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ΟΕΝΓΕ: ΟΧΙ ΣΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 
Os συντονιστέε σε κήΊνικέε ΕΣΥ 

To Γενικό Συµβούλιο ins ΟΕΝΓΕ εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στην απόφαση 
του ∆ιοικητή ΠΑΓΝΗ-Βενιζέλειου µε την οποία τοποθετούνται Πανεπιστηµιακοί 
γιατροί eos υπερσυντονιστέ$ κλινικών του Βενιζελείου που ανήκουν στο ΕΣΥ. Η 
απόφαση αυτή καταργεί στην ουσία την αυτονοµία τµηµάτων και κλινικών του ΕΣΥ 
και τα βάζει κάτω από την οµπρέλα των καθηγητών ιατρών, σι οποίοι εκτό$ των 
άλλων ανήκουν και λογοδοτούν σε διαφορετικό Υπουργείο (Υπουργείο Παιδειαβ 
και όχι Υγεία$) και έχουν τελεία^ διαφορετική σχέση εργασία$ µε τα ∆ηµόσια 
Νοσοκοµεία, pias και διατηρούν το προνόµιο του ιδιωτικού ιατρείου, µε ό,τι αυτό 
µπορεί να σηµαίνει για την εξυπηρέτηση των συµφερόντων του Νοσοκοµείου 
και ins KrliviKns που διευθύνουν. Η ΟΕΝΓΕ επισηµαίνει την παταγώδη αποτυχία 
του εγχειρήµατο$ ορισµού συντονιστών καθηγητών σε άλλα «συναφή» τµήµατα, 
xcopis σι τοποθετούµενοι να παρευρίσκονται ποτέ για να ασκήσουν το ιατρικό 
του$ καθήκον και xcopis να έχουν καν την απαιτούµενη εξειδίκευση (βλέπε 
Παιδοχειρουργ!^ ΠΑΓΝΗ και τα προβλήµατά ins). Τέτοιε$ κινήσει αποσυντονίζουν 
τη λειτουργία των κλινικών του ΕΣΥ και δηµιουργούν επιπρόσθετα προβλήµατα 
στην ήδη οριακή λειτουργία του$. Ανοίγουν παράθυρα για την συνένωση 
τµηµάτων που n ίδια n πορεία του$ έχει επιβεβαιώσει την αναγκαιότητα αυτόνοµη$ 
ύπαρξή$ του$. Η παράλληλη τοποθέτηση, στην ίδια απόφαση, ∆ιευθύντρια$ του 
ΕΣΥ eos συντονίστρια$ των δυο τµηµάτων αιµοδοσία5 των δυο Νοσοκοµείων 
αποπροσανατολίζει και εγείρει ζήτηµα νοµιµότητα5 ins anocpaons. Καλεί τον 
∆ιοικητή του ΠΑΓΝΗ, αλλά και τον Υπουργό Υγεία5, να προχωρήσουν άµεσα στιβ 
ενέργειε$ για τον διορισµό συντονιστών διευθυντών του ΕΣΥ σε κλινικέβ ή τµήµατα 
που χηρεύουν σι Θέσεΐ5, pias και το οικονοµικό κόστο5 αυτών των διορισµών είναι 
µηδενικό, διατηρώντα5 πάντα την αυτονοµία των κλινικών του ΕΣΥ. 
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