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Θέμα: «Προμήθεια μαγνητικών καρτών για την είσοδο στο πάρκινγκ προσωπικού». 

 

 Σας γνωστοποιούμε ότι το Νοσοκομείο, μετά από διαχρονικό αίτημα του Συλλόγου Εργαζομένων και 

τα πολλά παράπονα για τις θέσεις πάρκινγκ των εργαζομένων, έχει προχωρήσει τη διαδικασία για τοποθέ-

τηση νέας μπάρας στην είσοδο και την έξοδο του πάρκινγκ προσωπικού, για την απρόσκοπτη και εύρυθμη 

χρήση του από το προσωπικό και μόνο του Π.Γ.Ν.Ι. όλο το εικοσιτετράωρο.  

Για την είσοδο στο πάρκινγκ απαιτείται η προμήθεια μαγνητικής κάρτας εισόδου, η αγορά της οποίας 

θα βαρύνει τον κάθε εργαζόμενο. Η κάρτα αφορά όλο το προσωπικό του Νοσοκομείου (Ιατρικό, Νοσηλευτικό, 

Παραϊατρικό, Διοικητικό, Τεχνικό, κλπ.) και με κάθε μορφή σχέσης εργασίας (μόνιμους, αορίστου χρόνου, 

επικουρικούς, κλπ). Το κόστος αγοράς της κάρτας πρόσβασης θα είναι 5,60 ευρώ με το Φ.Π.Α. Κάθε τμήμα 

θα συγκεντρώσει τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοσή της που είναι το Ονοματεπώνυμο του εργαζόμενου 

και ο Αριθμός Κυκλοφορίας των οχημάτων, το αργότερο μέχρι τις 5 Απριλίου 2019. Οι αποδείξεις για την 

αγορά τους θα είναι ατομικές. Κάθε εργαζόμενος στο Νοσοκομείο θα έχει δικαίωμα προμήθειας μιας και μόνο 

κάρτας ενώ σε περίπτωση απώλειάς της θα επιβαρύνεται με το ποσό προμήθειας νέας. Με το πέρας της κα-

ταληκτικής ημερομηνίας προμήθειας της κάρτας και για εύλογο χρονικό διάστημα θα υπάρχει προσωπικό 

φύλαξης στην μπάρα εισόδου. Μετά και από αυτό το διάστημα θα εισέρχονται στον χώρο του πάρκινγκ, 

μόνο όσοι έχουν προμηθευτεί την μαγνητική κάρτα εισόδου. Κατά την αποχώρηση από το νοσοκομείο 

(συνταξιοδότηση, λήξη σύμβασης, λήξη απόσπασης, κλπ), η κάρτα θα παραδίδεται στο Σύλλογο Εργαζομέ-

νων. 

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε στον Πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζο-

μένων, Φλούδα Γεώργιο στα τηλέφωνα 2651099885, 6977402334 

 
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων Π.Γ.Ν.Ι. 
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