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Αθήνα 14/07/2021 

                                                                                 Αρ. Πρωτ.: 203 
 

                                                 Προς: 1. Προεδρεία Ελληνικής Κυβέρνησης (Πρωθυπουργό 
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη) 

2. Υπουργείο Υγείας (Υπουργό Υγείας κ. Βασίλειο Κικίλια) 
 

 
Θέµα: «Υποχρεωτικός ο εµβολιασµός στις πλάτες των Νοσηλευτών» 

 
Αξιότιµε κ. Πρωθυπουργέ, 
Αξιότιµε κ. Υπουργέ Υγείας, 
 
Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. στο πλαίσιο του πρωθυπουργικού διαγγέλµατος σχετικά µε 

τον υποχρεωτικό εµβολιασµό των υγειονοµικών, τάσσεται σύσσωµη υπέρ των 
εµβολιασµών. Οι Νοσηλευτές είναι οι πρώτοι που βίωσαν και βιώνουν καθηµερινά τις 
οδυνηρές εµπειρίες της πανδηµίας µέσα από το κλινικό τους έργο και οι πρώτοι, οι οποίοι 
υποστήριζαν ανέκαθεν τους εµβολιασµούς. Από την έναρξη των εµβολιασµών, 
προσήλθαν πρώτοι να εµβολιστούν, ώστε να είναι σε θέση να νοσηλεύουν τους 
συµπολίτες µας, αλλά και να προστατεύσουν τις οικογένειες τους από τη µετάδοση του 
COVID – 19. 

 
Ωστόσο, το µέτρο της υποχρεωτικότητας θα πρέπει να εξεταστεί µε ιδιαίτερη 

προσοχή, καθώς προσκρούει σε πληθώρα εξειδικευµένων περιπτώσεων Νοσηλευτών, οι 
οποίοι δεν είναι σε θέση να εµβολιαστούν λόγω χρόνιων νοσηµάτων και λοιπών 
παθολογικών καταστάσεων κι επιπλέον,παραβιάζει συνταγµατικές ελευθερίες και 
δικαιώµατα των εργαζοµένων.  
 

Επιπλέον, θα πρέπει να διαχωριστεί η θέση των Νοσηλευτών από το Νοσηλευτικό 
προσωπικό το οποίο αποτελείται κι από διάφορες άλλες  ειδικότητες, όπως οι Βοηθοί 
Νοσηλευτών, οι Βοηθοί Θαλάµου, οι Τραυµατιοφορείς,  κ.λπ., οι οποίες ανήκουν 
διοικητικά στις Διευθύνσεις Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, αλλά δεν είναι Νοσηλευτές, όπως 
λανθασµένα προβάλλεται από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης και προκαλείται σύγχυση 
στους πολίτες, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία εσφαλµένων εντυπώσεων.  



 
Οι Νοσηλευτές δεν θα γίνουν τα εξιλαστήρια θύµατα, ούτε θα επιτρέψουν να είναι 

έρµαια στην παραπληροφόρηση. Νοσούµε από COVID – 19, έχουµε χάσει συναδέλφους, 
δεχόµαστε κοινωνικό εκφοβισµό, αλλά ΩΣ ΕΔΩ. Δεν θα επιτρέψουµε σε κανέναν να 
αµφισβητήσει το έργο µας και την επιστήµη µας, αρχές τις οποίες πρεσβεύουµε και 
υπηρετούµε. Το «ατυχές;» παράδειγµα του Πρωθυπουργού: «…Είναι αδιανόητο, για 
παράδειγµα, ένας ανεµβολίαστος νοσηλευτής να φροντίζει έναν ανοσοκατεσταλµένο 
καρκινοπαθή ασθενή. Είµαι σίγουρος ότι µε αυτήν την απόφαση συµφωνεί το µεγάλο 
µέρος της κοινωνίας», µας κάνει να αναρωτιόµαστε, αν είναι εξ’ ίσου αδιανόητο για τον 
ίδιο, αλλά και για την κοινωνική βούληση, το γεγονόςότι δεν έχει υλοποιήσει ακόµη τις 
κυβερνητικές δεσµεύσεις του για την ένταξη στα Β.Α.Ε., τις µόνιµες προσλήψεις, τις 
µονιµοποιήσεις όλων των συµβασιούχων, τη σύσταση κλάδου Νοσηλευτών στο Ε.Σ.Υ..  

 
Στο πλαίσιο του υγιούς συνδικαλισµού και της πρόθεσής µας να συµβάλλουµε τα 

µέγιστα στην Εθνική Εκστρατεία Εµβολιασµού, παραµένουµε στη διάθεση της πολιτικής 
ηγεσίας για διάλογο και συµµετοχή στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση της καθολικής 
εµβολιαστικής κάλυψης του πληθυσµού. Είµαστε υπέρ των εµβολιασµών ανεξαρτήτως 
επαγγελµατικού προσανατολισµού. Η Δηµόσια Υγεία µας αφορά όλους. 
 
 

Για το Διοικητικό Συµβούλιο 
 
 

 Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραµµατέας 
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