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Αλεξανδρούπολη, 11   Νοεµβρίου   2019 

    Αριθµ.πρωτ.:1265 
 

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
 

Οδεύοντας προς τα τέλη του 2019 το ∆.Σ του ΣΥΚΝΕ θεωρεί αναγκαίο 
να σας µεταφέρει µε το συγκεκριµένο υπόµνηµα του, αξιολογώντας τα καίρια 
και ουσιαστικά προβλήµατα του Π.Γ.Ν.Α προκειµένου και εσείς µε την σειρά 
σας  να συµβάλετε άµεσα στην επίλυση τους.  

 
1. Το υπόλοιπο του προϋπολογισµού για υγειονοµικό υλικό είναι 

µόλις 16.000,00 ευρώ όταν για το υπόλοιπο διάστηµα µέχρι το 
τέλος του έτους σύµφωνα µε τι καταγεγραµµένες ανάγκες 
απαιτείται το ποσό του 1.000.000,00 ώστε να καλυφθούν 
χειρουργεία , ιατρικές παρεµβάσεις καθώς και άµεσες ανάγκες των 
κλινικών του νοσοκοµείου σε υγειονοµικό υλικό.                        
Ζητούµε την άµεση τροποποίηση του προϋπολογισµού για 
κάλυψη των παραπάνω αναγκών πριν σταµατήσουν ακόµη και τα 
τακτικά χειρουργεία( η συγκεκριµένη τροποποίηση έχει αποσταλεί 
ήδη στο Υπουργείο.  

2. Να εξαιρεθούν από τον νόµο της κινητικότητας και οι ∆ιοικητικοί 
υπάλληλοι των νοσοκοµείων όπως ισχύει για το ιατρικό , 
νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό και αυτό γιατί οι 
∆ιευθύνσεις είναι αλληλένδετες και οι απώλειες από έµπειρο 
∆ιοικητικό προσωπικό δηµιουργούν σοβαρά προβλήµατα τόσο για 
την προµήθεια των υλικών όσο και για την διευθέτηση 
οικονοµικών και εργασιακών ζητηµάτων. 

3. Να επιστρέψουν άµεσα οι 3 µεταταχθέντες υπάλληλοι της 
∆ιοικητικής Υπηρεσίας και ο 1 απεσπασµένος (στοιχεία µπορούν 
να σας δοθούν άµεσα όταν µας το ζητήσετε) 

4. Να ακυρωθεί η απόσπαση ∆ιοικητικού συναδέλφου στο πολιτικό 
γραφείο της κα.Γκαρά . 

5. Να δροµολογηθούν το συντοµότερο δυνατό οι προσλήψεις 10 
νοσηλευτών ΤΕ και 4 ∆Ε που είχαν εγκριθεί τον Μάιο του 2019, 
προκήρυξη η οποία ανεστάλη λόγω της προκήρυξης των εκλογών.   
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6. Να δροµολογηθεί προκήρυξη είτε ατοµικών 

συµβάσεων είτε επικουρικού προσωπικού για 14 ΥΕ νοσοκόµους 
τραυµατιοφορείς και 11 νοσηλευτών ∆Ε µε ταυτόχρονη αύξηση 
του προϋπολογισµού όπου αυτό απαιτείται µε την µορφή του 
επειγόντως. Είναι επίσης  ακυρωθείσα διαδικασία από την πλευρά 
του Υπουργείου λόγω των εκλογών.  

7. Λόγω των τραγικών ελλείψεων του προσωπικού, σας 
επισηµαίνουµε ότι µόνο για το νοσηλευτικό προσωπικό έχουν 
συγκεντρωθεί υπόλοιπο αδειών για το 2018 3172 ηµέρες για το  
2019 5002 ηµέρες και τα οφειλόµενα ρεπό είναι 3945 ηµέρες. 

 
Όλα τα παραπάνω ζητούµε να ισχύσουν εάν βεβαίως υπάρξει αδυναµία 

κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων που για µας είναι το πρώτο και το 
σηµαντικότερο βήµα που πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα  µέσω της 
τροποποίησης του οργανισµού του νοσοκοµείου µε βάση τις ανάγκες κάλυψης 
της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας και τον εµπλουτισµό οργανικών θέσεων σε 
κάθε ειδικότητα γεγονός που πιστεύουµε ότι είναι το πρώτο και ποιο επιτακτικό 
βήµα που πρέπει να γίνει εάν πράγµατι θέλουµε αυτό το νοσοκοµείο να 
συνεχίσει να παρέχει ιατρονοσηλευτική περίθαλψη υψηλού επιπέδου.  

 
   
      
  

ΤΟ ∆.Σ ΤΟΥ Σ.Υ.Κ.Ν.Ε 
    


