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   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                 Σε απάντηση του από 01-02-2019 καταγγελτικού και ως συνήθως συκοφαντικού, δελτίου τύπου της
ΠΟΕΔΗΝ, σχετικά με την αγωνιώδη έκκληση του Διοικητή του Γ. Νοσοκομείου Καστοριάς κ. Αντωνιάδη Βα-
σιλείου, σε εταιρία πετρελαίου για δωρεά πετρελαίου θέρμανσης προς το Νοσοκομείο μας, καταθέτουμε τα
ακόλουθα:
Ο κ. Αντωνιάδης από την αρχή ακόμη της θητείας του, ιεραρχώντας βάση του επιχειρησιακού σχεδίου τις λει -
τουργικές ανάγκες του Νοσοκομείου και προσπαθώντας να εξοικονομήσει πόρους, ώστε να εξασφαλίσει όχι
μόνο την απρόσκοπτη λειτουργία του, αλλά και την αναμόρφωση των υποδομών καθώς και εκσυγχρονισμό
του εξοπλισμού του, απευθύνθηκε σε εταιρίες και οργανισμούς προκειμένου αφενός να τους ευαισθητοποιήσει
ώστε να ανταποκριθούν στην  κοινωνική τους ευθύνη, αφετέρου να εξοικονομηθούν δημόσιοι πόροι προς όφε-
λος του δημοσίου συμφέροντος.
Σας πληροφορούμε λοιπόν, ότι κατόπιν τέτοιων αιτημάτων, εξοικονομήθηκε δημόσιο χρήμα προς όφελος του
Γ. Νοσοκομείου Καστοριάς  και των πολιτών που απολαμβάνουν τις υπηρεσίες του. 
Σε ανάλογα αιτήματα του κ. Αντωνιάδη, ανταποκρίθηκε το ίδρυμα  ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ με την δωρεά  εξο-
πλισμού για την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, αξίας 142.166€, ο Σύλλογος Καστοριέων «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» στη
Νέα Υόρκη, με δωρεά αξίας 50.740$ για  ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό του τμήματος Αιμοδοσίας, και  ο μη
κερδοσκοπικός Οργανισμός HELLENIC INITIATIVE AUSTRALIA, με δωρεά εξοπλισμού μεγάλης αξίας για
την Παιδιατρική κλινική.
Έχουν τέλος κατατεθεί αντίστοιχα αιτήματα για την χρηματοδότηση προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλι-
σμού αξίας 135.000€ στον TAP για τα οποία αναμένουμε ανταπόκριση.
Στα πλαίσια λοιπόν της λογικής εξοικονόμησης δημοσίου χρήματος, εντάσσεται και το αίτημα προς την εται-
ρία πετρελαίου, δεδομένου ότι λόγω εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθηκών, το πετρέλαιο θέρμανσης απορ-
ροφά μεγάλο μέρος των λειτουργικών δαπανών του Νοσοκομείου, το οποίο θα μπορούσε να διατεθεί σε άλ-
λους σκοπούς. 
Η ανωτέρω προσπάθεια εξοικονόμησης δημοσίων πόρων σε καμία περίπτωση δεν απορρέει από την αδυναμία
του Νοσοκομείου να ανταπεξέλθει στις λειτουργικές του ανάγκες, αλλά από προσήλωση προς το καθήκον και
την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, κάτι που αποδεικνύεται άλλωστε από τα παρακάτω συγκριτικά
οικονομικά στοιχεία:  

2015 2016 2017 2018
ΔΑΠΑΝΕΣ  ΓΙΑ
ΑΓΟΡΕΣ

1.861.310,26€ 2.114.783,17€ 2.224.995,70€ 2.479.189,65€

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

2.047.613,04€ 412.108,70€ 154.202,64€ 153.573,20€

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕ-
ΣΙΜΑ

705.600,50€ 1.749.556,24€ 2.349.970,75€ 2.756.101,50€

ΕΞΟΦΛΗΣΗ  ΛΗΞΟ-
ΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
ΟΦΕΙΛΩΝ  ΠΡΟΗ-
ΓΟΥΜΕΝΩΝ  ΕΤΩΝ
ΜΕΧΡΙ 2014

781.310,67€ 3.274.185,76€



Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, γίνεται απολύτως σαφές ότι το Δελτίο Τύπου της ΠΟΕΔΗΝ είναι απολύτως
ανυπόστατο και κακόβουλο.  Για άλλη μια φορά δεχόμαστε άνανδρη επίθεση από τον Πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ
ο οποίος αντί να ασχοληθεί με τον θεσμικό του ρόλο και να επιδείξει την πρέπουσα σοβαρότητα επιδίδεται σε
παιχνίδι εντυπώσεων με σκοπό την εξυπηρέτηση μικροπολιτικών και προσωπικών ίσως συμφερόντων.

 Είναι λυπηρό  αν όχι  ανήθικο σε μια κατά κοινή ομολογία επιτυχημένη πορεία του Νοσοκομείου Καστοριάς,
να «πιανόμαστε» από μια λέξη και να ισοπεδώνουμε τον αγώνα και το έργο Διοίκησης και προσωπικού.
Ενώ κάποιοι κοπιάζουν καθημερινά και χρησιμοποιούν όλους τους νόμιμους τρόπους και δυνατότητες που
υπάρχουν προκειμένου να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στο καθήκον τους,  κάποιοι άλλοι τεχνίτες στη συ-
κοφαντία και επιβουλή, εργάζονται σχολαστικά στον τυχοδιωκτισμό, χρησιμοποιώντας τυχαίες πληροφορίες,
στην προσπάθεια τους να καλλιεργήσουν  κλίμα ανασφάλειας και να κρατηθούν στην τρέχουσα επικαιρότητα.
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