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Αθήνα, 01/05/2021 
 

 
Θέµα: «Πρωτοµαγιά 2021: Ο Ήρωες συνεχίζουν τον αγώνα τους… και η 

Πολιτεία τον εµπαιγµό τους…» 

 

Καθώς οι ηµέρες της επιστροφής στην «κανονικότητα» πλησιάζουν, οι 

ηµέρες παραµονής των Νοσηλευτών στις επάλξεις συνεχίζονται και θα 

συνεχίζονται όπως πάντα. Νοσηλευτική σηµαίνει καθηµερινός αγώνας, δε 

γνωρίζει αργίες. Στις ανάγκες των ασθενών δεν υπάρχουν περιθώρια, δεν 

υπάρχουν εκκρεµότητες, υπάρχει µόνο ανιδιοτέλεια, καθήκον και 

επαγγελµατισµός, ώστε να επιστρέψουν όλοι στα αγαπηµένα τους πρόσωπα. 

Οι Νοσηλευτές αυτό γνωρίζουν και πράττουν διαχρονικά, µε ευσυνειδησία και 

αυτοθυσία. 

 

Η Πρωτοµαγιά είναι ηµέρα τιµής και διαρκούς συνδικαλιστικού αγώνα. Το 

γεγονός ότι όλοι οι Νοσηλευτές είµαστε αφοσιωµένοι στην υγειονοµική κρίση, 

δεν αναιρεί ότι δεν διεκδικούµε τα διαχρονικά αιτήµατά µας, για τα οποία η 

πολιτική ηγεσία έχει δεσµευτεί δηµόσια. Όσο η πολιτική ηγεσία κωφεύει και 

εθελοτυφλεί, πάντα οι Νοσηλευτές θα βρίσκονται µπροστά στους «επισκέπτες 

εγκαινίων», να τους κοιτούν κατάµατα, υπενθυµίζοντας την πολιτική τους 

ανεπάρκεια και αναξιοπιστία.  

 

Τα ταχυδακτυλουργικά πολιτικά τερτίπια, οι ατοµικές κοµµατικές 

«εξυπηρετήσεις», δε χωρούν µεταξύ των Νοσηλευτών, δεν θα βρουν ποτέ χώρο 

στον υγιή συνδικαλιστικό  αγώνα της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.. 



  

 Με την ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. διεκδικούµε: 

 

α) Ένταξη στο ασφαλιστικό καθεστώς των Β.Α.Ε. 
β) Σύσταση κλάδου Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ. 
γ) Άµεση µονιµοποίηση του επικουρικού νοσηλευτικού 

προσωπικού, των συµβασιούχων Ο.Α.Ε.Δ., των συµβασιούχων στις 
ΤΟΜΥ. 

δ) Μόνιµες προσλήψεις Νοσηλευτών. 
ε)   Μονιµοποίηση των Ειδικευόµενων Νοσηλευτών. 

 στ)    Ειδικό µισθολόγιο. 
ζ)    Ενισχυµένη χρηµατοδότηση για τις υπηρεσίες υγείας. 
η)  Εξασφάλιση επάρκειας υγειονοµικού υλικού και µέτρων 

ατοµικής προστασίας. 
θ)   Εξασφάλιση ασφάλειας του εργασιακού περιβάλλοντος. 
 

 Καλούµε όλα τους ΣΥ.ΝΟ. ανά την Επικράτεια, να συνεχίσουν τις δράσεις 

τους, υποστηρίζοντας διαρκώς, το έργο των Νοσηλευτών και διεκδικώντας τα 

δικαιώµατά τους. 

 

 Ο αγώνας είναι διαρκής και ενωµένοι θα τα καταφέρουµε. 
 
 

 
Για το Διοικητικό Συµβούλιο 

 
 
 
 
     Ο Πρόεδρος                                               Ο Γεν. Γραµµατέας 
 
  
                                  
                                                                   

Γεώργιος Αβραµίδης  Τζαννής Πολυκανδριώτης 


