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Όπως γνωρίζετε το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 

προσέλαβε μεταξύ άλλων και εμάς με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ενός 

έτους και δυνατότητα  παράτασης για άλλο ένα έως δύο έτη 20 εργαζόμενους 

μέσω του παραπάνω προγράμματος στο οποίο εντάχθηκε στις 5-4 2018 μετά  

τη δημόσια πρόσκληση σας με αριθμό 11/2017 (αρ. πρωτ. 59951/30-8-2019)           

Ένα έτος μετά και μάλιστα λίγες ημέρες πριν τη λήξη της πρώτου 

δωδεκαμήνου και μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα, εν μέσω εορτών και αδειών,  

ώστε να ελαχιστοποιηθεί με κάθε τρόπο η δυνατότητα να εκδηλωθούν 

αντιδράσεις, μάθαμε ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να απασχολούμαστε 

γιατί τελικά το Νοσοκομείο δεν εντάχθηκε ποτέ στο παραπάνω πρόγραμμα.  

            Το απαράδεκτο της υπόθεσης είναι ότι εσείς κοινοποιήσατε την εν 

λόγω απόφαση ένα χρόνο μετά, ήτοι με το έγγραφο αρ. πρωτ. 5247/15-4-

2019 σας. Η δικαιολογία είναι ότι στην πραγματικότητα το νοσοκομείο όπως 

και κανένα άλλο νοσοκομείο δεν δικαιούνταν εκ του  νόμου εξ αρχής να 

αιτηθεί και συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτό. Φυσικά είναι απορίας άξιο γιατί  

ο ΟΑΕΔ έφτασε να κοινοποιήσει την εν λόγω απορριπτική απόφαση ένα έτος 

μετά, με αποτέλεσμα η συμπεριφορά σας αυτή να έχει τραγικές σε  βάρος μας 

συνέπειες. 

             Αποτέλεσμα της παραπάνω απαράδεκτης κατάστασης για την οποία 

ουδεμία επίσημη ενημέρωση είχαμε και φυσικά ουδεμία απολύτως ευθύνη 

φέρουμε, αφού   όλοι είχαμε προβεί σε όλες τις  νόμιμες ενέργειες , αφού 

υποβάλαμε στη δική σας υπηρεσία  τα δικαιολογητικά μας και μάλιστα 

επιλεγήκαμε με κριτήρια μεταξύ περισσοτέρων, συνήψαμε συμβάσεις, 

εργαζόμαστε μέχρι και σήμερα κανονικά σε ένα νοσοκομείο με τεράστιες 

ελλείψεις σε προσωπικό και ενώ αναμέναμε την παράταση των συμβάσεών 

μας,  είναι να έχει να αναλωθεί  η μοριοδότησή μας από την κάρτα ανεργίας 

τους λόγω της δωδεκάμηνης απασχόλησης και να μην μπορούμε επομένως 

να συμμετέχουμε σε κανένα πρόγραμμα σας απασχόλησης ή σε προκηρύξεις 

του λοιπού επικουρικού προσωπικού.. Τέλος και  λόγω της ηλικίας μας όπως 

πολύ καλά γνωρίζετε είμαστε  οι λιγότερο «επιλέξιμοι» για να προληφθούμε 

έστω μέσω προγράμματος από κάποια επιχείρηση.  

             Επειδή από την παραπάνω παράνομη και καταχρηστική 

συμπεριφορά σας έχουμε υποστεί ανεπανόρθωτη υλική και ηθική ζημία, την 

αποκατάσταση της οποίας επιφυλασσόμαστε να αξιώσουμε με κάθε  νόμιμο 

μέσο.  

           Επειδή από την παραπάνω συμπεριφορά σας κινδυνεύουμε όχι μόνο 

να μην μπορούμε να συνταξιοδοτηθούμε αλλά και να επιβιώσουμε, 

συμπροφορά σας δηλαδή που έχει ανεπανόρθωτες και μελλοντικές σε  βάρος 

μας αρνητικές συνέπειες.  



             Επειδή φέρετε ακέραια την ευθύνη δεδομένου ότι από την πρώτη 

στιγμή γνωρίζατε το νοσοκομείο δεν μπορούσε εκ του νόμου να συμμετέχει σε 

αυτό το πρόγραμμα και παρά ταύτα δεχόσαστε τις αιτήσεις που υποβάλλαμε, 

παραλάβατε και ελέγξατε τα δικαιολογητικά μας και επιτρέψατε να 

απασχολούμαστε όλο αυτό το χρονικό διάστημα με την πεποίθηση ότι έχουμε 

ενταχθεί στο εν λόγω πρόγραμμα απασχόλησης και θα συνεχίσουμε να 

απασχολούμαστε και να ασφαλιζόμαστε για τουλάχιστον ακόμη ένα έτος.  

Για τους λόγους αυτούς 

Και με την επιφύλαξη κάθε  νόμιμου δικαιώματός μας 

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την 

παρούσα προς αυτόν που απευθύνεται για να λάβει γνώση και για τις  

νόμιμες συνέπειες αντιγράφοντας αυτή ολόκληρη στη σχετική του έκθεση 

επίδοσης 

Ιωάννινα, 14 Μαΐου 2019 
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