
ΕΝΩΤΙΚΗ AΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΓΝΙ 

 

 

Ανακοινώθηκε η οριστική απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων με την 

οποία δίνεται τέλος στις εργολαβικές εταιρίες καθαριότητας και στο Νοσοκομείο 

μας. Η απόφαση αυτή έρχεται να δικαιώσει τη διοίκηση του ΠΓΝΙ για τις ενέργειές 

της και να δώσει το «πράσινο φως» για να υπογραφούν και οι υπόλοιπες 19 

συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, οι οποίες δεν είχαν υπογραφεί μέχρι τις 30 

Νοεμβρίου λόγω της προσωρινής διαταγής αναστολής της διαδικασίας προσλήψεων 

επιχειρηματία εταιρίας καθαριότητας. Επίσης έγινε η πρώτη καταβολή μισθού στους 

συμβασιούχους Φύλακες και  στα τέλη Φεβρουαρίου θα πληρωθεί και το προσωπικό 

Καθαριότητας, Σίτισης και Εστίασης. 

Αυτή είναι η ηχηρή απάντηση σε όλες τις αντίξοες δυνάμεις, αλλά και στις 

συνδικαλιστικές παρατάξεις στο νοσοκομείο μας  που με κάθε τρόπο υπερασπίζονταν 

ως μοναδικό τρόπο επιλογής την παραμονή των ιδιωτικών επιχειρήσεων 

καθαριότητας στα δημόσια νοσοκομεία, είτε στο Δ.Σ. (ΔΑΚΕ), είτε με τις 

ανακοινώσεις τους με τις οποίες συνέπλεαν με τα εργολαβικά συμφέροντα  (ΠΑΜΕ). 

Με την σύναψη των ατομικών συμβάσεων εργασίας εγκαινιάζεται μια νέα περίοδος 

κοινωνικά αναβαθμισμένων εργασιακών συνθηκών και παράλληλα ποιοτικότερων 

και ασφαλέστερων μεθόδων υπηρεσιών καθαριότητας στα δημόσια νοσοκομεία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θυμίζουμε πως: H εκχώρηση των υπηρεσιών καθαριότητας σε εργολάβους 

συστηματοποιήθηκε από την κυβέρνηση της Ν.Δ. την περίοδο 1990-1993, αρχικά με 

τον περιορισμό το κόστος της εργολαβίας να μην ξεπερνά τη μισθολογική δαπάνη που 

θα απαιτούνταν για το μόνιμο προσωπικό. Το ΠΑΣΟΚ (Ν. 2646/98) εκχώρησε και τη 

φύλαξη σε ιδιώτες με τις ίδιες προϋποθέσεις. Αργότερα, οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ 

(Ν. 2889/2001, Ν. 3204/2003) και η Ν.Δ. (Ν. 3329/2005) κατάργησαν το πλαφόν του 

κόστους και επέτρεψαν την εκχώρηση της καθαριότητας, της φύλαξης και άλλων 

τομέων σε ιδιωτικά συνεργεία, «ανεξάρτητα από το ύψος της αμοιβής του αναδόχου 

και της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων των οικείων κλάδων ή ειδικοτήτων». 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να βάλει μια τάξη στη ζούγκλα των εργολαβιών, 

με τη νομοθέτηση διατάξεων αρχικά των υπουργείων Εργασίας και Υγείας (Ν. 

4325/15, Ν. 4368 και Ν. 4369/16) που προέβλεπαν τη σύναψη ατομικών συμβάσεων 

έργου με τους εργαζόμενους που ήδη απασχολούνταν στα εργολαβικά συνεργεία. 

Ακολούθησε η ψήφιση του νόμου 4430/2016, που προέβλεπε ατομικές συμβάσεις 

εργασίας ορισμένου χρόνου, 24μηνης διάρκειας μέσω ΑΣΕΠ (με μοριοδότηση των 

ήδη απασχολούμενων), εφόσον δεν επαρκεί το υπάρχον προσωπικό τους και 

συντρέχουν «απρόβλεπτες ή επείγουσες» περιστάσεις, και μάλιστα με καλύτερους 

όρους και αποδοχές. 

 

Η ρωγμή έγινε. Όσοι ποντάρουν στην αναβίωση του εκμεταλλευτικού μοντέλου μισθωτής 

εργασίας που επέβαλαν οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. θα μας βρουν απέναντι τους.  

Νεοφιλελευθερισμός και εργολαβίες πάνε μαζί. Καλούμε τους συμβασιούχους εργαζόμενους 

του ΠΓΝΙ να ΑΠΑΙΤΉΣΟΥΝ την εγγραφή τους στον σύλλογο εργαζομένων και μαζί να 

παλέψουμε για μόνιμη και σταθερή δουλειά. 

Οι παρατάξεις του συλλόγου οφείλουν να πάρουν ξεκάθαρη θέση και να αποδεχτούν τους νέους 

συμβασιούχους.  

 


