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Editorial

«Το έμπρακτο χειροκρότημα…»

Η υγεία, σωματική και πνευματική, αποτελεί βασική προτεραιότητα της ανθρώπινης ύπαρξης από 

τότε που υπάρχει ανθρώπινη ζωή πάνω στον πλανήτη γη. Ο άνθρωπος θέλει να είναι υγιής. Θέλει και 

ένα υγιές περιβάλλον δίπλα και γύρω του. Έκφραση της βαθύτατα ιερατικής σχέσεως του με την κτίση, 

όπως ακριβώς την έθεσε ο ίδιος ο Θεός δημιουργός κατά την δημιουργία. Τα πάντα καλούνται να έχουν 

υγεία και προστασία προκειμένου σύμπασα η δημιουργία να επιτύχει τον εσχατολογικό της προορισμό: 

την επιστροφή στο «αρχέγονο κάλλος», την εσχατολογική πορεία προς «το καθ’ ομοίωσιν».

Σε αυτήν του την πορεία ο άνθρωπος καλλιεργεί τα χαρίσματά του και αξιοποιεί τις δυνατότητές 

του. Κατακτά όλο και μεγαλύτερο πεδίο του επιστητού, προοδεύει διαρκώς και κυρίως διευρύνει την 

κοινωνικότητά του. Δεν ζει για τον εαυτό του, για το «εγώ» του, αλλά για το «εμείς». Σπουδαία έκφραση 

της υγιούς κοινωνικότητας και σάρκωσης της επιθυμίας του ανθρώπου να προχωρά από το απλώς 

«ζην» στο «ευ ζην», είναι το δώρο της ιατρικής επιστήμης και γενικότερα της διακονίας της υγείας 

των ανθρώπων, αλλά και όλων των έμβιων όντων, ελλόγων και αλόγων. Μεγάλο δώρο οι επιστήμες 

της υγείας. Ακόμη μεγαλύτερο δώρο οι άνθρωποι, που από οποιαδήποτε έπαλξη είναι δοσμένοι σε 

αυτές. Το ζούμε από την πρώτη στιγμή της σύλληψης μίας νέας ζωής μέχρι και την τελευταία στιγμή 

του βιολογικού της αποχαιρετισμού. 

Σε εποχές όμως μεγάλων υγειονομικών δοκιμασιών, όπου το πέπλο του θανάτου σκεπάζει 

εντονότατα τις ανθρώπινες κοινωνίες, ακόμη και τις πιο προηγμένες, η διακονία της υγείας βρίσκεται 

στην προμετωπίδα και στην προτεραιότητα του κοινωνικού γίγνεσθαι. Η οικογένεια της οικουμένης 

έζησε στο διάβα της πολλές τέτοιες δοκιμασίες. Εκατομμύρια άνθρωποι χάθηκαν πολύ νωρίς, διότι 

δεν υπήρξε διάγνωση ή θεραπεία ή φαρμακευτική αντιμετώπιση διαφόρων ασθενειών, πολλές από 

τις οποίες σήμερα αναφέρονται μόνο στην βιβλιογραφία.

Σε όλες αυτές τις μάχες, σε όλους αυτούς τους υγειονομικούς πολέμους, υπήρξαν άνθρωποι, που 

στο μέτρο των δυνατοτήτων τους έδωσαν την μάχη, πάντα με ένα και μοναδικό στόχο: την προστασία 

του αγαθού της ζωής. Και όσο και η ζωή και αν προχωρά, όσο και αν η γνώση προοδεύει, όσο και αν 

η τεχνολογία δίνει εντυπωσιακές και θαυματουργικές λύσεις, όσο και αν οι υποδομές βελτιώνονται, 

όσο και αν ο μέσος όρος ηλικίας, τουλάχιστον στις λεγόμενες αναπτυσσόμενες χώρες, αυξάνεται, ο 

άνθρωπος πάνω από όλα έχει ανάγκη τον άνθρωπο! Διότι ο άνθρωπος υπάρχει για τον άνθρωπο!

Το βιώνουμε έντονα αυτό στο παγκόσμιο στερέωμα τα τελευταία δύο χρόνια. Στον καιρό της 

πανδημίας. Στην παγκόσμια υγειονομική κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού. Άνθρωποι σήκωσαν 

και σηκώνουν στους ώμους τους το βάρος της διακονίας των συνανθρώπων τους και ιδίως 

των αδυνάμων. Εμπροσθοφυλακή αυτής της διακονίας υπήρξε, και στην πατρίδα μας, και είναι η 

υγειονομική κοινότητα. Οι άνθρωποι που διακονούν την υγεία όλων μας και μάλιστα ο καθένας από 

το δικό του διαφορετικό μετερίζι. Μέσα στα νοσοκομεία, στις μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας και σε 

χώρους περίθαλψης, σε κέντρα υγείας, σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, σε κοινωνικοπρονοιακές 

δομές και σε ευαγή ιδρύματα παντού υπάρχουν άνθρωποι που διακονούν τον συνάνθρωπο και την 
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υγεία του. Όσοι ιδιαίτερα άνθρωποι διακονούν τον ασθενή, διακονούν πρώτιστα τον αδύναμο, 

διακονούν κατ’ εξοχήν τον μοναχικό άνθρωπο, διότι κάθε άνθρωπος, ο οποίος βρίσκεται 

μπροστά στην ασθένεια αντιμετωπίζει ενώπιον του την μοναξιά και την απειλή του θανάτου. 

Η μεγαλύτερη πληγή της ασθένειας είναι ότι φέρνει στο προσκήνιο μία τεράστια μοναξιά. Ο 

ασθενής άνθρωπος αισθάνεται πάντα μόνος, διότι κατά βάση αισθάνεται ότι τον εγκαταλείπει 

ο ίδιος του ο εαυτός. Η φθορά του σώματος, ακόμη και η ελάχιστη και η πιο ασήμαντη, το 

ολιγότερο προκαλεί δυσθυμία, δυσφορία, ανησυχία, αγωνία. Φέρνει δηλαδή την μυρωδιά του 

θανάτου. «Ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή» ψέλνουμε στην Παράκληση προς την 

Παναγία μας, η οποία τόσο πολύ μας παρηγορεί και μας ξεκουράζει. 

Ως κληρικός, που κατεξοχήν αποστολή μου είναι να διακονώ και εγώ από το δικό μου 

μετερίζι τον άνθρωπο και την υγεία του, κυρίως ψυχική και πνευματική, ως Ιεράρχης της 

Εκκλησίας της Ελλάδος, ως Μητροπολίτης Φθιώτιδος, στην έδρα της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδος, καταθέτω οφειλετικώς μία μεγάλη ευγνωμοσύνη, ένα τεράστιο ευχαριστώ, μία 

απέραντη καρδιακή ευλογία, στο ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό της 

πατρίδας μας και ιδίως της περιοχής της ποιμαντικής μου ευθύνης, απ’ όπου και αν μάχεται, 

είτε από μονάδες υγείας, είτε από χώρους εργασίας, είτε από τους χώρους του πεζοδρομίου 

και των λαϊκών αγώνων, απ’ όπου και αν μάχεται το υγειονομικό προσωπικό, του καταθέτω 

ένα μεγάλο ευχαριστώ, μία μεγάλη ευγνωμοσύνη, μία μεγάλη ευλογία και κυρίως μία μεγάλη 

συμπαράσταση στα πολλά και δίκαια αιτήματα, τα οποία έχει.

Αυτήν την ευγνωμοσύνη η υγειονομική κοινότητα δικαιούται να την λάβει από όλους μας 

ανεξαιρέτως, πρωτίστως όμως από την Πολιτεία, η οποία με την στάση της διαμορφώνει όχι 

μόνο τους όρους και τις προϋποθέσεις της προστασίας του αγαθού της ζωής, αλλά κυρίως το 

αξιακό περίγραμμα της κοινωνίας μέσα στην οποία θέλουμε να ζήσουμε εμείς και οι επόμενες 

γενιές.

Η Πολιτεία υποχρεούται, ίσως όσο ποτέ άλλοτε, να μην μείνει σε συναισθηματικά ευχολόγια 

και ανούσιες μεγαλοστομίες και διακηρύξεις, ή σε προεκλογικού τύπου υποσχέσεις, αλλά σε 

κινήσεις και πράξεις ουσίας, οι οποίες όχι απλώς θα τιμήσουν την διακονία της υγείας, αλλά 

κυρίως θα εξασφαλίσουν στον λαό ένα σύστημα υγείας αξιόπιστο, προσβάσιμο σε όλους 

και ανθεκτικό. Γι’ αυτό η Πολιτεία και οι λειτουργοί της οφείλουν να μην περιορίζονται σε 

επικοινωνιακά χειροκροτήματα, αλλά σε έμπρακτα χειροκροτήματα, όχι σε επικοινωνιακά 

tweets και αναρτήσεις, άλλα να προσφέρουν επιτέλους μόνιμες θέσεις εργασίας σε χιλιάδες 

υγειονομικούς, τις οποίες τις έχουν κερδίσει με την αγάπη, τον κόπο, τον ιδρώτα, την αυτοθυσία 

και την διακονία τους. 

Θα είναι πολύ οδυνηρό, όταν τελειώσει με το καλό, και θα τελειώσει, αυτή η θανατηφόρος 

πανδημία, οι μαχητές και μαχήτριες αυτού του πολέμου, να βρεθούν στο δρόμο, ξεκρέμαστοι, 

«πεταμένοι» στην κυριολεξία εισπράττοντας αγνωμοσύνη και περιφρόνηση. Ένα τέτοιο σκηνικό 

θυμίζει την κατάντια μίας πατρίδας που τους ήρωες και τις ηρωίδες της, όσο τους έχει ανάγκη, 

τους χρησιμοποιεί στην πρώτη γραμμή, και μόλις καταπαύει ο πόλεμος τους απαξιώνει και τους 

οδηγεί στην λησμονιά, στην απελπισία και στην λήθη.

Αλίμονο αν βγούμε νικητές από την θανατηφόρο πανδημία του κορωνοϊού και ηττηθούμε 

από την θανατηφόρο πανδημία της αγνωμοσύνης και της απανθρωπίας.

 Μητροπολίτης Φθιώτιδος Συμεών
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Αναστολή χωρίς στολή… για τους Νοσηλευτές και  
χωρίς ανατολή… για το Εθνικό Σύστημα Υγείας

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. απέστειλε εκ νέου καταγγελία προς το Υπουργείο Υγείας σχετικά με την άρση του 

μέτρου της αναστολής εργασίας και τις καταστροφικές συνέπειες που έχει επιφέρει στο Εθνικό Σύστημα 

Υγείας. Αναλυτικά η καταγγελία:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Καθώς πλησιάζει η 31η Οκτωβρίου 2021, κατά την οποία προβλέπεται η επανεκτίμηση του απάνθρωπου, 

αντιεπαγγελματικού και αντιεπιστημονικού μέτρου της αναστολής εργασίας, σας ενημερώνουμε ότι η 

εφαρμογή του, έπληξε ανεπανόρθωτα το βιοτικό επίπεδο των Νοσηλευτών και επιβάρυνε επιπλέον το έργο 

όλων των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών. Η παγκόσμια πρωτοτυπία της στοχοποίησης των Νοσηλευτών και όλων 

των επαγγελματιών υγείας καταρράκωσε συθέμελα το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο παρουσίασε για 

ακόμα μια φορά το άκαμπτο και ανάλγητο προφίλ του.

Στο σημείο αυτό ξεκαθαρίζουμε εξ’ αρχής ότι η θέση της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. είναι αδιαμφισβήτητα υπέρ των 

εμβολιασμών, αλλά κατά της υποχρεωτικότητας και της αναστολής εργασίας.

Όλες οι πολιτικές αντιστάθμισης της κατάστασης απέτυχαν παταγωδώς και όλο το βάρος μετατοπίστηκε 

για ακόμη μια φορά στους εναπομείναντες Νοσηλευτές και λοιπούς ευσυνείδητους εργαζομένους. Καθώς το 

μέλλον προβλέπεται δυσοίωνο για την ασφαλή λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σας προειδοποιούμε 

ότι ενδεχόμενη συνέχιση του μέτρου της αναστολής, μας βρίσκει αντίθετους και σας καλούμε να λάβετε 

τα μέτρα σας, ώστε κανένας συνάδελφος να μην τεθεί εκ νέου σε αναστολή. Το μέτρο αυτό δεν ίσχυσε για 

κανέναν άλλο κλάδο εργαζομένων και δεν δύναται να ισχύει αποκλειστικά για τους Νοσηλευτές. Στερήσατε 

από οικογένειες Νοσηλευτών το εισόδημά τους, χωρίς ίχνος ντροπής, χωρίς να προϋπολογίσετε τον τρόπο με 

τον οποίο θα επιβιώσουν για το διάστημα το οποίο θα είναι σε αναστολή. Ακολούθως, αφήσατε στο έλεος της 

υποστελέχωσης όλες τις Υπηρεσίες Υγείας, με μηδαμινές προσλήψεις μέσω επικουρικού προσωπικού.

Όπως οι Νοσηλευτές προστατεύουν τον κοινωνικό ιστό, προάγοντας τη Δημόσια Υγεία μέσω των 

εμβολιασμών, έτσι και η ίδια η κοινωνία οφείλει να προστατεύσει τους Νοσηλευτές, κι όχι να τους παρουσιάζει 

ως αποδιοπομπαίους τράγους.

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. εκπροσωπώντας τους Νοσηλευτές του Εθνικού Συστήματος Υγείας, δηλώνει την 

παρουσία της και τη διαθεσιμότητά της προς το Υπουργείο Υγείας και όλων των αρμόδιων φορέων, στο πλαίσιο 

του υγιή συνδικαλισμού και της διαφάνειας, ώστε να συμβάλλει στην εύρεση ρεαλιστικών λύσεων, οι οποίες 

θα συνεισφέρουν στην ανατολή μιας νέας ημέρας για το εθνικό Σύστημα υγείας κι όχι στην αναστολή του.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

23.10.2021

2α
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της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. 

– Ε.Σ.Υ. είναι αδι-

αμφισβήτητα υπέρ 

των εμβολιασμών, 

αλλά κατά της 

υποχρεωτικότητας 

και της αναστολής 

εργασίας.
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Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. απέστειλε καταγγελία προς Υπουργείο Υγείας και το Γενικό Γραμματέα Δημόσιας 

Υγείας σχετικά με την άνιση μεταχείριση και την απαράδεκτη χρήση του λογοπαίγνιου “ελλείψει Π.Ε. … Τ.Ε.” και 

τη χορήγηση a priori τίτλων Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων. Αναλυτικά η καταγγελία:

Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα Δημόσιας Υγείας,

Κατόπιν πληθώρας καταγγελιών προς την Ομοσπονδία μας σχετικά με την μεροληπτική συμπεριφορά σας 

σε ότι αφορά την ενίσχυση και διατήρηση του χάσματος μεταξύ Π.Ε. και Τ.Ε. Νοσηλευτών τόσο κατά τις αιτήσεις 

για Συντονιστές στις Νοσηλευτικές Ειδικότητες, όπου οι Τ.Ε. δύναται να επιλεγούν μόνο ελλείψει Π.Ε., αλλά και 

με την επιλεκτική γενναιοδωρία σας, να χορηγήσετε a priori τίτλους Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων στα μέλη Δ.Ε.Π., 

όπως ορίζεται στο Φ.Ε.Κ. 2216/26-05-2021 άρθρο 10, παρ. (β): «…τίτλος νοσηλευτικής ειδικότητας χορηγείται 

και σε νοσηλευτές μέλη Δ.Ε.Π. με συναφές γνωστικό αντικείμενο…» και στο Φ.Ε.Κ. 3913/24.08.2021, άρθρο 5: 

«…Τίτλος νοσηλευτικής ειδικότητας χορηγείται και σε νοσηλευτές μέλη ΔΕΠ με συναφές γνωστικό αντικείμενο 

καθώς και σε νοσηλευτές «Συντονιστές Εκπαίδευσης» και «Αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης» των 

ειδικευομένων νοσηλευτών, με συναφές γνωστικό αντικείμενο…», σας εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή μας 

και τις έντονες διαμαρτυρίες μας, για την προκλητική σας στάση. Έχετε καταστρατηγήσει κάθε έννοια μεταξύ 

της ισότητας των πτυχιούχων Νοσηλευτών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αδιαφορώντας επιδεκτικά 

για την κλινική εμπειρία και τα επιστημονικά προσόντα των Νοσηλευτών Τ.Ε..

Επιπλέον δε, ως γνώστης της διαχρονικής παθογένειας μεταξύ των βαθμίδων των Νοσηλευτών, πετύχατε 

το παράδοξο, να πρέπει οι μόνιμοι Νοσηλευτές Τ.Ε., οι οποίοι στην συντριπτική πλειοψηφία τους είναι κάτοχοι 

μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, υποψήφιοι διδάκτορες ή διδάκτορες και οι οποίοι τυγχάνουν να έχουν 

και συνάφεια, να πρέπει να εκπαιδεύονται για να λάβουν την ειδικότητά, ενώ παράλληλα οι αντίστοιχοι 

συνάδελφοι τους Π.Ε. να τη λαμβάνουν απευθείας με τους προαναφερόμενους ευνοϊκούς όρους. Σαφώς και 

δεν αναφερόμαστε στους μόνιμους Νοσηλευτές, οι οποίοι επιλέγουν διαφορετικό αντικείμενο ειδικότητας.

Ο τρόπος ο οποίος έχετε δομήσει νομοθετικά τις Νοσηλευτικές Ειδικότητες προσβάλλει τους εναπομείναντες 

Νοσηλευτές Τ.Ε. και τους παρεμποδίζει να διεκδικήσουν με ίσους όρους τις θέσεις συντονιστών και 

αναπληρωτών συντονιστών, θίγοντας την επιστημονική τους υπόσταση. Το τέχνασμα «..ελλείψει Π.Ε…» είναι 

αναχρονιστικό και δεν πρέπει να υφίσταται στη Νοσηλευτική Κοινότητα.

Στο πλαίσιο της έναρξης λειτουργίας των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων σας καλούμε να αναθεωρήσετε άμεσα 

το λογοπαίγνιο «..ελλείψει Π.Ε…» και να το αντικαταστήσετε με το ορθό: «Νοσηλευτής Π.Ε. ή Τ.Ε.», όπως ισχύει 

στην κείμενη νομοθεσία, επαναπροκηρύσσοντας τις αντίστοιχες προσκλήσεις για τους Συντονιστές και τους 

Αναπληρωματικούς Συντονιστές. Επιπλέον σας καλούμε να διασταυρώσετε τα επιστημονικά προσόντα των 

μόνιμων Νοσηλευτών και να απονείμετε και σε αυτούς, τους τίτλους των συναφών Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων, 

όπως έχετε ήδη πραγματοποιήσει.

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. εκπροσωπώντας τους Νοσηλευτές, του Εθνικού Συστήματος Υγείας, δεν αποσκοπεί 

Συντονιστές και Αναπληρωτές Νοσηλευτικών 
Ειδικοτήτων χωρίς ελλείψει Π.Ε….- Τ.Ε…, αλλά με 
Νοσηλευτές Π.Ε. ή Τ.Ε. και ίση μεταχείριση στην κτήση 
Νοσηλευτικής Ειδικότητας μέσω συνάφειας

31.10.2021

Άνιση 

μεταχείριση και 

απαράδεκτη 

χρήση του 

λογοπαίγνιου 

“ελλείψει Π.Ε. 

… Τ.Ε.” κατά 

τις αιτήσεις για 

Συντονιστές και 

Αναπληρωτές 

Συντονιστές στις 

Νοσηλευτικές 

Ειδικότητες και 

χορήγηση  a 

priori τίτλων  

Νοσηλευτικών 

Ειδικοτήτων
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στο διχασμό των Νοσηλευτών (Π.Ε. και Τ.Ε.). Οι Νοσηλευτές ανήκουν πλέον στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, 

όπου έπρεπε να βρίσκονται εδώ και δεκαετίες. Όλοι μαζί προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε τις παθογένειες 

του επαγγέλματος μας, ώστε να δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο επάγγελμα για τις επόμενες γενιές Νοσηλευτών. 

Για το σκοπό αυτό, δηλώνουμε τη διαθεσιμότητά μας προς το Υπουργείο Υγείας, ώστε να συμβάλλουμε στην 

εύρεση ρεαλιστικών λύσεων, οι οποίες θα προάγουν το Νοσηλευτικό Επάγγελμα, αφήνοντας στο παρελθόν 

παλιές παθολογικές κουλτούρες και νοοτροπίες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

12.11.2021

Επίδομα Προϊσταμένων – Δικαστική Δικαίωση 
Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» & Γ.Ν. Τρικάλων

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – 

Ε.Σ.Υ. συνεχίζει 

τις δράσεις 

της με τον ίδιο 

δυναμισμό, 

αποδεικνύοντας 

στην πράξη, 

ότι υλοποιεί τις 

υποσχέσεις της 

και υπηρετεί τους 

Νοσηλευτές με 

συνέπεια και 

ήθος. 

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. περί της θετικής έκβασης πλήθους αγωγών 

νοσηλευτών – προϊσταμένων νοσηλευτικών τμημάτων, που αφορούν την αναδρομική και νομιμότοκη 

διεκδίκηση της διαφοράς των σαράντα (40,00) ευρώ στο επίδομα θέσης, ευρισκόμεθα ήδη στην ευχάριστη 

θέση να σας ανακοινώσουμε, ότι η δημοσίευση θετικών δικαστικών αποφάσεων συνεχίζεται.

Ειδικότερα, προ ολίγων ημερών δημοσιεύτηκε απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, 

που επιδικάζει νομιμοτόκως ποσό ύψους 960,00 ευρώ στους Προϊσταμένους του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» και 

αντίστοιχη απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων για τους Προϊσταμένους του Γ.Ν. Τρικάλων, 

καταλαμβάνοντας την περίοδο 2016 – 2018.

Αναμένοντας την έκδοση αντίστοιχων δικαστικών αποφάσεων και για τους προϊσταμένους των υπολοίπων 

νοσοκομείων, η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. - Ε.Σ.Υ. συνεχίζει τις δράσεις της με τον ίδιο δυναμισμό, αποδεικνύοντας στην 

πράξη, ότι υλοποιεί τις υποσχέσεις της και υπηρετεί τους Νοσηλευτές με συνέπεια και ήθος.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης
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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.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

2α

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

22.12.2021

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 ενδονοσο- 

κομειακές και 

εξωνοσοκο- 

μειακές δομές 

ψυχικής υγείας.
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ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ
∆ΡΩΜΕΝΑ

∆ελτία Τύπου
ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.

β
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Οι Νοσηλευτές έστειλαν ηχηρό μήνυμα κατά του Doping 
στον Αθλητισμό

14.10.2021

2β

Η παρουσία των «Θρύλων» του ελληνικού 

ποδοσφαίρου, ανέδειξε την ευαισθητοποίηση αλλά και την 

αναγνώριση του έργου των Νοσηλευτών και της θυσίας 

των Υγειονομικών για την προστασία της Δημόσιας Υγείας. 

Όπως χαρακτηριστικά αποτυπώθηκε στον αθλητικό τύπο: 

«Ένας αγώνας αλλιώτικος από του άλλους»

Η ποδοσφαιρική ομάδα της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. μαζί με 

την ομάδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, έστειλαν 

ηχηρό μήνυμα κατά του Doping στον αθλητισμό, στο 

φιλικό αγώνα κοινωνικού σκοπού, τον οποίο έδωσαν της 

Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021, στο Ανοιχτό Ποδοσφαιρικό 

Γήπεδο ΔΕ Σταμάτας (Γήπεδο Α.Ο. Σταμάτας).

Αρωγός στο εγχείρημα ο Δήμος Διονύσου και ο 

Α.Ο. Σταμάτας, οι οποίοι υποστηρίζουν με θέρμη τις 

κοινωνικές δραστηριότητες της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.. 

Πριν την έναρξη του αγώνα βραβεύτηκε ο Αντιδήμαρχος 

Αθλητισμού του Δήμου Διονύσου κ. Παναγή Λουκάτο για 

την άριστη συνεργασία και το σημαντικό έργο το οποίο 

επιτελεί για την προαγωγή του αθλητισμού. Παράλληλα 

οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων έστειλαν το δικό 

τους μήνυμα υπέρ των εμβολιασμών στο πλαίσιο της 

ενημερωτικής εκστρατείας ευαισθητοποίησης της 

ποδοσφαιρικής ομάδας Α.Ο. Σταμάτας, παρουσία της 

Προέδρου της Αθλητικής Ομοσπονδίας Νεφροπαθών & 

Μεταμοσχευμένων κ. Δήμητρας Αρκά και του Προέδρου 

του Πανελλήνιου Αθλητικού Συλλόγου Μεταμοσχευμένων 

«ΔΡΟΜΕΑΣ» κ. Ιωάννη Αρκά.

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – 

Ε.Σ.Υ. στο πλαίσιο 

της κοινωνικής 

ευαισθητοποίησης, 

προγραμματίζει 

σειρά παρόμοιων 

δραστηριοτήτων και 

καλεί όλα τα μέλη 

της να συμμετέχουν 

ενεργά, ώστε να 

αποτελέσουν όλοι 

οι Νοσηλευτές 

πρότυπα και 

πρεσβευτές της 

Δημόσιας Υγείας για 

όλους τους πολίτες.

Ο αγώνας ήταν συναρπαστικός από το ξεκίνημά του και κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον όλων των 

συμμετεχόντων. Το τελικό σκορ 2-1 υπέρ της ομάδας της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., άλλωστε καταδεικνύει την 

προσπάθεια και των δύο ομάδων να διεκδικήσουν τη νίκη, στο πλαίσιο του ευ αγωνίζεσθαι, ώστε όλοι οι αθλητές 

να πρεσβεύουν τον υγιή αθλητισμό. Σημείο αναφοράς αποτελεί η διαιτησία του «δασκάλου» κ. Ευάγγελου 

Γιαννακουδάκη, η οποία εκτός από υποδειγματική, είναι και παραδειγματική για όλους όσους αγαπούν και 

προάγουν το πνεύμα του αθλητισμού και της ανιδιοτέλειας.

Για την ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. αγωνίστηκαν οι: Κιούσης Νικόλαος, Εμμανουϊλίδης Κοσμάς, Τούσης Ευθύμιος, 

Τζιάτζιος Αθανάσιος, Παπανδρέου Νικόλαος, Πολυκανδριώτης Τζαννής, Αβραμίδης Γεώργιος, Κούρτης Γεώργιος, 
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Καλογιάννης Θωμάς, Μαγγανάς Ηλίας, Πίτσος Χρήστος, Ξανθόπουλος Ιωάννης, Δημητρίου Αναστάσιος, 

Γλαμπεδάκης Μιχάλης. Προπονητής: Κιούσης Νικόλαος.

Για τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού αγωνίστηκαν οι: Σκουλίδης Πάυλος, Γκιόκας Ιωάννης, Φλαμπούρης 

Χρήστος, Κούκης Αλέκος, Φούρτζης Γεώργιος, Τσαντήλας Αντώνιος, Μαντάς Ανδρέας, Κεραμιδάς Ανδρέας, 

Ριγανιάς Γεώργιος, Μαριόλης Γεώργιος, Φραγκούλης Σταύρος, Μαμώνας Γεώργιος, Σαββίδης Νικόλαος, 

Αρμύλαγος Θεόδωρος, Σκιαδάς Γεώργιος, Φλαμπουράρης Μιχάλης. Προπονητής: Κούκης Αλέκος.

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. στο πλαίσιο της κοινωνικής ευαισθητοποίησης, προγραμματίζει σειρά παρόμοιων 

δραστηριοτήτων και καλεί όλα τα μέλη της να συμμετέχουν ενεργά, ώστε να αποτελέσουν όλοι οι Νοσηλευτές 

πρότυπα και πρεσβευτές της Δημόσιας Υγείας για όλους τους πολίτες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

2β

Η ποδοσφαιρική ομάδα της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. στο 

πλαίσιο της Πανελλήνιας Ημέρας Δωρεάς Οργάνων, 

διοργάνωσε σε συνεργασία με την Εθνική Ποδοσφαιρική 

Ομάδα Μεταμοσχευμένων, φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα 

κοινωνικής ευαισθητοποίησης με κεντρικό μήνυμα: «ΔΩΡΕΑ 

ΟΡΓΑΝΩΝ = ΔΩΡΕΑ ΖΩΗΣ!!!». Ο φιλικός αγώνας διεξήχθη 

στο Αθλητικό Κέντρο Αγίου Κοσμά, την Τρίτη 02 Νοεμβρίου 

2021, σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα 

COVID–19.

Πριν την έναρξη του αγώνα βραβεύτηκε η Πρόεδρος 

της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νεφροπαθών και 

Μεταμοσχευμένων κ. Δήμητρα Αρκά, ο Πρόεδρος του 

Πανελλήνιου Αθλητικού Συλλόγου Μεταμοσχευμένων 

«ΔΡΟΜΕΑΣ» κ. Ιωάννης Αρκά και η Πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου Διονύσου κ. Σόφη Κατσίγιαννη για τη 

διαχρονική συμβολή τους στην κοινωνική ευαισθητοποίηση 

των πολιτών και στην ένθερμη υποστήριξή τους απέναντι 

στις κοινωνικές δράσεις της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ..

25.11.2021

Οι Νοσηλευτές 

μαζί με την Εθνική 

Ποδοσφαιρική 

Ομάδα Μεταμο- 

σχευμένων 

κατάφεραν να 

μεταδώσουν 

επάξια το ιδεώδες 

μήνυμα ότι η 

Δωρεά Οργάνων 

αποτελεί την 

ύψιστη μορφή 

εθελοντικής 

προσφοράς και 

αλτρουισμού, 

μέσα από τον 

ειλικρινή και 

εγκάρδιο αγώνα 

Οι Νοσηλευτές μαζί με την Εθνική Ποδοσφαιρική 
Ομάδα Μεταμοσχευμένων έστειλαν το μήνυμα: 
«ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ=ΔΩΡΕΑ ΖΩΗΣ!!!»
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Ο αγώνας είχε έντονη δράση και όλοι οι συμμετέχοντες αγωνίστηκαν με ενθουσιασμό, δημιουργώντας 

αλλεπάλληλες φάσεις και στις δύο εστίες. Το τελικό αποτέλεσμα έληξε ισόπαλο 3-3, αφήνοντας ικανοποιημένες 

και τις δύο ομάδες. Τον αγώνα διεύθυνε ο κ. Βουτσαράς Μελέτιος, του οποίου η παρουσία τίμησε επιπλέον το 

συγκεκριμένο αγώνα.

Για την ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. αγωνίστηκαν: Κιούσης Νικόλαος, Κούρτης Γεώργιος, Πολυκανδριώτης Τζαννής, 

Αβραμίδης Γεώργιος, Εμμανουϊλίδης Κοσμάς, Τούσης Ευθύμιος, Δημητρίου Αναστάσιος, Συμεών Κωνσταντίνος, 

Μεταξάς Χρήστος. Προπονητής: Κιούσης Νικόλαος.

Για την Εθνική Ποδοσφαιρική Ομάδα Μεταμοσχευμένων αγωνίστηκαν: Φουρτζής, Βαγιακάκου, Χάλαρης, 

Σκουλικίδης, Σπάτας, Κόκκινος, Παρουγένης, Αρκάς, Μανδελενάκης, Αναχουρλής, Ντουσαϊτης, Δερμιτζάκης. 

Προπονητής: Κούκης Αλέξανδρος

Οι Νοσηλευτές μαζί με την Εθνική Ποδοσφαιρική Ομάδα Μεταμοσχευμένων κατάφεραν να μεταδώσουν 

επάξια το ιδεώδες μήνυμα ότι η Δωρεά Οργάνων αποτελεί την ύψιστη μορφή εθελοντικής προσφοράς και 

αλτρουισμού, μέσα από τον ειλικρινή και εγκάρδιο αγώνα τους τόσο εντός του γηπέδου, όσο και εκτός γηπέδου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

τους τόσο εντός 

του γηπέδου, 

όσο και εκτός 

γηπέδου.

Η ποδοσφαιρική ομάδα της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. στο πλαίσιο των 

κοινωνικών δράσεων ευαισθητοποίησης, αγωνίστηκε στο φιλικό 

ποδοσφαιρικό αγώνα με αντίπαλο την ποδοσφαιρική ομάδα των 

εργαζομένων στις Σταθερές Συγκοινωνίες της Αθήνας (ΣΤΑ.ΣΥ.) 

με κοινό σκοπό την ενίσχυση του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 

Παιδιών με Νεοπλασματικές Παθήσεις «Η Πίστη».

Ο φιλικός αγώνας πραγματοποιήθηκε στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου 

του Α.Ο. Σταμάτα, με την αρωγή του Αντιδημάρχου Αθλητισμού του 

Δήμου Διονύσου κ. Παναγή Λουκάτου, την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 

2021 και ώρα 17:30, σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά 

πρωτόκολλα COVID–19. Στον πολύ σημαντικό αγώνα συμμετείχε 

ενεργά ο «Δάσκαλος» κ. Ευάγγελος Γιαννακουδάκης, του οποίου η 

παρουσία κόσμησε τον αγώνα, συνεχίζοντας το άοκνο έργο του για 

την ενίσχυση του Συλλόγου «Η Πίστη».

Οι Νοσηλευτές & οι Εργαζόμενοι στις Σταθερές Συγκοινωνίες της 
Αθήνας (ΣΤΑ.ΣΥ.) δήλωσαν την «ΠΙΣΤΗ» και την συμπαράστασή 
τους, στον αγώνα των παιδιών για ΖΩΗ!!!

14.11.2021

Όλοι οι 

συμμετέχοντες 

αγωνίστηκαν 

με θέρμη και 

αλληλοσεβασμό 

απέναντι στον 

κοινό σκοπό, 

στηρίζοντας 

τον αγώνα των 

Παιδιών και των 

Οικογενειών τους 

με ΠΙΣΤΗ!!!
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17.12.2021

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – 

Ε.Σ.Υ. συνεχίζει 

ακάθεκτη τις 

κοινωνικές 

δράσεις της 

με σκοπό την 

κοινωνική 

ευαισθητοποίηση 

και την προάσπιση 

της Δημόσιας 

Υγείας.

Για την ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. αγωνίστηκαν: Αβραμίδης Γεώργιος, Αλεξιάδης Μιχαήλ, Βανδώρος Παναγιώτης, 

Δημητρίου Αναστάσιος, Εμμανουϊλίδης Κοσμάς, Κιούσης Νικόλαος, Κούρτης Γεώργιος, Μεγαρχιώτης Αθανάσιος, 

Μεταξάς Χρήστος, Πολυκανδριώτης Τζαννής, Τούσης Ευθύμιος, Τσούμας Αθανάσιος. Προπονητής: Κιούσης 

Νικόλαος.

Για την ΣΤΑ.ΣΥ. αγωνίστηκαν: Αποστολόπουλος Δημήτριος, Γεωργόπουλος Αθανάσιος, Γρηγορόπουλος 

Ιωάννης, Δάφνης Σταμάτης, Κυρίτσης Ανωτώνιος, Λυκογιάννης Στράτος, Μαργαριτίδης Χρήστος, Μπακογιάννης 

Μίλτος, Μπαρμπούνης αλέξανδρος, Μποφαλούκης Ιωάννης, Μπεχλιβανίδης Κωνσταντίνος, Ναστόπουλος Ηλίας, 

Νικολάου Θεόδωρος, Πλιάτσικουρης Ιωάννης, Σπίνος Άνθιμος, Ταστογιάννης Στυλιανός, Τσούκας Αλέκος, 

Τυρογιάννης Χριστόφορος, Χαλιώτης Ιωάννης. Προπονητές: Ψυχογιός Μάκης, Ράλλης Χρήστος.

Το τελικό αποτέλεσμα έληξε 5-3 υπέρ της ομάδας της ΣΤΑΣΥ, με όλους τους συμμετέχοντες να αγωνίζονται με 

θέρμη και αλληλοσεβασμό απέναντι στον κοινό σκοπό, στηρίζοντας τον αγώνα των Παιδιών και των Οικογενειών 

τους με ΠΙΣΤΗ!!!

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

Οι Νοσηλευτές και σύσσωμο το ποδοσφαιρικό Τμήμα 
του Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΑΣ & των Παλαίμαχων έστειλαν 
ηχηρό μήνυμα υπέρ των εμβολιασμών: «Οι Νοσηλευτές 
ΕΜΒΟΛΙΑΖΩΝΤΑΙ & ΕΜΒΟΛΙΑΖΟΥΝ: Ε.Σ.Υ.;»

Η ποδοσφαιρική ομάδα της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. στο 

πλαίσιο της κοινωνικής ευαισθητοποίησης για την ενίσχυση 

της Εμβολιαστικής Εκστρατείας, συμμετείχε στο Φιλικό 

Ποδοσφαιρικό Αγώνα με αντιπάλους την Ποδοσφαιρική 

Ομάδα Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΑ και με τους παλαίμαχους της, 

μεταδίδοντας το πολύ σημαντικό μήνυμα υπέρ των 

εμβολιασμών: «Οι Νοσηλευτές ΕΜΒΟΛΙΑΖΩΝΤΑΙ & 

ΕΜΒΟΛΙΑΖΟΥΝ: Ε.Σ.Υ.;»,

Ο φιλικός αγώνας διεξήχθη «ασφαλώς» στο Γήπεδο 

του Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΑΣ, τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 και 

έληξε ισόπαλος 4-4.

Για την ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. αγωνίστηκαν: Μεταξάς, 

Κιούσης, Αβραμίδης, Πολυκανδριώτης, Κούρτης, Τσούμας, 

Δημητρίου, Τούσης, Αλεξός, Μιχαηλίδης. Προπονητής: 

Κιούσης
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Η έμφυλη βία δεν χωράει πουθενά & η ισότητα των δύο 
φύλων έγινε πράξη στο φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ 
της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., του ΛΕΟΝΤΙΚΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ & του 
Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΑΣ»

25.12.2021

Η έμφυλη βία 

δεν χωράει 

πουθενά.

Για τον Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΑΣ αγωνίστηκαν: Κριεμάδης, Δεσύλας, Μπόρας, Νικολάρας, Μαλιγιάννης, Τσουρούλας, 

Πατρινός, Σιατραβάνης, Χρυσανθόπουλος, Μπίντζος. Προπονητής: Σκαρπέλης

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. συνεχίζει ακάθεκτη τις κοινωνικές δράσεις της με σκοπό την κοινωνική ευαισθητοποίηση 

και την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

Η ποδοσφαιρική ομάδα της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. στο πλαίσιο της 

κοινωνικής ευαισθητοποίησης κατά της έμφυλης βίας, συμμετείχε 

στο Φιλικό Ποδοσφαιρικό Αγώνα με τη Γυναικεία Ποδοσφαιρική 

Ομάδα του ΛΕΟΝΤΙΚΟΥ Κηφισιάς και τον Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΑΣ.

Πριν την έναρξη του αγώνα απονεμήθηκαν συμβολικά 

αναμνηστικά κύπελλα και τριαντάφυλλα στην ομάδα του 

ΛΕΟΝΤΙΚΟΥ Κηφισιάς, από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. κ. Νικόλαο Κιούση και τον Πρόεδρο του 

Α/Ο. ΣΤΑΜΑΤΑΣ κ. Παναγιώτη Πετράκη. Μέσα από τον αγώνα 

αναδείχθηκε το μήνυμα: «ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 

ΠΡΑΞΗ – ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ» και όλοι οι συμμετέχοντες 

πρόσφεραν ένα ιδιαίτερο ποδοσφαιρικό θέαμα, με πληθώρα 

εντυπωσιακών φάσεων.
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Το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα αντιπροσώπευσε και το κοινωνικό του μήνυμα, καθώς ήρθε 2-2.

Για την ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. αγωνίστηκαν: Αλεξού Χ., Αλεξός, Πολυκανδριώτης, Τούσης, Κιούσης, Κούρτης, 

Εμμανουηλίδης, Θωμάς, Πανίδης, Τσούμας, Πίτσος, Γιαναϊδης, Κριεμάδης, Δεσύλας, Μπόρας, Νικολάρας, 

Μαλιγιάννης, Τσουρούλας, Πατρινός, Σιατραβάνης, Χρυσανθόπουλος, Μπίντζος. Προπονητής: Κιούσης

Για τον ΛΕΟΝΤΙΚΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ αγωνίστηκαν: Μαντζακοπούλου, Τζίρα, Περγαντοπούλου, Καρτσακλή, Πουλάκη, 

Θεοδωροπούλου, Ντάτη, Μπάρτζα, Σαβοπούλου, Ντάρλα, Κωνσταντοπούλου, Κατσούλη Τ. Κατσούλη Λ., Καρπέλη, 

Παπαιωάννου, Δορδάνου, Κορατζίνου, Αθανασίου, Κωστάκη, Γιατζίδη. Αρχηγός ομάδας: Σταματέλου Μαρίνα.

Η ποδοσφαιρική ομάδα της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. συνεχίζει την προσπάθεια κοινωνικής ευαισθητοποίησης, 

έχοντας στο πλευρό της όλο και περισσότερους φορείς, σχηματίζοντας υγιείς και ισχυρούς κοινωνικούς δεσμούς.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης



3

Ο ΛΟΓΟΣ
ΣΤΟΥΣ ΣΥ.ΝΟ.
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ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής:
Το Ψ.Ν.Α. «ΔΑΦΝΙ», ψυχορραγεί και εκθέτει 
τους Νοσηλευτές σε επισφαλές εργασιακό 
περιβάλλον, λόγω της υποστελέχωσης

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Επανερχόμαστε στο θέμα της τραγικής υποστελέχωσης του μεγαλύτερου Ψυχιατρικού Νοσοκομείου της 

χώρας αφού πολλάκις σας έχουμε προειδοποιήσει εδώ και καιρό, ότι η λειτουργία του είναι επισφαλής τόσο 
για την παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους λήπτες, όσο και για την εργασιακή ασφάλεια των εργαζομένων 
του και κυρίως των Νοσηλευτών. Η υποστελέχωση δεν δίνει τη δυνατότητα στους Νοσηλευτές να ασκήσουν 
Νοσηλευτική Ψυχική Υγείας, αλλά να περιορίζονται στην υποτυπώδη άσκηση του έργου τους και να αναλώνονται 
περισσότερο να καλύπτουν κενά άλλων ειδικοτήτων, ασκώντας αλλότρια καθήκοντα. Επιπρόσθετο βάρος, 
ήρθε να προστεθεί με το μέτρο της αναστολής εργασίας, για το οποίο είμαστε εκ διαμέτρου αντίθετοι και το 
καταδικάζουμε ως απαράδεκτο, αλλά και οι αναμενόμενες συνταξιοδοτήσεις, παράγοντες οι οποίοι αποδεκάτισαν 
τη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Ως αποτέλεσμα της αδιαφορίας σας για την επαρκή στελέχωση με 
ανθρώπινο δυναμικό, βιώνουμε μια ανελέητη ψυχοπιεστική περίοδο προοδευτικής εργασιακής επιβάρυνσης και 
διευρυμένης εξουθένωσης.

Με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγηθούμε σε ακραίες καταστάσεις επικινδυνότητας και θα είναι αδύνατη 
ακόμη και η βασική παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας προς τους συμπολίτες μας τόσο στην ενδονοσοκομειακή 
νοσηλεία, τόσο και στην εξωνοσοκομειακή – ψυχοκοινωνική αποκατάσταση.

Επιβάλλεται, επιτέλους να αναλάβετε τις ευθύνες σας και να ληφθούν επειγόντως μέτρα ενίσχυσης του 
ανθρωπίνου δυναμικού του νοσοκομείου. Η άμεση επαναφορά των συναδέλφων οι οποίοι βρίσκονται στο 
κωμικοτραγικό και πρωτοφανές απάνθρωπο μέτρο της αναστολής εργασίας θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη. 
Ωστόσο δεν επαρκεί. Η άμεση πρόσληψη Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας με ειδική προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π., η άμεση 
έναρξη της Ειδικότητας Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας και η μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων (ώστε να 
μην αναλώνονται σε ανανεώσεις συμβάσεων), αποτελούν τους βασικούς πυλώνες για να διασωθεί η βασική 
λειτουργία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής. Σαφώς και θα πρέπει να ληφθούν παρόμοια μέτρα και για τις 
υπόλοιπες ειδικότητες, ώστε οι Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας να είναι σε θέση να ασκούν με ασφάλεια το έργο 
τους κι όχι να παριστάνουν το προσωπικό εστίασης, το τεχνικό προσωπικό, το προσωπικό ασφαλείας και εν 
γένει οποιαδήποτε μορφή ειδικότητας «παρέχει» Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας στο μεγαλύτερο επαναλαμβάνουμε 
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο της χώρας.

Σας επισημαίνουμε ότι η κατάρρευση της λειτουργίας του νοσοκομείου βρίσκεται προ των πυλών του και το 
αποτέλεσμα αυτής ισοδυναμεί με τραγικές συνέπειες για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, η οποία εξακολουθεί 
να μαστίζεται ανελέητα από τις συνέπειες της πρωτόγνωρης πανδημίας COVID–19.

Αναμένουμε τόσο από τη Διοίκηση του Ψ.Ν.Α., όσο και από το Υπουργείο Υγείας να μας ενημερώσουν για τις 
ενέργειες τους και για το σκοπό αυτό δηλώνουμε τη διαθεσιμότητά μας, ανά πάσα στιγμή, ώστε από κοινού να 
σχεδιάσουμε και να καταλήξουμε σε ρεαλιστικές λύσεις, πάντα στο πλαίσιο του υγιούς συνδικαλισμού, ώστε να 
αντιμετωπίσουμε ολιστικά κι όχι με ημίμετρα την υποστελέχωση, η οποία απειλεί τη βιωσιμότητα του Ψ.Ν.Α., των 

Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας, αλλά κυρίως των ευάλωτων συμπολιτών μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. του Νομού Αττικής

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Αθανάσιος Τζιάτζιος Παναγιώτης Ζαρκαδούλας

06.11.2021
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Την 19η Νοεμβρίου του 2021, στο αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Άργους, διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες 

για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Νοσηλευτών – Ε.Σ.Υ. του Ν. Αργολίδας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.ΝΟ. – ΕΣ.Υ. Ν. Αργολίδας, συνεδρίασε στις 25 Νοεμβρίου του 2021 και 

σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου και την σχετική νομοθεσία, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων μελών, την σύνθεση του Προεδρείου του Δ.Σ. που έχει ως εξής:  

Διοικητικό Συμβούλιο:
       ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Πρόεδρος  Τριανταφύλλου Αναστασία  Γ.Ν. ΑΡΓΟΥΣ

Αντιπρόεδρος Κωστάκης Νικόλαος  ΚΕΦΙΑΠ

Γεν. Γραμματέας Θάνου Δέσποινα   Γ.Ν. ΑΡΓΟΥΣ

Ταμίας  Ταραντίλη Βασιλική  Γ.Ν. ΑΡΓΟΥΣ

Τα μέλη  Σεφέρογλου Όλγα   Γ.Ν. ΝΑΥΠΛΙΟΥ

   Πάπα Μαρίνα   Γ.Ν. ΑΡΓΟΥΣ

   Μπαρμπούτη Κλεονίκη  Γ.Ν. ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Εξελεγκτική Επιτροπή:

   Γκριτζάνη Ιωάννα   Γ.Ν. ΑΡΓΟΥΣ   

   Καπαρέλος Παναγιώτης  Γ.Ν. ΑΡΓΟΥΣ

   Κοτταρά Γεωργία   Γ.Ν. ΑΡΓΟΥΣ

Αντιπρόσωποι Ομοσπονδίας:

   Τριανταφύλλου Αναστασία  Γ.Ν. ΑΡΓΟΥΣ

   Σεφέρογλου Όλγα   Γ.Ν. ΝΑΥΠΛΙΟΥ  

   Κωστάκης Νικόλαος  ΚΕΦΙΑΠ

   Ταραντίλη Βασιλική  Γ.Ν. ΑΡΓΟΥΣ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Τριανταφύλλου Αναστασία Θάνου Δέσποινα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
ΣΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Ν. Αργολίδας
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Στο πλαίσιο του κοινωνικού έργου του Σωματείου μας, καλούμε τα μέλη του ΣΥ.ΝΟ. Αττικής να συνδράμουν 

με ρούχα, παιχνίδια, βιβλία και ότι θεωρούν ότι θα προσδώσει χαρά στις γιορτές για τα παιδιά της Ογκολογικής 

Μονάδας του Νοσοκομείου Παίδων ¨Αγία Σοφία¨.

Η συλλογή των προσφορών θα γίνει από τις 13 έως τις 16 Δεκεμβρίου, από τις 10:00 π.μ. έως τις 13:00 

μ.μ. στα γραφεία της Ομοσπονδίας μας, Βασιλίσσης Σοφίας 117, έναντι του Νοσοκομείου «Ιπποκράτειο».

Η παράδοση των δώρων θα γίνει την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021.

Η δράση μας θα έχει τίτλο «Οι νοσηλευτές γιορτάζουν με τα παιδιά».

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Πρωτοβάθμιου Σωματείου - ΣΥ.ΝΟ. Αττικής

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Νικόλαος Παπανδρέου Μιχαήλ Μαντζανάς

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 
– ΣΥ.ΝΟ. ΑΤΤΙΚΗΣ: 
«Οι Νοσηλευτές γιορτάζουν με τα παιδιά»

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Κατόπιν πληθώρας καταγγελιών από τα μέλη μας, αλλά και ιδίας διαπίστωσης, σας δηλώνουμε ότι η 

υφιστάμενη υποστελέχωση του Νοσηλευτικού Προσωπικού στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής έχει ξεπεράσει 

τα όρια της τραγικής στελέχωσης και πλέον η Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας καλείται να ανταποκριθεί 

σε «πρωτόγονες» συνθήκες εργασίας, αδυνατώντας να εξασφαλίσει έστω το επαρκές ασφαλές περιβάλλον 

εργασίας για το Νοσηλευτικό Προσωπικό.

Σαφώς και είναι ηλίου φαεινότερο ότι δεν τίθεται θέμα για την παροχή της αναγκαίας εξειδικευμένης 

νοσηλευτικής φροντίδας και για τη δημιουργία ενός θεραπευτικού πλαισίου, διότι η μόνη υπηρεσία η οποία δύναται 

με τις παρούσες συνθήκες να παρασχεθεί προς τους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε ενδονοσκομειακό και 

εξωνοσοκομειακό επίπεδο είναι μια υποτυπώδης και οριακή νοσηλευτική φροντίδα.

Οι εναπομείναντες Νοσηλευτές και βοηθοί Νοσηλευτών παλεύουν ενάντια στην επαγγελματική κόπωση, 

στην υπερπληρότητα των ασθενών, όντας προοδευτικά υποστελεχωμένοι λόγω της διαχρονικής μη κάλυψης 

των οργανικών θέσεων και των μέτρων αναστολής εργασίας, παράγοντες οι οποίοι έχουν αποδεκατίσει το 

ανθρώπινο δυναμικό της Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Το ημίμετρο του επικουρικού προσωπικού δεν 

Η υποστελέχωση των Νοσηλευτών 
οδηγεί το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο 
Αττικής στα πρόθυρα της διάλυσης

10.12.2021

20.12.2021
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έχει αντισταθμίσει τις «απώλειες» από το νοσηλευτικό προσωπικό (συνταξιοδοτήσεις, αναρρωτικές άδειες, 

αναστολές εργασίες κ.λπ.), όπως επίσης και η Νοσηλευτική Ειδικότητα Ψυχικής Υγείας, η οποία ενώ ανοίγει 15 

θέσεις για το Ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής, έχει επανδρωθεί μόνο η μία! Σε ότι αφορά δε, τη φημολογούμενη 

προκήρυξη για μόνιμες προσλήψεις μέσω Α.Σ.Ε.Π. αποκλειστικά για την Ψυχική Υγεία … απλά αγνοείται.

Το αποτέλεσμα της υποστελέχωσης αποτυπώνεται ευκρινώς στα προγράμματα του Νοσηλευτικού Προσωπικού, 

τα οποία αλλάζουν σε καθημερινή βάση και οι Νοσηλευτές, ειδικά των εξωνοσοκομειακών δομών δεν ξέρουν 

σε ποια δομή θα μεταφερθούν για να καλύψουν βάρδιες. Η αναλογία Νοσηλευτών / Ασθενών, είναι δραματική 

και επί της ουσίας όλα τα τμήματα είναι εκτεθειμένα σε μη ασφαλή λειτουργία. Κι όλα τα προαναφερόμενα, σας 

τα καταγγέλλουμε δίχως να υπολογίσουμε το ενδεχόμενο εμφάνισης μαζικών θετικών κρουσμάτων COVID–19.

Υπό αυτές τις συνθήκες, σας φέρνουμε προ των ευθυνών σας και σας εγκαλούμε να αναλάβετε όλα τα 

απαραίτητα μέτρα για να προστατέψετε τους ασθενείς, το προσωπικό και την εύρυθμη λειτουργία του Ψυχιατρικού 

Νοσοκομείου Αττικής.

Ο ΣΥ.Ν.Ο.ΨΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., στο πλαίσιο της διαφάνειας και του υγιή συνδικαλισμού, παραμένει στη διάθεσή σας 

για τη διεξαγωγή ενός ρεαλιστικού διαλόγου για την εξεύρεση λύσεων ουσίας κι όχι ημίμετρων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. του Νομού Αττικής

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Αθανάσιος Τζιάτζιος Παναγιώτης Ζαρκαδούλας
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Οι Πρόεδροι και τα μέλη των ΣΥ.ΝΟ. 
στέλνουν τις αγωνιστικές ευχές τους…

Γεώργιος Μπαλιόζογλου, Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. Θεσσαλονίκης

«Μετά απ΄ όσα έχουμε βιώσει στα νοσοκομεία αυτούς τους δύσκολους μήνες της πανδημίας, η ευχή για 

υγεία σε όλους τους συναδέλφους είναι ότι πιο πολύτιμο υπάρχει, με όλο αυτό το θανατικό που βλέπουμε 

δυστυχώς καθημερινά. Επειδή όμως διακονούμε και τον υγιή συνδικαλισμό ευχή όλων μας είναι η ένταξη 

μας στα ΒΑΕ., όπως επίσης και η ισοτίμηση των πτυχίων Τ.Ε. και Π.Ε.. Έτσι μόνο θα φτάσουμε εκεί που άλλες 

χώρες το πέτυχαν μέσα σε μία μέρα. Καλή χρονιά σε όλους!!!».

Παναγιώτα Καπουρελάκου, Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. Λακωνίας

«Η Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του ΣΥ.ΝΟ. Λακωνίας εύχονται το 2022 να είναι η αφετηρία για 

μια ακόμα πιο δυναμική και δημιουργική Νοσηλευτική μέσα από την υγεία, την αγάπη και την ενότητα των 

νοσηλευτών & νοσηλευτριών».

Νικόλαος Ρίζος, Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. Τρικάλων

«Οι Νοσηλευτές κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 είχανε ηγετικό ρόλο εργαζόμενοι στην 

«πρώτη γραμμή» με εξαντλητικούς ρυθμούς και αντιξοότητες, θέτοντας τον εαυτό τους και την υγεία τους 

καθημερινά σε κίνδυνο για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες όλων των υπολοίπων. Ελπίζω το χειροκρότημα 

του κόσμου να ανταμειφθεί και να ικανοποιηθούν τα πάγια αίτημα του κλάδου μας. Ας είναι η νέα χρονιά 

εφαλτήριο μιας νέας εποχής για όλους τους συναδέλφους».

Αθανάσιος Τζιάτζιος, Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής

«Διανύοντας τις πρώτες εβδομάδες του 2022 υπενθυμίζουμε στην πολιτεία αφενός τις υποχρεώσεις 

της απέναντι στους πολίτες για ποιοτική παροχή υπηρεσιών και αφετέρου απέναντι και στους επαγγελματίες 

υγείας απαιτώντας την ενίσχυση του ΕΣΥ και την έμπρακτη αναγνώριση και στήριξη των νοσηλευτών. Η 

ενίσχυση του νοσηλευτικού κλάδου είναι αναγκαία συνθήκη για να συνεχιστεί η υπέρβαση των ανθρώπινων 

αντοχών που έχουν επιδείξει ως τώρα οι νοσηλευτές κρατώντας με προσωπική αυταπάρνηση τη λειτουργία 

του συστήματος υγείας σε όλα τα επίπεδα. Υπενθυμίζουμε στην ελληνική πολιτεία ότι υγεία χωρίς καλή 

Νοσηλευτικό Ιστορικό:
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ψυχική υγεία δεν μπορεί να υπάρξει και απαιτούμε την ενίσχυση των υπό διάλυση δομών ψυχικής 

υγείας καθώς και των υπηρετούντων νοσηλευτών σε αυτές. Το Δ.Σ. του Συλλόγου Νοσηλευτών 

Ψυχιατρικών Νοσοκομείων Ν. Αττικής εύχεται για τη νέα χρονιά 2022 σε όλους τους συναδέλφους 

δύναμη, υγεία σωματική και ψυχική, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. Περιμένουμε και απαιτούμε 

από την πολιτεία αυτή τη χρονιά επιτέλους να ενσκύψει ουσιαστικά πάνω στα τεράστια προβλήματα 

των υπηρεσιών παροχής υγείας και να ανταποκριθεί τουλάχιστον στοιχειωδώς στις υποχρεώσεις της 

απέναντι στους νοσηλευτές. ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!».

Χαράλαμπος Λεβέντης, Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. Αχαΐας

«Εύχομαι ολόψυχα καλή χρονιά με υγεία και ευτυχία σε όλους τους νοσηλευτές που με αυταπάρνηση 

και επαγγελματισμό στήριξαν ένα καταρρακωμένο σύστημα υγείας με σωρευμένες παθογένειες ετών και 

μάλιστα με μεγάλη επιτυχία! Αναμένουμε το 2022 να είναι το έτος όπου η πολιτεία θα αφουγκραστεί 

επιτέλους τις επιταγές της ίδιας της κοινωνίας πρωτίστως και να νομοθετήσει άμεσα τα πάγια αιτήματα 

μας (ΒΑΕ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΗΜΕΝΟ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ, ΕΙΔΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ, ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ). 

Ας αποτελέσει το νέο έτος, έτος έργων και όχι υποσχέσεων! Η υπομονή όλων μας έχει εξαντληθεί και 

παραμένουμε σε συνδικαλιστική ετοιμότητα να διεκδικήσουμε, δυστυχώς, τα αυτονόητα!!!!».

Νικόλαος Κιούσης, Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. Εύβοιας

«Συνεχίζουμε τον αγώνα με συνέπεια και αλληλεγγύη μεταξύ των Νοσηλευτών για να κατακτήσουμε 

τη κορυφή της υγειονομικής πυραμίδας και να θεσμοθετηθούν τα δίκαια αιτήματα μας, συνεχίζουμε με 

δύναμη τον αγώνα σε όλα τα Νοσοκομεία, κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρεία τής Εύβοιας!»

Χρήστος Καριώτης, Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. Ξάνθης

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.ΝΟ. Ξάνθης, σας εύχεται Χρόνια Πολλά, με υγεία, χαμόγελα, αγάπη, 

ευτυχία, ειρήνη, δύναμη για κάθε μέρα του χρόνου. Ας ευχηθούμε όλοι για το 2022 Αισιοδοξία. Να είναι 

το έτος που θα σηματοδοτήσει την επιστροφή στην κανονικότητα».

Νικόλαος Παπανδρέου, Πρόεδρος Πρωτοβάθμιου Σωματείου – ΣΥ.ΝΟ. Αττικής

«Σε μια κοινωνία που η δυσοσμία της σήψης σημαντικών κομματιών της απλώνεται γύρω μας, η 

νοσηλευτική κοινότητα στο συντριπτικό της ποσοστό δείχνει τον υγιή δρόμο της εργατικότητας, της 

επιστημονικότητας και της αποτελεσματικότητας προς όφελος της υγείας του πληθυσμού. Εύχομαι από 

καρδιάς οι αγώνες μας για ένταξή μας στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, τη δημιουργία Κλάδου 

Νοσηλευτών, την επικαιροποίηση των νοσηλευτικών πράξεων να γίνουν πράξη καθώς η αποδοχή της 

ορθότητας των διεκδικήσεών μας ήταν καθολική από όλους τους Υπουργούς Υγείας μέχρι σήμερα παρά 

την ανικανότητά τους να τα κάνουν πράξη. Εύχομαι υγεία, ευτυχία, δημιουργικότητα, δύναμη και ενότητα σε 

όλο το Νοσηλευτικό κόσμο που κοσμεί την ελληνική κοινωνία».
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Παναγιώτης Κοσκινάς, Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. Αρκαδίας

«Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του ΣΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ σας εύχονται από Καρδιάς ευτυχισμένο και 

δημιουργικό το νέο έτος. Ας είναι το 2022 το έτος που θα σημάνει το τέλος της πανδημίας και θα ικανοποιηθούν 

τα διαχρονικά αιτήματα του κλάδου μας με τη θεσμοθέτηση τους. Μέχρι τότε συνεχίζουμε δυναμικά τους 

αγώνες μας. Υγεία, ευτυχία, αγάπη και ασφάλεια σε όλους μας. Εμβολιαζομαστε!! Προσέχουμε!!»

Ευαγγελία Πλατσιώτα, ΣΥ.ΝΟ. Πέλλας

«Θερμές ευχές για ευτυχισμένο, δημιουργικό & ειρηνικό 2022. Η χρονιά αυτή ας μας βρει όλους ακόμα 

πιο αγωνιστικούς και με τη δύναμη της ενότητας να παλεύουμε και να κερδίζουμε αυτά που μας ανήκουν, γιατί 

τώρα είναι η ώρα της δικαίωσης και της έμπρακτης αναγνώρισης του έργου του Νοσηλευτή!»

Χρήστος Ντάρδης, Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. Ηπείρου

«Εύχομαι η νέα χρονιά να αναβαθμίσει και να αναδείξει τη θέση των νοσηλευτών, να αναγνωριστεί το 

έργο καθώς και οι τιτάνιες προσπάθειες τους για το κοινό καλό. Επίσης, εύχομαι τα χρόνια αιτήματα να βρουν 

επιτέλους λύση με την στήριξη της πολιτείας που τόσο χρειαζόμαστε. Θα είμαστε εδώ για ένα καλύτερο αύριο 

για τον συνάδελφο νοσηλευτή, τον ασθενή, τον άνθρωπο».

Γεώργιος Τριπόδης, Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. Ευρυτανίας - Φθιώτιδας – Φωκίδας

«Με συνοχή και αξιοπρέπεια συνεχίζουμε την προσπάθεια ενίσχυσης των πρωτοβάθμιων σωματείων, 

καθώς ο αγώνας των νοσηλευτών για ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον είναι διαχρονικός. Η νοσηλευτική 

επιστήμη, αποτελεί υψηλή προτεραιότητα στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των νοσηλευτών καθώς και 

την διαρκή εξέλιξη του νοσηλευτικού επαγγέλματος».
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Μαρία Κωστίκου, Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. Ν. Πιερίας

«Σε μια καινούρια χρονιά που συνεχίζει να μας εκπλήσσει δυσάρεστα, οφείλουμε ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ να κρατήσουμε την αυτοκυριαρχία μας, να οπλιστούμε με θάρρος και να συνεχίσουμε τον 
άοκνο αγώνα της προσφοράς προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο. Εύχομαι από καρδιάς να επιστρέψουμε σε 
μια υγιή πραγματικότητα, που τόσο μας λείπει...».

Ευάγγελος Γεωργίου, Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. Λάρισας

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.ΝΟ. Λάρισας, εύχεται σε όλα τα μέλη της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., μια 

χαρούμενη, δημιουργική, γεμάτη όνειρα και προκλήσεις νέα χρονιά, με όμορφες και ξεχωριστές στιγμές. 

Συνδικαλιστική δύναμη, για την πραγματοποίηση των στόχων της Ομοσπονδίας μας, ώστε να κερδίσουμε 

όλα όσα μας αξίζουν».



5

ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
ΘΕΤΟΥΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ...
Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.
ΑΠΑΝΤΑ...
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Α) Διεξαγωγή Rapid Tests από Νοσηλευτές 
Αναλύει η Δήμητρα Βενιοπούλου, Μέλος του ΣΥ.ΝΟ. Ημαθίας

5

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο εξηκοστού πέμπτου του Νόμου 4812/2021, «1. Για τον σκοπό 

της τήρησης των εθνικών και ταξιδιωτικών μέτρων για την ασφάλεια κατά του κορωνοϊού και ενόψει των 

μετακινήσεων των υπηκόων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των υπηκόων τρίτων χωρών 

επισκεπτών της χώρας για το χρονικό διάστημα μέχρι την 31η.12.2021, στους φορείς διενέργειας 

δοκιμασιών ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV2 (rapid test) προστίθενται οι ιδιώτες ιατροί όλων των 

ειδικοτήτων, οι νοσηλευτές, οι επισκέπτες υγείας, οι ΟΤΑ α` βαθμού δια του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού 

που διαθέτουν ή δύνανται να προσλαμβάνουν, και οι ιδιώτες φαρμακοποιοί υπό τον όρο της ορθής χρήσης 

του ιατροτεχνολογικού προϊόντος και της κατάλληλης ενημέρωσης του φυσικού προσώπου ως προς το 

εξαγόμενο αποτέλεσμα. Τα χρησιμοποιούμενα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ταχέων ελέγχων αντιγόνων έχουν 

τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά.

2. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού της παρ. 1, οι δοκιμασίες ανίχνευσης του κορωνοϊού SARS- CoV-2 με 

τη μέθοδο μοριακού ελέγχου real time (PCR) σε υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπηκόους 

τρίτων χωρών δύνανται να διενεργούνται σε όλη την Επικράτεια από ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως 

ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α` 70), ή ιδιωτικές κλινικές, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, ακόμη 

και αν δεν διαθέτουν έδρα ή υποκατάστημα ή άλλη φυσική εγκατάσταση στον τόπο δειγματοληψίας. Στην 

περίπτωση αυτή η λήψη του δείγματος δύναται να διενεργείται από κινητά κλιμάκια ή από συνεργαζόμενους 

επαγγελματίες υγείας της παρ. 1. Η μεταφορά του ληφθέντος δείγματος, όπου απαιτείται, και η ανάλυση των 

αποτελεσμάτων βαρύνουν τον φορέα που διενεργεί τον έλεγχο. Οι διενεργούντες τον έλεγχο οφείλουν να 

παρέχουν κατάλληλη ενημέρωση στο εξεταζόμενο φυσικό πρόσωπο ως προς το εξαγόμενο αποτέλεσμα.

3. Οι άνω φορείς διενέργειας δοκιμασιών ανίχνευσης κορωνοϊού SARS-CoV-2 (rapid test, PCR) αποκτούν 

πρόσβαση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ως χρήστες διαπιστευμένοι και υποχρεούνται αμελλητί να 

καταχωρούν στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19 τα στοιχεία ταυτοποίησης των φυσικών προσώπων 

που ελέγχθηκαν και τα αποτελέσματα του ελέγχου (θετικό ή αρνητικό). Σε περίπτωση μη καταχώρησης, 

καθυστερημένης ή λανθασμένης καταχώρησης επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 4 του άρθρου τριακοστού 

πρώτου του ν. 4737/2020 (Α` 204)».

Με τις διατάξεις αυτές προκύπτει, ότι ο νομοθέτης προσδιορίζει, μεταξύ άλλων, και τους νοσηλευτές ως 

αρμόδιους για την διενέργεια δοκιμασιών ανίχνευσης κορωνοϊού.
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Β) Αναγνώριση προϋπηρεσίας εξωτερικού 
Αναλύει ο Γεώργιος Κούρτης, Ταμίας Πρωτοβάθμιου ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. 

Αναφορικά με την δυνατότητα αναγνώρισης της προϋπηρεσίας, η οποία έχει παρασχεθεί σε άλλο κράτος – 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Α. Μισθολογική αναγνώριση: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 του Νόμου 

4354/2015, «α. Ως προϋπηρεσία, που αναγνωρίζεται για την εξέλιξη των υπαλλήλων, που υπάγονται στις 

διατάξεις του παρόντος, στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 9 του παρόντος, λαμβάνεται η υπηρεσία που 

προσφέρεται σε φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 7 των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 

σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου. 

β. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών, είναι να μην έχουν ήδη 

χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής παροχής ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού 

δικαιώματος. Η αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του υπηρεσιακού 

συμβουλίου ή άλλου αρμοδίου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία 

υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών».

Β. Βαθμολογική αναγνώριση: Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1-3 του 

Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «1. Οι υπάλληλοι, που έχουν πριν από το διορισμό τους χρόνο πραγματικής 

δημόσιας υπηρεσίας, εντάσσονται μετά τη μονιμοποίηση τους μέχρι και τον αμέσως προηγούμενο του 

καταληκτικού βαθμό, με συνυπολογισμό πλεονάζοντος χρόνου στο βαθμό αυτό, ύστερα από ουσιαστική κρίση 

του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η ένταξη ανατρέχει στο χρόνο κρίσης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

2. Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ., 

σε Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου ή σε Ο.Τ.Α., με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου 

χρόνου, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που, με βάση ειδικές διατάξεις, αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια 

υπηρεσία για βαθμολογική εξέλιξη.

3. Προϋπηρεσία με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αντίστοιχη της προηγούμενης 

παραγράφου, σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των χωρών-μελών αυτής, λαμβάνεται υπόψη για την 

ένταξη». 

Εκ των ανωτέρω έπεται, ότι ο νομοθέτης έχει λάβει μέριμνα προκειμένου περί της αναγνώρισης της 

προϋπηρεσίας σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την μισθολογική και προαγωγική εξέλιξη 

του υπαλλήλου. Η προϋπηρεσία αυτή αναγνωρίζεται εν συνόλω και όχι μερικώς, ελλείψει σχετικής ρητής 

νομοθετικής πρόβλεψης περί του αντιθέτου. 

Για την απόδειξη της εν λόγω υπηρεσίας προφανώς προσκομίζεται κάθε έγγραφο, σε επίσημη μετάφραση, 

εκ του οποίου προκύπτει ο φορέας απασχόλησης, το είδος της εργασιακής σχέσης, η χρονική της διάρκεια, η 

ασφάλιση του εργαζομένου και το αντικείμενο απασχόλησης. 

Τα ανωτέρω ισχύουν προκειμένου περί της απασχόλησης σε φορείς του Δημοσίου. Προκειμένου περί του 

ιδιωτικού τομέα, δεν υπάρχει σαφής πρόβλεψη.
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Γ) Διακομιδές ασθενών με συνοδεία νοσηλευτικού προσωπικού 
Αναλύει ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής

Τα επαγγελματικά δικαιώματα και υποχρεώσεις του κλάδου των νοσηλευτών περιγράφονται κατά τρόπο 

περιοριστικό από τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 351/1989, στις διατάξεις του οποίου δεν 

αναφέρεται ότι στις αρμοδιότητες των νοσηλευτών συγκαταλέγεται και η συμμετοχή σε διακομιδή ασθενούς 

εκτός του χώρου παροχής των υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση τα πάσης φύσεως καθήκοντα των νοσηλευτών 

εκτελούνται εντός των κέντρων υγείας, ή άλλων δομών παροχής υπηρεσιών υγείας, όπου απασχολούνται, στο 

πλαίσιο της συνολικής δράσης της οικείας νοσηλευτικής υπηρεσίας/νοσηλευτικού γραφείου.

Περαιτέρω η συνοδεία κατά την διακομιδή ασθενών αποτελεί καθήκον και επαγγελματικό δικαίωμα των 

κατόχων διπλώματος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) επιπέδου 

Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Διασώστης- Πλήρωμα Ασθενοφόρου» 

της ομάδας Υγείας του Τομέα «Υγείας, Αισθητικής, Κοινωνικών Υπηρεσιών», όπως άλλωστε προκύπτει από τις 

διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 62/2007. 

Είναι, δε, χαρακτηριστικό, ότι στις διατάξεις του ανωτέρω ΠΔ γίνεται ρητώς λόγος περί του προνοσοκομειακού 

χώρου, στον οποίο και δραστηριοποιούνται αποκλειστικά οι διασώστες. Ως προνοσοκομειακός χώρος 

νοούνται τα ασθενοφόρα, οι κινητές ιατρικές μονάδες, εναέρια και πλωτά μέσα και γενικώς κάθε μονάδα που 

δεν διαθέτει σταθερή βάση και έχει την δυνατότητα μετακίνησης.  

Καθίσταται επομένως προφανές, ότι ο ορισμός νοσηλευτή ως συνοδού σε διακομιδή ασθενούς με 

ασθενοφόρο έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το πλαίσιο που διαμορφώνουν οι προαναφερθείσες ειδικές 

διατάξεις και ως εκ τούτου, είναι παράνομος και καταχρηστικός.

Επιπροσθέτως, η παρά το νόμο μετάβαση των νοσηλευτών εκτός του χώρου εργασίας τους και δη η 

απομάκρυνσή τους από τον τόπο που εδρεύει ο φορέας απασχόλησης, παραβιάζει ευθέως το δημοσιοϋπαλληλικό 

κώδικα σχετικά με τον τόπο και το χρόνο παροχής εργασίας, τη Νομοθεσία για τις ελάχιστες προδιαγραφές 

οργάνωσης του χρόνου εργασίας.

Ταυτόχρονα, αποτελεί ευθεία παραβίαση της νομοθεσίας για την ασφάλεια τους (άρθρο 44 ΥΚ, Νόμος 

3850/2010), ενώ αποδυναμώνει αδικαιολόγητα τις ήδη πάσχουσες από σοβαρή υποστελέχωση δομές από 

νοσηλευτική δύναμη και θέτει σε σοβαρό κίνδυνο και την υγεία των ασθενών (κατά παράβαση και του άρθρου 

21 παρ. 3 του Συντάγματος). 

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του ισχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα: « 1. Ο υπάλληλος είναι υπεύθυνος για την 

εκτέλεση των καθηκόντων του και τη νομιμότητα των υπηρεσιακών του ενεργειών... 3 :«Αν η διαταγή είναι 

προδήλως αντισυνταγματική ή παράνομη, ο υπάλληλος οφείλει να μην την εκτελέσει και να το αναφέρει χωρίς 

αναβολή». 

Επομένως, η πραγματοποίηση συνοδείας σε ασθενοφόρο από Νοσηλευτές είναι προδήλως παράνομη 

και οι Νοσηλευτές στους οποίους ανατίθενται τα ανωτέρω καθήκοντα πρέπει να το αναφέρουν άμεσα και 

να απόσχουν από την εκτέλεση τους κατά τα άρθρα 25 και 30 ΥΚ. Η δε ανάθεση αλλοτρίων καθηκόντων 

προφορικώς είναι ανυπόστατη και δεν οφείλεται εκτέλεση της σχετικής εντολής από τον υπάλληλο. 



33

5
Δ) Αμοιβαίες μεταθέσεις δόκιμων Νοσηλευτών
Αναλύει η Θεοδώρα Μεταξιώτη, Αναπληρωτής Γραμματέας ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 67 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, 

«7. Οι υπάλληλοι δεν μετατίθενται πριν συμπληρώσουν διετία στην υπηρεσία που τοποθετήθηκαν κατά το 

διορισμό τους.

8. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 5, μετάθεση πριν από την 

παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος είτε σε περίπτωση αμοιβαίας αίτησης υπαλλήλων είτε για 

σοβαρούς υπηρεσιακούς ή προσωπικούς λόγους».

Εκ των ως άνω διατάξεων προκύπτει, ότι ειδικώς σε περίπτωση υποβολής αιτημάτων για αμοιβαία μετάθεση, 

αυτή μπορεί να διενεργηθεί ακόμη και κατά την διάρκεια της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας. Βέβαια, οι ως 

άνω διατάξεις είναι γενικού περιεχομένου και καταλαμβάνουν το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 7 του Νόμου 4368/2016, όπως ισχύουν 

σήμερα, «Δεν επιτρέπεται απόσπαση, μετάταξη ή μετάθεση του προσωπικού, πλην των ιατρών του Ε.Σ.Υ., των 

Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) των Δ.Υ.Πε., πριν παρέλθουν πέντε (5) έτη από το διορισμό 

ή από προηγούμενη μετάταξη ή μετάθεση, με εξαίρεση τις περιπτώσεις απόσπασης ή μετάταξης για λόγους 

συνυπηρέτησης με σύζυγο, ένστολο ή μη, απόσπασης ή μετάταξης σε παραμεθόριες περιοχές, αμοιβαίας 

μετάταξης ή μετάθεσης, καθώς και απόσπασης, μετάθεσης ή μετάταξης για λόγους υγείας του/της υπαλλήλου, 

του/ της συζύγου του/της ή των τέκνων του/της». 

Με τις παραπάνω ειδικές διατάξεις για το νοσηλευτικό προσωπικό κάμπτεται, μεν, ο κανόνας του πενταετούς 

κωλύματος για την περίπτωση υποβολής αμοιβαίων αιτήσεων, ωστόσο δεν φαίνεται να κάμπτεται ο γενικός 

κανόνας του διετούς κωλύματος.

Ωστόσο, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 50 του Νόμου 4368/2016, 

«Για τις μεταθέσεις του προσωπικού, πλην των Ιατρών του Ε.Σ.Υ., των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 

(Φ.Π.Υ.Υ.), εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), πλην της 

διάταξης της παραγράφου 9 αυτού». Ως εκ τούτου, και για το νοσηλευτικό προσωπικό φαίνεται ότι εξακολουθεί 

να ισχύει η εξαίρεση της παραγράφου 8 του άρθρου 67 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, που επιτρέπει την 

διενέργεια αμοιβαίας μετάθεσης ακόμη και κατά την διάρκεια της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας. 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. - Ε.Σ.Υ.
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Οι Νοσηλευτές έστειλαν ηχηρό μήνυμα συνδικαλιστικής ευημερίας 
και αγώνα μέσα από το 21ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο.

Στις 05 Δεκεμβρίου 2021, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 21ου Πανελλήνιου Νοσηλευτικού της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. 

– Ε.Σ.Υ., το οποίο διεξήχθη στην Αράχωβα, υβριδικά και απόλυτα προσαρμοσμένο στα υγειονομικά πρωτόκολλα 

και τις κατευθυντήριες οδηγίες πρόληψης για το COVID–19 του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού 

Δημόσιας Υγείας.

Το συνέδριο τελούσε υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, την Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, του Εθνικού 

Οργανισμού Φαρμάκων και του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος. Η παρακολούθηση του 

επιστημονικού προγράμματος μοριοδοτήθηκε με Μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης από την 

Ε.Ν.Ε., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η συμμετοχή των Πρωτοβάθμιων ΣΥ.ΝΟ. ήταν καθολική, όπως και η παρουσία εκατοντάδων Νοσηλευτών. 

Στα ίδια επίπεδα κυμάνθηκαν οι συμμετοχές των φοιτητών νοσηλευτικής, των επαγγελματιών υγείας και των 

επιστημονικών φορέων. Η πρωτοφανής μαζική συμμετοχή αποτέλεσε το εφαλτήριο για τη διεξαγωγή ενός άκρως 

συνδικαλιστικού και συνάμα διεπιστημονικού συνεδρίου, το οποίο αποτύπωσε ευκρινώς τη ρεαλιστική κατάσταση 

στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και ανέδειξε τις διαχρονικές παθογένειες του απέναντι στους Νοσηλευτές. Χωρίς 

ίχνος ωραιοποίησης της υφιστάμενης κατάστασης, αλλά με διάθεση για διάλογο ουσίας και αποτελεσματικής 

διαχείρισης της χρόνιας απαξίωσης των Νοσηλευτών, όλοι σύνεδροι συμμετείχαν με θέρμη και ενθουσιασμό 

στις εργασίες του συνεδρίου, εκφράζοντας τις απόψεις τους και προτείνοντας καινοτόμες και άμεσα εφαρμόσιμες 

λύσεις για την εξέλιξη του Νοσηλευτικού επαγγέλματος, στο πλαίσιο του υγιούς συνδικαλισμού και της διαφάνειας.

Στην τελετή έναρξης συμμετείχαν διακεκριμένα στελέχη από τη Δημόσια Διοίκηση, το Υπουργείο Υγείας, τις 

Εκκλησιαστικές αρχές, την Περιφέρεια Βοιωτίας και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε ο 

χαιρετισμός του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Φθιώτιδας Συμεών, ο οποίος με «πύρρειο λόγο» υπέρ του έργου 

των Νοσηλευτών αναπτέρωσε την πνευματικότητα όλων των Νοσηλευτών, καθώς αποτύπωσε την τεράστια 

διαχρονική προσφορά τους μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, εκφράζοντας την κοινωνική απαίτηση για την 

καθολική και έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς τους, απέναντι σε όλο το κοινωνικό σύνολο, μέσω της ένταξής 

τους στα Β.Α.Ε., τη σύστασης του Κλάδου Νοσηλευτών, τις προσλήψεις και τις μονιμοποιήσεις των νοσηλευτών.

Χαιρετισμούς απηύθυναν δια ζώσης και υβριδικά ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Γεώργιος Θανάσου, 

Ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδείας, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος κ. Φάνης Σπανός, 

η Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Βοιωτίας κ. Φανή Παπαθωμά, ο Δήμαρχος Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας κ. 

Ιωάννης Σταθάς, ο Διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας κ. Ιωάννης Καρβέλης, η Υποδιοικήτρια της 1ης 

Υγειονομικής Περιφέρειας κ. Γιαννούλα Νταβώνη, ο Πρόεδρος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος κ. Δημήτριος 

Σκουτέλης, η Υπηρεσιακή Γραμματέας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Φωτεινή Κουλούρη, 

ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Λειβαδιάς – Γενικού Νοσοκομείου Θήβας κ. Αθανάσιος Τσαντήλας, 

η εκπρόσωπος της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας κ. Χρυσάνθη Μπαρώ, ο Πρόεδρος του 

Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Παύλος Μυριανθεύς, η 

Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης κ. Παρασκευή Δραμαλιώτη, ο Γενικός 

Γραμματέας του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ. Σπυρίδωνας Ρουμελιώτης, η Πρόεδρος 
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Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου κ. Θεοφανώ Παπαστεφάνου, η εκπρόσωπος της Παγκύπριας 

συντεχνίας Νοσηλευτών κ. Παναγιώτα Χριστοφή, ο Διοικητής του Πυροσβεστικού Σώματος Βοιωτίας κ. Ιωάννης 

Ζαμάνης, ο Υποδιοικητής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βοιωτίας κ. Ηλίας Μπακούμης, ο κ. Δημητρίου Χρήστος 

εκπρόσωπος της Βουλευτή Βοιωτίας (ΣΥΡΙΖΑ) κ. Πούλου Γιώτας και ο πρεσβευτής του Συλλόγου Γονέων & 

Κηδεμόνων Παιδιών με Νεοπλασματικές Παθήσεις «Η ΠΙΣΤΗ» κ. Ευάγγελος Γιαννακουδάκης. Η κήρυξη των 

εργασιών συνεδρίου πραγματοποιήθηκε από τον π. Δήμαρχο Λεβαδέων – Δικηγόρο & Συγγραφέα κ. Αριστείδη 

Ρούσσαρη, ο οποίος παρουσίασε το διαχρονικό – ζωτικό ρόλο της περιοχής, με τίτλο: «Βοιωτία – Λίκνο Πολιτισμού 

και Θυσίας».

Κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης βραβεύτηκαν για τη διαχρονική προσφορά τους στο Εθνικό Σύστημα 

Υγείας, η Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» κ. Βάϊα Ζαγανά, η Νοσηλεύτρια του 

Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.» κ. Μαρία Γκίκα και τη Μοναχή – Νοσηλεύτρια Μακρίνα (κατά κόσμο 

κ. Θεοδώρα Περπερίδου).

Το επιστημονικό πρόγραμμα του 21ου Πανελλήνιου Νοσηλευτικού Συνεδρίου ήταν προσαρμοσμένο στις 

ρεαλιστικές συνδικαλιστικές εξελίξεις σχετικά με τα Νοσηλευτικά Δρώμενα, διατηρώντας παράλληλα το υψηλό 

επιστημονικό υπόβαθρο της νοσηλευτικής έρευνας. Μέσα από τις συμμετοχές διακεκριμένων επιστημόνων της 

Υγείας και της Δημόσιας Διοίκησης, παρουσιάστηκαν όλα τα νεότερα ερευνητικά δεδομένα και οι καινοτόμες 

προσεγγίσεις για την ορθή διοίκηση των Υπηρεσιών Υγείας. Παράλληλα δε, αποτυπώθηκε με σαφήνεια η άμεση 

ανάγκη για τη διασύνδεση όλων των υπηρεσιών Υγείας με τους επιτελικούς φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, 

με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη ανάπτυξη καινοτόμων μορφών διακυβέρνησης, ώστε το Εθνικό 

σύστημα υγείας να είναι σε θέση να εξελίσσεται διαρκών και στοχευμένα, με βάση τις εκάστοτε ανάγκες. 

Διαπιστώθηκε εν τέλει ότι για όλες τις προαναφερόμενες διαδικασίες για την εξέλιξη του Εθνικού Συστήματος 

Υγείας, τον κύριο ρόλο, θα πρέπει να τον διαδραματίζουν οι Νοσηλευτές, οι οποίοι θα πρέπει επιτέλους να 

αναλάβουν τις αντίστοιχες θέσεις ανάμεσα στις πολιτικές υγείας.

Στο συνέδριο συμμετείχαν περισσότεροι από 1700 νοσηλευτές, επιστήμονες υγείας και φοιτητές 

νοσηλευτικής με υβριδική παρουσία. Το επιστημονικό πρόγραμμα, περιελάμβανε:

5 Κλινικά Φροντιστήρια – Σεμινάρια
1. «Υπολογίζοντας σωστά τη δόση ινσουλίνης για άτομα με ΣΔ1».

2. «Η βία στην καθημερινή κλινική άσκηση των επαγγελματιών υγείας: Πρακτικές πρόληψης & 

αντιμετώπισης».

3. «Πρόληψη και αντιμετώπιση ελκών πίεσης στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Νέα δεδομένα και 

προκλήσεις την εποχή της πανδημίας COVID-19».

4. «Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας στο σχολείο – …και οι Πρώτες Βοήθειες γίνονται παιχνίδι!!!: Εκπαίδευση 

Σχολικών Νοσηλευτών στις Πρώτες Βοήθειες».

5. «Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής και Χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή – BLS/AED».

 21 Διεπιστημονικές Διαλέξεις
1. «Νέες Κατευθυντήριες οδηγίες στην Αναζωογόνηση του νεογνού».

2. «Καινοτόμες Εφαρμογές για την Αντιμετώπιση της Λοίμωξης COVID-19».

3. «Θεωρίες και Πρακτικές υποβοήθησης για την αποτελεσματικότερη συνεργασία στο νοσοκομειακό 

περιβάλλον σε επείγουσες καταστάσεις».

4. «Τεχνητή Νοημοσύνη και ο ρόλος της Διαεπιστημονικής Ομάδας στο Σύγχρονο Νοσοκομείο».

5. «Εξειδικευμένη Νοσηλευτική Προσέγγιση και Φροντίδα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών».

6. «Νοσηλευτικές Ειδικότητες στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής Αποτύπωση εφαρμογής και πορείας 

διαδικασιών».

7. «Διεθνής Προστασία & Νόμιμη Μετανάστευση στην Ελλάδα: Η Ερμηνεία των Αριθμών».

8. «Διαχείριση λοιμώξεων αιματικής ροής από πολυανθεκτικά μικροβιακά στελέχη στη ΜΕΘ, σχετιζόμενων 

με κεντρικούς φλεβικούς καθετήρες».
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9. «Επαγγελματικοί κίνδυνοι στη Μονάδα Ενδοσκοπήσεων. Μέτρα προστασίας ασθενών και προσωπικού».

10. «Αποτελεσματική Νοσηλευτική Ηγεσία στην πανδημία COVID-19».

11. «Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση των Νοσηλευτών».

12. «Παιδική παχυσαρκία και σύγχρονη Ελληνική πραγματικότητα».

13. «Νέες συστάσεις της ILCOR για την αντιμετώπιση των βαρέων πασχόντων υπό COVID-19 στο ΤΕΠ».

14. «Τρέχουσες νομοθετικές εξελίξεις στο νοσηλευτικό επάγγελμα. Νομοθετικές μεταρρυθμίσεις στο 

καθεστώς των αδειών».

15. «Τι φέρνει το 2022 σε Ασφάλιση και Συντάξεις για τους Νοσηλευτές – Το καθεστώς των βαρέων και 

εξελίξεις σε πλασματικούς χρόνους και όρια ηλικίας».

16. «Εξειδικευμένη προσέγγιση βαρέως πασχόντων ασθενών στο εξωνοσοκομειακό και ενδονοσοκομειακό 

περιβάλλον».

17. «Εμβολιασμός σε καιρό πανδημίας».

18. «Ο ρόλος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των υπηρεσιών υγείας».

19. «H σημαντική συμβολή της Βρετανίδας Νοσηλεύτριας Jean Ward στην ανακάλυψη της φωτοθεραπείας 

για το Νεογνικό Ίκτερο».

20. «Elizabeth Kenny: Η Αυστραλή Νοσηλεύτρια που η ζωή της και το πρωτοποριακό έργο της για τη θεραπεία 

της πολυομελίτιδας έγιναν κινηματογραφική ταινία».

21. «Διεθνή πρότυπα ποιότητας στη νοσηλευτική και ασφάλεια ασθενών – Ο Ρόλος του Ευρωμεσογειακού 

Ινστιτούτου Ποιότητας και Ασφάλειας Υπηρεσιών Υγείας».

20 Στρογγυλές Τράπεζες
1. «Ερευνητικό βήμα στην Εποχή της Πανδημίας COVID-19».

2. «Χρόνια νοσήματα και οι επιπτώσεις τους στους φροντιστές και στο κοινωνικό περιβάλλον».

3. «Η διαχείριση της πανδημίας COVID-19. Παραδείγματα στην κοινότητα, την τοπική αυτοδιοίκηση και τα 

νοσοκομεία».

4. «Πανδημία COVID-19 & Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΛΑΪΚΟ».

5. «Νοσηλευτικές Δράσεις ΣΥ.ΝΟ. Αττικής 2018-2021».

6. «Αντιμετώπιση των δημοσίων υπηρεσιών ψυχικής υγείας και της λειτουργίας τους, από την πολιτεία, 

κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19».

7. «Περιτοναϊκή κάθαρση (Π.Κ.): Τεκμηριωμένη θεραπευτική επιλογή εξωνεφρικής υποκατάστασης της 

νεφρικής λειτουργίας».

8. «Γενικά θέματα που απασχολούν τους νοσηλευτές/τριες στα δημόσια Νοσοκομεία».

9. «Καρδιολογικός ασθενής με συνοσηρότητα: Πόσο δυσκολεύει η αποτελεσματική αντιμετώπισή του;».

10. «Στάσεις και απόψεις για τη συμβολή της ομάδας εργασίας στην εκπαίδευση των Νοσηλευτών».

11. «Ca Πνεύμονα- Εξειδικευμένοι Νοσηλευτικοί Ρόλοι».

12. «ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.: Νομικά και Επαγγελματικά θέματα».

13. «Η Εφαρμογή της Κλινικής Διακυβέρνησης στα Δημόσια Νοσοκομεία».

14. «Η αποτελεσματική διαχείριση του Σακχαρώδη Διαβήτη στο σχολικό περιβάλλον».

15. «Διαχείριση – Αγωγή και Προαγωγή της υγείας στο Σχολικό περιβάλλον».

16. «Πανδημία COVID-19: Ψυχική νόσος – εμβολιασμός – επαγγελματική εξουθένωση».

17. «Η συμβολή της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην αντιμετώπιση της πανδημίας».

18. «Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Στήριξης ασθενών με καρκίνο & των φροντιστών τους».

19. «Οι συνέπειες της πανδημίας στην αντιμετώπιση Ογκολογικού ασθενή».

20. «Περιεγχειρητική Φροντίδα σε Ογκολογικό Νοσοκομείο».

100 Αναρτημένες & Προφορικές Ανακοινώσεις

Κατά την τελετή λήξης του συνεδρίου απονεμήθηκαν οι βραβεύσεις για τις κάτωθι πρωτότυπες ερευνητικές 

εργασίες:
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◊ «Ευρήματα διαχείρισης κρίσεων από το Υγειονομικό Προσωπικό – Η περίπτωση του COVID-19», Βάϊα 

Χατζούλα, Αριστέα Χρήστου.

◊ «Οι απόψεις και οι αντιλήψεις των επαγγελματιών υγείας του Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ – ΑΜΑΛΙΑ 

ΦΛΕΜΙΝΓΚ, σχετικά με την ευθανασία», Δέσποινα Εμμανουηλίδου, Παναγιώτης Κυρίσογλου, Γεωργία 

Λυμπεροπούλου, Ειρήνη Κυνηγαλάκη, Άννα Κυρίσογλου.

◊ «Στόχοι και πεποιθήσεις των Φοιτητών της Νοσηλευτικής σχετικά με το επάγγελμά τους», Μαρία 

Καρτσωνάκη, Γεώργιος Κλουβιδάκης, Μαρία Βλαζάκη, Μαρία Μυριδάκη

Το 21ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., αποτέλεσε κατά κοινή ομολογία το πιο 

πετυχημένο συνέδριο της Ομοσπονδίας, καθώς κατόρθωσε να συνδυάσει τον έντονο συνδικαλιστικό χαρακτήρα 

του, διατηρώντας παράλληλα το πολύ υψηλό επιστημονικό επίπεδο των Νοσηλευτών. Παράλληλα μέσω της 

διεπιστημονικής διάδρασης, ικανοποίησε όλους τους συμμετέχοντες, ανεβάζοντας ακόμη πιο ψηλά τον πήχη για 

το 22ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο το 2022.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Νοσηλευτικής Ομοσπονδίας 

του Εθνικού συστήματος Υγείας, θα θέλαμε να συγχαρούμε όλα τα μέλη της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., τα μέλη των 

επιτροπών, όλους τους συντελεστές και τους συμμετέχοντες για την παρουσία τους, η οποία ήταν καθοριστική και 

απέδειξε ατράνταχτα ότι η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. βαδίζει με βήματα ουσίας προς τη συνδικαλιστική καταξίωση του 

νοσηλευτικού επαγγέλματος.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης
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