
 

 

 

Θεσσαλονίκη, 28/11/20 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου επισκέφθηκε σήμερα, λίγο μετά τις 10:30, ο 
Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον Πρωθυπουργό, που συνοδευόταν από 
τον υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια, αλλά και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Στέλιο 
Πέτσα, υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου 
Μιχαήλ Καραβιώτης, η εκπρόσωπος του Ιδρύματος Παπαγεωργίου Ζωή Ψαρρά – 
Παπαγεωργίου και ο Γενικός Διευθυντής Κωνσταντίνος Εμμανουηλίδης. 

Ο Πρωθυπουργός συμμετείχε σε σύσκεψη στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, τον Γενικό Γραμματέα 
Υπηρεσιών Υγείας Ιωάννη Κωτσιόπουλο, τον Διοικητή της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας 
Παναγιώτη Μπογιατζίδη και τον Πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων Παναγιώτη 
Τουχτίδη. 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου επισήμανε ότι με βάση τα στοιχεία της 
χτεσινής εφημερίας του Νοσοκομείου, υπάρχουν ενδείξεις ότι σταθεροποιείται ο 
αριθμός των εισαγωγών για νοσηλεία ασθενών με Covid-19, γεγονός που γεννά 
συγκρατημένη αισιοδοξία χωρίς να αφήνει περιθώρια για εφησυχασμό. 
Ο κ. Καραβιώτης ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για την ενίσχυση του Νοσοκομείου 
από την αρχή της πανδημίας με τις προσλήψεις 84 εργαζομένων ως επικουρικό 
νοσηλευτικό προσωπικό και άλλων 42 ως ιατρικό προσωπικό, καθώς και για τη δωρεά 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τη λειτουργία έξι κλινών στη Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας για τη νοσηλεία ασθενών με Covid-19. 
Επιπλέον, όπως ανέφερε ο κ. Καραβιώτης, κατά το δεύτερο κύμα της πανδημίας, με 
τη δωρεά 26 αναπνευστήρων από το Υπουργείο Υγείας, αυξήθηκαν οι δυνατότητες 
διασωλήνωσης και τα κρεβάτια εντατικής νοσηλείας επιβεβαιωμένων κρουσμάτων 
έφτασαν τα 44. Σήμερα, το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, που βρίσκεται στην πρώτη 
γραμμή της φροντίδας ασθενών με τον νέο κορονοϊό στη Β. Ελλάδα έχει αυξήσει τις 
κλίνες Covid-19 σε 220 από τις 32 που διέθετε κατά την πρώτη περίοδο της πανδημίας. 
Ο κ. Καραβιώτης υπογράμμισε ότι «ανάσα» στην ασφυκτική πίεση που δέχεται το 
Νοσοκομείο αναμένεται να αποτελέσει η λειτουργία Μονάδας Παραγωγής Οξυγόνου 
για ιατρική χρήση. Η πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα Μονάδα θα λειτουργήσει 
σε λίγες μέρες, στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, και δημιουργήθηκε με 
χρηματοδότηση από ιδίους πόρους. 
Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι παρά τις αισιόδοξες ενδείξεις για την υποχώρηση του 
ιικού φορτίου στη Θεσσαλονίκη, θα συνεχίσει να υπάρχει εγρήγορση και όποια μέτρα 
ληφθούν σχετικά με το lockdown θα βασιστούν στις εισηγήσεις των ειδικών. “Θα 
κάνουμε διαφορετικά Χριστούγεννα φέτος. Πολύ – πολύ πιο περιορισμένα, με τις 
οικογένειες μας, με τους ανθρώπους που αγαπάμε, άντε ενδεχομένως μια οικογένεια 
ακόμα”, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. 



Επιπλέον, ανέφερε ότι ταυτόχρονα με την έναρξη λειτουργίας των εμβολιαστικών 
κέντρων Covid-19, θα δοθεί έμφαση στον τομέα της πρόληψης με την ενίσχυση των 
δομών πρωτοβάθμιας υγείας. “Μαζί θα οικοδομήσουμε το νέο σύστημα υγείας”, τόνισε. 
Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι το επικουρικό προσωπικό, τόσο το ιατρικό όσο και το 
νοσηλευτικό, που, μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, 
συνεισφέρει σημαντικά στον αγώνα κατά της πανδημίας, θα απορροφηθεί ώστε το 
Εθνικό Σύστημα Υγείας να βγει πιο ενισχυμένο στην μετά Covid-19 εποχή. “Έγιναν 
προσλήψεις προσωπικού με ταχύτατους ρυθμούς, αυτό το προσωπικό δεν το 
χρειαστήκαμε στο πρώτο κύμα, το χρειαζόμαστε τώρα. Έχουμε δεσμευτεί ότι ένα 
μεγάλο μέρος αυτού του προσωπικού, θα μετατραπεί η σχέση εργασίας από 
ορισμένου σε αορίστου χρόνου με τις σωστές διαδικασίες, αλλά και με την 
επιβράβευση, θα το πω πολύ καθαρά, της εμπειρίας και της δουλειάς που έκαναν, 
ειδικά αυτούς τους κρίσιμους μήνες της πανδημίας, και ταυτόχρονα υπήρχε και μια 
πολύ σημαντική προσθήκη εξοπλισμού”, είπε ο Πρωθυπουργός. 
Ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Παναγιώτης Τουχτίδης ανέφερε ότι από τη 
μεριά του προσωπικού καταβάλλεται ένας τιτάνιος αγώνας και ότι οι εργαζόμενοι κάθε 
ειδικότητας, ανεξαιρέτως, είναι απαραίτητοι στον αγώνα που δίνει το Νοσοκομείο.   
Ο κ. Μητσοτάκης συνομίλησε με εκπροσώπους γιατρών και νοσηλευτών και άκουσε 
με προσοχή τα αιτήματά τους. 
“Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» και πάλι στην οικογένεια Παπαγεωργίου για ότι έχει κάνει, 
όχι μόνο για το Νοσοκομείο αυτό, γιατί έχει κάνει πολλά, αλλά αυτή είναι νομίζω η πιο 
εμβληματική δωρεά και μια σημαντικότατη παρακαταθήκη για το Εθνικό Σύστημα 
Υγείας, για τη Θεσσαλονίκη, για τη Βόρεια Ελλάδα, για την Ελλάδα. Διότι είναι ένα 
Νοσοκομείο που είναι από τα κορυφαία νοσοκομεία της Ελλάδας, όχι μόνο της Βόρειας 
Ελλάδας”, τόνισε ο Πρωθυπουργός. 

Ήταν η δεύτερη φορά που ο κ. Μητσοτάκης έφυγε εντυπωσιασμένος από το 
Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, το οποίο θεμελιώθηκε επί της πρωθυπουργίας του 
Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και λειτουργεί χάρη στη συμβολή του ιδίου και τη δωρεά των 
δυο μεγάλων δωρητών του, Νικόλαου και Λεωνίδα Παπαγεωργίου. Ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης είχε επισκεφθεί το Νοσοκομείο και τον Σεπτέμβριο του 2017, ως 
πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.   


