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Αθήνα, 24/10/2022 
Αρ. Πρωτ.: 545  

 
                                                    Προς:  1. Υπουργό Υγείας (κ. Αθανάσιο Πλεύρη) 

E – mail: minister@moh.gov.gr 
 

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

 
3. Διοικητή 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής (κ. Παναγιώτη Στάθη) 

E – mail: protokollo@1dype.gov.gr 
 

Κοινοποίηση: 1. Διοικητή Γ.Ν.Ν.Ι. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ – ΠΑΤΗΣΙΩΝ» (κ. Χαράλµπο 
Πρίφτη) 

E – mail: grammateia.dioikisis@konstantopouleio.gr 
 

2. Αναπληρώτρια Διοικήτρια Γ.Ν.Ν.Ι. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ – ΠΑΤΗΣΙΩΝ»  
(κ. Αικατερίνη Μαχαιρά) 

E – mail: grammateia.dioikisis@konstantopouleio.gr 
 

3. Διευθυντή Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν.Ν.Ι. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ – ΠΑΤΗΣΙΩΝ» 
(κ. Μιχαήλ Μαντζανά) 

E – mail: m.mantzanas@konstantopouleio.gr 
  

Θέµα: Επισφαλής η λειτουργία του Γ.Ν.Ν.Ι. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ – 
ΠΑΤΗΣΙΩΝ» 

 
Αξιότιµοι, 
 
Κατόπιν πληθώρας αναφορών Νοσηλευτών – µελών της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., 

προς την Οµοσπονδία µας, οι οποίες αφορούν τις τραγικές ελλείψεις νοσηλευτικού 
προσωπικού στο  Γ.Ν.Ν.Ι. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ – ΠΑΤΗΣΙΩΝ» κι έχουν οδηγήσει 
σε παρατεταµένη επαγγελµατική εξουθένωση το υφιστάµενο νοσηλευτικό προσωπικό, 
σας εφιστούµε την προσοχή και παράλληλα καταγγέλλουµε την παγερή αδιαφορία 
σας, σχετικά το επισφαλές εργασιακό περιβάλλον στο εν λόγω Νοσοκοµείο. 

 
Όπως όλες οι υγειονοµικές υπηρεσίες λειτουργούν πλέον κάτω από τα όρια 

ασφαλείας και ιδιαιτέρως δε, οι Διευθύνσεις Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, το 



συγκεκριµένο Νοσοκοµείο αποδυναµώνεται διαρκώς, καθώς ανταποκρινόµενο στα 
αιτήµατα για µετακινήσεις Νοσηλευτικού Προσωπικού σε άλλες Υπηρεσίες Υγείας, δεν 
είναι σε θέση πλέον να παρέχει ένα σχετικά ασφαλές εργασιακό περιβάλλον στο 
Νοσηλευτικό Προσωπικό. Τα εβδοµαδιαία προγράµµατα αδυνατούν να 
ανταποκριθούν στις βασικές λειτουργικές απαιτήσεις στελέχωσης, καθώς η Διεύθυνση 
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας βιώνει καθηµερινά απώλειες σε ότι έχει να κάνει µε το 
ανθρώπινο δυναµικό. Πιο συγκεκριµένα, δεν έχει επιστρέψει ακόµα στο Νοσοκοµείο 
το Νοσηλευτικό Προσωπικό το οποίο έχει µετακινηθεί σε άλλες Υπηρεσίες Υγείας λόγω 
των έκτακτων αναγκών της πανδηµίας. Τα αιτήµατα για συνταξιοδοτήσεις, οι 
αναστολές εργασίας, η χρήση αναρρωτικών αδειών, αλλά και οι παραιτήσεις από το 
Νοσηλευτικό Προσωπικό, έχουν δηµιουργήσει ένα ακάλυπτο κενό >50 εργαζοµένων, 
προµηνύοντας την επικείµενη καταστροφική πορεία σε ότι αφορά τη λειτουργία του 
Νοσοκοµείου.  

 
Οι Νοσηλευτές στο Γ.Ν.Ν.Ι. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ – ΠΑΤΗΣΙΩΝ», 

αναγνωρίζουν τις προσπάθειες της Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και της 
Διοίκησης του Νοσοκοµείου, ώστε να εξοµαλυνθούν οι αντίξοες συνθήκες εργασίας, 
αλλά πλέον δεν αντέχουν την περαιτέρω επαγγελµατική εξουθένωση.  

 
Ως ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., εκπροσωπώντας τους Νοσηλευτές – µέλη µας, 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να λάβετε όλα τα απαραίτητα µέτρα και να προβείτε σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες, ώστε να διασφαλιστεί η εργασιακή ευµάρεια των Νοσηλευτών 
και η ασφαλής λειτουργία του Νοσοκοµείου.  

 
 

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

Ο Πρόεδρος                   Ο Γεν. Γραµµατέας 

Γεώργιος Αβραµίδης                Τζαννής Πολυκανδριώτης 

 
  


