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Θέµα: «Οι Νοσηλευτές στο έλεος της πανδηµίας και της αδιαφορίας του 
Υπουργείου Υγείας» 
 
 Αξιότιµε κ. Υπουργέ,  
 

Καθώς βιώνουµε την επέλαση της πανδηµίας ολοκληρωτικά στο Εθνικό 
Σύστηµα Υγείας, εξακολουθείτε να αδιαφορείτε παντελώς για την υφιστάµενη 
κατάσταση µε τις δραµατικές ελλείψεις ανθρώπινου δυναµικού στις Υπηρεσίες 
Υγείας. Οι Νοσηλευτές και όλοι οι επαγγελµατίες υγείας είναι εξουθενωµένοι και 
εκτεθειµένοι σε αντιεπαγγελµατικές και αντιεπιστηµονικές συνθήκες εργασίας, 
τις οποίες φροντίζετε να τις υποστηρίζετε µε κάθε τρόπο και να τις επιδεινώνετε, 
µετατρέποντας τους Νοσηλευτές σε είλωτες άνευ δικαιωµάτων.  

 
Απαράδεκτο είναι το γεγονός να µην επιτρέπετε στους νοσούντες 

Νοσηλευτές να αναρρώσουν από τη συµπτωµατολογία της µετάλλαξης «Ο» και 
να τους καλείτε για υπηρεσία µέσα σε πέντε ηµέρες!!! 

 
Απαράδεκτο είναι το γεγονός ότι ακόµη δεν έχετε βρει λύση για να 

επιστρέψουν στις Υπηρεσίες Υγείας, οι επαγγελµατίες υγείας, οι οποίοι 
βρίσκονται σε αναστολή και η απουσία τους, επιβαρύνει ακόµη περισσότερο το 
κατακερµατισµένο ανθρώπινο δυναµικό!!! 

 
Απαράδεκτο είναι το γεγονός ότι δεν έχετε µονιµοποιήσει κανέναν 

συµβασιούχο Νοσηλευτή, παρά προχωράτε σε ανανεώσεις συµβάσεων, µε 
ηµεροµηνία λήξης… εργασιακής ωρίµανσης!!! 

 
Απαράδεκτο είναι το γεγονός ότι ακόµη δεν έχετε προκηρύξει διαγωνισµό 

στον Α.Σ.Ε.Π. για προσλήψεις Νοσηλευτών, ενώ γνωρίζετε ότι έπονται µαζικές 



συνταξιοδοτήσεις!!! 
 
Απαράδεκτο είναι το γεγονός ότι ακόµα δεν έχετε ανακοινώσει την ένταξη 

των Νοσηλευτών στα Β.Α.Ε.!!! 
 
Απαράδεκτο είναι το γεγονός να αρνείστε τις συναντήσεις µε την 

ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., ώστε να συζητηθούν όλα τα φλέγοντα ζητήµατα και να 
προτείνουµε ΛΥΣΕΙΣ  κι όχι PLACEBO!!! 

 
Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., στο πλαίσιο της διαφάνειας και του υγιή 

συνδικαλισµού, προασπίζοντας τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των µελών της 
πανελλαδικά, απαιτεί να δοθούν άµεσες λύσεις, ώστε να είναι σε θέση οι 
Νοσηλευτές κι όλοι οι επαγγελµατίες υγείας να είναι «ΑΣΦΑΛΕΙΣ». Οι συνθήκες 
«υγειονοµικής γαλέρας» είναι αδιανόητο να υφίστανται και να αυξάνονται 
κλιµακωτά. 

   
Εκφράζοντας την αγανάκτηση των Νοσηλευτών απέναντι στις πολιτικές 

υγείας, τις οποίες ακολουθείτε, παραµένουµε στη διάθεση του Υπουργείου 
Υγείας για διάλογο.  

 
Για το Διοικητικό Συµβούλιο 

 
 
 
 
     Ο Πρόεδρος                                               Ο Γεν. Γραµµατέας 
 
  
                                  
                                                                   

Γεώργιος Αβραµίδης  Τζαννής Πολυκανδριώτης 


