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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Τηλ. & Fax: 2651099538 
E-mail: syllogospgni@gmail.com 
URL: http://www.syllogospgni.gr 
 

Ιωάννινα, 04 Φεβρουαρίου 2020 Προς: 
 Αρ.Πρωτ.: 1616  

Τα μέλη του συλλόγου 
  
  

 
 

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων καλεί τα μέλη του σε τακτικό Δ.Σ. στις 5-2-2021 και 
ώρα 11:00 π.μ. με τα παρακάτω θέματα: 

 
 

 1. Ενέργειες του συλλόγου σχετικά με τον μη ορισμό μελών για το Διοικητικό και το 
Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Νοσοκομείου (παρενέργειες που προκύπτουν). 

 

 2. Σχετικά με την επαναφορά του νοσηλευτικού προσωπικού στα τμήματα που βρισκόταν 
πριν την πανδημία κατά τη λήξη αυτής . 

 

 3. Σχετικά με τη θέση του συλλόγου για τους συμβασιούχους επικουρικό, Ο.Α.Ε.Δ., Ι.Δ.Ο.Χ., 
(καθαριότητα, εστίαση, φύλαξη). 

 

 4. Σχετικά με την ποινή που δόθηκε στις νοσηλεύτριες του Τ.Ε.Π. κατά την διενέργεια  Ε.Δ.Ε. 
και ενέργειες του συλλόγου. 

 

 5. Σχετικά για τη  στήριξη  συναδέλφου με σοβαρό πρόβλημα. 
 

 6. Σχετικά με τη θέση του συλλόγου για τη φύλαξη του νοσοκομείου, τον έλεγχο των 
επισκεπτών και τη διενέργεια rapid test σε ασθενείς και συνοδούς αυτών. 

 

 7. Ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες του συλλόγου για την διενέργεια Ε.Δ.Ε. μετά από 
καταγγελία – αναφορά γιατρού (ημέρα απεργίας 15-10-20) σε προϊσταμένη του νοσοκομείου 
μας. 

 

 8. Συμμετοχή του συλλόγου στην απεργία της Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. στις 16-02-20 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ   

 1. Σχετικά με  τις άδικες και καταχρηστικές χρηματικές ποινές που αποδόθηκαν σε 3 
νοσηλεύτριες των Τ.Ε.Π. από τον διοικητή του Π.Γ.Ν.Ι. μετά από Ε.Δ.Ε. για απώλεια 
χρημάτων ασθενή στο Τ.Ε.Π. Θέση του συλλόγου σχετικά με την συνολική διαχείριση της 
φύλαξης τιμαλφή και χρημάτων σε όλες τις κλινικές και τμήματα του Π.Γ.Ν.Ι. 
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 2. Σχετικά με την Ε.Δ.Ε. που όρισε ο διοικητής του Π.Γ.Ν.Ι. στην προϊσταμένη των 
χειρουργείων  για διαχείριση περιστατικού σε ημέρα απεργίας με παρουσία της ιδίας (έχει 
γίνει επικοινωνία). Θέση του συλλόγου για την επίθεση σε συνδικαλιστικό δικαίωμα 
λειτουργίας του χειρουργείου με προσωπικό ασφαλείας από την διοίκηση.  

 3. Σχετικά με την ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης από την κυβέρνηση, τις κλήσεις 
σε απολογία των προέδρων Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. και Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. από την αστυνομία με βάση τον 
πρόσφατο αντιδημοκρατικό και αυταρχικό νόμο για τις συναθροίσεις. Θέση του συλλόγου. 

 4. Σχετικά με την αποκατάσταση της λειτουργίας των συστεγασμένων κλινικών του Π.Γ.Ν.Ι. 
και την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης κλινικών,  με την απεμπλοκή του Π.Γ.Ν.Ι. από τους 
εμβολιασμούς και την απασχόληση αναγκαίου για τις κλινικές και χειρουργεία προσωπικού 
και με την ενίσχυση με νέο προσωπικό, ώστε να απελευθερωθεί η δυνατότητα χρήσης 
κανονικών αδειών στο εξαντλημένο προσωπικό του Π.Γ.Ν.Ι. 

 5. Ενημέρωση σχετικά με την καταγραφή κρουσμάτων covid προσωπικού σε κλινικές και 

τμήματα ως εργατική ασθένεια, την διαδικασία ιχνηλάτησης και καραντίνας, την απουσία 

προληπτικών test στο προσωπικό του Π.Γ.Ν.Ι. και τις διαρκείς μετακινήσεις νοσηλευτικού 

προσωπικού από τους 2 τομεάρχες μέλη του προεδρείου του Δ.Σ. του συλλόγου, την 

επιτροπή λοιμώξεων και τον γιατρό εργασίας  τον αρμόδιο επισκέπτη υγείας του ιατρείου 

εργασίας του Π.Γ.Ν.Ι. 

 6. Σχετικά με το αποκλεισμό των νοσηλευτών της ΜΑΦ COVID 2 από την δωρεά κάρτας 
δωρεάς καυσίμων από την AVIN και την μη διόρθωση της αδικίας εδώ και 10 ημέρες. 

 7. Προετοιμασία της απεργίας που προκήρυξε η Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. στις 16 Φλεβάρη με αιχμή τις 
μονιμοποιήσεις συμβασιούχων,  την ένταξη στα ΒΑΕ  και την αποκατάσταση της λειτουργείας 
του νοσοκομείου για όλες τις ασθένειες που οφείλει να αντιμετωπίσει. 

 8. Εξηγήσεις από το προεδρείο για την μη συμμετοχή του συλλόγου ΠΓΝΙ στις κινητοποιήσεις 
της Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. στις 27-01 και 03-02 ημέρες δράσης για τα νοσοκομεία και την Π.Φ.Υ. 
αντίστοιχα. Εξηγήσεις του προεδρείου για την μακρόχρονη (από τον Οκτώβριο) απουσία 
τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. με πρόσκληση και θεματολογία παρότι είχαμε πλειάδα 
γεγονότων στο Π.Γ.Ν.Ι. 

 

 
Για τo Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων στο Π.Γ.Ν.Ι. 

 
 

 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 

Γεώργιος Φλούδας 

 ο Αναπ/τής Γραμματέας 

 
Αγγέλης Νικόλαος  

 
 

 


