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 Όπως γνωρίζετε, τις προηγούμενες ημέρες, αδικαιολόγητακαι αυθαίρετα, αποφασίσατε την  

αναστολή των δρομολογίωντων λεωφορείων που συνδέουν το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο  

Πατρών  με τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο Πατρών από τη στάση «Καστελλόκαμπος» για το  

διάστημα 11/08 έως και 11/09/2016. 

Τα λεωφορεία αυτά πραγματοποιούν δρομολόγια από τον Ιούλιο του 2010 και εξυπηρετούν  

καθημερινά εκατοντάδες εργαζομένους του Νοσοκομείου κατά την μετάβασή τους από και  

προς τη εργασία τους,  χωρίς  ουδέποτε  να έχει  σταματήσει  η λειτουργία τους,  παρά τα  

διάφορα  προβλήματα  που  ανέκυπταν  κατά  καιρούς(όπως  πχ  η  μη  αδειοδότηση  των  

οχημάτων που αγοράστηκαν από την ΟΣΥ)

Όπως  αναφέρεται   στην  επίσημη  ιστοσελίδα  σας  –  στην  οποία  δεν  έχει  αναρτηθεί  η  

ανωτέρω απόφαση περί αναστολής των δρομολογίων των λεωφορείων- «Σε συνεργασία με  

το  Αστικό  ΚΤΕΛ της  Πάτρας,  με  ενιαίο  εισιτήριο  και  κάρτες  σε  συμφέρουσες  τιμές,  ο  

Προαστιακός προσφέρει γρήγορη και οικονομική μετακίνηση προς το Νοσοκομείο του Ρίου  

και  το  Πανεπιστήμιο  Πατρών,  με  μετεπιβίβαση στον  Καστελλόκαμπο,  εξυπηρετώντας  

φοιτητές, εργαζόμενους και επισκέπτες στις καθημερινές τους μετακινήσεις.»

 Η απόφασή σας περί αναστολής της λειτουργίας των λεωφορείων αυτών θα προκαλέσει  

τεράστια  ταλαιπωρία στους  εργαζομένους  του  Νοσοκομείου  που  χρησιμοποιούν  τον  

προαστιακό σιδηρόδρομο και τα λεωφορεία αυτά για να μεταβαίνουν στην εργασία τους.  

Είναι  δε  γεγονός  ότι  η  συντριπτική  τους  πλειοψηφία  έχει  προμηθευτεί  μηνιαίες  κάρτες  

απεριορίστων  διαδρομών,  καταβάλλοντας  αντίτιμο  διαδρομών  ενός  μήνα  που  στην  

πραγματικότητα αντιστοιχεί σε δέκα μόνο ημέρες διαδρομών .

 Το προσωπικό του Νοσοκομείου  γενικότερα και  το  νοσηλευτικό προσωπικό ειδικότερα  

έρχεται  καθημερινά κατά τη βάρδια του αντιμέτωπο  με χιλιάδες προβλήματα (έλλειψη 
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υποδομών και εξοπλισμού, υποστελέχωσης κ.α) και ήδη έχει υποστεί δραματικές μειώσεις  

στο μισθό του τα τελευταία έτη. Τώρα, με την απόφασή σας αυτή, καλείται να υποστεί  

επιπρόσθετη  ταλαιπωρία  και  κόπωση  και  να  δαπανήσει  περαιτέρω  χρήματα  

προκειμένου να μετακινηθεί και να φτάσει εγκαίρως στην εργασία του.

 Η απόφασή σας αυτή πέραν του ότι καταδεικνύει αδιαφορία για τον απλό πολίτη που δεν  

έχει  την  πολυτέλεια   να  μεταβαίνει  στην  εργασία  του  με  οδηγό  ή  ταξί,  στοιχειοθετεί  

ενδεχόμενα την αντικειμενική υπόσταση του αδικήματος της παρακώλυσης συγκοινωνιών  

του άρθρου 227 ΠΚ.

 Σας υπενθυμίζουμε ότι στο εταιρικό σας προφίλαναφέρετε:  «Για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ βασική  

προτεραιότητα είναι η άψογη σχέση της με το επιβατικό κοινό και η θωράκισή της με αξίες,  

όπως ο σεβασμός, η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία. Παράλληλα, αντιλαμβανόμενη  

το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στις τοπικές κοινωνίες που εξυπηρετεί, η εταιρεία έχει  

ως στόχο να αποτελεί έναν υπεύθυνο εταιρικό γείτονα σε όλες τις περιφέρειες στις οποίες  

δραστηριοποιείται.»

Ως  το  επαγγελματικό  επιμελητήριο  των  Νοσηλευτών  της  χώρας  και  των  δεκάδων  

Νοσηλευτών του ΠΓΝΠ των οποίων τα δικαιώματα θίγονται άμεσα και έντονα,  μιας και η 

μετακίνησή τους προς και από την εργασία τους βρίσκεται κυριολεκτικά στον αέρα  

και  τα  χρήματα  που  δαπάνησαν   για  την  αγορά  μηνιαίας  κάρτας  διαδρομών  

αντιστοιχούν πλέον σε..αέρα,  διαμαρτυρόμαστε για  την υφιστάμενη κατάσταση και  σας  

καλούμε  όπως  αντεπεξέλθετε σε  όσα  διακηρύσσετε  και  αποδείξετε  το  σεβασμό προς 

αυτούς, αλλά και την αξιοπιστία σας, ανταποκρινόμενοι στον σημαντικό ρόλο που διεκδικείτε  

να διαδραματίζετε στην τοπική κοινωνία.

Σας καλούμε επομένως όπως άμεσα προβείτε  σε ανάκληση της απόφασης περί  

αναστολής των δρομολογίων των λεωφορείων που συνδέουν το Πανεπιστημιακό  

Νοσοκομείο  Πατρών  με  τον  Προαστιακό  Σιδηρόδρομο Πατρών και  όπως βρείτε  

βιώσιμη  λύση  για  την  εξυπηρέτηση  του  επιβατικού  κοινού  γενικότερα  και  των  

εργαζομένων στο Νοσοκομείο του Ρίου ειδικότερα.

Για το Περιφερειακό Συμβούλιο του 3ου Π.Τ. της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος                                                                     Ο  Γεν. Γραμματέας

Αρβανίτης Γεώργιος                                                       Λεβέντης Χαράλαμπος

2


	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. πρωτ.: 2176

