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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΔΑΣ-ΟΣΝΙΕ (ΠΑΜΕ) 

 

Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφόρησε σε μεγάλο χώρο δουλειάς, ανακοίνωση με 

υπογραφή της παράταξης ΔΑΣ που δραστηριοποιείται στην Ομοσπονδία (ΟΣΝΙΕ) 

και στηρίζεται από το ΠΑΜΕ, με την οποία συκοφαντούνται: 

Tο Προεδρείο της Ομοσπονδίας, το 20ο Συνέδριο, όλες οι υπόλοιπες παρατάξεις, η 

ενότητα του Κλάδου, η Πρόταση Σωματείων και Ομοσπονδίας για Κλαδική Σύμβαση 

και ονομαστικά συγκεκριμένοι συνδικαλιστές. 
 

Η ΔΑΣ με την ανακοίνωση που κυκλοφόρησε, εμφανίζεται σήμερα, ως γνήσιος 

εκπρόσωπος του παλιού, ξεπερασμένου συνδικαλισμού, του συνδικαλισμού των 

μεγάλων λόγων, της ανέξοδης καταγγελίας, της αναποτελεσματικότητας, της 

συκοφάντησης, της διάσπασης. 

Εμφάνισε μία ανακοίνωση που: 

 Ενώ μιλάει με μεγάλα λόγια για αγώνες και Σύμβαση, ταυτόχρονα απαιτεί η 

Ομοσπονδία να μην έχει θεσμική κατοχύρωση, δηλαδή να μην μπορεί να 

υπογράψει Σύμβαση. Είναι τακτική διάλυσης  των συνδικαλιστικών φορέων, 

με περιτύλιγμα επαναστατικής ρητορείας.  

 Προσπαθεί να δείξει στους Εργοδότες ότι ο Κλάδος ΔΕΝ είναι ενωμένος. Την 

ώρα που γίνεται συλλογική προσπάθεια για υπογραφή Σύμβασης από 

Ομοσπονδία και Σωματεία, η ΔΑΣ εμφανίζει αιφνιδιαστικά μια 

«διαφορετική» πρόταση Σύμβασης, που ανακατεύει σκόπιμα ρυθμίσεις της 

εργατικής νομοθεσίας, όρους Σύμβασης και γενικές διαπιστώσεις. Είναι 

εμφανής η αγωνία, που διακατέχει την ΔΑΣ, να διασπάσει, με σκοπό να 

αποτύχει η προσπάθεια υπογραφής Σύμβασης. 



ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ               4 

 Ανακοίνωση που με δειλία κυκλοφόρησε ανυπόγραφη χωρίς τα ονόματα των 

υπευθύνων της ΔΑΣ, αλλά με θράσος στην ίδια ανακοίνωση 

συκοφαντήθηκαν ονομαστικά συγκεκριμένοι συνδικαλιστές. 
 

Αποκαλύπτουμε στη συνέχεια, αναλυτικά τα ψέματα και τις μισές αλήθειες 

στην ανακοίνωση της ΔΑΣ 

 

ΤΑ ΨΕΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟ 20ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

Ψέμα 1ο [Από την ανακοίνωση της ΔΑΣ]: «Με ευθύνη της πλειοψηφίας της ΟΣΝΙΕ, η 

εκλογική διαδικασία του Συνεδρίου ήταν παρωδία, λόγω της ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας και έλλειψε η ζωντανή συζήτηση» 

Η ΑΛHΘΕΙΑ: Η ηλεκτρονική ψηφοφορία στο 20ο Συνέδριο, αποφασίστηκε 

ομόφωνα από Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΣΝΙΕ (5/5/2022), με την συμφωνία και 

των μελών της ΔΑΣ. Με απόφαση της ΟΣΝΙΕ, καλύφθηκαν όλα τα έξοδα 

μετακίνησης και διαμονής των Συνέδρων από την επαρχία, προκειμένου να 

παραβρεθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι Σύνεδροι, με φυσική παρουσία. Στο 

20ο Συνέδριο παραβρέθηκε και μίλησε κάθε σύνεδρος που επιθυμούσε, χωρίς 

περιορισμό χρόνου ομιλίας. Η εκλογική διαδικασία όχι απλά δεν ήταν παρωδία 

όπως ισχυρίζεται η ΔΑΣ, αλλά ήταν άψογη και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός 

ότι δεν έγινε καμία ένσταση. 

Ψέμα 2ο [Από την ανακοίνωση της ΔΑΣ]: «Ξεκάθαρος στόχος της πλειοψηφίας της 

ΟΣΝΙΕ, ήταν να χτυπηθεί η ΔΑΣ.»  

Η ΑΛHΘΕΙΑ: Η πλειοψηφία των Συνέδρων της ΔΑΣ, προέρχεται από Σωματεία με 

μεγάλες οικονομικές οφειλές στην Ομοσπονδία. Η ΟΣΝΙΕ, ευνοώντας τους 

Συνέδρους της ΔΑΣ, έκανε διακανονισμό με τα Σωματεία που είχαν οφειλές, 

αποδεχόμενη να εξοφλήσουν μόνο το 50% των οφειλών τους, αν και είχαν 

υποχρέωση να εξοφλήσουν όλο το ποσό για να πάρουν μέρος στο Συνέδριο. 

Πραγματοποιήθηκε έτσι το 20ο Συνέδριο χωρίς να «κοπεί» ούτε ένας Σύνεδρος. 

Επομένως, όχι απλά δεν «χτυπήθηκε» η ΔΑΣ, αλλά ουσιαστικά ευνοήθηκε. 

Ψέμα 3ο [Από την ανακοίνωση της ΔΑΣ]: «Στο Συνέδριο, η ΔΑΣ παρουσίασε την 

πρόταση της για Κλαδική Σύμβαση.» 

Η ΑΛHΘΕΙΑ: Στο Συνέδριο, οι ομιλητές της ΔΑΣ, το μόνο που έκαναν ήταν να 

ασκήσουν κριτική στην πρόταση που υιοθετεί σήμερα, η μεγάλη πλειοψηφία των 

Σωματείων του Κλάδου, με το επιχείρημα ότι οι μισθοί των εργαζομένων ΔΕΝ είναι 
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το σημαντικό ζήτημα. Για τους Συνέδρους της ΔΑΣ η αύξηση κατά 26% του βασικού 

μισθού (πρόταση που κατατέθηκε ήδη στους Εργοδότες), είναι……… τίποτα. Όπως 

χαρακτηριστικά ειπώθηκε στο Συνέδριο από εκπρόσωπο της ΔΑΣ:  «….5 πάνω, 5 

κάτω δεν έχει σημασία….» Καμία άλλη πρόταση για Σύμβαση δεν παρουσιάστηκε 

πουθενά, μέχρι τώρα. Η ΔΑΣ παραβρέθηκε στο Συνέδριο χωρίς ούτε καν 

ανακοίνωση με τις θέσεις της, ενώ στην μοναδική ανακοίνωση που κυκλοφόρησε 2 

μήνες μετά το Συνέδριο, επισυνάπτει ξαφνικά και διασπαστικά «δική της» πρόταση 

κλαδικής σύμβασης. 

Ψέμα 4ο [Από την ανακοίνωση της ΔΑΣ]: «Η διαπραγμάτευση της ΟΣΝΙΕ γίνεται πίσω 

από κλειστές πόρτες.» 

Η ΑΛHΘΕΙΑ: Η πρόταση που σήμερα διεκδικεί ο Κλάδος, διαμορφώθηκε 

συλλογικά με προτάσεις – θέσεις των Σωματείων. Από αυτή τη διαδικασία η ΔΑΣ 

απουσίασε. Η ΟΣΝΙΕ σήμερα με ειδικό φυλλάδιο που δίνεται μαζικά από τα 

Σωματεία στους εργαζόμενους, αναλύει τους όρους της πρότασης του Κλάδου για 

να γνωρίζει κάθε συνάδελφος τί ακριβώς διαπραγματεύεται η Ομοσπονδία. Για 

τον ίδιο λόγο πραγματοποιήθηκαν ήδη πολλές συσκέψεις του Προεδρείου της 

Ομοσπονδίας με Διοικητικά Σωματεία Σωματείων της Αττικής. (ΚΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 

ΑΘΗΝΑΣ, ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ, ΝΤΥΝΑΝ, ΩΝΑΣΕΙΟ, ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ, METROPOLITAN 

GENERAL, ΣΕΠΟΧ) και προγραμματίζονται και άλλες. 

Η ΔΑΣ αναφέρεται σε «κλειστές πόρτες» ακριβώς γιατί ενοχλήθηκε από αυτές τις 

δημοκρατικές συνδικαλιστικές διαδικασίες που κάνουν κάθε εργαζόμενο και κάθε 

Σωματείο συμμέτοχο στην διαπραγμάτευση της Σύμβασης.  

            ΟΙ ΜΙΣΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ 

Μισή αλήθεια 1η [Από την ανακοίνωση της ΔΑΣ]: «Όλες οι παρατάξεις αποδέχτηκαν -

πλην ΔΑΣ – την εγγραφή της ΟΣΝΙΕ στο Μητρώο Συνδικαλιστών του Υπουργείου» 

Η ΑΛHΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ: Ο νόμος που ισχύει αυτή τη στιγμή ορίζει ότι αν η 

ΟΣΝΙΕ, μετά την πραγματοποίηση του Συνεδρίου, δεν είχε κάνει εγγραφή στο 

μητρώο (ΓΕΜΗΣΟΕ), δεν θα είχε απολύτως καμία δυνατότητα να λειτουργήσει.. 

Δεν θα αναγνωριζόταν θεσμικά. Άρα δεν θα μπορούσε να διαπραγματευτεί, να 

υπογράψει Σύμβαση, να παρέμβει σε Διοικήσεις εταιρειών, να κηρύξει Απεργία, 

να καλύψει τους εκλεγμένους συνδικαλιστές από απόλυση, να έχει την 

οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα.  
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Στην συζήτηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας (16/6/2022), για την 

εγγραφή της ΟΣΝΙΕ στο ΓΕΜΗΣΟΕ, ρωτήθηκαν οι εκλεγμένοι της ΔΑΣ, αν 

αναλαμβάνουν τη ευθύνη να προχωρήσει ο Κλάδος  χωρίς καμία θεσμική 

κατοχύρωση της Ομοσπονδίας. Ρωτήθηκαν αν προτείνουν να ΜΗΝ εγγραφεί ποτέ 

η Ομοσπονδία στο ΓΕΜΗΣΟΕ, με ότι αυτό συνεπάγεται. Απέφυγαν να απαντήσουν, 

προτίμησαν την εύκολη λύση μιας εκ του ασφαλούς καταγγελίας. Δηλαδή τήρησαν 

πιστά τη γραμμή της ανευθυνότητας: Kάντε εσείς (οι άλλες παρατάξεις) αυτό που 

πρέπει να γίνει κι εμείς (ΔΑΣ) εκ του ασφαλούς και ανεύθυνα θα καταγγέλλουμε.  

Μισή αλήθεια 2η [Από την ανακοίνωση της ΔΑΣ]: «Η ΔΑΣ κράτησε τις δυνάμεις της, 

εκλέγοντας 3 εκπροσώπους στη Διοίκηση της ΟΣΝΙΕ» 

Η ΑΛHΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ: Η ΔΑΣ, διατήρησε 3 εκπροσώπους στη Διοίκηση της 

ΟΣΝΙΕ, με απώλειες ψήφων και έχασε 2 Συνέδρους στο Συνέδριο της ΓΣΕΕ. Από 2 

συνέδρους που είχε εκλέξει το 2019, δεν εξέλεξε κανέναν το 2022. Κάθε Σύνεδρος 

στο Συνέδριο της ΓΣΕΕ, εκπροσωπεί 1.000 εργαζόμενους. Άρα η ΔΑΣ όχι μόνο δεν 

κράτησε τις δυνάμεις της, αλλά είχε σημαντικές απώλειες. 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ 

Για την μεγάλη πλειοψηφία των συνδικαλιστών του κλάδου, η ενότητα είναι ισχυρό 

εργαλείο, που το κατακτούμε καθημερινά μέσα από τις διαδικασίες μας. 

Συνεργαζόμαστε, υπερβαίνοντας μικρό-παραταξιακές σκοπιμότητες. Κάναμε τις 

ιδεολογικές διαφορές παράγοντα σύνθεσης απόψεων και όχι διάσπασης. Βάλαμε 

τον συνδικαλισμό του Κλάδου, στην πραγματική του διάσταση, για να μπορεί να 

είναι αποτελεσματικός για τα αιτήματα των εργαζομένων. Αυτό σήμερα είναι 

κατάκτηση για τον Κλάδο της ιδιωτικής Υγείας. Με υψηλό αίσθημα ευθύνης 

κάνουμε αυτό που απαιτούν από εμάς οι εργαζόμενοι.  

Με αυτά τα εργαλεία και με εμπιστοσύνη στους συναδέλφους, διεκδικώντας τα 

συγκεκριμένα αιτήματα μας, συνεχίζουμε. 

Για το Δ.Σ. της ΟΣΝΙΕ 
 

                  Ο  Πρόεδρος                                                                 Ο  Γεν. Γραμματέας 

                                                     
        Νικόλαος Κωστόπουλος                                                        Γεώργιος Υφαντής 


