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Αθήνα, 14/08/2021 
                                                                    Αρ. Πρωτ.: 212 

 
                                                 Προς: Υπουργείο Υγείας 

Υπουργό Υγείας κ. Βασίλειο Κικίλια 

Κοινοποίηση: Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Βασίλειο Κοντοζαµάνη 
 

 
Θέµα: «Αντιδεοντολογική και καταχρηστική η εφαρµογή του υποχρεωτικού 

εµβολιασµού στις Υπηρεσίες Υγείας»  

 

Αξιότιµε κ. Υπουργέ, 
 

 Επανερχόµενοι στο πλαίσιο της εφαρµογής του Ν.4820/2021 και της Υ.Α. 
µε αριθµ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50933/13-08-2021, σας επισηµαίνουµε ότι οι 
προαναφερόµενες νοµοθετικές ρυθµίσεις υπονοµεύουν την ασφαλή λειτουργία 
των Υπηρεσιών Υγείας, αφενός προσβάλλοντας την ηθική υπόσταση των 
ατοµικών ελευθεριών των επαγγελµατικών υγείας κι αφετέρου δυναµιτίζουν 
συθέµελα το εργασιακό περιβάλλον, επιβαρύνοντας το φόρτο εργασίας για τους 
εµβολιασµένους επαγγελµατίες υγείας και ιδιαιτέρως για τους Νοσηλευτές.  
 

Καθώς προσπαθείτε απεγνωσµένα να αντεπεξέλθετε στις πρωτοφανείς 
αντι-εργασιακές και αντι–επιστηµονικές νοµοθετικές ρυθµίσεις σας, αδιαφορείτε 
εντελώς για τις νέες συνθήκες εργασίας τις οποίες διαµορφώνετε και τις οποίες 
θα κληθούν να αντιµετωπίσουν όσοι Νοσηλευτές και επαγγελµατίες υγείας είχαν 
εµβολιαστεί εξ’ αρχής.  

 
Έως ότου να αποφανθούν οι υγειονοµικές επιτροπές στις αιτήσεις 

εξαίρεσης από τον εµβολιασµό, οι Νοσηλευτές θα πρέπει να καλύπτουν τα κενά 
των συναδέλφων τους, γεγονός το οποίο ισοδυναµεί µε πιθανή αναστολή 



κανονικών αδειών, µείωση ρεπό, επισφαλή αριθµό νοσηλευτών ανά βάρδια 
κ.λπ. 

 
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι υγειονοµικές επιτροπές αποφανθούν 

θετικά, στις αιτήσεις εξαίρεσης, είναι εκ φύσεως αδύνατον να εκδηλώσουν 
ενδιαφέρον να προσληφθούν Νοσηλευτές µε τρίµηνες συµβάσεις, καθώς δεν 
διασφαλίζεται η εργασιακή τους αποκατάσταση, ακόµη και µε την επιπλέον 
παράταση των τριών µηνών. Οι ανεκπλήρωτες πολιτικές δεσµεύσεις σας, 
σχετικά µε τη µονιµοποίηση όλων των συµβασιούχων άλλωστε, έρχονται να το 
επιβεβαιώσουν περίτρανα. 

 
Τα επιχειρησιακά σχέδια και οι προγραµµατισµοί, τους οποίους ζητάτε 

από τις Διευθύνσεις Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, αποτελούν κινήσεις πανικού και 
ηµίµετρα, καθώς εκθέτουν τις διαχρονικές παθογένειες των πολιτικών υγείας, οι 
οποίες φρόντιζαν να έχουν υποστελεχωµένες τις Διευθύνσεις Νοσηλευτικών 
Υπηρεσιών, στο πλαίσιο της οικονοµικής υποβάθµισης της επιστηµονικής και 
επαγγελµατικής κατάρτισης των Νοσηλευτών. 

 
Η παράδοξη και αναποτελεσµατική διαχείριση της Εθνικής Εκστρατείας 

Εµβολιασµού σε ότι αφορά τους επαγγελµατίες υγείας µετέτρεψε τους «Ήρωες» 
σε εξιλαστήρια θύµατα, στο βωµό της πολιτικής σας ανεπάρκειας. Οι 
Νοσηλευτές βιώνουν έντονη κοινωνική απαξίωση και ακροβατούν στο 
περιθώριο της αναστολής εργασίας, όντας ακόµα χωρίς κλάδο Νοσηλευτών 
Ε.Σ.Υ. και εκτός από τα Β.Α.Ε. 

 
Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να υποβαθµίσει και 

να επιβάλλει «a priori» έναν εργασιακό µεσαίωνα στους Νοσηλευτές!!! 
Παραµένουµε στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας και όλων των αρµόδιων 
φορέων για υγιή και ρεαλιστικό διάλογο.  

 
Για το Διοικητικό Συµβούλιο 

 
 
 
 
     Ο Πρόεδρος                                               Ο Γεν. Γραµµατέας 
 
  
                                  
                                                                   

Γεώργιος Αβραµίδης  Τζαννής Πολυκανδριώτης 


