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  ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Α 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
Πρόσφατα το ΣΥΚΝΕ εξέδωσε ανακοίνωση καλώντας τους εργαζοµένους του 

Π.Γ.Ν.Α., που µετακινούνται µε το Αστικό Λεωφορείο από και προς το Νοσοκοµείο, 
να το δηλώσουν στο γραφείο του ΣΥΚΝΕ. 

Σύµφωνα µε τη σχετική ανακοίνωσή του, όσο µεγαλύτερος αριθµός 
µετακινουµένων µε την Αστική Συγκοινωνία συγκεντρωνόταν, τόσο πιο συµφέρουσα 
τιµή εισιτηρίου θα µπορούσε να εξασφαλιστεί. 

Μέλη του Συλλόγου Νοσηλευτών Ν. Έβρου ανταποκρίθηκαν και εκδήλωσαν 
ενδιαφέρον ως εργαζόµενοι του Π.Γ.Ν.Α., ωστόσο το ΣΥΚΝΕ τους εξαίρεσε µε τη 
δικαιολογία ότι δεν είναι µέλη του και για άλλη µια φορά τους προέτρεψε να 
διαγραφούν από το Σύλλογο Νοσηλευτών Ν. Έβρου και να εγγραφούν ακολούθως στο 
ΣΥΚΝΕ, ώστε να  “απολαµβάνουν” τα  προνόµια.  

Με την ίδια λογική όµως θα πρέπει να εξαιρέσουν τους γιατρούς, όπως επίσης 
και τους εργαζόµενους µε το καθεστώς της Ιδιωτικής σύµβασης (µπλοκάκια), εφόσον 
δεν είναι µέλη του ΣΥΚΝΕ. 

 
Άραγε µε όλες αυτές τις ενέργειες του ΣΥΚΝΕ, που αποκλείει ένα 

µεγάλο αριθµό εργαζοµένων , επιδιώκεται και εξασφαλίζεται τελικά, 
όντως, η καλύτερη δυνατή προσφορά; 

 

Ο Σύλλογος Νοσηλευτών Ν. Έβρου ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ αυτή την 
υστερόβουλη, για µια ακόµη φορά, πρωτοβουλία του ΣΥΚΝΕ και 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ότι: 
Ύστερα από επαφές µε τον Πρόεδρο του Δ.Σ των Αστικών Λεωφορείων, 

επιθυµεί να διαπραγµατευτεί την πλέον συµφέρουσα τιµή εισιτηρίου, για ΟΛΟΥΣ 

τους εργαζόµενους του Π.Γ.Ν.Α,  ανεξαιρέτως ! 



Για το λόγο αυτό καλούµε Ο Λ Ο Υ Σ τους εργαζοµένους του Π.Γ.Ν.Α.: 
- Διοικητικό προσωπικό, 
- Νοσηλευτικό προσωπικό,  
- Ιατρικό προσωπικό, 
- Παραϊατρικό προσωπικό, 
- Τεχνική υπηρεσία,  
- πληροφορική, 
- πλυντήρια,  
- µαγειρεία  
- και σε λοιπούς τοµείς, 

ακόµη κι όσους είχαν ήδη απευθυνθεί στο ΣΥΚΝΕ,  να απευθυνθούν εντός των 
προσεχών δύο (2) εργάσιµων εβδοµάδων, από 01/06/2012 έως και την 15/06/2012 στα 
τηλέφωνα επικοινωνίας του Δ.Σ. ΣΥΝΟ - Έβρου, προκειµένου να εκδηλώσουν το 
ενδιαφέρον  τους για την µετακίνηση τους µε την Αστική συγκοινωνία. 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
Με αυτόν τον τρόπο θα αποτυπωθεί ο πραγµατικός αριθµός όλων των 

ενδιαφεροµένων.  
Σας υπενθυµίζουµε ότι όσο πιο µεγάλος είναι ο αριθµός των συµµετεχόντων, 

τόσο πιο συµφέρουσα θα προκύψει η τιµή του εισιτηρίου! 
 Η οικονοµική δυσπραγία δε χώρα πολιτικές, κοµµατικές ή προσωπικές 

επιδιώξεις και συµφέροντα. Με την ανταπόκριση όλων µας στο κάλεσµα του 
Συλλόγου Νοσηλευτών Ν. Έβρου, µπορούµε να στείλουµε ένα σαφές µήνυµα σε 
όλους αυτούς, που επιδιώκουν και ελπίζουν ακόµη σε κοµµατικά οφέλη, ότι …  
 
… µόνο ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ενωµένοι θα τα καταφέρουµε στις δύσκολες οικονοµικές 
συγκυρίες !!!!! 

 
 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
 

• ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποντισίδης Γεώργιος, 6948625299 
 
• Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ποντίδης Αντώνιος, 6974002366 
 
• ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παπαδηµητρίου Χρήστος, 6944152505 

 


