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Δελτίο Τύπου 
 
Θέµα: Οι Νοσηλευτές δεν είναι έρµαια µικροπολιτικών εκτελεστικών 

επιτροπών. ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ και όλοι σας!!!  
 
Καθηµερινά επιβεβαιώνονται δυστυχώς οι µικροπολιτικές ονειρώξεις διαφόρων 

ανυπόστατων οργανώσεων, φορέων και συνδέσµων, οι οποίοι χωρίς να 
εκπροσωπούνται από εκλεγµένες διοικήσεις, πραγµατοποιούν συναντήσεις µε στελέχη 
του Υπουργείου Υγείας, ώστε να καθορίσουν τις τύχες του Νοσηλευτικού 
Επαγγέλµατος, χωρίς ούτε οι ίδιοι να φέρουν τον τίτλο του ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ!!! 

 
Με βασικό σκοπό την εκµηδένιση του επιστηµονικού τίτλου του ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ, 

επιχειρούν τον πλήρη κατακερµατισµό και την απαξίωση του επαγγελµατικού µας 
τίτλου, προσπαθώντας να πολτοποιήσουν τις διαδικασίες εισαγωγής στην Ανώτατη 
Εκπαίδευση και τη φοίτηση, ακυρώνοντας επί της ουσίας, τους κόπους όλων των 
Νοσηλευτών, οι οποίοι είτε µε πανελλήνιες εξετάσεις, είτε µε κατατακτήριες εξετάσεις 
αποφάσισαν να εξελιχθούν ή να µετεξελιχθούν ΣΠΟΥΔΑΖΟΝΤΑΣ!!! 

 
Με πρόσχηµα τα καθηκοντολόγια έρχονται να ανακαλύψουν το έτος 2022, ότι 

όλα τα Νοσοκοµεία αδυνατούν να συντάξουν προγράµµατα… Ξαφνικά ανακαλύπτουν 
τη σύσταση κλάδου Π.Ε. – Τ.Ε. – Δ.Ε. ως κάλυψη για την αποδόµηση του 
επαγγελµατικού µας τίτλου… όταν στο πρόσφατο παρελθόν, οι ίδιοι υπονόµευσαν τη 
σύσταση κλάδου Νοσηλευτών, καθώς όπως αποδεικνύεται, επιθυµούν διακαώς, τη 
δηµιουργία κάδου Νοσηλευτικού Προσωπικού!!! 

 
Αλησµόνητες δε, ήταν και οι οικογενειακές συγκεντρώσεις κατά τη διάρκεια της 

πανδηµίας, οι οποίες είχαν στόχο την παρεµπόδιση της ανάπτυξης του Νοσηλευτικού 
Επαγγέλµατος, τον οποίο αφενός πέτυχαν τότε…. και τώρα προσπαθούν να 
εφαρµόσουν ξανά, µε την ίδια τακτική, των δυναµικών ψηφοθηρικών - κλαδικών 
κινητοποιήσεων… 



Στον αντίποδα η ξεκάθαρη ψηφοθηρική στάση του Υπουργείου Υγείας, σε 
συνδυασµό και µε τις ευλογίες των κοµµατικά προσκυνηµένων φορέων, έρχονται να 
επισφραγίσουν απροκάλυπτα την ωµή πραγµατικότητα, ότι οποιοσδήποτε 
τυχάρπαστος φορέας ή στέλεχος, είναι σε θέση να ορίζει τις τύχες των ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, 
στο πλαίσιο ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ & και ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ!!! 

 
Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. δηλώνει ξεκάθαρα προς όλες τις κατευθύνσεις, 

ανεξαρτήτως προσώπων, κοµµατικών αποχρώσεων, οργανώσεων, συνδέσµων, καθώς 
και οποιουδήποτε άλλου ευφάνταστου µικροπολιτικού φορέα, τυχοδιωκτικού 
χαρακτήρα, στα πέριξ της Αριστοτέλους, ότι θα σταθεί εµπόδιο στις πολιτικές 
µαταιοδοξίες και στις ψηφοθηρικές συµπεριφορές, οι οποίες έχουν σκοπό να 
αποδηµήσουν τον τίτλο του ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ.   

 
 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΓΙΝΕΣΑΙ ΣΠΟΥΔΑΖΟΝΤΑΣ ΚΙ ΟΧΙ ΨΗΦΙΖΟΝΤΑΣ!!! 
 

Για το Διοικητικό Συµβούλιο 
Ο Πρόεδρος                                               Ο Γεν. Γραµµατέας 

Γεώργιος Αβραµίδης                                Τζαννής Πολυκανδριώτης 
 


