
ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ  Αγωνιστικής  Συσπείρωσης Υγειονομικών  ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-04-2022. 

Συνάδελφοι του προεδρείου,  

          Καλέσατε, στις 5-4-2022 με την ανακοίνωση σας με αρ. πρωτ. 1683,  τα μέλη του ΔΣ σε 

συνεδρίαση με θέμα «σχετικά με τις διαδικασίες για τις εκλογές του Συλλόγου-ΑΔΕΔΥ-ΠΟΕΔΗΝ». 

         Την πρόσκληση αυτή δεν την αναρτήσατε ποτέ στο site του συλλόγου, παρ΄ότι οφείλατε να το 

πράξετε, καθώς δεν αποτελεί συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών, αλλά συνεδρίαση ανοιχτή στα μέλη του 

συλλόγου. 

          Σας θυμίζουμε ότι η θητεία του ΔΣ έχει παραταθεί κατά 2 έτη (συνολικά 4) παρ΄ότι σας είχαμε 

προτείνει και το καλοκαίρι του 2021 αλλά και το φθινόπωρο του 2021 να διεξαχθούνε εκλογές. Με την 

σύμφωνη θέση της ΕΑΠ και της ΔΗΣΥ, απορρίψατε τις προτάσεις μας. Παρατείνατε σύσσωμοι την θητεία 

του ΔΣ παρ΄ότι η λειτουργία του έχει εκφυλιστεί πλήρως διότι ο ταμίας του ΔΣ έχει να εμφανιστεί σε 

συνεδρίαση εδώ και 2 έτη τουλάχιστον (μετά την απόσπασή του στην περιφέρεια Ηπείρου)  και η 

γραμματέας του ΔΣ έχει να εμφανιστεί σε συνεδρίαση εδώ και τουλάχιστον 1 έτος μετά και την ανάληψη 

της θέσης υποδιεύθυνσης μετά από τοποθέτηση.   

Οι κατ΄εξακολούθηση μομφές στα πρόσωπά τους από την Α.Σ.Υ. και το αίτημα για αποπομπή 

τους από το ΔΣ σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου  απορρίφθηκαν όλες ομόφωνα!!! και 

αντικαταστατικά, επικυρώνοντας τον πλήρη εκφυλισμό του ΔΣ με μοναδικό τρόπο  στα χρονικά λειτουργίας του 

συλλόγου.  

( Σας θυμίζουμε επίσης ότι τον Οκτώβριο του 2020 πραγματοποιήθηκαν εκλογές στο χώρο του  ΠΓΝΙ για 

ανάδειξη εκπροσώπων εργαζομένων και ιατρών στο ΔΣ του ΠΓΝΙ, με ευθύνη της διοίκησης) 

        Επιπλέον οι συνεδριάσεις πέρα από σπάνιες, την στιγμή που υπήρχανε οι πιο σημαντικές εξελίξεις 

τελευταίων ετών στο ΠΓΝΙ, ήταν και πλήρως εκφυλισμένες ως προς την διαδικασία δηλ. δεν συζητήσαμε ποτέ 

σημαντικά ζητήματα  επιλογών της διοίκησης για τον μετασχηματισμό του ΠΓΝΙ για τις ανάγκες covid και όποτε 

έγινε αυτό , δεν κατέληξε σε απόφαση, δεν τηρήθηκαν και δεν επικυρώθηκαν ποτέ πρακτικά. Προς απόδειξη 

μπορεί ο καθένας να κοιτάξει στο site  του συλλόγου τις ελάχιστες και ανούσιες ανακοινώσεις τα 2 τελευταία 

χρόνια που δείχνουν το μέγεθος της εκφυλιστικής αδράνειας. 

        Οι ατομικού χαρακτήρα «συνδικαλιστικές διευθετήσεις»  γινόταν πάντα παρασκηνιακά και με 

ατομικές παρεμβάσεις. δηλ. το ρόλο σας ως μέλη του προεδρείου που εκχωρούνται από τη συμμετοχή σας στο  

ΔΣ τις χρησιμοποιήσατε κατά παράβαση κάθε συνδικαλιστικής δεοντολογίας και ηθικής για «δουλειές» της 

ΔΑΚΕ με την οποία το προεδρείο ταυτίζεται, αξιοποιώντας και την στελεχοποίηση των συνδικαλιστών σας από 

την διοίκηση. 

Αυτή η εκφυλιστική αδράνεια συνέβαινε την στιγμή που το ΔΣ του ΠΓΝΙ συνεδρίαζε κάθε εβομάδα 

λαμβάνοντας αποφάσεις και ο πρόεδρος του συλλόγου συμμετείχε ως αιρετός εκπρόσωπος των 

λοιπών εργαζομένων του ΠΓΝΙ, εκλεγμένος από τους μόνιμους και τους συμβασιούχους ΙΔΟΧ του 

ΠΓΝΙ!!! Το ΔΣ λοιπόν δεν συνεδρίαζε ούτε καν  για να ασκήσει έλεγχο στις αποφάσεις της διοίκησης, 

πόσο δε μάλλον για να οργανώσει στοιχειωδώς συλλογικές διαδικασίες. !!! 

         Αυτήν την εκφυλιστική αδράνεια την έσπασαν με την απαίτησή τους και την ενεργή δράση τους οι 

συμβασιούχοι ΙΔΟΧ με την επιτροπή αγώνα που συστήσανε στο πλαίσιο του συλλόγου, οι οποίοι έσυραν τον 



σύλλογο στις μοναδικές συλλογικές δράσεις (συνελεύσεις, κινητοποιήσεις, παραστάσεις διαμαρτυρίας στην 

διοίκηση, στο υπουργείο Υγείας στην Αθήνα)  που ανέπτυξε τα 2 τελευταία χρόνια, χωρίς όμως να 

προηγούνται συνεδριάσεις αλλά με δια περιφοράς αποφάσεις.  Αλλά και σε αυτές τις δράσεις παρών ήταν 

μόνο ο πρόεδρος και κανένα άλλο μέλος του προεδρείου. Ακόμη και σε κινητοποιήσεις, στάσεις 

εργασίας, συγκεντρώσεις που αποφασίζονταν με την ψήφο του συνόλου του προεδρείου. Αυτή η 

απουσία με σπάνιες εξαιρέσεις αφορά και τα μέλη του ΔΣ από την ΕΑΠ και την ΔΗΣΥ. 

Κι ενώ έχουνε εγγραφεί ως μέλη του συλλόγου δεκάδες (πιθανά εκατοντάδες) ΙΔΟΧ συμβασιούχοι, τις 

τελευταίες ημέρες δημιουργείται κλίμα αμφισβήτησης από τα μέλη του ΔΣ από την  ΔΑΚΕ και την ΔΗΣΥ του 

κατοχυρωμένου στην πράξη δικαιώματός τους να έχουν πλήρη και ισότιμα δικαιώματα ως μέλη του συλλόγου 

εργαζομένων του ΠΓΝΙ ή ακόμη και να στερηθεί στους υπόλοιπους ΙΔΟΧ να εγγραφούνε στον σύλλογο. Μια 

συζήτηση και συνδικαλιστικά και νομικά ανούσια, χωρίς κανένα περιεχόμενο.  Συζήτηση που μπορεί να 

προκαλέσει και μηνύσεις για παρεμπόδιση συνδικαλιστικής δράσης και άσκησης κατοχυρωμένων 

δικαιωμάτων. 

1ον Η εγγραφή ΙΔΟΧ εδώ και 2 χρόνια στο σύλλογο,  έχει στην πράξη συνδικαλιστικά  και νομικά de 

facto ανοίξει τον δρόμο για την εγγραφή όλων των συμβασιούχων του ΠΓΝΙ στον σύλλογο, ασχέτως 

ειδικότητας, κλάδου και μορφής σύμβασης καθώς όλοι τους αποτελούν υπάλληλοι με εργοδότη το ΠΓΝΙ. Η 

εγγραφή τους έχει στην πράξη, προσπεράσει δια παντώς τις απαρχαιωμένες διατάξεις του καταστατικού του 

συλλόγου.  

Άλλωστε όπως αναφέρει ο  ισχύον Νόμος 1264/1982 : «Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού 

Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων» στο Άρθρο 7. 

Μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων. 1.Κάθε εργαζόμενος, που έχει συμπληρώσει ένα δίμηνο μέσα στον 

τελευταίο χρόνο στην επιχείρηση ή εκμετάλλευση ή τον κλάδο απασχόλησής του, έχει δικαίωμα να γίνει 

μέλος μιας οργάνωσης της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης και μιας του επαγγελματικού κλάδου απασχόλησής 

του, εφόσον έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις των καταστατικών τους. 

Το 1990 που ιδρύθηκε ο σύλλογος και επικυρώθηκε το καταστατικό του, νόμιμα εργάζονταν στα 

νοσοκομεία ως υπάλληλοι του αποκλειστικά  ΜΟΝΙΜΟΙ υπάλληλοι. Τότε λοιπόν το καταστατικό του 

συλλόγου συμφωνούσε με τον ισχύοντα νόμο 1264. Σήμερα εργάζονται νόμιμα στο ΠΓΝΙ ως υπάλληλοί του 

εκατοντάδες ΜΗ ΜΟΝΙΜΟΙ υπάλληλοι με βάση τους μετέπειτα του 1990 νόμους του ελληνικού κράτους που 

επέτρεψε την πρόσληψη και απασχόληση ΙΔΟΧ. Αυτό τους έδωσε το δικαίωμα να ψηφίζουν για εκπρόσωπο 

εργαζομένων για το ΔΣ του ΠΓΝΙ, ενώ το 1990 ψήφιζαν για εκπρόσωπο εργαζομένων για το ΔΣ του ΠΓΝΙ 

ΜΟΝΟ ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ διότι ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΙ ΥΠΗΡΧΑΝ. Το ότι το καταστατικό του συλλόγου δεν ενσωμάτωσε τις 

ΝΕΕΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ είναι πρόβλημα όσων άσκησαν πλειοψηφική ηγεσία στο σύλλογο. Η 

εγγραφή μέχρι στιγμής δεκάδων ΙΔΟΧ έχει καταστήσει ανόητη την συζήτηση για το δικαίωμα των ΙΔΟΧ 

να είναι ισότιμα μέλη του συλλόγου, σε όλα τα επίπεδα. Σημειωτέον δεν προβλέπονται  από την 

νομοθεσία και τα καταστατικά «μερικώς ισότιμα μέλη». 

Όχι μόνο γίνεται η παρακράτηση της συνδρομής τους αλλά ο σύλλογος έχει ξοδέψει χιλιάδες 

ευρώ για δικαστικά έξοδα και κινητοποιήσεις για τους ΙΔΟΧ. Επιπλέον έχει κηρύξει στάσεις εργασίας 

αποκλειστικά για αυτήν την ομάδα μελών του και πολλοί ΙΔΟΧ έχουν απεργήσει σε κηρυγμένες από τον 

σύλλογο και την ΠΟΕΔΗΝ . Εάν δεν ήταν μέλη δεν θα μπορούσαν να συμβούν τα παραπάνω. 

 Άλλωστε πανελλαδικά στην πράξη έχει προσπεραστεί εδώ και χρόνια αυτή η συζήτηση. Σε όλα τα 

μεγάλα νοσοκομεία της χώρας και στην συντριπτική πλειοψηφία 90% των νοσοκομείων και ΚΥ, τα 



οποία αποτελούνε και μέλη της ΠΟΕΔΗΝ, στις εκλογές της τελευταίας περιόδου οι συμβασιούχοι πάσης 

φύσεως  ειδικότητας και σύμβασης ( και οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές ως νέος θεσμός του 2020) έχουν 

συμμετάσχει με το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές για ΔΣ, για ΠΟΕΔΗΝ και για ΝΤ της 

ΑΔΕΔΥ.  

Παραδείγματα πολλά αναφέρουμε μόνο ενδεικτικά τον Ευαγγελισμό, ΠΓΝ Ηρακλείου, ΠΓΝ Αττικόν, 

Δρομοκαίτειο, Θριάσιο,Λαϊκό, Νίκαιας, ΚΑΤ  αλλά και όλα τα νοσοκομεία της Ηπείρου- Ιονίων Νήσων : ΓΝ 

Χ/κώστα Ιωαννίνων, ΓΝΛευκάδας, ΓΝ Πρέβεζας, ΓΝ Άρτας και ΚΥ Άρτας, ΓΝ Κέρκυρας, Ψυχιατρικό 

Νοσοκομείο Κέρκυρας, ΓΝ Φιλιατών. Σε όλα αυτά τα νοσοκομεία η ΔΑΚΕ και η ΔΗΣΥ είχαν υποψήφιους 

συμβασιούχους ΙΔΟΧ και για ΔΣ και για ΠΟΕΔΗΝ και για ΝΤ της ΑΔΕΔΥ και εξέλεξαν και αντιπροσώπους 

στην ΠΟΕΔΗΝ όπως η συμβασιούχος ΣΟΧ τραπεζοκόμος με την ΔΑΚΕ στο ΠΓΝ Ηρακλείου. 

Άλλωστε αυτό οδήγησε και το ΓΣ της ΠΟΕΔΗΝ να αλλάξει θέση πριν λίγες εβδομάδες και να καλέσει τα 

σωματεία να διενεργήσουν εκλογές σύμφωνα με τον νόμο 1264 και όχι με βάση το απαρχαιωμένο καταστατικό 

της,  αλλάζοντας προηγούμενες εγκυκλίους που απαγόρευαν ρητά την συμμετοχή ΙΔΟΧ στην κάλπη για 

αντιπροσώπους στην ΠΟΕΔΗΝ. 

---Για όσους λοιπόν κρούουνε τον φανταστικό κώδωνα του κινδύνου το συνέδριο να μην νομιμοποιήσει 

αντιπροσώπους από νοσοκομεία και ΚΥ στα οποία ψήφισαν συμβασιούχοι, τους απαντάμε ότι για να συμβεί 

αυτό πρέπει να αποκλειστεί το 90% των αντιπροσώπων , να διαλυθεί το συνέδριο οπότε και η ΠΟΕΔΗΝ.  

----Στο επιχείρημα κάποιων ότι οι επικουρικοί covid (όπως τους ονομάσαμε) πληρώνονται από το 

ΕΣΠΑ και όχι από το ΠΓΝΙ, απαντάμε ότι το επιχείρημα είναι γελοίο καθώς αποτελούνε υπάλληλους του 

ΠΓΝΙ και όχι άλλου φορέα και πληρώνονται με δημόσιο χρήμα δηλ. με χρήματα του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων του υπουργείου Υγείας, που διαχειρίζεται η Περιφέρεια Ηπείρου ως κρατικός θεσμός η οποία έχει 

κάνει σύμβαση με το ΠΓΝΙ για την εκταμίευση χρημάτων για την πληρωμή τους. Δεν μισθοδοτούνται  από 

ιδιωτικό φορέα ή άλλο δημόσιο φορέα. 

Πλην των πανεπιστημιακών ιατρών οι οποίοι είναι υπάλληλοι του πανεπιστημίου, όλοι οι άλλοι 

υπάλληλοι του ΠΓΝΙ έχουν  ισότιμο δικαίωμα να γίνουν μέλη του συλλόγου και να συμμετάσχουν στις 

εκλογές με δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 

2ον Για τους συναδέλφους σε αναστολή εργασίας οι οποίοι δεν έχει παρακρατηθεί η συνδρομή τους, τους   

τελευταίους μήνες (με υπαιτιότητα της κυβέρνησης και όχι δική τους οπότε δεν μπορούμε να τους διαγράψουμε) 

και βρίσκονται σε κατάσταση μηδενικού εισοδήματος, πρέπει να γίνει ειδική πρόβλεψη και να συμμετάσχουν 

κανονικά στις εκλογές χωρίς να πληρώσουν συνδρομή. Οι συνδρομές τους θα ληφθούνε με την επιστροφή τους 

στην εργασία και την μισθοδοσία τους . 

3ον Οι συνάδελφοι που συνταξιοδοτήθηκαν, διατηρούνε σύμφωνα με τον ν. 1264 πλήρη δικαιώματα ως 

μέλη του συλλόγου μέχρι και 6 μήνες μετά την συνταξιοδότησή τους αρκεί να είναι οικονομικά τακτοποιημένοι. 

 

 

 

  

 


