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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ  

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

Προς τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό 

Θέμα: Την απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου  «Παπαγεωργίου» ζητούν 

οι παραγωγικοί και επιστημονικοί φορείς της Θεσσαλονίκης 

Κύριε Υπουργέ, 

Σας κοινοποιώ ψήφισμα που υπογράφουν παραγωγικοί και επιστημονικοί 

φορείς της Θεσσαλονίκης (ΤΕΕ/ΤΚΜ, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, Επαγγελματικό 

Επιμελητήριο, Ιατρικός Σύλλογος, Οδοντιατρικός Σύλλογος, Οικονομικό 

Επιμελητήριο, Φαρμακευτικός Σύλλογος) σχετικά με την άμεση επίλυση των 

τρεχόντων θεμάτων που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» και τη 

δρομολόγηση λύσεων για τα χρονίζοντα προβλήματά του. 

Όπως επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, στο σχετικό κείμενο: 

«Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το Νοσοκομείο απειλούν όχι μόνο την  

απόδοση και την πληρότητα παροχής υπηρεσιών  αλλά αυτή καθεαυτή την ύπαρξη 

και λειτουργία του … Ενώ υπάρχει το ιλιγγιώδες χρέος του ΕΟΠΠΥ (210 εκ. ευρώ), 

το Υπουργείο εξαιρεί το Νοσοκομείο από την επιδότηση του 2015, κορυφώνοντας 

την διαρκώς άνιση μεταχείριση σε σύγκριση με τα άλλα ιδρύματα της χώρας. 

Ενώ έχουν καταδειχθεί οι μεγάλες ανάγκες σε προσωπικό, το Νοσοκομείο 

Παπαγεωργίου αφενός  εξαιρείται από τις προκηρύξεις πρόσληψης προσωπικού, 

αφετέρου το προσωπικό του μειώνεται  ακόμα περισσότερο,  με υπουργικές 

αποφάσεις που αποσπούν υπαλλήλους  του, χωρίς γνώμη ή ακόμα και με αρνητική 

γνωμοδότηση του ΔΣ του». 

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. 

Αθήνα, 24.03.2016 

Οι Αναφέρων Βουλευτής 

 

Γεώργιος Αρβανιτίδης 

 
 
 
 
 



ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 Αρ. Πρωτ. 1031/22.03.2016 

 
Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ   

 
Την απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου  «Παπαγεωργίου» 

ζητούν οι παραγωγικοί και επιστημονικοί φορείς της Θεσσαλονίκης 
 
Την άμεση επίλυση των τρεχόντων θεμάτων που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο 
«Παπαγεωργίου» και τη δρομολόγηση λύσεων για τα χρονίζοντα προβλήματά 
του, ζητούν από την Πολιτεία οι παραγωγικοί και επιστημονικοί φορείς της 
Θεσσαλονίκης.  
Με κοινό τους ψήφισμα, το οποίο απεστάλη στον πρωθυπουργό, στην πολιτική 
ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και στα πολιτικά κόμματα,  διακηρύσσουν την ανάγκη 
απρόσκοπτης και πλήρους λειτουργίας του νοσοκομείου και απαιτούν από την 
πολιτική ηγεσία να μην ακυρώσει ένα μεγάλο ατού της Θεσσαλονίκης, της Βόρειας 
Ελλάδας και όλης της χώρας και μάλιστα στον τόσο κρίσιμο τομέα της εθνικής υγείας. 
Αναλυτικά το ψήφισμα, το οποίο υπογράφουν: ΤΕΕ/ΤΚΜ, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, 
Επαγγελματικό Επιμελητήριο, Ιατρικός Σύλλογος, Οδοντιατρικός Σύλλογος, 
Οικονομικό Επιμελητήριο και Φαρμακευτικός Σύλλογος,  αναφέρει: 
 
«Το Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου αποτελεί πυλώνα του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας της Βόρειας Ελλάδας αλλά και όλης της χώρας. 
Από το 1999 που λειτουργεί,  

 η κατασκευή και ο εξοπλισμός του,  

 ο τρόπος οργάνωσης,  

 η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών,  

 η κάλυψη όλων των ιατρικών  ειδικοτήτων,  

 η νοσηλεία ασθενών όλων ανεξαιρέτως των ασφαλιστικών ταμείων 
συμπεριλαμβανομένων των απόρων και των ανασφαλίστων,  

 το γεγονός ότι ακολουθεί τους κανόνες των Δημόσιων Νοσοκομείων παρότι 
Ν.Π.Ι.Δ., 

έχουν αποτελέσει τομή για το νοσηλευτικό περιβάλλον της Ελλάδας, ενώ έχουν 
συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε Μητροπολιτικό Κέντρο 
παροχής υπηρεσιών υγείας για τα Βαλκάνια. 
 
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το Νοσοκομείο απειλούν όχι μόνο την  
απόδοση και την πληρότητα παροχής υπηρεσιών  αλλά αυτή καθεαυτή την ύπαρξη και 
λειτουργία του. 
Τα προβλήματα αυτά έχουν γνωστοποιηθεί πλήρως στην ηγεσία του Υπουργείου, 
στους βουλευτές, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στους φορείς της πόλης και  
οφείλονται σαφώς σε επιλογές της Πολιτείας. 
Ενώ υπάρχει το ιλιγγιώδες χρέος του ΕΟΠΠΥ (210 εκ. ευρώ), το Υπουργείο 
εξαιρεί το Νοσοκομείο από την επιδότηση του 2015, κορυφώνοντας την διαρκώς 
άνιση μεταχείριση σε σύγκριση με τα άλλα ιδρύματα της χώρας. 
Ενώ έχουν καταδειχθεί οι μεγάλες ανάγκες σε προσωπικό, το Νοσοκομείο 
Παπαγεωργίου αφενός  εξαιρείται από τις προκηρύξεις πρόσληψης προσωπικού, 
αφετέρου το προσωπικό του μειώνεται  ακόμα περισσότερο,  με υπουργικές 
αποφάσεις που αποσπούν υπαλλήλους  του, χωρίς γνώμη ή ακόμα και με αρνητική 
γνωμοδότηση του ΔΣ του. 
Σε κάθε περίπτωση και ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες, όπου όλο και περισσότεροι 
απευθύνονται στις δημόσιου χαρακτήρα Υπηρεσίες Υγείας, ενώ μεγάλοι πληθυσμοί 
προσφύγων έχουν ανάγκη περίθαλψης, είναι ντροπή η αδιαφορία για μία μεγάλη 
και τόσο σημαντική νοσοκομειακή μονάδα της χώρας. 
Εμείς οι εκπρόσωποι των φορέων  που συγκροτούν την παραγωγική, οικονομική και 
επιστημονική ζωή της Θεσσαλονίκης:  
1. Διακηρύσσουμε την ανάγκη  απρόσκοπτης και πλήρους λειτουργίας του 

Νοσοκομείου Παπαγεωργίου. 
2. Ζητούμε την άμεση  επίλυση των τρεχόντων θεμάτων και τη δρομολόγηση λύσεων 

για τα χρονίζοντα προβλήματα. 
3. Απαιτούμε  από την Πολιτική Ηγεσία της χώρας να μην ακυρώσει ένα μεγάλο 

ατού της Θεσσαλονίκης,  της Βόρειας Ελλάδας και όλης της χώρας και 
μάλιστα στον τόσο κρίσιμο τομέα της Εθνικής Υγείας» 

 
Από το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ 


