιβαρύνοντας το σύνολο του προσωπικού,   

η οποία 2ον κατηγοριοποίησε την πλειοψηφία  των κλινικών του ΠΓΝΙ σε ελαφρές, μέτριες και «αδιαβάθμητες» 

για να έχει θεσμικό άλλοθι για την στελέχωση τους με το ελάχιστο δυνατό προσωπικό, η οποία 3ον κατήργησε  «τον 

θεσμό» του υπολόγου και συνένωσε κλινικές για να μειώσει προσωπικό η οποία 4ον  δεν επέκτεινε την ειδική άδεια 

στα τμήματα που την δικαιούνταν,  η οποία 5ον επικύρωσε έναν νέο απαράδεκτο κανονισμό μετακινήσεων του 

νοσηλευτικού προσωπικού μετά από εισήγηση της ΕΣΑΝ και του προέδρου της, βολικό «θεσμικό άλλοθι» για να 

μπορεί η νοσηλευτική διεύθυνση να μετακινεί όποιον θέλει, όπου θέλει,   

η οποία 6ον ενέταξε πιλοτικά το ΠΓΝΙ στα 18 νοσοκομεία του ΚΕΤΕΚΝΥ ΑΕ για την εφαρμογή των DRGs και 

του νέου πληροφοριακού συστήματος ΕΠΣΜΥ, ώστε να βαθύνει η ιδιωτικοοικονομική λειτουργία του ΠΓΝΙ και να 

μπορεί σήμερα η κυβέρνηση της ΝΔ να νομοθετεί τα ΣΔΙΤ στην υγεία, με εκπρόσωπο μάλιστα για την εφαρμογή 

των DRGs στο ΠΓΝΙ μέλος του ΔΣ του συλλόγου από την ΕΑΠ, 

ΑΥΤΗ Η ΒΑΡΙΑ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΤΗΝ 

ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΑΠ 

 ξεχάστηκε και διαγράφηκε από τα αιτήματα του συλλόγου, με απόλυτη συναίνεση ΔΑΚΕ,  ΔΗΣΥ και 

δεν ξανασυζητήθηκαν ποτέ ξανά, παρά τα επίμονα αιτήματα της ΑΣΥ. 

Τι κι αν από το τέλος του 2019 ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ως λαγός της κυβέρνησης υπό την 

προεδρεία Εξαδάκτυλου (της ΝΔ και της μετέπειτα επιτροπής εμπειρογνομόνων) άνοιγε το ζήτημα της ολοκλήρωσης 

της μετατροπής των νοσοκομείων σε επιχειρήσεις με μετατροπή τους σε ΝΠΙΔ, συγχωνεύσεις νοσοκομείων και 

κλινικών, συνεργασία με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες, εκτεταμένα ΣΔΙΤ,  σε ημερίδα στο Ζάπειο που διαλύθηκε 

με την δυναμική κινητοποίηση των νοσοκομειακών γιατρών της  ΟΕΝΓΕ και της ΑΣΥ; 

Τι κι αν ο ίδιος ο πρωθυπουργός δήλωνε από το βήμα της Βουλής την ίδια περίοδο κατά την συζήτηση για 

τον κρατικό προϋπολογισμό του 2020, ότι «δημόσιο σύστημα υγείας δεν σημαίνει ΜΟΝΟ κρατικό» διαφημίζοντας 

το σύστημα ΣΔΙΤ της Σουηδίας και το νοσοκομείο Καρολίνσκα; Τι κι αν ο ίδιος ο νέος διοικητής της 6ης ΥΠΕ στην 

1η του επίσκεψη στο ΠΓΝΙ, τέλος του 2019, άνοιξε ζήτημα «ιατρικού τουρισμού» και διάθεσης κλινών σε ιδιωτικές 

ασφαλιστικές εταιρίες, διότι θα αποφέρει έσοδα στο ΠΓΝΙ; 

Όλα αυτά για τα οποία η ΑΣΥ πίεζε το ΔΣ του συλλόγου να συζητηθούν και ενημέρωνε με 

ανακοινώσεις, εξορμήσεις και συνεντεύξεις τους συναδέλφους, εξηγούσε τις επιπτώσεις τους στην ζωή 

υγειονομικών και ασθενών, για την ΔΑΚΕ-ΔΗΣΥ και ΕΑΠ ΕΠΡΕΠΕ να μην γίνουν θέμα του συλλόγου εργαζομένων 

του ΠΓΝΙ. Δεν υπήρξε ούτε ΜΙΑ τοποθέτηση τους για τα μείζονα αυτά ζητήματα. Αντ΄αυτού αρχές του 2020 το μόνο 

θέμα ήταν « ξεχωριστή ή κοινή κοπή πίτας με τη διοίκηση και πόσα ρεπό θα παζαρέψουμε» 

ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΝΑ ΒΡΕΙ ΣΤΟ site ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΈΣΤΩ ΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΣΕ Η ΝΔ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΤΕΚΝΥ ΑΕ, 

ΤΑ DRGs,  ΓΙΑ «ΝΕΟ ΕΣΥ», ΤΙΣ ΣΔΙΤ. 



Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΘΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Η πανδημία και η λήψη εκτάκτων μέτρων από την κυβέρνηση, αποτέλεσε για την ΔΑΚΕ και το «6ο μέλος της» 

τον εκλεγμένο της ΔΗΣΥ(ΠΑΣΚΕ) στο ΔΣ, ευκαιρία να «παγώσει» κάθε συλλογική δραστηριότητα. Ταύτισε το ΔΣ 

με την ΔΑΚΕ και τον σύλλογο εργαζομένων  με  την  διοίκηση και την 6η ΥΠΕ . Δεν κράτησε ούτε τα στοιχειώδη 

προσχήματα, την ελάχιστη απόσταση από διοίκηση και κυβέρνηση για να μπορεί να ασκεί στοιχειώδη κριτική. 
 

 Ο πρόεδρος του συλλόγου και εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ΔΣ του ΠΓΝΙ, έπαιξε το ρόλο του 

6ου διορισμένου από την κυβέρνηση  μέλους της διοίκησης του ΠΓΝΙ.  Από την δημόσια αναγγελία κρουσμάτων 

από τον πρόεδρο του συλλόγου, την ανακοίνωση επικείμενων προσλήψεων επικουρικών και παροχή υλικού 

προστασίας,  φτάσαμε στις φωτογραφήσεις με κάθε κυβερνητικό στέλεχος και δωρητή που επισκέπτονταν το ΠΓΝΙ.  

 

ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΦΙΜΩΣΗΣ ΚΑΘΕ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 
 

Με πρωτοφανές  θράσος η ΔΑΚΕ υπό την ανοχή και «την σιωπή των αμνών» ΕΑΠ και ΔΗΣΥ, εξέδωσε από 

τον 1ο μήνα της πανδημίας καταγγελίες ως «σύλλογος εργαζομένων», όχι μόνο εναντίον της ΑΣΥ που ασκούσε 

κριτική στις ελλείψεις προσωπικού, στα πρωτόκολλα λάστιχο αλλά και εναντίον συναδελφισσών που 

ανακοίνωσαν δημόσια ότι δεν αποδέχονται το διχαστικό bonus του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.  
 

Η ΔΑΚΕ «ως σύλλογος» απαίτησε  από τις συναδέλφισσες «δημόσια συγγνώμη» προς το ΙΣΝ δίνοντας 

διαπιστευτήρια «καλής συνεργασίας»  στο εφοπλιστικό ίδρυμα που σήμερα ανεγείρει νοσοκομεία ΝΠΙΔ ως 

στρατηγικός εταίρος των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ. Γιατί άραγε; 
\ 

 

--Σύλλογος ΠΓΝΙ και Ιατρικός Σύλλογος, υπό την ηγεσία της ΔΑΚΕ, φτάσανε σε τέτοιο σημείο απόπειρας 

καταστολής κάθε φωνής κριτικής, που προκάλεσαν την αντίδραση της ΕΙΝΗ η οποία τον Μάρτη του 2020 εξέδωσε 

2 δελτία τύπου στα οποία κατέγγειλε για «απόπειρα φίμωσης της αλήθειας» και για «προδότες εν καιρώ πολέμου».  
 

  -ΔΑΚΕ, ΔΗΣΥ, ΕΑΠ αρνήθηκαν το κάλεσμα ΑΣΥ, ΕΙΝΗ και Εργατικ. Κέντρου Ιωαννίνων στις  κινητοποιήσεις 

της 7ης του Απρίλη 2020, Παγκόσμια Ημέρα Υγείας με σύνθημα  «κάτω από τις μάσκες έχουμε φωνή».  
  

 -Την 1η του Μάη της ίδιας χρονιάς, όταν οι μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα και 

πανελλαδικά, δίνανε απάντηση στην προσπάθεια της κυβέρνησης να «βάλει γύψο» σε κάθε συλλογική διεκδίκηση 

και κριτική διαχείρισης της πανδημίας, το ΔΣ της ΔΑΚΕ και των συνοδοιπόρων της, απουσιάζαν από κάθε δράση 

και  «κερνάγανε» 1 γεύμα από την επιχείρηση «Λιθαρίτσια» κάθε εργαζόμενο της απογευμ. βάρδιας.  
 

-Αποκορύφωμα αυτής  της δημόσιας στάσης υπό την ανοχή των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ που λάνσαρανε 

το σύνθημα «θα λογαριαστούμε μετά» ήταν η ανακοίνωση του συλλόγου-ΔΑΚΕ τον Σεπτέμβρη του 2020 όπου με 

θράσος αναφέρανε ότι  «Όταν κοπάσει η πανδημία και ο Τομέας των Υπηρεσιών Υγείας και ιδιαίτερα τα 

Νοσοκομεία επιστρέψουν σε μια όσο το δυνατόν ομαλότερη λειτουργία, τότε εμείς και θα προβάλουμε και θα 

διεκδικήσουμε τα δίκαια αιτήματα των συναδέλφων Υγειονομικών.»  Μέχρι τότε ΤΑ ΚΕΦΑΛΙΑ ΚΑΤΩ. 

 

ΑΛΛΟΘΙ ΣΤΙΣ ΚΑΡΑΤΟΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΒΙΑ 
 

---H ΔΑΚΕ όμως ως πλειοψηφία του συλλόγου, πέρα από την απροκάλυπτη στήριξη της κυβερνητικής 

πολιτικής ξεπέρασε κάθε συνδικαλιστική ανηθικότητα όταν έδωσε κάλυψη και στήριξη τις εκτεταμένες 

καρατομήσεις στην νοσηλευτική υπηρεσία του ΓΝ Χ/κώστα και του ΓΝ Πρέβεζας τον Μάη του 2020 όταν 

καρατομήθηκε η πρόεδρος του συλλόγου και προϊσταμένη των ΤΕΠ.  

---Ήταν η απαρχή για την επαίσχυντη στήριξη της αναιτιολόγητης και άδικης καρατόμησης 2 τομεαρχών και 

3 προϊσταμένων στο ΠΓΝΙ από τον νεοαφειχθέντα διοικητή της ΝΔ  και την τοποθέτηση σε θέσεις τομεαρχών 2 

μελών του ΔΣ από τη ΔΑΚΕ και σε θέση προϊσταμένης της πρώην προέδρου της ΕΝΕ και ενός στελέχους του 

ΠΑΣΟΚ. Η ανακοίνωση του συλλόγου ΔΑΚΕ-ΔΗΣΥ αποτελεί μνημείο εργοδοτικού συνδικαλισμού και 



κωλοτούμπας σε σχέση με την αντίστοιχες ανακοινώσεις,  όταν η διοίκηση ΣΥΡΙΖΑ έκανε ακριβώς τα ίδια με την 

στήριξη των συνδικαλιστών της ΕΑΠ. 

ΕΧΘΡΙΚΟ ΔΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ 

Η στελεχοποίηση σε θέσεις τομεαρχών των συνδικαλιστών της ΔΑΚΕ τέλος του 2020, οδήγησε σε παραπέρα 

αντιδραστικοποίηση τον σύλλογο.  Ακόμη και σε γραπτά αιτήματα στήριξης εργαζομένων, η άρνηση 

παρέμβασης του συλλόγου ήταν εξοργιστική.   

Χαρακτηριστικά παραδείγματα:  1ον η συλλόγική αναφορά των νοσηλευτών του ΤΕΠ προς την διοίκηση 

και τον σύλλογο τον Αύγουστο του 2020 για τα προβλήματα στο τμήμα για την οποία αδιαφόρησαν.  2ον Το γραπτό 

αίτημα  των  δύο προϊσταμένων νοσηλευτριών για εξέταση της υβριστικής επίθεση από τον ΔΑΚΙΤΗ τομεάρχη 

στις οποίες ΔΑΚΕ ΔΗΣΥ δείξανε αστείρευτη εχθρότητα. 3ον Στο αίτημα στήριξης 3 νοσηλευτριών των ΤΕΠ οι 

οποίες λάβανε άδικη ποινή 200 ευρώ η κάθε μια από τον διοικητή για απώλεια τιμαλφή ασθενούς στα ΤΕΠ, ενώ 

ήταν ξεκάθαρη η ευθύνη της νοσηλευτικής διεύθυνσης για την μεταφορά της ευθύνης φύλαξης των τιμαλφή στους 

νοσηλευτές και μάλιστα στο ερμάριο των ναρκωτικών, ΔΑΚΕ-ΔΗΣΥ-ΕΑΠ στήριξαν την άρνηση της νέας ΔΑΚΙΤΙΣΑΣ 

τομεάρχη για  δημόσια καταγγελία και την παρέμβαση στην διοίκηση και την ΥΠΕ για να πάρουν πίσω την ποινή.   

4ον Στην γραπτή καταγγελία νοσηλεύτριας για παράνομη αλλαγή της βεβαίωσης καταλληλότητας προς 

εργασίας από τον γιατρό εργασίας κατά παραγγελία προϊσταμένης, συγκάλυψαν το γεγονός.  5ον Στην συλλογική 

αναφορά των νοσηλευτών της ψυχιατρικής κλινικής για κακοδιοίκηση από την νοσηλευτική διεύθυνση και 

επικίνδυνες συνθήκες εργασίας δεν έδειξαν το ελάχιστο ενδιαφέρον κανένας συνδικαλιστής ΔΑΚΕ-ΔΗΣΥ και ΕΑΠ. 

6ον Ακόμα και στον ξυλοδαρμό της ψυχιάτρου στα ΤΕΠ δεν βγήκε μια ανακοίνωση του συλλόγου ή των 

παρατάξεων παρά την δημόσιότητα που έδωσε η ΑΣΥ στο θέμα 

Η διοίκηση του ΠΓΝΙ απέκτησε πλήρες στήριγμα το εξαγορασμένο ΔΣ και ο σύλλογος έγινε σε κάθε 

επιλογή της εξάρτημα συγκάλυψης και αιτιολόγησης των επιλογών της διοίκησης. Κι όσο μεγαλώνανε τα 

προβλήματα και η απελπισία τόσο αυξάνονταν τα ατομικά ρουσφέτια και η διαμεσολάβηση της ΔΑΚΕ και  

του προέδρου, ο οποίος αποτέλεσε το καλύτερο «λιπαντικό» για να δουλέψει η μηχανή της διοίκησης. 

«Λιπαντικό» με «24 ώρες το 24ωρο παρουσία στο ΠΓΝΙ» όπως συνηθίζει να λέει και ο ίδιος. 

--Ακόμη και όταν τον Απρίλη του 2021 η πλήρης αλλοίωση του ΠΓΝΙ και η μετατροπή του σε «σχεδόν 

μιας νόσου» η οποία καταγγέλθηκε από Ιατρική Σχολή και το σύνολο των Διευθυντών  του ΠΓΝΙ, ο σύλλογος-ΔΑΚΕ 

υποστήριζε τις επιλογές διοίκησης και 6ης ΥΠΕ. Σημασία είχε μόνο το αφήγημα που στηρίζει την κυβέρνηση. 

---Με την ψήφιση της αναστολής εργασίας των μη εμβολιασμένων υγειονομικών από ΝΔ και ΚΙΝΑΛ, το ΔΣ 

σαμποτάρισε κάθε προσπάθεια μαζικής πίεσης της κυβέρνησης να πάρει πίσω το μέτρο και να τους επιτρέψει να 

παραμείνουν στην δουλειά με συχνά test. Οι τομεάρχες της ΔΑΚΕ και της ΕΑΠ πρωτοστάτησαν στην 

τιμωρητική αντιμετώπιση όσων  επέστρεψαν εμβολιασμένοι ή νοσούντες.   

--Με την είσοδο εργολάβου στο ΠΓΝΙ για την αντικατάσταση των καθαριστριών που βγήκαν σε αναστολή 

ξεκίνησαν τα παρασκηνιακά παιχνίδια της ΔΑΚΕ με τον εργολάβο, η διαμεσολάβηση για το ποιος θα βρει δουλειά 

την ίδια στιγμή που τάχα ο σύλλογος κινητοποιούνταν για την μη απόλυση των συμβασιούχων. 

---Με την ίδια ευκολία βέβαια το ΔΣ αρνήθηκε να καταγγείλει δημόσια και να παρέμβει για το γεγονός ότι από 

τον Φεβρουάριο του 2022 οι κλινικές εξαναγκάστηκαν να νοσηλεύουν θετικά- υψηλής μεταδοτικότητας περιστατικά 

covid με κίνδυνο ενδικλινικής διασποράς και τεράστια καταπόνηση του νοσηλευτικού προσωπικού και προσωπικού 

καθαριότητας.  

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΡΙΖΙΚΑ. ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΟΛΩΝ ΜΑΣ. 


