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ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ  ΓΕΩΡΓΙΟΤ Μ. ΦΛΟΤΔΑ 
ΥΡΟΨΗΦΙΟΥ ΕΚΡΟΣΩΡΟΥ ΤΩΝ ΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ρ.Γ.Ν.Ι. 
ΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ Ρ.Γ.Ν.Ι. 
 

Ιωάννινα, Μάιοσ 2018 
Φίλεσ και Φίλοι, 
Συναδζλφιςςεσ και Συνάδελφοι,  
 

 Ρριν δφο χρόνια με ςτθρίξατε με τθν ψιφο ςασ και κυρίωσ με τθν 
εμπιςτοςφνθ ςασ, ςτον αγϊνα μου για τθ διεκδίκθςθ τθσ κζςθσ του αιρετοφ 
εκπροςϊπου ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο του Νοςοκομείου, κζςθ τθν οποία 
υπθρζτθςα μζχρι και ςιμερα.  
 Υπθρζτθςα τθ κζςθ αυτι με αίςκθμα ευκφνθσ, κυρίωσ προσ εςάσ που 
εκπροςωποφςα, αλλά και προσ τθν τοπικι Κοινωνία, ςτθν οποία όφειλα να 
προαςπίςω τον δθμόςιο χαρακτιρα και τθν ποιοτικι παροχι υπθρεςιϊν υγείασ του 
Ρ.Γ.Ν.Ι. 
 Πλο αυτό το διάςτθμα εργάςτθκα ςυςτθματικά, μεταφζροντασ ςτο Δ.Σ. τισ 
αποφάςεισ αλλά και τουσ προβλθματιςμοφσ και τισ αγωνίεσ του Συλλόγου 
Εργαηομζνων, ςτθρίηοντασ ςκεναρά τα δικαιϊματά ςασ, αλλά και το ςυμφζρον του 
Ρ.Γ.Ν.Ι. 
 Για κάκε κίνθςι μου φρόντιηα να ενθμερϊνω τον Σφλλογο Εργαηομζνων και 
τουσ Εργαηομζνουσ του Νοςοκομείου, ενϊ ςυνεργάςτθκα και με τον αναπλθρωτι 
εκπρόςωπο των Εργαηομζνων ςε κοινζσ δράςεισ που αφοροφςαν ςτιριξθ των 
Εργαηομζνων, όςο και τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ του Ρ.Γ.Ν.Ι. Στθ ςυνζχεια 
παρακζτω κωδικοποιθμζνα ςθμεία από τισ παρεμβάςεισ μου ςτο Δ.Σ. του Ρ.Γ.Ν.Ι. 
κατά τθν παρελκοφςα διετία 2016 – 2018.  
 

Βαςικά ςθμεία από τισ τοποκετιςεισ Γεωργίου Μ. Φλοφδα  ςτο Δ.Σ. του Ρ.Γ.Ν.Ι. κατά τθν 
παρελκοφςα διετία 2016 – 2018 (καταχωρθμζνεσ ςτα πρακτικά του Δ.Σ. του Ρ.Γ.Ν.Ι.) 
 

Αϋ) 2016 (30/06/2016 ζωσ 31/12/2016) – 18 υμβοφλια 
- 7/7/2016: Ραρζμβαςθ για τισ ελλείψεισ ςε υπαλλιλουσ κλάδου ΤΕ Μαιϊν – Μαιευτϊν. 
Αποτζλεςμα τθσ παρζμβαςθσ, ιταν θ ςυμπερίλθψθ 4 κζςεων του εν λόγω κλάδου ςτθν  
προκιρυξθ 7Κ του Α.Σ.Ε.Ρ. κακϊσ θ πρόςλθψθ προςωπικοφ μζςω ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. 
- 28/7/2016: Ραρζμβαςθ για τθν διαμόρφωςθ των κριτθρίων μετακίνθςθσ του 
Νοςθλευτικοφ Ρροςωπικοφ. Ξεκάκαρθ αντίκεςθ ςτθν επιχειρθκείςα διαμόρφωςθ των 
Κριτθρίων από τθ Διοίκθςθ του Ιδρφματοσ. 
- 31/8/2016: Ραρζμβαςθ ςτο Δ.Σ. αναφορικά με τθ λειτουργία του τμιματοσ Ψθφιακισ 
Μαςτογραφίασ και τθν ζναρξθ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ Βιοψιϊν. 
- 7/9/2016: Ραρζμβαςθ προσ τον Διμο Ιωαννιτϊν αναφορικά με τα αδζςποτα ηϊα που 
ηουν ςτον χϊρο του Νοςοκομείου. 
- 15/9/2016: Ραρζμβαςθ για τθ μθ καταβολι δεδουλευμζνων ςτουσ εργαηομζνουσ ςτθν 
Ολοιμερθ λειτουργία από τον Μάιο του 2015. 
- 29/9/2016: Ραρζμβαςθ για τθ Λειτουργία τθσ Ψυχιατρικισ Κλινικισ αναφορικά με α) με 
τον εςωτερικό κανονιςμό λειτουργίασ, β) τθ Μονάδα Οξζων Ρεριςτατικϊν και γ) τθν 
αποκατάςταςθ βλαβϊν ςε ξενοδοχειακό εξοπλιςμό. 
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- 13/10/2016: Ραρζμβαςθ για τθν ζνδυςθ και υπόδθςθ του Ρροςωπικοφ. 
- 13/10/2016: Ραρζμβαςθ για τθ λειτουργία του Ακτινολογικοφ Εργαςτθρίου ςτο Τ.Ε.Ρ. 
- 31/10/2016: Ρρόταςθ για ςυνεργαςία με τθν τοπικι Κοινωνία και τουσ Φορείσ για τον 
ευπρεπιςμό των κτθριακϊν εγκαταςτάςεων και του περιβάλλοντα χϊρου του Ρ.Γ.Ν.Ι. 
- 31/10/2016: Ρρόταςθ για ενζργειεσ που κα ςυμβάλλουν ςτον περιοριςμό απωλειϊν 
ςτθ Θζρμανςθ του Νοςοκομείου και τθν εξοικονόμθςθ πόρων. 
- 8/11/2016: Ρρόταςθ για τθν αναβάκμιςθ του ελζγχου πρόςβαςθσ ςτον χϊρο 
ςτάκμευςθσ του Ρροςωπικοφ με τθ χριςθ ειδικϊν καρτϊν ειςόδου. Το ζργο βρίςκεται εν 
εξελίξει. 
- 8/11/2016: Ραρζμβαςθ για τθ λειτουργία του Ρακολογοανατομικοφ Εργαςτθρίου   
α) αναφορικά με τισ ελλείψεισ προςωπικοφ (διοικθτικό, παραϊατρικό), β) αναφορικά με 
τθ βελτίωςθ του χϊρου και του εξοπλιςμοφ. 
- 15/12/2016: Ρροτάςεισ τθν βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ  αςκενϊν – ςυνοδϊν. 
Συγκεκριμζνα α) πρόταςθ για διαγωνιςμό που κα αφορά ανακλινόμενεσ καρζκλεσ για 
τουσ ςυνοδοφσ και τθλεοράςεων για τουσ αςκενείσ και β) πρόταςθ αναφορικά με τθν 
οριοκζτθςθ του επιςκεπτθρίου. 
- 29/12/2016: Συνεργαςία με Υπθρεςιακοφσ Ραράγοντεσ για τθν καταβολι υπερωριϊν 
του ζτουσ 2014 (μινεσ Νοζμβριοσ – Δεκζμβριοσ), θ οποίεσ κατεβλικειςαν ςτουσ 
δικαιοφχουσ ςτισ 13 – 01 – 2017.  
 

Βϋ) 2017 (1/1/2017 ζωσ 31/12/2017) – 33 υμβοφλια 
- 18/1/2017: Ραρζμβαςθ για α) τισ ενζργειεσ για τθν ζναρξθ εγκατάςταςθσ του νζου 
Μαγνθτικοφ Τομογράφου, β) για τθν ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων του Ξενϊνα και του 
«Οίκου Ιατρϊν» κακϊσ και των μθχανολογικϊν τουσ εγκαταςτάςεων, και γ) για τθν 
ανεμπόδιςτθ λειτουργία του Ρ.Γ.Ν.Ι. κακϊσ και τθν αςφαλι μετακίνθςθ του Ρροςωπικοφ 
κατά τθ ςφοδρι χιονόπτωςθ τθσ περιόδου εκείνθσ. 
- 31/1/2017: Ρροτάςεισ ςχετικά με τθ διαχείριςθ και τθ ςτιριξθ προςφφγων. 
- 16/2/2017: Ανάδειξθ τθσ τραγικισ ζλλειψθσ ςε Ρροςωπικό τθσ Γραμματείασ του 
Ακτινολογικοφ, που απειλοφςε τθν απρόςκοπτθ λειτουργία όλου του Εργαςτθρίου. 
- 22/3/2017: Ρρόταςθ για τθ διευκζτθςθ του προβλιματοσ ςτάκμευςθσ αυτοκινιτων 
ΑμΕΑ. 
- 19/6/2017: Ρρωτοβουλία για τθν ενθμζρωςθ τθσ Νζασ Διοίκθςθσ του Ρ.Γ.Ν.Ι. 
αναφορικά με τα κριτιρια μετακίνθςθσ του Νοςθλευτικοφ Ρροςωπικοφ. 
- 26/6/2017: Ενθμζρωςθ αναφορικά με τα προβλιματα – δυςκολίεσ που δθμιουργεί θ 
διαχείριςθ του προγράμματοσ εργαςίασ του Ρροςωπικοφ μζςω ΗΔΙΚΑ από τουσ 
Ρροϊςταμζνουσ. 
- 17/7/2017: Ρρόταςθ για ενίςχυςθ του Ρ.Γ.Ν.Ι. με τροχιλατα αμαξίδια μεταφοράσ 
αςκενϊν, με χρθματοδότθςθ τθσ Ρεριφζρειασ Ηπείρου. 
- 17/7/2017: Σχετικά με τθν ανάπλαςθ τθσ Λεωφόρου Σταφρου Νιάρχου, ςυνάντθςθ με 
τον Ρεριφερειάρχθ Ηπείρου κακϊσ και παρζμβαςθ ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο. 
- 22/8/2017: Εκ νζου παρεμβάςεισ για α) τθν καταβολι δεδουλευμζνων ςτθν Ολοιμερθ 
λειτουργία και β)  τα κριτιρια μετακίνθςθσ Νοςθλευτικοφ Ρροςωπικοφ. 
- 10/9/2017: Ρρόταςθ για πραγματοποίθςθ Ημερίδασ για τα Τροχαία ςε ςυνεργαςία με 
φορείσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ, με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ του Κοινοφ.  
- 18/9/2016: Ρροτάςεισ για τθν δια βίου εκπαίδευςθ του Ρροςωπικοφ όλων των 
Εκπαιδευτικϊν κατθγοριϊν. 
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- 25/9/2016: Ενθμζρωςθ για τθν πορεία των εργαςιϊν για τθν αναβάκμιςθ τθσ 
λειτουργίασ  του Ακτινολογικοφ Εργαςτθρίου ςτο Τ.Ε.Ρ. και πρόταςθ για αναβάκμιςθ του 
μθχανιματοσ ςε ψθφιακό. 
- 28/9/2016: Ρρόταςθ για τθν ενίςχυςθ τθσ δράςθσ του Συλλόγου Εργαηομζνων 
αναφορικά με τθν παράδοςθ μακθμάτων Αγγλικισ Γλϊςςασ ςτουσ Εργαηομζνουσ. 
- 30/10/2017: Ραρζμβαςθ για τισ δθλϊςεισ του αναπλ. Υπουργοφ Υγείασ, αναφορικά με 
τθν Κακαριότθτα και τθν επιτροπι που εκπόνθςε τθν μελζτθ για το Ρ.Γ.Ν.Ι. 
- 15/11/2017: Συηιτθςθ για τισ ελλείψεισ ςε Νοςθλευτικό Ρροςωπικό, όπωσ προκφπτουν 
από τον Οργανιςμό του Ρ.Γ.Ν.Ι. 
- 14/12/2017: Ρρόταςθ για τθ λειτουργία του Νζου Κτθρίου μόνο εφόςον 
εξαςφαλιςτοφν κζςεισ για νζο Ρροςωπικό επαρκισ Χρθματοδότθςθ και νζοσ 
Οργανιςμόσ. 
 
Γϋ) 2018 (1/1/2018 ζωσ 12/4/2018) – 11 υμβοφλια 
- 22/1/2018: Εναντίωςθ και απόρριψθ τθσ πρόταςθσ για τθ χωροκζτθςθ των Κλινικϊν και 
τθν ανάπτυξθ του 4ου Κτθρίου. 
- 22/1/2018: Ρρόταςθ για αλλαγι του τρόπου διαχείριςθσ των Μεταφορζων Αςκενϊν. 
- 12/2/2018: Ρρόταςθ για προμικεια θλεκτροκίνθτου οχιματοσ μεταφοράσ αςκενϊν 
εντόσ των δομϊν του Ρ.Γ.Ν.Ι. και αναηιτθςθ χρθματοδότθςθσ μζςω χορθγιϊν για τθν 
αντικατάςταςθ φκαρζντοσ εξοπλιςμοφ. 
- 22/3/2018: Ενθμζρωςθ του Δ.Σ. για τισ επιπτϊςεισ ςε Ρ.Γ.Ν.Ι. και Ρροςωπικό από τθ μθ 
λειτουργία του Υπθρεςιακοφ Συμβουλίου. 
- 22/3/2018: Ρρόταςθ προσ τθ Διοίκθςθ για τθ ςτιριξθ του Επικουρικοφ Ρροςωπικοφ με 
τθν αναγνϊριςθ πωσ αυτό καλφπτει πάγιεσ και διαρκείσ ανάγκεσ. 
- 12/4/2018: Ραρζμβαςθ για τθν ανάκλθςθ τθσ απόφαςθσ από 22/3/2018 αναφορικά με 
τθν κατάργθςθ όλων των Υπευκφνων – Υπολόγων τθσ Νοςθλευτικισ Υπθρεςίασ. 
- 4/5/2018: Ραρζμβαςθ αναφορικά με τθν απόφαςθ του Διοικθτι για τθν μείωςθ του 
αρικμοφ των Εργαηομζνων και τθν περικοπι των ωρϊν εργαςίασ ςτθν Ολοιμερθ 
Λειτουργία. Εκφράςτθκε θ κάκετα αρνθτικι κζςθ απζναντι ς’ αυτι τθν απόφαςθ θ οποία 
κα πλιξει τον εν λόγω κεςμό, με ότι αντίκτυπο αυτό ςυνεπάγεται ςτθν εξυπθρζτθςθ των 
αςκενϊν.  
 - 4/5/2018: Ραρζμβαςθ αναφορικά με τθ λειτουργία τθσ Μ.Τ.Ν.  
 

Συνοψίηοντασ τισ παρεμβάςεισ μου ςτο Δ.Σ. του Ρ.Γ.Ν.Ι., μπορείτε να 
διαπιςτϊςετε ότι θ δράςθ μου ς’ αυτό ιταν ςυνεχισ, και πωσ κατεβλικθ κάκε 
δυνατι προςπάκεια να ςτθριχκοφν τα δικαιϊματα των Εργαηομζνων κακϊσ και θ 
εξαςφάλιςθ ενόσ πλαιςίου ιςονομίασ και δικαιοςφνθσ.  

Με τθν παροφςα ανοικτι επιςτολι μου, επανζρχομαι και πάλι ςτθν αναφορά 
μου για τθν ςπουδαιότθτα τθσ εκπροςϊπθςισ μασ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο του 
Νοςοκομείου. Σε ζνα όργανο που είναι υπεφκυνο για τθ λιψθ πολφ ςοβαρϊν και 
καίριων αποφάςεων που μποροφν να επθρεάςουν τον κακζνα από μασ ξεχωριςτά 
αλλά και όλουσ τουσ Εργαηομζνουσ ςυνολικά. Η μζχρι τϊρα πορεία κεωρϊ πωσ ζχει 
κάνει ςαφζσ πωσ ο Εκπρόςωποσ των Εργαηομζνων ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο, οποίοσ 
ςυμμετζχει με ιςότιμθ ψιφο ςτθν λιψθ των αποφάςεων, μπορεί να διαδραματίςει 
ενεργό ρόλο ςτθν ςυμμετοχι των Εργαηομζνων ςτθν Διοίκθςθ του Ιδρφματοσ. Η 
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ςφμπνοια μεταξφ Συλλόγου και Εκπροςϊπου, αποτελεί τθν χρυςι τομι για τθν 
αγωνιςτικι ςτιριξθ των δικαιωμάτων μασ, πραγματικότθτα που μπορεί εφκολα να 
υλοποιθκεί ςτο Ρρόςωπο του Ρρόεδρου του Συλλόγου. 

Σε μια περίοδο που τα Νοςοκομεία μασ βρίςκονται ζνα βιμα πριν τθ γενικι 
κατάρρευςθ, εξαιτίασ των πολιτικϊν που αςκοφνται, οι Εργαηόμενοι βρίςκονται 
περιςςότερο εκτεκειμζνοι από οποτεδιποτε άλλοτε. Δεν υπάρχει καιρόσ για 
πειραματιςμοφσ. Η ςυςπείρωςι μασ είναι προαπαιτοφμενθ για τθ κωράκιςι μασ! 

Μζςα από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Νοςοκομείου μασ δεςμευόμαςτε και 
πάλι να αγωνιςτοφμε για:  
- Σθν κατανομι των διακζςιμων κονδυλίων για τθν κατά προτεραιότθτα καταβολι 
των αμοιβϊν των Εργαηομζνων. 
- Σθν αξιοκρατικι κάλυψθ των κζςεων ευκφνθσ. Λειτουργία Τπθρεςιακοφ 
υμβουλίου για κρίςεισ Προϊςταμζνων – Διευκυντϊν. ε περίπτωςθ που θ κάλυψθ 
γίνεται με απόφαςθ Διοικθτι, κα πρζπει να εφαρμόηονται οι διατάξεισ του 
Ν.4369/2016. 
- Σθν εφαρμογι αξιοκρατικϊν κριτθρίων ςτισ μετακινιςεισ του Νοςθλευτικοφ 
Προςωπικοφ με ςχετικι απόφαςθ από το Δ.. 
- Σθν αποτροπι τθσ περαιτζρω ςυρρίκνωςθσ του Προςωπικοφ. 
- Σθν υποβολι αιτθμάτων για προςλιψεισ Προςωπικοφ (μόνιμου ι και 
επικουρικοφ). 
- Σον εκςυγχρονιςμό του Οργανιςμοφ του Νοςοκομείου εναρμονιςμζνο με τισ 
ανάγκεσ που επιτάςςει θ εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ, όπωσ τθσ Πλθροφορικισ και τθσ 
Βιοϊατρικισ, αλλά κυρίωσ τισ ανάγκεσ που δθμιουργεί θ λειτουργία του Νζου 
Κτθρίου. 
- Σθν εφαρμογι και λειτουργικότθτα τθσ πρόςφατα λθφκείςασ απόφαςθσ για τον 
Ιατρό Εργαςίασ και Σεχνικό Αςφαλείασ, αναφορικά με τθ ςτελζχωςθ των δφο 
αυτϊν κζςεων με μόνιμο Προςωπικό (απόφαςθ 9/13.04.2018 Θ.16). 
- Σθν αναβάκμιςθ τθσ Τπθρεςίασ Πλθροφορικισ και του Σμιματοσ Ποιότθτασ. 
- Σθν διεφρυνςθ των «Κλειςτϊν Σμθμάτων» και τθν παροχι ςτουσ Εργαηομζνουσ 
των ευεργετθμάτων που ορίηει ο Νόμοσ. 
- Αναφορικά με τθ λειτουργία του Νζου Κτθρίου, διεκδικοφμε να ξεκινιςει θ 
λειτουργία του ΜΟΝΟ όταν: i) Γίνουν οι απαραίτθτεσ προςλιψεισ Προςωπικοφ, ii) 
Σροποποιθκεί κατάλλθλα ο Οργανιςμόσ του Νοςοκομείου, iii) εξαςφαλιςκεί  θ 
αναγκαία χρθματοδότθςθ. 
- Σθν εξεφρεςθ αναγκαίων πόρων για τθν ςυντιρθςθ των Κτθριακϊν δομϊν του 
Νοςοκομείου. 
- Σθν χοριγθςθ ςτολϊν – υποδθμάτων ςε όλεσ τισ ειδικότθτεσ του Προςωπικοφ 
που δικαιοφνται (Νοςθλευτζσ, Παραϊατρικό, Σεχνικοφσ κτλ). 
- Σθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ γευμάτων για τουσ εφθμερεφοντεσ ιατροφσ. 
- Σθν Πιςτοποίθςθ του Νοςοκομείου κατά το πρότυπο ISO. 
- Σθν περαιτζρω ςτιριξθ του 31ου Νθπιαγωγείου, βάςει των νζων δεδομζνων που 
επιτάςςουν τθν υποχρεωτικι διετι φοίτθςθ των νθπίων από το 4ο ζτοσ τθσ θλικίασ 
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τουσ, και του Παιδικοφ τακμοφ του Νοςοκομείου, υλικοτεχνικά και με κάκε άλλο 
δυνατό μζςο. 
- Σθν υιοκζτθςθ κοινϊν και αξιοκρατικϊν διαδικαςιϊν για τθν ςτιριξθ 
Εργαηομζνων που αντιμετωπίηουν ςοβαρά προβλιματα υγείασ. 
- Σθν αναβάκμιςθ των υποδομϊν Πλθροφορικισ και των Πλθροφοριακϊν 
υςτθμάτων του Νοςοκομείου. 
- Σθν αξιοποίθςθ ευρωπαϊκϊν κονδυλίων ι και δωρεϊν από Ιδρφματα (π.χ. 
«Νιάρχειο») ι δθμόςιουσ Φορείσ (π.χ. Περιφζρεια) για τθν αντικατάςταςθ και 
ανανζωςθ ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ (ςε Μ.Ε.Θ. Μ.Ε.Π.Κ., Χ/Ο, Μ.Ε.Ν.Ν., 
Εργαςτιρια, Κλινικζσ κτλ), Ηλεκτρομθχανολογικοφ και Ξενοδοχειακοφ 
εξοπλιςμοφ, εξοπλιςμοφσ Πλθροφορικισ, κτλ. 
- Σθν ιςότιμθ αντιμετϊπιςθ του Π.Γ.Ν.Ι. με τα άλλα Πανεπιςτθμιακά Νοςοκομεία 
τθσ Χϊρασ, ςε ότι αφορά τον προχπολογιςμό. 
- Σθν άμεςθ καταβολι των δεδουλευμζνων ςτο πλαίςιο τθσ Ολοιμερθσ 
Λειτουργίασ.  
- Σθν πρόβλεψθ κζςεων μόνιμου Προςωπικοφ ςτον Οργανιςμό, αναφορικά με τθν 
Εςτίαςθ τθν Κακαριότθτα, τον Ιματιςμό, τθν Φφλαξθ και άμεςθ προκιρυξι τουσ. 
τθν προκιρυξθ αυτι (άμεςα μζχρι το 2019) πρζπει να εξαςφαλίηεται ςαφζσ 
προβάδιςμα ςτουσ υπθρετοφντεσ και μοριοδότθςθ όλων των εργαηομζνων ςτισ 
αντίςτοιχεσ κζςεισ μζςω ςυμβάςεων ΙΔΟΧ. 
- Σθν προςαρμογι του Νοςοκομείου ςτισ απαιτιςεισ που επιβάλλει ο νζοσ 
Ευρωπαϊκόσ Κανονιςμόσ για τθν αςφάλεια των Προςωπικϊν Δεδομζνων (GDPR) 
που κα ιςχφει από 25/5/2018. 
 

Στο πλαίςιο αυτό δθλϊνουμε κάκετα αρνθτικοί:  
- Με τθν εφαρμογι τθσ προτεινόμενθσ – θλεκτρονικισ πλζον – «αξιολόγθςθσ» θ 
οποία δεν πλθροί καμία προχπόκεςθ αξιοκρατίασ και κατ’ ουςίαν  αξιολογικισ 
διάκεςθσ ζναντι του προςωπικοφ. υμπορευόμαςτε με τθν απόφαςθ τθσ 
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. και τθσ Α.Δ.Ε.Δ.Τ. για απεργία – αποχι.  
- Με τθν λειτουργία τθσ «ΕΑΝ Α.Ε.», για τον ζλεγχο των οικονομικϊν των 
Νοςοκομείων και των Εργαηομζνων. Θεωροφμε πωσ καμία Ιδιωτικι Εταιρεία δεν 
ζχει κζςθ ςτθ διαδικαςία αυτι, θ οποία πρζπει να ζχει απολφτωσ Δθμόςιο 
χαρακτιρα και ζλεγχο. 
- Σζλοσ δθλϊνουμε ότι εν όψει των «εγκλθματικϊν» αλλαγϊν ςτο Αςφαλιςτικό, 
είναι αναγκαία θ άμεςθ ζνταξθ των Τγειονομικϊν Τπαλλιλων ςτα «Βαρζα και 
Ανκυγιεινά». Προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι κα πρζπει να κινθκεί και θ Διοίκθςθ του 
Νοςοκομείου και να ςτθρίξει με κάκε τρόπο τθν προοπτικι αυτι. 
 
Φίλεσ και Φίλοι, 
Συναδζλφιςςεσ και Συνάδελφοι,  
 
Ο μεγαλφτεροσ κίνδυνοσ που ελλοχεφει για τα δικαιϊματά μασ είναι θ διάςπαςθ και 
ο διχαςμόσ των Εργαηομζνων. Αντίπαλόσ μασ είναι οι κυβερνθτικζσ επιλογζσ τθσ 
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οικονομικισ εξακλίωςθσ και τθσ απαξίωςθσ του Δθμόςιου Συςτιματοσ Υγείασ. 
Κάποιοι προςπάκθςαν και προςπακοφν να διχάςουν τουσ Εργαηομζνουσ, αςκϊντασ 
παραπλανθτικι και αποπροςανατολιςτικι πολιτικι, αποςκοπϊντασ ευκαιριακά ςε 
εκλογικά οφζλθ. Μθ παραπλανάςτε! Τα προβλιματα μασ είναι κοινά. Δεν ζχουν 
οφτε κλάδο, οφτε ειδικότθτα, οφτε κομματικι ταυτότθτα. Αφοροφν και πλιττουν τον 
κακζνα μασ ξεχωριςτά αλλά ςυνάμα και όλουσ μαηί: 
- Οφειλζσ δεδουλευμζνων (π.χ. ςτθν Ολοιμερθ Λειτουργία του Π.Γ.Ν.Ι.). 
- Σραγικζσ ελλείψεισ ςε Προςωπικό, οι οποίεσ κζτουν ςε κίνδυνο τθν αςφάλεια 
των αςκενϊν αλλά και τθν αςφάλεια των Εργαηομζνων. 
- Ανεπαρκισ χρθματοδότθςθ που δεν καλφπτει τισ ανάγκεσ λειτουργίασ του 
Π.Γ.Ν.Ι. και τθσ ςυντιρθςθσ των κτθριακϊν δομϊν αλλά και του 
ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ. 
- Αξιολόγθςθ Προςωπικοφ ςτθν οποία ζγινε αναφορά παραπάνω. 
 
Το πεδίο δράςθσ είναι ανοικτό. Το διακφβευμα μείηονοσ ςθμαςίασ για όλουσ μασ. Η 
ςθμαςία τθσ επιλογισ μασ κακοριςτικι για όλουσ μασ. Σασ καλϊ να με τιμιςετε με 
τθν εμπιςτοςφνθ ςασ. 
 

 
 

ΤΠΟΨΗΦΙΟ  ΕΚΠΡΟΩΠΟ ΣΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Π.Γ.Ν.Ι. 

 

16 Μαΐου 2018  
 

Ψθφίηουμε για τον δικό μασ Εκπρόςωπο  
ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο του Π.Γ.Ν.Ι. 
ΑΙΘΟΤΑ ΚΕΚ ΙΙ Π.Γ.Ν.Ι. (Α’ Τπόγειο) 

  Από τισ 07:00 ζωσ και τισ 17:00 
*βάηουμε μόνο ζνα ςταυρό (+)] 


