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- Διοικητή 1πς ΥΠΕ Αττικής, Κο Στάθη
Fax: 213-2039120 & email: unionelpis1@qmail.com
Κοινοποίηση:
- Υπουργείο Υγείας
- Πρόεδρο και Μέλη Δ.Σ ΓΝΑ «Η ΕΛΠΙΣ»
-Διοικήτρια ΓΝΑ «Η ΕΛΠΙΣ»
- Διευθύνσεις Υπηρεσιών (Διοικητική, Ιατρική, Νοσηλευτική)
- Προϊστάμενο Γραφείου Διατροφής
-ΠΟΕΔΗΝ
0έμα: «Επαναλειτουργία Μαγειρείων - Κουζίνας»
Κύριε Διοικητά
Το Δ.Σ του Σωματείου των Εργαζομένων, εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα από τις 4 Ιουνίου 2021 που ανεστάλη η
λειτουργία των Μαγειρείων, επιζητούμε λύση καταθέτοντας τις προτάσεις μας για την επαναλειτουργία τους με επανειλημμένες
προφορικές και έγγραφες αναφορές μας.
Πρόσφατα στη τελευταία συνάντηση μας με την Διοίκηση του Νοσοκομείου μας ενημέρωσε για τα εξής:
1 ο ν ) για τα υπ. αρ. πρωτ. 14946/16-9-21 & 17292/27-10-2021 έγγραφα της Διοίκησης του Νοσοκομείου, που σας έχουν
κοινοποιηθεί και προτείνεται η άμεση επαναλειτουργία των Μαγειρείων
2ον) μετά από την συνεργασία και τις συντεταγμένες ενέργειες των αρμοδίων θεσμικών οργάνων του Νοσοκομείου (Διοίκησης,
Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων(Ε.Ν.Λ-), της Επόπτριας Δημόσιας Υγεία (Ε.Δ.Υ.) του Προϊστ. του Τμήματος Διατροφής και
του Τεχνικού ασφάλειας) έχουν διευθετηθεί οι υγειονομικές συνθήκες που ανέστειλαν την λειτουργία των Μανειρείων.
3 ο ν ) η Διοίκηση της 1 πς ΥΠΕ Αττικής έχει σε εκκρεμότητα το θέμα και εναπόκειται σε αυτή πλέον να αποφασίσει.
Το Δ.Σ του Σωματείου των Εργαζομένων, ζητάμε συνάντηση μαζί σας για το θέμα και να λάβετε σοβαρά υπόψη τα παρακάτω:
α) τα αναφερόμενα έγγραφα της Διοίκησης του Νοσοκομείου και να προχωρήσετε άμεσα σε απόφαση για την επαναλειτουργία
των Μαγειρείων, καθ' ότι ο υγειονομικός λόγος για τον οποίο και ανεστάλη η λειτουργία τους έχει αντιμετωπισθεί.
β) δεν μπορεί να συνεχίζεται η κατασπατάληση δημόσιου χρήματος και να ξοδεύονται άσκοπα τα χρήματα του Ελληνικού Λαού:
- το ημερήσιο κόστος για την μεταφορά των γευμάτων/πρώτων υλών από και προς στο Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» είναι
440 € πλέον Φ.Π.Α. 24% και η συνολική δαπάνη μέχρι και σήμερα έχει φτάσει στα 62.000 €. Με αυτά τα χρήματα, θα είχαμε
άμεσα καλύτερη βελτίωση των Μαγειρείων-Κουζίνας και όσο καθυστερεί η επαναλειτουργία τους με το κόστος αυτό θα είχαν
ανακαινιστεί πλήρως, υλοποιώντας την λειτουργική μελέτη των Μαγειρείων τριών (3) σταδίων με βραχυπρόθεσμα,
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα.
γ) την επιστροφή του προσωπικού του Νοσοκομείου (2 Μάγειροι και 3 προσ. Εστίασης) από το Γ.Α.Ο.Ν.Α." Ο ΑΓ.ΣΑΒΒΑΣ",
που έχουν μετακινηθεί, ούτως ώστε να εργάζονται στο χώρο τους και να συμβάλλουν έτσι στη βέλτιστη διαχείριση της σίτισης
των ασθενών και του εφημερεύοντος προσωπικού.
Συνημμένα: υπ. αριθμ. Πρωτ. 14946/16-9-21 & 17292/27-10-2021 έγγραφα της Διοίκησης του Νοσοκομείου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ Γ.ΙΜ.Α. «Η ΕΛΠΙΣ»
Ταχ Δ/νση· Δημητσάνας?
Ταχ Κώδικας: 115 22, Αθήνα
Τμ. Γραμματείας
Πληρ. 1. Χατζηπανάγου
Τηλ. 2132039138, 2132039103
E-mail: elpis_dioikisi@elpis.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα,
27.10.2021
Αρ. Πρωτ.:
{
ΠΡΟΣ:
Προίςτταμένη Δ/σης Δημόσιας Υγείας ΐ" ς Y.l lfc,
Κας Μπαλασοπούλου
ampalasopoulou@ldvpe.eov.gr

ΘΕΜΑ «Μάγειρεία Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ»
>.χετ: (α) Το από υπ'αριθμ. 17178/26.10.2021 έγγραφο του Τεχνικού Ασφαλείας, ΓΝΑ
ΕΛΠΙΣ»
(β) Το από 04.10.2021 και ώρα 02.07μ.μ. ηλεκτρονικό σας μήνυμα
1. Σε απάντηση ανωτέβω (β) σχετικού οας διαβιβάζουιιε το έγγραφο του Τεχνικού
Ααφαλείας του Νοσοκομείου μας. Κου Καλομοίρη ως προς τα Μαγειρεία.
2

Επιπρόσθετα, και βάσει των καταγραφών που τηρούμε στο Νοσοκομείο μας.
επιτρέψτε μας να σας ενημερώσουμε πως, το κοσΓος_από την ημέρα που
ανεστάλη γ λειτουργία των Μαγειρείων μας και έως σήαεοα τόσο νιο την
μεταφορά των νευμάτων/πρώτων υλών από και προς το Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Α Γ Ι Ο Ι
ΣΑΒΒΑΣ» όσο και νια την προμήθεια των απαιτούμενων προϊόντων νια την
επίτευξη της εναρμόνισης του μενού Mac με αυτό του προαναοερθέντο;
Νοσοκομείου ανέρχεται στο ποσά των 62.000 ευρώ [όλα τα οικονοιιικά στοιχεία
είναι στη διάθεση σαι; εφόσον κρίνετε πως πρέπει να υποβληθούν).

.3. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ανασυγκροτήσουμε τον τοόπο
λειτουργίας των μαγειρείων μας τόσο διαχειριστικά όσο και
κτιριακά/χωροταξικά. Ευελπιστούμε στη θετική σας ανταπόκριοη νια την
επαναλειτουργία τους, δεδομένου πως:
•

Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 14946/16.09.2021 έγγραφο μας το οποίο και
υποβάλλαμε στη Διοίκηση της Υ.ΠΕ. ο υγειονομικός λόνος νια τον οποίο
και ανεστάλη η λειτουργία τους έχει αντιμετωπισθεί.

«

Το ποσό που ^ ι κ Μ α ] β ^ θ ε ί τ ο διάστημα από την αναστολή τους έως
σήμερα, σε έγκριση της επαναλειτουργία τους από εσάς.θα
ανακατευθυνθεί στην άμεση επισκευή τους
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•

Το προσωπικό του Νοσοκομείου μας που είναι υπό μετακίνηση θα
συμβάλλει ακόμα περισσότερο. όντας εοναζόμενο πλέον στο χώρο του,
στη βέλτιστη διαχείριση της σίτισης των ασθενών και του προσωπικού.

•

To Turtua Διατροφής θα μπορεί να επιτελέσει τον ουσιαστικό του ρόλο
καθώς απαρτίζεται και αυτό από α£ιόλονους επιστήμονες οι οποίοι και
δεν δύναται να αντιστοιγήοουν τις δεϋιότπτές τους ατην καθημερινή,
πολύ πε ριορισμένη ως προς αυτές τις δ εξ ιότητες. ερνασία το υ ς.

Εν κατακλείδι η ένκριση της επαναλειτουργίας τους δεσμευόμαστε να αποτελέσει το
ορόσημο τυποποίησης των διαδικασιών κάτι ίο οποίο πδη επεέεοναίόμαστε,.οι οποίες
και θα υποβάλλονται σε εσάς κάθε δίμηνο μαζί με την έννραφη αποτύπωση της
προόδου που έγει επιτευχθεί στο Τμήμα Διατροφής καιπτην κτιριακή κατάσταση των
Μαγειρείων
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Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Προέδρου Δ.Σ.. 2. ΓοαΦείο Διοικήτοιας, 3. ΔΙΥ, 4. ΔΙΜΥ. 5. ΔΔΥ. 6. Τμ.
Διατροφής, 7. Τμ. Επιστασίας^ 8. ^ πόπτρια Δημόσιας Υνείας, 9. Τεχνικό Ασφαλείας
ΙΟ.Τεννική Υπηρεσία.

2

Αθήνα, 1G.09.2021
Αρ. Πρωτ.: Α_
ΠΡΟΣ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1" Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΝΑ «Η ΕΛΠΙΣ»
Ταχ. Δ/νση: Δημητσάνας 7
Ταχ. Κώδικας: 115 22, Αθήνα
Τμ. Γραμματείας
Πληρ.: Σ. Χατζηπανάγου
Τηλ. 2132039138, 2132039103
E-mail: elpis_dioikisi@elpis.gr

Διοικητή Ι 1 " ΥΠΕ, Κο Στάθη
email: dioikisi(5>ldvpe.gov.gr
Κοινοποίηση:
1. Διοικήτρια-Πράεδρο Δ.Σ. Γ.Α.Ο.Ν.Α. « Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»,
Κα Μπαλαούρα.
e-mail: grammateia@agsavvas-hosp.gr

2. Αναπλ. Διοικητή-Αντιπρόεδρο Δ.Σ. Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ», Κο φασιανό.
e-mail: grammateia@agsavvas-hosp.gr

ΘΕΜΑ: "ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ"
ΣΧΕΤ :

α) Το υπ' αρ. πρωτ. 11044/18-06-2021 έγγραφο Διοικητού 1 ης Υ.ΠΕ.
β) Το υπ'αρ. πρωτ. 26208/04-06-2021 έγγραφο της Υποδιοικήτριας Ι * Υ.ΠΕ.

Σας

ενημερώνουμε, άτι, με το (β) σχετ.. ανεστάλη στις 04-06-2021 η λειτουργία των

Μαγειρείων του Νοσοκομείου μας και η παρασκευή των νευμάτων ανετέθη στο Γ.Α.Ο.Ν.Α.
"ΑΓ.ΣΑΒΒΑΣ", όπου και σύμφωνα με το (α) σχετ.. μετακινήθηκε τμήμα του προσωπικού των
Μαγειρείων (δύο (2) ΔΕ Μάνειροι και τρεις (3) ΥΕ προσ. Εστίασης).
Όλο αυτό το χρονικό διάστημα, από αργές Ιουνίου, μετά από συντεταγμένες ενέργειες των
Αρμοδίων, (όπως καταδεικνύουν και σχετικά έγγραφα της Επιτροπής Νοσοκομειακών
Λοιμώ£εων(Ε.Ν.Λ.), της Επόπτριας Δημόσιας Υγείας,(Ε.Δ.Υ.) και του Προϊστ. του Τμήματος
Διατροφής), έχουν διευθετηθεί οι υγειονομικές συνθήκες που ανέστειλαν την λειτουργία
τους και είναι πλέον επιτακτική ανάγκη να επαναλειτουργήσουν άμεσα.
Ειδικότερα, ως προς τα ανωτέρω, έχουν υλοποιηθεί και συνεχίζουν να
κάτωθι:
>

>

>

υλοποιούνται τα

Κατάθεση λειτουργικής μελέτης τριών (3) σταδίων με βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα
και μακροπρόθεσμα μέτρα. Τα βραχυπρόθεσμα πληρούνται, τα μεσοπρόθεσμα
προγραμματίζονται για άμεση εφαρμογή βάσει κόστους και τα_μακροπρόθεσμα θα
υλοποιηθούν με σειρά προτεραιότητας και ιεράρχηση αναγκών.
Γενικός σχολαστικός, καθαρισμός Μαγειρείων, Τραπεζαρίας, Αποθηκών και Ψυκτικών
θαλάμων εφάπαξ (συνεργείο από εταιρεία επαννελμπα.κού καθαρισμού αποτελούμενο
από πέντε -5- άτομα, για τρεις -3- ημέρες.
Τακτικές εφαρμογές εντομοκτονιών, μυοκτονιών και απολυμάνσεω ν_ μ ε υπεριώδη
ακτινοβολία IUV"Robot") ανά βδομάδα, η όποτε κρίνεται αναγκαίο
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Καθημερινή εκτέλεση Ερναοιών καθαριότητας από μόνιμο, εκπαιδευμένο προσωπικό
του τμήματος Διατροφής και τα μέλη της Επιτροπής Λοιμώξεων, καθώς και ε π ίβλεφη παροχή οδηγιών από τους υπεύθυνους
Προμήθεια εξοπλισμοΓκαΓΛουμινόμετρο", νια την ανίχνευση τυγόν ρυπαρού φορτίου
με τον καθημερινό έλενχο όλων των επιφανειών, των χώρων και του εξοπλισμού.
&)"rhermobox" νια την μεταφορά ετοίμων νευμάτων και ν) "γαστρονόμοι". ειδικά
επαννελματικά σκεύη νια την τοποθέτηση των παρασκευασμένων μερίδων.
Σχολαςττική τήρηση διαγραμμάτων ροής θερμοκρασιών διανομής νευμάτων.
Αντικατάσταση καλύμματος φρεατίου με στεγανό, (πον χώρο της Τραπεζαρίας.
Σύσταση ολιγομελούς ομάδας παρακολούθησης για πλήρη εξασφάλιση όλων των
διαδικασιών και λειτουργιών των Μαγειρείων.

Βάσει _των ανωτέρω προϋποθέσεων πιστεύουμε πως είναι εφικτή η άμεση
επαναλειτουργία των Μαγειρείων μας με την ταυτόγρονη επιστροφή του προσωπικού μας
από το Γ.Α.Ο.Ν.Α." Ο ΑΓ.ΣΑΒΒΑΣ".
Επίσης αναφέρουμε, ότι με την άμεση έναρξη λειτουργίας των Μαγειρείων θα
εξοικονομούνται 440 € πλέον Φ.Π.Α. 24% καθημερινά (έως και σήμερα
πραγματοποιούντςιι δυο {21 δρομολόγια μεταφοράς ετοίμων νευμάτων από το Γ.Α.Ο.Ν.Α
«Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» κόστους 220 € έκαστο την ημέρα. Η συνολική δαπάνη μέχρι και σήμερςι
ανέρχεται στο ποσό των 24.775.20 € συμπ. Φ.Π.Α.).
Η εξοικονόμηση των ανωτέρω χρημάτων θς< διατεθεί νια i n v _ j A o n p i r i o j i _ τ ω ν
μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων της λειτουργικής μελέτης των Μαγειρείων
που έγει συνταχθεί από το Νοσοκομείο μας.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε
διευκρίνιση.

..., Η-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

Εσωτερική Κοινοποίηση:

Κο Πρόεδρο Δ.Σ.
Κα Διοικήτρια
ΔΙΥ-ΔΔΥ- ΥΔΥ
Τμ. Διατροφής
Ε.Δ.Υ.

