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Αθήνα, 05/08/2022 
Αρ. Πρωτ.: 433 

 
                                                    Προς:  Υπουργείο Υγείας 

1. Υπουργό Υγείας κ. Αθανάσιο Πλεύρη 
E – mail: minister@moh.gov.gr 

2. Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Ασηµίνα Γκάγκα 
E – mail: alternate.minister@moh.gov.gr 

 

Θέµα: «Οι Υγειονοµικές Υπηρεσίες στο έλεος της υποστελέχωσης και η 
πολυδιαφηµιζόµενη προκήρυξη των 4.000 θέσεων µ.Χ.» 

 
Αξιότιµοι,  

 

Καθώς διανύουµε τα µέσα του θέρους και η υποστελέχωση συνεχίζει να 

θερίζει….τους Νοσηλευτές στις Υπηρεσίες Υγείας, σας εκφράζουµε την πλήρη 

αγανάκτηση όλων των Νοσηλευτών, που στελεχώνουν τις δηµόσιες υπηρεσίες υγείας 

πανελλαδικά, για τον συνεχόµενο εµπαιγµό απέναντι µας, σχετικά µε την 

πολυδιαφηµιζόµενη προκήρυξη µέσω Α.Σ.Ε.Π., η οποία αναµένεται να καλύψει τα κενά 

στις αποδεκατισµένες Νοσηλευτικές Υπηρεσίες. 

 

Ενδεικτικά σας αναφέρουµε ότι για να µπορέσει ένας Νοσηλευτής να λάβει µια 

τυπική κανονική άδεια δέκα εργάσιµων ηµερών, θα πρέπει να εργαστεί στην καλύτερη των 

περιπτώσεων µε ένα εβδοµαδιαίο ρεπό ανάπαυσης. Γενικότερα, θα πρέπει να εργάζεται 

µέχρι τελικής πτώσης…σε όλες τις περιπτώσεις, ώστε να µπορέσουν όλοι οι συνάδελφοι 

να «κλέψουν» εκ περιτροπής λίγες ηµέρες ξεκούρασης. Όπως είναι αυτονόητο, για να 

µπορέσει να έρθει εις πέρας το συγκεκριµένο πρόγραµµα εργασίας, θα πρέπει να µην 



προκύψουν ασθένειες  και καραντίνες λόγω COVID – 19 στο υπόλοιπο προσωπικό, ούτε 

φυσικά οποιαδήποτε άλλη έκτακτη ανάγκη.  

 

Οι άθλιες εργασιακές συνθήκες εργασίας όµως έχουν έναν κοινό παρονοµαστή, κι 

αυτός δεν είναι άλλος από την κωλυσιεργία και τις λανθασµένες πολιτικές υγείας, οι οποίες 

κρατάνε δέσµιους τους Νοσηλευτές, στο έλεος της υποστελέχωσης και των άυλων 

δηλώσεων στελεχών του Υπουργείου Υγείας, στις κατά τόπους περιοδείες κοπής 

κορδελών και λοιπών «τουριστικών ξεναγήσεων», στους χώρους των Υπηρεσιών Υγείας.  

 

Ως ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., εκπροσωπώντας χιλιάδες Νοσηλευτές, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να 

σταµατήσετε τον εµπαιγµό και τις µικροπολιτικές στρατηγικές και να εκδώσετε άµεσα 

(χθες) την προκήρυξη για τις 4.000 θέσεις! Επιπλέον, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ τη µέγιστη ταχύτητα 

διεκπεραίωσης όλων των διαδικασιών, ώστε οι Νοσηλευτές, οι οποίοι θα εισέλθουν στις 

Υπηρεσίες Υγείας να τοποθετηθούν όσο πιο άµεσα στις κενές θέσεις, κι όχι ύστερα από 

1,5 – 2 χρόνια, όπως συµβαίνει µε την υφιστάµενη διαδικασία.  

 

Σαφώς και το πρόβληµα της υποστελέχωσης θα είχε λυθεί εφόσον είχε 

δηµιουργηθεί ο Κλάδος των Νοσηλευτών, όπου µε ειδική ρύθµιση θα 

αναπληρωνόντουσαν άµεσα οι οργανικές θέσεις…αλλά ακόµα είµαστε, κατά πως φαίνεται, 

στον «κάδο», αντί για τον Κλάδο. Όσο για την επόµενη εναλλακτική, η οποία αφορά τη 

θέσπιση ειδικών νοµοθετικών ρυθµίσεων για άµεσες προσλήψεις των 

Νοσηλευτών…αποτελεί πιθανά κι αυτό ένα «όνειρο θερινής νυκτός», όπως της περιόδου 

που διανύουµε, αρχές Αυγούστου. 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να δώσετε άµεσα λύση και να προκηρύξετε τις κενές οργανικές 

θέσεις. 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ τη δηµιουργία Κλάδου Νοσηλευτών. 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ειδικές νοµοθετικές ρυθµίσεις για το καθεστώς των προσλήψεων στις 

Υγειονοµικές Υπηρεσίες.  

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ τις µονιµοποιήσεις ΟΛΩΝ των Συµβασιούχων και των Ειδικευόµενων 

Νοσηλευτών, µε τις ίδιες «ευνοϊκές προϋποθέσεις», όπως έχουν πραγµατοποιηθεί και µε 

τους ιατρούς!  



 

Κατανοώντας απόλυτα τις κρίσιµες ώρες και καταστάσεις τις οποίες βιώνει το 

Εθνικό Σύστηµα Υγείας, δηλώνουµε για πολλοστή φορά τη διαθεσιµότητά µας για να 

συνδράµουµε µε ρεαλιστικές λύσεις, µέσω του υγιούς συνδικαλισµού και της διαφάνειας. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος                                                     Ο Γεν. Γραμματέας 

Γεώργιος Αβραμίδης                                    Τζαννής Πολυκανδριώτης 

 
  


