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Αθήνα, 10/07/2020 

 
 

 «Επίσκεψη Διοικητικού Συµβουλίου της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. στο Γ.Ν. Κορίνθου» 

 

 Στο πλαίσιο της πανελλαδικής επικοινωνίας µε όλα τα Πρωτοβάθµια Σωµατεία 
(ΣΥ.ΝΟ.), αντιπροσωπία των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. 
και µελών του ΣΥ.ΝΟ. Κορίνθου, επισκέφθηκαν το Γενικό Νοσοκοµείο Κορίνθου 
10/07/2020.  
 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης όλα τα µέλη της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., αλλά και όλοι 
οι παρευρισκόµενοι (βοηθοί Νοσηλευτών, υγειονοµικό προσωπικό), ενηµερώθηκαν για τις 
πρόσφατες θετικές εξελίξεις του επαγγέλµατος των νοσηλευτών: 

 
1. Έναρξη του θεσµού των νοσηλευτικών ειδικοτήτων. 
2. Νοµοθετική ρύθµιση του επιδόµατος ευθύνης Προϊσταµένων Νοσηλευτών στα 
290€ 
3. Παροχή του επιδόµατος ευθύνης Προϊσταµένων Νοσηλευτών 290€, στους 
εκτελούντες χρέη Προϊσταµένων, σε τµήµατα που δεν έχουν ενταχθεί στους 
Οργανισµούς των νοσοκοµείων,   
 
και ενηµερώθηκαν για τις τρέχουσες διεκδικήσεις της Οµοσπονδίας: 
 
1. Σύσταση κλάδου Νοσηλευτών Π.Ε./Τ.Ε. του Ε.Σ.Υ. 
2 Μονιµοποίηση όλων των συµβασιούχων/επικουρικών. 
3. Μόνιµες προσλήψεις νοσηλευτών. 
4. Ένταξη των νοσηλευτών στο Ασφαλιστικό καθεστώς των Β.Α.Ε.. 
5. Δικαστική διεκδίκηση αναδροµικής καταβολής του επιδόµατος ευθύνης των 

Προϊσταµένων Νοσηλευτών για τη διετία 2018 – 2020. 
 

 Παράλληλα µε την ενηµέρωση, διεξήχθη κατόπιν αιτήµατος της Ψυχιατρικής 
Κλινικής του Γ.Ν. Κορίνθου, ένα εξειδικευµένο κλινικό φροντιστήριο µε τίτλο: 
«Αντιµετώπιση βίαιης και επιθετικής συµπεριφοράς – Τεχνικές αποκλιµάκωσης». 
 



 Συµπερασµατικά, µέσω της δια ζώσης επικοινωνίας µε τους συναδέλφους, 
αναπτύχθηκαν ενδελεχώς και αποσαφηνίστηκαν όλα τα φλέγοντα ζητήµατα, τα οποία 
απασχολούν τους Νοσηλευτές, καταρρίπτοντας όλη την παραφιλολογία και 
παραπληροφόρηση σχετικά µε τα επαγγελµατικά δρώµενα, η οποία σκοπίµως 
καλλιεργείται, εξυπηρετώντας µικροπολιτικές συνδικαλιστικής ανεπάρκειας.  
 

Προέκυψαν θετικά µηνύµατα, σε ότι αφορά την επαγγελµατική και επιστηµονική 
κατοχύρωση, αλλά και την αναδιαµόρφωση του νοσηλευτικού επαγγέλµατος, τα οποία 
µέσα από τον υγιή συνδικαλισµό και τη διαφάνεια, θα οδηγήσουν εκ του ασφαλούς, τους 
νοσηλευτές στη συνεχιζόµενη εξέλιξη και στην κοινωνική καταξίωση. Παράλληλα, δόθηκαν 
διευκρινίσεις και αποσαφηνίστηκαν οι όποιες παρερµηνείες και σκοπιµότητες, οι οποίες 
είχαν τεχνηέντως διαρρεύσει στη νοσηλευτική κοινότητα, µε σαφή σκοπό τη δηµιουργία 
ψευδών πεποιθήσεων και πόλωσης στις τάξεις των νοσηλευτών και των βοηθών 
νοσηλευτών, υπονοµεύοντας την εργασιακή αλληλεγγύη και ευηµερία, στο βωµό της 
συνδικαλιστικής ανεπάρκειας. 
 
 Το Διοικητικό Συµβούλιο της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., εκφράζει τις θερµές ευχαριστίες 
του προς τη Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Δρ. Βασιλική Κολλιού, καθώς και σε 
όλους τους συµµετέχοντες για την εγκάρδια φιλοξενία.  
 

Η Π.Α.Σ.Υ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., σε συνεργασία µε όλα τα Πρωτοβάθµια Σωµατεία, 
προγραµµατίζουν περαιτέρω επισκέψεις σε όλα τα νοσοκοµεία και τις υγειονοµικές 
υπηρεσίες της χώρας. 
  

 

 
Για το Διοικητικό Συµβούλιο 

 
  
   Ο Πρόεδρος                                                            Ο Γ. Γραµµατέας 
 
 Γεώργιος Αβραµίδης                                                 Τζαννής Πολυκανδριώτης 
 
 
 
  

 


