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Αθήνα 11/04/2022 
 

 
«Επισκέψεις Διοικητικού Συµβουλίου της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. σε Νοσοκοµεία της 3ης 

Υ.Πε.» 

 

 Σε συνέχεια της πανελλαδικής επικοινωνίας µε όλα τα µέλη  και τους ΣΥ.ΝΟ. της 
Οµοσπονδίας, µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., επισκέφθηκαν 
το Γενικό Νοσοκοµείο Κατερίνης, το Γενικό Νοσοκοµείο Ηµαθίας – Μονάδα Βέροιας και το 
Γενικό Νοσοκοµείο Πτολεµαΐδας «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ».   

 
Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις µε τους 

Διοικητές των Νοσοκοµείων, τα Διευθυντικά στελέχη των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών και µε 
τα µέλη της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. και συζητήθηκαν ενδελεχώς όλα τα φλέγοντα ζητήµατα 
στο χώρο των υπηρεσιών υγείας, µε έµφαση στα νοσηλευτικά δρώµενα.   

 
Όλοι οι Νοσηλευτές εξέφρασαν τη δυσαρέσκεια και τους προβληµατισµούς τους, 

απέναντι στις ανεκπλήρωτες κυβερνητικές δεσµεύσεις και στην παρατεταµένη 
καθυστέρηση ως προς την υλοποίησή τους (κλάδο Νοσηλευτών στο Ε.Σ.Υ., ένταξη στα 
Β.Α.Ε., µονιµοποιήσεις συµβασιούχων, προσλήψεις Νοσηλευτών κ.λπ.). Η τραγική 
υποστελέχωση και όλα τα αρνητικά της παρελκόµενα, αποτέλεσαν το κυρίαρχο θέµα 
συζήτησης, καθώς έχουν οδηγήσει τους Νοσηλευτές στην επαγγελµατική εξουθένωση.  

 
Παράλληλα µε τις επισκέψεις, διεξήχθησαν και οι εκλογές του ΣΥ.ΝΟ. Ηµαθίας και 

του ΣΥ.ΝΟ. Κοζάνης, µε τη µαζική συµµετοχή των Νοσηλευτών, γεγονός το οποίο 
αποδεικνύει, ότι σύσσωµα τα µέλη της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. αναγνωρίζουν το έργο της 
Οµοσπονδίας και στηρίζουν την αγωνιστική πολιτική που ακολουθεί, συσπειρώνοντας 
τους Νοσηλευτές πανελλαδικά.   

 
 Το Διοικητικό Συµβούλιο της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., εκφράζει τις θερµές ευχαριστίες 
του προς όλα τα Διοικητικά Συµβούλια των ΣΥ.ΝΟ., στα µέλη της Οµοσπονδίας, στις 
Διευθύντριες των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, στις Διοικήσεις των Νοσοκοµείων, για την 
εγκάρδια υποδοχή και φιλοξενία, συνεχίζοντας το έργο της µέσα από τον υγιή και 
αγωνιστικό συνδικαλισµό. 
 



  
 

Για το Διοικητικό Συµβούλιο 
 
 

 Ο Πρόεδρος  Ο Γ. Γραµµατέας 
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