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Αθήνα, 12/05/2022 
 

Δελτίο Τύπου 
 

Θέµα: «Παγκόσµια Ηµέρα Νοσηλευτών 2022: Σεβασµός στα δικαιώµατα 

των Νοσηλευτών - Ε.Σ.Υ. δώσε λύσεις στα διαχρονικά και δίκαια αιτήµατά µας» 

 

Η 12η Μαΐου και πάλι στο προσκήνιο και φέτος. Οι Νοσηλευτές στις 

θέσεις τους, αποδεκατισµένοι και εξουθενωµένοι. Οι διεθνείς φορείς συστήνουν 

διαρκώς προς τα συστήµατα υγείας να επενδύσουν στους Νοσηλευτές, 

ενισχύοντας τους παράλληλα, µε ανθρώπινο δυναµικό. Επιπλέον συστήνουν να 

τοποθετούνται οι Νοσηλευτές σε ηγετικές θέσεις, στις πολιτικές υγείας, ώστε να 

εξασφαλιστεί η ανάπτυξη και η βιωσιµότητα των συστηµάτων υγείας. 

 

Κάθε χρόνο γινόµαστε µάρτυρες και κοσµούµε ως µαριονέτες τις 

φωτογραφίες από τις επισκέψεις πολιτικών στελεχών στις υπηρεσίες υγείας, 

αναµένοντας υποµονετικά την υλοποίηση των κυβερνητικών δεσµεύσεων 

απέναντι µας. Ωστόσο για ακόµη µια χρονιά, ΤΙΠΟΤΑ δεν υλοποιήθηκε!!!  

 

Η παγερή αδιαφορία όµως του Ε.Σ.Υ., δεν µας απογοητεύει, αντιθέτως 

µας πεισµώνει και µας συσπειρώνει ακόµη περισσότερο, ώστε να γιγαντώσουµε 

και να ορθώσουµε το ανάστηµά µας, διεκδικώντας ΕΝΩΜΕΝΟΙ τα διαχρονικά 

και δίκαια αιτήµατά µας: α) Ένταξη στο ασφαλιστικό καθεστώς των Β.Α.Ε., β) 

Σύσταση κλάδου Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ., γ) Άµεση µονιµοποίηση όλων των 

συµβασιούχων, δ) Μόνιµες προσλήψεις Νοσηλευτών, ε) Μονιµοποίηση των 

Ειδικευόµενων Νοσηλευτών, στ) Ειδικό µισθολόγιο, ζ) Ενισχυµένη 



χρηµατοδότηση για τις υπηρεσίες υγείας, η) Παροχή ασφαλούς εργασιακού 

περιβάλλοντος. 

 

Η 12η Μαΐου δεν είναι η Παγκόσµια ηµέρα, κατά την οποία οι Νοσηλευτές 

δέχονται ευχολόγια και δηλώνουν απλά την παρουσία τους, µέσα στο 

ιατροκεντρικό και αντι-νοσηλευτικό Ε.Σ.Υ.  

 

Η 12η Μαΐου αποτελεί την ηµεροµηνία ορόσηµο για να τιµήσουµε όλους 

τους συναδέλφους µας, για το έργο και τις θυσίες που κάνουν καθηµερινά, ώστε 

να εξασφαλίζουν σε όλους τους πολίτες ένα ασφαλές σύστηµα υγείας.  

 

Όσο για το εσωστρεφές Ε.Σ.Υ…., δεν ζητάµε…ούτε παρακαλάµε…., 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ πλέον τον απόλυτο ΣΕΒΑΣΜΟ στα εργασιακά µας δικαιώµατα και 

στα δίκαια αιτήµατα µας.   

 

 

Για το Διοικητικό Συµβούλιο 
 

 
 
   Ο Πρόεδρος                                                Ο Γεν. Γραµµατέας 
 
  
 
 

Γεώργιος Αβραµίδης   Τζαννής Πολυκανδριώτης 


