
ΘΕΜΑΤΑ  ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ που θέτει η Αγωνιστική Συσπείρωση Υγειονομικών ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

ΤΟΥ  Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΓΝΙ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 08-02-2022                                         

ΠΟΥ ΣΥΓΚΑΛΕΣΕ ΕΚΤΑΚΤΩΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ. 

Συνάδελφοι του προεδρείου, μετά από μήνες μη συνεδρίασης του ΔΣ,  καλείτε ξαφνικά σε συνεδρίαση χωρίς να 

υπάρχει δυνατότητα συνδιαμόρφωσης της ημερήσιας διάταξης από τις παρατάξεις του Δ.Σ. Αυτό είναι εντελώς 

απαράδεκτο καθώς παραβλέπει σημαντικά γεγονότα πρόσφατα αλλά και των μηνών μη συνεδρίασης του ΔΣ. 

Ζητώ εκ μέρους της ΑΣΥ να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 

1. 1. Για την απαράδεκτη κατάσταση υποστελέχωσης όλων των τμημάτων του ΠΓΝΙ . Ακόμη και με τον 

οργανισμό του 2012 (προ 4ου κτιρίου και προ covid  υπάρχουν εκατοντάδες κενές θέσεις που δεν 

καλύπτονται από τους συμβασιούχους).Η νέα προκήρυξη θα αναπληρώσει ένα μέρος  όσων εργάζονται 

ήδη,  δεν θα προσθέσει νέους. 

2. Παρέμβαση του συλλόγου για την απαράδεκτη κυβερνητική απόφαση να πληρώνουν από την τσέπη 

τους 2 rapid test την εβδομάδα, οι συνάδελφοι που δεν έχουν κάνει την 3ης δόση. Ο δωρεάν έλεγχος 

όλων των υγειονομικών είναι ευθύνη του νοσοκομείου, όπως επανειλλήμένα έχει ζητήσει και η ΠΟΕΔΗΝ. 

3. Για την απαράδεκτη εξαίρεση των ΣΟΧ  (καθαριότητα-φύλαξη-σίτιση) από την  παράταση των 

συμβάσεων , όπως αυτή κατατέθηκε σε τροπολογία για τους επικουρικούς πριν 2 ημέρες. Απαίτηση να 

συμπεριληφθούν και αυτοί οι συνάδελφοι στην τροπολογία και να δοθεί και  για αυτούς ανάλογη 

παράταση για τους ίδιους λόγους δημοσίου συμφέροντος και προστασίας της δημόσιας υγείας αλλιώς 

στηρίζετε την όσο πιο άμεση έλευση εργολάβου. Πρόγραμμα δράσης εβδομαδιαίο όπως έχει πολλάκις 

συμφωνηθεί και αθετήθηκε από τον πρόεδρο. Απόφαση για συνδικαλιστική κάλυψη με απεργία 24ωρη 

από την ΠΟΕΔΗΝ και μίσθωση λεωφορείου για κάθοδο στην Αθήνα στις 16 Φλεβάρη στην πανελλαδική 

κινητοποίηση της ΠΟΕΔΗΝ στο υπουργείο.  

4. Για την πραγματική κατάσταση στην καθαριότητα (στελέχωση-απασχόληση ΣΟΧ σε αλλότρια καθήκοντα 

της διοικητικής υπηρεσίας, απόδοση αδειών και ρεπό)  μετά τις επανειλλημένες κατηγορίες εκ μέρους της 

υπηρεσίας  για «πολλές  και αδικαιολόγητες  αναρρωτικές άδειες» , εν όψει και του δικαστηρίου στις 11 

Μάρτη. Ενημέρωση από τον πρόεδρο για την ακύρωση του διεθνούς διαγωνισμού και την τωρινή εξέλιξή 

του. 

5. Για την τροπολογία μοριοδότησης των επικουρικών, ΟΕΔ, ΕΟΔΥ αλλά και προσωπικού του ιδιωτικού 

τομέα που απασχολήθηκε σε κλίνες covid , η οποία αυξάνει τόσο πολύ τον αριθμό των  

μοριοδοτούμενων  με αποτέλεσμα πάνω από το 60% όσων προβλέπονται  να μείνουν εκτός .  

Επαναφορά του αιτήματος για μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου για όλους. Ζητήματα που 

προκαλεί η κήρυξη αντισυνταγματικής της ειδικής μοριοδότησης της προκήρυξης 2Κ και στην νέα 

τροπολογία αλλά  και σε προσωπικό του ΠΓΝΙ και  των νοσοκομείων που διορίστηκαν με την 2Κ. 

6. Για την τιμωρητική σε όρια φυσικής εξόντωσης αντιμετώπιση των ανεμβολίαστων συναδέλφων. α) 

Εξαίρεση από την αναλογική καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης για τους μήνες του 2021 που 

εργάστηκαν  β)Την απαγόρευση με ΦΕΚ με αναδρομική ισχύ πριν λίγες ημέρες, του δικαιώματος να 

λαμβάνουν άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου από τα υπηρεσιακά συμβούλια ( συμμετέχουν 2 μέλη του 

ΔΣ),σε εργασιακούς χώρους που ο εμβολιασμός δεν κατέστει υποχρεωτικός,  όπως η εκπαίδευση με 

αποτέλεσμα συνάδελφοι να μην μπορούν να πληρωθούν, ούτε ένα ελάχιστο εισόδημα από εργασία που 

παρείχαν με τους όρους που τίθονταν στους συγκεκριμένους κλάδους  γ) την πλήρη αδιαφορία του 

προεδρείου για τα αιτήματα πολύμορφης στήριξης τους με τρόφιμα και είδη 1ης ανάγκης μέσα από 

καταστήματα που ο σύλλογος ούτως ή άλλως συνεργαζόταν με εκπτωτικά κουπόνια, κ.α. δ) την 



τιμωρητική μετακίνηση σε άλλα τμήματα όσων επέστρεψαν με εμβολιαμό ή νόσηση χωρίς να υπάρχει 

καμιά αιτιολόγηση για την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων που πάνε ή από τα οποία απομακρύνονται 

με ομόφωνη συμφωνία της νοσηλευτικής διεύθυνσης δηλ. 2 τομεαρχών μελών του ΔΣ και 1 τομεάρχη 

π.χ. Μονάδα Οξέων Περιστατικών της Ψυχιατρικής.  

7. Για την κατάργηση συνολικά 47 οργανικών θέσεων ΔΕ και ΥΕ με στόχο την σύσταση  οικονομικά 

ισοδύναμων 38 θέσεων ΤΕ και ΠΕ νοσηλευτών από το ΔΣ του ΠΓΝΙ με την σύμφωνη ψήφο του 

προέδρου του συλλόγου, με πρόσχημα την νέα προκήρυξη 4000 νοσηλευτών ΤΕ, ΠΕ , την στιγμή που 

υπήρχαν άλλοι τρόποι , π.χ. έγκριση των  315  θέσεων που αντιστοιχούν στις 85 κλίνες του 4ου κτιρίου 

που ενσωματώθηκαν με ΦΕΚ τον Μάιο του 2019. 

8. Για την συνέχιση των απαράδεκτων συνθηκών λειτουργίας των ΤΕΠ όπως καταγγέλθηκαν δημόσια και 

από το δ/ντή του ΤΕΠ ΠΓΝΙ αλλά και την πλήρη απραξία της διοίκησης για τους όρους ασφάλειας μετά 

τον ξυλοδαρμό της ψυχιάτρου πριν μήνες. 

9. Για το δικαίωμα όλων των ΙΔΟΧ να συμμετέχουν στις εκλογές για ΔΣ του συλλόγου και αντιπροσώπους 

ΠΟΕΔΗΝ όπως έχει γίνει σε όλα τα νοσοκομεία της ΗΠΕΙΡΟΥ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ. πλην ΠΓΝΙ  (με ευθύνη 

ΔΑΚΕ-ΠΑΣΚΕ) αλλά και στα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας π.χ. Ευαγγελισμός, Δρομοκαίτειο κ.α. 

10. Καταγγελία της απαράδεκτης σύμβασης μεταξύ κυβέρνησης και Ιδρύματος Νιάρχου (εξειδίκευση της 

αρχικής σύμβασης του 2018 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ) ,η οποία ανοίγει δρόμο για όλα τα 

πανεπιστημιακά νοσοκομεία,  όπου εκτός του ότι ιδρύεται ως ΝΠΙΔ:α) Στο άρθρο 5.2 αναφέρεται ότι μετά 

την παράδοση η πλήρης κατοχή, νομή, δικαιώματα κ.λπ., θα ανήκει στο ΝΠΙΔ και όχι στο 

υπουργείο, β) Στις προβλέψεις της σύμβασης υπάρχουν τα κριτήρια της επιχειρηματικής δράσης, 

όπως η οικονομικά «αποδοτικότερη» λειτουργία (2.5.3), η εφαρμογή των «βέλτιστων διεθνών 

πρακτικών» οι οποίες έχουν σχέση με την προσαρμογή στους «κανόνες της αγοράς» και βεβαίως η 

ύπαρξη του «CEO» (chief executive officer), γ) Προβλέπεται η μεταφορά, μετεγκατάσταση κλινικών, 

μονάδων και τμημάτων από τα άλλα νοσοκομεία προς το νέο νοσοκομείο, δ) Προβλέπονται ακόμα 

και οι «πατέντες» για τα έγγραφα που συνοδεύουν το έργο ως «προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας», 

όπου το Δημόσιο δεν θα μπορεί να τα αξιοποιήσει για κάποια άλλη μονάδα, ε) Το Ιδρυμα διατηρεί το 

δικαίωμα του ελέγχου σε ετήσια και σε έκτακτη περίπτωση που θα το κρίνει για όλα τα ζητήματα 

που αφορούν τα οικονομικά του νοσοκομείου, τη λειτουργία του, τη συντήρησή του κ.λπ., με παροχή 

προς αυτό όλων των εγγράφων και του δικαιώματος του ελέγχου τους. 

11. Καταθέτουμε εκ νέου πρόταση μομφής στον Ταμία του ΔΣ Δαβή Παναγιώτη ο οποίος έχει να 

συμμετάσχει σε συνεδρίαση του ΔΣ εδώ και 2 χρόνια μετά και την απόσπασή του στην Περιφέρεια 

Ηπείρου αλλά και καταστατική παρατήρηση για την συχνή απουσία της γραμματέως του συλλόγου. 

Ζητάμε εξηγήσεις από τα μέλη του ΔΣ που λείπανε σε όλες τις κινητοποιήσεις από τον Σεπτέμβριο του 

2021 έως και σήμερα. 

 


