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ΩΜΗ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ και ΚΟΡΟΪΔΙΑ  ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΟΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΣΤΙΑΣΗΣ-

ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ ΔΑΚΕ - ΠΑΣΚΕ στον  ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ και στην ΠΟΕΔΗΝ,            

ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ 200 ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ 

Στην τελευταία ανακοίνωση-απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔΗΝ, λίγες ημέρες πριν τις πρώτες 

απολύσεις συναδέλφων συμβασιούχων και ενώ εξελίσσεται η δικαστική διεκδίκηση της μετατροπής των συμβάσεων 

μας σε ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, επιχειρείται από ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ στην ΠΟΕΔΗΝ και στον σύλλογο εργαζομένων, μια 

ωμή εξαπάτηση και κοροϊδία των συμβασιούχων ΣΟΧ, εξαφανίζοντας το αίτημα των συμβασιούχων ΣΟΧ για 

μετατροπή των συμβάσεών σε αορίστου χρόνου.    

Η πλειοψηφία-προεδρείο της ΠΟΕΔΗΝ ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ, που υπογράφει την ανακοίνωση, στο πρόγραμμα 

δράσης αναφέρει: «Πέμπτη 11/11/2021 στις 16:00 συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας των ΣΟΧ συναδέλφων με 

αίτημα την ανανέωση των συμβάσεων και την πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ με αυξημένη μοριοδότηση. Να 

κλείσει ο δρόμος επιστροφής των εργολάβων.»  

Αυτό σημαίνει είτε 1. Επαναπροκήρυξη-ανανέωση σύναψης συμβάσεων ΣΟΧ μετά από νομοθετική ρύθμιση, 
με αυξημένη μοριοδότηση των ήδη υπηρετούντων που οδηγεί σε απόλυση τους μισούς διότι η ανεργία μοριοδοτείται 
υποχρεωτικά από τον ΑΣΕΠ με υψηλά μόρια. Το ζήσαμε το 2019 στο ΠΓΝΙ όπου η επαναπροκήρυξη συμβάσεων ΣΟΧ 
με αυξημένη μοριοδότηση οδήγησε τους μισούς στο δρόμο της απόλυσης. Αυτό ζήσαμε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 

είτε 2. Νέα σύσταση οργανικών θέσεων στον οργανισμό του ΠΓΝΙ και προκήρυξη θέσεων μονίμων, στον οποίο 

διαγωνισμό θα συμμετέχουν με αυξημένη μοριοδότηση οι ΣΟΧ. Δηλαδή αλλαγή οργανισμών και προκήρυξη χιλιάδων 

θέσεων μονίμων, που σημαίνει γραφειοκρατικές διαδικασίες πολλών ετών, αλλά και τότε οι μισοί θα είναι εκτός, λόγω 

της αμφίβολης μοριοδότησης όπως δείχνει η εμπειρία ετών. Αυτή είναι και  η θέση της ΝΔ, του ΚΙΝΑΛ και του ΣΥΡΙΖΑ 

και η πάγια θέση των συνδικαλιστών του ΣΥΡΙΖΑ. 

Η ίδια η πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ ομολογεί την απατεωνιά της πρότασης της όταν λίγες γραμμές πιο 

πάνω στην ίδια ανακοίνωση λέει ότι: «Θεωρούμε κοροϊδία την παράταση έως πέντε μήνες και την συμμετοχή 

16.000 συμβασιούχων σε διαγωνισμό 4.900 θέσεων με αμφίβολο το ύψος της μοριοδότησης λόγω περιορισμών που 

θέτει το Συμβούλιο Επικρατείας». 

Με χαρά  η πλειοψηφία της ΔΑΚΕ στο σύλλογο του ΠΓΝΙ και προσωπικά ο πρόεδρος, «άρπαξε» την 

διατύπωση στην ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ και την έκανε μέρος της ανακοίνωσης του συλλόγου στο site, για την 

κινητοποίηση των ΣΟΧ την Δευτέρα 1/11/2021. Έγραψε στα παλιά της τα παπούτσια παλαιότερες αποφάσεις του 

συλλόγου, την παγιωμένη θέση και αίτημα των συμβασιούχων ΣΟΧ, για μετατροπή των συμβάσεών τους σε 

αορίστου χρόνου, ως την μόνη εφικτή λύση για να παραμείνουν άμεσα όλοι οι ΣΟΧ στα νοσοκομεία, έστω και εάν αυτό 

συμβεί μετά από ένα χρονικό διάστημα παράτασης των υπαρχόντων συμβάσεων. 
 

 Είναι τόσο μεγάλη η κοροϊδία της ΔΑΚΕ και του προέδρου του συλλόγου προσωπικά, που την ίδια στιγμή που 

κάνει ότι πασχίζει για την δικαστική διεκδίκηση της μετατροπής των συμβάσεων των ΣΟΧ σε αορίστου χρόνου, την ίδια 

στιγμή ζητά ΌΧΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, αλλά  μοριοδότηση. (Εκτός κι αν έγινε «λάθος» όπως στην 

ψηφοφορία του ΔΣ του ΠΓΝΙ για μηνιαία σύμβαση με εργολάβο για τον μήνα Δεκέμβριο).  
 

Δεν κάνουμε πίσω από την μόνη λύση που μπορεί να εξασφαλίσει τις θέσεις εργασίας όλων. Την 

παράταση των συμβάσεων μας και την ακόλουθη μετατροπή των συμβάσεων μας σε αορίστου χρόνου. 

Αποδεικνύεται ότι λίγες ημέρες πριν τις πρώτες απολύσεις ΣΟΧ στο ΠΓΝΙ η πλειοψηφία του συλλόγου 

εργαζομένων του ΠΓΝΙ, με την ΔΑΚΕ επικεφαλής, ρίχνει και το τελευταίο φύλλο συκής στην εξαπάτηση διαρκείας των 

συμβασιούχων ΣΟΧ . Κερδισμένος από την στάση της είναι μόνο ο εργολάβος. 
 

Στην συγκέντρωση της Δευτέρας 11.00 στην κεντρική είσοδο του ΠΓΝΙ, όπου η συνέλευση της 

προηγούμενης Δευτέρας έχει αποφασίσει να εγκριθεί ψήφισμα που θα αποσταλεί σε Περιφέρεια, Δήμο, 

Εργατικό Κέντρο και άλλους φορείς δεν θα επιτρέψουμε να μας εξαπατήσουν για μια ακόμη φορά . 
 

ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ :  ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ -  ΠΑΡΑΤΑΣΗ και ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 

ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

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

