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EDITORIAL

Editorial
Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών:
Από τους Νοσηλευτές για τους Νοσηλευτές…
Η Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.) είναι η μεγαλύτερη συντεχνία νοσηλευτών και
η μοναδική συντεχνία στην Κύπρο που αγωνίζεται αποκλειστικά για τα δικαιώματα και τα συμφέροντα
τού νοσηλευτικού κλάδου.
Κύρια αποστολή μας είναι να αγωνιζόμαστε για τον κλάδο μας, τους νοσηλευτές/τριες, τις
επισκέπτριες/ες υγείας και τις μαίες, οι οποίοι είναι τόσο οι «πνεύμονες» των συστημάτων υγείας
σε μια χώρα, όσο και οι στυλοβάτες των δημόσιων και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων και των εθνικών
σχεδίων υγείας.
Τα τελευταία χρόνια και με αποκορύφωμα της υγειονομική κρίση του COVID – 19, ο ρόλος και η
συνεισφορά μας στη φροντίδα και στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των πολιτών είναι καθοριστικός
και διαφαίνεται ότι θα γίνει ακόμη σημαντικότερος τα προσεχή χρόνια, όσο οι κοινωνίες και τα κράτη
θα υποχρεώνονται να αναβαθμίζουν τα ιατροφαρμακευτικά τους συστήματα για να ικανοποιούν τις
αυξημένες ανάγκες των ασθενών. Η Κύπρος εισήλθε πριν τρία χρόνια στην εποχή του Γενικού Σχεδίου
Υγείας, και εκ των πραγμάτων και των εξελίξεων αναβαθμίζει όλες τις δομές τού συστήματος υγείας,
καθιστώντας τον νοσηλευτή/τρια κύτταρο και πυρήνα των αλλαγών.
Οι μεγάλες μάχες: Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ πέτυχε μετά από αγώνες χρόνων να αναβαθμίσει τον κλάδο εκεί
όπου ανήκει, στην επιστημονική δομή τού συστήματος υγείας, εξασφαλίζοντας την επιστημονική
κλίμακα Α8 για το κάθε μέλος μας με πανεπιστημιακό δίπλωμα αλλά και για τους νεοεισερχομένους
στο επάγγελμα. Η συμφωνία που συνομολογήθηκε με το κράτος και υλοποιείται από το 2019, έθεσε
τις βάσεις για την αναβάθμιση του κλάδου και του επαγγέλματος, των νοσηλευτών που υπηρετούν
σήμερα στην υγεία, αλλά και των νέων νοσηλευτών που θα επανδρώσουν τα νοσηλευτήρια τού αύριο.
Η συντεχνία μας, αντιλαμβανόμενη τα μηνύματα των καιρών, βρίσκεται πάντοτε στις επάλξεις, γιατί
θεωρεί ότι ένας λειτουργός υγείας με γνώσεις και δεξιότητες μπορεί να προσφέρει καλύτερα και πιο
αποτελεσματικά στο σύστημα υγείας.
Οι μεγάλες προκλήσεις: Τα τελευταία δυο χρόνια αντιμετωπίσαμε μεγάλες προκλήσεις αλλά
αποδείξαμε τη δύναμη και την ανθεκτικότητά μας. Στην Κύπρο η πανδημία έφερε μεγάλες ανατροπές,
καθώς εκδηλώθηκε σε μια περίοδο που τα δημόσια νοσηλευτήρια μετατράπηκαν σε αυτόνομα και
τέθηκαν υπό την εποπτεία του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Παρά τα προβλήματα,
τις αντίξοες συνθήκες, την πίεση και, πολλές φορές, τις ελλιπείς γνώσεις και λοιπά αναλώσιμα,
τα καταφέραμε! Μάθαμε πολλά και δώσαμε μαθήματα σε πολλούς. Ότι ο κλάδος είναι δυνατός,
ευέλικτος, διαθέτει ακαδημαϊκό υπόβαθρο και έμψυχο δυναμικό και μπορεί να αντέξει τα δύσκολα και
πρωτόγνωρα.
2022: Το 2022 είναι μια εξίσου δύσκολη χρονιά, καθώς δίνουμε συνεχείς μάχες για την επαρκή
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στελέχωση των δημόσιων αυτόνομων νοσηλευτηρίων, τις καλύτερες συνθήκες εργασίας τού
προσωπικού και την ικανοποίηση ενός αιτήματος που οφείλουν όλοι να δουν θετικά: το επίδομα
επικινδυνότητας. Παράλληλα, αγωνιζόμαστε για δυο ομάδες εργαζομένων με ιδιαίτερα
προβλήματα, τους νεοεισερχόμενους νοσηλευτές στον ΟΚΥπΥ και τις καλύτερες συνθήκες
εργασίας για τους νοσηλευτές στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας, ένα νοσηλευτήριο για την ψυχική
υγεία των πολιτών, που λειτουργεί από τον περασμένο αιώνα. Επίσης, διεκδικούμε πλήρωση
των κενών θέσεων για τις/τους επισκέπτριες/ες υγείας που ανάλαβαν ένα μεγάλο μέρος της
πανδημίας, τον εμβολιασμό του κόσμου.
Ωστόσο, οι μεγαλύτερες μάχες δίνονται με τις διοικήσεις των νοσοκομείων και ιδιαίτερα με
τον ΟΚΥπΥ με τον οποίον έχουμε ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας για τη συζήτηση των θεμάτων
που αφορούν τον κλάδο:
Η νοσηλευτική στελέχωση: α) Εκδηλώνουμε συχνά την έντονη δυσαρέσκειά μας για τον
τρόπο που ο ΟΚΥπΥ διαχειρίζεται τη νοσηλευτική στελέχωση των τμημάτων στα αυτόνομα
νοσηλευτήρια, ειδικότερα σε εξειδικευμένα τμήματα όπως είναι η Μ.Ε.Θ. και η Μ.Ε.Ν.Ν και
οι Κλινικές COVID - 19, οι οποίες βρίσκονται υποστελεχωμένες και χωρίς εξειδικευμένο
προσωπικό.
β) Δίνουμε μάχες για συνεχή στελέχωση των κλινικών/τμημάτων ημερήσιας νοσηλείας
ώστε το προσωπικό μας να μην καταπονείται σωματικά και ψυχικά.
γ) Διεκδικούμε τη σωστή στελέχωση των νοσηλευτηρίων από νοσηλευτές διεκδικώντας τις
σωστές αναλογίες νοσηλευτών – ασθενών και ζητούμε όπως οι δομές συμφωνούνται μεταξύ
του ΟΚΥπΥ και των συντεχνιών με τον καθορισμό ενός αριθμού νοσηλευτών οι οποίοι θα
στελεχώνουν τα γραφεία, πέραν των συμφωνιών για στελέχωση των θαλάμων εσωτερικής
νοσηλείας και της κοινότητας.
Η πανδημία του COVID – 19 εκτός του ότι αναδεικνύει το ρόλο και τη σημαντικότητά μας
στο σύστημα υγείας, επιβεβαιώνει ότι το επάγγελμά μας είναι άκρως ανθυγιεινό κυρίως σε μια
περίοδο πανδημίας, με μεγάλες χρονικές περιόδους έξαρσης τού ιού και πιθανή εκδήλωση και
άλλων ιών.
Συμμετέχουμε ενεργά με εκπροσώπους μας σε διάφορα Σώματα λήψης αποφάσεων και σε
συνεδρίες της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής και παρουσιάζουμε τις θέσεις μας:
α) Για τη λειτουργία της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων στο πλαίσιο του ΓεΣΥ και την ανάγκη για
συμμετοχή και του ιδιωτικού τομέα.
β) Για ενίσχυση του Κλάδου των Επισκεπτών/Επισκεπτριών Υγείας.
γ) Για την υποστελέχωση της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών στο Μακάρειο
Νοσοκομείο.
δ) Για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο Αθαλάσσας και πολλά άλλα.
Η Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών ξεχωρίζει από την αρχή της δημιουργίας της για τη
μαχητικότητα, τη συλλογικότητα και την καθαρή γραμμή για όλα τα θέματα του κλάδου. Είμαστε
η συντεχνία που αγωνίζεται με τους νοσηλευτές για τους νοσηλευτές, μακριά από συμφέροντα
και προσωπικές ατζέντες.
Με την ευκαιρία θα ήθελα να στείλω τους χαιρετισμούς των νοσηλευτών, επισκεπτριών/ών
υγείας και μαιών στην αδελφή συντεχνία της Ελλάδος και να δηλώσω εκ μέρους όλων ότι μαζί
μπορούμε για τα ακατόρθωτα!
Παναγιώτης Γεωργίου
Γενικός Γραμματέας της Παγκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών
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2α
Οι Νοσηλευτές στο έλεος της πανδημίας και της
αδιαφορίας του Υπουργείου Υγείας
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Καθώς βιώνουμε την επέλαση της πανδημίας ολοκληρωτικά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, εξακολουθείτε

11.01.2022

να αδιαφορείτε παντελώς για την υφιστάμενη κατάσταση με τις δραματικές ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού
στις Υπηρεσίες Υγείας. Οι Νοσηλευτές και όλοι οι επαγγελματίες υγείας είναι εξουθενωμένοι και εκτεθειμένοι

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. –
Ε.Σ.Υ. απέστειλε
καταγγελία προς το
Υπουργείο Υγείας
σχετικά με τις απαράδεκτες πολιτικές
υγείας, οι οποίες
έχουν οδηγήσει
στην εξουθένωση
τους Νοσηλευτές
και στη συνεχιζόμενη απαξιωτική
συμπεριφορά προς
τους Νοσηλευτές.
Οι συνθήκες «υγειονομικής γαλέρας»
είναι αδιανόητο να
υφίστανται και να
αυξάνονται κλιμακωτά.

σε αντιεπαγγελματικές και αντιεπιστημονικές συνθήκες εργασίας, τις οποίες φροντίζετε να τις υποστηρίζετε με
κάθε τρόπο και να τις επιδεινώνετε, μετατρέποντας τους Νοσηλευτές σε είλωτες άνευ δικαιωμάτων.
Απαράδεκτο είναι το γεγονός να μην επιτρέπετε στους νοσούντες Νοσηλευτές να αναρρώσουν από τη
συμπτωματολογία της μετάλλαξης «Ο» και να τους καλείτε για υπηρεσία μέσα σε πέντε ημέρες!!!
Απαράδεκτο είναι το γεγονός ότι ακόμη δεν έχετε βρει λύση για να επιστρέψουν στις Υπηρεσίες Υγείας, οι
επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι βρίσκονται σε αναστολή και η απουσία τους, επιβαρύνει ακόμη περισσότερο
το κατακερματισμένο ανθρώπινο δυναμικό!!!
Απαράδεκτο είναι το γεγονός ότι δεν έχετε μονιμοποιήσει κανέναν συμβασιούχο Νοσηλευτή, παρά
προχωράτε σε ανανεώσεις συμβάσεων, με ημερομηνία λήξης… εργασιακής ωρίμανσης!!!
Απαράδεκτο είναι το γεγονός ότι ακόμη δεν έχετε προκηρύξει διαγωνισμό στον Α.Σ.Ε.Π. για προσλήψεις
Νοσηλευτών, ενώ γνωρίζετε ότι έπονται μαζικές συνταξιοδοτήσεις!!!
Απαράδεκτο είναι το γεγονός ότι ακόμα δεν έχετε ανακοινώσει την ένταξη των Νοσηλευτών στα Β.Α.Ε.!!!
Απαράδεκτο είναι το γεγονός να αρνείστε τις συναντήσεις με την ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., ώστε να συζητηθούν
όλα τα φλέγοντα ζητήματα και να προτείνουμε ΛΥΣΕΙΣ κι όχι PLACEBO!!!
Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., στο πλαίσιο της διαφάνειας και του υγιή συνδικαλισμού, προασπίζοντας τα
επαγγελματικά δικαιώματα των μελών της πανελλαδικά, απαιτεί να δοθούν άμεσες λύσεις, ώστε να είναι
σε θέση οι Νοσηλευτές κι όλοι οι επαγγελματίες υγείας να είναι «ΑΣΦΑΛΕΙΣ». Οι συνθήκες «υγειονομικής
γαλέρας» είναι αδιανόητο να υφίστανται και να αυξάνονται κλιμακωτά.
Εκφράζοντας την αγανάκτηση των Νοσηλευτών απέναντι στις πολιτικές υγείας, τις οποίες ακολουθείτε,
παραμένουμε στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας για διάλογο.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
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2α
Ρεαλιστικός και ειλικρινής διάλογος εφ’ όλης της
ύλης στη συνάντηση της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. με τον
Υφυπουργό Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής και
Δημόσιας Περιουσίας κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο
Στις
27
Ιανουαρίου
2022,
πραγματοποιήθηκε
συνάντηση
της
ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., με τον Υφυπουργό
Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής
και Δημόσιας Περιουσίας κ. Απόστολου
Βεσυρόπουλου.
Ο κ. Υφυπουργός όντας πλήρως
ενημερωμένος για τα νοσηλευτικά
δρώμενα, εξήρε την προσφορά των
Νοσηλευτών κατά τη διάρκεια της
πανδημίας και αναγνώρισε τη διαχρονική προσφορά τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, δίνοντας έμφαση στον
αλτρουϊσμό και στην ανιδιοτέλεια για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.
Στη συνέχεια της συνάντησης ακολούθησε ένας ρεαλιστικός διάλογος, σχετικά με τις πολύ δύσκολες
συνθήκες τις οποίες βιώνουν οι Νοσηλευτές στην καθημερινότητά τους, καθώς και για τις προοπτικές τις οποίες
προβλέπονται στο άμεσο μέλλον σχετικά με τα πάγια αιτήματα του νοσηλευτικού κλάδου.
Συζητήθηκε η ένταξη των Νοσηλευτών με έτος διορισμού πριν το 2011 στα Β.Α.Ε. και η αποκατάσταση
της υφιστάμενης ανισότητας κατά την οποία οι Νοσηλευτές ασκούν το ίδιο έργο, αλλά είναι ασφαλισμένοι
σε διαφορετικά πλαίσια, αδυνατώντας να συμπεριληφθούν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις συνταξιοδότησης από το
καθεστώς των Β.Α.Ε.. Παράλληλα ο κ. Βεσυρόπουλος ενημερώθηκε και για την πρόταση της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.
προς το Υπουργείο Εργασίας για της σύσταση κοινής ομάδας εργασίας με σκοπό την καταγραφή των απαραίτητων
δεδομένων για την επίλυση της ένταξης των Νοσηλευτών στα Β.Α.Ε. και τους τρόπους αντιμετώπισης των
συνεπειών της μέσω μακροπρόθεσμων αντισταθμιστικών μέτρων σε ότι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό και τη
δημοσιονομική πολιτική.
Ακολούθησε συζήτηση επί του θέματος της χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής
εργασίας, για το οποίο τονίστηκε ιδιαιτέρως ότι όλοι οι Νοσηλευτές αναμένουν να δικαιωθούν εμπράκτως με
την υπαγωγή τους στην ανώτερη βαθμίδα.
Σε ότι αφορά την έγκριση κονδυλίων για την παράταση του επικουρικού προσωπικού, υπάρχει η σχετική
μέριμνα από το Υπουργείο Οικονομικών για την κάλυψη της μισθοδοσίας για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί
να δοθούν οι αντίστοιχες παρατάσεις.
Ακόμη, τέθηκε προς συζήτηση το θέμα της μη χορήγησης του χριστουγεννιάτικού έκτακτου επιδόματος,
καθολικά, σε όλο το νοσηλευτικό προσωπικό και στο σημείο αυτό υπήρξε η άμεση κατανόηση της ακούσιας
παρερμηνείας και η δέσμευση για την εξέταση του αιτήματος για την αποκατάσταση του.
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε μέσα σε εγκάρδιο κλίμα, θέτοντας τα θεμέλια για μια αγαστή συνεργασία, στο

29.01.2022
Ο κ. Υφυπουργός
όντας πλήρως
ενημερωμένος
για τα νοσηλευτικά δρώμενα, εξήρε την
προσφορά των
Νοσηλευτών
κατά τη διάρκεια
της πανδημίας
και ακολούθησε
ένας ρεαλιστικός διάλογος,
σχετικά με τις
πολύ δύσκολες
συνθήκες τις
οποίες βιώνουν
οι Νοσηλευτές
στην καθημερινότητά τους,
καθώς και για τις
προοπτικές τις
οποίες προβλέπονται στο
άμεσο μέλλον
σχετικά με τα
πάγια αιτήματα
του νοσηλευτικού κλάδου.

πλαίσιο του υγιούς συνδικαλισμού και της διαφάνειας.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης

Τζαννής Πολυκανδριώτης
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2α
Σε αναστολή το Εθνικό Σύστημα Υγείας από την
1η Φεβρουαρίου
31.01.2022
Καταγγελία προς
τον Υπουργό
Υγείας απέστειλε
η ΠΑ.Σ.Υ.Ν.Ο. –
Ε.Σ.Υ., σχετικά με
την ημερομηνία
λήξης των
πιστοποιητικών
εμβολιασμών
της 2ης δόσης,
καθώς ένας
μεγάλος αριθμός
Νοσηλευτικού
Προσωπικού,
δεν έχει προβεί
στην διεξαγωγή
της 3ης δόσης
του εμβολίου,
γεγονός το οποίο
τους οδηγεί
σε αναστολή
εργασίας, το
αμέσως επόμενο
διάστημα. Η
ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. –
Ε.Σ.Υ. κρούει
τον κώδωνα του
κινδύνου, προς
άπαντες στην
πολιτική ηγεσία
της χώρας, ώστε
να βρεθεί μια
ρεαλιστική λύση,
αποτρέποντας
την επικειμένη
καταστροφή.
Οι Νοσηλευτές
πλέον δεν θα
αντέξουν άλλη
εργασιακή
επιβάρυνση!!!
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Καθώς πλησιάζει η ημερομηνία για τη λήξη των πιστοποιητικών εμβολιασμών της 2ης δόσης, διαπιστώνουμε
από αναφορές των μελών μας πανελλαδικά, ότι ένας μεγάλος αριθμός Νοσηλευτικού Προσωπικού, δεν έχει
προβεί στην διεξαγωγή της 3ης δόσης του εμβολίου, γεγονός το οποίο τους οδηγεί σε αναστολή εργασίας, το
αμέσως επόμενο διάστημα.
Όπως είναι κατανοητό, το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν δύναται να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις
αυξημένες απαιτήσεις νοσηλείας, αλλά ούτε πλέον να παρατείνει την ήδη επισφαλή λειτουργία του, σε βάρος
των εναπομεινάντων Νοσηλευτών και λοιπών υγειονομικών υπαλλήλων, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή
εμβολιάστηκαν και ανταποκρίθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, για να προστατέψουν τη Δημόσια Υγεία.
Ήδη εκατοντάδες Νοσηλευτές πανελλαδικά, ακόμη και κάτοχοι μεταπτυχιακών διπλωμάτων και
διδακτορικών, βρίσκονται προ των πυλών, της αποχώρησης από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, καθώς η κατάσταση
έχει γίνει αφόρητη. Χαρακτηριστικό δε, είναι το γεγονός, ότι οι νέοι Νοσηλευτές στη χώρα μας, προτιμούν
να μην εργάζονται ή να ασκούν διαφορετικά επαγγέλματα (εκτός Νοσηλευτικής), διότι οι συνθήκες εργασίας
είναι απάνθρωπες. Επιπλέον, χιλιάδες νοσηλευτές εργάζονται πλέον στο εξωτερικό, αναζητώντας καλύτερο
εργασιακό περιβάλλον. Η κατάσταση τείνει να γίνει περισσότερο αφόρητη, αν συνδυάσουμε και το κύμα των
αναμενόμενων συνταξιοδοτήσεων εντός του 2022.
Οπότε το ρητορικό ερώτημα που απομένει είναι το εξής: «Για ποιο λόγο να παραμείνει ή να εργαστεί ένας
Νοσηλευτής στο Ε.Σ.Υ.;»
Μόνιμες προσλήψεις, δεν γίνονται.
Μονιμοποιήσεις των συμβασιούχων, δεν γίνονται.
Ένταξη στα Β.Α.Ε., δεν υπάρχει.
Μισθολογικές αυξήσεις, δεν υπάρχουν.
Κίνητρα για την εισροή Νοσηλευτών στο Ε.Σ.Υ., δεν υπάρχουν.
Αντιθέτως, υπάρχουν αντίξοες συνθήκες εργασίας, τραγική υποστελέχωση, επαγγελματική εξουθένωση,
αβεβαιότητα εργασιακής σταθερότητας, χειροκροτήματα και πολιτικές υποσχέσεις, με τη μορφή πυροτεχνημάτων.
Η μη ορθή πολιτική σε σχέση με την υποχρεωτικότητα στους εμβολιασμούς, οδηγεί με προοδευτική ακρίβεια
στην κατάρρευση του Ε.Σ.Υ., γεγονός το οποίο έχουμε επισημάνει από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου, προς
όλους τους αρμόδιους φορείς. Η εσφαλμένη στοχοποίηση των υγειονομικών υπαλλήλων, για την καθολικότητα
του εμβολιασμού, θα αποτελέσει δυστυχώς, το κύκνειο άσμα, για όλους τους εργαζόμενους στο Ε.Σ.Υ., το οποίο
αυτοκαταστρέφεται καθημερινά.
Οι Νοσηλευτές πλέον δεν θα αντέξουν άλλη εργασιακή επιβάρυνση!!! Ήδη έκλεισαν τριήμερες και
τετραήμερες βάρδιες λόγω της «ΕΛΠΙΔΑΣ», ενώ η πλειοψηφία της χώρας, είχε βγει σε αργία.
Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, προς άπαντες στην πολιτική ηγεσία της χώρας,
ώστε να βρεθεί μια ρεαλιστική λύση, αποτρέποντας την επικειμένη καταστροφή και παραμένει στη διάθεση της
πολιτείας, για υγιή και γόνιμό διάλογο.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης

Τζαννής Πολυκανδριώτης

2α
Η πλήρης υπερωριακή αποζημίωση των Νοσηλευτών κατά
τη διάρκεια της κακοκαιρίας είναι αυτονόητη υποχρέωση της
πολιτείας και των διοικήσεων των επιμέρους νοσοκομείων
Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. απέστειλε έγγραφη διαμαρτυρία προς τον Υπουργό Υγείας και τις Διοικήσεις των
Υγειονομικών Περιφερειών σχετικά με την εσκεμμένη ολιγωρία τους, στο ζήτημα της υπερωριακής αποζημίωσης
των νοσηλευτών κατά τη διάρκεια των πρόσφατων χιονοπτώσεων, καθώς θεωρεί ως αυτονόητη υποχρέωση

04.02.2022

της πολιτείας και των διοικήσεων των επιμέρους νοσοκομείων την πλήρη αποζημίωση του προσωπικού αυτού
και την καταβολή αμοιβής, που να αντιστοιχεί στην παρασχεθείσα υπερωριακή εργασία. Αναλυτικά η έγγραφη
διαμαρτυρία:
Είναι γεγονός, ότι κατά το χρονικό διάστημα από τις 24-01-2022 μέχρι τουλάχιστον και τις 27-01-2022,
δηλαδή την εβδομάδα που επηρεάστηκε από την έντονη χιονόπτωση στην περιοχή της Αττικής, μεγάλος αριθμός
νοσηλευτικού προσωπικού αναγκάστηκε εν τοις πράγμασι να εργαστεί σε διαδοχικές – συνεχόμενες βάρδιες,
λόγω κυρίως της πρακτικής αδυναμίας των συναδέλφων τους να μετακινηθούν προς τους χώρους εργασίας.
Η κατάσταση αυτή έρχεται σε προφανή αντίθεση με τους ισχύοντες κανόνες περί της οργάνωσης του χρόνου
απασχόλησης και διαμόρφωσης του ωραρίου εργασίας. Πέραν τούτου, ωστόσο, γεννάται εν προκειμένω μείζον
ζήτημα αποζημίωσης των νοσηλευτών αυτών, οι οποίοι λόγω των συνθηκών αναγκάστηκαν να παραμείνουν
στα νοσοκομεία και να παρέχουν αδιαλείπτως τις υπηρεσίες τους επί δύο και πλέον συνεχόμενες βάρδιες.
Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. θεωρεί ως αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας και των διοικήσεων των επιμέρους
νοσοκομείων την πλήρη αποζημίωση του προσωπικού αυτού και την καταβολή αμοιβής, που να αντιστοιχεί
στην παρασχεθείσα υπερωριακή εργασία.
Κρίσιμες εν προκειμένω αποβαίνουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 20 του Νόμου 4354/2015, που καθιερώνουν
την αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου. Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί, ότι
ενόψει της κήρυξης της 25ης και της 26ης Ιανουαρίου ως αργιών, ο υπολογισμός της αποζημίωσης για την
υπερωριακή εργασία θα πρέπει να γίνει με αναφορά στις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, ήτοι να είναι ίση
με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά σαράντα τοις εκατό (40%) έως και σαράντα πέντε τοις εκατό (45%), αναλόγως
του αν πρόκειται για εργασία από την 6η πρωινή μέχρι την 22η ώρα ή από την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή
αντίστοιχα.
Τα ανωτέρω κρίνονται επιβεβλημένα, εάν πράγματι η πολιτεία επιθυμεί να αναγνωρίσει την κοινωνική και
ανθρώπινη προσφορά του νοσηλευτικού προσωπικού όλης της χώρας.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης

Τζαννής Πολυκανδριώτης

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. –
Ε.Σ.Υ. απέστειλε
έγγραφη
διαμαρτυρία προς
τον Υπουργό
Υγείας και τις
Διοικήσεις των
Υγειονομικών
Περιφερειών
σχετικά με την
εσκεμμένη
ολιγωρία τους,
στο ζήτημα της
υπερωριακής
αποζημίωσης
των νοσηλευτών
κατά τη διάρκεια
των πρόσφατων
χιονοπτώσεων,
καθώς θεωρεί
ως αυτονόητη
υποχρέωση της
πολιτείας και
των διοικήσεων
των επιμέρους
νοσοκομείων την
πλήρη αποζημίωση
του προσωπικού
αυτού και
την καταβολή
αμοιβής, που να
αντιστοιχεί στην
παρασχεθείσα
υπερωριακή
εργασία.
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2α
Ρεαλιστική αποτύπωση της κρίσιμης κατάστασης στο
Ε.Σ.Υ. στην τηλεδιάσκεψη με την Αναπληρωτή Υπουργό
Υγείας κ. Ασημίνα Γκάγκα

22.02.2022
Διατηρώντας
επιφυλάξεις για
τη στάση του
Υπουργείου
Υγείας, στην
επίλυση των
διαχρονικών
προβλημάτων
που διατύπωσαν
οι Νοσηλευτές,
αναμένουμε
την έμπρακτη
ανταπόκρισή του,
από δεσμεύσεις
και υποσχέσεις
έχουμε χορτάσει.
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Τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. με την Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Ασημίνα Γκάγκα, στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου
διαλόγου για την επίλυση των διαχρονικών παθογενειών του νοσηλευτικού επαγγέλματος και την εξομάλυνση
της ασφυκτικής εργασιακής πίεσης στις Υπηρεσίες Υγείας, εξαιτίας της υποστελέχωσης.
Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας ενημερώθηκε για το επισφαλές εργασιακό περιβάλλον και τις αντίξοες
εργασιακές συνθήκες, στις οποίες καλούνται να υπηρετούν οι νοσηλευτές, γεγονός το οποίο έχει αυξήσει
ακόμη περισσότερο την επαγγελματική εξουθένωση, με όλες τις αρνητικές συνέπειες σε βραχυπρόθεσμο και
μακροπρόθεσμο επίπεδο.
Η άμεση ανάγκη νέων προσλήψεων, το άνοιγμα της πολύ-αναμενόμενης προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π., η
τροποποίηση των οργανισμών των νοσοκομείων, ειδικότερα στον υπολογισμό των οργανικών θέσεων, καθώς
και η άμεση απορρόφηση όλων των ειδικευόμενων νοσηλευτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αποτελούν την
αρχή για την αντιμετώπιση του διαχρονικού προβλήματος της υποστελέχωσης.
Για να μπορέσει το ίδιο το σύστημα να είναι βιώσιμο, λειτουργικό και ελκυστικό προς τους νοσηλευτές, θα
πρέπει να υπάρχει ένα ευέλικτο στρατηγικό πλάνο ενίσχυσης, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις εκάστοτε
ανάγκες.
Προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση προτάθηκε από την ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., να υπάρξουν ειδικές νομοθετικές
ρυθμίσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν ειδικό σύστημα προσλήψεων, αμοιβών, αξιολόγησης, ασφαλιστικού
καθεστώτος.

Επιπλέον αναδιαμόρφωση του πεπαλαιωμένου νομοθετικού πλαισίου σε ότι αφορά το καθηκοντολόγιο των
νοσηλευτών, αλλά και επίσπευση των απαραίτητων αλλαγών σε ότι αφορά τις οργανικές θέσεις των νοσηλευτών
στους οργανισμούς των νοσοκομείων, με παράλληλη εξεύρεση βιώσιμης λύσης για την αντιστοίχιση των
Νοσηλευτών Τ.Ε. σε Π.Ε..
Ακόμη, τέθηκε στη συζήτηση το φλέγον ζήτημα της άμεσης επικαιροποίησης και έκδοσης των
αναδιαμορφωμένων οργανισμών των νοσοκομείων, οι οποίοι όπως είναι σε ισχύ, παρακωλύουν την εύρυθμη
λειτουργία τους, καθώς και ο παρωχημένος τρόπος υπολογισμού της στελέχωσης ανθρώπινου δυναμικού, ο
οποίος ουδεμία σχέση έχει με τις υπάρχουσες ανάγκες και σαφώς δεν ανταποκρίνεται στις διεθνείς κατευθυντήριες
οδηγίες στελέχωσης.
Από την πλευρά της, η Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι όλα τα στελέχη του Υπουργείου Υγείας,
αναγνωρίζουν το έργο των νοσηλευτών και εργάζονται εντατικά, ώστε να αντιμετωπιστούν ουσιαστικά και χωρίς
ημίμετρα τα διαχρονικά προβλήματα του κλάδου των νοσηλευτών. Οι προσπάθειες για την ταχύτατη απορρόφηση
των νοσηλευτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αποτελούν προτεραιότητα για το Υπουργείο Υγείας, όπως επίσης
και η παροχή κινήτρων προς τους νέους νοσηλευτές για να παραμείνουν στη χώρα. Επιπλέον, ανέφερε ότι το
Υπουργείο Υγείας επεξεργάζεται νέο μοντέλο υπολογισμού στελέχωσης ανθρώπινου δυναμικού, βασιζόμενο σε
διεθνείς αποδεκτούς δείκτες ανάλογα με τον αριθμό κλινών, τη βαρύτητα των περιστατικών και το είδος των
μονάδων. Παράλληλα δε, ανέφερε ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα, θα ζητηθεί η συνεργασία της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. –
Ε.Σ.Υ. για διάλογο, ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας, για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας.
Διατηρώντας επιφυλάξεις για τη στάση του Υπουργείου Υγείας, στην επίλυση των διαχρονικών προβλημάτων
που διατύπωσαν οι Νοσηλευτές, αναμένουμε την έμπρακτη ανταπόκρισή του.
Από δεσμεύσεις και υποσχέσεις έχουμε χορτάσει.
Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. συνεχίζει ακάθεκτη το έργο της, μέσα από τον υγιή συνδικαλισμό και το ρεαλιστικό
διάλογο, χωρίς παρωπίδες και μικροπολιτικές ονειρώξεις.

2α
Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. –
Ε.Σ.Υ. συνεχίζει
ακάθεκτη το
έργο της, μέσα
από τον υγιή
συνδικαλισμό
και το ρεαλιστικό
διάλογο, χωρίς
παρωπίδες και
μικροπολιτικές
ονειρώξεις.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης

Τζαννής Πολυκανδριώτης

Άμεση εφαρμογή της δικαστικής απόφασης
καταβολής του επιδόματος ευθύνης
στους Προϊσταμένους του Ψυχιατρικού
Νοσοκομείου Αττικής
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 4683/2020 (Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π.
«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,
τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς
και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68) και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ Α΄ 83), «Στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 1
του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) η φράση «διακόσια πενήντα (250) ευρώ» αντικαθίσταται από τη
φράση «διακόσια ενενήντα (290) ευρώ».
Με τον τρόπο αυτό ο νομοθέτης αποκαθιστά την αδικία σε βάρος των προϊσταμένων των νοσηλευτικών
τμημάτων. Χαρακτηριστική αποβαίνει η οικεία αιτιολογική έκθεση, που αναφέρει τα ακόλουθα : «Με την υπ’ αρ.
874/2018 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε αντισυνταγματική η διάταξη της
περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), καθ’ ο μέρος προβλέπει την
καταβολή στους προϊσταμένους τμημάτων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων μηνιαίου επιδόματος
ευθύνης ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, ήτοι μειωμένου κατά σαράντα (40) ευρώ έναντι του μηνιαίου
επιδόματος ευθύνης ύψους διακοσίων ενενήντα (290) ευρώ που λαμβάνουν, σύμφωνα με τη διάταξη της
υποπερίπτωσης αζ΄, της περίπτωσης α΄, της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ίδιου νόμου, οι προϊστάμενοι

25.02.2022
Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. –
Ε.Σ.Υ. απέστειλε
έγγραφη
καταγγελία προς
τη Διοίκηση του
Ψυχιατρικού
Νοσοκομείου
Αττικής για την
άμεση εφαρμογή
της δικαστικής
απόφασης
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2α
καταβολής του
επιδόματος
ευθύνης στους
Προϊσταμένους
του Νοσοκομείου.

τμημάτων της Διοικητικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων και οι λοιποί προϊστάμενοι τμημάτων του Δημοσίου,
των Ν.Π.Δ.Δ, των Ο.Τ.Α. και όσων φορέων υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 7 του ν. 4354/2015.
Η εξαίρεση των προϊσταμένων τμημάτων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων δεν παρίσταται
δικαιολογημένη, ενόψει και των αναφερόμενων στην αιτιολογική έκθεση του νόμου αυτού, κατά την οποία το
σύστημα αμοιβών, που θεσπίζεται με το νόμο αυτό υπόκειται μεταξύ άλλων στις αρχές της ισότητας και της
αξιοκρατίας, που κατοχυρώνονται με τη μισθολογική εξέλιξη, ανάλογα με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα
του υπαλλήλου, καθώς και με την προσωπική του απόδοση, δηλαδή την προσωπική του αξία και ικανότητα, που
αποτιμάται για κάθε πρόσωπο με ίσους όρους, σε συνάρτηση με το επίπεδο θέσης ευθύνης που κατέχει, τις
συγκεκριμένες συνθήκες εργασίας, την άσκηση των αρμοδιοτήτων και την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας
της υπηρεσίας στην οποία ανήκει.
Η παρούσα διάταξη είναι επιβεβλημένη και λόγω της απορρέουσας από το Σύνταγμα υποχρέωσης του
Κράτους να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις των Δικαστηρίων και ιδιαίτερα με τις αποφάσεις της Ολομέλειας
του Συμβουλίου της Επικρατείας, που διαπιστώνουν την αντισυνταγματικότητα διατάξεων νόμου. Με τον τρόπο
αυτό επιτυγχάνονται ομοίως, η εξοικονόμηση πόρων και η αποφυγή περιττών δικαστικών διενέξεων εις βάρος
των Ν.Π.Δ.Δ των Νοσοκομείων, από την άσκηση βάσιμων αγωγών των δικαιούχων υπαλλήλων».
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης

Τζαννής Πολυκανδριώτης

Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων
ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. 2022
28.02.2022
Υπερψηφίστηκαν
ομόφωνα όλα τα
θέματα της Γενικής
Συνέλευσης. Η
συνδικαλιστική
υγεία νίκησε
και όλοι μαζί
προχωράμε
μπροστά για
την εξέλιξη του
επαγγέλματος του
Νοσηλευτή.
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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.

2α

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης

Τζαννής Πολυκανδριώτης
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2β
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ
∆ΡΩΜΕΝΑ
∆ελτία Τύπου
ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.

2β
Οι Νοσηλευτές με ΕΛΠΙΔΑ…. στηρίζουν τον κοινωνικό ιστό
25.01.2022
Για όλους τους
ΗΡΩΕΣ που
κρατούν όρθιο
το Εθνικό
Σύστημα Υγείας,
ανεξαρτήτως
COVID – 19
και καιρικών
συνθηκών,
μόνο ΤΙΜΗ και
ΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ.

Η επέλαση της κακοκαιρίας τις τελευταίες ημέρες, βρήκε για ακόμη μια φορά τους Νοσηλευτές στις επάλξεις,
δίπλα σε όλους τους συνανθρώπους μας, συνεισφέροντας τα μέγιστα για το συνεχές της νοσηλείας και της
φροντίδας όλων.
Εκατοντάδες Νοσηλευτές συμπλήρωσαν ήδη εικοσιτετράωρες βάρδιες, αφήνοντας πίσω τις οικογένειες
τους, ενώ άλλοι αποκλείστηκαν στους δρόμους, στην προσπάθεια τους είτε να φτάσουν στις υπηρεσίες υγείας,
είτε να επιστρέψουν στις οικογένειες τους.
Για ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι οι Νοσηλευτές δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι, δεν έχουν αργίες, δεν
έχουν ωράρια, δεν προστατεύονται από κανέναν και καμία διήμερη αργία δεν «χρυσώνει» την κόπωση και τον
κατακερματισμό της καθημερινότητάς τους.
Ωστόσο, η ανιδιοτέλεια και ο αλτρουισμός που επιδεικνύουν δίνουν «ΕΛΠΙΔΑ» στην κοινωνία για την
ασφάλεια της Δημόσιας Υγείας, σε αντίθεση με την Πολιτεία, η οποία εξακολουθεί να τους αντιμετωπίζει ως
αναλώσιμους ανθρώπινους πόρους.
Για όλους τους ΗΡΩΕΣ που κρατούν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ανεξαρτήτως COVID – 19 και καιρικών
συνθηκών, μόνο ΤΙΜΗ και ΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
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2β
Άκρως εποικοδομητική η τηλεδιάσκεψη του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. με
εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας
Πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2022, η προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη μεταξύ μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. και εκπροσώπων του Υπουργείου Εργασίας, στο πλαίσιο του
διαλόγου της Ομοσπονδίας με τα συναρμόδια Υπουργεία για την επίλυση των διαχρονικών αιτημάτων των
Νοσηλευτών.
Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης συζητήθηκε εκτενώς το φλέγον θέμα της ένταξης σε καθεστώς ασφάλισης

26.01.2022
Η ένταξη των
Νοσηλευτών στα

Β.Α.Ε. των Νοσηλευτών με ημερομηνία πρόσληψης πριν το 2011, καθώς και όλες οι αναμενόμενες συνέπειες,

Β.Α.Ε. αποτελεί

οι οποίες θα προκύψουν από τη σχετική ρύθμιση, όπως το δημοσιονομικό κόστος, συνταξιοδοτήσεις, διαχείριση

Πρωθυπουργική

ανθρώπινου δυναμικού κ.λπ.

δέσμευση και

Από την πλευρά της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-.Ε.Σ.Υ. τονίστηκαν όλες οι αντιξοότητες τις οποίες αντιμετωπίζουν οι
Νοσηλευτές στον εργασιακό και κοινωνικό τους βίο, όπως το επισφαλές εργασιακό περιβάλλον, η τραγική

απαιτήθηκε η
άμεση δημιουργία
μιας κοινής

υποστελέχωση, ο χαμηλός μισθός, αλλά κυρίως ο διαχρονικός πολιτικός εμπαιγμός, παράγοντες οι οποίοι έχουν

ομάδας εργασίας,

οδηγήσει στην αποστροφή των Νοσηλευτών από την άσκηση του επαγγέλματος, καθώς δεν υπάρχουν κίνητρα,

η οποία θα
ασχοληθεί

παρά μόνο παθογένειες.
Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας ανέφεραν ότι είναι ενήμεροι για τις αντίξοες καταστάσεις που

αποκλειστικά με
την ένταξη τους

επικρατούν στον κλάδο των Νοσηλευτών, ωστόσο οι οποιεσδήποτε εξελίξεις σχετικά με το ασφαλιστικό καθεστώς

στο ασφαλιστικό

θα συζητηθούν με το πέρας της πανδημίας, ώστε οι συνθήκες να είναι πιο γόνιμές και όχι βιαστικές. Σε ότι αφορά

καθεστώς των

τους Νοσηλευτές οι οποίοι είναι διορισμένοι μετά το 2011, ανέφεραν ότι υπόκεινται στο καθεστώς των Β.Α.Ε.

Β.Α.Ε., έτσι ώστε

και οι αντίστοιχες κρατήσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες των δομών
υγείας.

να υπάρχουν
τα απαραίτητα
δεδομένα

Η παρέμβαση της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. ήταν άμεση, υπενθυμίστηκε στα στελέχη του Υπουργείου Εργασίας ότι

διαθέσιμα για

η ένταξη των Νοσηλευτών στα Β.Α.Ε. αποτελεί Πρωθυπουργική δέσμευση και απαιτήθηκε η άμεση δημιουργία

τη διευθέτηση

μιας κοινής ομάδας εργασίας, η οποία θα ασχοληθεί αποκλειστικά με την ένταξη τους στο ασφαλιστικό καθεστώς

της διαχρονικής

των Β.Α.Ε., έτσι ώστε να υπάρχουν τα απαραίτητα δεδομένα διαθέσιμα για τη διευθέτηση της διαχρονικής
παθογένειας εις βάρος των Νοσηλευτών. Η τηλεδιάσκεψη ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα αλληλοκατανόησης και

παθογένειας
εις βάρος των
Νοσηλευτών.

κοινής δέσμευσης για συνεργασία.
Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. συνεχίζει τις επαφές με όλους τους αρμόδιους φορείς για την αποκατάσταση των
διαχρονικών αιτημάτων των Νοσηλευτών, στο πλαίσιο τους υγιούς συνδικαλισμού και της διαφάνειας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης

Τζαννής Πολυκανδριώτης
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2β
Οι Νοσηλευτές μαζί με την Ποδοσφαιρική Ομάδα του
Αθλητικού Ομίλου ΙΑΣΩΝ ΙΛΙΟΥ είπαν:
ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΕΣ – ΚΑΜΙΑ ΛΙΓΟΤΕΡΗ

19.02.2022
Οι Νοσηλευτές
συνεχίζουν
ακάθεκτοι την
προσπάθεια
κοινωνικής
ευαισθητοποίησης,
έχοντας στο
πλευρό της όλο
και περισσότερους
φορείς,
σχηματίζοντας
υγιείς και ισχυρούς
κοινωνικούς
δεσμούς.

Η ποδοσφαιρική ομάδα της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. στο πλαίσιο
της κοινωνικής ευαισθητοποίησης, συμμετείχε στο Φιλικό
Ποδοσφαιρικό Αγώνα με αντίπαλο τη Γυναικεία Ποδοσφαιρική
Ομάδα ΙΑΣΩΝ ΙΛΙΟΥ αναδεικνύοντας το μήνυμα: «ΟΧΙ ΣΤΙΣ
ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΕΣ – ΚΑΜΙΑ ΛΙΓΟΤΕΡΗ»
Ο αγώνας διεξήχθη στο Δημοτικό Στάδιο Ιλίου, παρουσία
φιλάθλων, σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα
COVID – 19. Πριν την έναρξη του αγώνα απονεμήθηκαν συμβολικά,
αναμνηστικά κύπελλα στην ομάδα του ΙΑΣΩΝ ΙΛΙΟΥ, από τον
Πρόεδρο της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. κ. Γεώργιο Αβραμίδη και τον
αρχηγό της ομάδας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. κ. Νικόλαο Κιούση.
Ο αγώνας ήταν συναρπαστικός, με συχνές εναλλαγές στο σκορ,
το οποίο έληξε 2-2. Η διαιτησία του κ. Στρίγκα ήταν άψογη, υπό την
παρουσία του τ. διαιτητή FIFA κ. Ευάγγελου Γιαννακουδάκη.
Για την ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. αγωνίστηκαν: Αβραμίδης,
Πολυκανδριώτης, Τούσης, Κιούσης, Κούρτης, Εμμανουηλίδης,
Πίτσος, Τσούμας, Θωμάς, Μιχαηλίδης, Φεφερέκος. Προπονητής:
Κιούσης.
Για τον ΙΑΣΩΝΑ ΙΛΙΟΥ αγωνίστηκαν: Βαϊτση, Τσακρίλη, Φούσκα
Β., Κώτσιου, Πετράκη, Κουλούρη, Μπατζάκα, Γκάτση, Στυλιανάκη,
Φούσκα Ε., Γαρουφαλίδη, Γρηγοράκη, Νταμιάν, Μάλλο, Μισαηλίδη.
Προπονητής: Αρβανίτης.
Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της,
προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ποδοσφαιρικής Ομάδας του
ΙΑΣΩΝΑ ΙΛΙΟΥ, τον προπονητή και τις αθλήτριες του Συλλόγου
για την άψογη διοργάνωση και τη συμμετοχή τους στο κοινωνικό
έργο των Νοσηλευτών. Επίσης συγχαίρει το διαιτητικό δίδυμο κ.
Γιαννακουδάκη και κ. Στρίγκα για την αμέριστη συμπαράσταση και
αρωγή τους στο έργο της Ομοσπονδίας.
Οι Νοσηλευτές συνεχίζουν ακάθεκτοι την προσπάθεια
κοινωνικής ευαισθητοποίησης, έχοντας στο πλευρό της όλο
και περισσότερους φορείς, σχηματίζοντας υγιείς και ισχυρούς
κοινωνικούς δεσμούς.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
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Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. 2022
27.02.2022
Έχοντας αφήσει
στο μακρινό
παρελθόν τα
«παραμυθένια
λόγια»,
προχωράμε
στοχευμένα,
με ειλικρίνεια,
κοιτώντας στα
μάτια τους
Νοσηλευτές
και έτοιμοι
να δώσουμε
ρεαλιστικές
λύσεις στα
προβλήματα
του κλάδου των
Νοσηλευτών.

Στις 26 Φεβρουαρίου 2022, η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., πραγματοποίησε την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας,
παρουσία πληθώρας Αντιπροσώπων από όλους τους ΣΥ.ΝΟ. πανελλαδικά.
Τα μέλη της Ομοσπονδίας, αγκάλιασαν με θέρμη την εκδήλωση και έδωσαν μέσω της παρουσίας τους, ένα
ηχηρό μήνυμα ομόνοιας, ομοψυχίας και συμπόρευσης, για την αποκατάσταση των διαχρονικών διαστρεβλώσεων
στον κλάδο των Νοσηλευτών.
Τα τυχερά φλουριά έτυχαν η κ. Ευτυχία Ευαγγελίδου, μέλος του Πρωτοβάθμιου Σωματείου ΣΥ.ΝΟ. Αττικής και
ο κ. Χρήστος Ντάρδης, Πρόεδρος του ΣΥ.ΝΟ. Ηπείρου.
Οι διαχρονικές διεκδικήσεις μας, δεν χωρούν καθυστερήσεις, απαιτούν αποφασιστικότητα και δυναμισμό.
Έχοντας αφήσει στο μακρινό παρελθόν τα «παραμυθένια λόγια», προχωράμε στοχευμένα, με ειλικρίνεια,
κοιτώντας στα μάτια τους Νοσηλευτές και έτοιμοι να δώσουμε ρεαλιστικές λύσεις στα προβλήματα του κλάδου
των Νοσηλευτών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., ευχαριστεί θερμά όλους τους Αντιπροσώπους για την
τιμητική παρουσία τους, καθώς και όλα τα μέλη της Ομοσπονδίας για τη διαρκή στήριξη και εμπιστοσύνη.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
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2β
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 2022

Όπως κάθε χρονιά, έτσι και φέτος η 8η Μαρτίου 2022, αποτελεί ξεχωριστό σημείο αναφοράς, στο πλαίσιο της

08.03.2022

Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας. Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., ταυτίζεται πλήρως με τις κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, σχετικά με τη δημιουργία ενός φιλόδοξου αύριο για τις γυναίκες στην Ευρώπη, μετά τον COVID –
19, το οποίο εστιάζει στο ψυχικό φορτίο, στην ισότητα των φύλων στην τηλεργασία και στη μη αμειβόμενη εργασία

Εκφράζοντας
την απεριόριστη
ευγνωμοσύνη

φροντίδας μετά την πανδημία.
Είναι γεγονός ότι το επισφαλές εργασιακό περιβάλλον στις υγειονομικές υπηρεσίες, η επαγγελματική

και το σεβασμό,

εξουθένωση και οι ακραίες ψυχοπιεστικές συνθήκες εργασίας, εξακολουθούν να επιβαρύνουν στο μέγιστο βαθμό,

απέναντι

το καθημερινό φορτίο όλων των Νοσηλευτριών. Επιπλέον, οι πολλαπλοί ρόλοι μέσα στον κοινωνικό ιστό, έρχονται

στην κάθε
Νοσηλεύτρια,
στην κάθε
γυναίκα
– σύζυγο
Νοσηλευτή,
τιμούμε και
φέτος την
Παγκόσμια δική
τους Ημέρα.

και προσθέτουν ακόμα περισσότερες ευθύνες, συνθέτοντας ένα πολύπλοκο πάζλ στην καθημερινότητα τους.
Κι όμως, πάρα τις δυσχέρειες και τις αντιξοότητες, όλες οι Νοσηλεύτριες, όλες οι γυναίκες, από το δικό
τους μετερίζι, κατορθώνουν και κρατούν την οικογενειακή – κοινωνική – εργασιακή συνοχή. Εναλλάσσονται
πολλαπλούς ρόλους, σύντροφος – μάνα – εργαζόμενη – συνάδελφος και πόσες άλλες ιδιότητες ακόμα…, οι οποίες
τις αναδεικνύουν σε ΕΜΦΑΝΕΙΣ ΗΡΩΕΣ!!!
Η δέσμευση των μελών της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. για την καθολική υποστήριξη της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων,
αλλά και όλων των εργασιακών διεκδικήσεων, για τη διασφάλιση ενός βιώσιμου εργασιακού περιβάλλοντος, είναι
πάγια και αδιαπραγμάτευτη.
Εκφράζοντας την απεριόριστη ευγνωμοσύνη και το σεβασμό, απέναντι στην κάθε Νοσηλεύτρια, στην κάθε
γυναίκα – σύζυγο Νοσηλευτή, τιμούμε και φέτος την Παγκόσμια δική τους Ημέρα.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
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Συμμετοχή της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. στην εκδήλωση
της Α.Ο.Ν.Μ. για τον ΙΑΣΟΝΑ
14.03.2022
Το μεγαλείο
της ΔΩΡΕΑΣ
ΟΡΓΑΝΩΝ και της
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ,
είναι ικανό
να αφυπνίσει
συνειδήσεις
και νοοτροπίες,
ώστε ολόκληρη
η κοινωνία να
ευαισθητοποιηθεί
και να μην
εθελοτυφλεί.

Το Σάββατο 12 Μαρτίου 2022 διοργανώθηκε από την Αθλητική Ομοσπονδία Νεφροπαθών &
Μεταμοσχευμένων μια λιτή εκδήλωση, στο πλαίσιο της συμπλήρωσης ενός έτους από τον αδόκητο θάνατο του
ΙΑΣΟΝΑ, έξω από τη Βουλή των Ελλήνων, μετά από τροχαίο ατύχημα.
Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. ανταποκρίθηκε αμέσως στην πρόσκληση της Α.Ο.Ν.Μ., και συμμετείχε στην εκδήλωση,
τιμώντας τη μνήμη του ΙΑΣΟΝΑ και το μεγαλείο ψυχής της οικογένειας του, η οποία δώρισε τα όργανα του, σε επτά
συνανθρώπους μας. Στην πολύ συγκινητική εκδήλωση, πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση στο νεκροταφείο
Ζωγράφου και κατόπιν ένας συμβολικός αγώνας δρόμου έξι χιλιομέτρων, έως την Βουλή των Ελλήνων.
Ακολούθως κατατέθηκαν στο σημείο του ατυχήματος είκοσι τέσσερα άσπρα τριαντάφυλλα εις μνήμη ΙΑΣΟΝΑ.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν καταξιωμένοι αθλητές, δρομείς και εκπρόσωποι της Α.Ο.Ν.Μ., οι οποίοι μέσα από
την άρτια και διακριτική οργάνωση της τιμητικής εκδήλωσης, απέδειξαν ότι το μεγαλείο της ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ
& της ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ, είναι ικανό να αφυπνίσει συνειδήσεις και νοοτροπίες, ώστε ολόκληρη η κοινωνία να
ευαισθητοποιηθεί και να μην εθελοτυφλεί.
Το Διοικητικό Συμβούλιο και όλα τα μέλη της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. εκφράζουν θερμά συλλυπητήρια προς την
αξιέπαινη και αξιοθαύμαστη οικογένεια Λαλαούνη, η οποία αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για ολόκληρη
την κοινωνία. Επίσης, ευχαριστεί θερμά την Αθλητική Ομοσπονδία Νεφροπαθών & Μεταμοσχευμένων για την
πρόσκληση, δηλώνοντας παράλληλα την αρωγή όλων των Νοσηλευτών, στο πολύ σημαντικό έργο τους.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
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2β
Κοπή Βασιλόπιτας Ποδοσφαιρικής Ομάδας ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.
Στις 13 Μαρτίου 2022, η ποδοσφαιρική ομάδα της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. πραγματοποίησε την κοπή της
Βασιλόπιτας, με τη συμμετοχή των μελών της ομάδας. Ο τυχερός ποδοσφαιριστής για το 2022 ήταν ο κεντρικός

15.03.2022
Η απήχηση του
κοινωνικού έργου,
το οποίο προάγει

αμυντικός της ομάδας κ. Γεώργιος Κούρτης, ο οποίος βρήκε το φλουρί και κέρδισε μια ποδοσφαιρική μπάλα και
το δικαίωμα να εκτελέσει το πρώτο πέναλτι της χρονιάς.
Κατόπιν, πραγματοποιήθηκε ο απολογισμός της προηγούμενης χρονιάς από τον Αρχηγό – Προπονητή της
ομάδας κ. Νικόλαο Κιούση και προγραμματίστηκαν οι νέες δραστηριότητες για το νέο έτος.

η Ποδοσφαιρική

Η απήχηση του κοινωνικού έργου, το οποίο προάγει η Ποδοσφαιρική Ομάδα της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., είναι

Ομάδα της

τεράστιο και αναγνωρίζεται στο έπακρο από όλους τους κοινωνικούς φορείς. Αυτό το γεγονός, αποτελεί το

ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. –

κίνητρο για τη συνέχιση των αγώνων κοινωνικής ευαισθητοποίησης των Νοσηλευτών, με ακόμη περισσότερους

Ε.Σ.Υ., είναι
τεράστιο και
αναγνωρίζεται στο
έπακρο από όλους
τους κοινωνικούς

κοινωνικούς και αθλητικούς φορείς.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. εκφράζει θερμές ευχαριστίες, προς τον Αρχηγό της
Ποδοσφαιρικής Ομάδας κ. Νικόλαο Κιούση, σε όλα τα μέλη της ομάδας για τη συμμετοχή και τη διαρκή υποστήριξη
τους, παραμένοντας αρωγός σε όλες τις δραστηριότητες της.

φορείς. Αυτό το

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

γεγονός, αποτελεί
το κίνητρο για
τη συνέχιση
των αγώνων
κοινωνικής
ευαισθητοποίησης
των Νοσηλευτών,
με ακόμη
περισσότερους
κοινωνικούς
και αθλητικούς
φορείς.

23

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης

Τζαννής Πολυκανδριώτης

2β
Ηχηρό μήνυμα για την Παγκόσμια Ειρήνη έστειλαν οι
Νοσηλευτές μαζί με την Ποδοσφαιρική Ομάδα του Αθλητικής
Ομοσπονδίας Νεφροπαθών & Μεταμοσχευμένων
Στις 22 Μαρτίου 2022, διεξήχθη στο Αθλητικό
Κέντρο Αγίου Κοσμά, ο φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας
κοινωνικής ευαισθητοποίησης, μεταξύ της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. –
Ε.Σ.Υ. και της Αθλητικής Ομοσπονδίας Νεφροπαθών &
Μεταμοσχευμένων, με για την Παγκόσμια Ειρήνη και την
παύση όλων των πολέμων σε κάθε γωνιά του κόσμου:
«STOP WARS».
Πριν την έναρξη του αγώνα απονεμήθηκαν τιμητικές
πλακέτες από την ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. προς την Α.Ο.Ν.Μ.
και το Α.Σ.Ν.Μ. «ΦΟΙΝΙΚΑΣ» και πραγματοποιήθηκαν
εθιμοτυπικές ανταλλαγές αναμνηστικών, από τον Πρόεδρο
του Α.Σ.Ν.Μ. «ΦΟΙΝΙΚΑ» κ. Σάκη Αναχουρλή, την Πρόεδρο
της Α.Ο.Ν.Μ. κ. Δήμητρα Αρκά και τον Πρόεδρο Π.Α.Σ.Μ.
«ΔΡΟΜΕΑΣ» κ. Ιωάννη Αρκά. Παράλληλα απονεμήθηκε
το δώρο της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ποδοσφαιρικής
ομάδας της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. –.Ε.Σ.Υ. (μια μπάλα ποδοσφαίρου),
στο φετινό τυχερό κ. Γεώργιο Κούρτη.
Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τις
σημαντικές αγωνιστικές ελλείψεις της τελευταίας στιγμής,
ο αγώνας ήταν συναρπαστικός και οι δύο ομάδες
αγωνίστηκαν με σθένος, αποδεικνύοντας ότι ο αθλητισμός
ενώνει την κοινωνία και μεταφέρει σημαντικά μηνύματα,
όπως του συγκεκριμένου αγώνα. Αρωγός και ένθερμος
υποστηρικτής του αγώνα, ήταν για πολλοστή φορά ο
διεθνής διαιτητής κ. Ευάγγελος Γιαννακουδάκης.
Για την ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. αγωνίστηκαν: Κιούσης,
Κούρτης, Καπελάνος, Αβραμίδης, Τούσης, Τσούμας,
Αλεξός, Εμμανουηλίδης, Πανίδης, Πίτσος, Πρωτόπαππα. Προπονητής: Κιούσης.
Για την Α.Ο.Ν.Μ. αγωνίστηκαν: Καλός, Μόρτης, Χαχλάκης, Κόκκινος, Σπατάς, Παρασκευάς, Μουστάκας,
Φουρέζης, Δερμιτζάκης, Ηλίας, Σκουλικίδης, Χαχλάκης Η., Ντουσαΐτης, Περιβολαράλης, Τάντος, Στατήρης,
Κουτέβας. Προπονητής: Κούκης
Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. συγχαίρει όλους τους συμμετέχοντες και συνεχίζει ακάθεκτη το κοινωνικό της έργο.

26.03.2022
Ο αθλητισμός
ενώνει την
κοινωνία και
μεταφέρει
σημαντικά
μηνύματα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
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3
Ο ΛΟΓΟΣ
ΣΤΟΥΣ ΣΥ.ΝΟ.

3

.ΝΟ. - Ε.
ΣΥ

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
ΣΥ.ΝΟ. Τρικάλων

ΩΝ
ΑΛ

Υ. Ν. ΤΡΙΚ
Σ.

Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.

Σας ενημερώνουμε για τη σύνθεση του νέου Δ.Σ., όπως προέκυψε από τις εκλογές στις 10
Ιανουαρίου 2022.
Ν. Τρικάλων

08.02.2022

Διοικητικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος: Ρίζος Νικόλαος
Αντιπρόεδρος: Τσιμπίδας Ηλίας
Γ. Γραμματέας: Αλιάγας Διονύσιος
Ταμίας: Παπαποστόλου Γεώργιος
Μέλος: Μανταλιάς Παναγιώτης
Μέλος: Λέτσιου Αικατερίνη
Μέλος: Σακαρίκος Αλέξανδρος

Εξελεγκτική Επιτροπή:
Κωστή Μεταξούλα
Παππά Αναστασία
Αντιπρόσωποι:
Ρίζος Νικόλαος
Αλιάγας Διονύσιος
Τσιμπίδας Ηλίας
Λέτσιου Αικατερίνη

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΥ.ΝΟ.Τρικάλων
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Νικόλαος Ρίζος

Διονύσιος Αλιάγας

.ΝΟ. - Ε
ΣΥ

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
ΣΥ.ΝΟ. Λάρισας

ΣΑΣ
ΡΙ

.Υ. Ν. ΛΑ
.Σ

Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.

Πραγματοποιήθηκε συνέλευση, μετά την διενέργεια εκλογών, των μελών του ΣΥ.ΝΟ.Ν.Λάρισας.
Μετά από
Λάρισας
ομοφωνία αποφασίστηκε η σύσταση του νέου Δ.Σ. ως εξής:

10.02.2022
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Ταμίας
Μέλη

Γεωργίου Ευάγγελος
Γάκη Αθανασία
Θεοχάρη Αθηνά
Μυλωνάς Πέτρος
Κωτσής Απόστολος
Νιανιόπουλος Κωνσταντίνος
Χουλιάρα Χρύσα
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
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Ο Πρόεδρος

Η Γεν. Γραμματέας

Ευάγγελος Γεωργίου

Αθηνά Θεοχάρη

ΤΑ ΝΙΑΣ

,Φ

3

Θ

ΤΙ∆

- Ε.Σ.Υ.
Ο.

ΥΡΥ

ΙΩ

Ε
Ν.

Α Σ, Φ Ω ΚΙ∆
ΑΣ

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
ΣΥ.ΝΟ. Ευρυτανίας - Φθιώτιδας - Φωκίδας

ΣΥ.
Ν

Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
Ν.Κατά
Ευρυτανίας,
Φθιώτιδας,
τη διαδικασία
των Φωκίδας
αρχαιρεσιών

που διενεργήθηκαν στις 28-01-2022 στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας
προέκυψε η παρακάτω σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων.

10.02.2022
Διοικητικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος		
Τριπόδης Γεώργιος
Αντιπρόεδρος
Υφαντής Άρης
Γεν. Γραμματέας
Σκύλαρη Αναστασία
Ταμίας		
Πλόσκα Κωνσταντίνα
Τα μέλη		
			
			

Μωύσογλου Ιωάννης
Αρμάγος Παναγιώτης
Κάραλη Μαρία

Εξελεγκτική Επιτροπή:
Λύτρας Χρήστος
Δροσίνη Μαρία
Παπαδημητρίου Βάγια
Αντιπρόσωποι:
Τριπόδης Γεώργιος
Υφαντής Άρης
Μωύσογλου Ιωάννης

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Η Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Τριπόδης

Αναστασία Σκύλαρη

Ο.ΨΥ.ΝΟ
Ν
.

ΤΙΚΗΣ
ΑΤ

Ε.Σ.Υ. Ν.
.

Τα φλέγοντα ζητήματα για την εύρυθμη
λειτουργία του Ψ.Ν.Α. στο επίκεντρο της
συνάντησης του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ.
Ν. Αττικής, με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου

ΣΥ

Σύλλογος Νοσηλευτών Ψυχιατρικών
Πραγματοποιήθηκε
15 Φεβρουαρίου
Νοσοκοµείων
Ε.Σ.Υ. Ν.στις
Αττικής

2022, συνάντηση αντιπροσωπείας του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής με τη Διοικήτρια του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής κ. Δέσποινα Τσαγδή,
στο πλαίσιο της αποτύπωσης των δυσχερών καταστάσεων των οποίων έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας
και όλων των επιπρόσθετων επιβαρυντικών συνέπειων της, εις βάρος της λειτουργίας του Νοσοκομείου.
Η συζήτηση ξεκίνησε με την τραγική υποστελέχωση του Νοσοκομείου, η οποία επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια
της πανδημίας, με αποτέλεσμα το νοσηλευτικό προσωπικό να έχει ξεπεράσει τα όρια της επαγγελματικής
εξουθένωσης, από την υπερπροσπάθεια την οποία καταβάλλει καθημερινά. Εξετάστηκαν ενδελεχώς όλες οι
προοπτικές ενίσχυσης του νοσοκομείου με νοσηλευτικό προσωπικό μέσω της Νοσηλευτικής Ειδικότητας Ψυχικής
Υγείας, της πλατφόρμας του επικουρικού προσωπικού και της αναμενόμενης προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π., οι οποίες
και θα προσφέρουν ιδιαίτερη ενδυνάμωση στο ανθρώπινο δυναμικό.
Αποτυπώνοντας τις τραγικές συνέπειες της πανδημίας, εκφράστηκε η άμεση ανάγκη της συνεισφοράς όλων
των μελών των διεπιστημονικών ομάδων, στην εύρυθμη λειτουργία των δομών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης,

16.02.2022
Αποτυπώθηκαν
ενδελεχώς όλα
τα προβλήματα
και οι επισφαλείς
καταστάσεις, οι
οποίες έχουν
διαμορφωθεί
λόγω της
πανδημίας
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3
και όλων των
επιπρόσθετων
επιβαρυντικών
συνέπειων της,
εις βάρος της
λειτουργίας του
Ψυχιατρικού
Νοσοκομείου

με την καθημερινή παρουσία τους στις πρωινές και στις απογευματινές βάρδιες, ώστε να αναπτυχθεί εκτενέστερα
η διεπιστημονική συνεργασία προς όφελος των ενοίκων.
Επιπλέον, τέθηκε το ζήτημα της ανάληψης του ρόλου του Επιστημονικού Υπευθύνου στις Δομές Ψυχοκοινωνικής
Αποκατάστασης στους Υπόλογους Νοσηλευτές, καθώς μέσω της καθημερινής παρουσίας τους, διευκολύνεται
στο έπακρο η εύρυθμη λειτουργία των Δομών.
Ακόμη συζητήθηκε η άμεση ανάγκη αναδιαμόρφωσης του Οργανισμού του Ψ.Ν.Α., ώστε να ανταποκρίνεται
στις σύγχρονες ανάγκες των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και παράλληλα να εξελιχτεί και το ίδιο το
Νοσοκομείο, ώστε να αποτελεί ένα περιβάλλον επιστημονικής εξέλιξης τόσο για το υφιστάμενο προσωπικό,
όσο και για τους νέους επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Στο σημείο αυτό αποσαφηνίστηκε ξεκάθαρα ότι σε καμία
περίπτωση η αναδιαμόρφωση δεν σχετίζεται με κατάργηση υπηρεσιών και κλείσιμο δομών, γεγονότα τα οποία
θα επιφέρουν μια πολύ επικίνδυνη οπισθοδρόμηση στο χώρο της Ψυχικής Υγείας.
Ο ΣΥ.Ν.Ο.ΨΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής, στο πλαίσιο της διαφάνειας και του υγιή συνδικαλισμού, αγωνίζεται μαζί
με όλα τα μέλη του, για την εξεύρεση ρεαλιστικών λύσεων κι όχι ημίμετρων, ώστε να τεθούν σταθερά θεμέλια
για την εξέλιξη των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. Παράλληλα, δεσμεύεται για τη συνέχεια των επαφών, με όλους
τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, καθώς και για την καθιέρωση της αμφίδρομης
επικοινωνίας με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, στο πλαίσιο μιας αγαστής συνεργασίας.

Αττικής.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. του Ν. Αττικής
Ο Γεν. Γραμματέας

Αθανάσιος Τζιάτζιος

Παναγιώτης Ζαρκαδούλας

17.02.2022

Σ.Υ. ΗΠΕΙ
Ε.

Σε συνέχεια των αρχαιρεσιών που έλαβαν χώρα την 4η Φεβρουαρίου 2022 στο Π.Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, την
Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
επικύρωση των αποτελεσμάτων και την Συνέλευση των εκλεγμένων μελών προέκυψε, ομόφωνα,
Ν. Ηπείρουη παρακάτω
σύνθεση για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή και τους αντιπροσώπους της Ομοσπονδίας.
Διοικητικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος: Ντάρδης Χρήστος
Αντιπρόεδρος: Κώνστα Σοφία
Γ. Γραμματέας: Μιχάλης Αθανάσιος
Ταμίας: Ζώης Νικόλαος

Εξελεγκτική Επιτροπή:
Ζήκα Γιολάντα
Καρδακάρη Όλγα
Παππάς Κωνσταντίνος
Αντιπρόσωποι Ομοσπονδίας:
Γιάγκου Ευτυχία
Κώνστα Σοφία
Μαργαρίτη Σταυρούλα
Μιχάλης Αθανάσιος
Ντάρδης Χρήστος
Τάχιας Φρίξος

Μέλη:
Γιάγκου Ευτυχία
Τάχιας Φρίξος
Πλακούτση Σοφία

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.ΝΟ.Ηπείρου
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Υ
ΡΟ

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
ΣΥ.ΝΟ. Ηπείρου

ΣΥ.ΝΟ. -

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Χρήστος Ντάρδης

Αθανάσιος Μιχάλης

3

.ΝΟ. - Ε.Σ
Υ
Σ

ΣΙΑΣ
ΝΗ

Ν. ΜΑΓ
.Υ.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
ΣΥ.ΝΟ. Μαγνησίας

Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
Ν. Μαγνησίας

Σε συνέχεια των αρχαιρεσιών που έλαβαν χώρα την 25η Φεβρουαρίου 2022 στο Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ, την επικύρωση
των αποτελεσμάτων και την Συνέλευση των εκλεγμένων μελών προέκυψε, ομόφωνα, η παρακάτω σύνθεση για
το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή και τους αντιπροσώπους της Ομοσπονδίας.

Διοικητικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος		
Σελαμανίδου Μαγδαληνή
Αντιπρόεδρος
Μέρδα Σοφία
Γεν. Γραμματέας
Ζαρνακούπη Μαρία
Ταμίας		
Γιανούχου Κορίνα
Τα μέλη		
			
			

Καρακασίλη Ειρήνη
Παληού Ελπίδα
Τσιαμαντά Μαρία

17.03.2022

Εξελεγκτική Επιτροπή:
Καρακασίλη Ειρήνη
Παληού Ελπίδα
Τσιαμαντά Μαρία
Αντιπρόσωποι Ομοσπονδίας:
Μέρδα Σοφία
Μωραΐτου Αθανασία
Σελαμανίδου Μαγδαληνή
Τερζή Χρυσάνθη

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος

Η Γεν. Γραμματέας

Μαγδαληνή Σελαμανίδου

Μαρία Ζαρνακούπη

Ο.ΨΥ.ΝΟ
Ν
.

ΤΙΚΗΣ
ΑΤ

Ε.Σ.Υ. Ν.
.

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ, Εκλογή
Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων

ΣΥ
Σύλλογος Νοσηλευτών Ψυχιατρικών
Νοσοκοµείων Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής

Σας ενημερώνουμε ότι οι εκλογές του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – ΕΣΥ Ν. Αττικής, για τη θητεία 2022 – 2025
πραγματοποιήθηκαν στις 09/03/2022 στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του ΨΝΑ (ΔΑΦΝΙ) με μεγάλη
συμμετοχή.

21.03.2022
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Κατά την πρώτη συνεδρίαση των εκλεγμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις 16/03/2022,
προέκυψε η εξής σύνθεση:
Πρόεδρος:		
Α’ Αντιπρόεδρος:
Β’ Αντιπρόεδρος:
Γ. Γραμματέας:
Ταμίας:		
Αν. Γραμματέας:

Τζιάτζιος Αθανάσιος
Αβραμίδης Γεώργιος
Πολυκανδριώτης Τζαννής
Βλαχάκου Αφροδίτη
Σταθαρού Αγγελική
Λεμπέση Ελένη

Μέλη:
Παπαδόπουλος Δημήτριος
Παυλίδης Μιχαήλ
Ζαρκαδούλας Παναγιώτης
Αλεξός Ευάγγελος
Καβαγιάς Κίμωνας
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής, εκλέχθηκαν:
Αναγνώστου Παρασκευή
Μπακοπούλου Κωνσταντίνα
Τάσση Αικατερίνη		

Ψ.Ν.Α. «ΔΑΦΝΙ»
Ψ.Ν.Α. «ΔΑΦΝΙ»
Ψ.Ν.Α. «ΔΑΦΝΙ»

Για τους Αντιπροσώπους του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής, στην ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., εκλέχθηκαν:
Αβραμίδης Γεώργιος		
Πολυκανδριώτης Τζαννής
Τζιάτζιος Αθανάσιος		
Παπαδόπουλος Δημήτριος
Σταθαρού Αγγελική		
Βλαχάκου Αφροδίτη		
Καβάγιας Κίμωνας		
Αλεξός Ευάγγελος		
Μπουρίκα Αναστασία		
Αβραμίδης Δημήτριος		

Ψ.Ν.Α. «ΔΑΦΝΙ»
Ψ.Ν.Α. «ΔΑΦΝΙ»
Ψ.Ν.Α. «ΔΑΦΝΙ»
Ψ.Ν.Α. «ΔΑΦΝΙ»
ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ»
ΠΑΙΔΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»
Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ»
Γ.Ν. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ – ΠΑΤΗΣΙΩΝ»

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. του Ν. Αττικής
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Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Αθανάσιος Τζιάτζιος

Αφροδίτη Βλαχάκου

4
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Γεώργιος Κούρτης
Πρόεδρος Πρωτοβάθμιου ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής

Υ.ΝΟ.
Α.Σ

Π

Νοσηλευτικό Ιστορικό:

ΙΚΗΣ
ΤΤ

4

.Υ. Ν. Α
Ε.Σ

Πανελλήνιος Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
Ν. Αττικής

«Ρεαλιστική αποτύπωση - αποτίμηση – σχεδιασμός για την διεκδίκηση των
δικαιωμάτων των Νοσηλευτών»
Προβλήματα νοσηλευτικού προσωπικού:
• Έλλειψη προσωπικού.
• Σωματική και ψυχολογική κόπωση του υπάρχοντος προσωπικού.
• Φυγή νοσηλευτών προς άλλες χώρες για καλύτερες συνθήκες εργασίας και καλύτερο μισθολόγιο.
• Κυβερνητικές υποσχέσεις για κλάδο νοσηλευτών, ένταξη στα Β.Α.Ε., επικαιροποίηση νοσηλευτικών
πράξεων και αποτίμησή τους που προς το παρών μένουν στα συρτάρια.
• Ανυπαρξία ανάπτυξης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που θα αποφόρτιζε τον όγκο εργασίας στα
Νοσοκομεία.
Πράξεις και ενέργειες του ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. - Ν. Αττικής κατά το διάστημα 2018-2022:
• Επισκέψεις σε νοσηλευτικά ιδρύματα, που μειώθηκαν λόγω COVID – 19.
• Προσωπικές επισκέψεις μελών του ΔΣ για επίλυση θεμάτων της καθημερινότητας των νοσηλευτών.
• Δυναμική παρουσία στα Μ.Μ.Ε. παραθέτοντας τις θέσεις και τα αιτήματα του νοσηλευτικού κόσμου.
• Συμμετοχή στην προώθηση του εμβολιασμού κατά του COVID – 19, την πρόληψη και την αντιμετώπιση
της πανδημίας.
• Δελτία τύπου και ανακοινώσεις προς την Κυβέρνηση, δυναμικού χαρακτήρα, για την προάσπιση των
δικαιωμάτων μας και την προώθηση των θέσεών μας.
• Ενέργειες κοινωνικού χαρακτήρα προς όφελος ευπαθών ομάδων του πλυθησμού.
Τι πρεσβεύουμε και ποιοι οι νέοι στόχοι:
• Δυναμική διεκδίκηση όσων κατά καιρούς οι κυβερνήσεις έχουν υποσχεθεί.
• Συσπείρωση των νοσηλευτών γύρω από την Ομοσπονδία μας.
• Να εμπνεύσουμε την ενεργή συμμετοχή των νοσηλευτών στις δράσεις μας, την έκφραση νέων απόψεων,
την αίσθηση συμμετοχής κάθε μέλους στον αγώνα για μια μαζική συμμετοχή στους αγώνες κάθε μορφής.
• Συνέχεια των επαφών μας, με τους συναδέλφους στα Νοσοκομεία.
• Επαφή με τα μέσα Μ.Μ.Ε. για να γίνουν κοινωνοί των διεκδικήσεών μας όλοι οι πολίτες.
• Δελτία τύπου με θέμα τις δράσεις μας, τις διεκδικήσεις μας με τον δυναμισμό και την αποφασιστικότητα
που μας διακατέχει.
Διεκδικούμε και μαχόμαστε για τα συμφέροντα μας ανεξάρτητα από πολιτικές θέσεις και γραμμές.
Είμαστε πολιτικά όντα αλλά δεν θα παρεκκλίνουμε από την δυναμική διεκδίκηση όσων δικαιούμαστε
προς χάριν κομματικών συμφερόντων.
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.ΝΟ. - Ε
.
ΣΥ

Ειρήνη Ανδρεαδάκη
Μέλος ΣΥ.ΝΟ. Λασιθίου

ΙΟΥ
ΙΘ

Υ. Ν. ΛΑΣ
Σ.

4

Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
Ν. Λασιθίου

«Η πορεία του αιτήματος για αντιστοίχιση των πτυχίων νοσηλευτικής ΤΕΙ και ΑΤΕΙ
με τα πτυχία των αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Τμημάτων, μετά τη μετατροπή
τους σε Πανεπιστήμια»
Η κατάργηση των ΤΕΙ με τη μεταροπή τους σε Πανεπιστημιακά τμήματα με τη νομοθεσία που υιοθετήθηκε για
τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) μετά το 2018, οδήγησε στη δημιουργία Πανεπιστημιακών Τμημάτων
που απορρόφησαν το επιστημονικό πεδίο των καταργηθέντων τμημάτων ΤΕΙ Όμως δεν ορίσθηκαν νομοθετικές
προϋποθέσεις αναβάθμισης του πτυχίου των πτυχιούχων ΤΕΙ και ΑΕΙ και αντιστοίχησης τους με τα πτυχία των
Πανεπιστημιακών Τμημάτων. Στις 21-06-19 (λίγο πρν τις βουλευτικές εκλογές) η απερχόμενη πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου Παιδείας εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο: «Πρόταση αντιστοίχισης – ισοτίμησης πτυχίων ΤΕ με
πτυχία ΠΕ», στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρονται και τα παρακάτω:
Α. Το ΥΠΠΕΘ θα ορίσει επιτροπές καθηγητών ΑΕΙ οι οποίες θα μελετήσουν τα προγράμματα σπουδών
Τμημάτων ΤΕΙ ανά γνωστική περιοχή και θα τα συγκρίνουν με αντίστοιχα προγράμματα πανεπιστημιακών
Τμημάτων. Η σύγκριση θα καταλήξει σε επιπλέον μαθήματα στα οποία θα πρέπει να εξεταστεί ένας απόφοιτος ΤΕ,
ώστε να αντιστοιχίσει και να ισοτιμήσει το πτυχίο του με αυτό που παρέχεται από το πανεπιστημιακό αντίστοιχο
Τμήμα.
Β. Το ΥΠΠΕΘ θα ορίσει τρία ή και παραπάνω εξεταστικά κέντρα που θα φιλοξενούνται από δομές υπαρχόντων
Πανεπιστημίων, ώστε να καλύπτεται γεωγραφικά με ικανοποιητικό τρόπο η επικράτεια.
Γ. Οι απόφοιτοι ΤΕ, που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη διαδικασία της αντιστοίχισης, θα μπορούν άμεσα,
χωρίς διαδικασία κατατακτηρίων εξετάσεων, να δηλώνουν και θα τους δίνεται η δυνατότητα να ολοκληρώνουν
την αντιστοίχιση σε διάστημα τεσσάρων ετών.
Δ. Τα θέματα στις εξετάσεις θα μπαίνουν από κεντρική επιτροπή εξετάσεων ανά πρόγραμμα σπουδών ή
γνωστική περιοχή, η οποία θα απαρτίζεται από καθηγητές ελληνικών ΑΕΙ.
Η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας δεν έχει προχωρήσει σε καμιά ενέργεια που να οδηγεί σε
νομοθετική πρωτοβουλία καθιέρωσης διαδικασίας αντιστοίχησης των πτυχίων ΤΕΙ και ΑΤΕΙ με τα πτυχία των
αντίστοιχων Πανεπιστημιακών τμημάτων.
Το ΔΣ του Συλλόγου Νοσηλευτών ΕΣΥ Ν. Λασιθίου στις 13/2/2020 υπέβαλλε προς το Υπουργείο Παιδείας
αίτημα για καθορισμό διαδικασίας αντιστοίχισης των πτυχίων των αποφοίτων του τμήμάτων ΤΕΙ Νοσηλευτικής
που μετατράπηκαν σε Πανεπιστημιακά τμήματα.
Ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Συρίγος μιλώντας στη Βουλή στις 16/4/021 ανέφερε: «Η προηγούμενη κυβέρνηση
κατήργησε εντελώς την τεχνολογική ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα. Είναι καθήκον μας να επαναφέρουμε αυτόν
τον τομέα, ο οποίος λείπει από την ανώτατη εκπαίδευση, με τετραετείς σπουδές πανεπιστημιακού επιπέδου, με
στόχο τις εφαρμοσμένες επιστήμες και τέχνες».
Το Σάββατο 15 Μαΐου 2021 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μελών της ΕΝΕ με την Υπουργό Παιδείας κ.
Νίκη Κεραμέως. Στη σχετική ανακοίνωση της ΕΝΕ αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Η διευθέτηση του θέματος
της ανιστοίχησης είναι πολύπλοκη διότι άπτεται της γενικής δημοσιονομικής πολιτικής, αλλά υπήρξε ένθερμο
ενδιαφέρον από την πλευρά της κ. Κεραμέως και του Υπουργείου, ώστε να υπάρξει μια άμεση σχετική ρύθμιση,
κατόπιν διαβουλεύσεων με τους εμπλεκόμενους φορείς».
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Στις 9 Ιουνίου 2021 έγινε τηλεδιάσκεψη μεταξύ των Ακαδημαϊκών Συλλόγων Αποφοίτων Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Αποφοίτων
Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Πειραιά και Κρήτης, καθώς και του Υφυπουργού Παιδείας κ. Ά. Συρίγου. Στο θέμα της διαδικασίας
αντιστοίχισης πτυχίων ο Υφυπουργός Παιδείας τοποθετήθηκε σε τρείς άξονες:
Ο πρώτος αφορά στην εισαγωγή των τμημάτων που δημιουργήθηκαν βάσει των ν.4521/2018 και
ν.4610/2019 σε διαδικασία αξιολόγησης, ο δεύτερος αφορά σε αυτή καθαυτή τη διαδικασία της αξιολόγησης η
οποία θα ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα ενός χρόνου και ο τρίτος αφορά στην διαδικασία αντιστοίχισης πτυχίων
των αποφοίτων κατά την οποία θα εξεταστούν, απ’ το αρμόδιο Υπουργείο, οι αντιστοιχίες των τμημάτων ανά
περίπτωση.
Οι Επιστημονικές Ενώσεις και φορείς αποφοίτων προσπαθούν να βρουν τρόπους για τη υλοποίηση της
αντιστοίχησης των πτυχίων με κατάθεση προτάσεων, με συσκέψεις και συναντήσεις, με επαφές με βουλευτές
κόμματα και θεσμικούς παράγοντες. ‘Ενα από τα βασικά επιχειρήματα είναι ότι στο παρελθόν έχουν υπάρξει
αντίστοιχες περιπτώσεις (πχ παιδαγωγικές και γυμναστικές Ακαδημίες). ‘Εχουν υπάρξει καταθέσεις ερωτήσεων
και επίκαιρων ερωτήσεων στη Βουλή από βουλευτές διαφόρων κομμάτων. Δυστυχώς έχει υπάρξει μεγάλη
καθυστέρηση στον ορισμό διαδικασίας αντιστοίχησης των πτυχίων ΑΤΕΙ με τα σχετικά Πανεπιστημιακά τμήματα.
Χρειάζεται άσκηση ακόμα μεγαλύτερης πίεσης προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας
από όλους τους φορείς αποφοίτων, συνδικαλιστικούς φορείς και επιστημονικές οργανώσεις, ακόμα και
με κινητοποιήσεις, αν αυτό είναι δυνατόν.

34

5
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Α) Επικουρικό προσωπικό - Παράλληλη απασχόληση
Αναλύει η Πηνελόπη Βούκια, Γενικός Γραμματέας ΣΥ.ΝΟ. Κέρκυρας
Αναφορικά με το καθεστώς απασχόλησης του επικουρικού προσωπικού των δημόσιων νοσοκομείων
επισημαίνονται τα εξής.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 7 του Νόμου 3329/2005, «Το επικουρικό προσωπικό,
κατά το χρόνο απασχόλησης του, είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο χρόνος αυτός υπολογίζεται
ως χρόνος προϋπηρεσίας και θεωρείται προσόν όταν θέτουν υποψηφιότητα για την κατάληψη μόνιμης θέσης
σε αντίστοιχο κλάδο στο Δημόσιο Τομέα».
Αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει και στην κατ’εξουσιοδότηση εκδοθείσα υπ’αριθμ. Γ4β/
Γ.Π.οικ.50604/01-07-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με το άρθρο 10 της οποίας «Το επικουρικό προσωπικό προσλαμβάνεται με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης».
Εκ των ανωτέρω έπεται, ότι προκειμένου περί του επικουρικού προσωπικού δεν καθιερώνεται δυνατότητα
περί της παράλληλης απασχόλησης. Βέβαια, είναι δυνατή η υποβολή αντίστοιχου σχετικού αιτήματος προς
την υπηρεσία, η οποία θα πρέπει να απαντήσει αιτιολογημένα. Το εν λόγω αίτημα υποβάλλεται κατ’αναλογική
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα περί της άσκησης ιδιωτικού
έργου με αμοιβή.

Β) Χορήγηση κανονικής άδειας άνευ αίτησης
Αναλύει η Πελαγία Μπατίκα, Μέλος του Δ.Σ. Πρωτοβάθμιου ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. Ν. Αττικής
Αναφορικά με την διαδικασία χορήγησης της κανονικής άδειας επισημαίνονται τα ακόλουθα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ. 1-2 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «1. Δεκαπέντε (15)
ημέρες από την κανονική άδεια χορηγούνται υποχρεωτικά, εφόσον το ζητήσει ο υπάλληλος, από 15 Μαίου
έως 31 Οκτωβρίου. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει σε υπηρεσίες οι οποίες έχουν καθοριστεί με απόφαση του
οικείου Υπουργού και κατά την περίοδο αυτή βρίσκονται στην αιχμή της λειτουργίας τους ή λειτουργούν σε
εικοσιτετράωρη βάση. Όταν με αίτηση του υπαλλήλου ολόκληρη η άδεια χορηγείται εκτός από την περίοδο
αυτή, προσαυξάνεται κατά πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Η προσαύξηση αυτή δεν χορηγείται όταν ο υπάλληλος
κάνει χρήση της κανονικής του άδειας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα.
Η υπηρεσία, στην οποία ανήκει ο υπάλληλος, χορηγεί υποχρεωτικά σε αυτόν μέσα στο δεύτερο εξάμηνο
κάθε έτους την κανονική άδεια που δικαιούται και αν ακόμα δεν την ζητήσει».
Με τις παραπάνω διατάξεις καθιερώνεται ο γενικός κανόνας της χορήγησης της κανονικής άδειας ύστερα
από την υποβολή σχετικής αιτήσεως του ενδιαφερομένου υπαλλήλου. Με άλλα λόγια καθιερώνεται ο κανόνας
της κίνησης της διαδικασίας για την χορήγηση της κανονικής άδειας με την πρωτοβουλία του υπαλλήλου και
όχι με την πρωτοβουλία της διοίκησης.
Ο ως άνω κανόνας κάμπτεται μόνον στην περίπτωση της προαναφερθείσας παραγράφου 2, κατά την οποία
ο υπάλληλος δεν θα έχει λάβει την κανονική του άδεια το πρώτο εξάμηνο, οπότε η διοίκηση θα υποχρεούται
να του την χορηγήσει στο δεύτερο εξάμηνο, ακόμη και αν δεν την ζητήσει.
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Ωστόσο, ακόμη και η ως άνω μορφή υποχρεωτικής χορήγησης της κανονικής άδειας γνωρίζει συγκεκριμένα
όρια. Για παράδειγμα, η διακριτική ευχέρεια της διοίκησης να προσδιορίσει την περίοδο κατά την οποία θα
χορηγήσει υποχρεωτικώς την μη ληφθείσα κανονική άδεια δεν μπορεί να ασκείται αυθαιρέτως, ούτε με τρόπο
υποκρύπτοντα κατάχρηση εξουσίας.
Συμπερασματικά, η μοναδική περίπτωση χορήγησης κανονικής άδειας άνευ αιτήσεως του υπαλλήλου είναι
αυτή της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, που προϋποθέτει την μη λήψη της
άδειας κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, οπότε αυτή χορηγείται υποχρεωτικώς το δεύτερο εξάμηνο, ακόμη
και αν δεν υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον υπάλληλο.

Γ) Χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας σε υπαλλήλους Ι.Δ.Ο.Χ.
Αναλύει η Ευδοξία Γιαννοπούλου, Αντιπρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. Κοζάνης
Αναφορικά με τη δυνατότητα χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας σε υπάλληλο που παρέχει τις υπηρεσίες του
με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε φορέα του δημοσίου χωρούν οι ακόλουθες επισημάνσεις.
Με την υπ’αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/117/οικ.11102/28-05-2020 εγκύκλιο της Διεύθυνσης
Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών παρέχονται σαφείς οδηγίες για τη χορήγηση
των πάσης φύσεως αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους, ιδίως ενόψει των πρόσφατων διατάξεων του
άρθρου 47 του Νόμου 4674/2020.
Επιπλέον με την ως άνω εγκύκλιο διενεργείται μια επισκόπηση – επικαιροποίηση των πάσης φύσεως
αδειών που δικαιούνται να λαμβάνουν οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
(ΙΔΟΧ), με ή χωρίς οργανική θέση. Στις άδειες αυτής της συγκεκριμένης κατηγορίας προσωπικού δεν
συμπεριλαμβάνεται η χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας, παρά μόνον η χορήγηση της άδειας του άρθρου 60 του
Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα για τη συμμετοχή σε εξετάσεις μεταπτυχιακών φοιτητών.
Ως εκ τούτου οι υπάλληλοι ΙΔΟΧ αδυνατούν να λάβουν εκπαιδευτική άδεια.

Δ) Οργάνωση χρόνου απασχόλησης
Αναλύει ο Διονύσιος Αλιάγας, Γενικός Γραμματέας ΣΥ.ΝΟ. Τρικάλων
Αναφορικά με την οργάνωση του χρόνου απασχόλησης επισημαίνονται τα ακόλουθα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΠΔ 88/1999 (Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση
του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ, ΦΕΚ Α΄ 94), «Για κάθε περίοδο είκοσι
τεσσάρων (24) ωρών, η ελάχιστη ανάπαυση δεν μπορεί να είναι κατώτερη από έντεκα (11) συνεχείς ώρες. Η
περίοδος των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών αρχίζει την 00:01 και λήγει την 24:00 ώρα».
Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του ως άνω ΠΔ, «Όταν ο χρόνος ημερήσιας εργασίας υπερβαίνει τις έξι
ώρες, πρέπει να χορηγείται διάλειμμα τουλάχιστον 15 λεπτών, κατά τη διάρκεια του οποίου οι εργαζόμενοι
δικαιούνται να απομακρυνθούν από τη θέση εργασίας τους. Τα διαλείμματα αυτά δεν επιτρέπεται να χορηγούνται
συνεχόμενα με την έναρξη ή τη λήξη της ημερήσιας εργασίας».
Σύμφωνα με το άρθρο 5, «Στους εργαζόμενους εξασφαλίζεται ανά εβδομάδα, ελάχιστη περίοδος συνεχούς
ανάπαυσης εικοσιτεσσάρων (24) ωρών, η οποία συμπεριλαμβάνει κατ’ αρχήν την Κυριακή, ανάλογα με τις
ισχύουσες για κάθε κατηγορία εργαζόμενων διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και πρακτικές, στις οποίες
προστίθενται οι δώδεκα (12) συνεχείς ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης του άρθρου 3 του παρόντος. Αν
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δικαιολογείται για αντικειμενικούς ή τεχνικούς λόγους ή από τις συνθήκες οργάνωσης της εργασίας μπορεί να
ορισθεί ελάχιστη περίοδος ανάπαυσης εικοσιτεσσάρων (24) ωρών.
Όπου προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις η Κυριακή, ως ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης, αυτή αρχίζει την
00:01 ώρα και λήγει την 24:00 ώρα. Για τους εργαζόμενους σε δραστηριότητες που λειτουργούν ολόκληρο
το εικοσιτετράωρο με σύστημα διαδοχικών ομάδων εργασίας, η Κυριακή, μπορεί να αρχίζει την 06:00 ώρα ή
την 07:00 ώρα και να λήγει την αντίστοιχη ώρα της Δευτέρας. Οι ρυθμίσεις των αμέσως προηγούμενων δύο
εδαφίων ισχύουν αναλόγως και σε όσες περιπτώσεις, ως ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης προβλέπεται από την
οικεία νομοθεσία άλλη ημέρα εκτός της Κυριακής».
Σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΠΔ 88/1999, «Με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας ο
χρόνος εβδομαδιαίας εργασίας των μισθωτών δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά περίοδο το πολύ τεσσάρων (4)
μηνών τις σαράντα οκτώ (48) ώρες κατά μέσο όρο, συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών. Οι περίοδοι ετήσιας
άδειας μετ’ αποδοχών, και οι περίοδοι αδείας ασθενείας δεν συνεκτιμώνται ή είναι ουδέτερες, όσον αφορά τον
υπολογισμό του μέσου όρου».
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1-2 του ΠΔ 88/1999, «1. Ο κανονικός χρόνος εργασίας των
εργαζομένων τη νύχτα δεν πρέπει να υπερβαίνει κατά μέσο όρο τις οκτώ ώρες ανά εικοσιτετράωρο σε περίοδο
μιας εβδομάδας. Μπορεί να ορίζεται διαφορετική από την παραπάνω περίοδο αναφοράς με συλλογικές συμβάσεις
εργασίας που συνάπτονται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Εάν η ελαχίστη περίοδος εικοσιτετράωρης
εβδομαδιαίας ανάπαυσης που απαιτείται από το άρθρο 5 εμπίπτει σ’ αυτή την περίοδο αναφοράς, δεν λαμβάνεται
υπόψη για τον υπολογισμό του μέσου όρου.
Οι εργαζόμενοι τη νύχτα, όταν η εργασία την οποία εκτελούν ενέχει ιδιαίτερους κινδύνους ή σημαντική σωματική
ή πνευματική ένταση, δεν πρέπει να εργάζονται περισσότερο από οκτώ ώρες κατά τη διάρκεια εικοσιτετράωρης
περιόδου στην οποία πραγματοποιούν νυχτερινή εργασία (…)».
Με τις παραπάνω διατάξεις τίθενται οι ελάχιστοι όροι για την οργάνωση του χρόνου απασχόλησης, που θα
πρέπει να εφαρμόζονται στις υπηρεσίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, άρα και στα δημόσια νοσοκομεία
και τα κέντρα υγείας.
Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τους ανωτέρω κανόνες θα πρέπει να αναφέρεται εγγράφως στην προϊσταμένη
αρχή ή στην Επιθεώρηση Εργασίας.
Συμπερασματικά, εκ του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου τίθενται σαφή όρια, χωρίς να χρειάζεται να υπάρξει
ειδικός προσδιορισμός του αριθμού πρωινών, απογευματινών και νυχτερινών βαρδιών, προκειμένου περί
υπαλλήλων που εντάσσονται σε κυκλικό ωράριο. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, η κατανομή του προσωπικού
στις βάρδιες θα πρέπει να γίνεται με απόλυτο σεβασμό στην αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης των
εργαζομένων.
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6
Ο ΤΥΠΟΣ
ΕΓΡΑΨΕ...

6
#1

08.01.2022

Γιάννης Σαββιδάκης – Το τραγούδι του για την πανδημία
και τους ήρωες γιατρούς και νοσηλευτές

#2

11.01.2022

Εναντίον της πενταήμερης καραντίνας στρέφονται
οι νοσηλευτές του Ε.Σ.Υ.

#3

11.01.2022

Οι νοσηλευτές του Ε.Σ.Υ. αντιδρούν στην
καραντίνα 5 ημερών

#4

11.01.2022

Αντιδρούν στην πενθήμερη καραντίνα
οι νοσηλευτές του Ε.Σ.Υ.

11.01.2022

Οι νοσηλευτές του Ε.Σ.Υ. αντιδρούν στην
καραντίνα 5 ημερών
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#5

6
#6

12.01.2022

Συγκλονίζει το γκράφιτι στο Τζάνειο:
Η νοσηλεύτρια με το λευκό τριαντάφυλλο

#7

26.01.2022

Νοσηλευτές: Στις επάλξεις με 24ωρες βάρδιες
παρά την κακοκαιρία

#8

26.01.2022

Χιόνια-Ελπίς: Με εικοσιτετράωρες βάρδιες στη
μάχη της κακοκαιρίας οι νοσηλευτές

#9

26.01.2022

Νοσηλευτές: Με εικοσιτετράωρες βάρδιες
στη μάχη της κακοκαιρίας

#10

27.01.2022

Νοσηλευτές δύο ταχυτήτων με τα Βαρέα και
Ανθυγιεινά – Το παράδοξο του Ε.Σ.Υ.

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΙ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
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6
#11

27.01.2022

Νοσηλευτές δύο ταχυτήτων με τα Βαρέα και
Ανθυγιεινά – Το παράδοξο του Ε.Σ.Υ.

#12

27.01.2022

ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. - Ε.Σ.Υ.: Αίτημα ένταξης όλων των
νοσηλευτών στα Βαρέα Ανθυγιεινά Επαγγέλματα

#13

03.02.2022

Θ. Πλεύρης: Παράταση της θητείας των επικουρικών
και προκήρυξη 4.000 θέσεων για νοσηλευτές

#14

07.02.2022

Υπουργείο Υγείας: Προς ψήφιση τροπολογία με
μοριοδότηση σε νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό για
μονιμοποίηση στο Ε.Σ.Υ. – Εκτός οι γιατροί

11.02.2022

Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του
Συλλόγου Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ. N. Λασιθίου
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#15

6
#16

19.02.2022

Οι Νοσηλευτές παίζουν μπάλα κατά της Γυναικοκτονίας

#17

22.02.2022

Λασίθι: Επιστολή από τους νοσηλευτές
για την υποστελέχωση των νοσοκομείων

#19

15.03.2022

Έργο… τιμής σε γιατρούς και νοσηλευτές κοσμεί
τα Επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας
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Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
2022

ΤΕΥΧΟΣ
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Τ Ρ ΙΜ Η Ν ΙΑ ΙΑ Ε Κ ∆ Ο Σ Η Τ ΗΣ
Π Α .Σ Υ.Ν .Ο . - Ε.Σ.Υ.

www.pasyno.gr
∆ιοικητικό Σύµβούλιο ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. - Ε.Σ.Υ.:
Πρόεδρος: Αβραµίδης Γεώργιος
Αντιπρόεδρος Α΄: Σκουτέλης ∆ηµήτριος
Αντιπρόεδρος Β΄: Κωτσής Απόστολος
Γενικός Γραµµατέας: Πολυκανδριώτης Τζαννής
Αναπληρωτής Γραµµατέας: Μεταξιώτη Θεοδώρα
Ταµίας: Μπίζας Λάµπρος
Αναπληρωτής Ταµίας: Αρβανίτης Γεώργιος
Μέλη:
Κιούσης Νικόλαος
Μαντζανάς Μιχαήλ
Τζιάτζιος Αθανάσιος
Σαληκίδης ∆ηµοσθένης
Κοσκινάς Παναγιώτης
Ρουσσόπουλος Αναστάσιος
Μπαλιόζογλου Γεώργιος
Χονδρού Γεωργία

www.enne2022.gr
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ο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ
Συµµετοχή µέσω υβριδικής παρουσίας, µε δυνατότητα
επιλογής ανάµεσα σε δύο τρόπους παρακολούθησης
είτε µε φυσική παρουσία, είτε διαδικτυακά.

∆ιοργάνωση - Γραµµατεία:

Ξενοδοχείο:

Με τη στήριξη του:
Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου
Νοσηλευτικής

Με τη συνδιοργάνωση:

12–15
Μαΐου
2022
Υπό την αιγίδα:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΓΕΙΑΣ

