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Η ΓΕΝΙΚH ΣΥΝEΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜEΝΩΝ ΤΟΥ ΠΓΝΙ

Ανεβάζουν τους τόνους οι εργαζόμενοι στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
(ΠΓΝΙ) για το θέμα της λειτουργίας της 4ης πτέρυγας του ιδρύματος που σταδιακά έχει
μπει στη φάση της προετοιμασίας. Μεταφέρεται εξοπλισμός και δρομολογείται η
λειτουργία της Οφθαλμολογικής.

Το μεσημέρι της Τρίτης, έγινε η εξ αναβολής γενική συνέλευση των εργαζομένων του
ιδρύματος και κατέληξε σε αποφάσεις και για το θέμα της λειτουργίας του πενταόροφου
όσο και για άλλα θέματα. Μειοψήφησαν στις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης οι
προσκείμενες στο ΣΥΡΙΖΑ δυνάμεις.

Η γενική συνέλευση των εργαζομένων στο ΠΓΝΙ απορρίπτει και καταγγέλλει το σχεδιασμό
και την υλοποίηση της μεταφοράς και καταλήγει στα εξής σημεία όσον αφορά το φλέγον
θέμα της λειτουργίας της 4ης πτέρυγας:

«Ζητάμε να σταματήσει τώρα η υλοποίηση της οριακής απόφασης του Δ.Σ. του ΠΓΝΙ για την
χωροθέτηση των κλινικών και την αξιοποίηση του 4ου κτιρίου, το οποίο υπό τις παρούσες
συνθήκες, από ευκαιρία για βελτίωση και επέκταση της ποιοτική περίθαλψης θα γίνει
«εφιάλτης» για τους εργαζόμενους του ΠΓΝΙ και τους ασθενείς που θα φιλοξενηθούν» και
συνεχίζει.
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Ήδη από την περίοδο του σχεδιασμού αλλά και από πρώτα βήματα υλοποίησης του σχεδίου
προκύπτουν καταδικαστέες ενέργειες και προβλήματα όπως:

- Η αμφισβήτηση όλων των κλινικών και οργανωτικών κριτηρίων για την χωροθέτηση των
κλινικών που έθεσαν θεσμικοί, επιστημονικοί και συνδικαλιστικοί φορείς του Π.Γ.Ν.Ι. και η
διαμόρφωση κλίματος παρασκηνίου, εκτεταμένης σύγκρουσης και αμφισβήτησης θεσμικών
οργάνων και εργαζομένων του νοσοκομείου που αμφισβητούν τα σχέδια της διοίκησης.

- Η καρατόμηση και αντικατάσταση στελεχών της νοσηλευτικής και διοικητικής υπηρεσίας
από την διοίκηση με την προσδοκία ότι θα εξαλειφθούν εμπόδια αντιστάσεων και
αντιρρήσεων στους σχεδιασμούς της και θα παραδειγματιστούν οι υπόλοιποι. Προσδοκία
που βρίσκει ανταπόκριση από την νέα νοσηλευτική διεύθυνση που χρησιμοποιεί για τις
μετακινήσεις που κάνει μεθόδους απαξίωσης της προσφοράς των συναδέλφων
ενοχοποιώντας συλλήβδην το νοσηλευτικό προσωπικό για μειωμένη προσφορά και ζητά
από τους προϊσταμένους συμμόρφωση χωρίς καμιά αντίρρηση στους σχεδιασμούς της.

- Η μείωση της δύναμης κλινικών για εξοικονόμηση προσωπικού σε περίοδο αύξησης της
προσέλευσης ασθενών και διαμόρφωσης επικίνδυνης αναλογίας υγειονομικού
προσωπικού/ασθενών.

- Η επικίνδυνη αύξηση της εντατικοποίησης της εργασίας και η επικίνδυνη χειροτέρευση
των ωραρίων εργασίας του προσωπικού σε κυλιόμενο ωράριο. Προσωπικό με μέσο όρο
ηλικίας τα 45 έτη που σε αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να αξιοποιήσει την αυξημένη
επαγγελματική του εμπειρία προς όφελος των ασθενών. Οι συνθήκες που διαμορφώνονται
αντικειμενικά μειώνουν την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης».

Η γενική συνέλευση ζητά την άμεση επείγουσα πρόσληψη νέου μόνιμου προσωπικού όσον
αφορά το τέταρτο κτίριο, και ακόμα ζητά να αναθεωρηθεί το μοντέλο καταμερισμού και
εργασίας των τραυματιοφορέων του ΠΓΝΙ, την άμεση μονιμοποίηση όλων των
συμβασιούχων κάθε κλάδου εργαζομένων στο νοσοκομείο, την άμεση, ουσιαστική αύξηση
της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Τέλος, η γενική συνέλευση κατέληξε σε απόφαση και δηλώνει την αποφασιστικότητα να
προετοιμάσει με τους καλύτερους όρους την μάχη ενάντια στην «αντιδραστική και
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εκβιαστική αξιολόγηση που ετοιμάζει να ξεκινήσει το Υ.Δ.Μ. τον Απρίλη» με την συμμετοχή
της στην απεργία-αποχή που επαναπροκήρυξε η Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. Η ημέρα πραγματοποίησης
της 2ωρης στάσης εργασίας θα αποφασιστεί από το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων που θα
συνέλθει την Τετάρτη 21/3.
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