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Συνάδελφοι νοσηλευτές, 

 

 Ενόψει του υπ’αριθµ.πρωτ. 735/09-09-2010 εγγράφου του Διοικητικού 
Συµβουλίου του Σωµατείου Υπαλλήλων Κρατικών Νοσοκοµείων Έβρου (ΣΥΚΝΕ), 
µε το οποίο εκβιάζει ωµά  τους εργαζοµένους του νοσοκοµείου της 
Αλεξανδρούπολης, επισηµαίνονται τα ακόλουθα : 
 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7§1 του Νόµου 1264/1982, «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 
µίας οργάνωσης της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης και µίας του επαγγελµατικού 
κλάδου απασχόλησής του, εφόσον έχει τις νόµιµες προϋποθέσεις των καταστατικών 
τους».  
 Στο ίδιο πνεύµα οι µεταβατικές διατάξεις του άρθρου 28§2 του Νόµου 
1264/1982 ορίζουν, ότι «εργαζόµενος που είναι µέλος σε περισσότερα από δύο 
σωµατεία κατά τη διάκριση της παρ. 1 του άρθρου 7 υποχρεούται µέσα σε 2 µήνες από 
τη δηµοσίευση του νόµου αυτού να επιλέξει τις οργανώσεις στις οποίες θα είναι µέλος 
και να ζητήσει τη διαγραφή του από τις λοιπές, Μετά την παραπάνω προθεσµία αν 
υπάρχουν πολλές εγγραφές είναι έγκυρες µόνο οι δύο πρώτες κατά σειρά εγγραφής και 
µε την διάκριση της παρ. 1 του άρθρου 7».  
 Οµοίως, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 30 του ιδίου ως άνω Νόµου, 
«κάθε υπάλληλος, από το διορισµό του, µπορεί να γίνει µέλος µόνο µίας 
συνδικαλιστικής οργάνωσης των κατά κλάδους ή ειδικότητες διαρθρωµένων και 
µίας οργάνωσης του χώρου εργασίας, αφού καταβάλει την ορισµένη από το 
καταστατικό συνδροµή». 
 Περαιτέρω υπογραµµίζεται, ότι από τις διατάξεις του άρθρου 12§1 του 
Συντάγµατος καθιερώνεται η αρχή της πολλαπλότητας των σωµατείων, η οποία 
εκφράζεται µε την ελευθερία συστάσεως και λειτουργίας στον αυτό χώρο εργασίας 
δύο ή περισσοτέρων σωµατείων, επιδιωκώντων τον ίδιο ή παρεµφερή σκοπό και 
συγκροτουµένων από µέλη που ασκούν το αυτό επάγγελµα. 
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 Από την διατύπωση των ανωτέρω διατάξεων και καθ’ ερµηνεία αυτών 
προκύπτει µε σαφήνεια, ότι πας δηµόσιος υπάλληλος δικαιούται να είναι 
ταυτόχρονα µέλος δύο πρωτοβάθµιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, 
ήτοι µίας του χώρου εργασίας του και µίας του κλάδου απασχόλησής του.  
 Εν προκειµένω, το µεν Σωµατείο Υπαλλήλων Κρατικών Νοσοκοµείων Έβρου 
αποτελεί την συνδικαλιστική οργάνωση του χώρου εργασίας, ενώ ο πρωτοβάθµιος 
Σύλλογος Νοσηλευτών της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Νοσηλευτικής 
Οµοσπονδίας του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ) αποτελεί, 
προφανώς, την συνδικαλιστική οργάνωση του κλάδου απασχόλησης των 
νοσηλευτών, αφού εκ του καταστατικού της προκύπτει ότι τα µέλη της είναι 
αποκλειστικά και µόνον υπάλληλοι φέροντες τον επαγγελµατικό τίτλο του 
νοσηλευτή. 
 Εντεύθεν, ευχερώς συνάγεται, ότι κάθε νοσηλευτής – µέλος του Συλλόγου 
Νοσηλευτών Αλεξανδρούπολης, ήτοι του πρωτοβάθµιου συλλόγου της ΠΑΣΥΝΟ-
ΕΣΥ, δύναται να είναι και µέλος του ΣΥΚΝΕ, παρά τα αντιθέτως και εντελώς 
αβασίµως προβαλλόµενα δια του επίµαχου υπ’αριθµ.πρωτ. 735/09-09-2010 εγγράφου 
του Διοικητικού Συµβουλίου του ΣΥΚΝΕ.  
 Επειδή λοιπόν οι αναίσχυντοι εκβιαστές της ΠΟΕΔΗΝ νοµίζουν ότι 
απευθύνονται σε ιθαγενείς του Αµαζονίου, κρίνοντας µάλλον από το ποιόν των  
δικών τους συνδικαλιστών, τους συνιστούµε να ξανακαθίσουν στα θρανία 
ξαναµαθαίνοντας ανάγνωση και γραφή, έτσι, για να µην εκτίθενται συνεχώς…   
 

 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
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