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Αθήνα, 27/01/2022 
 

«Ρεαλιστικός και ειλικρινής διάλογος εφ’ όλης της ύλης στη συνάντηση της 
ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. µε τον Υφυπουργό Οικονοµικών, Φορολογικής Πολιτικής και 
Δηµόσιας Περιουσίας κ. Απόστολο Βεσυρόπουλου»  

 
 
Στις 27 Ιανουαρίου 2022, πραγµατοποιήθηκε συνάντηση της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., 

µε τον Υφυπουργό Οικονοµικών, Φορολογικής Πολιτικής και Δηµόσιας Περιουσίας κ. 
Απόστολου Βεσυρόπουλου. 

 
Ο κ. Υφυπουργός όντας πλήρως ενηµερωµένος για τα νοσηλευτικά δρώµενα,  

εξήρε την προσφορά των Νοσηλευτών κατά τη διάρκεια της πανδηµίας και αναγνώρισε τη 
διαχρονική προσφορά τους στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, δίνοντας έµφαση στον 
αλτρουϊσµό και στην ανιδιοτέλεια για την προστασία της Δηµόσιας Υγείας.  

 
Στη συνέχεια της συνάντησης ακολούθησε ένας ρεαλιστικός διάλογος, σχετικά µε 

τις πολύ δύσκολες συνθήκες τις οποίες βιώνουν οι Νοσηλευτές στην καθηµερινότητά τους, 
καθώς και για τις προοπτικές τις οποίες προβλέπονται στο άµεσο µέλλον σχετικά µε τα 
πάγια αιτήµατα του νοσηλευτικού κλάδου.  

 
Συζητήθηκε η ένταξη των Νοσηλευτών µε έτος διορισµού πριν το 2011 στα Β.Α.Ε. 

και η αποκατάσταση της υφιστάµενης ανισότητας κατά την οποία οι Νοσηλευτές ασκούν το 
ίδιο έργο, αλλά είναι ασφαλισµένοι σε διαφορετικά πλαίσια, αδυνατώντας να 
συµπεριληφθούν στις ευνοϊκές ρυθµίσεις συνταξιοδότησης από το καθεστώς των Β.Α.Ε.. 
Παράλληλα ο κ. Βεσυρόπουλος ενηµερώθηκε και για την πρόταση της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – 
Ε.Σ.Υ. προς το Υπουργείο Εργασίας για της σύσταση κοινής οµάδας εργασίας µε σκοπό 
την καταγραφή των απαραίτητων δεδοµένων για την επίλυση της ένταξης των 
Νοσηλευτών στα Β.Α.Ε. και τους τρόπους αντιµετώπισης των συνεπειών της µέσω 
µακροπρόθεσµων αντισταθµιστικών µέτρων σε ότι αφορά το ανθρώπινο δυναµικό και τη 
δηµοσιονοµική πολιτική. 

 
Ακολούθησε συζήτηση επί του θέµατος της χορήγησης του επιδόµατος  

επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, για το οποίο τονίστηκε ιδιαιτέρως ότι όλοι οι 
Νοσηλευτές αναµένουν να δικαιωθούν εµπράκτως µε την υπαγωγή τους στην ανώτερη 
βαθµίδα.  

 



Σε ότι αφορά την έγκριση κονδυλίων για την παράταση του επικουρικού 
προσωπικού, υπάρχει η σχετική µέριµνα από το Υπουργείο Οικονοµικών για την κάλυψη 
της µισθοδοσίας για όσο χρονικό διάστηµα χρειαστεί να δοθούν οι αντίστοιχες παρατάσεις.  

 
Ακόµη, τέθηκε προς συζήτηση το θέµα της µη χορήγησης του χριστουγεννιάτικού 

έκτακτου επιδόµατος, καθολικά, σε όλο το νοσηλευτικό προσωπικό και στο σηµείο αυτό 
υπήρξε η άµεση κατανόηση της ακούσιας παρερµηνείας και η δέσµευση για την εξέταση 
του αιτήµατος για την αποκατάσταση του.    

 
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε µέσα σε εγκάρδιο κλίµα,  θέτοντας τα θεµέλια για µια 

αγαστή συνεργασία, στο πλαίσιο του υγιούς συνδικαλισµού και της διαφάνειας.  
 
 
 

 
Για το Διοικητικό Συµβούλιο 
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