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Θέµα: «Επιτακτική η ανάγκη παράτασης της θητείας των Ειδικευόµενων
Νοσηλευτών στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας»
Αξιότιµοι,
Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Ν. 4889/10-02-2022: «Παράταση παραµονής
ειδικευόµενων νοσηλευτών στην ειδικότητα της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της
νοσηλευτικής της δηµόσιας υγείας / κοινοτικής νοσηλευτικής», ορίζεται η παράταση των
ειδικευόµενων νοσηλευτών Ιδιωτικού Δικαίου Ορισµένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), που
ασκούνται στις προαναφερόµενες νοσηλευτικές ειδικότητες και ολοκληρώνουν τον νόµιµο
χρόνο για τη λήψη της νοσηλευτικής ειδικότητας έως 30.6.2022, για χρονικό διάστηµα έως
και έξι (6) µηνών, ώστε να παραµείνουν µε τα ίδια δικαιώµατα, τις ίδιες υποχρεώσεις και
τις ίδιες αποδοχές στις εκπαιδευτικές µονάδες που έχουν τοποθετηθεί, µε ισόχρονη
παράταση της σύµβασής τους, λόγω των έκτακτων αναγκών που προκαλεί για τη δηµόσια
υγεία η συνεχιζόµενη διάδοση της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19.
Καθώς η πανδηµία COVID – 19 εξακολουθεί να προελαύνει, µε αποτέλεσµα τις
αυξηµένες ανάγκες για επιπλέον στελέχωση των Υπηρεσιών Υγείας µε Νοσηλευτές, σας
καλούµε όπως παρατείνεται άµεσα, την ισχύ του συγκεκριµένου άρθρου και για τους
ειδικευόµενους Νοσηλευτές, οι οποίοι ολοκληρώνουν τον νόµιµο χρόνο για τη λήψη της
νοσηλευτικής ειδικότητας πέραν από τις 30-06-2022, ώστε εξασφαλιστεί η εύρυθµη
λειτουργία του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. Επιπροσθέτως δε, σας επισηµαίνουµε ότι
καθώς διανύουµε την περίοδο χορήγησης καλοκαιρινών αδειών, η ενδεχόµενη
αποδυνάµωση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, από τους ειδικευόµενους νοσηλευτές, οι

οποίοι δεν εµπίπτουν στο άρθρο 9 του Ν. 4889/2022, σε συνδυασµό και µε την απουσία
των νοσηλευτών, οι οποίοι ενδεχοµένως θα νοσούν από COVID – 19, αναµένεται να
επιβαρύνει το έργο των εναποµεινάντων Νοσηλευτών. Στο σηµείο αυτό, να σας
ενηµερώσουµε, ότι οι καλοκαιρινές άδειες δίνονται µε δυσκολία και επί της ουσίας δεν
επαρκούν, ώστε οι Νοσηλευτές να αποφορτιστούν επαρκώς από την υπερβολική
εργασιακή κόπωση.
Έχοντας ως γνώµονα τη διαφύλαξη της Δηµόσιας Υγείας, την ασφαλή λειτουργία
των Υπηρεσιών Υγείας αλλά και την εργασιακή ευµάρεια των Νοσηλευτών, ευελπιστούµε
στην άµεση ανταπόκρισή σας και παραµένουµε στη διάθεσή σας, ώστε να συµβάλλουµε
στο σχεδιασµό των πολιτικών υγείας, µέσα από τον υγιή συνδικαλισµό.
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