
ΜIA ANYΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Δευτέρα 09-02-2009 : ειδικευόμενος Γενικής Ιατρικής του Γ.Ν. Θ. 

Παπαγεωργίου, ο οποίος εργάζεται στο Κ. Υγ. Διαβατών, ασκεί το, σε 

νομική ισχύ, δικαίωμα της υποχρεωτικής ανάπαυσης (ρεπό) έπειτα από 

εφημερία στις 08-02-2009.Ο διευθυντής του Κ. Υγ. Διαβατών        

(Αχ. Ζαχαρούδης) γνωστοποιεί εγγράφως στο νοσοκομείο ότι ο 

ειδικευόμενος απουσιάζει αδικαιολόγητα !!!                                          

Τρίτη 10-02-2009: ο ειδικευόμενος αιτείται να ανακληθεί το παραπάνω 

έγγραφο. Μαζί με το πρόγραμμα εφημεριών και υπεύθυνη δήλωση της μη 

πρόθεσης εργασίας πέραν του ανώτατου επιτρεπόμενου εβδομαδιαίου 

χρόνου, στην οποία αναγράφεται η σχετική νομοθεσία και περί 

υποχρεωτικής ανάπαυσης, τα κοινοποιεί στη διεύθυνση του Κ. Υγ. και 

στο νοσοκομείο. Σε απάντηση αυτού, ο διευθυντής του Κ. Υγ. Διαβατών 

υποστηρίζει ότι ο χαρακτηρισμός της απουσίας ως αδικαιολόγητης εδόθη 

με την υπόδειξη του προϊσταμένου του, δηλαδή του διοικητή του και 

του νομικού συμβούλου του νοσοκομείου.(Αναφέρεται ότι το Κ. Υγ. 

Διαβατών διοικητικά υπάγεται στο Γ.Ν.Θ. Γ. Γεννηματάς. Στο Γ.Ν. Θ. 

Παπαγεωργίου δεν υπάγεται κανένα Κ. Υγ.).                      

Πέμπτη 12-02-2009: ημέρα απεργιακών κινητοποιήσεων. Καλείται να 

απολογηθεί για την αδικαιολόγητη απουσία του στον πρόεδρο του  Γ.Ν. 

Θ. Παπαγεωργίου. 

ΜΙΑ ΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ                                

Παρασκευή 13-02-2009: 2η μέρα απεργιακών κινητοποιήσεων. Μια 

ανυπολόγιστη δύναμη έρχεται να διεκδικήσει το αυτονόητο. Αυτό 

που οι περισσότεροι αποσιωπούν, είτε εσκεμμένα, ούτως ώστε το 

επαναλαμβανόμενο ψέμα να γίνει αλήθεια, είτε από άγνοια, 

συνδράμοντας σε αυτήν την τακτική . Όσοι θέλουμε ένα καλύτερο 

Ε.Σ.Υ. γνωρίζουμε ότι το ρεπό είναι υποχρεωτικό και το 

εφαρμόζουμε . Δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες για να 

αναπτυχθεί ένα υγιές Ε.Σ.Υ. Κι όσοι δεν το θέλουν  αυτό, δεν 

εφαρμόζουν το ρεπό. Πρακτική άκρως επικίνδυνη. Έτσι 

αλληλέγγυοι υγειονομικοί, εργαζόμενοι στη βιομηχανία της 

υγείας αλλά και το Δ.Σ. της ΕΝΙΘ πραγματοποιούν μια δυναμική 

παρέμβαση στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, μοιράζοντας ενημερωτικό 

κείμενο σε ασθενείς και προσωπικό  και παρεμβαίνουν δυναμικά 

στη διοίκηση, με την απαίτηση να ανακληθεί άμεσα η αστήριχτη 

και παράνομη αυτή πρό-κληση απολογίας, η οποία αποδεικνύει τις 

προθέσεις υποδούλωσης τον εργαζομένων. Αυτό που συμβαίνει 

είναι αδιανόητο για τους περισσότερους. Η γραφειοκρατία, που 

γεννήθηκε για να λειτουργεί ως δικαιολογία, καταργείται. Αυτό 

που συμβαίνει δεν είναι αδιανόητο για τους παρόντες. 

Ανακαλείται η κλήση σε απολογία, αμέσως. Μια παρακαταθήκη για 

όσους θέλουν ένα καλύτερο Ε.Σ.Υ. Με τον τρόπο της αλληλεγγύης, 

της διεκδίκησης στο εδώ και στο τώρα. Είναι χρέος μας. 


