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Editorial

«Α.Ο.Ν.Μ. & ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. μαζί,
με γνώμονα τον ΚΑΛΟ ΣΚΟΠΟ...»

Δια του παρόντος ως Πρόεδρος του Πανελλήνιου Αθλητικού Συλλόγου Μεταμοσχευμένων 

«ΔΡΟΜΕΑΣ», ο οποίος είναι και ο αρχαιότερος Αθλητικός Σύλλογος με έτος Ίδρυσης το 1998, 

αλλά και εκπρόσωπος της Δημοσίων σχέσεων της Α.Ο.Ν.Μ., θέλω να υποκλιθώ στην Πανελλήνια 

Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Ομοσπονδία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και στους εξαίρετους:

1. Πρόεδρο, κ. Γεώργιο Αβραμίδη,

2. Γενικό Γραμματέα, κ. Τζαννή Πολυκανδριώτη

3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αρχηγό της Ποδοσφαιρικής της ομάδας κ. Νικόλαο Κιούση. 

Δεν ήταν καθόλου τυχαίο, από ότι η φαίνεται η συνάντηση αυτών των ανθρώπων με τα στελέχη της 

Α.Ο.Ν.Μ. διότι άπαντες εμπνέονται από κοινά Οράματα και στόχους για την κοινωνία... Η προσφορά 

στον άνθρωπο με ανθρωπισμό, αλτρουισμό και ανιδιοτέλεια είναι στόχος ιερός τόσο της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. 

– Ε.Σ.Υ. όσο και της Αθλητικής Ομοσπονδίας Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων.

Η τεράστια συμβολή των Ηρώων!!! Νοσηλευτών κατά την διάρκεια της πανδημίας του COVID – 19, 

έδειξε το μεγαλείο της ψυχής των στην ποιο κρίσιμη περίοδο της μεταπολεμικής Ελλάδας.

Από την άλλη πλευρά η Α.Ο.Ν.Μ. δια των πράξεών της και των ενεργειών της... διαδίδει την ευγενή 

ιδέα της ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ και ΙΣΤΩΝ με άμεσο σκοπό την αύξηση των μεταμοσχεύσεων στην 

πατρίδα μας. Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.... στήριξε τις αθλητικές εκδηλώσεις της Α.Ο.Ν.Μ., όπως την 

Λαμπαδηδρομία «ΙΑΣΩΝ 23» που έγινε προς τιμή του ΙΑΣΟΝΑ Λαλαούνη για την τεράστια προσφορά 

της αξιότιμης οικογένειας του, η οποία δώρισε όλα τα όργανα του παιδιού τους για να σωθούν 7 

συνάνθρωποί μας... Επίσης στον Αγώνα Δρόμων 5 & 10 km που διεξήχθη στο Ο.Α.Κ.Α. στις 12 

Ιουνίου 2022 για τη ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ με πολύ μεγάλη επιτυχία. Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. ήταν δίπλα 

στην Α.Ο.Ν.Μ. ψυχή τε και σώματι…

Το αποτέλεσμα αυτών και άλλων συνεργασιών με κοινωνικό η αθλητικό χαρακτήρα, όπως και με 

το ποδόσφαιρο, οδηγούν αυτούς τους δύο ΥΠΕΡΟΧΟΥΣ οργανισμούς σε πλήρη ταύτιση... κοινών 

σκέψεων και δράσεων και πάντα με γνώμονα τον ΚΑΛΟ ΣΚΟΠΟ....

Γιάννης Αρκάς
Πρόεδρος του Πανελλήνιου Αθλητικού Συλλόγου Μεταμοσχευμένων «ΔΡΟΜΕΑΣ»
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Υπόμνημα της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., επί της Δημόσιας 
Διαβούλευσης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας με 
τίτλο: Γιατρός Για Όλους, Ισότιμη και Ποιοτική Πρόσβαση στις 
Υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Π.Υ. και στην Π.Φ.Υ. και άλλες διατάξεις

Με αφορμή τη θέση σε δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Γιατρός 
Για Όλους, Ισότιμη και Ποιοτική Πρόσβαση στις Υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες διατάξεις», επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Αρχικά, η τοποθέτησή μας εναπόκειται στη λανθασμένη κατά την κρίση μας ορολογία, στον τίτλο του 
νομοσχεδίου «Γιατρός για όλους…», η οποία τείνει να υποβαθμίσει το επιστημονικό κύρος και το έργο των 
επαγγελματιών υγείας, οι οποίοι συνθέτουν τη διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών υγείας και προσφέρουν 
τις υπηρεσίες τους, εξ’ ίσου στις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Για το σκοπό αυτό, θεωρούμε 
ότι η ρεαλιστική προσέγγιση ως προς τον τίτλο, θα διασφαλίσει τη διεπιστημονική ισορροπία μεταξύ των 
επαγγελματιών υγείας. Προτείνουμε όπως αντικατασταθεί η επίμαχη ορολογία ως εξής: «Επαγγελματίες 
Υγείας για όλους….»

Επί του άρθρου 24: Σε συνέχεια των τοποθετήσεων μας και σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 1, του 
εισηγούμενου νομοσχεδίου, διατυπώνεται ο ορισμός της Ομάδας Υγείας ως εξής: «Ομάδα Υγείας: Η ομάδα 
που αποτελείται από ιατρούς ειδικοτήτων γενικής ιατρικής, παθολογίας, παιδιατρικής, από νοσηλευτή, 
επισκέπτη υγείας, κοινωνικό λειτουργό και από διοικητικό προσωπικό, με ελάχιστη σύνθεση έναν ιατρό 
ειδικότητας γενικής ιατρικής ή παθολογίας, έναν νοσηλευτή ή επισκέπτη υγείας και έναν διοικητικό υπάλληλο. 
Ως Ομάδα Υγείας θεωρείται και η «Τοπική Ομάδα Υγείας» που συγκροτείται, σύμφωνα με το άρθρο 106 του 
ν. 4461/2017 (Α` 38)».

Εκ της ως άνω διάταξης, προκύπτει σε ότι αφορά τη βασική στελέχωση, ότι έχουν παρακαμφθεί οι 
ειδικευόμενοι νοσηλευτές παθολογίας και παιδιατρικής, όπως αυτοί προκύπτουν με βάσει του Ν.4690/2020, 
άρθρο 58, παρ. 1,9,10, κατά τον οποίο ισχύουν οι νοσηλευτικές ειδικότητες, ώστε να στελεχώνουν κατά 
αντιστοιχία και αναλογία τη βασική Ομάδα Υγείας, μαζί με τις αναφερόμενες ιατρικές ειδικότητες, παθολογίας 
και παιδιατρικής. Επιπλέον δε, έχουν παρακαμφθεί και οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές Δημόσιας Υγείας / 
Κοινοτικής Νοσηλευτικής, των οποίων η ειδίκευση προκύπτει βάσει του Ν.4690/2020, άρθρο 58, παρ. 1,5, 
και οι οποίοι έχουν ως πεδίο εξειδίκευσης την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στο σύνολο των Υπηρεσιών 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Σε συνέχεια, επί του νομοσχεδίου και του ιδίου άρθρου, σε ότι αφορά την ελάχιστη σύνθεση της Ομάδας 
Υγείας, θεωρούμε ότι η αυτοτελής θέση του νοσηλευτή ή του ειδικευμένου νοσηλευτή παθολογίας ή 
παιδιατρικής ή δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής είναι επιβεβλημένη και καθοριστική, καθώς δύναται 

21.04.2022

2α

 Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – 
Ε.Σ.Υ. απέστειλε 
σχετικό υπόμνη-

μα, συμμετέχο-
ντας στη δημόσια 
διαβούλευση του 

σχεδίου νόμου 
του Υπουργεί-

ου Υγείας με 
τίτλο «Γιατρός Για 

Όλους, Ισότιμη 
και Ποιοτική 

Πρόσβαση στις 
Υπηρεσίες του 
Εθνικού Οργα-

νισμού Παροχής 
Υπηρεσιών 

Υγείας και στην 
Πρωτοβάθ-

μια Φροντίδα 
Υγείας και άλλες 

διατάξεις», με 
σκοπό την ολική 

αναδιάρθρωση 
της Π.Φ.Υ.
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2α
να ανταποκριθεί τόσο σε επίπεδο γενικών γνώσεων και κλινικών δεξιοτήτων επί του αντικειμένου του, όσο 
και στις εξειδικευμένες περιπτώσεις παροχής νοσηλευτικής φροντίδας, όπως π.χ. ο ιατρός με ειδικότητα 
παθολογίας, με τον αντίστοιχο ειδικευμένο νοσηλευτή παθολογίας, βάσει του Ν.4690/2020, άρθρο 58, 
παρ. 1,5,9,10.

Συμπερασματικά, ο ορισμός της Ομάδας Υγείας πρέπει να αντικατασταθεί με τον εξής: «Η ομάδα που 
αποτελείται από ιατρούς ειδικοτήτων γενικής ιατρικής, παθολογίας, παιδιατρικής, από νοσηλευτές και 
νοσηλευτές ειδικοτήτων νοσηλευτικής παθολογίας, νοσηλευτικής παίδων, δημόσιας υγείας / κοινοτικής 
νοσηλευτικής, επισκέπτη υγείας, κοινωνικό λειτουργό και από διοικητικό προσωπικό, με ελάχιστη σύνθεση 
έναν ιατρό ειδικότητας γενικής ιατρικής ή παθολογίας, έναν νοσηλευτή ή ειδικευμένο νοσηλευτή δημόσιας 
υγείας / κοινοτικής νοσηλευτικής και έναν διοικητικό υπάλληλο».

Επί του άρθρου 31: Σε ότι αφορά το εισηγούμενο άρθρο 31, το οποίο αφορά την τροποποίηση της παρ. 
5 και 6 άρθρου 4 ν. 4486/2017, ως προς τη στελέχωση των Κέντρων Υγείας, διαμορφώνεται ως εξής: «5. 
Τα Κέντρα Υγείας, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 3, στελεχώνονται ενδεικτικώς από ιατρικό, 
νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό ως εξής: … β) βοηθούς ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων, βοηθούς 
νοσηλευτών, επαγγελματίες δημόσιας και κοινοτικής υγείας, όπως επόπτες δημόσιας υγείας και επισκέπτες 
υγείας, εργοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, μαίες, νοσηλευτές, 
ραδιολόγους-ακτινολόγους, τεχνολόγους ιατρικών εργαστηρίων, φυσικοθεραπευτές, οπτικούς-οπτομέτρες, 
χειριστές ιατρικών συσκευών,…».

Από την προαναφερόμενη, εισηγούμενη διάταξη προκύπτει ότι επιχειρείται μια σύγχυση μεταξύ των 
επαγγελματιών υγείας, καθώς δεν αναφέρονται με τους διακριτούς επαγγελματικούς τίτλους τους, αλλά ως 
«επαγγελματίες δημόσιας και κοινοτικής υγείας», ορολογία, η οποία ελλοχεύει ασάφεια ρόλων μη διακριτές 
επαγγελματικές αρμοδιότητες, μεταξύ των εμπλεκόμενων, συμπεριλαμβανόμενων και των νοσηλευτών.

Ενόψει των ανωτέρω φρονούμε, ότι καθώς οι νοσηλευτές δύναται να παρέχουν γενική νοσηλευτική 
φροντίδα, ως πολυδύναμοι νοσηλευτές γενικών φροντίδων, βάσει του Π.Δ. 351/1989, άρθρο 1, 2 και 
των διατάξεων της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από τις διατάξεις της 
Οδηγίας 2013/55/ΕΕ, έχοντας ειδικές επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, θα πρέπει να αναφέρονται ως 
μεμονωμένοι επαγγελματίες υγείας, σε ξεχωριστή παράγραφο, υπό την ορολογία νοσηλευτικό προσωπικό, 
κι όχι με την προαναφερόμενη ορολογία, η οποία προκαλεί σύγχυση μεταξύ νοσηλευτικού προσωπικού και 
λοιπού προσωπικού. Επιπλέον, καθώς βάσει του Ν. 4690/2020, παρ. 58 έχουν θεσμοθετηθεί και βρίσκονται 
σε ισχύ οι νοσηλευτικές ειδικότητες, είναι επιβεβλημένη η ένταξη και των ειδικευμένων νοσηλευτών Δημόσιας 
Υγείας / Κοινοτικής Νοσηλευτικής, αλλά και των λοιπών νοσηλευτικών ειδικοτήτων, ως επιπρόσθετες 
κατηγορίες, σε ξεχωριστή κατηγορία με την ορολογία νοσηλευτικό προσωπικό, σε αναλογία με τις αντίστοιχες 
υφιστάμενες παροχές ιατρικής περίθαλψης, οι οποίες περιλαμβάνονται στη λειτουργία των Κέντρων Υγείας.

Επί του άρθρου 32: Ακολούθως και σύμφωνα με τις προβλέψεις του εισηγούμενου άρθρου 32 του 
νομοσχεδίου, που αφορά την εσωτερική διάρθρωση των Κέντρων Υγείας, ορίζεται ότι «Στο άρθρο 3 του ν. 
4238/2014 (Α’ 38) περί κέντρων υγείας προστίθενται παρ. 11 και 12 ως εξής:

«11. Το Κέντρο Υγείας ως ενιαία αποκεντρωμένη οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης της οικείας Υ.Πε. 
διαρθρώνεται, εξαιρουμένων των άγονων και προβληματικών περιοχών Α΄ κατηγορίας, ως εξής: α. (…) β. 
Τμήμα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και Λοιπών Επαγγελματιών Υγείας, το οποίο στελεχώνεται από νοσηλευτικό 
προσωπικό, λοιπούς Επαγγελματίες Υγείας, καθώς και προσωπικό παροχής υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης. Καθήκοντα προϊσταμένου ασκεί υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ των κλάδων Νοσηλευτικής, 
Επισκεπτών/τριών Υγείας, Μαιευτικής, Κοινωνικών Λειτουργών/Κοινωνικής Εργασίας, Διαιτολόγων, 
Ψυχολόγων, Λογοθεραπείας, ή, στην περίπτωση έλλειψης, κατηγορίας ΤΕ των ως άνω κλάδων. Έως την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 3528/2007 (Α΄26), με απόφαση 
του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.), ορίζεται ως Προϊστάμενος Τμήματος υπάλληλος εκ των 
ως άνω κατηγοριών. Ο προϊστάμενος αναπληρώνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».

Από τις ως άνω εισηγούμενες διατάξεις προκύπτει ότι επιχειρείται η καθιέρωση της δυνατότητας 
κατάληψης της θέσεως ευθύνης του Τμήματος Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και Λοιπών Επαγγελματιών Υγείας 
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2α
όχι μόνον από Νοσηλευτές, αλλά και από υπαλλήλους άλλων κλάδων. Εν προκειμένω, ενόψει της ειδικότητας 
του Τμήματος και της σαφούς πρόταξης του χαρακτήρα του ως Νοσηλευτικού, βασίμως υποστηρίζεται, 
ότι η οικεία θέση προϊσταμένου θα πρέπει να καταλαμβάνεται μόνον από Νοσηλευτή της ενιαίας, πλέον, 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η επιλογή αυτή υπαγορεύεται από την ειδικότητα του Τμήματος, ενώ, κατ’αναλογία, 
παραπέμπουμε στις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 1 του Νόμου 2071/1992. Επιπλέον και σύμφωνα με 
τις εισηγούμενες ρυθμίσεις επιχειρείται η καθιέρωση προβαδίσματος, εν σχέσει με την κατάληψη της οικείας 
θέσης ευθύνης, υπέρ των Νοσηλευτών της κατηγορίας ΠΕ έναντι των συναδέλφων τους της κατηγορίας 
ΤΕ. Επί του σημείου τούτου υπενθυμίζονται οι ρυθμίσεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Νόμου 4272/2014, 
σύμφωνα με τις οποίες «Μέχρι την πλήρη συμμόρφωση στον τρόπο επιλογής των προϊσταμένων στα δημόσια 
νοσοκομεία της χώρας, όπως αυτός θα καθοριστεί στους υπό κατάρτιση οργανισμούς αυτών, εφαρμόζονται 
τα κάτωθι: Για τις θέσεις ευθύνης όλων των οργανικών μονάδων των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, για τις 
οποίες προβλέπεται να καταλαμβάνονται από υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, ισχύει η διαζευκτική 
δυνατότητα επιλογής των προϊσταμένων αυτών». Ακόμη υπενθυμίζονται οι διατάξεις του άρθρου 124 του 
Νόμου 4600/2019 (Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση 
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις, ΦΕΚ 
Α΄ 43/09-03-2019), «Τα άρθρα «ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» των οργανισμών των νοσοκομείων του 
Ε.Σ.Υ. στο σημείο που αναφέρεται η περίπτωση της νοσηλευτικής υπηρεσίας αντικαθίστανται ως εξής: «Στη 
Διεύθυνση, στους Τομείς και στα Τμήματα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων 
ΠΕ Νοσηλευτικής ή ΤΕ Νοσηλευτικής, με εξαίρεση τα νοσηλευτικά τμήματα που καλύπτουν τα Μαιευτικά – 
Γυναικολογικά Τμήματα, στα οποία προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Μαιευτικής εκτός αν δεν υπάρχουν 
υπάλληλοι του κλάδου αυτού, οπότε προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής.

Σε όσους Οργανισμούς υφίσταται η πρόβλεψη της κατάληψης των ανωτέρω θέσεων από υπαλλήλους 
του κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής όταν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ 
Νοσηλευτικής ή ΤΕ Νοσηλευτικής, η πρόβλεψη αυτή καταργείται».

Επί της ουσίας οι παραπάνω διατάξεις έρχονται να επαναλάβουν το περιεχόμενο των ρυθμίσεων του 
άρθρου 103 παρ. 1 του Νόμου 2071/1992, σύμφωνα με τις οποίες «Θέσεις διευθυντών, τομεαρχών, 
προϊσταμένων και υπευθύνων της νοσηλευτικής υπηρεσίας, νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κέντρων υγείας, 
καταλαμβάνονται από νοσηλευτές ΠΕ και ΤΕ, με εξαίρεση τα μαιευτικά τμήματα και τα κοινωνικής ιατρικής στα 
οποία προΐσταται μαίες και επισκέπτες αντιστοίχως».

Με τον τρόπο αυτό επιβεβαιώνεται με τον πλέον πανηγυρικό τρόπο η σαφής βούληση του νομοθέτη περί 
της μη ύπαρξης προβαδίσματος μεταξύ των δύο κατηγοριών νοσηλευτών (ΠΕ και ΤΕ), προκειμένου περί της 
κατάληψης των οικείων θέσεων ευθύνης.

Επιπλέον, με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 124 του Νόμου 4600/2019, καθίσταται 
σαφής η αναμφισβήτητη διάκριση μεταξύ των Νοσηλευτών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ και ΤΕ) από τους 
Βοηθούς Νοσηλευτών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ), οι οποίοι αδυνατούν να καταλαμβάνουν θέσεις 
ευθύνης των νοσηλευτικών υπηρεσιών.

Ανατρέχοντας στην οικεία αιτιολογική έκθεση, που συνοδεύει τις ως άνω διατάξεις, διαβάζουμε τα 
ακόλουθα: «Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπισθεί ενιαία και για το 
σύνολο των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. της χώρας το θέμα της κατάληψης θέσης ευθύνης της Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας, καθόσον έχουν διαπιστωθεί διαφοροποιήσεις μεταξύ των Νοσοκομείων. Ειδικότερα, σε ικανό 
αριθμό Νοσοκομείων δεν υφίσταται η πρόβλεψη για την κατάληψη θέσεων ευθύνης από ΠΕ Νοσηλευτικής 
και ΤΕ Νοσηλευτικής δίνοντας μόνο τη δυνατότητα να προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής 
ενώ, παράλληλα, σε οργανισμούς άλλων Νοσοκομείων υφίσταται η δυνατότητα κατάληψης θέσεων 
ευθύνης, τόσο από υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής, όσο και από υπαλλήλους του κλάδου ΤΕ 
Νοσηλευτικής. Στην τελευταία περίπτωση Νοσοκομείων μπορεί να εφαρμοστεί η διαζευκτική δυνατότητα 
κατάληψης θέσεων ευθύνης, μέσω της χρήσης της διάταξης του άρθρου 26 του ν. 4272/2014, ενώ 
στις υπόλοιπες περιπτώσεις Νοσοκομείων δεν δύναται να αξιοποιηθεί η συγκεκριμένη διάταξη έτσι ώστε 
να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα της διαζευκτικής επιλογής. Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη ρύθμιση 
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έρχεται να θεραπεύσει αυτήν την κατάσταση, έτσι ώστε η διαζευκτική επιλογή να ισχύσει για το σύνολο των 
Νοσοκομείων. Επιπλέον, διαπιστώθηκε σε αρκετούς οργανισμούς Νοσοκομείων η μη πρόβλεψη κατάληψης 
θέσης ευθύνης νοσηλευτικού τμήματος από υπαλλήλους του κλάδου ΤΕ Μαιευτικής για την κάλυψη των 
Μαιευτικών/Γυναικολογικών Τμημάτων, με αποτέλεσμα να επέρχεται δυσλειτουργία και δυσχέρεια τόσο 
στο ανθρώπινο δυναμικό, όσο και στο επιτελούμενο έργο των τμημάτων αυτών. Άλλωστε, η προτεινόμενη 
ρύθμιση ταυτίζεται με το πνεύμα της διάταξης του άρθρου 103 του ν. 2071/1992 (Α΄123), όπου ορίζεται 
ότι «Θέσεις διευθυντών, τομεαρχών, προϊσταμένων …… καταλαμβάνονται από νοσηλευτές ΠΕ και ΤΕ,……..». 
Στο ίδιο δε, άρθρο ρυθμίζεται και το θέμα των Μαιευτικών Τμημάτων».

Ενόψει των ανωτέρω προτείνουμε, ότι και για την κατάληψη της θέσεως ευθύνης του Τμήματος 
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και Λοιπών Επαγγελματιών Υγείας των Κέντρων Υγείας, ότι η επιχειρούμενη 
καθιέρωση του προβαδίσματος υπέρ των Νοσηλευτών ΠΕ έναντι των Νοσηλευτών ΤΕ τυγχάνει τουλάχιστον 
αναχρονιστική και δεν θα πρέπει να μετουσιωθεί σε διάταξη τυπικού νόμου. Αντιστρόφως με τις εισηγούμενες 
διατάξεις θα πρέπει να καθιερώνεται η δυνατότητα διαζευκτικής επιλογής μεταξύ Νοσηλευτών ΠΕ και ΤΕ, άνευ 
μεταξύ τους διάκρισης.

Επιπλέον, προτείνουμε τη σύσταση εντός των Κέντρων Υγείας αυτοτελούς Τμήματος Νοσηλευτικής, στο 
οποίο θα προΐσταται Νοσηλευτής ΠΕ ή ΤΕ και στο οποίο δεν θα συμπεριλαμβάνονται οι λοιποί επαγγελματίες 
υγείας. Οι νοσηλευτές, αποτελούν την πλειοψηφία του ανθρώπινου δυναμικού και επανδρώνουν όλες τις 
βάρδιες κατά τις ώρες λειτουργίας των Κέντρων Υγείας. Είναι χαρακτηριστικό και διαχρονικά αναγνωρίσιμο, 
ότι χωρίς την παρουσία νοσηλευτών δε δύναται να λειτουργούν εύρυθμα οι υπηρεσίες του Κέντρου Υγείας, 
καθώς η λειτουργία τους, σχετίζεται άμεσα και αδιάρρηκτα με την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας, ως 
συνέχεια της ακολουθίας των ιατρικών οδηγιών και του θεραπευτικού πλάνου, σε επίπεδο πρόληψης, αγωγής 
– προαγωγής υγείας, θεραπείας, αποθεραπείας, συνεχιζόμενης παρακολούθησης υγείας. Επιπροσθέτως δε, 
καμία άλλη ειδικότητα από τις αναφερόμενες επί του νομοσχεδίου, δε δύναται να αντικαταστήσει το νοσηλευτή, 
διότι για την παρεχόμενη νοσηλευτική φροντίδα, αποκλειστική ευθύνη φέρει μόνο ο νοσηλευτής, όντας επί 
της ουσίας αναντικατάστατος. Στο πλαίσιο της ορθής λειτουργίας των Κέντρων Υγείας, κρίνεται επιβεβλημένη 
και άμεσα εφαρμόσιμη, η ως άνω πρόταση, χωρίς διάθεση υποτίμησης των λοιπών ειδικοτήτων, διότι κατά 
την κοινή λογική και εμπειρία λειτουργίας, ένα Κέντρο Υγείας, δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς την παρουσία 
νοσηλευτή.

Επί του άρθρου 34: Σύμφωνα με τις προβλέψεις του εισηγούμενου άρθρου 34, του νομοσχεδίου, οι 
οποίες αφορούν την τροποποίηση άρθρου 7 ν. 4486/2017, ως προς το πλαίσιο του επιστημονικού έργου 
του νοσηλευτή και του επισκέπτη υγείας, αναφέρεται: «…γ) Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο 
νοσηλευτής οφείλει ιδίως: 

αα) να προάγει την υγεία του πληθυσμού, 
ββ) να αξιολογεί και να παρέχει υπηρεσίες φροντίδας υγείας όπως θεραπεία, υποστήριξη, πρόληψη και 

αποκατάσταση στο άτομο, στην οικογένεια και στην κοινότητα, 
γγ) να αποβλέπει στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των ατόμων, 
δδ) να συμμετέχει ενεργά στο συντονισμό και τη συνέχεια της φροντίδας, καθώς και να συμβάλει στη 

διασφάλιση της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, 
εε) να συντείνει στη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

υγείας, 
στστ) να εκτιμά τις ανάγκες, σχεδιάζει και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας και να 

εκπαιδεύει τους φροντιστές των ασθενών, 
ζζ) να παρακολουθεί περιοδικά χρόνιους πάσχοντες ασθενείς, 
ηη) να συμμετέχει στη διατήρηση και ανανέωση του ατομικού ιστορικού υγείας και καταχωρεί στον Ατομικό 

Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.) πληροφορίες που αφορούν τις δραστηριότητες ευθύνης του, 
θθ) να αναλαμβάνει την εκπαίδευση ασθενών με στόχο την αυτοφροντίδα και τη βελτίωση της συμμόρφωσης 

στη θεραπευτική αγωγή.
δ) Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο επισκέπτης υγείας οφείλει ιδίως: 

2α



11

αα) να στοχεύει στη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία, 
ββ) να βελτιώνει τους όρους και τις συνθήκες στην ποιότητα ζωής στην κοινότητα, 
γγ) να υλοποιεί παρεμβάσεις και δράσεις προαγωγής της υγείας,
δδ) να αξιολογεί τις ανάγκες υγείας του πληθυσμού, 
εε) να συμμετέχει στο σχεδιασμό προγραμμάτων και παρεμβάσεων για την υγεία του πληθυσμού σε τοπικό 

επίπεδο εξειδικεύοντας την εφαρμογή των πολιτικών υγείας, 
στστ) να συμμετέχει στο σχεδιασμό προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής της υγείας, 
ζζ) να συμμετέχει στην υλοποίηση προγραμμάτων εμβολιασμού στην κοινότητα, 
ηη) να διενεργεί προσυμπτωματικό έλεγχο (screening test) με σκοπό την έγκαιρη ανίχνευση παθογένειας, 

σε πρώιμο στάδιο, στο σχολικό περιβάλλον, στο εργασιακό περιβάλλον, καθώς και σε ομάδες 
πληθυσμού με ιδιαιτερότητες όπως οι καταυλισμοί των προσφύγων, μεταναστών ή των Ρομά, 

θθ) να έχει ουσιαστικό διασυνδετικό ρόλο μεταξύ των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και 
των μονάδων του Ε.Σ.Υ. για τη διαχείριση των παραπομπών έπειτα από εκτίμηση των αναγκών του 
ατόμου ή της οικογένειας». 

Όπως προκύπτει από την ως άνω εισηγούμενη διάταξη, επιχειρείται αποσταθεροποίηση και επικάλυψη 
στο έργο και στις αρμοδιότητες που απορρέουν από αυτό, του νοσηλευτή, ανάμεσα στην παράγραφο (γ) και 
στην παράγραφο (δ), η οποία αφορά το έργο του επισκέπτη υγείας, καθώς τα αναφερόμενα στη συγκεκριμένη 
παράγραφο (δ), αφορούν το αποκλειστικά το γνωστικό και επαγγελματικό αντικείμενο των νοσηλευτών, σε 
επίπεδο προπτυχιακών σπουδών, νοσηλευτικών ειδικοτήτων και ισχυόντων επαγγελματικών δικαιωμάτων, 
βάσει των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων Νοσηλευτικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της 
ισχύουσας νομοθεσίας Π.Δ. 351/1989, άρθρο 1 και Ν. 4690/2020, παρ. 58, 59. 

Ενόψει των ανωτέρω προτείνουμε την ενσωμάτωση της παραγράφου (δ), εντός της παραγράφου (γ). 
Επί του άρθρου 35: Σύμφωνα με τις προβλέψεις του εισηγούμενου άρθρου 35, το οποίο αφορά την 

επιτήρηση και τον έλεγχο των λοιμώξεων στις Δημόσιες Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας, αναφέρεται: «Ο έλεγχος των λοιμώξεων στις δημόσιες μονάδες παροχής υπηρεσιών 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) εποπτεύεται από την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του 
διασυνδεόμενου Νοσοκομείου. Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.) 
ορίζεται σε κάθε Κέντρο Υγείας ένας ιατρός ή οδοντίατρος του κλάδου Ε.Σ.Υ. ως Υπεύθυνος Επιτήρησης 
Λοιμώξεων, ο οποίος είναι αρμόδιος για την επιτήρηση και τον έλεγχο των λοιμώξεων στο Κέντρο Υγείας 
και στις μονάδες παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. που υπάγονται σε αυτό, υπό την καθοδήγηση της Επιτροπής 
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (Ε.Ν.Λ.) του διασυνδεόμενου Νοσοκομείου. Ο Υπεύθυνος Επιτήρησης 
Λοιμώξεων είναι Ιατρός Παθολόγος ή Βιοπαθολόγος/Μικροβιολόγος ή Παιδίατρος ή Γενικός Ιατρός ή Ιατρός 
Δημόσιας Υγείας ή Οδοντίατρος». 

Από την ως άνω εισηγούμενη διάταξη προκύπτει ότι ο αποκλεισμός των νοσηλευτών λοιμώξεων, οι 
οποίοι συμμετέχουν στις Επιτροπές Νοσοκομειακών Λοιμώξεων των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων, βάσει 
της Υ.Α. Αριθμ. Υ1.Γ.Π.114971/ 18-02-2014, Φ.Ε.Κ. 388/18-02-2014, «Μέτρα, όροι και διαδικασίες για 
την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων που συνδέονται με τη νοσηλεία των ασθενών στους Χώρους 
Παροχής Υγείας».

Ενόψει των ανωτέρω προτείνουμε να προστεθεί και ο αντίστοιχος νοσηλευτής λοιμώξεων ΠΕ ή ΤΕ από 
την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του διασυνδεόμενου Νοσοκομείου, ως Υπεύθυνος Επιτήρησης 
Λοιμώξεων στη δημόσια μονάδα παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.).

Αναμένοντας τις δικές σας ενέργειες, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

2α
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2α

06.06.2022

Ιατροκεντρική Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας για όλους… και οι 
Νοσηλευτές στα αρχεία της διαβούλευσης του Ν. 4931/2022

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – 
Ε.Σ.Υ. απέστειλε 
καταγγελία προς 
το Υπουργείο 
Υγείας, σχετικά 
με τη μη 
συμπερίληψη των 
προτάσεών της, 
κατά τη δημόσια 
διαβούλευση του 
Ν. 4931/2022, 
«Γιατρός Για 
Όλους, Ισότιμη 
και Ποιοτική 
Πρόσβαση 
στις Υπηρεσίες 
του Εθνικού 
Οργανισμού 
Παροχής 
Υπηρεσιών 
Υγείας και στην 
Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα 
Υγείας και άλλες 
διατάξεις».

Αξιότιμοι,
Με αφορμή την ψήφιση του Ν. 4931/2022, «Γιατρός Για Όλους, Ισότιμη και Ποιοτική Πρόσβαση στις 

Υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και 
άλλες διατάξεις», στις 13 Μαΐου 2022, σας εκφράσουμε την έντονη δυσαρέσκεια όλων των Νοσηλευτών, 
για την αρνητική στάση σας, απέναντι στις παρατηρήσεις της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Νοσηλευτικής 
Ομοσπονδίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αλλά και του Πρωτοβάθμιου Συλλόγου Νοσηλευτών 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, σχετικά με το Γ’ Μέρος: «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» και τα αρχικά 
άρθρα 24, 31, 32, 34, 35, για τα οποία πέραν των τοποθετήσεων μας στη δημόσια διαβούλευση, σας τα 
είχαμε αποστείλει και εγγράφως στο Υπουργείο Υγείας.

Επιπλέον δε, μείναμε έκπληκτοι από την προσθήκη του άρθρου 59, το οποίο προστέθηκε χωρίς να έχει 
τεθεί προς διαβούλευση, με αποτέλεσμα να είναι προχειρογραμμένο και επί της ουσίας μη εφαρμόσιμο.

Η συνολική στάση σας, αποδεικνύει περίτρανα, ότι η δημόσια διαβούλευση, αποτελεί μια τυπική διαδικασία 
ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης για την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και η συγκεκριμένη κίνησή σας, έχει 
εξοργίσει όλους τους νοσηλευτές, καθώς απαξιώνετε το έργο μας.

Πιο συγκεκριμένα, οι νοσηλευτές σύμφωνα με τον «ενισχυμένο σε άρθρα» Ν.4931/13-05-2022, είναι 
αποκλεισμένοι και έρμαια ενός ιατροκεντρικού συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, στο οποίο θα 
συνεχίσουν να παριστάνουν τους είλωτες, χωρίς να έχουν λόγο και επιρροή στη λειτουργία του. Χωρίς να 
τηρείτε ούτε τα προσχήματα, αγνοείτε επιδεικτικά τις εξειδικευμένες γνώσεις, την πολυετή εμπειρία και το 
έργο των Νοσηλευτών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και επικροτείτε όλες τις υπόλοιπες ειδικότητες.

Η εμμονική αδιαφορία σας, σε ότι αφορά τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στις δομές της 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδα Υγείας, χωρίς να υφίσταται αυτόνομο Τμήμα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ξεπερνάει 
κάθε επιχειρησιακό σχεδιασμό για την αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Επιπροσθέτως δε, 
η παροχή της δυνατότητας σε όλες τις ειδικότητες των υπαλλήλων Π.Ε., να ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου 
στο «ευφάνταστο» Τμήμα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και Λοιπών Επαγγελματιών Υγείας, (κλάδοι Νοσηλευτικής, 
Επισκεπτών/τριών Υγείας, Μαιευτικής, Κοινωνικών Λειτουργών/Κοινωνικής Εργασίας, Διαιτολόγων, 
Ψυχολόγων, Λογοθεραπείας, Φυσικοθεραπείας, Ραδιολογίας – Ακτινολογίας ή, αν δεν υπάρχουν, κατηγορίας 
Τ.Ε. των ως άνω κλάδων), αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία. Το Τμήμα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας πρέπει να 
είναι ΑΥΤΟΝΟΜΟ, να προΐστανται ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Π.Ε. ή Τ.Ε. και να στελεχώνεται από Νοσηλευτές 
και βοηθούς Νοσηλευτών.
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Εποικοδομητικός διάλογος για την ορθή εφαρμογή της 
Προτυποποίησης Εντύπων Ενιαίας Λειτουργίας των Νοσοκομείων 
του Ο.ΔΙ.Π.Υ.

Το ίδιο συμβαίνει βεβαίως και με τον αποκλεισμό των Νοσηλευτών από την επιτήρηση και τον έλεγχο των 
λοιμώξεων στις Δημόσιες Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, οι οποίοι ενώ 
δύναται να συμμετέχουν στις Επιτροπές Νοσοκομειακών Λοιμώξεων των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων, 
βάσει της Υ.Α. Αριθμ. Υ1.Γ.Π.114971/ 18-02-2014 και του Φ.Ε.Κ. 388/18-02-2014, ενώ κράτησαν 
όρθια τα Νοσοκομεία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID – 19, στο συγκεκριμένο νόμο βρίσκονται 
αρχειοθετημένοι…

Σας καλούμε άμεσα, όπως προβείτε στις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Ν.4931/13-05-2022, 
όπως αυτές σας έχουμε αποστείλει και κοινοποιήσει στη δημόσια διαβούλευση, ευελπιστώντας ότι δεν θα 
παραμείνουν στα αρχεία του Υπουργείου Υγείας. Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και το Εθνικό Σύστημα 
Υγείας, ξεκινάει από τους Νοσηλευτές και σύσσωμη η Νοσηλευτική Κοινότητα περιμένει τη δικαίωση του 
διαχρονικού έργου της, μέσα από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις μας.

Αναμένοντας τις δικές σας ενέργειες, παραμένουμε στη διάθεσή σας, έτοιμοι 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
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Στο πλαίσιο της εφαρμογής των Προτυποποιημένων Εντύπων Ενιαίας Λειτουργίας των Νοσοκομείων 
από τον Ο.ΔΙ.Π.Υ., στο σύνολο των Νοσοκομειακών Ιδρυμάτων της χώρας, πραγματοποιήθηκε μετά από 
πρόσκληση της Διοίκησης του Ο.ΔΙ.Π.Υ., στις 10 Ιουνίου 2022, συνάντηση μεταξύ αντιπροσωπίας μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. και του Διευθύνοντα Συμβούλου του Ο.ΔΙ.Π.Υ. κ. 
Βασίλειου Μπαλάνη, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν ενδελεχώς, οι δυσχέρειες εφαρμογής των 
Προτυποποιημένων Εντύπων Ενιαίας Λειτουργίας των Νοσοκομείων στο σύνολο των Υπηρεσιών Υγείας, οι 
οποίες έχουν προκύψει από την αμεσότητα της εφαρμογής, της Υπουργικής Απόφασης με αρ. πρωτ.: Γ2α,γ/
οικ.14741/11-03-2022.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνάντησης υπήρξε αμοιβαία κατανόηση και πνεύμα συνεργασίας, ώστε σε βάθος 
χρόνου και λαμβάνοντας υπόψιν την οργανωσιακή κουλτούρα κάθε Νοσοκομείου, αλλά και τις ιδιαίτερες 
συνθήκες, οι οποίες επικρατούν στις Υπηρεσίες Υγείας, να διαμορφωθεί το κατάλληλο περιβάλλον εφαρμογής 
της τήρησης Ατομικού Φακέλου Νοσηλείας Ασθενή. Ωστόσο, διατυπώθηκε ξεκάθαρα, κατά τη διάρκεια της 
συνάντησης με τον κ. Βασίλειο Μπαλάνη, από την ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., ότι συμπεριφορές εκβιασμού και 
απειλών κατά των Νοσηλευτών, οι οποίες παρατηρήθηκαν από στελέχη του Ο.ΔΙ.Π.Υ. στην ενημέρωση των 
Νοσηλευτών δεν γίνονται αποδέκτες.

Επιπλέον, τονίστηκε από την ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., ότι χωρίς την απαιτούμενη στελέχωση, ώστε να υπάρχει 
επαρκής αριθμός Νοσηλευτών σε κάθε βάρδια, η εφαρμογή των εντύπων καθίσταται ανεφάρμοστη και 
επικίνδυνη. Γι’ αυτό το σκοπό, τέθηκε στη συζήτηση, η μόνιμη παθογένεια του Εθνικού Συστήματος Υγείας, 
η οποία αφορά την υποστελέχωση και δυσχεραίνει τις όποιες προσπάθειες εκ μέρους των Νοσηλευτών, ως 
προς την εφαρμογή της διαδικασίας. Το κλινικό έργο των Νοσηλευτών είναι ιδιαιτέρως επιβαρυμένο και θα 
πρέπει να βρεθεί από κοινού μια άμεση λύση, ώστε η τήρηση Ατομικού Φακέλου Νοσηλείας Ασθενή, να μην 
παραγκωνιστεί, αλλά να εξελιχθεί. Οι Νοσηλευτές διαθέτουν τις επιστημονικές γνώσεις και την αντίστοιχη 
κατάρτιση, ώστε να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του πολύ σημαντικού εργαλείου, αλλά με τις επικρατούσες 
επισφαλείς συνθήκες εργασίας και την επιτακτική εφαρμογή της διαδικασίας, προβληματίζονται για τους 
κινδύνους που ελλοχεύει η τυχόν μη ορθή εφαρμογή της διαδικασίας, λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας.

Στα συμπεράσματα της συνάντησης κρίθηκε απαραίτητη η καταγραφή των προβλημάτων εφαρμογής 
της διαδικασίας στα Νοσοκομεία, η εκτίμηση και εξατομίκευση των ιδιαιτεροτήτων ανά Νοσοκομείο, τόσο 
σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας (π.χ. Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας), όσο και σε επίπεδο οργανωσιακής 
κουλτούρας. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. δεσμεύτηκε να σταθεί αρωγός και να 
συνεργαστεί στενά με τα στελέχη του Ο.ΔΙ.Π.Υ., ώστε να υλοποιηθεί σταδιακά η τήρηση Ατομικού Φακέλου 
Νοσηλείας Ασθενή και η εξέλιξη του σε ψηφιακή μορφή. Παράλληλα και οι δυο πλευρές δεσμευτήκαν για την 
ανάπτυξη κλίματος αμοιβαίας συνεργασίας και αμφίδρομης επικοινωνίας.

Το συνεχώς ευμετάβλητο περιβάλλον υγείας, απαιτεί την άμεση προσαρμογή όλων των Υπηρεσιών 
Υγείας, αλλά και τη συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων. Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. στο πλαίσιο τους υγιούς 
συνδικαλισμού, παραμένει στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας και του Ο.ΔΙ.Π.Υ. για ρεαλιστική και ουσιαστική 
συνεργασία.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

2α
13.06.2022

Το συνεχώς 
ευμετάβλητο 
περιβάλλον 

υγείας, απαιτεί 
την άμεση 

προσαρμογή 
όλων των 

Υπηρεσιών 
Υγείας, αλλά και 

τη συνεργασία 
όλων των 
αρμόδιων 

φορέων. Η 
ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. 
– Ε.Σ.Υ. στο 

πλαίσιο 
τους υγιούς 

συνδικαλισμού, 
παραμένει στη 

διάθεση του 
Υπουργείου 

Υγείας και του 
Ο.ΔΙ.Π.Υ. για 

ρεαλιστική και 
ουσιαστική 

συνεργασία.
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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.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

22.06.2020

2α

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – 
Ε.Σ.Υ. απέστειλε 
αίτημα προς το 

Υπουργείου Υγείας, 
τονίζοντας την 

επιτακτική ανάγκη 
της παράτασης 

της θητείας των 
Ειδικευόμενων 

Νοσηλευτών, των 
οποίων λήγει ο 
νόμιμος χρόνος 
για τη λήψη της 

νοσηλευτικής 
ειδικότητας πέραν 

από τις 30-06-
2022, για την 

εύρυθμη λειτουργία 
του Εθνικού 
Συστήματος 

Υγείας, έχοντας 
ως γνώμονα τη 
διαφύλαξη της 

Δημόσιας Υγείας, 
την ασφαλή 

λειτουργία των 
Υπηρεσιών Υγείας 

αλλά και την 
εργασιακή ευμάρεια 

των Νοσηλευτών.
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ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ
∆ΡΩΜΕΝΑ

∆ελτία Τύπου
ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.

β



Επίδομα Προϊσταμένων – Δικαστική Δικαίωση Γ.Ν. Λακωνίας

06.04.2022

2β

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. περί της θετικής έκβασης πλήθους αγωγών 
νοσηλευτών – προϊσταμένων νοσηλευτικών τμημάτων, που αφορούν την αναδρομική και νομιμότοκη 
διεκδίκηση της διαφοράς των σαράντα (40,00) ευρώ στο επίδομα θέσης, ευρισκόμεθα ήδη στην ευχάριστη 
θέση να σας ανακοινώσουμε, ότι η δημοσίευση θετικών δικαστικών αποφάσεων συνεχίζεται.

Ειδικότερα, προ ολίγων ημερών δημοσιεύτηκε απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης, που 
επιδικάζει νομιμοτόκως ποσό ύψους 960,00 ευρώ στους προϊσταμένους του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας.

Αναμένοντας την έκδοση αντίστοιχων δικαστικών αποφάσεων και για τους προϊσταμένους των υπολοίπων 
νοσοκομείων, η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. συνεχίζει τις δράσεις της με τον ίδιο δυναμισμό, αποδεικνύοντας στην 

πράξη, ότι υλοποιεί τις υποσχέσεις της και υπηρετεί τον νοσηλευτή με συνέπεια και ήθος.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης
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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 Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

Κατά τη 
διάρκεια των 
επισκέψεων, όλοι 
οι Νοσηλευτές 
εξέφρασαν τη 
δυσαρέσκεια 
και τους 
προβληματισμούς 
τους, 
απέναντι στις 
ανεκπλήρωτες 
κυβερνητικές 
δεσμεύσεις 
και στην 
παρατεταμένη 
καθυστέρηση 
ως προς την 
υλοποίησή τους. 
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Οι Νοσηλευτές μαζί με το Σύλλογο Παλαίμαχων Ποδοσφαιριστών 
Πιερικού έπαιξαν την μπάλα της ΖΩΗΣ τους

Η ποδοσφαιρική ομάδα της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. 
– Ε.Σ.Υ. στο πλαίσιο της κοινωνικής 
ευαισθητοποίησης, έδωσε Φιλικό 
Ποδοσφαιρικό Αγώνα με αντίπαλο το 
Σύλλογο Παλαίμαχων Ποδοσφαιριστών 
Πιερικού, την Πέμπτη 07 Απριλίου 
2022, στο Γήπεδο του Α.Μ.Σ. Βατανιακού 
(Κατερίνη).

Η πλούσια ποδοσφαιρική εμπειρία 
των παλαίμαχων ποδοσφαιριστών του 
Πιερικού, έδωσε μια ιδιαίτερη χροιά στον 
αγώνα, ο οποίος ήταν συναρπαστικός και 
πέτυχε το σκοπό του, με τις δύο ομάδες να 
σκοράρουν συνολικά 13 ΓΚΟΛ για τη ΖΩΗ, 
προάγοντας το «ευ αγωνίζεσθαι». Το τελικό 
αποτέλεσμα ήταν 7-6 υπέρ των παλαίμαχων 
του Πιερικού.

Τον αγώνα τίμησαν με την παρουσία τους, 
ο Δήμαρχός Κατερίνης κ. Κωνσταντίνος 
Κουκοδήμος, ο Διοικητής του Γενικού 
Νοσοκομείου Κατερίνης κ. Γεώργιος 
Χατζηγεωργίου και πληθώρα Νοσηλευτών 
από όλες τις Υγειονομικές Υπηρεσίες της 
Πιερίας.

Κατά την έναρξη του αγώνα, 
απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες από 
την ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., προς το Σύλλογο 
Παλαίμαχων Ποδοσφαιριστών Πιερικού, 
τη Δημοτική Αρχή και την Πρόεδρο του 
ΣΥ.ΝΟ. Πιερίας και πραγματοποιήθηκαν 
εθιμοτυπικές ανταλλαγές αναμνηστικών. 
Αντίστοιχα, ο Σύλλογος Παλαίμαχων 
Ποδοσφαιριστών Πιερικού, τίμησε την 
ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. για το έργο των 
Νοσηλευτών στις Υπηρεσίες Υγείας και τον 
καθημερινό τους αγώνα.

Για την ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. αγωνίστηκαν: 
Κιούσης, Κούρτης, Πολυκανδριώτης, 
Αβραμίδης, Σαληκίδης, Κακάνης, Δόντσιος, 
Περδίκης, Τσινίκος, Ζέρβας, Μαχαίρας, 
Σαρρής, Τσουπλής, Ζότας, Κωστίδης, 
Χαρισσόπουλος, Μπλέτσιος. Προπονητής: 

12.04.2022

2β

Η πλούσια 
ποδοσφαιρική 

εμπειρία των 
παλαίμαχων 

ποδοσφαιριστών 
του Πιερικού, 

έδωσε μια 
ιδιαίτερη χροιά 

στον αγώνα, 
ο οποίος ήταν 

συναρπαστικός 
και πέτυχε το 

σκοπό του, με 
τις δύο ομάδες 
να σκοράρουν 

συνολικά 13 
ΓΚΟΛ για τη ΖΩΗ, 

προάγοντας το 
«ευ αγωνίζεσθαι». 

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. - 
.Ε.Σ.Υ. συνεχίζει 

ακάθεκτη το 
κοινωνικό της 

έργο.
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18.04.2022

Κιούσης.
Για τo Σύλλογο Παλαίμαχων Πιερικού αγωνίστηκαν: Παρουσιάδης, Μαυρίδης, Κατσαμαγκας, Τασιδης, 

Τσιούχας, Πεΐδης, Καλαμπάκας Ν., Σκέντζος, Στύλος, Καλαμπάκας Δ. Φωτιάδης, Ταταρίδης. Προπονητής: 
Σκέντος.

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. συγχαίρει την Πρόεδρο και τα μέλη του ΣΥ.ΝΟ. Πιερίας για την άριστη διοργάνωση, 
την Ε.Π.Σ. Πιερίας για τη διάθεση των διαιτητών, τη Διοίκηση του Τ.Α.Π. ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ τη διάθεση του γηπέδου, 
καθώς και όλους τους συμμετέχοντες, συνεχίζοντας ακάθεκτη το κοινωνικό της έργο.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. συμμετείχε στο ποδοσφαιρικό τουρνουά 
του Υποστηρικτικού και Κοινωνικού Δικτύου ΑμεΑ-4ΑΜΕΑ

Η συμμετοχή των 
νοσηλευτών στο 
συγκεκριμένο 
αθλητικό γεγονός, 
μαζί με όλες 
τις ομάδες, 
αναδεικνύει 
την κοινωνική 
ενσυναίσθηση και 
ευαισθητοποίηση, 

Η ποδοσφαιρική ομάδα της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. στο πλαίσιο της κοινωνικής ευαισθητοποίησης, συμμετείχε 
στο ποδοσφαιρικό τουρνουά του Υποστηρικτικού και Κοινωνικού Δικτύου ΑμεΑ-4ΑΜΕΑ», το οποίο διεξήχθη 
το Σάββατο 16 Απριλίου 2022, στην Παλλήνη.

Η συμμετοχή των νοσηλευτών στο συγκεκριμένο αθλητικό γεγονός, μαζί με όλες τις ομάδες, αναδεικνύει 
την κοινωνική ενσυναίσθηση και ευαισθητοποίηση, ενδυναμώνοντας περαιτέρω τους άρρηκτους κοινωνικούς 
δεσμούς.

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. αγωνίστηκε εναντίον της Εθνικής Ποδοσφαιρικής Ομάδας Μεταμοσχευμένων και 
πρόσφεραν από κοινού, έναν αγώνα, αντάξιο του σκοπού του.

Κατά την έναρξη του αγώνα, απονεμήθηκαν τιμητικά μετάλλια στους νοσηλευτές του Γ.Ν.Ν.Θ. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», 
για την συνεχή παρουσία και συνεισφορά τους στο έργο της ομάδας.

Για την ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. αγωνίστηκαν: Κιούσης, Κούρτης, Πολυκανδριώτης, Αβραμίδης, Σαληκίδης, 
Τούσης, Εμμανουηλίδης, Τσούμας, Φρούζης, Μεταξάς, Δημόπουλος. Προπονητής: Κιούσης.

Για την Εθνική Ποδοσφαιρική Ομάδα Μεταμοσχευμένων αγωνίστηκαν: Κόκκινος, Καλός, Χαχλάκης, 
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Σκουλικίδης, Παρασκευάς, Βαγιακάκου, Καλέρης, Μανδαλενάκης, Χάλαρης, Καϊματζόγλου, Σπάτας. 
Προπονητής: Αρκάς.

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. συγχαίρει τους διοργανωτές του ποδοσφαιρικού τουρνουά και ιδιαιτέρως την κ. 
Χρονοπούλου, τον κ. Μητρόπουλο, τον κ. Αρμύλαγο για την άψογη οργάνωση και φιλοξενία και δηλώνει 
αρωγός στο έργο του Υποστηρικτικού και Κοινωνικού Δικτύου ΑμεΑ-4ΑΜΕΑ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

ενδυναμώνοντας 
περαιτέρω τους 

άρρηκτους 
κοινωνικούς 

δεσμούς.
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Η φετινή Πρωτομαγιά συνδυάζεται με την άρση των υγειονομικών μέτρων, γεγονός το οποίο προσδίδει κι 
ένα «απελευθερωτικό» μήνυμα στο πλαίσιο της επιστροφής στην καθημερινότητα.

Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και για τους Νοσηλευτές, καθώς εξακολουθούμε να είμαστε δέσμιοι των 
ανεκπλήρωτων κυβερνητικών δεσμεύσεων και παραμένουμε εγκλωβισμένοι και αποδεκατισμένοι, μέσα σε 
ένα τοξικό και επισφαλές περιβάλλον εργασίας. Η τραγική υποστελέχωση και τα θλιβερά συνεπακόλουθα της, 
έχουν κατακερματίσει τους Νοσηλευτές σωματικά και ψυχικά.

Ωστόσο, εξακολουθούμε και υποστηρίζουμε την εύρυθμη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, 
ευσυνείδητα και με αλτρουισμό. Μπορούμε και κοιτάμε κατάματα τους ασθενείς μας, τους συναδέλφους μας, 
τους συνεργάτες μας και όλη την κοινωνία.

Μπορείτε άραγε να κάνετε το ίδιο; Όταν επισκέπτεστε τα Νοσοκομεία, πως μπορείτε να και αντικρίζετε τους 
Νοσηλευτές, μη έχοντας υλοποιήσει ούτε μία κυβερνητική σας δέσμευση;

Όσο κι αν εθελοτυφλείτε, όσο κι αν χρησιμοποιείτε ημίμετρα απέναντι στις διαχρονικές παθογένειες του 
Ε.Σ.Υ., με την εγωιστική προσέγγιση του ακρωνύμιου… τόσο ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ, θα διεκδικούμε μέχρι 
τέλους:

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.
Το επάγγελμα του ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ θα εξελιχθεί και θα πετύχουμε τους στόχους μας ΕΝΩΜΕΝΟΙ, ασχέτως 

αν η κυβερνητική πολιτική μας απαξιώνει. Και θα το καταφέρουμε μέσα από τον υγιή συνδικαλισμό, χωρίς 
μικροπολιτικές. Το οφείλουμε στην επιστήμη που υπηρετούμε, το οφείλουμε στους πολίτες, το οφείλουμε στις 
νέες γενιές Νοσηλευτών που ακολουθούν.

Δεν επαιτούμε από την Πολιτεία… ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ!!!

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

2β

01.05.2022

Πρωτομαγιά 2022: Η κανονικότητα επιστρέφει… 
και η Πολιτεία αποστρέφει για ακόμη μια φορά τις 
δεσμεύσεις της προς τους Νοσηλευτές

Το επάγγελμα 
του ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 
θα εξελιχθεί και 
θα πετύχουμε 
τους στόχους 
μας ΕΝΩΜΕΝΟΙ, 
ασχέτως αν η 
κυβερνητική 
πολιτική μας 
απαξιώνει. Και θα 
το καταφέρουμε 
μέσα από τον υγιή 
συνδικαλισμό, 
χωρίς 
μικροπολιτικές. 
Το οφείλουμε 
στην επιστήμη 
που υπηρετούμε, 
το οφείλουμε 
στους πολίτες, 
το οφείλουμε 
στις νέες γενιές 
Νοσηλευτών που 
ακολουθούν.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ του Ε .Σ .Υ .

Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Α  Η Μ Ε Ρ Α  Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ω Ν  2 0 2 1
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Οι Νοσηλευτές μαζί με την Ποδοσφαιρική Ομάδα των 
Εργαζομένων ΣΤΑ.ΣΥ. ΜΟΝ. Α.Ε. σκοράραν κατά της 
ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ

Η ποδοσφαιρική ομάδα της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. στο πλαίσιο της κοινωνικής ευαισθητοποίησης για 
την μηδενική ανοχή στην Αθλητική Βία, συμμετείχε σε φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα, έχοντας αντίπαλο την 
ποδοσφαιρική ομάδα των Εργαζομένων ΣΤΑ.ΣΥ. ΜΟΝ. Α.Ε.

Ο ποδοσφαιρικός αγώνας πραγματοποιήθηκε στο Γήπεδο του Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΑΣ, την Τετάρτη 04 Μαΐου 
2022, ήταν συναρπαστικός και οι συμμετέχοντες αγωνίστηκαν με ιδιαίτερο ζήλο, ανταμείβοντας στο έπακρο 
τους φιλάθλους. Η αθλητική βία δεν βρήκε δίχτυα και το μήνυμα: «ΟΧΙ στην ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΒΙΑ!!!», κατάφερε να 
θριαμβεύσει στην αναμέτρηση. ευαισθητοποιώντας το κοινωνικό σύνολο και ιδιαίτερα τις νέες γενιές για την 
εξάλειψη οποιασδήποτε μορφής βίας στον αθλητισμό.

Για την ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. αγωνίστηκαν: Σπύρου, Μεταξάς, Κιούσης, Κούρτης, Πίτσος, Θωμάς, Τούσης, 
Κοσμάς, Ηλίας, Τσούμας, Καπελάνος. Προπονητής: Κιούσης.

Για την ΣΤΑ.ΣΥ. ΜΟΝ. Α.Ε. αγωνίστηκαν: Δάφνης, Γεωργόπουλος, Πορλίδης, Κυρίτσης, Μπροντζάκης, 
Μπεχλιβανίδης, Ρίζος, Τσόκας, Νικολοθανάσης, Γρηγορόπουλος, Μπούζας, Πάλυβος. Προπονητής: Ράλλης, 
Ψυχογιός.

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. συγχαίρει όλους τους συμμετέχοντες και εκφράζει τις ιδιαίτερες ευχαριστίες της, 
προς το Δήμο Διονύσου και τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού κ. Παναγή Λουκάτο, για τη διαρκή στήριξη, στο 
κοινωνικό έργο των Νοσηλευτών, μέσω της παραχώρησης του γηπέδου.

Οι Νοσηλευτές συνεχίζουμε ακάθεκτοι το κοινωνικό μας έργο, ενώνοντας τους κοινωνικούς φορείς και 
ευαισθητοποιώντας τους πολίτες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

09.05.2022

2β

Η αθλητική βία δεν 
βρήκε δίχτυα και 
το μήνυμα: «ΟΧΙ 
στην ΑΘΛΗΤΙΚΗ 

ΒΙΑ!!!», κατάφερε 
να θριαμβεύσει 

στην αναμέτρηση. 
ευαισθητοποιώντας 

το κοινωνικό 
σύνολο και 

ιδιαίτερα τις 
νέες γενιές για 

την εξάλειψη 
οποιασδήποτε 

μορφής βίας στον 
αθλητισμό.
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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

2β

12.05.2022

Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών 2022: 
Σεβασμός στα δικαιώματα των Νοσηλευτών – Ε.Σ.Υ. δώσε 
λύσεις στα διαχρονικά και δίκαια αιτήματά μας

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.



Στις 25 Μαΐου 2022, διεξήχθησαν, υβριδικά, οι εκλογές των αντιπροσώπων για την ανάδειξη Διοικητικού 
Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής, της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., στο αμφιθέατρο του Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ».

Πριν τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, έλαβε χώρα η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων κατά την 
οποία παρουσιάστηκε το έργο του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και δόθηκε ο λόγος σε όλους 
τους Αντιπροσώπους να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Ακολούθως και με την καθολική αποδοχή των 
πεπραγμένων της Γενικής Συνέλευσης, πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές της Ομοσπονδίας και στην πρώτη 
συνεδρίαση των εκλεγμένων μελών, στις 27 Μαΐου 2022, συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο 
και η Ελεγκτική Επιτροπή.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – .Ε.Σ.Υ.:
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30.05.2022

2β
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας 
Συνδικαλιστικής Νοσηλευτικής Ομοσπονδίας του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας

Η καθολική 
συμμετοχή των 
Αντιπροσώπων 

σε όλες τις 
διαδικασίες, 
αναγνωρίζει 

εμπράκτως το έργο 
της Ομοσπονδίας, 

δίνοντας το 
έναυσμα για 
τη δυναμική 

διεκδίκηση όλων 
των διαχρονικών 

αιτημάτων των 
Νοσηλευτών, μέχρι 

την τελική μας 
δικαίωση.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., συγχαίρουμε όλους τους Συλλόγους 
Νοσηλευτών και τους Αντιπροσώπους της Ομοσπονδίας μας, για την ενεργό συμμετοχή τους, η οποία 
ανέδειξε τη συνδικαλιστική υγεία και την ομοψυχία, στους κόλπους της Ομοσπονδίας. Η καθολική συμμετοχή 
των Αντιπροσώπων σε όλες τις διαδικασίες, αναγνωρίζει εμπράκτως το έργο της Ομοσπονδίας, δίνοντας το 
έναυσμα για τη δυναμική διεκδίκηση όλων των διαχρονικών αιτημάτων των Νοσηλευτών, μέχρι την τελική 
μας δικαίωση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

Πρόεδρος: Γεώργιος Αβραμίδης
Α’ Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Σκουτέλης
Β’ Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Μπαλιόζογλου
Γενικός Γραμματέας: Τζαννής Πολυκανδριώτης
Αναπληρωτής Γραμματέας: Σοφία Τάνη
Ταμίας: Λάμπρος Μπίζας
Αναπληρωτής Ταμίας: Αθανάσιος Τζιάτζιος

Για την Ελεγκτική Επιτροπή της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.:

Γραμματή Φούτου
Μαρία Μουστάκη
Αμαλία Δροσοπούλου

Μέλη:
Μιχαήλ Μαντζανάς
Παναγιώτης Κοσκινάς
Απόστολος Κωτσής
Γεώργιος Αρβανίτης
Μαρία Κωστίκου
Χρήστος Ντάρδης
Θεοδώρα Μεταξιώτη
Νικόλαος Κιούσης

Αναπληρωματικό Μέλος:
Σταύρος Πανόπουλος

Σοφία Μπαλοδήμου
Μαρία Καλογήρου
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2β

13.06.2022

Οι Νοσηλευτές συμμετείχαν στο ORGAN DONATION RUN 2022, 
στηρίζοντας εμπράκτως το έργο της Αθλητικής Ομοσπονδίας 
Νεφροπαθών & Μεταμοσχευμένων

Οι Νοσηλευτές μαζί 
με Ολυμπιονίκες, 
μεταμοσχευμένους 
αθλητές και 
κοινωνικούς 
φορείς, ανέδειξαν 
με την παρουσία 
τους, το 
σημαντικό μήνυμα 
ευαισθητοποίησης 
της κοινωνίας 
για τη ΔΩΡΕΑ 
ΟΡΓΑΝΩΝ, 
στηρίζοντας το 
διαχρονικό έργο 
της Αθλητικής 
Ομοσπονδίας 
Νεφροπαθών & 
Μεταμοσχευμένων.

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο – Ε.Σ.Υ. συμμετείχε στην αθλητική εκδήλωση της Αθλητικής Ομοσπονδίας Νεφροπαθών & 
Μεταμοσχευμένων και της Περιφέρειας Αττικής: ORGAN DONATION RUN 2022, η οποία πραγματοποιήθηκε 
την Κυριακή 12 Ιουνίου 2022, στο Ο.Α.Κ.Α.

Οι Νοσηλευτές μαζί με Ολυμπιονίκες, μεταμοσχευμένους αθλητές και κοινωνικούς φορείς, ανέδειξαν με την 
παρουσία τους, το σημαντικό μήνυμα ευαισθητοποίησης της κοινωνίας για τη ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ, στηρίζοντας 
το διαχρονικό έργο της Αθλητικής Ομοσπονδίας Νεφροπαθών & Μεταμοσχευμένων. Παράλληλα, τίμησαν με 
την παρουσία τους όλους τους δωρητές οργάνων, τους λήπτες τους, αλλά και όλους τους συνανθρώπους μας, 
οι οποίοι περιμένουν μια σωτήρια μεταμόσχευση.

Ο αγώνας προσέφερε συγκινητικές στιγμές, καθώς μέσα από προσωπικές καταθέσεις ψυχής, συμπολίτες 
μας, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει μεταμοσχεύσεις, μοιράστηκαν τις εμπειρίες και τους αγώνες τους, 
αναδεικνύοντας το μεγαλείο της ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ.

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., συγχαίρει όλους τους συμμετέχοντες φορείς και ιδιαιτέρως την Αθλητική 
Ομοσπονδία Νεφροπαθών & Μεταμοσχευμένων για την υποδειγματική διοργάνωση του ORGAN DONATION 
RUN 2022, δηλώνοντας αρωγός και συνοδοιπόρος στο πολύ σημαντικό έργο της.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης
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Οι Νοσηλευτές μαζί με την Ποδοσφαιρική Ομάδα της 
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σκοράραν ΥΠΕΡ της 
ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ!!!

30.06.2022

2β

Η ποδοσφαιρική ομάδα της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. στο πλαίσιο της κοινωνικής ευαισθητοποίησης για την 
προαγωγή του υγιούς αθλητισμού, αγωνίστηκε απέναντι στην ποδοσφαιρική ομάδα της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού, με το κοινωνικό μήνυμα: «Γκολ στην αθλητική υγεία, φιλία και επικοινωνία». Τον αγώνα 
παρακολούθησε πλήθος κόσμου, γεγονός το οποίο είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικό, καθώς αποδεικνύεται ότι 
η κοινωνία έχει αγκαλιάσει πλέον τις κοινωνικές δραστηριότητες των Νοσηλευτών.

Ο αγώνας ήταν συναρπαστικός από το ξεκίνημα και κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του κόσμου μέχρι το 
τέλος. Νικήτρια ομάδα αναδείχτηκε η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με 1-0.

Για την ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. αγωνίστηκαν: Μεγαρχιώτης, Μεταξάς, Κιούσης, Κούρτης, Τσούμας, 
Παπαγεωργίου, Καπελάνος, Αλεξός, Εμμανουηλίδης, Τούσης, Πίτσος. Προπονητής: Κιούσης.

Για τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού αγωνίστηκαν: Φλαμπούρης, Σκιαδάς, Φλαμπουράρης, Μαγκλάρας, 
Γκιόκας, Μούρτζης, Καβούρης, Τσαντήλας, Μαριόλης, Τζώρτζης, Φραγκούλης, Γκοτζίδης, Μαμώνας, Μαντάς. 
Προπονητής: Κούκης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. συγχαίρει την ποδοσφαιρική ομάδα της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού, τον προπονητή της κ. Αλέξανδρο Κούκη, το διαιτητικό δίδυμο κ. Ευάγγελο Γιαννακουδάκη και κ. 
Δημήτριο Πεπέ, τον κ. Ανδρέα Μούρτζη από την ιστοσελίδα ΚΑΡΑΒΟΛΙΔΑ.GR., τον Α.Ο. Σταμάτας και το Δήμο 
Διονύσου για την εξαιρετική συνεργασία και τη διαρκή στήριξη στο κοινωνικό έργο των Νοσηλευτών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

Τον αγώνα 
παρακολούθησε 
πλήθος κόσμου, 

γεγονός το οποίο 
είναι ιδιαιτέρως 

ενθαρρυντικό, 
καθώς 

αποδεικνύεται ότι 
η κοινωνία έχει 

αγκαλιάσει πλέον 
τις κοινωνικές 

δραστηριότητες 
των Νοσηλευτών.



3

Ο ΛΟΓΟΣ
ΣΤΟΥΣ ΣΥ.ΝΟ.
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Εκλογή Δ.Σ. στο Πρωτοβάθμιο Σωματείο της 
ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. στο Νομό Αττικής

Σε συνέχεια των αρχαιρεσιών που έλαβαν χώρα την 1η Απριλίου 2022 στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» και 
μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, της επικύρωσης των αποτελεσμάτων και της συνεδρίασης των εκλεγμένων 
μελών προέκυψε, ομόφωνα, η παρακάτω σύνθεση για το Διοικητικό Συμβούλιο & την Εξελεγκτική Επιτροπή:

Διοικητικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος: Γεώργιος Κούρτης 
Αντιπρόεδρος Α’: Μιχαήλ Μαντζανάς
Αντιπρόεδρος Β’: Γεώργιος Ίντας 
Γεν. Γραμματέας: Σοφία Τάνη 
Ταμίας: Αριστείδης Κωστορρίζος
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: Γεώργιος Σιδηράς
Μέλος: Θεοδώρα Μεταξιώτη
Μέλος: Γραμματή Φούτου
Μέλος: Πελαγία Μπατίκα
Μέλος: Παναγιώτης Μπέσικος 
Μέλος: Ανδριάνα Θεοδωρακοπούλου

Εξελεγκτική Επιτροπή:
Πρόεδρος: Απόστολος Αρωνιάδας
Μέλος: Μαρία Καλογήρου
Μέλος: Χρυσούλα Δροσάτου 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Κούρτης Σοφία Τάνη

07.04.2022
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Π
Α

.Σ
Υ.

ΝΟ. - Ε.Σ.Υ.

Πανελλήνιος Σύλλογος Νοσηλευτών
Ε.Σ.Υ.

12.04.2022

Σύσταση Διοικητικού Συμβουλίου 
ΣΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. Κοζάνης ΣΥ

.Ν
Ο

. -
 Ε

.Σ.
Υ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
Ν. Κοζάνης

Διοικητικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Βύρλιος
Αντιπρόεδρος: Ευδοξία Γιαννοπούλου
Γενικός Γραμματέας: Σοφία Κεσίδου
Ταμίας: Ελένη Τριγωνίδου
Μέλος: Χριστίνα Μπασούρη
Μέλος: Θεοφύλακτος Αθανασιάδης
Μέλος: Στέλλα Αδάμου
Αναπληρωματικό Μέλος: Μαρία Σιδηροπούλου

Εξελεγκτική Επιτροπή:
Ζωή Σίσκου
Σουλτάνα Καπλανίδου
Χρυσάνθη Τσικμά
Αντιπρόσωποι:
Ευδοξία Γιαννοπούλου
Κωνσταντίνος Βύρλιος
Σοφία Κεσίδου
Χριστίνα Μπασούρη
Θεοφύλακτος Αθανασιάδης

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Κωνσταντίνος Βύρλιος Σοφία Κεσίδου
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Τα εκλεγμένα κατά τις αρχαιρεσίες τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγκεντρώθηκαν στις 
25/03/2020 και αποφάσισαν την συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ως εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος: Μαρία Ζήκου

Αντιπρόεδρος: Αλέξανδρος Ραψωμανίκης

Γενικός Γραμματέας: Πηνελόπη Βούκια

Ταμίας: Απόστολος Τόπτσας 
Μέλη:
Κωνσταντίνος Μουσταΐρας 

Χριστίνα Μηνά 

Βασιλική Παρασκευοπούλου

Εξελεγκτική Επιτροπή:
Πρόεδρος: Αικατερίνη Καραμανώλη

Μέλος: Βασιλική Λιόντου 
Μέλος: Αναστασία Τσιρογιάννη

Αντιπρόσωποι: 
Ιωάννης Τριανταφυλλούδης

Πηνελόπη Βούκια

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

H Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Μαρία Ζήκου Πηνελόπη Βούκια

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΣΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. Κέρκυρας, εκλογή 

Εξελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων

15.04.2022

Η Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών εορτάζεται κάθε χρόνο από το 1965 στις 12 Μαΐου με πρωτοβουλία του 
Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτών (ICN) και αποτελεί την ελάχιστη πράξη τιμής και αναγνώρισης στο έργο και 
στην προσφορά των νοσηλευτών σε όλο τον κόσμο. Η νοσηλευτική φροντίδα απαιτεί υψηλό αίσθημα ευθύνης, 
ενσυναίσθηση, αφοσίωση, κουράγιο, δύναμη ψυχής και αγάπη προς τον συνάνθρωπο.

Για το 2022 το θέμα της σημαντικής αυτής εορτής είναι: « Νοσηλευτές: Μια φωνή να ηγείται – η επένδυση 
στη Νοσηλευτική και ο σεβασμός των δικαιωμάτων για την διασφάλιση της παγκόσμιας υγείας». Η παγκόσμια 
κοινότητα θα πρέπει να επικεντρωθεί για το 2022 στην ανάγκη να προστατευθεί και να υποστηριχθεί το 
Νοσηλευτικό επάγγελμα, επενδύοντας στους Νοσηλευτές προκειμένου να επιτευχθεί η ενίσχυση και η βελτίωση 
των συστημάτων υγείας σε όλο τον κόσμο.

 Νοσηλευτές, σε ένα εξαιρετικά απαιτητικό και επικίνδυνο εργασιακό περιβάλλον ακόμα και για την ίδια τους 
τη ζωή, αντιμετωπίζουν με απίστευτη δύναμη και αφοσίωση τις προκλήσεις των συστημάτων υγείας. Αποτέλεσαν 
και συνεχίζουν να αποτελούν, σημαντική παράμετρο στην αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid-19, γεγονός που 
καταξιώνει και αναδεικνύει στη συνείδηση όλων, τον ιδιαίτερο ρόλο και την προσφορά αυτών των ανθρώπων.

11.05.2022

ΣΥ
.Ν
Ο

. -
 Ε

.Σ.
Υ. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑ

Σ

Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
Ν. Κέρκυρας

ΣΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. Ξάνθης:
Δελτίο Τύπου για την Παγκόσμια 

Ημέρα Νοσηλευτή

ΣΥ
.Ν
Ο

. -
 Ε

.Σ.
Υ. Ν. ΞΑΝΘΗΣ

Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
Ν. Ξάνθης
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Ειδικότερα στη χώρα μας, ενώ λαμβάνουν την αναγνώριση και την αγάπη των πολιτών, εισπράττουν την 

απαξίωση της πολιτείας, καθώς εργάζονται σε υποστελεχωμένες δομές υγείας με αποδοχές που δεν είναι επαρκείς 
για αξιοπρεπή διαβίωση. Αυτή την ανεπάρκεια της πολιτείας προσπαθούν καθημερινά να την καλύπτουν με την 
αυταπάρνηση που δείχνουν στους χώρους εργασίας αλλά και με την επιστημονική τους κατάρτιση, προκειμένου 
να έχουν όλοι οι ασθενείς την καλύτερη υγειονομική περίθαλψη.

Δυστυχώς οι υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα εκ μέρους της πολιτείας δεν λύνουν τα προβλήματα ούτε των 
Νοσηλευτών, ούτε των ασθενών που έχουν δικαιολογημένες απαιτήσεις από τις υπηρεσίες υγείας και βλέπουν 
τα προβλήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας να διαιωνίζονται.

Οι αρμόδιοι να δώσουν δύναμη στους Νοσηλευτές επενδύοντας στο έργο τους με πράξεις γιατί αυτό θα 

ωφελήσει ολόκληρη την κοινωνία.

Η υγεία των πολιτών δεν μπορεί να περιμένει.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

O Πρόεδρος O Γεν. Γραμματέας

Χρήστος Καριώτης Αλέξανδρος Μιτσικάρης

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του 
Συλλόγου Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ. – Π.Φ.Υ.

23.05.2022

Σας ενημερώνουμε ότι οι εκλογές του, ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. Ε.Σ.Υ.- Π.Φ.Υ για τη θητεία 2022 – 2025 πραγματοποιήθηκαν 
στις 05-05-2022 και ώρα 14.30 – 17.30 στο Νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ (Αμφιθέατρο)

Τα εκλεγμένα κατά τις αρχαιρεσίες τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγκεντρώθηκαν στις 19-05-

2022 και αποφάσισαν την συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ως εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος: Λουκία Κεραμιδά
Αντιπρόεδρος: Ελένη Διαμαντοπούλου
Γενικός Γραμματέας: Ειρήνη Θεολογίδου
Ταμίας: Χριστίνα Μπενέκου 

Μέλη:
Παρασκευή Αρσενοπούλου
Μαργαρίτα Λουμίδου
Άννα Μπαρμπούτση

Εξελεγκτική Επιτροπή: 
Αικατερίνη Μπουζίκα
Αναστασία Προσωπάρη
Ροδιά Στούκα

Αντιπρόσωποι: 
Παρασκευή Αρσενοπούλου
Ελένη Διαμαντοπούλου
Ειρήνη Θεολογίδου
Λουκία Κεραμιδά 
Άννα Μπαρμπούτση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

H Πρόεδρος H Γεν. Γραμματέας

Λουκία Κεραμιδά Ειρήνη Θεολογίδου

ΠΑ
.Σ
Υ.
ΝΟ

. -
 Ε.Σ.Υ. - Π.Φ

.Υ.

Πανελλήνιος Σύλλογος Νοσηλευτών
Ε.Σ.Υ. - Π.Φ.Υ.
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Σας γνωρίζουμε, ότι κατόπιν των προβλεπόμενων αρχαιρεσιών που πραγματοποιήθηκαν στο Αγρίνιο στις 
19 Ιανουαρίου 2022, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, η Ελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου Νοσηλευτών ΕΣΥ Ν. 

Αιτωλοακαρνανίας και οι Αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία έχουν ως εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος: Κωνσταντίνα Αργυρίου
Αντιπρόεδρος: Γεωργία Σινάνη 
Γενικός Γραμματέας: Νικόλαος Ζαρκαδούλας 
Ταμίας: Μαρία Μήνα
Μέλη:
Σπυριδούλα Μπαλάσκα
Ειρήνη Μελετοπούλου
Αγγελική Σταθοκωστοπούλου 

Ελεγκτική Επιτροπή:
Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Πατσέας 
Άννα Ρίζου
Θεοδόσιος Κόκκιος

Αντιπρόσωποι: 
Κωνσταντίνα Αργυρίου 
Μαρία Μήνα 
Γεωργία Σινάνη 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος O Γεν. Γραμματέας

Κωνσταντίνα Αργυρίου Νικόλαος Ζαρκαδούλας

Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Συλλόγου Νοσηλευτών 

Ε.Σ.Υ. Ν. Αιτωλοακαρνανίας

23.05.2022

Σας ενημερώνουμε ότι οι εκλογές του, Συλλόγου Νοσηλευτών ΕΣΥ Ν. Μεσσηνίας πραγματοποιήθηκαν στις 
10-03-2022.

Τα εκλεγμένα κατά τις αρχαιρεσίες τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγκεντρώθηκαν στις 09-05-
2022 και αποφάσισαν την συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ως εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος: Ελισάβετ Μπαστούνη
Αντιπρόεδρος: Γεωργία Γεωργιοπούλου 
Γενικός Γραμματέας: Βασιλική Κουτελιάρη
Ταμίας: Γεωργία- Αγγελική Αθανασοπούλου

Εξελεγκτική Επιτροπή:
Σταυρούλα Αγγελή 
Φωτεινή Γιαννακοπούλου
Αγγελική Παξιμάδη 

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Συλλόγου Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ. Ν. Μεσσηνίας

23.05.2022

ΣΥ.Ν

Ο.
 - 
Ε.
Σ.
Υ.

 Ν

. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝ
Α

Ν
ΙΑΣ

Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
Ν. Αιτωλοακαρνανίας

ΣΥ
.Ν
Ο

. -
 Ε

.Σ

.Υ. 
Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑ

Σ

Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
Ν. Μεσσηνίας
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Μέλη:
Βασίλειος Νικολόπουλος 
Δήμητρα Συκά 
Θεοδώρα Παϊβανά

Αντιπρόσωποι: 
Βασιλική Κουτελιάρη
Ελισάβετ Μπαστούνη
Γεωργία Γεωργιοπούλου 
Βασίλειος Νικολόπουλος 
Δήμητρα Συκά 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος H Γεν. Γραμματέας

Ελισάβετ Μπαστούνη Βασιλικη Κουτελιάρη

3

23.05.2022

ΣΥ

.Ν
Ο.

 -
 Ε

.Σ
.Υ

. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σ

Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
Ν. Θεσσαλονίκης

Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Συλλόγου Νοσηλευτών 
Ε.Σ.Υ. Ν. Θεσσαλονίκης

Σήμερα στις 20/04/2022 στο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, συγκροτήθηκε σε σώμα το 
νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Ν. Θεσσαλονίκης

Κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας είχαμε τα εξής αποτελέσματα:

Διοικητικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος: Γεώργιος Μπαλιόζογλου
Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Κυλούδης 
Γενικός Γραμματέας: Ζαχαρίας Μόσχογλου
Ταμίας: Σοφία Κοταρίδου

Μέλη:
Γεώργιος Δήμου
Σοφία Ζουρνατζή
Ιωάννης Τσολάκογλου

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

O Πρόεδρος O Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Μπαλιόζογλου Ζαχαρίας Μόσχογλου

25.05.2022

ΣΥ
.Ν
Ο

. -
 Ε

.Σ.
Υ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑ

Σ

Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
Ν. Λακωνίας

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου 
Νοσηλευτών - Ε.Σ.Υ. Ν. Λακωνίας

Στις 28/03/2022, τα εκλεγμένα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Λακωνίας 

συγκεντρώθηκαν και αποφάσισαν την συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ως εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος: Αικατερίνη Γαλάνη
Αντιπρόεδρος: Αικατερίνη Τσέτσεκα 
Γενικός Γραμματέας: Γεωργία Γκιουζέλη
Ταμίας: Χριστίνα Κολλινιάτη

Μέλη:
Κλεομένια Αναστασοπούλου 
Γεωργία Μπουζιάνη 
Θεόδωρος Λύρας

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

H Πρόεδρος H Γεν. Γραμματέας

Αικατερίνη Γαλάνη Γεώργια Γκιουζέλη
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01.06.2022

Σήμερα 1/6/2022 έλαβε χώρα επίσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου του πρωτοβάθμιου σωματείου 
ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ Ν. Αττικής στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου μας υποδέχθηκαν ο 
Διοικητής κ. Ελευθέριος Μπούλιας, η Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κ. Χρυσή Μπαμπιονιτάκη και στελέχη 
του Νοσοκομείου.

Ακολούθησε επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία», όπου μας 
υποδέχθηκαν η Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κα Βάϊα Ζαγανά, όπως και οι Υποδιευθυντές Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας και στελέχη του Νοσοκομείου.

Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε όλα τα ουσιαστικά ζητήματα που άπτονται της νοσηλευτικής, και όχι 

μόνο, επικαιρότητας. Τέθηκαν επί τάπητος τα προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι συνάδελφοι, σε 
συνάρτηση με τις ιδιαιτερότητες που διέπουν τα συγκεκριμένα νοσοκομεία, με την υποστελέχωση και όλα τα 
αρνητικά της παρελκόμενα να αποτελούν κυρίαρχο θέμα συζήτησης.

Ο ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. - Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής συνεχίζει τον κύκλο των συναντήσεων στα νοσοκομεία της Αττικής και με 
τις σημερινές επισκέψεις σε δύο από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας, επισημαίνει τις δυσκολίες των 
συναδέλφων στην καθημερινότητά τους, κοινωνώντας τες μέσω των δράσεών του, στην προσπάθεια εξεύρεσης 
ουσιαστικών λύσεων. Ευχαριστούμε τη Διοίκηση και τα στελέχη των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών για τη σημερινή 
εποικοδομητική συζήτηση και φιλόξενη υποδοχή.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

O Πρόεδρος H Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Κούρτης Σοφία Τάνη

Επισκέψεις ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής 
στα Νοσοκομεία Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

και Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»ΠΑ
.Σ
Υ.
Ν
Ο.

 - 
Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗ

Σ

Πανελλήνιος Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
Ν. Αττικής
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Ο ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής είναι στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει τα μέλη του που είναι Προϊστάμενοι 
της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» και 
διεκδίκησαν δικαστικά μέσω της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. την αναδρομική καταβολή της διαφοράς του επιδόματος 
ευθύνης, ότι η πίστωση των χρημάτων αναδρομικά θα γίνει άμεσα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, μέχρι 
τις 10/06/2022.

Η εξαίρεση των προϊσταμένων τμημάτων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων, σε σχέση με τους 
υπόλοιπους προϊσταμένους σε όλο το δημόσιο τομέα, για το ύψος του επιδόματος ευθύνης, αποτέλεσε μια αδικία, 
η οποία πλέον αποκαθίσταται με τη δικαστική δικαίωση την οποία πέτυχε η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ και την αναδρομική 
καταβολή της διαφοράς του επιδόματος.

Ο ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να στέκεται αρωγός σε όλα τα μέλη του, 
καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

O Πρόεδρος H Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Κούρτης Σοφία Τάνη

ΠΑ
.Σ
Υ.
Ν
Ο.

 - 
Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗ

Σ

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

Άμεση καταβολή αναδρομικά της διαφοράς του 
επιδόματος ευθύνης στους Προϊσταμένους του 
Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

22.06.2022

Σας ενημερώνουμε ότι οι εκλογές του, Συλλόγου Νοσηλευτών ΕΣΥ Ν. Αχαΐας πραγματοποιήθηκαν στις 17-
06-2022.

Τα εκλεγμένα κατά τις αρχαιρεσίες τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγκεντρώθηκαν στις 21-06-
2022 και αποφάσισαν την συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ως εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος: Χαράλαμπος Λεβέντης
Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνα Κουμάντου
Γενικός Γραμματέας: Απόστολος Δεληγάκης
Ταμίας: Χρήστος Μαρνέρας

Μέλη:
Γεώργιος Αρβανίτης 
Κωνσταντίνος Γραμματίκας
Νικόλαος Βεσκούκης

Ελεγκτική Επιτροπή:
Μαρία Ζησιμοπούλου
Βασιλική Παλιοκώστα
Μάλαμα Κεχαγιά

ΣΥ
.Ν
Ο

. -
 Ε.

Σ.Υ. Ν. ΑΧΑΪΑΣ

Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
Ν. Αχαΐας

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΣΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Ν. Αχαΐας, Εκλογή Ελεγκτικής 
Επιτροπής και Αντιπροσώπων
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22.06.2022

Αντιπρόσωποι: 
Χαράλαμπος Λεβέντης
Χρήστος Μαρνέρας 
Γεώργιος Αρβανίτης
Γεώργιος Γραμματίκας
Κωνσταντίνα Κουμάντου
Κωνσταντίνος Γραμματίκας
Ουρανία Παναγοπούλου
Ελένη Αλμπάνη
Απόστολος Καρατσικάκης

Αριστείδης Αγγελακόπουλος 
Νικόλαος Βεσκούκης
Μαρία Ζησιμοπούλου
Βασιλική Καρακώστα
Γεωργία Λαλαγιάννη
Δέσποινα Νησίδη
Μάλαμα Κεχαγιά
Μαρία Μητροπούλου
Δημήτριος Μπαμπίλης

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

O Πρόεδρος O Γεν. Γραμματέας

Χαράλαμπος Λεβέντης Απόστολος Δεληγάκης

Σας γνωρίζουμε, ότι κατόπιν των προβλεπόμενων αρχαιρεσιών που πραγματοποιήθηκαν στη ΒΕΡΟΙΑ στις 
8/4/2022, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, η Ελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου Νοσηλευτών ΕΣΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ 
και οι Αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία έχουν ως εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο: 
Πρόεδρος: Δήμητρα Βενιοπούλου
Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Φωτιάδης 
Γενικός Γραμματέας: Έλλη Χατζηστυλλή
Ταμίας: Ελένη Χαϊντούτη 
Μέλη:
Χρυσούλα Μπεκιάρη
Αικατερίνη Μπαμπέτσα 
Εμμανουήλ Γιαννακοβίτης 

Ελεγκτική Επιτροπή:
Στυλιανός Χονδροματίδης
Μαγδαληνή Λαγούδη
Διάνα Σαμαρά

Αντιπρόσωποι:
Δήμητρα Βενιοπούλου 
Κωνσταντίνος Φωτιάδης
Έλλη Χατζηστυλλή

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

H Πρόεδρος H Γεν. Γραμματέας

Δήμητρα Βενιοπούλου Έλλη Χατζηστυλλή

Σύσταση Διοικητικού Συμβουλίου ΣΥ.ΝΟ. – 
Ε.Σ.Υ. Ν. Ημαθίας, Ελεγκτικής Επιτροπής

και Αντιπροσώπων
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Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
Ν. Ηµαθίας
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Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗ
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Πανελλήνιος Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
Ν. Αττικής

Επίσκεψη ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. 
Ν. Αττικής στο Γενικό Νοσοκομείο 
Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων» 

 Σήμερα 29/6/2022 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου του πρωτοβάθμιου 
σωματείου ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ Ν. Αττικής στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων», όπου μας 
υποδέχθηκαν η Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κ. Γαρυφαλλιά Φυσέκη, ο Υποδιευθυντής Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας κ. Γεώργιος Ίντας και στελέχη του Νοσοκομείου.

Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε όλα τα ουσιαστικά ζητήματα της νοσηλευτικής επικαιρότητας. Τέθηκαν 
επί τάπητος τα προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι συνάδελφοι, σε συνάρτηση με τις ιδιαιτερότητες 
που διέπουν το συγκεκριμένο νοσοκομείο. Η υποστελέχωση, τα έντυπα του ΟΔΙΠΥ αλλά και οι προκλήσεις της 
πανδημίας Covid-19, αποτέλεσαν κυρίαρχα θέματα συζήτησης.

Ο ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. συνεχίζει τον κύκλο των συναντήσεων στα νοσοκομεία της Αττικής και με τη σημερινή 
επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων», επισημαίνει τις δυσκολίες των συναδέλφων 
στην καθημερινότητά τους.

Ευχαριστούμε τα στελέχη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας για τη σημερινή εποικοδομητική συζήτηση και 
φιλόξενη υποδοχή. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

O Πρόεδρος H Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Κούρτης Σοφία Τάνη



4

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
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Δήμητρα Βενιοπούλου
Πρόεδρος ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. Ν. Ημαθίας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτριών –Νοσηλευτών, θέλω να συγχαρώ όλο το νοσηλευτικό 
προσωπικό που με αίσθημα ευθύνης δίνουν καθημερινά τον δικό τους αγώνα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες 
που βιώνουμε. 

Ο Σύλλογος Νοσηλευτών – Ε.Σ.Υ. Ν. Ημαθίας συγχαίρει κι ευχαριστεί όλο το νοσηλευτικό προσωπικό των 
νοσοκομείων και ιδιαίτερα τα δύο τελευταία χρόνια, όπου με τη σφοδρότητα της πανδημίας, οι νοσηλεύτριες 
κι οι νοσηλευτές έγιναν υπόδειγμα ανθρωπιάς, ηρωισμού κι ανθρωπισμού. Στρατιώτες της ζωής έσωσαν 
ανθρώπους, επλήγησαν σοβαρά οι ίδιοι, εξουθενώθηκαν σωματικά και ψυχικά στη μάχη της πανδημίας. Οι 
νοσηλευτές μπορούν να τα καταφέρουν με τον επαγγελματισμό, την προσαρμοστικότητα, την ομαδική εργασία 
και τη συναδελφικότητα καθώς και να συμβάλλουν καθοριστικά στη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας 
και στη διασφάλιση της Δημοσίας Υγείας, καθοριστικά με αλληλεγγύη, φιλότιμο κι ευθύνη. Ωστόσο, η επαρκής 
στελέχωση αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για κάθε νοσηλευτή που εισέρχεται στο σύστημα υγείας.

Σήμερα τιμούμε, όχι με λόγια και ευχολόγια αλλά με έργα και δράση, καλώντας τους νοσηλευτές σε αγώνα 
και διεκδίκηση των εργασιακών μας δικαιωμάτων.

Με δεδομένες τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν, η διεκδίκηση και ικανοποίηση των πάγιων 
θεσμικών μας αιτημάτων θα ισχυροποιήσουν τη θέση και το ρόλο του νοσηλευτή:

• Ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.
• Μόνιμο προσωπικό.
• Βελτίωση μισθολογικών απολαβών.
• Εκπαιδευτική και επιστημονική αναβάθμιση του κλάδου.

Νοσηλευτικό Ιστορικό:
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Υ. Ν. ΗΜΑΘΙΑ
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Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
Ν. Ηµαθίας

Λουκία Κεραμίδα
Πρόεδρος ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. Π.Φ.Υ.

Η Νοσηλευτική αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς κλάδους του Συστήματος Υγείας. Χωρίς τους 
νοσηλευτές δεν μπορεί να λειτουργήσει και να αποδώσει κανένα σύστημα υγείας. Η 12η Μαΐου Παγκόσμια 
Ημέρα Νοσηλευτών αποτελεί την ελάχιστη πράξη τιμής, ηθικής ανταμοιβής και αναγνώρισης στο έργο και 
στην προσφορά των νοσηλευτών σε όλο τον κόσμο.

Ειδικότερα αυτή την περίοδο, το έργο των Νοσηλευτών, αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί, σημαντική 
παράμετρο στην αντιμετώπιση της πανδημίας COVID - 19. Οι Νοσηλευτές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας, από αρχή της πανδημίας έδωσαν και δίνουν τον δικό τους αγώνα, σηκώνοντας ένα μεγάλο μέρος 
στη διαχείριση της πανδημίας. Δεν «τεμπελιάζουν», δεν «πλέκουν ή κεντούν» όπως μας έχουν κατηγορήσει 
στο παρελθόν, δεν είναι Νοσηλευτές β΄ κατηγορίας. Δίνουν το δικό τους αγώνα σε μία υποστελεχωμένη 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, δίχως ακόμη να υπάρχουν οργανογράμματα στα Κέντρα Υγείας, δίχως να 
υπάρχουν διακριτοί ρόλοι και καθηκοντολόγιο, δίχως να υπάρχει Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, δίχως 
να τυγχάνουν της αναγνώρισης που πρέπει να έχουν. 

Αντιθέτως τι να περιμένει κανείς σε μία καθαρά ιατροκεντρική Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, που ακόμη 
και οι αξιολογήσεις των Νοσηλευτών γίνονται από τους Διευθυντές ιατρούς και όχι από Νοσηλευτές όπως 
συμβαίνει στα Νοσοκομεία! Βιώνουμε την πλήρη απαξίωση της πολιτείας, καταλήξαμε οι παρίες του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας. Χρόνια ολόκληρα για αναβάθμιση ακούμε αλλά αναβάθμιση δεν βλέπουμε! Μάλλον 

ΠΑ
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Υ.
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 Ε.Σ.Υ. - Π.Φ
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Πανελλήνιος Σύλλογος Νοσηλευτών
Ε.Σ.Υ. - Π.Φ.Υ.
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βλέπουμε….. ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ, όπως αποδείχτηκε με το νέο νομοσχέδιο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 
του οποίου οι επισημάνσεις της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. για την ανάδειξη και την αναβάθμιση του Κοινοτικού 
Νοσηλευτή μέσα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, παρέμειναν στα αρχεία… της Δημόσιας Διαβούλευσης. 

Η πολυπληθέστερη ομάδα υγείας που παρέχει ολιστική φροντίδα στον ασθενή δεν μπορεί να είναι αυτόνομη 
και να ηγείται της ομάδας υγείας, αλλά με το νέο νομοσχέδιο του 2022 και ειδικότερα με το άρθρο 32, ναι 
μεν η πολιτεία επιτέλους έχει την βούληση να συσταθεί νοσηλευτική υπηρεσία, αλλά… εντάσσει σε θέσεις 
ευθύνης όχι μόνο νοσηλευτές, μα και άλλους επαγγελματίες υγείας (μαίες, επισκέπτες υγείας, κοινωνικούς 
λειτουργούς, διαιτολόγους κ.λπ.), οι οποίοι σαφώς και δεν διαδραματίζουν τον ίδιο ρόλο, όπως οι Νοσηλευτές 
στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ωστόσο όμως το ιατροκεντρικό νομοσχέδιο επιθυμεί να τους επιβάλλει 
ως Προϊστάμενους στις δομές Π.Φ.Υ.. 

Επιπροσθέτως, οι επισκέψεις κατ’ οίκον εξακολουθούν να πραγματοποιούνται χωρίς υποδομές και οι 
Νοσηλευτές τις πραγματοποιούν με ιδία μέσα, χωρίς αποζημιώσεις, όπως επίσης και τις διακομιδές ασθενών 
, οι οποίες εκτελούνται με την επιβολή εντολών από τις Υγειονομικές Περιφέρειες είτε γιατί δεν υπάρχει το 
απαιτούμενο ιατρικό προσωπικό είτε γιατί δεν υπάρχουν τα πληρώματα ασθενοφόρων!

Και σαφέστατα, ακόμα δεν έχει βρεθεί λύση στο ζήτημα της αναβάθμισης των πτυχίων Τ.Ε. σε Π.Ε..., 
άλλωστε το εθνικό Σύστημα Υγείας είναι τόσο τοξικό, που οι εναπομείναντες Τ.Ε….με τα χρόνια θα εκλείψουν…
οπότε ποιος ο λόγος της αναβάθμισης; 

Άρα για ποια αναγνώριση μιλάμε, όταν ακόμα δεν έχουμε ενταχθεί στα Β.Α.Ε., όταν ακόμα δεν έχει γίνει 
ακόμη Σύσταση Κλάδου Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ, όταν ακόμα δεν γίνονται μόνιμες προσλήψεις Νοσηλευτών, 
όταν δεν υπάρχει Ειδικό Μισθολόγιο; Ας μην είμαστε αχάριστοι όμως… υπάρχει ένα επισφαλές εργασιακό 
περιβάλλον…

Ας καταλάβουν επιτέλους ότι ΧΩΡΙΣ τους Νοσηλευτές δεν μπορεί να λειτουργήσει και να αποδώσει κανένα 
σύστημα υγείας και καμιά μεταρρύθμιση. Η Π.Φ.Υ. δεν λειτούργησε ποτέ όπως έπρεπε και οι Νοσηλευτές 
απαξιώνονται διαχρονικά. Ζητούμε έμπρακτη αναγνώριση του ρόλου μας και όχι τα ετήσια ευχολόγια σας!

Νικόλαος Ρίζος
Πρόεδρος ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. Ν. ΤρικάλωνΣΥ
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Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
Ν. Τρικάλων

Η Διεθνής Ημέρα Νοσηλευτών γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο κάθε 12 Μαΐου, την επέτειο της γέννησης 
της Florence Nightingale. Για το 2022, το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών (ICN) όρισε σαν θέμα για 
την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών: «Επενδύστε στη Νοσηλευτική και σεβαστείτε τα δικαιώματα για να 
διασφαλίσετε την παγκόσμια υγεία». 

Αυτή η ξεχωριστή ημέρα παρέχει την ευκαιρία να αναλογιστούμε το ρόλο που έπαιξαν οι Νοσηλευτές 
αναγνωρίζοντας το πολύτιμο και καινοτόμο έργο κατά τη διάρκεια του COVID-19 και όχι μόνο. Οι Νοσηλευτές 
εργάζονται για να παρέχουν φροντίδα κάτω από τις πιο ακραίες και δύσκολες συνθήκες δημιουργώντας 
νέα μονοπάτια ως απάντηση στις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις, διατηρώντας σε υψηλό επίπεδο 
των υπηρεσιών υγείας, προσφέροντας ολιστική φροντίδα. Είναι όμως ευθύνη όλων να αναγνωρίσουν την 
συνεισφορά των Νοσηλευτών στο σύστημα υγείας, γιατί οι αγώνες τους σπάνια εκτιμώνται παρόλο που 
έχουν γίνει οι ήρωες στην προσπάθεια για τη σωτηρία και τη θεραπεία ασθενών εν μέσω της θανατηφόρας 
πανδημίας. 

Το ξέσπασμα του COVID – 19 έχει αφήσει όλα τα τμήματα της κοινωνίας με τεράστια «πανδημική 
κούραση» και οι Νοσηλευτές ήταν αυτοί που πρώτοι από όλους βιώσαν αυτή την «πανδημική κόπωση», 
έχοντας τον κεντρικό ρόλο στο συστήματα της υγειονομικής περίθαλψης, δείχνοντας τεράστια αφοσίωσης, 
αποφασιστικότητα, ανιδιοτέλεια και θάρρος προσπαθώντας να διασφαλίσουν την παγκόσμια υγεία.

Είναι καιρός να ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στην ψυχική ευημερία των Νοσηλευτών, εστιάζοντας στην 
ανάγκη προστασίας και υποστήριξης στο Nνοσηλευτικό επάγγελμα έτσι ώστε για να γίνει αρωγός επένδυσης 
για την ενίσχυση των Συστημάτων υγείας σε όλο τον κόσμο. Κοιτώντας μπροστά, πρέπει να υποστηρίξουμε 
τα δικαιωμάτων των Νοσηλευτών και να δείξουμε τον σεβασμό που τους αρμόζει. Το νοσηλευτικό επάγγελμα 
είναι λειτούργημα, είναι ρόλος ζωής και παροχή φροντίδας που απαιτεί διανοητική, συναισθηματική και φυσική 
προσπάθεια και έχει ως στόχο την ικανοποίηση των αναγκών του αρρώστου, την φυσική του φροντίδα και την 
ψυχολογική του υποστήριξη.
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Η επένδυση στη Νοσηλευτική Επιστήμη είναι απαραίτητη για τη βιωσιμότητα των Συστημάτων Υγείας, 

δημιουργώντας Επιστήμονες Υγείας που είναι εφοδιασμένοι με ακαδημαϊκή κατάρτιση και κατάλληλες 
δεξιότητες που μπορούν να προσαρμοστούν στις εξελισσόμενες και εκτεταμένες ανάγκες Υγείας της 
παγκόσμιας κοινότητας.

 Η πανδημία του COVID-19 ανέδειξε έντονα τον ζωτικό ρόλο των Νοσηλευτών και της Νοσηλευτικής 
Επιστήμης. Οι ακραίες συνθήκες εργασίας είναι επιζήμιες για την υγεία των Νοσηλευτών, το να αναγνωριστεί 
το έργο τους είναι απίστευτα σημαντικό, δημιουργώντας μια μεγάλη ευκαιρία να διασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα 
των Νοσηλευτών μπορούν να προστατευτούν καλύτερα στο μέλλον. Λένε ότι ο γιατρός θεραπεύει, αλλά οι 
Νοσηλευτές είναι τα πιο κοντινά άτομα και φροντίζουν τον ασθενή, που υποφέρει σωματικά και ψυχικά από 
ασθένειες, από πόνο και από τον φόβο του θανάτου. Βιώνουν όλες τις ψυχικές διακυμάνσεις των ανθρώπων 
με κατανόηση, υπομονή και ανεκτικότητα. 

Νοσηλευτική σημαίνει όλα ή τίποτα, ζεις με ένταση, με πάθος, με αυταπάρνηση και χωρίς συμβιβασμούς. 
Δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη στη δουλειά του Νοσηλευτή, όλα είναι μια συνεχής πρόκληση και ένα 
καθημερινό στοίχημα με τη ζωή και τον θάνατο. Τα συναισθήματα είναι ασύγκριτα: «Τίποτα δεν μπορεί να 
συγκριθεί με τον πόνο κάθε φορά που χάνεται ένας ασθενής. Τίποτα όμως δε συγκρίνεται και με τη δύναμη 
που παίρνει, όταν σώζει μία ζωή!». Έτσι προχωρά και συνεχίζει και ορμά στη μάχη σαν ήρωας, γιατί οι 
Νοσηλευτές είναι οι μικροί, οι μεγάλοι καθημερινοί μας ήρωες. Είναι, λοιπόν, γεγονός ότι η Νοσηλευτική είναι 
η «ραχοκοκαλιά της περίθαλψης», που συμβάλλει αποφασιστικά στην υγεία του πλανήτη. Όλοι εμείς, αλλά 
κυρίως η πολιτεία πρέπει να αναγνωρίσει έμπρακτα τους αγώνες και τις αγωνίες αυτών των ανθρώπων και 
να ενισχύσει το σημαντικό τους έργο, αλλά πρωτίστως να ενισχύσει τη δύναμη και τη φωνή τους!

Σήμερα, 12 Μαΐου, υψώνουμε τη φωνή μας, ευελπιστώντας να εισακουστούμε γιορτάζοντας τη Παγκόσμια 
Ημέρα Νοσηλευτών 2022.

Χρήστος Ντάρδης
Πρόεδρος ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. Ηπείρου

Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή 2022: «Οι Νοσηλευτές πρέπει να ενισχυθούν για 
να έχουν ηγετικό ρόλο στα Συστήματα Υγείας»

Η Παγκόσμια Ημέρα του Νοσηλευτή, την οποία γιορτάζουμε κάθε χρόνο στις 12 Μαΐου, έρχεται να μας 
θυμίσει ότι χωρίς την ενδυνάμωση των νοσηλευτών, κάθε προσπάθεια για βελτίωση των συστημάτων υγείας 
θα είναι μάταιη. Η πανδημία COVID - 19 που δοκίμασε τόσο τον νοσηλευτικό κλάδο όσο και τα συστήματα 
υγείας παγκοσμίως, δείχνει να υποχωρεί. Ωστόσο, αυτό που χρειάζεται να παραμείνει ανυποχώρητο είναι το 
ενδιαφέρον για την ενίσχυση του ρόλου των νοσηλευτών σε όλες τις δομές υγείας και στην κοινωνία μας. 

Η πανδημία ανέδειξε στο μέγιστο βαθμό όλες τις παθογένειες των συστημάτων αλλά και τις δυσκολίες που 
βρίσκονται στο δρόμο των νοσηλευτών για να επιτελέσουν το έργο τους. Οι δυσθεώρητες απώλειες από την 
πανδημία όχι μόνο δεν είναι απλά νούμερα, αλλά αποτελούν ένα ηχηρό σήμα συναγερμού για την ενίσχυση 
εκείνων που μοχθούν για την προαγωγή της υγείας και ευεξίας όλων των μελών της κοινωνίας. Ενισχύοντας 
τους νοσηλευτές, η υγεία θα εξελιχθεί σε ένα αγαθό προσβάσιμο από περισσότερους και με ποιοτικότερα 
χαρακτηριστικά. 

Σε όλο τον κόσμο, αυτή την απαιτητική περίοδο, οι νοσηλευτές προσπαθούν όχι μόνο να στηρίξουν με όλες 
τις δυνάμεις τους τις υγειονομικές δομές, αλλά και να επικοινωνήσουν τα αιτήματά τους, τα οποία από καιρό 
έχουν θέσει. Αιτήματα που πλέον φαίνονται πιο λογικά και με αδιαμφισβήτητη βάση. 

Βασικό αίτημα των νοσηλευτών αποτελεί η επάνδρωση των δομών υγείας με προσωπικό λαμβάνοντας 
υπόψη τις πραγματικές ανάγκες και όχι μαθηματικά μοντέλα. Αυτό θα προάγει την αποτελεσματικότερη και 
ποιοτικότερη παροχή φροντίδας υγείας και σίγουρα θα μειώσει τα επίπεδα του στρες που έχει κατακλύσει 
τους νοσηλευτές και εμποδίζει το έργο τους.

Η αύξηση μισθών και παράλληλα η θέσπιση ενός νέου μισθολογίου που θα αναγνωρίζει τη φύση 
του επαγγέλματος και θα τους ανταμείβει πραγματικά είναι ένα ακόμη πάγιο αίτημα των νοσηλευτών. 
Οι κυβερνήσεις πρέπει να πράξουν πέρα από τις υποσχέσεις και να αναλάβουν δράσεις προς αυτήν την 
κατεύθυνση. Χρειάζεται, μέσω πολιτικής βούλησης, να ενεργοποιήσουν μηχανισμούς που θα επιτρέψουν τη 
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χρηματοδότηση του νέου μισθολογίου και με αυτόν τον τρόπο να επιβραβεύσουν την πολύτιμη προσφορά των 
νοσηλευτών στα συστήματα υγείας.

Επιπρόσθετα, η επένδυση στην εκπαίδευση των νοσηλευτών θα πρέπει να γίνει προτεραιότητα καθώς 
οι ανάγκες τους για εκμάθηση νέων δεξιοτήτων και απόκτηση νέων γνώσεων ήταν και είναι τεράστιες. Τα 
νέα δεδομένα ανέδειξαν περισσότερο αυτές τις ανάγκες τόσο σε επίπεδο οργάνωσης και στελέχωσης όσο 
και σε ατομικό επίπεδο. Οι νοσηλευτές χρειάζονται όσο ποτέ άλλοτε την εκπαίδευση και τις γνώσεις για να 
ενισχυθούν αλλά και να διευκολύνουν την εργασία τους. 

Τέλος, η αναγκαιότητα για την ύπαρξη ενός ασφαλούς και σωστά οργανωμένου χώρου εργασίας αποτελεί 
γνώριμο αίτημα των νοσηλευτών. Η πολυπλοκότητα λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας προβάλει ως 
απαραίτητη την ύπαρξη ενός σταθερού και ισορροπημένου περιβάλλοντος εργασίας. Εκτός από την επαρκή 
στελέχωση, η υποστήριξη των νοσηλευτών σε ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο είναι αναγκαία προϋπόθεση 
για τη δραστική μείωση του εργασιακού στρες και του φαινομένου του burnout. 

Ο ρόλος του νοσηλευτή στη φροντίδα υγείας ήταν και θα είναι καθοριστικός. Η ενίσχυση αυτού του ρόλου 
μέσω της λήψης άμεσων και δραστικών μέτρων είναι πλέον επιβεβλημένη.

Μαρία Κωστίκου
Πρόεδρος ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. Ν. Πιερίας
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Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
Ν. ΠιερίαςΓιορτάσαμε και φέτος την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή, γιορτάσαμε και πέρυσι το Παγκόσμιο Έτος που 

ήταν αφιερωμένο σε μας. Οποία χαρά!!!
Θα περίμενε κανείς η Ελληνική πολιτεία συντασσόμενη με το Παγκόσμιο γίγνεσθαι, να αναγνωρίσει 

την αυτοθυσία και την υπερπροσπάθεια, που ειδικά την περίοδο της πανδημίας κατέβαλε το νοσηλευτικό 
προσωπικό και να επιβραβεύσει έμπρακτα τον πολύτιμο αυτό στυλοβάτη του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Δυστυχώς όμως πέρα από το χειροκρότημα, την έκφραση ευγνωμοσύνης και το χτύπημα στην πλάτη οι 
νοσηλευτές μείναμε στο περιθώριο... Είναι ανάγκη λοιπόν να θέσουμε τον δάκτυλον εις τον τύπον των ήλων, 
ώστε να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε για τα αυτονόητα!!!

Έχουμε και λέμε:
Α) Το νοσηλευτικό λειτούργημα εξ’ ορισμού, ανήκει τόσο στα Βαρέα, όσο και στα Ανθυγιεινά Επαγγέλματα 

κι αυτό είναι κάτι που η κοινή λογική αναγνωρίζει. Για την Ελληνική Πολιτεία όμως είναι... Δευτέρα μεσημέρι!!! 
Εδώ και χρόνια μας παραπέμπουν από το ένα Υπουργείο στο άλλο, από τον Άννα στον Καϊάφα και λύση 
δεν προσφέρουν. Μας έχουν ομήρους σε ένα καθεστώς όπου θα πρέπει ο νοσηλευτής να κάνει βάρδιες 
και ωράρια μέχρι τα 67 του!!! Έφτασε όμως η ώρα θα δοθεί λύση και να ενταχθούμε ΑΜΕΣΑ & ΟΛΟΙ οι 
Νοσηλευτές που υπηρετούμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ανεξαρτήτως του χρόνου πρόσληψης μας. 

Β) Για την εύρυθμη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι ανάγκη να υπάρξουν προσλήψεις 
νοσηλευτικού προσωπικού, διότι μόνο έτσι θα διασφαλιστεί υγεία του ελληνικού λαού. Είναι ανάγκη 
να επανδρωθούν όλα τα Νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας, τα Αγροτικά Ιατρεία σε όλη την Επικράτεια με το 
προβλεπόμενο προσωπικό. 

Οφείλει επομένως να αναθεωρήσει η Πολιτεία τον τρόπο που μας αντιμετωπίζει, να αντιληφθεί τις 
διαστάσεις του προβλήματος και να προχωρήσει στην ένταξη μας στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, 
προσλαμβάνοντας παράλληλα και ικανό αριθμό συναδέλφων για να κρατήσει στη ζωή το σύστημα. 

Είναι ανάγκη επομένως το ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ να γίνει από ζητούμενο ΠΡΑΞΗ!!! 
Τότε μόνο θα δικαιολογήσουν το λόγο ύπαρξης τους οι πολιτικές ηγεσίες, οι οποίες μας θυμούνται μόνο 

όταν μας έχουν ανάγκη. Να θυμούνται όμως, ότι έχουνε γνώση οι φύλακες!!!
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Α) Επικουρικό προσωπικό - Χορήγηση γονικής άδειας 
Αναλύει ο Απόστολος Δεληγάκης, Γενικός Γραμματέας ΣΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. Αχαΐας

5

Αναφορικά με το καθεστώς απασχόλησης 
του επικουρικού προσωπικού των δημόσιων 
νοσοκομείων επισημαίνονται τα εξής.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 
6 του Νόμου 3329/2005, «Το χρονικό διάστημα 
απασχόλησης του επικουρικού προσωπικού δεν 
μπορεί να είναι μικρότερο των έξι μηνών και 
μεγαλύτερο του ενός έτους. Το χρονικό διάστημα 
της απασχόλησης του ανωτέρω προσωπικού 
ορίζεται στη σύμβαση που συνάπτει με τον φορέα 
στον οποίο θα απασχοληθεί».

Σύμφωνα με την αμέσως επόμενη παράγραφο 
7, «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».

Τέλος, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο 
της αμέσως επόμενης παραγράφου 8, «Το 
απασχολούμενο επικουρικό προσωπικό αμείβεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το 
προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου 
χρόνου των ίδιων φορέων».

Εκ τούτων έπεται, ότι εκ της κείμενης 
νομοθεσίας δεν διαφαίνεται κάποια εξομοίωση 
του επικουρικού προσωπικού με τους μόνιμους 
δημοσίους υπαλλήλους. Μόνον ως προϋπηρεσία 
εκλαμβάνεται η απασχόληση του επικουρικού 
προσωπικού, το οποίο κατά τα λοιπά εξομοιώνεται 
με το προσωπικό που απασχολείται με συμβάσεις 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Ενόψει τούτων δεν μπορεί να υποστηριχθεί, 
για παράδειγμα, η άποψη, ότι το επικουρικό 
προσωπικό διατηρεί τα δικαιώματα των λοιπών 
μονίμων δημοσίων υπαλλήλων, όπως ενδεικτικώς 
είναι το δικαίωμα λήψεως εκπαιδευτικής άδειας για 
την παρακολούθηση μεταπτυχιακού προγράμματος 
σπουδών. Κι αυτό γιατί οι επίμαχες διατάξεις 
του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα περί των 
εκπαιδευτικών αδειών αφορούν αποκλειστικώς 

τους μονίμους δημοσίους υπαλλήλους και όχι 
όσους απασχολούνται σε δημόσιους φορείς με 
συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Οι παραπάνω σκέψεις αναλογικώς 
καταλαμβάνουν και το ζήτημα υπολογισμού των 
ημερών αδείας που δικαιούται ένας υπάλληλος, 
που απασχολείται ως επικουρικό προσωπικό, 
χωρίς να μπορεί να θεμελιωθεί η άποψη, ότι για τον 
υπολογισμό αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
τυχόν προϋπηρεσία του υπαλλήλου τούτου είτε 
ως επικουρικού προσωπικού, είτε υφ’οιανδήποτε 
άλλη σχέση εργασίας διατηρούσε με νοσοκομείο ή 
άλλον δημόσιο φορέα. 

2. Ωστόσο, οι υπάλληλοι που υπηρετούν ως 
επικουρικό προσωπικό, άρα συνδέονται με τον 
φορέα απασχόλησής τους με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, είναι δυνατόν 
να υποστηριχθεί, ότι υπάγονται στο ρυθμιστικό 
πεδίο του ΠΔ 410/1988, που αφορούν την 
Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της 
κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των 
λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις διατάξεις του 
άρθρου 22 του ΠΔ 410/1988, «Οι διατάξεις 
του Υπαλληλικού Κώδικα για τις άδεις κύησης 
και τοκετού ισχύουν και για το προσωπικό του 
Κεφαλαίου αυτού». Εν προκειμένω προβλέπεται 
ευθέως η αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του 
Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 23 του 
ως άνω ΠΔ, «Στους απασχολούμενους με 
οικογενειακές υποχρεώσεις στο Δημόσιο, τα 
Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α., με οποιαδήποτε σχέση, 
εφαρμόζονται ως προς τη γονική άδεια ανατροφής 
ή άλλες διευκολύνσεις οι διατάξεις του Κεφαλαίου 
Α` του ν. 1483/1984 (άρθρα 1 - 18), σύμφωνα 
με όσα ορίζονται ειδικότερα στις διατάξεις του Ν.Δ/
τος 193/1988 (ΦΕΚ 84/6.5.1988 τ.Α`)».

Σύμφωνα, λοιπόν, με το άρθρο 5 παρ. 1 του 
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Νόμου 1483/1984, «Ο γονέας που έχει τις 
προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 
και έχει συμπληρώσει ένα (1) χρόνο εργασίας στον 
ίδιο εργοδότη δικαιούται να λάβει Γονική άδεια 
ανατροφής του παιδιού, στο χρονικό διάστημα 
από τη λήξη της άδειας μητρότητας μέχρις ότου 
το παιδί συμπληρώσει ηλικία τριών και μισό (3 
1/2) ετών. Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, 
η διάρκειά της μπορεί να φθάσει τους τρεις και 
μισό (3 1/2) μήνες για κάθε γονέα και δίνεται από 
τον εργοδότη, με βάση τη σειρά προτεραιότητας 
των απασχολούμενων στην επιχείρηση για κάθε 
ημερολογιακό έτος. 

Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου 
ισχύουν και για τους απασχολούμενους στο 
Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους οργανισμούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης».

3. Τέλος, αναφορικά με το ζήτημα της 
χορήγησης γονικής άδειας σε γονέα υπάλληλο, που 
συνδέεται με τον φορέα απασχόλησής του με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
όπως συμβαίνει με το επικουρικό προσωπικό, 
επισημαίνονται τα ακόλουθα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του 
Νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ Α΄ 89), «Σκοπός των 
άρθρων 48 έως 54 του παρόντος Κεφαλαίου 
είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 
στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου της 
8ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή 
της αναθεωρημένης συμφωνίας - πλαισίου 
για τη γονική άδεια, η οποία έχει συναφθεί 
στις 18 Ιουνίου 2009 από τις διακλαδικές 
οργανώσεις των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων 
(BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP και ETUC)».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 
παρ. 1-2, «1. Οι διατάξεις των άρθρων 48 έως 
54 του παρόντος Κεφαλαίου αφορούν στους 
εργαζόμενους γονείς και ορίζουν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις για τη διευκόλυνση της εναρμόνισης 
των γονεϊκών και επαγγελματικών τους 
ευθυνών, λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη 
ποικιλομορφία των οικογενειακών δομών και την 
ανάγκη προώθησης της ισότητας των ευκαιριών 
και της μεταχείρισης ανδρών και γυναικών.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 48 έως 54 του 

παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται σε όλους 
τους εργαζόμενους γονείς, φυσικούς, θετούς ή 
ανάδοχους, που απασχολούνται στον ιδιωτικό, 
το δημόσιο τομέα, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους Ο.Τ.Α. και 
τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως οριοθετείται 
από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 
του ν. 1256/1982 (Α’65), με οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας ή μορφή απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων 
μερικής απασχόλησης και ορισμένου χρόνου, 
των συμβάσεων ή σχέσεων μέσω επιχείρησης 
προσωρινής απασχόλησης, του άρθρου 115 του 
ν. 4052/2012 (Α’41) και της έμμισθης εντολής, 
ανεξάρτητα από τη φύση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, οι διατάξεις 
του συγκεκριμένου Νόμου καταλαμβάνουν και 
όσους απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε φορείς του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις διατάξεις του άρθρου 
50 του ως άνω Νόμου, «1. Ο εργαζόμενος γονέας 
έχει δικαίωμα γονικής άδειας ανατροφής του 
παιδιού μέχρις ότου συμπληρώσει την ηλικία 
των έξι (6) ετών, με σκοπό την εκπλήρωση των 
ελάχιστων υποχρεώσεων ανατροφής προς αυτό.

2. Για τη χορήγηση της γονικής άδειας 
ανατροφής οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν 
συμπληρώσει ένα (1) χρόνο συνεχόμενης ή 
διακεκομμένης εργασίας στον ίδιο εργοδότη, 
εκτός αν ορίζεται ευνοϊκότερα από ειδική διάταξη 
νόμων, διαταγμάτων, κανονισμών, Συλλογικών 
Συμβάσεων Εργασίας, Διαιτητικών Αποφάσεων ή 
συμφωνιών εργοδοτών και εργαζομένων.

3. Η γονική άδεια ανατροφής είναι άνευ 
αποδοχών, χορηγείται εγγράφως για περίοδο 
τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών και αποτελεί 
ατομικό δικαίωμα κάθε γονέα, χωρίς δυνατότητα 
μεταβίβασης.

4. Η γονική άδεια ανατροφής χορηγείται 
εφάπαξ ή τμηματικά, με βάση σχετική αίτηση του 
εργαζόμενου, όπου διευκρινίζεται η έναρξη και η 
λήξη της. Η γονική άδεια ανατροφής χορηγείται 
από τον εργοδότη με βάση τη σειρά προτεραιότητας 
των απασχολούμενων στην επιχείρηση για 
κάθε ημερολογιακό έτος. Αιτήσεις χορήγησης 
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γονικής άδειας γονέων παιδιών με αναπηρία, 
με μακροχρόνια ή αιφνίδια ασθένεια και μόνων 
γονέων λόγω θανάτου γονέα, ολικής αφαίρεσης 
της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης τέκνων, 
χορηγούνται με απόλυτη προτεραιότητα.

5. Αν υπάρχουν περισσότερα παιδιά, το 
δικαίωμα των γονέων είναι αυτοτελές για το 
καθένα από αυτά, εφόσον από τη λήξη της άδειας 
που δόθηκε για το προηγούμενο παιδί μεσολάβησε 
ένας (1) χρόνος πραγματικής απασχόλησης στον 
ίδιο εργοδότη, εκτός αν ορίζεται ευνοϊκότερα από 
ειδική διάταξη νόμων, διαταγμάτων, κανονισμών, 
Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, Διαιτητικών 
Αποφάσεων ή συμφωνιών εργοδοτών και 
εργαζομένων.

6. Αν και οι δύο γονείς απασχολούνται στον ίδιο 
εργοδότη, αποφασίζουν με κοινή δήλωσή τους, 
κάθε φορά, ποιος από τους δύο θα κάνει πρώτος 
χρήση αυτού του δικαιώματος και για πόσο χρονικό 
διάστημα.

7. Σε περίπτωση θανάτου γονέα, ολικής 
αφαίρεσης της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης 
τέκνου, η γονική άδεια ανατροφής της παραγράφου 
3 του παρόντος άρθρου χορηγείται στο διπλάσιο 
στον άλλο γονέα. Σε περίπτωση διάστασης ή 
διαζυγίου το δικαίωμα είναι αυτοτελές για κάθε 
γονέα.

8. Τη γονική άδεια ανατροφής δικαιούται και 
ο εργαζόμενος ο οποίος υιοθετεί ή αναδέχεται 
τέκνο ηλικίας έως έξι (6) ετών. Η άδεια χορηγείται 
μετά την περαίωση της διαδικασίας υιοθεσίας ή 
αναδοχής, ενώ τμήμα αυτής μπορεί να χορηγείται, 
με αίτηση του εργαζόμενου και στο προ της 
ολοκλήρωσης των ως άνω διαδικασιών διάστημα. 
Το ανωτέρω δικαίωμα ισχύει μέχρι τα οκτώ (8) 
έτη του παιδιού, σε περίπτωση που η διαδικασία 
υιοθεσίας ή αναδοχής δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι 
την ηλικία των έξι (6) ετών αυτού».

Επισημαίνεται, τέλος, ότι σύμφωνα με την 
παράγραφο 5 του ως άνω άρθρου 10 του 

Νόμου 3329/2005, «α) Η διάρκεια του χρόνου 
απασχόλησης του επικουρικού προσωπικού 
της παραγράφου 2 καθορίζεται στην απόφαση 
του Υπουργού Υγείας της παραγράφου 3 και 
αναφέρεται ρητά σε κάθε απόφαση τοποθέτησης 
του Διοικητή της Υ.ΠΕ., καθώς και σε κάθε σύμβαση 
εργασίας που συνάπτεται. Σε κάθε περίπτωση, το 
χρονικό διάστημα της απασχόλησης δεν μπορεί να 
είναι μικρότερο του ενός (1) έτους και μεγαλύτερο 
των δύο (2) ετών.

β) Το επικουρικό προσωπικό, κατά το χρόνο 
απασχόλησής του, αμείβεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό με 
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου των 
ίδιων φορέων. Η δαπάνη για την αμοιβή του 
βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του 
φορέα, στον οποίο εργάζονται. Οι διατάξεις της 
εργατικής νομοθεσίας, όπως αυτές για τις άδειες 
των εργαζομένων και για τα επιδόματα που αυτοί 
δικαιούνται, ισχύουν και εφαρμόζονται και για το 
επικουρικό προσωπικό.

γ) Ο χρόνος απασχόλησης του επικουρικού 
προσωπικού στους φορείς της παραγράφου 
2 υπολογίζεται ως χρόνος προϋπηρεσίας και 
θεωρείται προσόν για την κατάληψη μόνιμης θέσης 
αντίστοιχου κλάδου στο δημόσιο τομέα».

Από τις παραπάνω διατάξεις, που 
προσδιορίζουν το καθεστώς απασχόλησης του 
επικουρικού προσωπικού, ευχερώς συνάγεται, ότι 
επί των συγκεκριμένων εργαζομένων εφαρμόζεται 
πλήρως η κείμενη εργατική νομοθεσία εν σχέσει με 
άδειες και επιδόματα, όπως ισχύει για το σύνολο 
των ιδιωτικών υπαλλήλων, χωρίς πρόβλεψη περί 
εξαιρέσεων.

Κατά συνέπεια, οι εργαζόμενοι ως επικουρικό 
προσωπικό θα πρέπει να απολαμβάνουν 
ομοίως των διατάξεων περί της προστασίας της 
μητρότητας, όπως ακριβώς οι διατάξεις αυτές 
ισχύουν και εφαρμόζονται επί όλων ανεξαιρέτως 
των ιδιωτικών υπαλλήλων. 
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 
3-6 του Νόμου 4771/2021, όπως ισχύουν μετά 
την αντικατάστασή τους από τις ρυθμίσεις του άρ-
θρου 266 του Νόμου 4798/2021, «3. Η απασχό-
ληση του ιατρικού προσωπικού στα εμβολιαστικά 
κέντρα των δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας Φρο-
ντίδας Υγείας και στα εμβολιαστικά κέντρα υψηλής 
δυναμικότητας που λειτουργούν υπό την εποπτεία 
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 
κατά τις μη εργάσιμες ημέρες (Σάββατα - Κυρια-
κές - αργίες) αποζημιώνεται ως μικτή εφημερία, 
σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 3205/2003 (Α` 
297), πλην των ειδικευόμενων ιατρών, η οποία 
αποζημιώνεται ως ενεργής εφημερία. Η απασχό-
ληση του ιατρικού προσωπικού των Τοπικών Ομά-
δων Υγείας κατά τις μη εργάσιμες ημέρες (Σάββατα 
- Κυριακές - αργίες) αποζημιώνεται ως μικτή εφη-
μερία Επιμελητή Α`.

4. Η απασχόληση του λοιπού προσωπικού των 
εμβολιαστικών κέντρων της παρ. 1, τις ημέρες από 
Δευτέρα έως Παρασκευή, πραγματοποιείται σε 
δύο βάρδιες ως εξής: α) πρωινή βάρδια: 07:00 - 
14:30, β) απογευματινή βάρδια: 14:30 - 22:00.

5. Η απασχόληση του λοιπού προσωπικού των 
εμβολιαστικών κέντρων της παρ. 1 τις ημέρες από 
Δευτέρα έως Παρασκευή και κατά τις ώρες 22:00 
έως 24:00 αποζημιώνεται, σύμφωνα με την περ. 
β` της υποπαρ. 3 της παρ. Α` του άρθρου 20 του 
ν. 4354/2015 (Α` 176). Η απασχόληση του προ-
σωπικού του πρώτου εδαφίου τα Σάββατα αποζη-
μιώνεται σύμφωνα με την περ. γ` της υποπαρ. 3 
της παρ. Α` του άρθρου 20 του ν. 4354/2015. 
Οι ώρες απασχόλησης του λοιπού προσωπικού 
στα εμβολιαστικά κέντρα πραγματοποιούνται καθ` 
υπέρβαση του ανώτατου ορίου ωρών της υποπαρ. 
2 της παρ. Α` του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.

6. Στο λοιπό προσωπικό, που απασχολείται στα 
εμβολιαστικά κέντρα της παρ. 1, χορηγείται επι-
πλέον καθαρό ποσό είκοσι (20) ευρώ, ανά εργα-
ζόμενο για εκάστη ημέρα απασχόλησής του κατά 
τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες, υπό την 
προϋπόθεση της απασχόλησής του τουλάχιστον έξι 
(6) ώρες ημερησίως κατά τις ανωτέρω ημέρες. Το 

Β) Εμβολιαστικά Κέντρα – Αποζημίωση απασχόλησης
Αναλύει ο Κωνσταντίνος Βύρλιος, Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Ν. Κοζάνης

ανωτέρω ποσό είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο 
και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, 
κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάτα-
ξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος 
ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής 
εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 
4172/2013 (Α` 167), δεν δεσμεύεται και δεν 
συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορο-
λογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δή-
μους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα 
πιστωτικά ιδρύματα».

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις διατάξεις της περίπτω-
σης γ΄ της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου 
Α΄ του άρθρου 20 του Νόμου 4354/2015, «Η 
ωριαία αποζημίωση υπερωριακής εργασίας των 
υπαλλήλων που απασχολούνται σύμφωνα με τις 
διατάξεις των παραπάνω παραγράφων ορίζεται 
ως εξής: α) … γ) Για εργασία ημερήσια ή νυκτερινή, 
που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες: 
αα) Από την 6η πρωινή μέχρι την 22η ώρα, ίση με 
το ωρομίσθιο αυξημένο κατά σαράντα τοις εκατό 
(40%). ββ) Από την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή, 
ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά σαράντα πέντε 
τοις εκατό (45%)».

Ως εκ τούτου η απασχόληση νοσηλευτών σε 
εμβολιαστικό κέντρο το Σάββατο αποζημιώνεται 
για τις ώρες από 6η πρωινή έως και την 22η με 
ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά σαράντα (40%) 
τοις εκατό.

Σημειώνεται, ότι το ωρομίσθιο ορίζεται στο ένα 
διακοσιοστό ογδοηκοστό (1/280) του βασικού μι-
σθού του μισθολογικού κλιμακίου της εκπαιδευτι-
κής κατηγορίας του κάθε υπαλλήλου.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι πέραν της ως άνω 
αποζημίωσης η παράγραφος 6 ρητώς προβλέπει 
και την επιπλέον καταβολή καθαρού ποσού είκοσι 
(20) ευρώ, εφόσον συμπληρώνεται χρόνος απα-
σχόλησης τουλάχιστον έξι (6) ωρών την ημέρα 
Σάββατο.

Ενόψει των ανωτέρω χωρεί ο υπολογισμός της 
αποζημίωσης για την απασχόληση νοσηλευτών τα 
Σάββατα σε εμβολιαστικά κέντρα. 
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Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
Ν. Κοζάνης
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Γ) Διορισμός – Μη αποδοχή θέσης
Αναλύει ο Αριστείδης Κωστορρίζος, Ταμίας του ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 
1-2 του Νόμου 3754/2009, «1. Το νοσηλευτικό 
προσωπικό των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ, κα-
θώς και ΤΕ Επισκεπτών Υγείας και ΤΕ Μαιευτικής 
των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.Κ.Α. προσλαμβάνεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 
2190/1994, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Από την ημερομηνία πρόσληψης του και για 
μία πενταετία το προσωπικό των ως άνω κατηγο-
ριών και κλάδων δεν επιτρέπεται να απομακρυνθεί 
από τη θέση στην οποία διορίστηκε για οποιονδή-
ποτε λόγο και με οποιαδήποτε διαδικασία (απόσπα-

ση, μετάταξη, μετάθεση). Οι επιτυχόντες κατά την 
πιο πάνω διαδικασία που αποδέχονται το διορισμό 
τους τουλάχιστον δύο φορές και δεν προσέρχο-
νται να αναλάβουν υπηρεσία ή παραιτούνται μέσα 
σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης 
τους δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν για μία τρι-
ετία σε διαγωνισμούς πρόσληψης νοσηλευτικού 
προσωπικού στα Νοσοκομεία και τις μονάδες φρο-
ντίδας του Ε.Σ.Υ.Κ.Α.».

Εκ των ανωτέρω έπεται, ότι οσάκις ένας επιτυ-
χών σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ δεν αποδεχτεί τον 
διορισμό του, τότε δεν υφίσταται κάποια κύρωση. 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΔΙΔΑ-
Δ/Φ.69/185/οικ.19379/08-10-2021 Εγκυκλί-
ου του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου περί 
υπαλλήλων που έχουν τέκνο με αναπηρία προβλέ-
πονται τα εξής.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α’ της παρ. 
7 του άρθρου 47 του ν.4674/2020 αντικαθίστα-
ται το άρθρο 21 του Π.Δ. 410/1988 και στους 
υπαλλήλους με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ ισχύουν ανα-
λόγως τα οριζόμενα στις παραγράφους 2, 3 και 4 
του άρθρου 50 του ν. 3528/2007. Η παραπομπή 
αφορά στην ειδική άδεια των 22 ημερών και στην 
άδεια των 6 ημερών λόγω αναπηρίας, όπως δια-
μορφώθηκαν οι προϋποθέσεις χορήγησής τους 
μετά την τροποποίηση των διατάξεων με το άρθρο 
47 του ν.4674/2020 και σύμφωνα με τα αναλυτι-
κώς αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Α’ της παρούσας 
εγκυκλίου. Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με την ίδια 
διάταξη, οι άδειες των παραγράφων 2, 3 και 4 του 

άρθρου 50 του ν. 3528/2007χορηγούνται στους 
υπαλλήλους με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε αναλογία 
με βάση τη διάρκεια της σύμβασης που έχουν συ-
νάψει. Ο αριθμός των ημερών της ειδικής άδειας 
των 22 ημερών με βάση τη διάρκεια της σύμβασης 
υπολογίζεται ως εξής: 22 ημέρες (ή 32 κατά περί-
πτωση)/ 12μήνες Χ αριθμό μηνών που διαρκεί η 
σύμβαση. Σε περίπτωση που προκύπτει δεκαδικός 
αριθμός γίνεται στρογγυλοποίηση αυτού. 

Παράδειγμα: Υπάλληλος που προσλαμβάνεται 
στο Υπουργείο Εσωτερικών με σύμβαση ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 5 μηνών και 
είναι δικαιούχος της ειδικής άδειας 22 ημερών 
γιατί έχει τέκνο με Δ.Α.Δ., δικαιούται ειδική άδεια 
9 ημερών για όλη της διάρκεια της σύμβασής του. 
Εάν πάσχει και ο ίδιος ο υπάλληλος από νόσημα 
που χρήζει περιοδικής νοσηλείας η αναλογία υπο-
λογίζεται με βάση τις 32 ημέρες και ο υπάλληλος 
δικαιούται 13 ημέρες ειδική άδεια.
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Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
Ν. Αττικής
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Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
Ν. Ξάνθης

Δ) Χορήγηση άδειας Ι.Δ.Ο.Χ. για τέκνο με αναπηρία
Αναλύει ο Αλέξανδρος Μιτσικάρης, Γενικός Γραμματέας
ΣΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Ν. Ξάνθης
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Αντίστοιχα εφαρμόζονται και οι διατάξεις της 

παρ. 3 του άρθρου 50 του ΥΚ για την ειδική άδεια 
των 6 ημερών λόγω αναπηρίας του/της υπαλλή-
λου και/ ή των τέκνων του/ της και της παρ. 4 για 
τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ που 
έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες, εφόσον 
πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής των οι-
κείων διατάξεων (βλέπε Κεφάλαιο Α’ της αριθ. ΔΙ-
ΔΑΔ/Φ.69/ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/117/οικ. 11102/28-
5-2020 εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας, ΑΔΑ: 6ΣΦ-
146ΜΤΛ6-48Π).

Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 2-4 
του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, « 2. Υπάλληλοι 
που πάσχουν ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει 
από νόσημα, το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις 
αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, δικαιούνται 
ειδική άδεια με αποδοχές έως είκοσι δύο (22) ερ-
γάσιμες ημέρες τον χρόνο. Η ειδική άδεια του προ-
ηγούμενου εδαφίου χορηγείται και σε υπαλλήλους 
που έχουν τέκνα που πάσχουν από βαριά νοητική 
στέρηση ή σύνδρομο Down ή Διάχυτη Αναπτυξιακή 
Διαταραχή (Δ.Α.Δ.), εφόσον αυτά είναι ανήλικα ή 
ενήλικα που δεν εργάζονται λόγω των παθήσεων 
αυτών. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος δικαιού-
ται την ειδική άδεια για περισσότερα από ένα πά-
σχοντα πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρούσας, η ειδική άδεια με αποδοχές προσαυξά-
νεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα δύο (32) εργά-
σιμες ημέρες τον χρόνο. Σε περίπτωση που για το 
ίδιο πάσχον πρόσωπο δικαιούχοι της άδειας είναι 
περισσότεροι του ενός υπάλληλοι, η ειδική άδεια 
με αποδοχές προσαυξάνεται κατ’ ανώτατο όριο σε 
τριάντα δύο (32) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο για 
το σύνολο των δικαιούχων υπαλλήλων αθροιστικά. 
Με δήλωση των συνδικαιούχων υπαλλήλων καθο-
ρίζεται ο αριθμός των ημερών που θα λάβει κάθε 
δικαιούχος υπάλληλος από το σύνολο των τριάντα 
δύο (32) εργασίμων ημερών τον χρόνο που δικαι-
ούνται για το ίδιο πάσχον πρόσωπο αθροιστικά.

3. Υπάλληλοι που δεν υπάγονται στην παράγρα-

φο 2 και έχουν ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις 
εκατό (50%) και άνω, ή ανήλικα ή ενήλικα τέκνα, τα 
οποία δεν εργάζονται λόγω της αναπηρίας αυτής, 
με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) 
και άνω, δικαιούνται ειδική άδεια έξι (6) εργάσι-
μων ημερών με αποδοχές κάθε χρόνο, επιπλέον 
της κανονικής. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος δι-
καιούται την ειδική άδεια για περισσότερα από ένα 
πάσχοντα πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρούσας, η ειδική άδεια με αποδοχές προσαυξά-
νεται κατ’ ανώτατο όριο σε δέκα (10) εργάσιμες 
ημέρες τον χρόνο. Σε περίπτωση που για το ίδιο 
πάσχον πρόσωπο δικαιούχοι της άδειας είναι πε-
ρισσότεροι του ενός υπάλληλοι, η ειδική άδεια με 
αποδοχές προσαυξάνεται κατ’ ανώτατο όριο σε 
δέκα (10) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο για το σύ-
νολο των δικαιούχων υπαλλήλων αθροιστικά. Με 
δήλωση των συνδικαιούχων υπαλλήλων καθορίζε-
ται ο αριθμός των ημερών που θα λάβει κάθε δι-
καιούχος υπάλληλος από το σύνολο των δέκα (10) 
εργάσιμων ημερών τον χρόνο που δικαιούνται για 
το ίδιο πάσχον πρόσωπο αθροιστικά.

4. Οι άδειες των παραγράφων 2 και 3 χορηγού-
νται, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτές, 
και σε υπαλλήλους που έχουν οριστεί δικαστικοί 
συμπαραστάτες και τους έχει ανατεθεί δικαστικώς 
και η επιμέλεια των προσώπων αυτών, εφόσον η 
καθημερινή φροντίδα των προσώπων αυτών δεν 
παρέχεται από αρμόδια ιδρύματα και φορείς κοινω-
νικής πρόνοιας. Σε περίπτωση που η φροντίδα των 
προσώπων αυτών παρέχεται από αρμόδια ιδρύμα-
τα και φορείς κοινωνικής πρόνοιας, οι υπάλληλοι 
του προηγούμενου εδαφίου δικαιούνται, κατά περί-
πτωση, το ήμισυ των προβλεπομένων αδειών των 
παραγράφων 2 και 3, υπό τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται σε αυτές. Η άδεια της παραγράφου 2 χο-
ρηγείται στους δικαστικούς συμπαραστάτες και σε 
περίπτωση που οι συμπαραστατούμενοι πάσχουν 
από ανοϊκή συνδρομή, εφόσον πληρούνται και οι 
λοιπές προϋποθέσεις». 
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https://www.insider.gr/ygeia/224836/sti-boyli-nomoshedio-toy-ypoyrgeioy-ygeias-enishyetai-esy-me-15-dis-eyro-kai-6000
https://www.insider.gr/politiki/225793/pleyris-megalyteri-i-ypohreosi-ton-giatron-kai-nosileyton-na-emboliastoyn
https://maleviziotis.gr/2022/05/11/12-%CE%BC%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%85-2022-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CF%8E%CE%BD/
https://hania.news/2022/05/12/%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CE%AE%CE%BD%CF%85%CE%BC%CE%B1/
https://www.neakriti.gr/article/kriti/hania/1660188/pagosmia-imera-nosileuti-eortasmos-me-exadlitika-oraria-kai-upostelehomena-nosokomeia/
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https://flashnews.gr/post/512034/pagkosmia-imera-nosilefton-mia-imera-afieromeni-stous-nosileftes-tous-sygchronous-iroes/
https://www.tharrosnews.gr/2022/05/pagkosmia-imera-nosilefti-pylonas-stirixis-tou-systimatos-ygeias/
https://www.thermisnews.gr/2022/05/12-2022_0398363730.html
https://www.taxydromos.gr/m/450670/hmera-timhs-stoys-noshleytes.html
https://creta24.gr/i-perifereia-kritis-gia-tin-pagkosmia-imera-nosileyton-nosileytrion/
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https://www.haniotika-nea.gr/iroes-tis-epochis-oi-nosileytes-i-terastia-prosfora-toys-anadeiknyetai-se-synedrio-sta-chania-video/
https://www.zarpanews.gr/o-dimos-chanion-vraveyse-toys-nosileytes-gia-tin-prosfora-toys-quot-i-pandimia-mas-ekane-gnostoys-omos-de-gnorizoyn-ti-simasia-tis-epistimis-quot-video-photos/
https://www.protothema.gr/world/article/1246667/pagosmia-elleipsi-ugeionomikon-posoi-hreiazodai-akomi-gia-na-kalufthoun-oi-anages-tis-anthropotitas/
https://www.insider.gr/ygeia/228068/ereyna-toylahiston-43-ekat-ygeionomikoi-hreiazontai-pagkosmios-akomi-gia-tis-anagkes
https://flashnews.gr/post/526032/syl-nosilefton-esy-n-lasithiou-zitoun-epilogi-proistamenon-me-diadikasia-kriseon/?fbclid=IwAR2k-FGOmq6qU1zZsYM6Tm5YjLLNP6DYzjRkJ3riCWsZsoirFK6BouhY8VU


54

6
22.06.2022#16

https://www.insider.gr/politiki/232326/pleyris-eleghomeni-i-ayxisi-ton-kroysmaton-covid-prokiryxi-4000-nosileyton-sto-esy
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