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Αθήνα, 26/01/2022 
 

«Άκρως εποικοδοµητική η τηλεδιάσκεψη του Διοικητικού Συµβουλίου της 
ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. µε εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας»  

 
Πραγµατοποιήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2022, η προγραµµατισµένη τηλεδιάσκεψη 

µεταξύ µελών του Διοικητικού Συµβουλίου της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. και εκπροσώπων του 
Υπουργείου Εργασίας, στο πλαίσιο του διαλόγου της Οµοσπονδίας µε τα συναρµόδια 
Υπουργεία για την επίλυση των διαχρονικών αιτηµάτων των Νοσηλευτών.  

 
Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης συζητήθηκε εκτενώς το φλέγον θέµα της 

ένταξης σε καθεστώς ασφάλισης Β.Α.Ε. των Νοσηλευτών µε ηµεροµηνία πρόσληψης πριν 
το 2011, καθώς και όλες οι αναµενόµενες συνέπειες, οι οποίες θα προκύψουν από τη 
σχετική ρύθµιση, όπως το δηµοσιονοµικό κόστος, συνταξιοδοτήσεις, διαχείριση 
ανθρώπινου δυναµικού κ.λπ.   

 
Από την πλευρά της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.- .Ε.Σ.Υ. τονίστηκαν όλες οι αντιξοότητες τις οποίες 

αντιµετωπίζουν οι Νοσηλευτές στον εργασιακό και κοινωνικό τους βίο, όπως το επισφαλές 
εργασιακό περιβάλλον, η τραγική υποστελέχωση, ο χαµηλός µισθός, αλλά κυρίως ο 
διαχρονικός πολιτικός εµπαιγµός, παράγοντες οι οποίοι έχουν οδηγήσει στην  αποστροφή 
των Νοσηλευτών από την άσκηση του επαγγέλµατος, καθώς δεν υπάρχουν κίνητρα, παρά 
µόνο παθογένειες.  

 
Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας ανέφεραν ότι είναι ενήµεροι για τις 

αντίξοες καταστάσεις που επικρατούν στον κλάδο των Νοσηλευτών, ωστόσο οι 
οποιεσδήποτε εξελίξεις σχετικά µε το ασφαλιστικό καθεστώς θα συζητηθούν µε το πέρας 
της πανδηµίας, ώστε οι συνθήκες να είναι πιο γόνιµές και όχι βιαστικές. Σε ότι αφορά τους 
Νοσηλευτές οι οποίοι είναι διορισµένοι µετά το 2011, ανέφεραν ότι υπόκεινται στο 
καθεστώς των Β.Α.Ε. και οι αντίστοιχες κρατήσεις θα πρέπει να πραγµατοποιούνται από 
τις αρµόδιες διοικητικές υπηρεσίες των δοµών υγείας. 

 
Η παρέµβαση της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. - Ε.Σ.Υ. ήταν άµεση, υπενθυµίστηκε στα στελέχη του 

Υπουργείου Εργασίας ότι η ένταξη των Νοσηλευτών στα Β.Α.Ε. αποτελεί Πρωθυπουργική 
δέσµευση και απαιτήθηκε η άµεση δηµιουργία µιας κοινής οµάδας εργασίας, η οποία θα 
ασχοληθεί αποκλειστικά µε την ένταξη τους στο ασφαλιστικό καθεστώς των Β.Α.Ε., έτσι 
ώστε να υπάρχουν τα απαραίτητα δεδοµένα διαθέσιµα για τη διευθέτηση της διαχρονικής 



παθογένειας εις βάρος των Νοσηλευτών. Η τηλεδιάσκεψη ολοκληρώθηκε µέσα σε κλίµα 
αλληλοκατανόησης και κοινής δέσµευσης για συνεργασία.  

 
Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. συνεχίζει τις επαφές µε όλους τους αρµόδιους φορείς για 

την αποκατάσταση των διαχρονικών αιτηµάτων των Νοσηλευτών, στο πλαίσιο τους υγιούς 
συνδικαλισµού και της διαφάνειας.  

 
 

 
Για το Διοικητικό Συµβούλιο 

 
 

 Ο Πρόεδρος                                                       Ο Γεν. Γραµµατέας 
 
 
  
Γεώργιος Αβραµίδης                                             Τζαννής Πολυκανδριώτης 
 


