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Αθήνα, 27/02/2022 
 

Δελτίο Τύπου 
 

«Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. 2022» 
 

Στις 26 Φεβρουαρίου 2022, πραγµατοποιήθηκε υβριδικά, η Γενική Συνέλευση των 
Αντιπροσώπων της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., στο αµφιθέατρο του Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ», 
σύµφωνα µε τα ισχύοντα υγειονοµικά πρωτόκολλα.  

 
Η συµµετοχή του αντιπροσώπων, από όλους τους Συλλόγους Νοσηλευτών ήταν 

καθολική, γεγονός το οποίο σηµατοδότησε τη γενικευµένη συσπείρωση των µελών της 
ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., αλλά και το κλίµα ενότητας και εµπιστοσύνης το οποίο πλέον, 
χαρακτηρίζει την Οµοσπονδία.  

 
Συζητήθηκαν ανοιχτά όλα τα οργανωτικά ζητήµατα τα οποία απασχολούσαν την 

Οµοσπονδία κατά το παρελθόν και προκαλούσαν δυσχέρειες στη λειτουργία της και 
δόθηκαν τεκµηριωµένες απαντήσεις, προς όλους τους αντιπροσώπους, χωρίς ουτοπικές 
και παραµυθένιες κορώνες µαταιοδοξίας.  

 
Επιπλέον, ενηµερώθηκαν για τα αποτελέσµατα των δικαστικών προσφυγών, για τα 

οποία η Οµοσπονδία κατατρόπωσε τις όποιες «αγαθές» προθέσεις, µέσα από τον υγιή 
πυρήνα και τη διαφάνεια του έργου της.  

 
Κατόπιν παρουσιάστηκαν τα πεπραγµένα της Οµοσπονδίας σε διοικητικό, 

οικονοµικό και κοινωνικό επίπεδο, τα οποία έτυχαν καθολικής αποδοχής και δικαίωσαν 
όλα τα µέλη της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ..  

 
Πραγµατοποιήθηκε ενηµέρωση των θεµάτων που συζητήθηκαν µεταξύ του 

Διοικητικού Συµβουλίου µε τα αρµόδια Υπουργεία σχετικά:  
• Με τις Προσλήψεις µόνιµων Νοσηλευτών και την αναγκαιότητα ενός Ειδικού 

Συστήµατος Πρόσληψης Νοσηλευτών (Υπουργείο Υγείας). 



• Την Αναµόρφωση των Οργανισµών των Νοσοκοµείων µε την ένταξη νέων 
µονάδων και τον προσδιορισµό της στελέχωσης, σύµφωνα µε διεθνείς επιστηµονικούς 
δείκτες (Υπουργείο Υγείας). 

• Τη Θεσµοθέτηση νέου καθηκοντολογίου Νοσηλευτών (Υπουργείο Υγείας). 
• Τη Θεσµοθέτηση Ειδικού Μισθολογίου Νοσηλευτών (Υπουργείο Οικονοµικών). 
• Τη Δηµιουργία Ειδικού Συστήµατος Αξιολόγησης και κρίσεων των Νοσηλευτών 

(Υπουργείο Υγείας). 
• Την Ένταξη των παλαιών Ασφαλισµένων (πριν το 2011) στο καθεστώς των 

ΒΑΕ (Υπουργείο Εργασίας). 
• Τη Χορήγηση και αύξηση του Επιδόµατος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής 

Εργασίας (Υπουργείο Εργασίας, Υπουργείο Οικονοµικών). 
• Τα Αδιέξοδα στις προσπάθειες προσλήψεων επικουρικών προσωπικού σε 

Μονάδες Ψυχικής Υγείας και την έλλειψη ενδιαφέροντος κατάθεσης αιτήσεων 
υποψηφιοτήτων στην Ειδικότητα Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας (Υπουργείο Υγείας). 

 
 Παράλληλα, πραγµατοποιήθηκε ενηµέρωση σχετικά µε τις προσπάθειες της 
Οµοσπονδίας, να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία και τους πολίτες, µεταφέροντας διάφορα 
κοινωνικά µηνύµατα διαχείρισης και προσέγγισης ειδικών θεµάτων (ρατσισµός, στίγµα 
ψυχικής ασθένειας, παιδικός καρκίνος, έµφυλη βία, γυναικοκτονίες, doping,  φτώχεια, 
άστεγοι κ.α.). 
 
 Επιπροσθέτως, τέθηκε προς συζήτηση η επαναδιαπραγµάτευση ένταξης της 
Οµοσπονδίας στην ΑΔΕΔΥ. 
 

Όλοι οι αντιπρόσωποι από τους ΣΥ.ΝΟ. έλαβαν το λόγο και µετέφεραν τους 
προβληµατισµούς των µελών από τις Υπηρεσίες Υγείας, για την παρούσα κατάσταση και 
αναπτύχθηκε ένας γνήσιος συνδικαλιστικός διάλογος, χωρίς υπεκφυγές και 
µικρο…πολιτικές. 

 
Επιπλέον, τέθηκαν οι βάσεις για τις περαιτέρω δράσεις της Οµοσπονδίας σε 

πολλαπλά επίπεδα. 
Υπερψηφίστηκαν οµόφωνα όλα τα θέµατα της Γενικής Συνέλευσης. 
 
Το Διοικητικό Συµβούλιο της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. ευχαριστεί θερµά όλους τους 

αντιπροσώπους και τα µέλη της, για την εµπιστοσύνη και τη στήριξή τους, απέναντι στο 
έργο της Οµοσπονδίας.  

 
Η συνδικαλιστική υγεία νίκησε και όλοι µαζί προχωράµε µπροστά για την 

εξέλιξη του επαγγέλµατος του Νοσηλευτή. 
 

 
 
 
 



Για το Διοικητικό Συµβούλιο 
 
 

 Ο Πρόεδρος                                                       Ο Γεν. Γραµµατέας 
 
 
  
Γεώργιος Αβραµίδης                                             Τζαννής Πολυκανδριώτης 
 

 

 


