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Συναδέλφισσες- συνάδελφοι, 

 

Τη Δευτέρα 1η Απρίλη η Διοίκηση του ΠΓΝΙ πραγματοποιεί εκδήλωση στο Αμφιθέατρο του 

Νοσοκομείου, παρουσία του υπουργού  Υγείας Ανδρέα Ξανθού .Στην πρόσκληση αναφέρεται « Θα 

ήταν ιδιαίτερη τιμή για τη Διοίκηση και τους εργαζόμενους (???) να παραστείτε στην εκδήλωση 

Το ΠΓΝΙ  λογοδοτεί στην κοινωνία-Οι πολίτες προτείνουν το Νοσοκομείο των αναγκών τους»  
 

 ----Η διοίκηση λογοδοτεί στην κοινωνία  ή οργανώνει μια φιέστα  για να ωραιοποιήσει την 

αντιλαϊκή  πολιτική της Κυβέρνησης στο ΠΓΝΙ;Η παρουσία του υπουργού υποδηλώνει το δεύτερο. 
 

----Η Διοίκηση μοιράζεται την ίδια τιμή με τους εργαζόμενους για τη συγκεκριμένη εκδήλωση;  

Από πού προκύπτει αυτό; Μήπως απ το γεγονός πως η πλειοψηφία του ΔΣ του συλλόγου(ΠΑΣΚΕ-

ΔΑΚΕ-ΣΥΡΙΖΑ) έχουν κοινό με τη Διοίκηση όραμα για το Νοσοκομείο- Επιχείρηση όπως επανειλημμένα 

έχουμε  καταγγείλει και αποδείξει και η στάση στήριξης  τους, δίνει αέρα στα αντιλαϊκά πανιά Διοίκησης 

και Υπουργείου? 
 

Συναδέλφισσες- συνάδελφοι, 
 

Ας θυμηθούμε  πως στα στοιχεία της έκθεσης πεπραγμένων για το 2018  που έχει αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του ΠΓΝΙ,  η Διοίκηση το μόνο που επέλεξε να παρουσιάσει δημόσια, είναι ο 

αριθμός  αύξησης εξωτερικών και νοσηλευόμενων ασθενών αφαιρώντας κάθε δείκτη 

επιβάρυνσης του προσωπικού που υπήρχε στην έκθεση  πεπραγμένων του 2017 κρύβοντας έτσι την 

επιδείνωση των όρων ασφαλείας για εργαζόμενους και ασθενείς . 
 

Η ανάλυση των στοιχείων έδειξε  την περαιτέρω «τεράστια» σε μέγεθος αύξηση της 

εντατικοποίηση της εργασίας του προσωπικού, την καθήλωση της πραγματικής χρηματοδότησης στα 

επίπεδα του 2017,  την τεράστια αύξηση των ασθενών που καταθέτουν χαράτσι στα απογευματινά 

ιατρεία, την γύμνια της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ήπειρο  και την περαιτέρω εξάρτηση της 

λειτουργίας του ΠΓΝΙ από τα ασφαλιστικά ταμεία, την Περιφέρεια και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, λόγω 

της  υποχρηματοδότησης από τον κρατικό προύπολογισμό.  
 

Οι εργαζόμενοι στο ΠΓΝΙ στα τέσσερα χρόνια της διακυβέρνησης Σύριζα βιώσαμε στο πετσί μας τι 

σημαίνει συνέχιση της πολιτικής των προηγούμενων κυβερνήσεων, τι σημαίνει εντατικοποίηση, τι 

σημαίνει σταθερά μειούμενη κρατική χρηματοδότηση και επιβάρυνση των ασφαλιστικών ταμείων, τι 

σημαίνει λειτουργία του Νοσοκομείου με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.  

 

 

 

ΌΛΟΙ  ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/4/2019 ΣΤΙΣ 10:00 ΠΜ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ 

ΠΓΝΙ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ!  
 

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΨΕ ΤΟΥΣ 

ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ. 
 



Αναλυτικότερα: 

 Άνοιξε το 4ο  κτίριο ανέπτυξαν νέες κλινικές –εργαστήρια χωρίς την ελάχιστη αναγκαία 

στελέχωση και χρηματοδότηση.  

 Συγχωνεύτηκαν   κλινικές και διαταράχτηκε η λειτουργίας με τις μετακινήσεις-ανακάτεμα 

του  προσωπικού τους ,σε μια περίοδο που αυξάνονταν η επιβάρυνση τους, για να ανοίξουν 

νέες. 

 Οι συμβασιούχοι καθαριότητας-σίτισης και φύλαξης  που προσλήφθηκαν για να 

καλύψουν τα 3 κτίρια και βρέθηκαν με ένα επιπλέον κτίριο 8.000τμ  

 Η τεράστια αύξηση των εξωτερικών ασθενών σε Τακτικά κατά 15%  και στα 

Απογευματινά ιατρεία (επί πληρωμής) κατά  40%, δείχνει και την πλήρη γύμνια σε δομές 

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας  και αποκαλύπτει ότι η ανάπτυξη ΠΦΥ είναι ένα 

προπαγανδιστικό τρικ της κυβέρνησης που διατήρησε τα ερείπια που παρέλαβε από τις 

προηγούμενες κυβερνήσεις. 
 

Πολύτιμες υπηρεσίες στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς προσφέρουν οι παρατάξεις του παλιού 

και νέου κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού. Όχι μόνο αποκρύπτουν τα κυβερνητικά 

σχέδια για λειτουργία των δημόσιων μονάδων υγείας ως επιχειρηματικές μονάδες αλλά και 

συστηματικά καλλιεργούν αυταπάτες περί «δίκαιης ανάπτυξης με κοινωνική συνοχή», ενώ είναι 

φανερό ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη, δηλαδή η αύξηση των επιχειρηματικών κερδών απαιτεί όχι μόνο 

τη διατήρηση αλλά και την επέκταση των αντιλαϊκών μέτρων σε βάρος μας. 
 

 

Δεν μπορεί να είναι επιθυμητή και να αποτελεί τιμή για  τους εργαζόμενους η παρουσία του 

εκπροσώπου της Κυβέρνησης που ευθύνεται για  την κατάσταση που βιώνουμε στα Νοσοκομεία 

και σε όλες τις δομές Υγείας -Πρόνοιας 
 

 Σας καλούμε να δώσουμε αγωνιστικό παρών με κινητοποίηση-παράσταση διαμαρτυρίας 

απέναντι στον υπουργό της κυβέρνησης που ευθύνεται για την υποχρηματοδότηση και την 

υποστελέχωση του ΠΓΝΙ , επεκτείνοντας παράλληλα τις δραστηριότητες του και εξαντλώντας ακόμη πιο 

πολύ το ήδη κουρασμένο και λιγοστό προσωπικό 
 

Διεκδικούμε: 

 Αποκλειστική δημόσια & δωρεάν υγεία με κατάργηση κάθε επιχειρηματικής 

δράσης. 

 Κατάργηση κάθε πληρωμής για φάρμακα και εξετάσεις 

 Μαζικές  προσλήψεις  μόνιμου  προσωπικού για τη στελέχωση του νέου 

νοσοκομείου & αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στην υγεία 

 Καμιά περικοπή του ανθυγιεινού επιδόματος-  Επέκταση  &  σε  άλλου  κλάδους  

-  Ένταξη στα  ΒΑΕ. 

ΟΛΟΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/4/2019 ΣΤΙΣ 10:00   

ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΠΓΝΙ 

 


