
ΑΣΥ ΠΓΝΙ : ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 01-02-2023 και 12 ΤΟ 

ΜΕΣΗΜΕΡΙ. 

Αγαπητοί συνάδελφοι του προεδρείου,  

Έχουν περάσει 2+ μήνες  από την τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ με πλειάδα ζητημάτων να έχουν 

προκύψει. Για μία ακόμη φορά αποστείλατε πρόσκληση για συνεδρίαση του ΔΣ με φτωχότατο 

περιεχόμενο θεμάτων,  χωρίς να μας έχετε ρωτήσει για πιθανά θέματα που εκτιμούμε ως σημαντικά να 

συζητηθούνε. Μετά από τηλεφωνική διαμαρτυρία μου προς τον πρόεδρο σας αποστέλλω τα παρακάτω 

θέματα: 

Κατ΄αρχήν θεωρούμε υποκριτικό από μέρους σας να θέτετε ως θέμα αυριανής συζήτησης 

την συν-διοργάνωση κοπής πίτας του Συλλόγου  με την Διοίκηση,  όταν αυτή έχει επισήμως 

ανακοινωθεί για την Παρασκευή 3-01-2023, ως προεκλογική-κομματική μάλλον φιέστα, αλλιώς 

δεν κατανοούμε την σπουδή για ανακοίνωση συνδιοργάνωσης σε συνεννόηση με τη Διοίκηση 

ΑΛΛΑ χωρίς καμία ενημέρωσή μας. ***Το παρελθόν δυστυχώς επαναλαμβάνεται ως φάρσα…. 

ΘΕΜΑΤΑ: 

1ον Όσον αφορά τους ΣΟΧ, απαίτηση ενημέρωσης για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο 

διαγωνισμός  και τις προθέσεις της διοίκησης για τα οποία έχουμε παραδόξως πλήρη σκοτάδια.  

Προγραμματισμό 2ωρης στάσης εργασίας  και κινητοποίησης την ερχόμενη εβδομάδα δίνοντας 

δημοσιότητα στο θέμα εν όψει του δικαστηρίου. 

2ον Άμεση παρέμβαση στη Διοίκηση για τους 24 συναδέλφους του προγράμματος ΟΑΕΔ των 

οποίων οι συμβάσεις ξεκινούν να λήγουν από αρχές Φλεβάρη και  δεν υπάρχει για 1η χρονιά τέτοια 

χρονική στιγμή,  καμία ενημέρωση για την τύχη της ανανέωσης των συμβάσεών τους, λίγες ημέρες πριν 

τη λήξη τους. Αφορά στο ΠΓΝΙ 2 διοικητικούς, 6 παραϊατρικό προσωπικό και 16 της νοσηλευτικής 

υπηρεσίας (7 τραυματιοφορείς, 3 ΤΕ νοσηλευτικής, 1 ΤΕ φυσικοθεραπείας, 5 ΔΕ νοσηλευτικής, 4 ΔΕ 

χειριστών ακτινολόγων, 1 ΔΕ βοηθών ιατρικών εργαστηρίων, 1ΤΕ ιατρικών εργαστηρίων) οι οποίοι ως 

ωφελούμενοι και όχι κανονικοί εργαζόμενοι έχουν πολύ λιγότερα μισθολογικά και εργασιακά 

δικαιώματα από τους άλλους συμβασιούχους εκτελώντας παραυτα τα ίδια ακριβώς καθήκοντα 

και ανάληψη ευθύνης, γεγονός το οποίο πρέπει να επιλυθεί άμεσα. 

3ον Ενημέρωση από τον πρόεδρο του συλλόγου και εκπρόσωπο εργαζομένων στο ΔΣ του ΠΓΝΙ 

για την εκτελούμενη υποχρεωτική απογραφή στο τέλος του έτους για μια μερίδα του 

προσωπικού  με πληρωμή υπερωριακής απασχόλησης και για τους υπόλοιπους χωρίς καμία 

πληρωμή ως μέρος των τυπικών καθηκόντων τους. 

4ον Αναφορικά με τα συγκεντρωτικά στοιχεία λειτουργίας του ΠΓΝΙ το 2022 από την Υπηρεσία 

Πληροφορικής τα οποία  παρουσιάζουν τεράστια αύξηση του παραγόμενου κλινικού έργου με το ίδιο ή 

και λιγότερο προσωπικό από το 2019 σε κάποιες κατηγορίες και την απόπειρα της διοίκησης να δώσει 

στρεβλή δημόσια εικόνα  στον απολογισμό της,  προσβάλλοντας όσους έχουν φορτωθεί την 

καταγραφόμενη επιβάρυνση.  Υπόμνημα διαμαρτυρίας και προγραμματισμό παράστασης 



διαμαρτυρία στην Διοίκηση με 1ωρη στάση εργασίας,  με αίτημα την άμεση πρόσληψη 

προσωπικού και επίλυση του προβλήματος των χιλιάδων χρωστούμενων ημερών αδείας και 

ρεπό. 

5ον Προβλήματα υποστελέχωσης και λειτουργίας του φαρμακείου του ΠΓΝΙ και ακρόαση 

συναδέλφων βοηθών φαρμακείου. 

6ον Προβλήματα υποστελέχωσης της Μαιευτικής Κλινικής και ακρόαση συναδέλφων που θέλουν 

να παραστούνε στο ΔΣ. 

7ον Προβλήματα- ζητήματα  στελέχωσης της Ψυχιατρικής Κλινικής μετά και την επιστροφή των 

ανεμβολίαστων συναδέλφων στο ΠΓΝΙ αλλά ΌΧΙ στην Ψυχιατρική Κλινική. 

8ον Προβλήματα ζητήματα  από την εγκατάσταση της ΜΚΟ ΕΠΟΡΨΥΗ στο ΚΨΥ και από την 

εμπλοκή των υπαλλήλων της σε κλινικές δραστηριότητες του ΚΨΥ αλλά και της Ψυχιατρικής Κλινικής 

χωρίς να υπάρχει καμία ενημέρωση για τις αποφάσεις του ΔΣ του ΠΓΝΙ για την εμπλοκή τους  στο 

κλινικό έργο της Ψυχιατρικής Κλινικής. 

8ον Ενημέρωση από τον πρόεδρο του συλλόγου και μέλος του ΔΣ του ΠΓΝΙ για την συζήτηση 

παραχώρησης χώρων του ξενώνα προεπαγγελματικής κατάρτισης της Ψυχιατρικής Κλινικής (που 

ενοικιάζει το ΠΓΝΙ από το ΓΝ Χ/κώστα) στον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης ΘΥΑΜΙΣ, 

μετά από αίτημα του διευθυντή της κλινικής κ. Υφαντή και θετική εισήγηση του διοικητή στις 14-07-

2022, θέμα που επανήλθε τον μήνα που διατρέχουμε με νέο αίτημα του (τελών εν αδεία) διευθυντή της 

κλινικής κ. Υφαντή. 

9ον Ζητήματα που αφορούν τον ρόλο και το έργο του ιατρού εργασίας και των τεχνικών 

ασφαλείας καθώς δεν υπάρχει καμία ενέργεια εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου,  παρά την χωρίς το 

αντίστοιχο προσωπικό αύξηση του παραγόμενου έργου στο ΠΓΝΙ. Άμεση διενέργεια εκλογών για 

Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας που θα πιέζει και θα ελέγχει τον γιατρό και τους 

τεχνικούς ασφαλείας.  

10ον Συζήτηση-ενημέρωση  όσον αφορά τα περιγράμματα θέσης τα οποία διαμορφώνονται ως 

μέρος της στοχοθεσίας της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης αυτήν την περίοδο. Τα περιγράμματα θέσης 

αφορούν επέκταση και παραβίαση του κλαδικού καθηκοντολογίου με βάση τις υπάρχουσες 

συνθήκες υποστελέχωσης και πρέπει να καταγγελθούνε από το σύλλογο. 

11ον Ενημέρωση από τον πρόεδρο του συλλόγου και εκπρόσωπο εργαζομένων στο ΔΣ του ΠΓΝΙ 

για τον εν εξελίξει έλεγχο που ασκεί το ελεγκτικό συνέδριο στις λίστες χειρουργείου του ΠΓΝΙ. Τι 

αφορά ο έλεγχος και τι τον προκάλεσε? 

12ον Ενημέρωση από τον πρόεδρο του συλλόγου και εκπρόσωπο εργαζομένων στο ΔΣ του ΠΓΝΙ 

για το σχέδιο αλλαγής-επέκτασης υποδομών του ΠΓΝΙ μέσω πρότασης στο ΤΑΙΠΕΔ για 

χρηματοδότηση από Ταμείο Ανάκαμψης.  Γιατί ο σύλλογος κρατήθηκε μακριά από οποιαδήποτε 

διαβούλευση και έκφραση γνώμης για το μέλλον του ΠΓΝΙ? 

Οι εκλεγμένοι στο ΔΣ  με την Αγωνιστική Συσπείρωση Υγειονομικών του ΠΓΝΙ 



Αλέξανδρος Μάρκου 

Γιώργος Πρέντζας 


