
ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ. 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Ταχ. Δ/νση:Β. Σοφίας117, Τ.Κ.: 11521 Αµπελόκηποι. Τηλ.2106469802, 
Fax: 2106469286,  

E - mail:pasyno_9@otenet.gr 
Κιν: 6932361623 & 6942296369 

 
 

Αθήνα, 26/08/2021 
                                                                    Αρ. Πρωτ.: 214 

 
                                                 Προς: Υπουργείο Υγείας 

Υπουργό Υγείας κ. Βασίλειο Κικίλια 

Κοινοποίηση: Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Βασίλειο Κοντοζαµάνη 
 

 
Θέµα: «Αναστολή σχεδιασµού πολιτικών υγείας στις πλάτες των Νοσηλευτών»  
 

Αξιότιµε κ. Υπουργέ, 
 

 Μετά µεγάλης απογοήτευσης όλων των Νοσηλευτών - µελών της 
Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Νοσηλευτικής Οµοσπονδίας του Εθνικού 
Συστήµατος Υγείας, διαπιστώσαµε για ακόµη µια φορά την ανεπάρκεια των 
στελεχών του Υπουργείου Υγείας σε ότι αφορά την ορθή διαχείριση  των 
επαγγελµατιών υγείας απέναντι στο πλαίσιο της εφαρµογής του Ν.4820/2021 
και της Υ.Α. µε αριθµ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50933/13-08-2021, γεγονός το οποίο 
επιβεβαιώσατε µε την απόφασή σας, µε αρ. πρωτ.: οικ. 3846/25-08-2021, περί 
αναστολής κανονικών αδειών από την 1η Σεπτεµβρίου 2021, µέχρι νεωτέρας.   
 

Από τις 14 Αυγούστου 2021 σας είχαµε επισηµάνει την επισφαλή 
λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας, λόγω της καταχρηστικής εφαρµογής του 
υποχρεωτικού εµβολιασµού, τονίζοντας σας, ότι υπονοµεύετε  συθέµελα το 
εργασιακό περιβάλλον, επιβαρύνοντας το φόρτο εργασίας για τους 
εµβολιασµένους επαγγελµατίες υγείας και ιδιαιτέρως για τους Νοσηλευτές. 
Επιπλέον θίξαµε ιδιαιτέρως το ηµίµετρο της αναστολής των κανονικών αδειών, 
το οποίο εκθέτει ανεπανόρθωτα τον επιχειρησιακό σας σχεδιασµό και τις 
λανθασµένες πολιτικές υγείας.  

 



Δεν χρειάζεται η επίκληση των έκτακτων αναγκών, ώστε οι Νοσηλευτές 
να «αναγκαστούν» για πολλοστή φορά να µη λάβουν τις κανονικές τους άδειες. 
Έτσι κι αλλιώς ΟΛΟΙ ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ, βιώνοντας καθηµερινά τον ανελέητο 
πόλεµο µε την πανδηµία, θέλοντας να προστατεύσουν τη Δηµόσια Υγεία, ΤΟ 
ΠΡΑΤΤΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ, δουλεύοντας χωρίς ρεπό, δουλεύοντας χωρίς 
bonus, δουλεύοντας µακριά από τις οικογένειες τους, µαταιώνοντας τις ίδιες τις 
οικογενειακές στιγµές τους.  

Αιτούµαστε συνεχώς συναντήσεις και παραµένουµε συνεχώς στη 
διάθεσή σας για διάλογο, µε σκοπό την ρεαλιστική προσέγγιση και αντιµετώπιση 
της πανδηµίας σε όλα τα επίπεδα κι εσείς εξακολουθείτε να είστε αρνητές. Η 
στάση σας αυτή, εκθέτει σύσσωµη την πολιτική ηγεσία της χώρας απέναντί 
στους Νοσηλευτές, τους οποίους περιστασιακά και κατά το δοκούν εκθειάζει σε 
διάφορα εγκαίνια ή τιµητικούς εµβολιασµούς, όµως επί της ουσίας τους λοιδορεί 
και τους κοροϊδεύει κατάµουτρα.   

 
Οι Νοσηλευτές είναι ενωµένοι κι η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. δεν θα επιτρέψει 

σε κανέναν να τους µετατρέψει σε έρµαια αποτυχηµένων πολιτικών υγείας. 
Μέχρι νεωτέρας… παραµένουµε στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας και όλων 
των αρµόδιων φορέων για υγιή και ρεαλιστικό διάλογο.  

 
Για το Διοικητικό Συµβούλιο 
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Γεώργιος Αβραµίδης  Τζαννής Πολυκανδριώτης 


