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ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ . . . . ΗΡΘΕ Η ΔΙΚΑΙΩΣΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Συνάδελφοι, µετά από αγώνα ετών ήρθε η δικαίωση για εκατοντάδες
πρώην εργαζόµενους του Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου (Νοσηλευτές,
Διοικητικούς και λοιπό προσωπικό).
Συγκεκριµένα σε περισσότερους από 700 πρώην εργαζόµενους (κατά την
πλειοψηφία τους Νοσηλευτές του Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»), οι οποίοι
παραιτήθηκαν και µετέπειτα διορίστηκαν σε άλλα δηµόσια νοσοκοµεία
και γενικότερα σε οργανισµούς του Δηµοσίου, δεν τους αναγνωρίζεται
έως σήµερα η προϋπηρεσία τους ως πραγµατική δηµόσια υπηρεσία.
Μετά από τον πολυετή αγώνα µας (παρεµβάσεις προς το Υπουργείο
Υγείας, προς τα Νοσοκοµεία, επερωτήσεις στην Βουλή, υποµνήµατα και
επιστολές προς Υπουργούς και Βουλευτές) ήρθε η δικαίωση από τα
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ. Έτσι, µετά από δικαστική προσφυγή στο
Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης για λογαριασµό συναδέλφου µας,
αναγνωρίσθηκε η περίπου 10ετής προϋπηρεσία του στο Νοµικό
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου «Γενικό Περιφερειακό Νοσοκοµείο
Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου» ως χρόνος πραγµατικής δηµόσιας
υπηρεσίας για τη βαθµολογική εξέλιξη αυτού στο Ε.Σ.Υ. και το
Δηµόσιο γενικότερα και εποµένως και για κάθε άλλη έννοµη συνέπεια
υπηρεσιακής φύσεως.
Ως οργανωτής και συντονιστής της πρωτοβουλίας αυτής θα θέλαµε
από το βήµα της εφηµερίδας της Ε.Ν.Ε. να ευχαριστήσουµε δηµόσια
όλους εκείνους τους συναδέλφους που µε πίστεψαν, µε εµπιστεύτηκαν
και µε ακολούθησαν σε αυτή την πολύχρονη, ψυχοφθόρα και
πολυδάπανη προσπάθεια.

Ειδικότερα, οφείλουµε να συγχαρούµε και να ευχαριστήσουµε το
Δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω και Νοµικό Σύµβουλο της Ε.Ν.Ε./3ο Π.Τ.
Μακεδονίας, κ. Παναγιώτη Ζαµπίτη, µε του οποίου την αµέριστη νοµική
συµπαράσταση και τις άοκνες προσπάθειες πραγµατώνεται ένα µεγάλο
όνειρο και συγχρόνως, ένα πάγιο θεσµικό αίτηµα των συναδέλφων
Νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού που εργάσθηκαν στο Νοσοκοµείο
Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης.
Ακόµη, θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά, την Ένωση Νοσηλευτών
Ελλάδος και την Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική
Οµοσπονδία (ΠΑΣΥΝΟ) για τις παρεµβάσεις τους και την στήριξή
τους σε αυτόν τον αγώνα, την πρώην εργαζόµενη του Γ.Ν.Θ.
«Παπαγεωργίου» κ. Κέλη Χονδροµατίδου για την µεγάλη συνεισφορά
της σε αυτήν την προσπάθεια (είναι η πρώτη από την οµάδα που
δικαιώνεται), όπως και όλους τους συναδέλφους που συµµετείχαν και
βοήθησαν γι’ αυτή την επιτυχία – δικαίωση.
Με αγωνιστικούς χαιρετισµούς,
Παλητζήκας Δηµήτρης
Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ Θεσσαλονίκης
	
  
	
  

