
Π Α . Σ Υ . Ν .Ο .  –  Ε . Σ . Υ .  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΤΟΥ  ΕΘΝΙΚΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΥΓΕΙΑΣ  Β. 

Σοφίας 117, 11521 Αµπελόκηποι. Τηλ: 2106469802 
Email: pasyno_9@otenet .g rΚιν: 6932361623 & 6942296369 

Site: www.pasyno.gr  

 
 

Αθήνα, 22/12/2021 
 

 
«Η υποστελέχωση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στο επίκεντρο της 

συνάντησης της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. µε την Υφυπουργό Υγείας κ. Ζωή Ράπτη» 
 
Αντιπροσωπεία µελών του Διοικητικού Συµβουλίου της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. του 

ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Νοµού Αττικής και του ΣΥ.ΝΟ. Θεσσαλονίκης, συναντήθηκαν στις 
21 Δεκεµβρίου 2021 µε την Υφυπουργό Υγείας κ. Ζωή Ράπτη, στο πλαίσιο διεξαγωγής 
ενός εποικοδοµητικού διαλόγου σχετικά µε την υφιστάµενη κατάσταση σε ότι αφορά την 
τραγική υποστελέχωση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας πανελλαδικά. 

 
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αποτυπώθηκαν ενδελεχώς και εκτιµήθηκαν όλα τα 

µέτρα, τα οποία έχουν ληφθεί µέχρι στιγµής σχετικά µε τη στελέχωση των Υπηρεσιών 
Ψυχικής Υγείας µε Νοσηλευτές και βοηθούς Νοσηλευτών. Κοινή διαπίστωση και των δύο 
πλευρών ήταν το γεγονός, ότι οι προσλήψεις Νοσηλευτικού Προσωπικού στις Υπηρεσίες 
Ψυχικής Υγείας δεν έχουν κατορθώσει µέχρι στιγµής να αντισταθµίσουν επαρκώς τις 
ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναµικό, οι οποίες έχουν προκύψει ως αποτέλεσµα των 
συνταξιοδοτήσεων, των αναστολών εργασίας και των αναρρωτικών αδειών του 
Νοσηλευτικού Προσωπικού λόγω νόσησης από COVID – 19. 

Καθώς η πανδηµία εξελίσσεται κρίθηκε σκόπιµο να δοθεί άµεση προτεραιότητα στις 
προσλήψεις Νοσηλευτικού Προσωπικού αποκλειστικά για τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, 
ώστε να επέλθει µια ικανοποιητική αντιστάθµιση και να ενισχυθούν µε ανθρώπινο 
δυναµικό οι Διευθύνσεις Νοσηλευτικών Υπηρεσιών στις ενδονοσοκοµειακές και 
εξωνοσοκοµειακές δοµές ψυχικής υγείας, για να είναι σε θέση να διαχειριστούν και 
ανταπεξέλθουν στις συνεχώς µεταβαλλόµενες ανάγκες στελέχωσης των υπηρεσιών τους.   

 
Η συνάντηση έλαβε χώρα, υπό τη σκέπη των ιδιαιτέρως κρίσιµων συνθηκών 

βιωσιµότητας των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, οι οποίες αναδείχθηκαν µέσω της 
πανδηµίας COVID – 19, ως απόρροια της διαχρονικής υποστελέχωσης τους από 
Νοσηλευτές. Ωστόσο, η Υφυπουργός Υγείας και το επιτελείο της, έχοντας πλήρη εικόνα 
για την υφιστάµενη κατάσταση, οριοθέτησαν τις ρεαλιστικές ανάγκες, δίνοντας έµφαση 
στην άµεση στελέχωση. Στο ίδιο µήκος κύµατος ήταν και οι τοποθετήσεις της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. 
– Ε.Σ.Υ. και του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Νοµού Αττικής και η πολύωρη συνάντηση 
ολοκληρώθηκε µέσα σε κλίµα σύµπνοιας απόψεων και στρατηγικών ενίσχυσης των 
Νοσηλευτών, ώστε να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη λειτουργία όλων των δοµών και η 



ασφάλεια – βιωσιµότητα τους εργασιακού περιβάλλοντος για τους επαγγελµατίες ψυχικής 
υγείας.  
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