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Editorial

«Ο καθημερινός αγώνας των Νοσηλευτών είναι 
παράδειγμα προς μίμηση για όλους μας»
Με ιδιαίτερη χαρά παρευρέθηκα στην έναρξη του 22ου Πανελληνίου Συνεδρίου Νοσηλευτών 
που πραγματοποιήθηκε στην όμορφη Καλαμπάκα. Ένα συνέδριο πολύ σημαντικό που προέβλεπε 
στην υψηλού επιπέδου επιστημονική ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων αλλά και γνώσεων για τις 
τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της νοσηλευτικής επιστήμης. 

Παρά τους δύσκολους και χαλεπούς καιρούς στους οποίους δοκιμάζεται και βιώνει καθημερινά 
τόσο η ίδια η πατρίδα μας, όσο και ολόκληρη η παγκόσμια κοινότητα, οι νοσηλευτές και οι 
νοσηλεύτριες συνεχώς επιτυγχάνουν να κερδίζουν καθημερινά τον αληθινό θαυμασμό αλλά και 
τον σεβασμό όλων μας, με το αξιέπαινο και θεάρεστο, γεμάτο αγάπη έργο τους, με γνώμονα πάντα 
την φροντίδα και το καλό των ασθενών. Στην αποκατάσταση, η νοσηλευτική υπηρεσία αναλαμβάνει 
το δύσκολο ρόλο της φροντίδας των ασθενών, όπου φροντίδα σημαίνει η εξυπηρέτηση των 
ασθενών, η συμπαράσταση σε καθένα ξεχωριστά, η βοήθεια στις ανάγκες τους, η παρέα αλλά και 
το άγχος για την εξέλιξή τους με αποτέλεσμα τη δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης. 

Είναι οι σύγχρονοι ήρωες, οι επιστήμονες, οι συνεργάτες των ιατρών αυτοί που καταθέτουν την 
ψυχή τους στην εργασία επιμένοντας να τη βλέπουν όπως της αρμόζει: Ως λειτούργημα κι όχι ως 
επάγγελμα. Είναι τα πολυεργαλεία που δίνουν λύσεις εκεί που απαιτούνται, αυτοί που αποτελούν 
έναν από τους θεμέλιους λίθους του συστήματος υγείας, αυτοί που ασχολούνται καθημερινά με 
την προαγωγή, διατήρηση και επαναφορά της ανθρώπινης υγείας. Όπως όλοι γνωρίζουμε τα 
τελευταία χρόνια τόσο τα Νοσοκομεία όσο και τα Κέντρα Υγείας βίωσαν συνθήκες δύσκολες με την 
πανδημία. Και όμως αυτές οι δομές κρατήθηκαν όρθιες μέσα σε αντίξοες συνθήκες, κι αυτό χάρη 
στην καθημερινή προσπάθεια και υπέρβαση δυνάμεων του ανθρώπινου δυναμικού, των ιατρών, 
των νοσηλευτών αλλά και όλης της υγειονομικής κοινότητας. 

Σ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου, όλη η θεματολογία αλλά και οι ομιλίες των εισηγητών 
πραγματοποιήθηκαν από εξαιρετικούς και αξιόλογους συναδέλφους. Το συνέδριο είχε μεγάλη 
επιτυχία τόσο με τις σημαντικές εισηγήσεις, όσο και με την συμμετοχή των εκατοντάδων 
συνέδρων. Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους όσους συνέβαλαν στη 
διοργάνωση αλλά και διεκπεραίωση αυτού του συνεδρίου αλλά και σε όλους τους συμμετέχοντες 
που παρευρέθηκαν από όλη την Ελλάδα. 

Κατά την διάρκεια του συνεδρίου η Περιφέρεια Θεσσαλίας τίμησε στο πρόσωπο του Προέδρου της 
ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ., κ. Γεώργιο Αβραμίδη, όλους τους νοσηλευτές της χώρας για τον καθημερινό 
τους αγώνα, απονέμοντας τιμητική πλακέτα.
 
Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για την ιδιαίτερη πρόσκληση στο 
πρόσωπο μου, ώστε να χαιρετίσω την έναρξη αυτού του συνεδρίου και διαβεβαιώνω ότι ήταν 
μεγάλη η τιμή που βρέθηκα με συνανθρώπους και συναδέλφους μου, που ο καθημερινός τους 
αγώνας είναι παράδειγμα προς μίμηση για όλους μας.

Δήμητρα Νάτσινα
Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Θεσσαλίας,

Γενικός - Οικογενειακός Ιατρός
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Καταγγελία της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. προς το Υπουργείο Υγείας για την 
επισφαλή λειτουργία του Γ.Ν.Ν.Ι. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ – ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., κατόπιν πληθώρας αναφορών Νοσηλευτών – μελών της απέστειλε καταγγελία προς το 
Υπουργείο Υγείας σχετικά με τις τραγικές ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού στο Γ.Ν.Ν.Ι. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ 
– ΠΑΤΗΣΙΩΝ», οι οποίες έχουν οδηγήσει σε παρατεταμένη επαγγελματική εξουθένωση τους εργαζόμενους κι 
έχουν δημιουργήσει ένα επισφαλές εργασιακό περιβάλλον στο εν λόγω Νοσοκομείο. Αναλυτικά η καταγγελία:

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
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης
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Οι Νοσηλευτές 
στο Γ.Ν.Ν.Ι. «ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ 

– ΠΑΤΗΣΙΩΝ», 
αναγνωρίζουν 

τις προσπάθειες 
της Διεύθυνσης 

Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας και της 
Διοίκησης του Νο-

σοκομείου, ώστε 
να εξομαλυνθούν 

οι αντίξοες συν-
θήκες εργασίας, 

αλλά πλέον 
δεν αντέχουν 

την περαιτέρω 
επαγγελματική 

εξουθένωση.

24.10.2022
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Άμεση εφαρμογή του Ν.4931/2022 για την καταβολή μηνιαίου 
επιδόματος θέσης ευθύνης στους Προϊσταμένους των Κέντρων Υγείας

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. απέστειλε καταγγελία προς το Υπουργείο Υγείας και τις Υγειονομικές Περιφέρειες 
σχετικά με την άμεση καταβολή μηνιαίου επιδόματος θέσης ευθύνης στους Προϊσταμένους των Κέντρων Υγείας. 
Αναλυτικά η καταγγελία:

Αξιότιμοι,
Όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες ρυθμίσεις του άρθρου 3 του Νόμου 4238/2014 και μετά την 

συμπλήρωσή τους με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Νόμου 4931/2022, στα Κέντρα Υγείας προβλέπεται 
ρητώς η εκτέλεση καθηκόντων Προϊσταμένου στο Τμήμα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και Λοιπών Επαγγελματιών 
Υγείας καθώς και στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Μέριμνας, με τα οποία διαρθρώνεται ένα Κέντρο 
Υγείας, εξαιρουμένων των άγονων και προβληματικών περιοχών Α` κατηγορίας.

Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις ο νομοθέτης υποδεικνύει τον ορισμό Προϊσταμένου στις κατά τα 
ανωτέρω οργανικές μονάδες των Κέντρων Υγείας, οι οποίες λειτουργούν ως ενιαίες αποκεντρωμένες οργανικές 
μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης της οικείας Υ.Πε. Άρα θα πρέπει να είναι αυτονόητο ότι οι συγκεκριμένες θέσεις 
ευθύνης θα πρέπει να καλύπτονται από υπαλλήλους, καθώς στο πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης δε νοείται να 
λειτουργούν οργανικές μονάδες, έχοντας κενές θέσεις ευθύνης.

Επιπλέον, οι υπάλληλοι που τοποθετούνται ως Προϊστάμενοι σε Τμήμα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και 
Λοιπών Επαγγελματιών Υγείας των Κέντρων Υγείας, από την στιγμή ανάληψης των καθηκόντων προϊσταμένου 
και για όσο χρόνο εκτελούν τα καθήκοντα αυτά, δικαιούνται να λαμβάνουν το προβλεπόμενο μηνιαίο επίδομα 
θέσης ευθύνης ύψους 290 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 περίπτωση αζ του Νόμου 
4354/2015, ορίζεται σαφώς ότι: «Στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων καταβάλλεται, για όσο χρόνο 
ασκούν τα καθήκοντα τους, μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης οριζόμενο, κατά βαθμίδα θέσης, ως εξής: … αζ) 
Προϊστάμενοι Τμημάτων, διακόσια ενενήντα (290) ευρώ…».

Ως ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., προασπίζοντας τα επαγγελματικά δικαιώματα των μελών μας, σας καλούμε να 
εφαρμόσετε άμεσα τις προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 16 του Νόμου 4354/2015, καθώς οποιαδήποτε 
διαφορετική πρακτική, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το νομοθέτη και θίγει τα συμφέροντα των υπαλλήλων, οι 
οποίοι εκτελούν χρέη Προϊστάμενων στα Τμήματα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και Λοιπών Επαγγελματιών Υγείας 
των Κέντρων Υγείας.

Ευελπιστώντας στην άμεση συμμόρφωσή σας, αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

Ως ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. 
– Ε.Σ.Υ., 
προασπίζοντας 
τα επαγγελματικά 
δικαιώματα 
των μελών μας, 
σας καλούμε 
να εφαρμόσετε 
άμεσα τις 
προαναφερθείσες 
διατάξεις του 
άρθρου 16 
του Νόμου 
4354/2015, 
καθώς 
οποιαδήποτε 
διαφορετική 
πρακτική, 
έρχεται σε πλήρη 
αντίθεση με το 
νομοθέτη και θίγει 
τα συμφέροντα 
των υπαλλήλων, 
οι οποίοι 
εκτελούν χρέη 
Προϊστάμενων 
στα Τμήματα 
Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας 
και Λοιπών 
Επαγγελματιών 
Υγείας των 
Κέντρων Υγείας.

27.10.2022



9

2α
Παράνομη μη καταβολή πρόσθετων αμοιβών Ειδικευόμενων 
Νοσηλευτών που απασχολήθηκαν στα εμβολιαστικά κέντρα της 4ης Υ.Πε.

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. κατόπιν πληθώρας καταγγελιών, σχετικά με την άρνηση καταβολής των πρόσθετων 
αμοιβών των απασχολούμενων στα εμβολιαστικά κέντρα Ειδικευόμενων Νοσηλευτών, από τη Διοίκηση της 4ης 
Υ.Πε., απέστειλε σχετική καταγγελία, ώστε να αποκατασταθεί η κατάφορη αδικία, απέναντι στους Ειδικευόμενους 
Νοσηλευτές. Αναλυτικά η καταγγελία:

Αξιότιμοι,
Με αφορμή την άρνηση καταβολής των πρόσθετων αμοιβών των απασχολούμενων στα εμβολιαστικά κέντρα 

Ειδικευόμενων Νοσηλευτών, κατόπιν πληθώρας καταγγελιών, ως Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική 
Ομοσπονδία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το άρθρο 266 του Νόμου 4798/2021: «To άρθρο τριακοστό δεύτερο του ν. 4771/2021 
(Α` 16) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Για την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 και για το 
χρονικό διάστημα μέχρι την 30ή.9.2021, τα εμβολιαστικά κέντρα που λειτουργούν εντός των νοσοκομείων 
του ΕΣΥ, του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, του Αρεταίειου 
Νοσοκομείου, του Αιγινήτειου Νοσοκομείου, των δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των 
Τοπικών Ομάδων Υγείας, καθώς και τα εμβολιαστικά κέντρα υψηλής δυναμικότητας που λειτουργούν υπό την 
εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, δύνανται να λειτουργούν επτά (7) ημέρες την εβδομάδα 
από Δευτέρα έως Κυριακή (συμπεριλαμβανομένων και ημερών αργίας), λόγω εκτάκτων και εξαιρετικών 
αναγκών, κατά παρέκκλιση των κείμενων γενικών ή ειδικών διατάξεων. Το ωράριο λειτουργίας αυτών ορίζεται 
σε δύο βάρδιες από τις 07:00 έως τις 24:00. Με τη λειτουργία των εμβολιαστικών κέντρων συμπληρώνονται 
και ενισχύονται οι παρεχόμενες λοιπές υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Με απόφαση του Διοικητή της οικείας ΔΥΠε ή του αρμοδίου εποπτεύοντος οργάνου του εμβολιαστικού 
κέντρου καταρτίζεται μηνιαίο πρόγραμμα απασχόλησης του προσωπικού των εμβολιαστικών κέντρων, με το 
οποίο εξασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία τους καθ` όλη την εβδομάδα από το σύνολο του 
προσωπικού αυτών.

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.

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 προσωπικού του πρώτου εδαφίου τα 
Σάββατα αποζημιώνεται 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.

Στο λοιπό προσωπικό, που απασχολείται στα εμβολιαστικά κέντρα της παρ. 1, χορηγείται επιπλέον καθαρό 
ποσό είκοσι (20) ευρώ, ανά εργαζόμενο 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 

Η άμεση καταβολή 
των πρόσθε-
των αμοιβών 

απασχόλησης 
σε εμβολιαστικά 
κέντρα έκαστου 
Ειδικευόμενου 

Νοσηλευτή, όπως 
και η υποχρέωση 

της Διοίκησης 
της 4ης Υ.Πε. να 
συμμορφώνεται 

με τη νομιμότητα 
είναι επιβεβλημέ-
νη. Οποιεσδήποτε 

αυθαίρετες και 
αβάσιμες νομικά 

ενέργειες και 
παραλείψεις δεν 

αρμόζουν σε 
φορείς παροχής 

υπηρεσιών υγείας 
και καταδεικνύουν 

την αγνωμοσύνη 
για την προσφορά 
των Νοσηλευτών.

22.11.2022

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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ημέρες. Το ανωτέρω ποσό είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, 
κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, 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 φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, 
τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Οι αποζημιώσεις του προσωπικού των Τοπικών Ομάδων Υγείας καταβάλλονται μέσω ενωσιακών πόρων από 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος.

Οι ρυθμίσεις του παρόντος ισχύουν και για το προσωπικό των νοσοκομείων και κέντρων υγείας που 
έχει μετακινηθεί και απασχολείται στα εμβολιαστικά κέντρα υψηλής δυναμικότητας που λειτουργούν υπό την 
εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Οι πρόσθετες αμοιβές, καθώς και η παροχή της παρ. 6 
καταβάλλονται από τους φορείς προέλευσής τους.

Το παρόν ισχύει από την έναρξη λειτουργίας κάθε εμβολιαστικού κέντρου.»
Κατά το άρθρο 41 του ισχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα: «1. Ο υπάλληλος έχει δικαίωμα σε μισθό. Ο μισθός 

καθορίζεται σε μηνιαία βάση και έχει σκοπό την αξιοπρεπή διαβίωση του υπαλλήλου. 2. Οι κάθε είδους πρόσθετες 
αποδοχές ή απολαβές των υπαλλήλων δεν μπορεί να είναι κατά μήνα ανώτερες από το σύνολο των αποδοχών 
της οργανικής τους θέσης. 3. Η αξίωση του υπαλλήλου για το μισθό αρχίζει από την ανάληψη υπηρεσίας….»

Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει σαφώς ότι ο υπάλληλος έχει δικαίωμα καταβολής μισθού και τυχόν 
πρόσθετων αμοιβών για την εργασία που παρείχε και η αξίωσή του ξεκινά από το χρόνο παροχής της εργασίας 
αυτής, ειδικά δε για την απασχόληση υπαλλήλων στα εμβολιαστικά κέντρα ο νόμος ορίζει ρητά ότι η υποχρέωση 
πρόσθετων αμοιβών άρχεται από την έναρξη λειτουργίας εκάστου εμβολιαστικού κέντρου.

Κατά συνέπεια, αναφορικά με τους Ειδικευόμενους Νοσηλευτές Κοινοτικής Νοσηλευτικής της 4ης Υ.Πε., είναι 
αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι τους οφείλονται πρόσθετες αμοιβές για την απασχόλησή τους στα εμβολιαστικά 
κέντρα ημέρα Σάββατο, κατά το συνημμένο στην παρούσα πίνακα.

Κατά την διάρκεια της κλινικής τους άσκησης στα Κ.Υ., στο πλαίσιο της εκπόνησης της ειδικότητας Κοινοτικής 
Νοσηλευτικής, επήλθε τροποποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος τους και παρέμειναν σε αυτά μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα (από 3 μήνες και πάνω έκαστος) για την υποστήριξη του εμβολιαστικού προγράμματος της 
χώρας μας. Εντάχθηκαν δε πλήρως στο πρόγραμμα των εμβολιαστικών κέντρων δουλεύοντας και τα Σάββατα, 
υπηρετώντας με ευσυνειδησία και υψηλό αίσθημα ευθύνης και καθήκοντος, στηρίζοντας το σύστημα υγείας σε 
μια πολύ κρίσιμη για την ανθρωπότητα περίοδο, στη μάχη με την παγκόσμια πανδημία.

Παρά το γεγονός αυτό- της παροχής εργασίας ημέρα που θεμελιώνει δικαίωμα απευθείας εκ του Νόμου για 
την παροχή πρόσθετων αμοιβών- όμως, δεν τους έχουν καταβληθεί με διάφορες προφάσεις και δικαιολογίες 
περί δήθεν «μη έγκρισης» και μη «υπογραφής» από τη Διοίκηση της πληρωμής των πρόσθετων αμοιβών, που 
δεν απαιτούνται κατά το Νόμο αλλά αποτελούν εκ των υστέρων εμπαιγμό των εργαζομένων.

Επειδή η υποχρέωση καταβολής των πρόσθετων αμοιβών εργασίας το Σάββατο στα εμβολιαστικά κέντρα, 
απορρέει απευθείας από το Νόμο και δεν υπόκειται σε πρόσθετες διατυπώσεις.

Επειδή δεν είναι νόμιμη η αδικαιολόγητη επιβάρυνση του Δημοσίου με άσκοπα δικαστικά έξοδα, καθώς η 
δικαστική διεκδίκηση των ανωτέρω αμοιβών είναι μονόδρομος, λόγω του απολύτως νόμιμου και δίκαιου 
αιτήματος των μελών μας για καταβολή των δεδουλευμένων τους.

Επειδή είναι επιβεβλημένη η άμεση καταβολή των πρόσθετων αμοιβών απασχόλησης σε εμβολιαστικά κέντρα 
το Σάββατο έκαστου Νοσηλευτή.

Επειδή είναι υποχρέωση της Διοίκησης η συμμόρφωση με τη νομιμότητα και αυθαίρετες και αβάσιμες νομικά 
ενέργειες και παραλείψεις δεν αρμόζουν σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, καταδεικνύουν δε αγνωμοσύνη 
για την προσφορά των Νοσηλευτών.

ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ
Αιτούμαστε όπως άμεσα προβείτε στην καταβολή της πρόσθετης αμοιβής των 20 ευρώ ανά ημέρα Σάββατο 

για όλες τις ημέρες απασχόλησης των μελών μας, σύμφωνα με τα προγράμματα εργασίας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης
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Συνάντηση της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. με στελέχη του Ο.ΔΙ.Π.Υ. για 
την εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής των Προτυποποιημένων 
Εντύπων Ενιαίας Λειτουργίας των Νοσοκομείων

Στα συμπεράσμα-
τα της συνάντη-

σης, κρίθηκε 
απαραίτητο να 

συνεχιστεί το έργο 
της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – 
Ε.Σ.Υ., όπως και 
οι συναντήσεις 

μεταξύ των δύο 
πλευρών, ώστε να 

υπάρχει συνεχής 
ανατροφοδότη-
ση και βελτίωση 

των εντύπων, 
προκειμένου να 

ανταποκρίνονται 
στις ιδιαίτερες 

ανάγκες της καθη-
μερινής κλινικής 

πρακτικής των 
Νοσηλευτών.

23.11.2022

Σε συνέχεια της αμφίδρομης επικοινωνίας της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. με τα στελέχη του Οργανισμού Διασφάλισης 
της Ποιότητας στην Υγεία, πραγματοποιήθηκε νέα συνάντηση, στα γραφεία του Οργανισμού, στις 14 Νοεμβρίου 
2022, στο πλαίσιο της εφαρμογής των Προτυποποιημένων Εντύπων Ενιαίας Λειτουργίας των Νοσοκομείων, 
στο σύνολο των Νοσοκομειακών Ιδρυμάτων της χώρας.

Στη συνάντηση συμμετείχε αντιπροσωπία μελών του Διοικητικού Συμβούλιο της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., 
Διευθυντικά στελέχη Νοσηλευτικών Υπηρεσιών και στελέχη από τον Ο.ΔΙ.Π.Υ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε γόνιμος διάλογος, όπου οι εκπρόσωποι της η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. 
– Ε.Σ.Υ., ανέπτυξαν ενδελεχώς όλες τις δυσχέρειες εφαρμογής των Προτυποποιημένων Εντύπων Ενιαίας 
Λειτουργίας των Νοσοκομείων, οι οποίες εξακολουθούν να υφίστανται, αποτυπώνοντας ρεαλιστικά την παρούσα 
κατάσταση και μεταφέροντας παράλληλα τις παρατηρήσεις των Διευθύνσεων Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, ως 
προς την εφαρμογή των εντύπων. Παράλληλα πρότειναν διορθώσεις σε γενικό και εξατομικευμένο επίπεδο, οι 
οποίες συνάδουν με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Κλινικών Τμημάτων.

Από την πλευρά του Ο.ΔΙ.Π.Υ. αναγνωρίστηκε η μεγάλη προσπάθεια των Διευθύνσεων Νοσηλευτικών 
Υπηρεσιών και των Νοσηλευτών σχετικά με την εφαρμογή των εντύπων, δεδομένου όλων των υφιστάμενων 
επιβαρυντικών παραγόντων (υποστελέχωση, επαγγελματική εξουθένωση, έλλειψη χρόνου, πανδημία 
COVID – 19 κ.λπ.), η οποία είναι απόρροια της πλήρους αποδοχής και κατανόησης του σημαντικού ρόλου 
και της χρησιμότητας της εφαρμογής των εντύπων στην καθημερινή κλινική νοσηλευτική πρακτική. Επιπλέον, 
τονίστηκε ιδιαιτέρως το γεγονός, ότι υπάρχει η πρόθεση από τον Ο.ΔΙ.Π.Υ. να εξεταστούν όλα τα ήδη υπάρχοντα 
πληροφοριακά συστήματα και συστήματα πιστοποίησης και διασφάλισης ποιότητας, τα οποία λειτουργούν 
στα Νοσοκομεία, καθώς κυρίαρχο μέλημα του Οργανισμού είναι η ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών και η 
προτυποποίηση του Ατομικού Φακέλου Νοσηλείας Ασθενή.

Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία του Ο.ΔΙ.Π.Υ. για την προτυποποίηση εντύπων των Νοσοκομείων, που στόχο 
έχουν την ενίσχυση της ασφαλούς και ποιοτικής παρεχόμενης φροντίδας τόσο για τους χρήστες υπηρεσιών 
υγείας όσο και για τους επαγγελματίες υγείας, καθώς και την υποστήριξη από την πλευρά του Οργανισμού της 
αναγκαιότητας επαρκούς στελέχωσης των Μονάδων Υγείας σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα.

Στα συμπεράσματα της συνάντησης, κρίθηκε απαραίτητο να συνεχιστεί το έργο της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., όπως 
και οι συναντήσεις μεταξύ των δύο πλευρών, ώστε να υπάρχει συνεχής ανατροφοδότηση και βελτίωση των 
εντύπων, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες της καθημερινής κλινικής πρακτικής των 
Νοσηλευτών.

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. στο πλαίσιο της εξέλιξης και της ανάπτυξης του νοσηλευτικού έργου θα συνεχίσει το 
έργο και θα εντείνει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες αμοιβαίας συνεργασίας με τα στελέχη του Ο.ΔΙ.Π.Υ., 
με σκοπό να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της καθημερινής νοσηλευτικής πρακτικής και να διασφαλιστεί το έργο 
των Νοσηλευτών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης
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Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. συμμετέχει στην 3ωρη στάση εργασίας 
ενάντια στο Νομοσχέδιο για τη Δευτεροβάθμια Περίθαλψη

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. κηρύσσει 3ωρη ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (12:00 – 15:00) την Πέμπτη 01 Δεκεμβρίου 
2022, καλύπτοντας συνδικαλιστικά τα μέλη των Πρωτοβάθμιων Σωματείων της σε όλη την επικράτεια, στο 
πλαίσιο της ψήφισης του «ανθυγιεινού» Νομοσχεδίου για τη Δευτεροβάθμια Περίθαλψη.

Το νομοσχέδιο κόλαφος για το Δημόσιο χαρακτήρα του Εθνικού Συστήματος, μας βρίσκει αντίθετους και 
δεν θα επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση να μετατραπεί το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, σε ιδιωτικό χώρο παροχής 
υπηρεσιών υγείας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

απεργούµε

Το νομοσχέδιο 
κόλαφος για 
το Δημόσιο 
χαρακτήρα 
του Εθνικού 
Συστήματος, 
μας βρίσκει 
αντίθετους 
και δεν θα 
επιτρέψουμε σε 
καμία περίπτωση 
να μετατραπεί 
το Δημόσιο 
Σύστημα Υγείας, 
σε ιδιωτικό 
χώρο παροχής 
υπηρεσιών υγείας

30.11.2022
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Στο περιθώριο οι Νοσηλευτές από τις πολιτικές του 
Υπουργείου Υγείας

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. απέστειλε καταγγελία προς το Υπουργείο Υγείας σχετικά με την κατάθεση προς ψήφιση 
του νομοσχεδίου με θέμα: «Δευτεροβάθμια περίθαλψη, ιατρική εκπαίδευση, μισθολογικές ρυθμίσεις για τους 
ιατρούς και οδοντιάτρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Υγείας», το οποίο αφενός βάζει ταφόπλακα στη Δημόσια και Δωρεάν Υγεία κι αφετέρου για πολλοστή φορά δεν 
περιλαμβάνει καμία ευνοϊκή ρύθμιση για τους Νοσηλευτές.

Αξιότιμοι,
Με αφορμή την κατάθεση προς ψήφιση του νομοσχεδίου με θέμα: «Δευτεροβάθμια περίθαλψη, ιατρική 

εκπαίδευση, μισθολογικές ρυθμίσεις για τους ιατρούς και οδοντιάτρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας και 
λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας», που βάζει ταφόπλακα στη Δημόσια και Δωρεάν Υγεία, 
για πολλοστή φορά διαπιστώσαμε ότι για τους Νοσηλευτές δεν υπάρχει καμία ευνοϊκή ρύθμιση.

Για τους Νοσηλευτές δεν έχετε πράξει ΤΙΠΟΤΑ!!!
Ούτε μονιμοποιήσεις, ούτε προσλήψεις, ούτε επιδόματα, ούτε ένταξη στα Β.Α.Ε., ούτε ευνοϊκές νομοθετικές 

ρυθμίσεις, ούτε το παραμικρό κίνητρο!!! Μόνο χειροκροτήματα, ευχολόγια και φωτογραφίες με τους φτωχούς 
συγγενείς σε εγκαίνια….Ο κόμπος ξεπέρασε το χτένι και κόπηκε…

Επανειλημμένως ζητούμε μια άμεση συνάντηση, με εβδομαδιαία αιτήματά προς εσάς και εισπράττουμε την 
αδιαφορία σας. Αντιθέτως… οι συναντήσεις με αναρμόδιους – ανυπόστατους φορείς πραγματοποιούνται με 
κάθε μεγαλοπρέπεια!!!

Παρ’ όλο που η συμπεριφορά σας απέναντι στους Νοσηλευτές είναι απαράδεκτη, εμείς ασκούμε και πράττουμε 
τα δέοντα γιατί σεβόμαστε το επάγγελμά μας, την κοινωνία, προστατεύοντας αδιάλειπτα τη Δημόσια Υγεία.

Κατακρίνουμε όμως τις πολιτικές σας και την αναξιοπιστία σας, απέναντι στους Νοσηλευτές!!! Χωρίς ίχνος 
μικροπολιτικής σκοπιμότητας, παραμένουμε στις επάλξεις και θα αγωνιζόμαστε μέχρι να πετύχουμε τους στόχους 
μας και να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του επαγγέλματός μας.

Και θα το πετύχουμε!!!

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

01.12.2022

Παρ’ όλο που η 
συμπεριφορά σας 

απέναντι στους 
Νοσηλευτές είναι 

απαράδεκτη, 
εμείς ασκούμε 
και πράττουμε 

τα δέοντα γιατί 
σεβόμαστε το 

επάγγελμά μας, 
την κοινωνία, 

προστατεύοντας 
αδιάλειπτα τη 

Δημόσια Υγεία. 
Κατακρίνουμε 

όμως τις πολιτικές 
σας και την 

αναξιοπιστία σας, 
απέναντι στους 

Νοσηλευτές!!!
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Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο – 
Ε.Σ.Υ. προτίθεται 
να καταθέσει 
σχετική αναφορά 
– καταγγελία 
ενώπιον πάσης 
αρμόδιας διοικη-
τικής ή δικα-
στικής – εισαγ-
γελικής αρχής, 
προκειμένου να 
εξακριβωθούν 
οι λόγοι που 
υπαγόρευσαν 
την λήψη της 
συγκεκριμένης 
άκρως επιζήμιας 
απόφασης για 
την κατάθεση 
έφεσης και να 
αποδοθούν 
οι ανάλογες 
ευθύνες σε παν 
εμπλεκόμενο 
πρόσωπο.

Καταγγελία για την άσκηση έφεσης κατά της πρωτόδικης 
απόφασης από τη Διοίκηση του Γ.Ν. Νίκαιας – Πειραιά «ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» για τη χορήγηση του επιδόματος Προϊσταμένων

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. απέστειλε καταγγελία προς τη Διοίκηση του Γ.Ν. Νίκαιας – Πειραιά «ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», σχετικά με την άσκηση έφεσης κατά της πρωτόδικης απόφασης, της Ολομελείας του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, που στο πλαίσιο δίκης – πιλότου (πρότυπης δίκης) είχε κρίνει ως αντισυνταγματικές 
τις άδικες αυτές διατάξεις και θεώρησε, ότι η καταβολή του επιδόματος θέσης ευθύνης ύψους 290 ευρώ θα 
πρέπει να επεκταθεί και στους Προϊσταμένους των Νοσηλευτικών Τμημάτων. Αναλυτικά η καταγγελία: 

Αξιότιμοι,
Όπως είναι ήδη γνωστό, με τις διατάξεις του Νόμου 4354/2015 περί του νέου ενιαίου μισθολογίου, 

καθιερώθηκε για πρώτη φορά μια εντελώς άδικη και δυσμενής διάκριση σε βάρος των προϊσταμένων των 
νοσηλευτικών τμημάτων. Ειδικότερα προβλέφθηκε, ότι στους ως άνω προϊσταμένους θα καταβάλλεται επίδομα 
θέσης ευθύνης ύψους 250 ευρώ, αντί των 290 ευρώ που λαμβάνουν όλοι οι υπόλοιποι τμηματάρχες του 
δημόσιου τομέα.

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. αντέδρασε άμεσα, επιδιώκοντας την κήρυξη των επίμαχων διατάξεων ως 
αντισυνταγματικών και δη αντίθετων με την αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων. Ο 
αγώνας της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. δικαιώθηκε πλήρως με την έκδοση σχετικής απόφασης της Ολομελείας του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, που στο πλαίσιο δίκης – πιλότου (πρότυπης δίκης) έκρινε ως αντισυνταγματικές τις 
άδικες αυτές διατάξεις και θεώρησε, ότι η καταβολή του επιδόματος θέσης ευθύνης ύψους 290 ευρώ θα πρέπει 
να επεκταθεί και στους προϊσταμένους των νοσηλευτικών τμημάτων.

Αυτομάτως, λοιπόν, με την έκδοση της ως άνω απόφασης από τον ανώτατο δικαστικό σχηματισμό της χώρας 
άνοιξε ο δρόμος για την έγερση αγωγών κατά των δημοσίων νοσοκομείων από τους νοσηλευτές – τμηματάρχες 
με αντικείμενο την αναδρομική και έντοκη καταβολή της μηνιαίας διαφοράς των 40 ευρώ.

Όπως ήταν, δε, αναμενόμενο, όλες οι αποφάσεις των Διοικητικών Πρωτοδικείων της χώρας, που 
δημοσιεύονται επί των αντίστοιχων αγωγών των προϊσταμένων νοσηλευτικών τμημάτων, έχουν θετική έκβαση, 
δοθέντος ότι το κρίσιμο νομικό ζήτημα και δη αυτό της συνταγματικότητας των ρυθμίσεων του άρθρου 16 του 
Νόμου 4354/2015 έχει ήδη λυθεί κατά τρόπο δεσμευτικό από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας 
και μάλιστα στο πλαίσιο πρότυπης δίκης.

Το ίδιο ακριβώς συνέβη και με την αγωγή των προϊσταμένων της Νοσηλευτικής υπηρεσίας του Γ.Ν. Νίκαιας – 
Πειραιά «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», η οποία έγινε δεκτή με την υπ’αριθμ. 5856/2020 Απόφαση του Μονομελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά. Και η εν λόγω δικαστική απόφαση προφανώς στηρίζεται, κάνει μνεία και 
επικαλείται την επίμαχη απόφαση της Ολομελείας του ΣτΕ.

Παρά ταύτα, καίτοι το κρίσιμο νομικό ζήτημα είναι λελυμένο, με έκπληξη πληροφορηθήκαμε, ότι το Γ.Ν. 
Νίκαιας έχει καταθέσει έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης. Εν προκειμένω είναι παραπάνω από προφανές, 

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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ότι η εν λόγω έφεση θα απορριφθεί, δοθέντος ότι είναι τουλάχιστον αδιανόητο για τα ελληνικά νομολογιακά 
δεδομένα ένα Διοικητικό Εφετείο να κρίνει διαφορετικά από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Κατά συνέπεια η πρωτοβουλία αυτή του Γ.Ν. Νίκαιας θα έχει ως μοναδικό αποτέλεσμα την επιβάρυνση του 
προϋπολογισμού του νοσοκομείου και κατ’επέκταση του Ελληνικού Δημοσίου με την επιπλέον τοκοφορία της 
απαίτησης των εναγόντων – νοσηλευτών, την επιπλέον δικαστική δαπάνη και την επιπλέον αμοιβή δικηγόρου.

Εξάλλου, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 4683/2020 (Κύρωση 
της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής 
λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68) και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ Α΄ 83), «Στην περίπτωση 
γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) η φράση «διακόσια πενήντα (250) ευρώ» 
αντικαθίσταται από τη φράση «διακόσια ενενήντα (290) ευρώ».

Με τον τρόπο αυτό ο νομοθέτης αποκαθιστά την αδικία σε βάρος των προϊσταμένων των νοσηλευτικών 
τμημάτων. Χαρακτηριστική αποβαίνει η οικεία αιτιολογική έκθεση, που αναφέρει τα ακόλουθα: «Με την υπ’ αρ. 
874/2018 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε αντισυνταγματική η διάταξη της 
περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), καθ’ ο μέρος προβλέπει την 
καταβολή στους προϊσταμένους τμημάτων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων μηνιαίου επιδόματος 
ευθύνης ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, ήτοι μειωμένου κατά σαράντα (40) ευρώ έναντι του μηνιαίου 
επιδόματος ευθύνης ύψους διακοσίων ενενήντα (290) ευρώ που λαμβάνουν, σύμφωνα με τη διάταξη της 
υποπερίπτωσης αζ΄, της περίπτωσης α΄, της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ίδιου νόμου, οι προϊστάμενοι 
τμημάτων της Διοικητικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων και οι λοιποί προϊστάμενοι τμημάτων του Δημοσίου, 
των Ν.Π.Δ.Δ, των Ο.Τ.Α. και όσων φορέων υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 7 του ν. 4354/2015. 
Η εξαίρεση των προϊσταμένων τμημάτων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων δεν παρίσταται 
δικαιολογημένη, ενόψει και των αναφερόμενων στην αιτιολογική έκθεση του νόμου αυτού, κατά την οποία το 
σύστημα αμοιβών, που θεσπίζεται με το νόμο αυτό υπόκειται μεταξύ άλλων στις αρχές της ισότητας και της 
αξιοκρατίας, που κατοχυρώνονται με τη μισθολογική εξέλιξη, ανάλογα με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα 
του υπαλλήλου, καθώς και με την προσωπική του απόδοση, δηλαδή την προσωπική του αξία και ικανότητα, που 
αποτιμάται για κάθε πρόσωπο με ίσους όρους, σε συνάρτηση με το επίπεδο θέσης ευθύνης που κατέχει, τις 
συγκεκριμένες συνθήκες εργασίας, την άσκηση των αρμοδιοτήτων και την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας 
της υπηρεσίας στην οποία ανήκει.

Η παρούσα διάταξη είναι επιβεβλημένη και λόγω της απορρέουσας από το Σύνταγμα υποχρέωσης του 
Κράτους να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις των Δικαστηρίων και ιδιαίτερα με τις αποφάσεις της Ολομέλειας 
του Συμβουλίου της Επικρατείας, που διαπιστώνουν την αντισυνταγματικότητα διατάξεων νόμου. Με τον τρόπο 
αυτό επιτυγχάνονται ομοίως, η εξοικονόμηση πόρων και η αποφυγή περιττών δικαστικών διενέξεων εις βάρος 
των Ν.Π.Δ.Δ των Νοσοκομείων, από την άσκηση βάσιμων αγωγών των δικαιούχων υπαλλήλων».

 Με άλλα λόγια το Ελληνικό Κράτος και ο νομοθέτης συμμορφώνονται με την απόφαση της Ολομελείας 
του ΣτΕ και το Γ.Ν. Νίκαιας επιλέγει τον δρόμο της εφέσεως (!), άρα δεν εξοικονομεί πόρους, ούτε αποφεύγει 
περιττές δικαστικές διενέξεις.

Ως εκ τούτου η άσκηση της ως άνω εφέσεως μόνον επιζήμια θα είναι για το νοσοκομείο και το Ελληνικό 
Δημόσιο. Ενόψει των ανωτέρω η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο – Ε.Σ.Υ. προτίθεται να καταθέσει σχετική αναφορά – καταγγελία 
ενώπιον πάσης αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής – εισαγγελικής αρχής, προκειμένου να εξακριβωθούν οι λόγοι 
που υπαγόρευσαν την λήψη της συγκεκριμένης άκρως επιζήμιας απόφασης για την κατάθεση έφεσης και να 
αποδοθούν οι ανάλογες ευθύνες σε παν εμπλεκόμενο πρόσωπο.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης
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23.12.2022

Η υποστελέχωση, 
η εντατικοποίηση 
της εργασίας, 
σε συνδυασμό 
με την έλλειψη 
οικονομικών 
κινήτρων, μας 
οδηγούν με 
μαθηματική 
ακρίβεια στην 
επαγγελματική 
εξουθένωση και 
στην αποστροφή 
των νέων από το 
επάγγελμά μας. 

Καταγγελία της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. προς το Υπουργείο Υγείας 
για τη μη παροχή οικονομικών κινήτρων στους Νοσηλευτές

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. απέστειλε καταγγελία προς το Υπουργείο Υγείας με αφορμή την έκτακτη οικονομική 
ενίσχυση στο ένστολο προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Λιμενικού Σώματος – 
Ελληνικής Ακτοφυλακής και την αύξηση 10% στους μισθούς των ιατρών, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά 
των Νοσηλευτών, για τη μη παροχή παρόμοιων οικονομικών κινήτρων.

Αξιότιμοι,
Με αφορμή την έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο ένστολο προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του 

Πολίτη και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και την αύξηση 10% στους μισθούς των ιατρών, 
σας εκφράζουμε την έντονη δυσαρέσκειά μας, για τη μη συμπερίληψη παρόμοιων οικονομικών κινήτρων στους 
Νοσηλευτές.

Έχουμε προβεί σε επανειλημμένα αιτήματα συνάντησης με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ώστε 
να μπορέσουμε να θέσουμε επί τάπητος τα ζητήματα του νοσηλευτικού επαγγέλματος, τα οποία όμως μέχρι 
στιγμής δεν έχουν γίνει αποδεκτά.

Έχοντας συνειδητότητα του ρόλου μας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, προβαίνουμε στις δίκαιες αξιώσεις που 
αντιστοιχούν στο δύσκολο έργο που φέρνουμε καθημερινά εις πέρας. Η υποστελέχωση, η εντατικοποίηση της 
εργασίας, σε συνδυασμό με την έλλειψη οικονομικών κινήτρων, μας οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην 
επαγγελματική εξουθένωση και στην αποστροφή των νέων από το επάγγελμά μας. Παράλληλα, σημαντικός 
αριθμός Νοσηλευτών αποχωρεί από το Εθνικό Σύστημα Υγείας είτε λόγω συνταξιοδότησης, είτε διότι δεν αντέχει 
τη σκληρή εργασιακή καθημερινότητα.

Οφείλετε, ως πολιτική ηγεσία, να αναγνωρίσετε έμπρακτα τη συμβολή μας στο σύστημα υγείας της χώρας, 
τόσο κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, όσο και διαχρονικά.

Βασικό δίκαιο αίτημα των νοσηλευτών αποτελεί το ειδικό μισθολόγιο με ανάλογες αυξήσεις, που να 
ανταποκρίνονται στο δύσκολο έργο, το οποίο πρέπει να αμείβεται ανάλογα, ώστε να αποτελεί κίνητρο.

Οι Νοσηλευτές διαθέτουμε περισσή ευαισθητοποίηση απέναντι στους ασθενείς, αλλά και στην επαγγελματική 
μας δεοντολογία. Για το σκοπό αυτό, παραμένοντας στο καθήκον μας, θα συνεχίσουμε τη διεκδίκηση των 
αιτημάτων μας, απαιτώντας από εσάς την έμπρακτη στήριξή μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

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



17

2α

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ενημέρωση μελών της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. για την αίτηση προς το 
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για τη διακοπή παραγραφής των 
μισθολογικών κλιμακίων που χάθηκαν τα έτη 2016-2017

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. στο πλαίσιο της ενημέρωσης των μελών της για τη διεκδίκηση των μισθολογικών 
κλιμακίων 2016 – 2017, εξέδωσε σχετική ανακοίνωση. Αναλυτικά η ανακοίνωση: 

Αξιότιμα μέλη, 
Σας ενημερώνουμε ότι προκειμένου να είμαστε σε θέση να διεκδικήσουμε δικαστικά τα μισθολογικά 

κλιμάκια, τα οποία δεν μας χορηγήθηκαν για τα έτη 2016 – 2017 (όπως και σε όλους ανεξαιρέτως τους 
δημοσίους υπαλλήλους), λόγω της αναστολής χορήγησης (Ν. 4354/2015, άρθρο 26), και καθώς έως σήμερα, 
υπολογίζεται ότι ο κάθε Νοσηλευτής – τρια ενδέχεται να έχει απωλέσει ένα σημαντικό ποσό, από τη μισθολογική 
ωρίμανση υπό φυσιολογικές συνθήκες, καλείστε να στείλετε αυτοβούλως ηλεκτρονική αίτηση όχλησης μέχρι 
31-12-2022 για διακοπή παραγραφής προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Γι’ αυτό το σκοπό σας επισυνάπτουμε τις Αναλυτικές Οδηγίες και το Υπόδειγμα Αίτησης, το οποίο θα πρέπει να 
υποβάλετε ηλεκτρονικά στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ), μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022 και αφορά 
όποιον υπάλληλο μελλοντικά θελήσει να κάνει αγωγή, ώστε να μην παραγραφούν οι αξιώσεις από το Ελληνικό 
Δημόσιο και να του καταβληθούν τα οφειλόμενα ποσά που θα προσδιοριστούν με την Αγωγή για το χρονικό 
διάστημα από 1-1-2016 έως 31-12-2017, λόγω αναστολής χορήγησης των Μισθολογικών Κλιμακίων 
σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4354/2015, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 4 παρ. 1 και 22 
του Συντάγματος και του άρθρου 1 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου (ΠΠΠ) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), που είχε ως αποτέλεσμα τις καθυστερήσεις στις προαγωγές στο επόμενο 
μισθολογικό κλιμάκιο και την απώλεια μέρους του εισοδήματός μας, όπως ίσχυσε και κατά την χρονική περίοδο 
από 1-1-2018 έως 31-12-2022. Επίσης τις ίδιες ενέργειες μέχρι 31-12-2022, καλούνται να προβούν και 
όσοι συνάδελφοι υπηρετούσαν κατά τα έτη 2016 -2017 κι έπειτα αλλά έχουν λάβει σύνταξη.

Διευκρινίζεται δε, ότι η αίτηση μπορεί να πρωτοκολληθεί και στον φορέα απασχόλησης εκάστου υπαλλήλου 
(π.χ. τμήμα προσωπικού, τμήμα μισθοδοσίας).

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

30.12.2022

Προκειμένου να 
είμαστε σε θέση 

να διεκδικήσουμε 
δικαστικά τα 
μισθολογικά 
κλιμάκια, τα 

οποία δεν μας 
χορηγήθηκαν για 

τα έτη 2016 – 
2017, καλείστε 

να στείλετε 
αυτοβούλως 
ηλεκτρονική 

αίτηση όχλησης 
μέχρι 31-12-

2022 για διακοπή 
παραγραφής 

προς το Νομικό 
Συμβούλιο του 

Κράτους.
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30.12.2022

Η αναγνώριση 
της προϋπη-
ρεσίας όσων 
Νοσηλευτών 
είχαν εργαστεί 
στο Ωνάσειο 
Καρδιοχειρουρ-
γικό Κέντρο και 
υπηρετούν στο 
Εθνικό Σύστημα 
Υγείας θα πρέπει 
να αναγνωρίζεται 
ολοσχερώς και 
εις το ακέραιον 
τόσο για την 
προαγωγική, 
όσο και για την 
μισθολογική 
εξέλιξη τους. 

Καταγγελία της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. για τη μη αναγνώριση 
προϋπηρεσίας και την επαναφορά των μισθολογικών κλιμακίων 
των δημοσίων υπαλλήλων – Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Κατόπιν πληθώρας καταγγελιών, σχετικά με τη μη αναγνώριση της προϋπηρεσίας όσων Νοσηλευτών είχαν εργαστεί 
στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο και υπηρετούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. απέστειλε 
σχετική καταγγελία προς το Υπουργείο Υγείας, τις Υγειονομικές Περιφέρειες και τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων, 
ώστε να προβούν άμεσα στη διευθέτηση της αδικίας, κατά των Νοσηλευτών. Αναλυτικά η καταγγελία: 

Κατόπιν πληθώρας καταγγελιών, σχετικά με τη μη αναγνώριση της προϋπηρεσίας όσων Νοσηλευτών είχαν εργαστεί 
στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο και υπηρετούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά και σχετικών εγγράφων των 
Διοικήσεων των Νοσοκομείων, τα οποία αφορούν παρακρατήσεις μισθοδοσίας, τόσο για την επιστροφή αμοιβών 
από μισθολογικά κλιμάκια, όσο και την υποβάθμιση σε κατώτερα μισθολογικά κλιμάκια, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 του Νόμου 4354/2015, «α. Ως προϋπηρεσία, που αναγνωρίζεται 
για την εξέλιξη των υπαλλήλων, που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 
9, λαμβάνεται η υπηρεσία που προσφέρεται σε φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 7 των κρατών – μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στους επίσημους θεσμούς και όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου. Για υπηρεσίες που παρέχονται με 
μειωμένο ωράριο εργασίας, αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη τόσος χρόνος, όσος προκύπτει από το πηλίκο της 
διαίρεσης του συνόλου των ωρών εργασίας δια του αριθμού των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης που ισχύει για 
τον αντίστοιχο κλάδο υπαλλήλων. Για τον υπολογισμό της αναγνωριζόμενης κατά τα προαναφερθέντα υπηρεσίας το 
έτος λογίζεται για τριακόσιες (300) ημέρες, ο μήνας για είκοσι πέντε (25) ημέρες και η εβδομάδα για έξι (6) ημέρες 
εργασίας. (…). β. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών, είναι να μην έχουν ήδη 
χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής παροχής ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος. 
Η αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλλου 
αρμοδίου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και 
όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών».

Εκ τούτων έπεται, ότι η νομοθεσία προβλέπει την αναγνώριση της προϋπηρεσίας προκειμένου περί της μισθολογικής 
εξέλιξης ενός υπαλλήλου, προσδιορίζοντας, ωστόσο, κατά τρόπο περιοριστικό τους φορείς στους οποίους δύναται να 
έχει διανυθεί η προϋπηρεσία αυτή.

Ειδικότερα η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται είναι αυτή των εργαζομένων των κάτωθι φορέων του άρθρου 
7 παρ. 1 του Νόμου 4354/2015, ήτοι: «α) των φορέων της περίπτωσης στ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 
4270/2014 (Α’ 143), β) των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.), της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του άρθρου 
14 του ν. 4270/ 2014 (Α’ 143), γ) των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.), δ) των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, ε) των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), 
στ) των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α.- κατά 
την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της 
πλειοψηφίας της Διοίκησης τους- ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους 
κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, ζ) των Δημοσίων Επιχειρήσεων, 
Οργανισμών και Ανώνυμων Εταιρειών (Δ.Ε.Κ.Ο.), που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου 

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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2α Α’ του ν. 3429/ 2005 (Α’314) …».
Εν προκειμένω ζήτημα γεννάται ως προς την δυνατότητα υπαγωγής του ΩΚΚ στην έννοια του ΝΠΙΔ που ανήκει στο 

κράτος, κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου σκοπού.
Επί του σημείου τούτου λεκτέα είναι τα εξής. Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο ιδρύθηκε δυνάμει των διατάξεων 

του Νόμου 2012/1992 (Κύρωση συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ιδρύματος “ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ 
ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ” και ίδρυση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία “ΩΝΑΣΕΙΟ 
ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ”, ΦΕΚ Α΄ 28).

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 3 του ως άνω Νόμου, το Ω.Κ.Κ. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου 
και τελεί υπό την εποπτεία του Κράτους, ασκουμένη από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η 
ως άνω εποπτεία περιλαμβάνει τον ορισμό της διοίκησης, την έγκριση του απολογισμού και την άσκηση διαχειριστικού 
ελέγχου.

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη ρύθμιση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του 
Νόμου 2012/1992, σύμφωνα με την οποία «το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο είναι κοινωφελές, τα δε 
τυχόν κέρδη του κατά πρώτο μεν λόγο διατίθενται για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του ιατρικού και λοιπού 
εξοπλισμού, κατά δεύτερο δε λόγο περιέρχονται στο Δημόσιο».

Περαιτέρω, βασικός σκοπός του Ω.Κ.Κ. κατ’ άρθρον 4 του Ν. 2012/1992 είναι «η παροχή υπηρεσιών νοσηλείας 
στον τομέα καρδιολογίας και καρδιοχειρουργικής και συναφείς δραστηριότητες, που περιλαμβάνονται στην αποστολή 
ενός σύγχρονου καρδιοχειρουργικού κέντρου».

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 2012/1992, «Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο απαλλάσσεται από 
κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό και δικαστικό τέλος ή άλλο άμεσο ή έμμεσο φόρο εκτός από το φόρο προστιθέμενης 
αξίας, εισφορά υπέρ τρίτων, δικαίωμα ή κράτηση και γενικά απολαύει όλων των δασμολογικών ατελειών και 
φορολογικών απαλλαγών και ευεργετημάτων, που ισχύουν εκάστοτε για τα κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα».

Εκ των ανωτέρω διατάξεων ευχερώς συνάγεται, ότι το Ω.Κ.Κ. αποτελεί ένα ΝΠΙΔ κοινωφελές, μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, στο οποίο έχει ανατεθεί δημόσια υπηρεσία κατά την ουσιαστική – λειτουργική έννοια του όρου, ήτοι 
η ανάπτυξη δραστηριότητας που έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών προς τους διοικουμένους για την 
ικανοποίηση βασικών αναγκών τους.

Προς επίρρωση των παραπάνω σκέψεων ενδεικτικώς αναφέρεται ότι το Ω.Κ.Κ.:
-Συμμετέχει στην εναλλασσόμενη καθημερινή εφημερία των νοσοκομείων Λεκανοπεδίου Αττικής (ΥΑ Υ4δ/ΓΠ/

οικ.53080/05, ΦΕΚ Β΄ 740/2005)
-Λειτουργεί τη μοναδική στην ελληνική επικράτεια Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Καρδιάς (ΥΑ Υ4α/οικ.112166/13, 

ΦΕΚ Β΄ 18-12-2013)
-Παρέχει δωρεάν νοσηλεία σε ανασφάλιστους και οικονομικά αδύνατους πολίτες (άρθρο 23 Ν. 1076/1980)
-Διασυνδέεται λειτουργικά με την Υγειονομική Περιφέρεια, στην τοπική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει (άρθρο 

13§11 του Ν. 2889/2001 και ΥΑ 122831/11, ΦΕΚ Β΄ 2659/2011)
-Έχει αναγνωρισθεί κατάλληλο για την άσκηση ιατρών για την χορήγηση της ειδικότητας της καρδιολογίας και της 

καρδιοχειρουργικής, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Νόμου 3370/2005.
Εκ τούτων έπεται, ότι το Ω.Κ.Κ. αδυνατεί να εξομοιωθεί με την έννοια του ιδιώτη παρόχου υπηρεσιών υγείας, 

έννοια σύμφυτη με την αποκόμιση κέρδους.
Εξάλλου, με την υπ’αριθμ. 2695/2016 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έγινε δεκτό, ότι το Ωνάσειο 

Καρδιοχειρουργικό Κέντρο αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο επιδιώκει σκοπούς δημοσίου 
συμφέροντος (ιδίως την παροχή υπηρεσιών νοσηλείας και την πραγματοποίηση ερευνών στον τομέα της καρδιολογίας 
και της καρδιοχειρουργικής) και υπόκειται σε κρατική εποπτεία. Ως εκ τούτου, οι υπουργικές πράξεις κρατικής 
εποπτείας, οι οποίες αφορούν τον διορισμό, την ανάκληση διορισμού ή την πρόωρη λήξη της θητείας του Προέδρου 
και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, τα οποία (Πρόεδρος και 
Διοικητικό Συμβούλιο) αποτελούν όργανα διοίκησης αυτού, όπως η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, είναι 
εκτελεστές διοικητικές πράξεις υποκείμενες σε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (πρβλ. 
ΣτΕ 1877, 1291/2016).

Ενόψει των ανωτέρω και της προεκτεθείσας φύσεως του Ωνασείου, βασίμως υποστηρίζεται, ότι η προϋπηρεσία 
που έχει τυχόν παρασχεθεί σε αυτό δεν μπορεί να λογίζεται ως προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα, κατά την έννοια 
του άρθρου 98 παρ. 6 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. Υπ’ αυτήν την έννοια για την αναγνώριση της συγκεκριμένης 
προϋπηρεσίας δεν μπορεί να ισχύει το ανώτατο όριο των επτά (7) ετών, αλλά αυτή θα πρέπει να αναγνωρίζεται 
ολοσχερώς και εις το ακέραιον τόσο για την προαγωγική, όσο και για την μισθολογική εξέλιξη των δημοσίων 
υπαλλήλων.

Καλούμε τις Διοικήσεις των Υπηρεσιών Υγείας, όπως προβούν άμεσα στη διευθέτηση της αδικίας, κατά των 
Νοσηλευτών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης
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∆ελτία Τύπου
ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.
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Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. συμμετείχε στη 2η ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑ 
Α.Ο.Ν.Μ. «ΙΑΣΩΝ 23» 

03.10.2022

2β

Την Κυριακή 02 Οκτωβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε από την Αθλητική 
Ομοσπονδία Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων (Α.Ο.Ν.Μ.), υπό την Αιγίδα 
της Περιφέρειας Αττικής και σε συνεργασία με το Μουσείο Μαραθωνίου 
Δρόμου, η 2η ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑ Α.Ο.Ν.Μ. «ΙΑΣΩΝ 23», η οποία διεξήχθη 
προς τιμήν του αδικοχαμένου Ιάσωνα Λαλαούνη.

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. κ. Νικόλαος 
Κιούσης εκπροσώπησε την Ομοσπονδία και συμμετείχε ως λαμπαδηδρόμος, 
τιμώντας τη μνήμη του Ιάσωνα Λαλαούνη. Ο σκοπός επιτευχθεί και μέσα από 
την άρτια οργάνωση της λαμπαδηδρομίας μεταλαμπαδεύτηκε και διαδόθηκε η 
ιδέας της Δωρεάς Οργάνων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. ευχαριστεί θερμά το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ο.Ν.Μ. για την τιμητική πρόσκληση συμμετοχής, 
συγχαίροντας παράλληλα όλους στους συμμετέχοντες και δηλώνει την αρωγή 
όλων των Νοσηλευτών – μελών της Ομοσπονδίας σε μελλοντικές δράσεις.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης
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03.10.2022

Οι Νοσηλευτές έστειλαν το μήνυμα στο GREECE 
RACE FOR THE CURE® 2022: «Όλοι ΜΑΖΙ είμαστε 
πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού!!!

Οι Νοσηλευτές 
έστειλαν το μή-
νυμα στο GREECE 
RACE FOR THE 
CURE® 2022: 
«Όλοι ΜΑΖΙ είμα-
στε πιο δυνατοί 
από τον καρκίνο 
του μαστού!!!», 
δηλώνοντας 
παράλληλα τη δι-
αθεσιμότητά τους 
προς τους όλους 
τους κοινωνικούς 
φορείς, συμμε-
τέχοντας ενεργά 
στις δράσεις κοι-
νωνικής ευαισθη-
τοποίησης.

Την Κυριακή 02 Οκτωβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο 
Μαστού «Άλμα Ζωής», το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός με κοινωνικό σκοπό στην Ελλάδα: «Greece Race for the 
Cure®».

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. συμμετείχε στον αγώνα των πέντε (5) χιλιομέτρων, συμβάλλοντας στον κοινό σκοπό 
των χιλιάδων συμμετεχόντων, έχοντας την ακόλουθη σύνθεση: Γεώργιος Αβραμίδης, Τζαννής Πολυκανδριώτης, 
Ευσταθία Κρανιά, Κοσμάς Εμμανουηλίδης, Ελένη Γούλα, Κωνσταντίνα Πολυμέρη, Μάνια Καπρίτσου, Ελένη 
Διαμαντοπούλου, Ιωάννα Γιαννοπούλου, Χρυσούλα Καραργύρη, Πελαγία Μπατίκα, Φραντζέσκα Χανιώτη, 
Βασιλική Ρήγα.

Οι Νοσηλευτές έστειλαν το μήνυμα στο GREECE RACE FOR THE CURE® 2022: «Όλοι ΜΑΖΙ είμαστε πιο 
δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού!!!», δηλώνοντας παράλληλα τη διαθεσιμότητά τους προς τους όλους τους 
κοινωνικούς φορείς, συμμετέχοντας ενεργά στις δράσεις κοινωνικής ευαισθητοποίησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. συγχαίρει τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο 
Μαστού «Άλμα Ζωής», καθώς και όλους τους συνεργαζόμενους φορείς για την άριστη οργάνωση και διεξαγωγή 
του Greece Race for the Cure®».

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης
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Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 2022:
«Make mental health & well-being for all a global priority?»

10.10.2022

Η υποστελέχωση στο χώρο των υπηρεσιών ψυχικής υγείας καταρρακώνει όλες τις φιλότιμες προσπάθειες 
τις οποίες καταβάλλουν, όλοι οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Η επαγγελματική εξουθένωση έχει ξεπεράσει τη 
στενή ερμηνεία της και πλέον οι Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας έχουν γίνει έρμαια της. Το επικουρικό προσωπικό και 
οι συμβασιούχοι αποτελούν μια παροδική «ανάσα», μέσα στο αποπνικτικό περιβάλλον των υπηρεσιών ψυχικής 
υγείας, το οποίο είναι πλέον τοξικό και συνάμα αποτρεπτικό για να το επιλέξουν ακόμα και οι ειδικευόμενοι 
Νοσηλευτές.

Πρεσβεύουμε άραγε τη φετινή θεματική του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας: «Make mental health & well-
being for all a global priority»;;;

Όταν η ίδια η πολιτεία δεν έχει μεριμνήσει διαχρονικά να κάνει προτεραιότητα την εξασφάλιση επαρκούς 
ανθρώπινου δυναμικού στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και ιδιαιτέρως Νοσηλευτών, δε δύναται να πετύχουμε 
τους στόχους που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Σαφώς και όλοι οι Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας σε συνεργασία με τους υπόλοιπους Επαγγελματίες Ψυχικής 
Υγείας καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, διατηρώντας προσβάσιμες τις υπηρεσίες ψυχικές υγείας για 
όλους τους πολίτες, αλλά χρειάζονται ουσιαστική ενίσχυση!!!

Άμεσες προσλήψεις Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας, συνεχιζόμενη εκπαίδευση, αναθεώρηση του νομοθετικού 
πλαισίου για την ψυχική υγεία και η αναδιοργάνωση του δικτύου παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, αποτελούν 
μονόδρομο για τη βιωσιμότητα του Εθνικού Συστήματος Ψυχικής Υγείας. Επενδύοντας στις υπηρεσίες ψυχικής 
υγείας, θα εξασφαλίσουμε τη συνεχιζόμενη εξέλιξη και την παροχή τους προς όλους τους πολίτες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης
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Οι Νοσηλευτές έτρεξαν ενάντια στον παιδικό καρκίνο και έδωσαν 
«ΠΙΣΤΗ» στον αγώνα των παιδιών για ζωή!!!

24.10.2022

Το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε ο 2ος Αγώνας Δρόμου με 
την ονομασία «2nd Olympic Health Run» και με σύνθημα «ΤΡΕΧΟΥΜΕ ΕΝΑΝΤΙΑ 
ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ – Δώστε ΠΙΣΤΗ στον αγώνα των παιδιών για ζωή».

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής ευαισθητοποίησης, 
συμμετείχε στον αγώνα των τριών (3) χιλιομέτρων, στηρίζοντας τον ιερό σκοπό 
του, καθώς και το έργο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με 
Νεοπλασματικές Παθήσεις, «Η Πίστη».

Οι Νοσηλευτές στηρίζουν όλες τις δράσεις κοινωνικής ευαισθητοποίησης, 
δηλώνοντας την παρουσία της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. στα κοινωνικά δρώμενα, ως 
πρεσβευτές της Δημόσιας Υγείας, αναδεικνύοντας το κοινωνικό τους πρόσωπο και 
την αλληλεγγύη προς το σύνολο της κοινωνίας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης
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04.11.2022

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.

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

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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2β
ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. & ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. Κύπρου:
Κοινός αγώνας – Κοινοί στόχοι…

14.11.2022

Στο πλαίσιο διεξαγωγής του 29ου Παγκύπριου Συνεδρίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής, το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Παγκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών, συναντήθηκε με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., με σκοπό τον διάλογο για την αποτίμηση της κατάστασης στα νοσηλευτικά δρώμενα των 
δύο κρατών, ύστερα από τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης και όλων των συνεπειών της απέναντι στους 
Νοσηλευτές.

Κοινή παραδοχή και των δύο πλευρών αποτέλεσε το γεγονός, ότι οι Νοσηλευτές παρέμειναν και πάλι στη 
σκιά των εξελίξεων και της αδιαφορίας των πολιτικών υγείας. Αφενός κράτησαν όρθια τα Συστήματα Υγείας, 
επιφορτίστηκαν όλο το βάρος της πανδημίας, ξεπέρασαν τα όρια της εξάντλησης, κι αφετέρου εισέπραξαν 
ηθικό χειροκρότημα από την Κοινωνία και «ανήθικο» χειροκρότημα από την Πολιτεία.

Όμως, οι άρρηκτοι δεσμοί οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, ήρθαν να υπερκεράσουν τις 
αντιξοότητες και να ενδυναμώσουν ακόμη περισσότερο τους κοινούς μας αγώνες και τους κοινούς μας στόχους, 
οι οποίοι αφορούν τη βιωσιμότητα και την εξέλιξη του Νοσηλευτικού Επαγγέλματος. Συζητήθηκαν ενδελεχώς 
όλες οι διαχρονικές παθογένειες των Συστημάτων Υγείας απέναντι στους Νοσηλευτές και προγραμματίστηκαν 
από κοινού δράσεις για τη δημιουργία κοινού μετώπου συνεργασίας, μετουσιώνοντας τη ρήση: «Από Νοσηλευτές 
για Νοσηλευτές».

Αναμένοντας για ακόμη μια φορά τη σημαντική παρουσία των συναδέλφων μας στο προσεχές συνέδριο της 
ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., στα Μετέωρα, εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας για την εγκάρδια φιλοξενία προς το 
Γενικό Γραμματέα της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. Κύπρου κ. Παναγιώτη Γεωργίου και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

Συζητήθηκαν 
ενδελεχώς όλες 

οι διαχρονικές 
παθογένειες των 

Συστημάτων Υγεί-
ας απέναντι στους 

Νοσηλευτές και 
προγραμματίστη-

καν από κοινού 
δράσεις για τη 

δημιουργία κοινού 
μετώπου συνερ-
γασίας, μετουσι-

ώνοντας τη ρήση: 
«Από Νοσηλευτές 
για Νοσηλευτές»
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ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής:
Επίσκεψη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο 

Στις 18 Οκτωβρίου 2022, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής, 
πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο, κατά τη διάρκεια της οποίας συναντήθηκαν με τη 
Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κ. Μαρία Γκόνη και τον Καθηγητή Ψυχιατρικής, της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής, 
κ. Νικόλαο Στεφανή.

Συζητήθηκαν ενδελεχώς τα φλέγοντα ζητήματα της επαγγελματικής εξουθένωσης, τα οποία έχουν προκύψει 
από την τραγική υποστελέχωση κι επιβαρύνουν το έργο των Νοσηλευτών Ψυχικής υγείας, καθώς καλούνται 
καθημερινά να προσφέρουν πέρα από το 100% των δυνάμεων τους, για να μπορούν να παρέχουν άρτια 
νοσηλευτική φροντίδα. Η σωματική – ψυχική κόπωση, λόγω των εξαντλητικών ωραρίων σε συνδυασμό με την 
πανδημία COVID-19, έχουν δημιουργήσει ένα επισφαλές πλέον εργασιακό περιβάλλον για τους Νοσηλευτές 
Ψυχικής Υγείας. Ωστόσο, λόγω του υψηλού επαγγελματικού επιπέδου τους, οι Νοσηλευτές και με την αρωγή της 
Νοσηλευτικής Διεύθυνσης, ανταπεξέρχονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των Τμημάτων, διατηρώντας ένα ασφαλές 
θεραπευτικό πλαίσιο.

Αξιοσημείωτο όμως είναι το γεγονός, ότι παρά τις αυξημένες ανάγκες στελέχωσης, πληροφορηθήκαμε απ’ την 
κ. Μαρία Γκόνη, ότι το Αιγινήτειο Νοσοκομείο είχε εξαιρεθεί από την πρόσφατη Προκήρυξη 7Κ/2022 του Α.Σ.Ε.Π.

Επιπλέον, συζητήθηκε το ιδιαίτερο πλαίσιο λειτουργίας του Νοσοκομείου, λόγω της Πανεπιστημιακής του 
ιδιότητας, καθώς και οι παθογένειες οι οποίες προκύπτουν διαχρονικά, από το ιδιαίτερο καθεστώς λειτουργίας 
του. Πραγματοποιήθηκε αναφορά στο Πρόγραμμα Σπουδών των Ειδικευόμενων Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας, 
στη μη καταβολή των δεδουλευμένων υπερωριών απ’ τον Ιανουάριο του 2022 στο προσωπικό του Νοσοκομείου. 
Ακόμη, ενημερωθήκαμε από την κ. Μαρία Γκόνη και την Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας, κ. Ελένη 
Λεμπέση (μέλος της αρμόδιας επιτροπής), σχετικά με το αίτημα που εκκρεμεί απ’ το Μάϊο του 2022, για την 
ανανέωση σύμβασης της εταιρείας φύλαξης καθώς και για τα καθήκοντα – αρμοδιότητες αυτών.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε ένα ιδιαιτέρως γόνιμο κλίμα αμοιβαίας σύμπνοιας, απόψεων, θέτοντας 
ισχυρά θεμέλια για συνεχή επικοινωνία, με κοινό προσανατολισμό, για τη διασφάλιση ενός υγιούς Συστήματος 
Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.

Το Διοικητικό συμβούλιο του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ -Ε.Σ.Υ. Νομού Αττικής, εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του προς 
τη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Αιγινήτειου Νοσοκομείου, τους συναδέλφους Νοσηλευτές, καθώς 
και τον Καθηγητή Ψυχιατρικής κ. Νικόλαο Στεφανή, για την ένθερμη φιλοξενία και τον εποικοδομητικό διάλογο, 

ανανεώνοντας το ραντεβού μας, για τις αρχές του έτους 2023.

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

Αθανάσιος Τζιάτζιος Αφροδίτη Βλαχάκου

20.10.2022

3

ΣΥ.
ΝΟ

.Ψ
Υ.
ΝΟ

. - 
Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗ

Σ

Σύλλογος Νοσηλευτών Ψυχιατρικών
Νοσοκοµείων Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής
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καθεστώς 
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Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Νοσηλευτών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. – Π.Φ.Υ.), πραγματοποίησε 
την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022, στην Αίθουσα «Μανώλης Αναγνωστάκης», στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, 
Επιστημονική Νοσηλευτική Ημερίδα με θέμα: «Οι Νοσηλευτές στο επίκεντρο του εκσυγχρονισμού της Π.Φ.Υ.». 
Στη διοργάνωση της επιστημονικής εκδήλωσης συμμετείχαν ο Δήμος Θεσσαλονίκης με την ευγενή παραχώρηση 
του χώρου διεξαγωγής και της αιγίδας του, όπως και η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, παρέχοντας αιγίδα και την 
αντίστοιχη μοριοδότηση Μονάδων Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης για τους συμμετέχοντες.

Μέσα από ένα άρτια δομημένο επιστημονικό πρόγραμμα, το οποίο μετουσίωνε απόλυτα τον τίτλο της 
επιστημονικής εκδήλωσης, Νοσηλευτές από τις Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, παρουσίασαν το 
πολυδιάστατο έργο και τις πολύτιμες εμπειρίες, τις οποίες απέκτησαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID – 19. 
Παρουσιάστηκαν καινοτόμες πρακτικές σχετικά με την πρόληψη, αγωγή και προαγωγή της υγείας του πληθυσμού 
μέσα από εξειδικευμένα προγράμματα. Ακόμη αναπτύχθηκε ενδελεχώς ο θεσμός του Ειδικευόμενου Νοσηλευτή 
Δημόσιας Υγείας / Κοινοτικής Νοσηλευτικής, όπως και όλες οι προοπτικές αξιοποίησης του μέσα στο Εθνικό 
Σύστημα Υγείας.

Ακόμη μέσα από τη διεξαγωγή της διεπιστημονικής συζήτησης: «Νεότερα δεδομένα στην Π.Φ.Υ.», δόθηκε 
το βήμα στους Νοσηλευτές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας να διατυπώσουν τις απόψεις σχετικά με τα 
διαχρονικά προβλήματα και τις χρόνιες παθογένειες, οι οποίες «κρατούν δέσμιους» τους Νοσηλευτές, εστιάζοντας 
ιδιαιτέρως στον ιατροκρατούμενο Ν. 4931/2022, ο οποίος αδικεί κατάφορα και παρεμποδίζει την ανάδειξη του 
ηγετικού τους ρόλου, μέσα στις υπηρεσίες τους.

Μέσα από την πανελλαδική συμμετοχή των Νοσηλευτών, αναδείχτηκε το υψηλό επίπεδο επιστημονικής 
κατάρτισης, ο επαγγελματισμός και το πνεύμα της ουσιαστικής διεπιστημονικής συνεργασίας, παράγοντες οι 
οποίοι εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα και την περαιτέρω ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στη χώρα 
μας. Οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις 500, με την αίθουσα «Μανώλης Αναγνωστάκης», να έχει το μάξιμουμ της 
προβλεπόμενης πληρότητας και οι διαδικτυακή παρακολούθηση να έχει κατά μέσο όρο 350 on line συμμετέχοντες.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. Ε.Σ.Υ. – Π.Φ.Υ. επιθυμούμε να εκφράσουμε τις θερμές 
ευχαριστίες μας προς την ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., την Ε.Ν.Ε. και το Δήμο Θεσσαλονίκης για την άριστη συνεργασία. 
Ιδιαιτέρως δε, απονέμουμε τα εύσημα στα μέλη της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής, αλλά και σε όλους 
στους συμμετέχοντες.

Ο αγώνας για την αναδιάρθρωση όλων των παθογενειών και των διαστρεβλώσεων απέναντι στους 
Νοσηλευτές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη και θα συνεχίζεται με την 
καθημερινή επικοινωνία και παρουσία μας σε όλες τις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, μέχρι την 
τελική δικαίωση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. Ε.Σ.Υ. – Π.Φ.Υ.
Η Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Λουκία Κεραμιδά Ειρήνη Θεολογίδου

Άκρως επιτυχημένη η 1η Νοσηλευτική Ημερίδα 
του Πανελλήνιου Συλλόγου Νοσηλευτών – 
Ε.Σ.Υ. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

24.10.2022

ΠΑ
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Πανελλήνιος Σύλλογος Νοσηλευτών
Ε.Σ.Υ. - Π.Φ.Υ.
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Επίσκεψη μελών του Διοικητικού συμβουλίου 
του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής, στο 
Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

Στις 25 Οκτωβρίου 2022, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής 
πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ», κατά τη διάρκεια της οποίας συναντήθηκαν με το 
Διευθυντή Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κ. Ευάγγελο Γιαβασόπουλο και τους Νοσηλευτές από τον Τομέα Ψυχικής 
Υγείας.

Για ακόμα μια φορά το πρώτο και σημαντικότερο ζήτημα, το οποίο τέθηκε από τους συναδέλφους, αποτέλεσε 
η τραγική υποστελέχωση των ψυχιατρικών κλινικών και δομών ψυχικής υγείας, οι οποίες είναι αποδεκατισμένες.

Οι ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό, προκαλούν σημαντικές δυσλειτουργίες ως προς την ασφαλή λειτουργία 
των ψυχιατρικών κλινικών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την περίπτωση διέγερσης – υποτροπής ασθενούς, 
κατά τη διάρκεια της οποίας, δε δύναται να ενισχυθεί η παρουσία επιπλέον νοσηλευτικού προσωπικού από 
άλλες κλινικές λόγω της υποστελέχωσης. Παράλληλα δε, οι εργαζόμενοι στην εταιρεία φύλαξης, αδυνατούν 
να παρέμβουν διότι δεν εντάσσεται στα καθήκοντά τους η εν λόγω υποστηρικτική αρμοδιότητα. Τίθεται λοιπόν 
ξεκάθαρα ζήτημα εργασιακής ασφάλειας των εργαζομένων στις ψυχιατρικές κλινικές, το οποίο χρήζει άμεσης 
αντιμετώπισης από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου.

Επιπλέον, το έργο των Νοσηλευτών στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας του Νοσοκομείου, επιβαρύνεται ακόμη 
περισσότερο, καθώς οι υπόλοιπες ειδικότητες των επαγγελματιών ψυχικής υγείας – διεπιστημονική θεραπευτική 
ομάδα (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, εργοθεραπευτές κ.λπ.), δεν συμμετέχουν – δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες 
του θεραπευτικού πλαισίου, ούτε κατά τις απογευματινές ώρες, με αποτέλεσμα οι Νοσηλευτές να επιβαρύνονται 
ψυχοσωματικά, ακόμα περισσότερο.

Ακόμη, αξιοσημείωτο γεγονός αποτελεί ότι ουδείς Ειδικευόμενος Νοσηλευτής Ψυχικής Υγείας δεν εστάλη στο 
Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» για να πραγματοποιήσει τη Νοσηλευτική Ειδικότητα Ψυχικής Υγείας.

Τέλος, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην αναγκαιότητα θέσπισης ενός συγκεκριμένου νομικού πλαισίου, το οποίο 
θα καλύπτει και παράλληλα θα οριοθετεί τα καθήκοντα των Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας, ώστε να μην επωμίζονται 
«αόριστα», αρμοδιότητες, οι οποίες δε συνάδουν με την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας, όπως π.χ. ο σωματικός 
έλεγχος των εφήβων κατά την εισαγωγή τους στην κλινική.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα αμοιβαίας σύμπνοιας απόψεων και κοινού προσανατολισμού, για 
τη διασφάλιση της λειτουργίας, ενός βιώσιμου Συστήματος παροχής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του, προς τη 
Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» και τους συναδέλφους Νοσηλευτές Ψυχικής 
Υγείας για την υποδειγματική φιλοξενία. Ιδιαιτέρως δε, συγχαίρει τους συναδέλφους για το έργο το οποίο 
επιτελούν, παρά τις προαναφερόμενες αντιξοότητες, παρέχοντας άριστη φροντίδα, γεγονός το οποίο οφείλεται 
στην άρτια επιστημονική κατάρτιση και στον επαγγελματισμό τους.

25.10.2022

ΣΥ.
ΝΟ

.Ψ
Υ.
ΝΟ

. - 
Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗ

Σ

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

Έγινε ιδιαίτερη 
αναφορά στην 
αναγκαιότητα 

θέσπισης ενός 
συγκεκριμένου 

νομικού πλαισίου, 
το οποίο θα 

καλύπτει και 
παράλληλα θα 

οριοθετεί τα 
καθήκοντα των 

Νοσηλευτών 
Ψυχικής Υγείας, 

ώστε να μην 
επωμίζονται 
«αόριστα», 

αρμοδιότητες, 
οι οποίες δε 

συνάδουν με 
την παροχή 

νοσηλευτικής 
φροντίδας
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Παραμένοντας στις επάλξεις, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα φλέγοντα 

ζητήματα, προγραμματίζοντας άμεσα, την επόμενη συνάντησή μας, τόσο με τους Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας – 
Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, όσο και με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, με κύριο μέλημα την εύρεση 
ρεαλιστικών λύσεων.

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

Αθανάσιος Τζιάτζιος Αφροδίτη Βλαχάκου

Σήμερα 2/11/2022 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου του Πρωτοβάθμιου Σωματείου 
ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής στο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο - Πατησίων», όπου μας 
υποδέχθηκαν ο Διοικητής του Νοσοκομείου κ. Χαράλαμπος Πρίφτης, η Αναπληρώτρια Διοικήτρια κ. Αικατερίνη 
Μαχαιρά, ο Διευθυντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κ. Μιχαήλ Μαντζανάς, η Υποδιευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 
κ. Ευτυχία Ευαγγελίδου 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.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. συνεχίζει τον κύκλο των συναντήσεων στα νοσοκομεία της Αττικής και με τη σημερινή 
επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων», επισημαίνει τις δυσκολίες των 
συναδέλφων στην καθημερινότητά τους.

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

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Κούρτης Σοφία Τάνη

Eπίσκεψη ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής 
στο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας 
«Κωνσταντοπούλειο - Πατησίων»

02.11.2022

ΠΑ
.Σ
Υ.
Ν
Ο.

 - 
Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗ

Σ

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

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.
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ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. – Π.Φ.Υ.: «Ουσιαστικός 
διάλογος και σύμπνοια απόψεων για την 
ανάδειξη του έργου των Νοσηλευτών Π.Φ.Υ.» 

Αντιπροσωπία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. – Π.Φ.Υ. και της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., 
πραγματοποίησε την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022, συνάντηση με την Υποδιοικήτρια της 4ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Μακεδονίας & Θράκης κ. Ειρήνη Χατζοπούλου, στο πλαίσιο των πανελλήνιων κινητοποιήσεων 
της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., με σκοπό την επίλυση των διαχρονικών αιτημάτων της Ομοσπονδίας, μέσω του υγιή 
συνδικαλιστικού διαλόγου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε διεξοδική συζήτηση, όπου αναφέρθηκαν οι διαχρονικές 
παθογένειες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι οποίες κρατούσαν και κρατούν ακόμα σε «ομηρία» τους 
Νοσηλευτές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, εμποδίζοντάς τους να επιτελέσουν το ουσιαστικό έργο τους 
στην Κοινότητα. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στον άκρως ιατροκεντρικό Ν. 4931/2022, ο οποίος αντί να αναδεικνύει 
τους Νοσηλευτές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αντιθέτως τους «πολτοποιεί», μέσα στην Ομάδα Υγείας, 
παρεμποδίζοντας την εξέλιξή τους.

Επιπλέον συζητήθηκε η σύσταση αυτόνομης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στα Κέντρα Υγείας, η ανάλωση του 
νοσηλευτικού χρόνου σε αλλότρια καθήκοντα, η επανεξέταση του τρόπου προμηθειών υγειονομικού υλικού (με 
έμφαση στα απομακρυσμένα Κέντρα Υγείας) κι ο τρόπος αποζημίωσης των ειδικευομένων Νοσηλευτών στην 
ειδικότητα της Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας / Κοινοτικής Νοσηλευτικής, οι οποίοι ενεπλάκησαν στα εμβολιαστικά 
κέντρα. Ιδιαίτερη δε αναφορά δόθηκε στη ρύθμιση νομοθετικού πλαισίου για την κατ’ οίκον νοσηλεία και τον 
τρόπο μεταφοράς των Νοηλευτών.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα αμοιβαίας κατανόησης και δέσμευση και των δύο πλευρών για 
αμφίδρομη επικοινωνία και συνεργασία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων στην 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας από τους Νοσηλευτές.

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. – Π.Φ.Υ. θα συνεχίσει ακάθεκτη τη συνεχή επικοινωνία με όλους τους φορείς υγείας 
πανελλαδικά, προασπίζοντας τα συμφέροντα των Νοσηλευτών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, μέχρι την 
τελική δικαίωση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. Ε.Σ.Υ. – Π.Φ.Υ.
Η Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Λουκία Κεραμιδά Ειρήνη Θεολογίδου

15.11.2022

Κατά τη διάρκεια 
της συνάντησης 
πραγματοποιή-
θηκε διεξοδική 

συζήτηση, όπου 
αναφέρθηκαν 

οι διαχρονικές 
παθογένειες του 
Εθνικού Συστή-
ματος Υγείας, οι 

οποίες κρατούσαν 
και κρατούν ακό-

μα σε «ομηρία» 
τους Νοσηλευ-
τές της Π.Φ.Υ., 

εμποδίζοντάς τους 
να επιτελέσουν 

το ουσιαστικό 
έργο τους στην 

Κοινότητα.
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Πανελλήνιος Σύλλογος Νοσηλευτών
Ε.Σ.Υ. - Π.Φ.Υ.
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Στις 18 Νοεμβρίου 2022, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Ψ.Ν.Α. ΔΑΦΝΙ, 
κατά τη διάρκεια της οποίας συναντήθηκαν με τη Διοικήτρια του Νοσοκομείου, κ. Δέσποινα Τσαγδή και με τη 
Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, κ. Βασιλική Μούγια.

Συζητήθηκε ενδελεχώς, το φλέγον ζήτημα της τραγικής υποστελέχωσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, 
που έχει ως αποτέλεσμα την επαγγελματική εξουθένωση των Νοσηλευτών, οι οποίοι καλούνται λόγω των 
συνθηκών να υπερβάλλουν των δυνάμεων τους, προκειμένου να παρέχουν άρτια και άριστη φροντίδα στους 
ψυχικά πάσχοντες. Η αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε συνδυασμό με την πανδημία COVID 19, τις 
αναστολές εργασίας συναδέλφων καθώς και τις συνταξιοδοτήσεις, χωρίς επαρκείς προσλήψεις για την κάλυψη 
των αυξημένων αναγκών, τα τελευταία χρόνια, έχουν εξουθενώσει ψυχοσωματικά τους επαγγελματίες υγείας του 
εν λόγω νοσηλευτικού ιδρύματος. Τίθεται ως απόλυτη ανάγκη η υλοποίηση προσλήψεων μόνιμων νοσηλευτών 
και η επιστροφή όσων βρίσκονται σε αναστολή εργασίας, όχι μόνο για την ασφαλή λειτουργία του νοσοκομείου, 
αλλά και για τη συνέχιση λειτουργίας όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

Τόσο η Διοικήτρια, όσο και η Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, δέχθηκαν θετικά την πρόταση του 
Συλλόγου μας, για σύσταση ομάδας παρέμβασης στην ψυχολογική κρίση εντός των ψυχιατρικών κλινικών, ώστε 
να μειωθεί ο κίνδυνος από επιθετικές και βίαιες συμπεριφορές, για τους νοσηλευόμενους, αλλά και για τους 
εργαζόμενους. Σχετικές ενέργειες για την υλοποίηση της πρότασης θα γίνουν και προς το υπουργείο υγείας, αφού 
είναι απαραίτητη σχετική νομοθετική ρύθμιση, αλλά και υποστήριξη σε ανθρώπινο δυναμικό.

Έγινε, επίσης, ιδιαίτερη μνεία στο επίδομα των Προϊσταμένων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας για τα έτη 
2016-2018 και στην αναδρομική χορήγηση του που μετά την αρχική θετική έκβαση του δικαστηρίου, αυτή τη 
στιγμή βρίσκεται στο Εφετείο, μετά από σχετική παρέμβαση της Νομικής υπηρεσίας του Ψ.Ν.Α. για την οποία 
μας διαβεβαίωσε η κ. Τσαγδή, πώς η απόφαση αυτή δεν ελήφθη απ’ το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου. 
Θετική εξέλιξη ωστόσο αποτέλεσε, η τοποθέτηση Προϊσταμένων Νοσηλευτών στα Εξωτερικά Τμήματα – Δομές 
Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης του Νοσοκομείου.

Επιπλέον, ιδιαίτερη αναφορά έγινε για ακόμα μία φορά απ’ τη Διευθύντρια Νοσηλευτικής υπηρεσίας, στην 
Ειδικότητα Νοσηλευτικής Ψυχικής υγείας αφού παρότι στο Νοσοκομείο υπάρχουν 15 θέσεις Ειδικευομένων 
Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας, έχουν καλυφθεί μόνο οι 5 λόγω έλλειψης υποψήφιων, γεγονός που δε διευκολύνει 
την ομαλή λειτουργία του προγράμματος της ειδικότητας, ως προς την εύρυθμη λειτουργία και ακολουθία του.

Τέλος, συζητήθηκε ενδελεχώς, πέραν της υποστελέχωσης, η ορθή λειτουργία των θεραπευτικών ομάδων, 
τόσο στις κλινικές όσο και στις Δομές Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, σε σχέση με τον ενεργό ρόλο όλων των 
ειδικοτήτων στις καθημερινές θεραπευτικές αλλά και υποστηρικτικές δραστηριότητές, στο πλαίσιο της ισότιμης – 
ισόχρονης θεραπευτικής προσέγγισης, χωρίς να επιβαρύνονται μονίμως οι Νοσηλευτές να παρέχουν αλλότρια 
καθήκοντα, στην προσπάθεια να καλύψουν τις ανεπάρκειες των λοιπών ειδικοτήτων, με σκοπό την εξυπηρέτηση 
των αναγκών των ασθενών στο σύνολο των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε ένα ιδιαιτέρως γόνιμο κλίμα αμοιβαίας σύμπνοιας απόψεων, θέτοντας ισχυρά 
θεμέλια για συνεχιζόμενη επικοινωνία, με κοινό προσανατολισμό, τη διασφάλιση ενός βιώσιμου Συστήματος 
Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ασθενών και παράλληλα θα παρέχει τις 
κατάλληλες προοπτικές για την περαιτέρω ανάπτυξη του έργου των Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.Ν.Ο.ΨΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής, εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του, προς τη 
Διοικήτρια κ. Δέσποινα Τσαγδή και τη Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κ. Βασιλική Μούγια, για την ένθερμη 
φιλοξενία και τον εποικοδομητικό διάλογο ανανεώνοντας το ραντεβού μας για το ερχόμενο έτος.

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

Αθανάσιος Τζιάτζιος Αφροδίτη Βλαχάκου

Επίσκεψη των μελών του Διοικητικού συμβουλίου 
του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής στο 
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής – Δαφνί

18.11.2022

Η συνάντηση 
ολοκληρώθηκε 
σε ένα ιδιαιτέρως 
γόνιμο κλίμα 
αμοιβαίας 
σύμπνοιας 
απόψεων, 
θέτοντας ισχυρά 
θεμέλια για 
συνεχιζόμενη 
επικοινωνία, 
με κοινό 
προσανατολισμό, 
τη διασφάλιση 
ενός βιώσιμου 
Συστήματος 
Υπηρεσιών 
Ψυχικής Υγείας, 
το οποίο θα 
ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες 
των ασθενών 
και παράλληλα 
θα παρέχει τις 
κατάλληλες 
προοπτικές για 
την περαιτέρω 
ανάπτυξη του 
έργου των 
Νοσηλευτών 
Ψυχικής Υγείας.
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Σύλλογος Νοσηλευτών Ψυχιατρικών
Νοσοκοµείων Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής
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Σύσταση Διοικητικού Συμβουλίου
ΣΥ.ΝΟ. Ν. Έβρου, Ελεγκτικής Επιτροπής 
και Αντιπροσώπων

Σας ενημερώνουμε ότι στην Αλεξανδρούπολη στις 04/11/2022, πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές του 
Συλλόγου Νοσηλευτών του Ε.Σ.Υ. Ν. Έβρου, για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή και για τους 
Αντιπροσώπους στην ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.

Από τα αποτελέσματα των εκλογών προέκυψαν τα εξής:

Τακτικά μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο:
Ανδρέας, Φωτεινή Παπαδοπούλου, Μαρία Αμανατίδου, Μαρίνος Δέδογλου, Ιωάννης Μόρφης, Χρήστος 
Ηλιάδης, Κυριακή Πετρά

Αναπληρωματικό μέλος:
Σταύρος Πανταζίδης

Τακτικά μέλη για την Εξελεγκτική Επιτροπή:
Ειρήνη Μιλτσακάκη, Βασιλική Γεωργουσοπούλου, Χριστίνα Χουρίδου

Αντιπρόσωποι στην ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.:
Ανδρέας Μάτσκας, Μαρία Αμανατίδου, Φωτεινή Παπαδοπούλου

Στη συνέχεια στις 08 -11-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στα γραφεία του Συλλόγου Νοσηλευτών του 
ΕΣΥ Ν. Έβρου, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα νεοεκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, έπειτα 
από πρόσκληση του πλειοψηφούντος μέλους κ. Ανδρέα Μάτσκα με μοναδικό θέμα: «Συγκρότηση σε σώμα του 
Διοικητικού Συμβουλίου». Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία των μελών του Δ.Σ. που εκλέχθηκαν από τις 
αρχαιρεσίες της Παρασκευής 04-11-2022,συγκροτήθηκαν σε σώμα έπειτα από μυστική ψηφοφορία ως εξής:

Πρόεδρος: Ανδρέας Μάτσκας
Αντιπρόεδρος: Φωτεινή Παπαδοπούλου
Γενική Γραμματέας: Μαρία Αμανατίδου
Αν. Γενικός Γραμματέας: Μαρίνος Δέδογλου
Ταμίας: Ιωάννης Μόρφης
Μέλη: Χρήστος Ηλιάδης, Κυριακή Πετρά

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Ανδρέας Μάτσκας Μαρία Αμανατίδου

25.11.2022

ΣΥ
.Ν
Ο.

 - 

Ε.Σ
.Υ. Ν. ΕΒΡΟΥ

Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
Ν. Έβρου
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Ο Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ. Ν. Μαγνησίας, ως Πρωτοβάθμιο Σωματείο της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής 
Νοσηλευτικής Ομοσπονδίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. -Ε.Σ.Υ.), πραγματοποίησε 3ωρη στάση 
εργασίας στις 25-11-2022, για τις ώρες 10:00 – 13:00 και συνάντηση με τον Διοικητή του Γ. Ν. Βόλου, όπου 
έλαβε χώρα μια εποικοδομητική συζήτηση σχετικά με τα διαχρονικά αιτήματά μας.

Η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Ομοσπονδία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.), 
αποτελεί δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, υπαγόμενη στις διατάξεις του Νόμου 1264/1982, μέλη 
της οποίας αποτελούν οι Νοσηλευτές απόφοιτοι των Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι. Νοσηλευτικής, οι οποίοι υπηρετούν στην 
Ελλάδα με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση στις Υπηρεσίες Υγείας του Ε.Σ.Υ. και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, 
ως μισθωτοί. Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. μέσω των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων Νοσηλευτών (ΣΥ.ΝΟ.), αριθμεί 5.000 
μέλη πανελλαδικά. Τα αιτήματα μας αφορούν:

α. Ένταξη Νοσηλευτών και Νοσηλευτικού Προσωπικού στα Β.Α.Ε. (αφορά τους διορισμένους πριν το 2011, 
όλοι οι υπόλοιποι μετά το 2011 είναι στα Β.Α.Ε. μέσω Ε.Φ.Κ.Α.).
β. Ειδικές ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους Νοσηλευτές (ειδικό σύστημα προσλήψεων, ειδικό μισθολόγιο).
γ. Συνταξιοδοτικό σύστημα Νοσηλευτών.
δ. Μονιμοποιήσεις Συμβασιούχων Νοσηλευτών (επικουρικό προσωπικό, Ο.Α.Ε.Δ., Το.Μ.Υ.).
ε. Μονιμοποιήσεις Ειδικευόμενων Νοσηλευτών.
στ. Ειδικό σύστημα αξιολόγησης – κρίσεων θέσεων ευθύνης.
ζ. Παροχή κινήτρων σε Νοσηλευτές για την προσέλκυση και τη στελέχωση των Υπηρεσιών Υγείας.
η. Αυτόνομα Νοσηλευτικά Τμήματα στα Κέντρα Υγείας και ανάληψη θέσης ευθύνης – προϊσταμένου 
αποκλειστικά από Νοσηλευτές.
θ. Σύσταση Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στις Υγειονομικές Περιφέρειες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Μαγδαληνή Σελαμανίδου Μαρία Ζαρνακούπη

ΣΥ.ΝΟ. Μαγνησίας: Τρίωρη στάση εργασίας και 
συνάντηση με το Διοικητή του Γ. Ν. Βόλου

25.11.2022

Πραγματοποιή-
θηκε ένας άκρως 
εποικοδομητικός 
διάλογος, όπου 
συζητήθηκαν 
ενδελεχώς όλες 
οι διαχρονικές 
παθογένειες του 
Εθνικού Συστή-
ματος Υγείας 
απέναντι στους 
Νοσηλευτές

ΣΥ
.Ν
Ο

. -
 Ε

.Σ

.Υ. 
Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Σ

Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
Ν. Μαγνησίας
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Παράσταση διαμαρτυρίας των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. 
Εύβοιας στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο 
Υγείας Κύμης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Στις 25 Νοεμβρίου 2022, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Εύβοιας, πραγματοποίησαν 
παράσταση διαμαρτυρίας στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κύμης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».

Η Αναπληρώτρια Διοικήτρια του Νοσοκομείου κ. Ιωάννα Δαριβέρη είχε ενημερωθεί για τα αιτήματα 
της Ομοσπονδίας, τα οποία αφορούν την επιστροφή των αποσπασμένων και μετακινημένων Νοσηλευτών 
στο Γενικό Νοσοκομείο Κύμης, την ένταξη των Νοσηλευτών με έτος διορισμού πριν το 2011 στα Β.Α.Ε., την 
εφαρμογή ειδικών ευνοϊκών ρυθμίσεων (ειδικό σύστημα προσλήψεων, ειδικό μισθολόγιο), την εφαρμογή 
ειδικού συνταξιοδοτικού συστήματος, τις άμεσες μονιμοποιήσεις των συμβασιούχων Νοσηλευτών (επικουρικό 
προσωπικό, Ο.Α.Ε.Δ, Το.Μ.Υ.), τις άμεσες μονιμοποιήσεις των Ειδικευόμενων Νοσηλευτών, την εφαρμογή ειδικού 
συστήματος αξιολόγησης-κρίσεων θέσεων ευθύνης και την παροχή κινήτρων σε Νοσηλευτές για την προσέλκυση 
και στελέχωση των Υπηρεσιών Υγείας.

Η παράσταση διαμαρτυρίας κρίθηκε απολύτως επιτυχημένη και τα δίκαια αιτήματά μας μεταφέρθηκαν στη 
Διοίκηση του Νοσοκομείου. Συνεχίζουμε δυναμικά τον αγώνα μας, παραμένοντας δίπλα στα μέλη μας, μέσω του 
υγιούς συνδικαλισμού.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Εύβοιας
Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Νικόλαος Κιούσης Βασιλική Παπακώστα

25.11.2022

Η παράσταση 
διαμαρτυρίας 

κρίθηκε απολύτως 
επιτυχημένη και 

τα δίκαια αιτήματά 
μας μεταφέρθηκαν 

στη Διοίκηση του 
Νοσοκομείου. 

Συνεχίζουμε 
δυναμικά τον 

αγώνα μας, 
παραμένοντας 

δίπλα στα μέλη 
μας, μέσω 
του υγιούς 

συνδικαλισμού.
ΣΥ
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Ο
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.Σ.
Υ. Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
Ν. Εύβοιας
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Την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Εύβοιας, 
πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Τόσο ο Διοικητής του Νοσοκομείου κ. Ευάγγελος Χατζημαργαρίτης, όσο και ο Αναπληρωτής Διοικητής 
κ. Δημήτριος Αναγνώστου, καθώς οι εργαζόμενοι, ενημερώθηκαν για τα αιτήματα της Ομοσπονδίας, τα οποία 
αφορούν την ένταξη των Νοσηλευτών με έτος διορισμού πριν το 2011 στα Β.Α.Ε., την εφαρμογή ειδικών ευνοϊκών 
ρυθμίσεων (ειδικό σύστημα προσλήψεων, ειδικό μισθολόγιο), την εφαρμογή ειδικού συνταξιοδοτικού συστήματος, 
τις άμεσες μονιμοποιήσεις των συμβασιούχων Νοσηλευτών (επικουρικό προσωπικό, Ο.Α.Ε.Δ, Το.Μ.Υ.), τις άμεσες 
μονιμοποιήσεις των Ειδικευόμενων Νοσηλευτών, την εφαρμογή ειδικού συστήματος αξιολόγησης-κρίσεων 
θέσεων ευθύνης και την παροχή κινήτρων σε Νοσηλευτές για την προσέλκυση και στελέχωση των Υπηρεσιών 
Υγείας.

Η παράσταση διαμαρτυρίας κρίθηκε απολύτως επιτυχημένη και τα δίκαια αιτήματά μας μεταφέρθηκαν στη 
Διοίκηση του Νοσοκομείου. Συνεχίζουμε δυναμικά τον αγώνα μας, παραμένοντας δίπλα στα μέλη μας, μέσω του 
υγιούς συνδικαλισμού. Οι Νοσηλευτές δεν επαιτούν, αλλά διεκδικούν αυτά που δικαιούνται!

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Εύβοιας
Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Νικόλαος Κιούσης Βασιλική Παπακώστα

Παράσταση διαμαρτυρίας των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. 
Εύβοιας στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας

02.12.2022

Η παράσταση 
διαμαρτυρίας 
κρίθηκε απολύτως 
επιτυχημένη και 
τα δίκαια αιτήματά 
μας μεταφέρθηκαν 
στη Διοίκηση του 
Νοσοκομείου. 
Συνεχίζουμε 
δυναμικά τον 
αγώνα μας, 
παραμένοντας 
δίπλα στα μέλη 
μας, μέσω 
του υγιούς 
συνδικαλισμού. Οι 
Νοσηλευτές δεν 
επαιτούν, αλλά 
διεκδικούν αυτά 
που δικαιούνται!

ΣΥ
.Ν
Ο

. -
 Ε

.Σ.
Υ. Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
Ν. Εύβοιας
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Γεώργιος Κούρτης
Πρόεδρος ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. - Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής

«Οι Νοσηλευτές στο χρονοντούλαπο του 2022… Οι ξεχασμένοι Ήρωες»

Οι Νοσηλευτές που αποκαλούσαν «Ήρωες», οι Νοσηλευτές που καταχειροκροτήθηκαν από την κυβέρνηση, έγιναν πια οι 
ξεχασμένοι Ήρωες. Τώρα που τα φώτα έσβησαν, οι κυβερνητικές υποσχέσεις και τα μεγάλα λόγια – δεσμεύσεις ξεθώριασαν 
και καταχονιάστηκαν στα κάτω συρτάρια του Υπουργείου Υγείας. Καμία αλλαγή, καμία απόφαση, καμία ρύθμιση για την έξέλιξη 
του Νοσηλευτικού Επαγγέλματος.

Κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό του έργου μας, μέσα από τις επισκέψεις στα νοσοκομεία της Αττικής και την καθημερινή 
επικοινωνία με εκατοντάδες συναδέλφους, διαπιστώσαμε δυστυχώς ότι η κατάσταση είναι τραγική και απάνθρωπη. Νοσηλευτές 
εξουθενωμένοι, εξαντλημένοι, συνάδελφοι απογοητευμένοι που αντιμετωπίζουν καθημερινά τις προκλήσεις στον τομέα της 
υγείας και ανταποκρίνονται με αυταπάρνηση στις ανάγκες του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των υπηρεντούντων νοσηλευτών βρίσκεται εκτος Β.Α.Ε, οι μισθολογικές απολαβές είναι πενιχρές. 
Η υποστελέχωση είναι πια τόσο μεγάλη που καθίσταται επικίνδυνη για όλους, για εργαζόμενους και ασθενείς! Οι Επικουρικοί 
και οι Ειδικευόμενοι Νοσηλευτές προσπαθούν, χωρίς αποτέλεσμα, να μπαλώσουν τα κενά, να καθυστερήσουν το ναυάγιο του 
Ε.Σ.Υ.

Η κατάσταση για τους Νοσηλευτές αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει χρόνιες ασθένειες, Burn out, Brain drain, χαοτικά κενά, 
απογοήτευση, παραιτήσεις. Το νοσηλευτικό επάγγελμα με τις άθλιες αυτές συνθήκες και την υποτίμηση από την κυβέρνηση, 
δεν αποτελεί πια επιλογή των νέων παιδιών και όσοι νέοι συνάδελφοι ήδη εργάζονται, προτιμούν να παραιτηθούν και να 
αναζητήσουν εργασία μακριά από τις Υπηρεσίες Υγείας.

Ως Πρωτοβάθμιο Σωματείο ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ – Ε.Σ.Υ Ν. Αττικής καλούμε την πολιτεία να ασχοληθεί επί της ουσίας με τους 
Νοσηλευτές! Τα όρια και οι αντοχές μας έχουν πια ξεπεραστεί και καταπατηθεί! Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν την κοροϊδία. 
Όλοι μαζί θα αγωνιστούμε για την αναγνώριση και την εξέλιξή μας. Ήρθε η ώρα όλοι μαζί, ενωμένοι, να δικαιώσουμε τους 
κόπους μας και τις θυσίες μας. Να λάβουμε την αναγνώριση που μας αξίζει!

Το 2023 προμηνύεται και θα είναι πιο αγωνιστικό από ποτέ! Δεν θα σταματήσουμε έως ότου τα πάγια αιτήματά μας 
πάρουν σάρκα και οστά! Μισθολογικές αυξήσεις / Νοσηλευτικός κλάδος / Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού / Μονιμοποίηση 
επικουρικού προσωπικού / Ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά. Υγεία και ευημερία σε όλους τους Συναδέλφους!

Νοσηλευτικό Ιστορικό:

ΠΑ
.Σ
Υ.
Ν
Ο.

 - 
Ε.Σ

.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗ
Σ

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

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

.Σ
Υ.
ΝΟ

. -
 Ε.Σ.Υ. - Π.Φ

.Υ.

Πανελλήνιος Σύλλογος Νοσηλευτών
Ε.Σ.Υ. - Π.Φ.Υ.

«Οι Νοσηλευτές της Π.Φ.Υ. δεν είναι Νοσηλευτές Β’ κατηγορίας…»

Τι να ευχηθώ για το ξεκίνημα της νέας χρονιάς, όταν οι Νοσηλευτές της Π.Φ.Υ. συνεχώς απαξιώνονται και αντιμετωπίζονται 
ως Νοσηλευτές β΄ κατηγορίας χωρίς διακριτούς ρόλους! Όταν ακόμη και σήμερα, μετά από σειρά νόμων και μεταρρυθμίσεων 
στην Π.Φ.Υ., χάνονται μέσα σε ένα καθαρά ιατροκεντρικό σύστημα, χωρίς λόγο και επιρροή στη λειτουργία της Πρωτοβάθμιας, 
όπου ακόμη και οι αξιολογήσεις των Νοσηλευτών γίνονται από τον Συντονιστή Διευθυντή ιατρό!

Προς επίρρωση αυτών, ο τελευταίος νόμος 4931/2022 με τίτλο τι άλλο… «γιατρός για όλους», αγνοεί επειδικτικά ότι η 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σύμφωνα με τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας θα πρέπει να λειτουργεί με 
διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών υγείας και επιπλέον ότι οι Νοσηλευτές θα πρέπει να κατέχουν διακριτό και αυτοδύναμο 
ρόλο. Δυστυχώς ο νέος νόμος τους συμπιέζει μαζί με τους λοιπούς επαγγελματίες υγείας, αφού δίνει το δικαίωμα στους 
τελευταίους να προΐστανται στην Νοσηλευτική Υπηρεσία. Αυτό κι αν δεν είναι παγκόσμια πρωτοτυπία!

Επιτέλους να καταλάβει η Πολιτεία ότι πρέπει να σταματήσει τον εμπαιγμό των νοσηλευτών της Π.Φ.Υ., να σέβεται το έργο 
τους και να το αποδεικνύει στην πράξη. Αλλά τι αντίφαση! Μας χειροκροτεί και μας ηρωοποιεί όταν μας έχει ανάγκη και μετά… 
λήθη!

Ενωμένοι και οργανωμένοι θα αγωνιζόμαστε ώστε οι νοσηλευτές της Π.Φ.Υ. να έχουν την θέση που τους αξίζει. Καλή 
χρονιά συνάδελφοι!!!
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Γεώργιος Μπαλιόζογλου

Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. ΘεσσαλονίκηςΣΥ

.Ν
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 Ε

.Σ
.Υ

. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝ
ΙΚΗ

Σ

Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
Ν. Θεσσαλονίκης

«Όταν η ατμομηχανή του Ε.Σ.Υ. έμεινε δίχως καύσιμα…»

Αλήθεια ποιος θα το περίμενε; Μετά από δύο χρόνια πανδημίας οι νοσηλευτές να μένουν με άδεια χέρια και όλα τα μεγάλα 
λόγια που ακούστηκαν να γίνουν φρούδες ελπίδες. Η πραγματικότητα δυστυχώς είναι αμείλικτη για όλους μας. Κανένα θεσμικό 
μέτρο δεν ψήφισε η κυβέρνηση για το επάγγελμα του νοσηλευτή, με μόνη εξαίρεση τον θεσμό του ειδικευόμενου νοσηλευτή, 
που και αυτός όμως έτσι όπως εξελίχθηκε κατέληξε σε μία τραγωδία. Ενώ η εκπαίδευση μας πλέον είναι πανεπιστημιακή, δεν 
έγινε καμία κίνησή για την αντιστοίχιση των πτυχίων των ΤΕ σε ΠΕ. Ούτε βέβαια άλλαξαν οι οργανισμοί των νοσοκομείων για 
να δουλέψουν σε μόνιμες θέσεις οι απόφοιτοι των Πανεπιστημίων Νοσηλευτικής. 

Όλα έμειναν ίδια. Δεν απασχολεί φαίνεται κανέναν Υπουργό ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν οργανικές 
- μόνιμες θέσεις με τους υφιστάμενους οργανισμούς.

Τα Πανεπιστήμια μας, βγάζουν λιγότερους νοσηλευτές από αυτούς που έχει ανάγκη το Ε.Σ.Υ. αλλά και ο ιδιωτικός τομέας. 
Τούτο σημαίνει πως πρέπει να κάνουμε εισαγωγή νοσηλευτών από τρίτες χώρες ή να μεταβληθούμε εμείς σε τρίτη χώρα, σε 
επίπεδο περίθαλψης. 

Οι αμοιβές στα εξαιρέσιμα (νυχτερινά - αργίες) συνεχίζουν να φορολογούνται με υψηλό συντελεστή, ενώ θα έπρεπε να 
άλλαζαν σε επίπεδα προ μνημονίων. 

Ο εφημερεύον νοσηλευτής που διοικεί το νοσοκομείο απόγευμα και βράδυ συνεχίζει να αμείβεται με 3 και 7 ευρώ 
αντίστοιχα. 

Το ειδικό μισθολόγιο των νοσηλευτών πηγαίνει στις καλένδες, παρά τις υποσχέσεις.
Είναι πασιφανές από τα ανωτέρω η έλλειψη κινήτρων γύρω για το νοσηλευτικό επάγγελμα και με την ισχύουσα κατάσταση 

η φυγή νοσηλευτών στο εξωτερικό, θα πρέπει να θεωρείται βεβαία. Εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε και να απαιτούμε 
το αυτονόητο. Μόνο έτσι θα στηρίξουμε τον Έλληνα ασθενή, μόνο έτσι θα στηρίξουμε το Ε.Σ.Υ.. Καλή Χρονιά με υγεία σε 
όλους!!!

Παναγιώτης Κοσκινάς
Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. ΑρκαδίαςΣΥ
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Υ. Ν. ΑΡΚΑ∆ΙΑ
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Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
Ν. Αρκαδίας

«Εξαγγελίες και δεσμεύσεις…. που έμειναν στα χειροκροτήματα…»

Θεατές παραμείναμε όλοι οι Νοσηλευτές για ακόμη μια χρονιά και απολαμβάνοντας το χειροκρότημα από την Πολιτεία για 
το έργο μας. 

Οι εξαγγελίες και οι κυβερνητικές δεσμεύσεις για την ένταξη στα Β.Α.Ε., τη δημιουργία κλάδου κ.λπ, κ.λπ. έμειναν στα 
αζήτητα, καθώς δεν υπάρχει καμία πρόθεση και από τη σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, να πράξει τα αυτονόητα για 
τους Νοσηλευτές. 

Η απογοήτευση των Νοσηλευτών και κυρίως η αποστροφή των νέων Νοσηλευτών από την άσκηση του επαγγέλματος μέσα 
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, έρχεται να επιβεβαιώσει τις λανθασμένες πολιτικές υγείας απέναντι στους Νοσηλευτές.

Το επισφαλές εργασιακό περιβάλλον, η υποστελέχωση, η μισθολογική ανισότητα σε σχέση με το έργο μας, η πολιτική 
απαξίωση, λειτουργούν ως αντικίνητρα για την απασχόληση των νέων Νοσηλευτών, οι οποίοι επιλέγουν να εργαστούν σε 
χώρες του εξωτερικού ή να εργάζονται σε διαφορετικά επαγγέλματα, τα οποία τους επιτρέπουν να ζουν με αξιοπρέπεια.

Παρά τις αντιξοότητες όμως, εμείς συνεχίζουμε τον καθημερινό αγώνα μας, μέχρι τα αυτονόητα αιτήματά μας, να 
υλοποιηθούν… και θα υλοποιηθούν!!! Καλή κι ευλογημένη χρονιά σε όλους τους συναδέλφους!!!



42

4
Αθανάσιος Τζιάτζιος
Πρόεδρος ΣΥ.Ν.Ο.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής

Το 2022 αποτελεί πλέον παρελθόν όπως επίσης και οι ελπίδες μας, οι ελπίδες όλων των νοσηλευτών, για έμπρακτη 
αναγνώριση από την Πολιτεία του έργου μας και της προσφοράς μας στην ελληνική κοινωνία. Δυστυχώς τα χειροκροτήματα 
στα μπαλκόνια ήταν η μοναδική ανταμοιβή μας και κατά τον τρόπο που διαφημίστηκε από τους αρμόδιους κυβερνητικούς 
υπευθύνους άγγιξε τα όρια της προσβολής και της κοροϊδίας, αφού δεν συνοδεύτηκε από καμία ουσιαστική και μόνιμη στήριξη 
προς τους νοσηλευτές, είτε οικονομική, είτε θεσμική.

Μέσα στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων αναστολών υλοποίησης των υποσχέσεων από την πλευρά της Πολιτείας προς 
τους νοσηλευτές, ο ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής με την συνδρομή της ομοσπονδίας μας ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., από την 
αρχή του παρελθόντος έτους αιτήθηκε και τελικά πραγματοποίησε συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και την 
υπεύθυνη για θέματα ψυχικής υγείας, καθώς επίσης και με τις Διοικήσεις των Ειδικών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων (Ψ.Ν.Α., 
Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑÏΤΕΙΟ, ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ), αλλά και των Νοσοκομείων με διευρυμένο Ψυχιατρικό Τομέα, Γ.Ν.Α. 
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ», Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ». Σε όλες τις συναντήσεις υπήρξε καθολική αναγνώριση των 
προβλημάτων της τραγικής υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης των Δομών Ψυχικής Υγείας, όπως επίσης και της 
υπερπροσπάθειας των νοσηλευτών για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας προς τους νοσηλευόμενους ασθενείς και 
τους ωφελούμενους φιλοξενούμενους των δομών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.

Κοινή υπόσχεση σε όλες τις συναντήσεις με τα στελέχη του Υπουργείου Υγείας, υπήρξε η ενίσχυση των νοσοκομείων και 
των δομών ψυχικής υγείας με ανθρώπινους και υλικούς πόρους και η παροχή οικονομικών και θεσμικών κινήτρων, προς τους 
νοσηλευτές. Δυστυχώς οι υποσχέσεις μείνανε υποσχέσεις και οι νοσηλευτές παραμένουν απαξιωμένοι από την Πολιτεία και 
επαγγελματικά εξουθενωμένοι από το Εθνικό Σύστημα Υγείας!

Παραμένοντας στις επάλξεις, το 2023 θα αποτελέσει έτος κλιμάκωσης του αγώνα μας για την ικανοποίηση των δίκαιων 
αιτημάτων μας και ανάσχεσης των καταστροφικών πολιτικών έναντι των νοσηλευτών και του δημόσιου χαρακτήρα του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ευχόμαστε μια καλύτερη αγωνιστική χρονιά, με υγεία για όλους!!!
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Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗ
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Σύλλογος Νοσηλευτών Ψυχιατρικών
Νοσοκοµείων Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής

Νικόλαος Κιούσης
Πρόεδρος ΣΥ.Ν.Ο. - Ε.Σ.Υ. Ν. Ευβοίας

Ο Σύλλογος Νοσηλευτών - Ε.Σ.Υ. Νομού Ευβοίας εύχεται καλή αγωνιστική χρονιά και στο πλαίσιο της διεκδίκησης των 
δίκαιων αιτημάτων των νοσηλευτών, θα συνεχίσει με αμείωτη δράση τον αγώνα αυτό, όπως έκανε με την παράσταση 
διαμαρτυρίας στο Γενικό Νοσοκομείο Κύμης και στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας. Είμαστε δίπλα στον νοσηλευτή για την 
ικανοποίηση κάθε δίκαιου αιτήματός του!
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Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
Ν. Εύβοιας

Δήμητρα Βενιοπούλου
Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. Ημαθίας ΣΥ
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Υ. Ν. ΗΜΑΘΙΑ
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Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
Ν. Ηµαθίας

Εύχομαι να γεννηθεί η πραγματική ελπίδα αλλά κι ο αγώνας για καλύτερους καιρούς σε όλους τους Νοσηλευτές που 
δοκιμάζονται σκληρά από την παρατεταμένη και πολύπλευρη κρίση. Προφανώς δεν αρκούν οι ευχές. Χρειάζονται οι κοινωνικοί 
και οι συλλογικοί αγώνες με πυγμή και πνεύμα ομοψυχίας προασπίζοντας το Νοσηλευτικό επάγγελμα.

Η ελπίδα και το φωτεινό μέλλον μιας κοινωνίας γεννιέται μέσα από την πίστη στον εαυτό μας και στο συλλογικό γίγνεσθαι 
μιας κοινωνίας. Μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας. Δεν μπορούμε να είμαστε παρατηρητές της γκρίζας πραγματικότητας 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας και τις παθογένειες του.

Ενωμένοι και συσπειρωμένοι συνεχίζουμε τον αγώνα μας για να πετύχουμε την ένταξη μας στα Β.Α.Ε.,το ειδικού μισθολόγιο, 
το ειδικού σύστημα αξιολόγησης κρίσεων καθώς και τις μόνιμες προσλήψεις προσωπικού.

Οι Νοσηλευτές αξίζουμε την αναγνώριση του έργου μας εμπράκτως από την πολιτεία ευχόμενοι να το πετύχουμε. Καλή 
Χρονιά!!!
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Χαράλαμπος Λεβέντης

Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. ΑχαΐαςΣΥ
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 Ε.

Σ.Υ. Ν. ΑΧΑΪΑΣ

Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
Ν. Αχαΐας

«Αντί ευχών…»
Με την ανατολή του 2023 μαζί με τις ευχές για υγεία και δύναμη σωματική και ψυχική προς όλους τους συναδέλφους ως 

ΣΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Ν. Αχαΐας έχουμε να επισημάνουμε τα κάτωθι:
Ο Νοσηλευτής ως αναπόσπαστο μέλος της διεπιστημονικής ομάδας ανέκαθεν αποτελούσε σημαντικό κρίκο της αλυσίδας 

παροχής φροντίδας προς τον ασθενή, όμως τα τελευταία τρία χρόνια αναδείχθηκε περίτρανα ως ο ακρογωνιαίος λίθος 
αυτού του συστήματος, αφού με επαγγελματισμό και μεθοδικότητά ανταποκρίθηκε στις αυξημένες απαιτήσεις του Ε.Σ.Υ. 
που προέκυψαν ειδικά εν μέσω πανδημίας, κι από την πρώτη στιγμή δήλωσε παρών με υψηλού επιπέδου κατάρτιση και 
επιστημονικότητα. Παρ’ ότι το Νοσηλευτικό Προσωπικό ενισχύθηκε με συναδέλφους Ι..Δ.Ο.Χ., καθώς επίσης ενεργοποιήθηκαν 
και οι Νοσηλευτικές Ειδικότητες, οι οποίες ουσιαστικά ήρθαν να ενισχύσουν επίσης το υπό κατάρρευση Υγειονομικό Σύστημα, 
πάλι είμαστε οριακά στην στελέχωση των τμημάτων, αν αναλογιστούμε τα δεκάδες ρεπό που οφείλονται ανά συνάδελφο, ως 
επίσης και τις οφειλούμενες κανονικές άδειες των παρελθόντων ετών, με συνέπεια την σωματική και ψυχική καταρράκωση 
των συναδέλφων εν γένει. 

Το κοινωνικό σύνολο αντιλήφθηκε και ενστερνίστηκε την σημαντικότητα και την πολυπλοκότητα του επαγγέλματος μας, 
εν αντιθέσει με την Πολιτεία που κωφεύει σε βασικά μας πάγια αιτήματα, όπως την ένταξή μας στα Β.Α.Ε. (όπου έχουμε 
το παράδοξο γεγονός να έχουμε νοσηλευτές δύο ταχυτήτων ανάλογα το φορέα και το έτος πρόσληψης του καθενός), τη 
δημιουργία Νοσηλευτικού Κλάδου και τη θεσμοθέτηση ειδικού μισθολογίου, το οποίο δυνητικά θα μπορούσε να άρει κάποιες 
από τις διαχρονικές μισθολογικές αδικίες που έχουμε ως κλάδος, αφού αντιμετωπιζόμαστε ως Δημόσιοί Υπάλληλοι, με τη 
διαφορά ότι είμαστε αναγκασμένοι από τη φύση του επαγγέλματος μας να εργαζόμαστε αργίες, νύχτες, Εθνικές Επετείους 
κ.λπ., αντί «ενός πινακίου φακής». 

Ενώ έχουμε λάβει πλείστες υποσχέσεις από την Πολιτεία για την επίλυση των βασικών μας αιτημάτων, έχουμε εκπονήσει 
και έχουμε αποστείλει αναλυτικά υπομνήματα, τα οποία αποσαφηνίζουν κάθε λεπτομέρεια επί των ανωτέρω, προφανώς δεν 
υπάρχει η πολιτική βούληση για να γίνει το παραπάνω βήμα, το οποίο θα αποτελούσε πρωτίστως μια ηθική ανταμοιβή και κατά 
δεύτερον μια εμπράκτη αναγνώριση της εργασίας μας.

Εν κατακλείδι το Νοσηλευτικό Προσωπικό, παραμερίζοντας τα δίκαια θεσμικά και κλαδικά αιτήματά του, αποτέλεσε ακόμη 
μια φορά την αιχμή του δόρατος απέναντι στην πανδημία με την πεποίθηση όμως ότι ο επαγγελματισμός, η αυταπάρνηση και 
η ευσυνειδησία μας, να μην αποτελέσουν την «αχίλλειο πτέρνα» μας έναντι της Πολιτείας. Φαίνεται ότι αυτό εκλήφθηκε ως 
αδυναμία κι ενώ αναμέναμε ανάληψη νομοθετικών πρωτοβουλιών, αυτό γίνεται με βραδείς ρυθμούς και αναποτελεσματικά. 
Σε κάθε περίπτωση είμαστε σε εγρήγορση να διεκδικήσουμε αυτά που μας αναλογούν και που τόσα χρόνια με διάφορες 
προφάσεις κατέληγαν στις καλένδες. Η υπομονή μας πλέον εξαντλήθηκε, η δυσπιστία μας γιγαντώθηκε και απαιτούμε 
μετουσίωση των λόγων σε έργα. 

Ας αποτελέσει το νέο έτος ένα έτος σταθμό για τα Νοσηλευτικά Δρώμενα. Ιστορικά έχει ωριμάσει ο χρόνος θωράκισης 
και αναβάθμισης του επαγγελματός μας και όντας συσπειρωμένοι μέσα από το Συνδικαλιστικό μας όργανο την ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. – 
Ε.Σ.Υ., αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες, ούτως ώστε να τελεσφορήσει και να πάρει σάρκα και οστά ένα πλέγμα μέτρων που θα 
δείχνει ότι η Πολιτεία αφουγκράστηκε επιτέλους τα προβλήματά μας και δεν έμεινε άλλη μια φορά στα ωραία λόγια και στις 
άνευ ουσίας δεσμεύσεις.

Αικατερίνη Γαλάνη
Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. ΛακωνίαςΣΥ
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Υ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑ
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Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
Ν. Λακωνίας

Η Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του ΣΥ.ΝΟ. Λακωνίας, ευχόμαστε Ευτυχισμένο, Δημιουργικό και με Υγεία 
το Νέο Έτος. 

Υποδεχόμαστε το 2023, που μαζί του θα φέρει νέες προκλήσεις και αγώνες, αφού διανύοντας το τρίτο έτος της πανδημίας 
οι Νοσηλευτές εισέπραξαν από την Κυβέρνηση μόνο χειροκροτήματα και υποσχέσεις, αλλά στην πραγματικότητα δεν άγγιξαν 
καν τα προβλήματα που ταλανίζουν τον πολύπαθο κλάδο μας.

Ευχαριστούμε θερμά τους Νοσηλευτές του Γ.Ν. Λακωνίας, Ν.Μ. Σπάρτης - Ν.Μ. Μολάων, για την τεράστια προσφορά τους, 
τόσο στον αγώνα κατά του COVID - 19, όσο και για τον καθημερινό δύσκολο αγώνα τους, στις επάλξεις των Νοσοκομείων και 
τους υποσχόμαστε, ότι με αμείωτο ζήλο θα αγωνιστούμε για την υλοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας, ορίζοντας το 2023. 
Ως έτος διαρκούς δράσης και αγώνα.
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Ελισάβετ Μπαστούνη
Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. Μεσσηνίας 

Οι Νοσηλευτές κατά την διάρκεια της πανδημίας ευρισκόμενοι στην πρώτη γραμμή κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες, 
θέτοντας τον εαυτό τους σε κίνδυνο προκειμένου να παρέχουν νοσηλευτική φροντίδα στον ασθενή. 

Παρ’ όλο τον αγώνα μας, η κυβέρνηση απαξιώνει τους Νοσηλευτες μην πράττοντας το ελάχιστο προς ικανοποίηση των 
πάγιων αιτημάτων μας, όπως η μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων Νοσηλευτών, την ένταξη στα Β.Α.Ε., τη δημιουργία 
κλάδου Νοσηλευτών. 

Οι Νοσηλευτές παρ’ όλες τις αντιξοότητες θα βρίσκονται πάντα δίπλα στον συνάνθρωπο τους και θα δινουν καθημερινή 
μάχη για να παρέχουν νοσηλευτική φροντίδα, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, διεκδικώντας παράλληλα με σθένος τα δίκαια 
αιτήματά μας. Καλή χρόνια σε όλους!
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Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
Ν. Μεσσηνίας

Κωνσταντίνα Αργυρίου
Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. Αιτωλοακαρνανίας 

Η Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.ΝΟ. Αιτωλοακαρνανίας σας εύχονται καλή χρονιά με υγεία, δύναμη και 
αισιοδοξία. Τη νέα χρονιά ευελπιστούμε στην έμπρακτη συμπαράσταση της κοινωνίας και των αρμόδιων φορέων, ώστε οι 
Νοσηλευτές να είναι δημιουργικοί σε οποιαδήποτε συνθήκη εργασίας, κρατώντας το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τη Δημόσια 
Υγεία ακέραια. Μαζί με την ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. απαιτούμε:

1.Δημιουργία Κλάδου Νοσηλευτών στο Ε.Σ.Υ. 
2.Επάρκή υλικοτεχνικό εξοπλισμό για τις Υπηρεσίες Υγείας.
3. Αναπλήρωση των κενών οργανικών θέσεων με μόνιμες προσλήψεις Νοσηλευτών. 
4. Ένταξη όλων των Νοσηλευτών στα Β.Α.Ε.
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Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
Ν. Αιτωλοακαρνανίας

Μαρία Ζήκου
Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. Κέρκυρας ΣΥ
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Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
Ν. Κέρκυρας

Ο ΣΥ.ΝΟ. Κέρκυρας εύχεται σε όλους τους Νοσηλευτές καλή, αγωνιστική και διεκδικητική χρονιά με εκπλήρωση των 
στόχων και των χρόνιων αιτημάτων του κλάδου, που είναι:

1) Η ένταξη όλων των Νοσηλευτών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.
2) Η στελέχωση των κενών οργανικών θέσεων στις Υπηρεσίες Υγείας με μόνιμους Νοσηλευτές.
3) Μονιποποιήσεις όλων των συμβασιούχων και ειδικευόμενων Νοσηλευτών. 
4) Αύξηση των αποδοχών και καθιέρωση ειδικού μισθολόγιου. 
5) Δημιουργία, επιτέλους, κλάδου Νοσηλευτών.

Χρόνια Πολλά και Νοσηλευτικά!
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Κωνσταντίνος Βύρλιος

Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. Κοζάνης ΣΥ
.Ν
Ο

. -
 Ε

.Σ.
Υ. Ν. ΚΟΖΑΝΗ

Σ

Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
Ν. Κοζάνης

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.ΝΟ. Ν. Κοζάνης σας εύχεται ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και μια δημιουργική ΚΑΛΗ 
ΧΡΟΝΙΑ!!!

Δυστυχώς το παράπονο όλων των Νοσηλευτών είναι ότι μετά από τα χειροκροτήματα και τους επαίνους ….έκλεισε η 
αυλαία…. δεν είδαν τίποτα ουσιαστικό από την Πολιτεία… κανένα οικονομικό όφελος…. καμία στήριξη.

Η ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά, το ειδικό μισθολόγιο, είναι βασικά δίκαια αιτήματα των νοσηλευτών τα τελευταία χρόνια 
και θα πρέπει να γίνουν επιτέλους ΠΡΑΞΗ!

Μαγδαληνή Σελαμανίδου
Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. ΜαγνησίαςΣΥ

.Ν
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 Ε

.Σ

.Υ. 
Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Σ

Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
Ν. Μαγνησίας

«Οι Νοσηλευτές στην εξουθένωση και η Πολιτεία στα χειροκροτήματα…»

Αφήνοντας πίσω το 2022… αφήσαμε πίσω και τις όποιες ελπίδες είχαμε για την έμπρακτη αναγνώριση του έργου μας στις 
Υπηρεσίες Υγείας. Καμία κυβερνητική δέσμευση δεν υλοποιήθηκε κι έτσι παραμένουμε χωρίς ειδικό μισθολόγιο, χωρίς ειδικό 
συνταξιοδοτικό σύστημα, σε διακριτό σύστημα ένταξης στα Β.Α.Ε. και προπάντων ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΟΙ.

Ως ΣΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Μαγνησίας, ερχόμαστε σε καθημερινή επικοινωνία με τους Νοσηλευτές και προχωρήσαμε σε τρίωρη 
στάση εργασίας στις 25 Νοεμβρίου 2022, στην προσπάθειά μας να μεταφέρουμε τα διαχρονικά προβλήματά μας, τόσο 
στη Διοίκηση του Νοσοκομείου, όσο και στην τοπική κοινωνία του Βόλου, ώστε όλοι οι χρήστες των Υπηρεσιών Υγείας να 
ενημερωθούν και να μας υποστηρίξουν. Η κατάσταση στις Υγειονομικές Υπηρεσίες είναι τραγική και επικίνδυνη για όλους. 
Οι Νοσηλευτές δεν επαρκούν, κι όσοι έχουμε απομείνει…φυλάμε πλέον τις Θερμοπύλες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οι 
αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδοτήσεων, οι μακροχρόνιες ασθένειες, οι παραιτήσεις νέων συναδέλφων, η φυγή σε ώρες του 
εξωτερικού, έχουν καταντήσει το νοσηλευτικό επάγγελμα, ένα επάγγελμα προς αποφυγήν.

Καλούμε την Πολιτεία κι όλους τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν άμεσα σε ευνοϊκές ρυθμίσεις για το νοσηλευτικό 
επάγγελμα! Με χειροκροτήματα δεν εξελίσσουμε τη Νοσηλευτική κι ούτε παρέχουμε νοσηλευτική φροντίδα στους ασθενείς 
μας. Είμαστε πλέον αγανακτισμένοι και ήρθε η ώρα μαζί με την ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., να αντιδράσουμε, με όπλο τον υγιή 
συνδικαλισμό! Είμαστε πεπεισμένοι ότι το 2023 θα αποτελέσει την αφετηρία για να πετύχουμε τους στόχους μας, διεκδικώντας 
με δυναμισμό τα δίκαια αιτήματά μας. Καλή χρονιά σε όλους!

Χρήστος Ντάρδης
Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. ΗπείρουΣΥ

.Ν
Ο.

 - 

Ε.Σ
.Υ. ΗΠΕΙΡΟΥ

Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
Ν. Ηπείρου

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
Νοσηλευτές σε όλον τον κόσμο, αυτή τη στιγμή, δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους για τη μάχη ενάντια στις επιδημίες, στην 

αντιμετώπιση καταστροφών λόγω της κλιματικής κρίσης αλλά και στις εμπόλεμες ζώνες που ακόμα και σήμερα, στον 21ο 
αιώνα, βλέπουμε να αναπτύσσονται στη γειτονιά μας. Αυτή η προσφορά πρέπει να φροντίσουμε ώστε να αναγνωριστεί με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Ήρθε η ώρα για να μπούμε σε μια νέα εποχή για τη Νοσηλευτική. Με αποφασιστικότητα και όλα τα εφόδια που έχουμε στη 
διάθεσή μας, είναι στο χέρι μας να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας, να αναδείξουμε το έργο μας και να κοιτάξουμε στα 
μάτια τους ασθενείς μας λέγοντας: Είμαστε εδώ, δυνατοί όσο ποτέ! Είναι πλέον επιτακτικό να φύγουμε από το παρασκήνιο και 
να οδηγήσουμε τη Νοσηλευτική ψηλά, εκεί που θα έπρεπε να βρίσκεται. 

Εύχομαι η νέα χρονιά να αποτελέσει σταθμό για τους αγώνες των Νοσηλευτών για αξιοκρατία, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια 
και το έναυσμα για την γρήγορη επίτευξη των στόχων της Νοσηλευτικής κοινότητας στον κόσμο αλλά και στη χώρα μας. Καλή 
Χρονιά!
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Ευάγγελος Γεωργίου
Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. Λάρισας 

To Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.ΝΟ. Λάρισας εύχεται στα μέλη του και σε όλους τους συναδέλφους Νοσηλευτές Χρόνια 
Πολλά και Ευτυχισμένο το νέο έτος 2023.

Η Νοσηλευτική για όλους τους επαγγελματίες υγείας αποτελεί λειτούργημα. Το νοσηλευτικό προσωπικό διαχειρίζεται 
το τρίτο κύμα της πανδημίας, αντιμέτωπο με όλες τις παθογένειες του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ένα σύστημα μεθοδικά 
υποχρηματοδοτούμενο και υποστελεχωμένο με τις δημόσιες δαπάνες υγείας να είναι στο χαμηλότατο ποσοστό του Α.Ε.Π.

Οι Νοσηλευτές κληθήκαμε να βάλουμε πλάτη για να μείνει όρθιο το Ε.Σ.Υ., δίνοντας αγώνα για να μην καταρρεύσει το 
σύστημα. Η Ελληνική Πολιτεία, πέρα από ευχολόγια, ήρθε η ώρα να αναγνωρίσει το ρόλο μας και τη συνεισφορά μας στην 
εύρυθμη λειτουργία του Ε.Σ.Υ., κάνοντας το αυτονόητο, εντάσσοντας μας στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα. Όμως η 
ένταξη μας, καρκινοβατεί παρά την θετική εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής που συστήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας γι’ αυτό 
το σκοπό.

Παρά τις δεσμεύσεις της πολιτείας πέραν του επιδόματος πέρυσι το Πάσχα, (μισό βασικό μισθό) τίποτα άλλο δεν μας 
χορηγήθηκε. Οι κενές οργανικές θέσεις του Νοσηλευτικού προσωπικού είναι 20.000 από τις συνολικά 40.000 των 
Νοσοκομείων. Υπηρετεί 8.000 έκτακτο Νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες και 
δικαιούνται τη μονιμοποίησή τους. Επιβεβλημένη είναι και η σύσταση Κλάδου Νοσηλευτών, η αναγκαίοτητα του οποίου, 
απαντήθηκε από την πανδημία απάντησε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο. 

Συνάδελφοι οι άοκνες προσπάθειες που όλο το Νοσηλευτικό Σώμα καταβάλλει καθημερινά για τον πάσχοντα συνάνθρωπο, 
ας αγωνιστούμε το 2023, να αναγνωριστούν επιτέλους και από την Ελληνική Πολιτεία. Καλή Χρονιά και ραντεβού όλων μας 
στους κοινούς αγώνες!

ΣΥ
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.Σ.
Υ. Ν. ΛΑΡΙΣΑ

Σ

Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
Ν. Λάρισας

Νικόλαος Ρίζος
Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. Τρικάλων

«Μετά το χειροκρότημα… η Νοσηλευτική συνεχίζει 
να παραμένει στην… εντατική»

Όλοι εμείς παλεύουμε μέσα σε συνθήκες πρωτόγνωρες, δίνουμε τον εαυτό μας, για να σταθούν τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα 
της πατρίδας μας, ψηλά στις επάλξεις του καθήκοντος, πολεμώντας όχι μόνο με τα νοσήματα, μα περισσότερο με την κακομοιριά 
που διακατέχει το πλαίσιο λειτουργίας τους.

Οι Νοσηλευτές και οι εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας, βρίσκονται συνεχώς μπροστά σε υψηλό κίνδυνο μόλυνσης, 
βιώνοντας άγχος, στρες, και άλλες καταστάσεις που σχετίζονται με την ψυχική τους υγεία.

Το «ευχαριστούμε» και το χειροκρότημα δεν είναι πλέον αρκετά, πρέπει να υιοθετηθούν μια σειρά λήψης αυστηρών μέτρων 
για την ασφάλειά των Νοσηλευτών, ώστε να μειωθεί η πίεση και να βρεθεί τρόπος στήριξης τους και προτάσεις που θα 
προσφέρουν πραγματικά λύσεις.

Σταματώντας τις πολιτικές διαφωνίες που υπάρχουν και μέσα από ουσιαστικό διάλογο με την ηγεσία των Νοσηλευτών, θα 
προκύψουν μόνο θετικά αποτελέσματα για τους Νοσηλευτές. 

Μαθαίνοντας από τα λάθη αλλά και από τα καλά παραδείγματα το Εθνικό Σύστημα Υγείας πρέπει να αναδιοργανωθεί με 
βασικό πυλώνα - στην πρώτη γραμμή - την Νοσηλευτική.

ΣΥ
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.Σ.
Υ. Ν. ΤΡΙΚΑΛΩ

Ν

Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
Ν. Τρικάλων
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Ν. Ε
ΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΦΘΙΩΤΙ∆

Α
Σ, Φ

Ω
Κ

Ι∆
ΑΣ

Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
Ν. Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας

Γεώργιος Τριπόδης
Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. Ευρυτανίας – Φθιώτιδας – Φωκίδας 

Ο ΣΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Ευρυτανίας – Φθιώτιδας – Φωκίδας, εύχεται το 2023 να είναι δημιουργικό, αγωνιστικό και ελπιδοφόρο 
για τα νοσηλευτικά δρώμενα. Η νοσηλευτική επιστήμη, αποτελεί υψηλή προτεραιότητα στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων 
των νοσηλευτών, καθώς και την διαρκή εξέλιξη του νοσηλευτικού επαγγέλματος. Οι προσδοκίες όλων είναι να γίνουν 
πραγματικότητα τα δίκαια αιτήματα της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς τα μέλη του ΣΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Ευρυτανίας – Φθιώτιδας – Φωκίδας.

Αναστασία Τριανταφύλλου
Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. ΑργολίδαςΣΥ
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Ν. ΑΡΓΟΛΙ∆Α

Σ

Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
Ν. Αργολίδας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.ΝΟ. Αργολίδας εύχεται σε όλους του συναδέλφους γεία και ευημερία για το νέο 
έτος, το οποίο προμηνύεται να είναι καθοριστικό για το νοσηλευτικά δρώμενα. Έχοντας βιώσει την πλήρη επαγγελματική 
εξουθένωση και συνάμμα την αδιάφορη στάση τη Πολιτείας, απέναντι στις θυσίες μας, ήρθε η ώρα να πρωτοστατήσουμε και 
να διεκδικήσουμε τα πάγια αιτήματά μας:

1. Προσλήψεις μόνιμων νοσηλευτών με πλάνο αντικατάστασης των νοσηλευτών, οι οποίοι αναμένονται να 
συνταξιοδοτηθούν εντός του 2023.

2. Ειδικό σύστημα προσλήψεων, δίνοντας προταιρεότητα στις μονιμοποιήσεις των συμβασιούχων, καθώς αποτελούν 
«έτοιμο» προσωπικό και διαθέτουν την απαιτούμενη κλινική εμπειρία. 

3. Ένταξη όλων των Νοσηλευτών στα Β.Α.Ε., χωρίς διακρίσεις.
4. Ειδικό μισθολόγιο.
5. Ειδικό σύστημα αξιολόγησης – Θέσπιση οργανωμένου πλασίου κρίσεων.

Καλή αγωνιστική χρονιά σε όλους!

Αναστασία Δημάκου
Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. ΚορίνθουΣΥ
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Υ. Ν. ΚΟΡΙΝΘΟ

Υ

Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
Ν. Κορίνθου

Η νέα χρονιά για τους Νοσηλευτές δεν «μπήκε» καλά...

Και δεν αναφέρομαι σε εκείνους που άλλαξαν το χρόνο πάνω στο καθήκον, αλλά στο σύνολο του Νοσηλευτικού Σώματος. 
Κι αυτό διότι, ενώ αποτελούμε μια επαγγελματική ομάδα μόνιμα εκτεθειμένη στο στρες και τους κινδύνους που απειλούν την 
ίδια μας τη ζωή, συγχρόνως εξακολουθούμε να είμαστε προκλητικά χαμηλά αμειβόμενοι, και σχεδόν πάντα ο αποδιοπομπαίος 
τράγος του συστήματος, το οποίο, ωστόσο, υπηρετούμε με υποδειγματική ευσυνειδησία. 

Γι’ αυτή τη χρονιά ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ άλλες υποσχέσεις χωρίς αντίκρυσμα, δεν ΘΕΛΟΥΜΕ άλλα κρατικά «χαρτζιλίκια», και - 
προς θεού - όχι άλλα χειροκροτήματα…

ΘΕΛΟΥΜΕ του χρόνου τέτοια μέρα να είμαστε όλοι ενταγμένοι στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, να έχουμε ειδικό 
μισθολόγιο, είδικό συνατξιοδοτικό καθεστώς, να είμαστε επαρκώς στελεχωμένοι και όλοι εδώ. Δυνατές και Δυνατοί!



48

4
Ευαγγελία Πλατσιώτα
Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. Πέλλας

«Κι αν μας αντέξει το Ε.Σ.Υ. …θα φανεί στο χειροκρότημα…»

Κάνοντας μια ανασκόπηση στη χρονιά που μας πέρασε και παραφράζοντας τους γνωστούς στίχους, θέλουμε να 
αποτυπώσουμε τη ζοφερή πραγματικότητα την οποία βιώνουμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ως Νοσηλευτές.

Σαφώς και το χειροκρότημα περισσεύει…. αλλά δυστυχώς δεν μας το σκηνικό το οποίο έχει διαμορφωθεί στις Υπηρεσίες 
Υγείας και λειτουργεί διαχρονικά εις βάρος μας. Ενώ βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή, κάνοντας υπεράνθρωπες θυσίες για 
να στηρίξουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, δυστυχώς το ίδιο το σύστημα μας κρατάει δέσμιους στις ανορθόδοξες πολιτικές 
υγείας. 

Διαχρονικά συντηρείται ένα κλίμα κατά των Νοσηλευτών, όπου και παραμένουμε στο μεγαλύτερο ποσοστό μας εκτός των 
Β.Α.Ε., είμαστε χαμηλόμισθοι, δεν έχουμε καμία ευνοϊκή ρύθμιση στο συνταξιοδοτικό μας και φυσικά εργαζόμαστε μονίμως 
σε καθεστώς «προσωπικού ασφαλείας», καθώς η υποστελέχωση ζει και βασιλεύει.

Προσπαθούμε όμως, σε πείσμα των πολιτικών υγείας και προσφέρουμε τα μέγιστα σε όλους τους συμπολίτες μας, ώστε να 
διασφαλίζουμε και να θωρακίζουμε όσο μπορούμε καλύτερα τη Δημόσια Υγεία.

Επειδή όμως το Πολιτειακό χειροκρότημα… έχει τα όρια του… δεν θα παραμείνουμε στην ίδια παράσταση θεατές.. αλλά θα 
γίνουμε ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ και μαζί με την ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. θα αγωνιστούμε για να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας, ώστε 
να διασφαλίσουμε την ανάπτυξη του επαγγέλματός μας. Καλή χρόνιά σε όλους!!!
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Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
Ν. Πέλλας

Χρήστος Καριώτης
Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. Ξάνθης 

Η πανδημία το 2022, έφερε τους νοσηλευτές για ακόμη μια χρονιά αντιμέτωπους με αυξημένη προσέλευση, υψηλή 
ζήτηση, ελλείψεις προσωπικού, αναστολές εργασιών. Καταφέραμε να ανταποκριθούμε στις απαιτητικές προκλήσεις και να 
προσφέρουμε στους ασθενείς, υψηλής ποιότητας νοσηλευτικές υπηρεσίες υγείας. 

Η κοινωνία αναγνώρισε το έργο μας. Ο σεβασμός που κερδίσαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας μας δίνει δύναμη. 
Δυστυχώς η πολιτεία συνεχίζει να γυρνά την πλάτη της αδιαφορώντας για τα χρόνια και δίκαια αιτήματα της νοσηλευτικής 
κοινότητας. Δεν πτοούμαστε, αντιθέτως αντλούμε δύναμη από το πνεύμα ομοψυχίας που έχουμε στην ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. και 
θα συνεχίζουμε δυναμικά τις δίκαιες διεκδικήσεις μας. Χρόνια πολλά, υγεία κι ευημερία σε όλους!!!

ΣΥ
.Ν
Ο

. -
 Ε

.Σ.
Υ. Ν. ΞΑΝΘΗΣ

Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
Ν. Ξάνθης

Ειρήνη Ανδρεαδάκη
Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. Λασιθίου 

Πρώτα από όλα ευχόμαστε το νέο έτος να φέρει υγεία σε όλους τους συναδέλφους νοσηλευτές και στις συναδέλφισσες 
νοσηλεύτριες. 

«Τον θυμό του καλού και το ξέσπασμα του υπομονετικού καλά θα κάνεις να τον φοβάσαι».
Ας ευχηθούμε το 2023 να είναι μια χρονιά που εμείς οι Νοσηλευτές και Νοσηλεύτριες του Ε.Σ.Υ. θα αντιληφθούμε τη 

δύναμη μας και θα κάνουμε μεγάλους αγώνες για να πετύχουμε την επαγγελματική και οικονομική αναβάθμιση του κλάδου 
μας όπως μας αξίζει και όπως γίνεται στις περισσότερες χώρες του κόσμου.

ΣΥ
.Ν
Ο

. -
 Ε

.Σ.
Υ. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟ

Υ

Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
Ν. Λασιθίου
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Ανδρέας Μάτσκας

Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. ΈβρουΣΥ
.Ν
Ο

. -
 Ε.

Σ.Υ. Ν. ΕΒΡΟΥ

Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
Ν. Έβρου

Η υπομονή των «ηρώων» έχει εξαντληθεί.

Το 2022 ήταν χρονιά επανεκκίνησης για τον ΣΥ.ΝΟ. Νομού Έβρου, μετά από μια περίοδο πανδημίας, όπου πολλοί από 
εμάς κουράστηκαν, απογοητεύτηκαν και αγανάκτησαν με την αδιαφορία της πολιτικής ηγεσίας στα χρόνια προβλήματα των 
Νοσηλευτών, που αναδείχθηκαν ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο. 

Η νέα χρονιά μας καλεί να διεκδικήσουμε όσα κατά καιρούς μας έχουν υποσχεθεί, τώρα που οι συνθήκες είναι πιο γόνιμες. 
Τώρα, όλοι μαζί οι Νοσηλευτές με μια ενωτική δυναμική και υγιή διάλογο, αφήνοντας πίσω τις προσωπικές, κομματικές 
και συνδικαλιστικές παρωπίδες, να αγωνιστούμε ώστε να αποκτήσουμε τα αυτονόητα του «κλάδου» μας. Η υπομονή των 
«ηρώων» έχει εξαντληθεί. Καλή χρονιά σε όλους!

Μαρία Κωστίκου
Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. Πιερίας ΣΥ

.Ν
Ο

. -
 Ε

.Σ.Υ
. Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
Ν. Πιερίας

Φίλες και φίλοι,
Άλλη μια χρονιά προστεθηκε στην αέναη πορεία του χρόνου πάνω μας άλλη μια χρονιά ξεκίνησε με προσμονή για ένα 

καινούργιο αύριο δημιουργικό και ελπιδοφόρο!!!
Είναι αλήθεια ότι τα χρόνια που βιώσαμε με τον COVID, συνέβησαν πρωτόγνωρες καταστάσεις που κλόνισαν συθέμελα την 

κοινωνία μας και επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό την αποδοτικότητα των εθνικών συστημάτων υγείας.
Στη χώρα μας εμείς οι Νοσηλευτές αντέξαμε προσφέροντας όλη την ικμάδα των δυνάμεων μας για να κρατήσουμε το 

σύστημα όρθιο και να προασπίσουμε το πολύτιμο αγαθό της υγείας των συνανθρώπων μας. Είναι αλήθεια ότι δεχθήκαμε 
το χειροκρότημα όλων τις δύσκολες εκείνες στιγμές που ο φόβος πλανιόταν πάνω από το κεφάλι μας. Είναι αλήθεια ότι μας 
επιβράβευσαν χτυπώντας μας στην πλάτη όταν παρόλη την κούραση μας συνεχίζαμε τα εξαντλητικά ωράρια. Ειναι αλήθεια ότι 
….αναγνώρισαν στα λόγια τον τιτάνειο αγώνα μας… μέχρι εκεί όμως!!!

Θα θέλαμε λοιπόν να θυμίσουμε στους κυβερνώντες ότι δεν μπορεί να υπάρξει Εθνικό Σύστημα Υγείας χωρίς τους 
Νοσηλευτές, ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει κανένα Νοσοκομείο χωρίς την έμπρακτη στήριξη και αναγνώριση του έργο τους.

Είναι επιτακτική η ανάγκη, επιτέλους, να γίνουν πράξη διεκδικήσεις ετών που αφορούν στην ένταξη στα Βαρέα και 
Ανθυγιεινά, στη βελτίωση των οικονομικών απολαβών του προσωπικού, στην πρόσληψη νέων Νοσηλευτών και στην παροχή 
κινήτρων προκειμένου να σταματήσει να φυλλορροεί το σύστημα με αποχωρήσεις προς άλλους προσανατολισμούς.

Είναι θλιβερό η χώρα μας να είναι στις τελευταίες θέσεις όσον αφορά την αναλογία Νοσηλευτών προς ασθενείς, είναι 
λυπηρό οι έλληνες νοσηλευτές να είναι μισθολογικά ουραγοί σε όλες τις χώρες της Ευρωπαΐκής Ένωσης .

Ήρθε η ώρα λοιπόν να γίνουν πράξη όλες οι υποσχέσεις που διαχρονικά μας δίνουν όλες οι κυβερνήσεις, γιατί 
αποδείχτηκε περίτρανα ότι χωρίς ένα δυνατό Έθνικό Σύστημα Υγείας, χωρίς λειτουργούς υγείας δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί 
αποτελεσματικά οποιαδήποτε υγειονομική κρίση.

Ελπιζουμε το Υπουργείο να νομοθετήσει άμεσα και στο σύνολο του, τις προτάσεις μας που αφορούν στον κλάδο μας, 
αποδεικνύοντας ότι ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ πλήρως το πρόβλημα και συνεισφέρει στην λύση του εμπράκτως. Ο έχων ώτα 
ακουέτω…



5

22ο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. - Ε.Σ.Υ.
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22ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.: 
«Οι επαγγελματικές εξελίξεις και τα νοσηλευτικά δρώμενα στο 
επίκεντρο των εργασιών του Συνεδρίου»

5

Από τις 08 έως τις 11 Δεκεμβρίου 2022, η καρδιά του Νοσηλευτικού Συνδικαλισμού χτυπούσε στα Μετέωρα, 

όπου διεξήχθη το 22ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., υβριδικά και απόλυτα 

προσαρμοσμένο στα υγειονομικά πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας και του Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

Το συνέδριο τελούσε υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, την Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, του Εθνικού 

Οργανισμού Φαρμάκων και του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος και η παρακολούθηση του 

επιστημονικού προγράμματος μοριοδοτήθηκε με Μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης από την 

Ε.Ν.Ε., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η καθολική συμμετοχή των μελών της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., μέσω των Πρωτοβάθμιων ΣΥ.ΝΟ., όπως και η 

πληθωρική παρουσία φοιτητών Νοσηλευτικής, επιστημονικών φορέων και επαγγελματιών υγείας, οι οποίοι 

ξεπέρασαν τις 2.300 συμμετοχές, δημιούργησε το αδιαχώρητο και επιβεβαίωσε για πολλοστή φορά ότι το 

εν λόγω συνέδριο, είναι ο Θεσμός για τα Νοσηλευτικά Δρώμενα στη χώρα μας. Επιπλέον, η καθιερωμένη 

συμμετοχή θεσμικών και συνδικαλιστικών φορέων από την Κύπρο, ενδυναμώνουν ακόμη περισσότερο τους 

άρρηκτους δεσμούς και αποτελούν το εφαλτήριο για την από κοινού χάραξη πολιτικών εξέλιξης του Νοσηλευτικού 

Επαγγέλματος.

Το επιστημονικό πρόγραμμα ήταν απόλυτα προσαρμοσμένο στα νεότερα δεδομένα στο χώρο της υγείας, 

συνδυάζοντας το επιστημονικό έργο, με την εφαρμογή καινοτόμων κλινικών πρακτικών, στην καθημερινή κλινική 

άσκηση. Διακεκριμένοι επιστήμονες ανέλυσαν ενδελεχώς όλες τις πτυχές ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος 

Υγείας, προκαλώντας γόνιμο διάλογο και εποικοδομητικές συζητήσεις μεταξύ των συνέδρων. Ξεκινώντας από 

την προπτυχιακή εκπαίδευση των φοιτητών νοσηλευτικής, έως την άσκηση του νοσηλευτικού επαγγέλματος 

στις Υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αποτυπώθηκαν ευκρινώς όλες οι διαχρονικές παθογένειες και 

προτάθηκαν ρεαλιστικές λύσεις, ώστε το Νοσηλευτικό Επάγγελμα να αποτελεί κίνητρο επιλογής κι όχι αποφυγής. 

Άλλωστε, η βιωσιμότητα των Εθνικών Συστημάτων Υγείας εξαρτάται από τους Νοσηλευτές κι αυτό αποτελεί μια 

παγκόσμια παραδοχή.

Στην τελετή έναρξης τίμησαν τους Νοσηλευτές με την υβριδική παρουσία τους, η Υφυπουργός Ψυχικής 

Υγείας κ. Ζωή Ράπτη, ο Βουλευτής Ν.Δ. Ν. Τρικάλων κ. Αθανάσιος Λιούτας, η Βουλευτής Ν.Δ. Ν. Τρικάλων κ. 

Αικατερίνη Παππακώστα, ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων κ. Στέφανος 

Τσουρβάκας, η Πρόεδρος του Ο.ΔΙ.Π.Υ. κ. Δάφνη Καϊτελίδου, η εκπρόσωπος του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλίας 
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κ. Χρήστου Μιχαλάκη και Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας κ. Δήμητρα Νάτσινα, 

ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Ευάγγελος Γκιουζέλης ως εκπρόσωπος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Σταγών 

και Μετεώρων κ.κ. Θεόκλητου, ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Στέργιος – Εφραίμ Γιαννάκος ως εκπρόσωπος του 

Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ.κ. Χρυσοστόμου, ο Αναπληρωτής Διοικητής της 

5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας κ. Ηλίας Τσιαούσης, ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλίας 

κ. Κωνσταντίνος Μπάρδας, ο Υποδιοικητής ΣΜΥ κ. Αθανάσιος Ζορμπάς ως εκπρόσωπος του Διοικητή ΣΜΥ 

Ταξίαρχου κ. Σαράντη Τυλιγαδά, η Προϊσταμένη του Τμήματος Νοσηλευτικού Προσωπικού της Διεύθυνσης 

Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας κ. Χρυσάνθη Μπαρώ, ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. 

Δημήτριος Παπαστεργίου, ο Διοικητής Γ.Ν. Τρικάλων κ. Κωνσταντίνος Γρηγορίου, ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού 

Επιμελητηρίου Τρικάλων κ. Βασίλειος Γιαγιάκος, η Διοικήτρια του Γ.Ν. Καρδίτσας κ. Μαίρη Κουτσιούμπα, 

ο Διοικητής Γ.Ν. Βόλου κ. Ιωάννης Ντόκος, ο Διευθυντής του Κ.Υ. Καλαμπάκας κ. Ζήσης Κελεπούρης, ο 

Συντονιστής Διευθυντής Κ.Υ. Πύλης & ΚΟΜΥ ΕΟΔΥ Ν. Τρικάλων κ. Ιωάννης Κουτσονάσιος, η Πρόεδρος του 

Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων κ. Μαρία Αθανασίου Γιαγιάκου, ο Αναπληρωτής Διοικητής Γ.Ν. Βόλου κ. Σταύρος 

Μπαμπούνης, η Διευθύνουσα Γ.Ν. Τρικάλων κ. Αντωνία Μπιτσάκη, η Πρόεδρος Συμβουλίου Νοσηλευτικής και 

Μαιευτικής Κύπρου κα Θεοφανώ Παπαστεφάνου, ο εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Υγείας της Κύπρου κ. Παντελής Παναγιώτης, η κ. Μαρία Τριανταφύλλου ως εκπρόσωπος του Γενικού 

Γραμματέα της Παγκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών κ. Γεωργίου Παναγιώτη, ο Γραμματέας του Πανελλήνιου 

Συνδέσμου Φυσικοθεραπευτών κ. Ιωάννης Λαμπρίδης, ο Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ Τρικάλων κ. Νικόλαος Ρίζος και ο 

Πρόεδρος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος κ. Δημήτριος Σκουτέλης.

Η κήρυξη των εργασιών συνεδρίου πραγματοποιήθηκε από τον διακεκριμένο Καθηγητή Πνευμονολογίας του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Κωνσταντίνο Γουργουλιάνη, με την Εναρκτήρια Διάλεξη με θέμα «Παθήματα και 

μαθήματα από την πρόσφατη πανδημία».

Κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης βραβεύτηκαν για τη διαχρονική προσφορά τους στο Εθνικό Σύστημα 

Υγείας, ο Καθηγητής Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης και η 

Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Τρικάλων κ. Αντωνία Μπιτσάκη.

Ξεχωριστή στιγμή στις βραβεύσεις, αποτέλεσε η τιμητική βράβευση του Νοσηλευτή – συνδικαλιστή Νικόλαου 

Παπανδρέου, για το ήθος, τον αλτρουϊσμό και τη μαχητικότητά, μέσα από τη επαγγελματική και επιστημονική του 

διαδρομή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, για την ανάπτυξη του Νοσηλευτικού Επαγγέλματος. Το βραβείο παρέλαβε 

η σύζυγος του αείμνηστου «αδελφού» μας κ. Αικατερίνη Φώτου, μέσα σε κλίμα συγκίνησης και έντονων 

συναισθηματικής φόρτισης. Επιπλέον, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., 

το 1ο Βραβείο Πρωτότυπης Ερευνητικής Εργασίας, θα φέρει τιμητικά το όνομα του.

Επιπλέον η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων απένειμε στον Πρόεδρο της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. κ. Γεώργιο 

Αβραμίδη, βραβείο προς στους Νοσηλευτές – μέλη της Ομοσπονδίας, για το ήθος, την ανιδιοτέλεια και τον 

επαγγελματισμό που επέδειξαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID – 19, προασπίζοντας τη Δημόσια Υγεία.

Ακολούθως, στο πλαίσιο διεξαγωγής του Συνεδρίου, διεξήχθη ο φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας κοινωνικής 

ευαισθητοποίησης: «Η κοινωνία αναγνωρίζει την αξία του Νοσηλευτή» μεταξύ της ποδοσφαιρικής ομάδας της 

ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. και της Ομάδας Παλαίμαχων Α.Σ. ΜΕΤΕΩΡΑ.

Επίσης πραγματοποιήθηκε δράση ευαισθητοποίησης και εγγραφής Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών, σε 

συνεργασία με το Σύλλογο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ».

Σε ότι αφορά το επιστημονικό πρόγραμμα, περιλάμβανε: 11 Κλινικά Φροντιστήρια – Σεμινάρια, 12 

Διεπιστημονικές Διαλέξεις, 23 Στρογγυλές Τράπεζες, 118 Αναρτημένες & Προφορικές Ανακοινώσεις.

Κατά την τελετή λήξης του συνεδρίου απονεμήθηκαν οι βραβεύσεις για τις κάτωθι πρωτότυπες ερευνητικές 

και ανασκοπικές εργασίες:

22ο

Πανελλήνιο
Νοσηλευτικό

Συνέδριο
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α. Βραβείο Πρωτότυπης Βιβλιογραφικής Ανασκόπησης για την εργασία με τίτλο: «ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΑΜΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΠΛΑΓΙΑ ΣΚΛΥΡΗΝΣΗ», με συγγραφέα τον Κωνσταντίνο Γιαγκούλη.

β. Βραβείο Πρωτότυπης Βιβλιογραφικής Ανασκόπησης για την εργασία με τίτλο: «ΤΟ ΜΑΚΙΑΒΕΛΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 

ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ», με συγγραφική ομάδα τους Μαρία Καπρίτσου, Βασιλική 

Παπανικολάου, Ελένη Κορνάρου, Θεόδωρο Σεργεντάνη.

γ. Βραβείο Πρωτότυπης Ερευνητικής Εργασίας για την εργασία με τίτλο: «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΛΚΩΝ ΠΙΕΣΗΣ 

ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ», 

με συγγραφική ομάδα τους Χριστίνα Ζερβουδάκη, Αγγελική Κωνσταντινίδη, Χριστίνα Λουκάκη, Μαρίνα Τζίνη, 

Ιωάννα Βελεγράκη, Μαρία Κορέτση.

δ. Βραβείο Πρωτότυπης Ερευνητικής Εργασίας για την εργασία με τίτλο: «ΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (DRGs) ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ MANAGEMENT: ΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ», με συγγραφέα τον Αναστάσιο 

Δαρδόγιαννο. 

Το 22ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., επανέφερε την κανονικότητα στα 

Νοσηλευτικά Δρώμενα της χώρας, καθώς για ακόμη μια χρονιά αποτέλεσε το σημείο αναφοράς για τον 

Νοσηλευτικό Συνδικαλισμό και την ανάπτυξη του Νοσηλευτικού Επαγγέλματος. Η παρουσία άλλωστε των 

περισσοτέρων από 2.300 συνέδρων δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης, αντιθέτως όμως, αυξάνει τον πήχη, 

για το 23ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο, το οποίο θα διεξαχθεί στα Ιωάννινα, το Δεκέμβριο του 2023.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., συγχαίρουμε όλα τα μέλη της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – 

Ε.Σ.Υ., τα μέλη των επιτροπών, όλους τους συντελεστές και τους συμμετέχοντες για την παρουσία τους. Όλοι 

μαζί ενωμένοι και με αστείρευτη ορμή, προχωράμε δυναμικά για να ενδυναμώσουμε ακόμη περισσότερο 

τη συνδικαλιστική καταξίωση του νοσηλευτικού επαγγέλματος. Το χρωστάμε στους συναδέλφους μας – Το 

χρωστάμε στις γενιές των Νοσηλευτών που ακολουθούν.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

22ο

Πανελλήνιο
Νοσηλευτικό
Συνέδριο
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ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
ΘΕΤΟΥΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ...
Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.
ΑΠΑΝΤΑ...

6



63

6
Α) Διαδοχική μετακίνηση υπαλλήλου 
Αναλύει η Μαρία Αμανατίδου, Γενική Γραμματέας Διοικητικού 
Συμβουλίου ΣΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Έβρου

Η μετακίνηση υπαλλήλου, ως υπηρεσιακή μεταβολή, αποτελεί επί της ουσίας αλλαγή οργανικής μονάδας, 

όπως για παράδειγμα αλλαγή τμήματος, ενώ ενεργείται με απόφαση του οικείου προϊσταμένου, όπως 

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 66 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.

Εκ των ως άνω διατάξεων ναι μεν δεν καθιερώνεται ως προϋπόθεση η πάροδος ενός ελάχιστου χρόνου 

μεταξύ δύο διαδοχικών πράξεων μετακίνησης, πλην όμως η μετακίνηση υπαλλήλου δεν δύναται να 

επαναλαμβάνεται εις το διηνεκές και ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Για παράδειγμα, είναι αδιανόητο να επιβάλλεται η μετακίνηση προσωπικού ανά δεκαπενθήμερο από μια 

κλινική ενός δημόσιου νοσοκομείου σε άλλη. Μια τέτοια πρακτική είναι οπωσδήποτε καταχρηστική, ενώ 

υπερβαίνει το γράμμα και την έννοια των διατάξεων του άρθρου 66 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.

Επιπλέον, η συγκεκριμένη πρακτική αναδεικνύει το έλλειμμα ενός στοιχειώδους σχεδιασμού για την 

αντιμετώπιση ενός χρόνιου προβλήματος, που δεν είναι άλλο από την έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού. 

Ωστόσο, οι ελλείψεις σε προσωπικό δεν μπορούν να φτάνουν μέχρι του σημείου να οδηγούμεθα σε μια 

τουλάχιστον ανορθολογική και παράδοξη διαχείριση του υφιστάμενου προσωπικού, μετακινώντας αυτό 

από κλινική σε κλινική. Ο ευαίσθητος χώρος της υγείας δεν αντέχει άλλες τέτοιου είδους παρεμβάσεις ή 

εφευρέσεις, που επιβαρύνουν έτι περισσότερο το εξουθενωμένο νοσηλευτικό προσωπικό.

Σε κάθε περίπτωση υπογραμμίζεται, ότι κατά το μέρος που η μετακίνηση αποτελεί υπηρεσιακή μεταβολή, 

ο προϊστάμενος που επιθυμεί να προβεί σε μετακίνηση προσωπικού οφείλει να εκδώσει σχετική πράξη – 

απόφαση, τηρώντας τον έγγραφο τύπο. Με άλλα λόγια, δεν νοείται μετακίνηση δια προφορικής εντολής. 

Συμπερασματικά, η αέναη μετακίνηση νοσηλευτικού προσωπικού για την κάλυψη των κενών ουδόλως 

συνάδει με το γράμμα και το πνεύμα των ρυθμίσεων του άρθρου 66 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. 

Θα πρέπει, δε, κάποια στιγμή να καταστεί σαφές τοις πάσι ότι τα νοσοκομεία, ως πάροχοι υπηρεσιών υγείας 

προς το κοινωνικό σύνολο, θα πρέπει να λειτουργούν επί τη βάσει ενός ορθολογικού σχεδιασμού και όχι με 

μεθόδους και πρακτικές που αφενός εντυπωσιάζουν για την πρωτοτυπία τους, αφετέρου δεν συνάδουν με 

κανένα γενικώς παραδεδεγμένο διεθνές πρότυπο. 

ΣΥ
.Ν
Ο

. -
 Ε.

Σ.Υ. Ν. ΕΒΡΟΥ

Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
Ν. Έβρου
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Β) Παράλληλη εκτέλεση υπηρεσίας

σε δύο Νοσηλευτικά Τμήματα
Αναλύει ο Ζαχαρίας Μόσχογλου, Γενικός Γραμματέας 

Διοικητικού Συμβουλίου ΣΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. ΘεσσαλονίκηςΣΥ

.Ν
Ο.

 -
 Ε

.Σ
.Υ

. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝ
ΙΚΗ

Σ

Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
Ν. Θεσσαλονίκης

Όπως είναι ήδη γνωστό, οι νοσηλευτικές υπηρεσίες των νοσοκομείων διαρθρώνονται σε τομείς και τμήματα, 

κατά το πρότυπο και των ιατρικών υπηρεσιών, με στόχο την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών 

φροντίδας και υγείας προς τους ασθενείς. 

Ενόψει της παραπάνω διοικητικής διάρθρωσης, κάθε τμήμα διαθέτει το δικό του προσωπικό και δικό του 

προϊστάμενο, προκειμένου να διασφαλίζεται η πλέον εύρυθμη λειτουργία του. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία 

συνηγορούν υπέρ της άποψης, ότι τα νοσηλευτικά τμήματα αποτελούν ξεχωριστές οργανικές μονάδες εντός 

του πλαισίου της ενιαίας νοσηλευτικής υπηρεσίας.

 

Υπ’ αυτό το πρίσμα η παροχή υπηρεσιών ενός νοσηλευτή, που ανήκει οργανικά σε συγκεκριμένο τμήμα, 

σε διαφορετικό τμήμα αποτελεί επί της ουσίας μετακίνηση. Για την νομιμότητα, ωστόσο, της μετακίνησης 

απαιτείται ιδιαίτερη πράξη της αρμόδιας αρχής. Η πράξη δε μετακίνησης, ως διοικητική πράξη, θα πρέπει 

να είναι έγγραφη.

Κατά τα λοιπά, ένας νοσηλευτής δεν μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του ταυτόχρονα σε δύο τμήματα, αφού 

κάτι τέτοιο αντιβαίνει πλήρως τους κανόνες της οργανωτικής διάρθρωσης των νοσηλευτικών υπηρεσιών 

και παραβιάζει τον χαρακτήρα των νοσηλευτικών τμημάτων ως αυτοτελών οργανικών μονάδων. 

Συμπερασματικά, παρόμοιες αποφάσεις των διευθυντών των νοσηλευτικών υπηρεσιών είναι παράνομες 

και καταχρηστικές, ενώ δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά για την δυνατότητα ασφαλούς άσκησης του 

νοσηλευτικού επαγγέλματος από έναν νοσηλευτή σε δύο τμήματα ταυτόχρονα. 

Σε αντίστοιχες περιπτώσεις θα πρέπει να υποβάλλεται σχετική αναφορά, με την επιφύλαξη των διατάξεων 

του άρθρου 25 παρ. 3 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με τις οποίες «Αν η διαταγή είναι 

προδήλως αντισυνταγματική ή παράνομη, ο υπάλληλος οφείλει να μην την εκτελέσει και να το αναφέρει 

χωρίς αναβολή».
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Γ) Άδεια μητρότητας – Νοσηλευτική ειδικότητα
Αναλύει η Βασιλική Παπακώστα, Γενική Γραμματέας Διοικητικού 
Συμβουλίου ΣΥ.ΝΟ. Εύβοιας

Αναφορικά με την χορήγηση άδειας μητρότητας σε πρόσωπο που παρακολουθεί πρόγραμμα νοσηλευτικής 
ειδικότητας επισημαίνονται τα ακόλουθα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 14 του Νόμου 4690/2020 και τις απόλυτα συναφείς 
διατάξεις της υπ’ αριθμ. Γ6α/Γ.Π.39226/ 30-06-2020 απόφασης του ΓΓ Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου 
Υγείας (Καθορισμός διαδικασίας για τη λήψη ειδικότητας α) «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής», β) 
«Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής», ΦΕΚ B’ 2656/30.06.2020), Η τοποθέτηση 
των ειδικευομένων γίνεται με απόφαση του διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ.. Κάθε ειδικευόμενος συνάπτει 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, 
ισόχρονης διάρκειας με τον προβλεπόμενο κατά νόμο χρόνο ειδίκευσης, με το νομικό πρόσωπο, στο οποίο 
εντάσσεται οργανικά η εκπαιδευτική μονάδα του. Η απασχόλησή τους ακολουθεί το κυκλικό ωράριο.

Εκ των ανωτέρω έπεται, ότι κατά τον χρόνο παρακολούθησης της νοσηλευτικής ειδικότητας συνάπτεται 
αυτοτελής σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Κατά συνέπεια επί των ειδικευόμενων 
νοσηλευτών εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις για το προσωπικό ΙΔΟΧ.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/185/οικ.19379/08-10-2021 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών για την άδεια μητρότητας ισχύουν τα ακόλουθα:

α. Άδεια μητρότητας για υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. χωρίς οργανική θέση:
Για τους υπαλλήλους με σχέση Ι.Δ.Ο.Χ. χωρίς οργανική θέση (Κεφάλαια Γ’ και Δ’ του Π.Δ. 410/1988), 
ισχύουν τα προβλεπόμενα στην εργατική νομοθεσία. Ειδικότερα, στις διατάξεις του άρθρου 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 
1993 και του άρθρου 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2000-2001, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 11 του Ν.2874/2000, 
η διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται στις δεκαεπτά (17) εβδομάδες για τις εργαζόμενες σε 
οποιονδήποτε εργοδότη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Από αυτές, τις οκτώ (8) 
εβδομάδες πρέπει να πάρει η εργαζόμενη πριν από τον τοκετό και τις υπόλοιπες εννέα (9) μετά. Η τήρηση 
των χρονικών διαστημάτων είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που η εργαζόμενη γεννήσει πρόωρα, το 
υπόλοιπο της άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό, έτσι ώστε ο χρόνος της άδειας να φθάνει συνολικά τις 
δεκαεπτά (17) εβδομάδες. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο μεταγενέστερο από 
αυτόν που είχε πιθανολογηθεί, αρχικά, η άδεια που είχε ληφθεί πριν τον τοκετό παρατείνεται, σε κάθε 
περίπτωση, μέχρι την πραγματική ημερομηνία του τοκετού, χωρίς αυτή η παράταση να συνεπάγεται την 
αντίστοιχη μείωση των 9 εβδομάδων της άδειας που πρέπει να λαμβάνεται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό.

β. Άδεια μητρότητας για υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. με οργανική θέση: 
Για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. που κατέχουν οργανική θέση ισχύουν τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 52 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 18 του ν.3801/2009, 
κατά παραπομπή του άρθρου 22 του Κεφαλαίου Β’ του Π.Δ. 410/1988. Συγκεκριμένα, στις υπαλλήλους 
οι οποίες κυοφορούν, χορηγείται άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές δύο (2) μήνες πριν και τρεις 
(3) μήνες μετά τον τοκετό. Όταν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που 
είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλιστεί 
συνολικός χρόνος άδειας πέντε (5) μηνών. Σε περίπτωση απόκτησης τέκνου πέραν του 3ου, η μετά τον 
τοκετό άδεια προσαυξάνεται κάθε φορά κατά δύο (2) μήνες. Η άδεια λόγω κυοφορίας χορηγείται ύστερα 
από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού για τον πιθανολογούμενο χρόνο τοκετού. Σε περίπτωση πολύδυμης 
κύησης, η άδεια λοχείας αυξάνεται κατά ένα (1) μήνα για κάθε τέκνο πέραν του ενός (σχετική η αριθ. 
ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254/14-5-2007 εγκύκλιος).

ΣΥ
.Ν
Ο
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 Ε

.Σ.
Υ. Ν. ΕΥΒΟΙΑ

Σ

Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
Ν. Εύβοιας
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Δ) Μεταφορά κανονικής άδειας από 

παρελθόντα έτη στο πλαίσιο διαχείρισης της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Αναλύει η Βασιλική Ταραντίλη, Ταμίας Διοικητικού Συμβουλίου 
ΣΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Ν. Αργολίδας 

ΣΥ
.Ν
Ο

. -
 Ε

.Σ

.Υ. 
Ν. ΑΡΓΟΛΙ∆Α

Σ

Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
Ν. Αργολίδας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόμος 3528/2007), «1. 
Δεκαπέντε (15) ημέρες από την κανονική άδεια χορηγούνται υποχρεωτικά, εφόσον το ζητήσει ο υπάλληλος, 
από 15 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει σε υπηρεσίες οι οποίες έχουν καθοριστεί 
με απόφαση του οικείου Υπουργού και κατά την περίοδο αυτή βρίσκονται στην αιχμή της λειτουργίας τους 
ή λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση. Όταν με αίτηση του υπαλλήλου ολόκληρη η άδεια χορηγείται εκτός 
από την περίοδο αυτή, προσαυξάνεται κατά πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Η προσαύξηση αυτή δεν χορηγείται 
όταν ο υπάλληλος κάνει χρήση της κανονικής του άδειας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και του 
Πάσχα. 2. Η υπηρεσία, στην οποία ανήκει ο υπάλληλος, χορηγεί υποχρεωτικά σε αυτόν μέσα στο δεύτερο 
εξάμηνο κάθε έτους την κανονική άδεια που δικαιούται και αν ακόμα δεν την ζητήσει. 3. Επιτρέπεται να μην 
χορηγείται, να περιορίζεται ή να ανακαλείται η κανονική άδεια προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες 
ανάγκες της υπηρεσίας, μετά όμως από έγκριση του οργάνου που προΐσταται εκείνου το οποίο είναι αρμόδιο 
για τη χορήγηση της άδειας. Αν τέτοιο όργανο δεν υπάρχει, αποφασίζει το αρμόδιο για τη χορήγηση της 
άδειας όργανο. 4. Η άδεια που δεν χορηγήθηκε κατ’ εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, χορηγείται 
υποχρεωτικά το επόμενο έτος». 

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξεων, το υπόλοιπο ημερών μη χορηγηθείσας κανονικής άδειας 
μεταφέρεται υποχρεωτικώς το επόμενο έτος. Με άλλα λόγια το επόμενο έτος ο υπάλληλος δικαιούται να 
λάβει άδεια προσαυξημένη με όσες εργάσιμες ημέρες περιορίσθηκε η άδεια του προηγούμενου έτους.

Η δικαιολογητική βάση της συγκεκριμένης ρύθμισης ανευρίσκεται στην ανάγκη διασφάλισης των 
στοιχειωδών δικαιωμάτων των δημοσίων υπαλλήλων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και το δικαίωμα 
λήψεως κανονικής άδειας.

Περαιτέρω, μέσω της διαδικασίας της μεταφοράς του υπολοίπου της μη χορηγηθείσας άδειας, αυξάνεται ο 
αριθμός των ημερών κανονικής άδειας που δικαιούται ο υπάλληλος για το επόμενο έτος. Για παράδειγμα, 
εάν ένας υπάλληλος δικαιούται να λάβει κανονική άδεια 25 ημερών για το έτος 2022, ενώ έχει υπόλοιπο 
μη χορηγηθείσας άδειας δέκα (10) ημερών του έτους 2021, τότε ο συνολικός χρόνος κανονικής άδειας 
που δικαιούται για το έτος 2022 αγγίζει τις 35 ημέρες.

Εάν, πάλι, κατά το έτος 2022 δεν του χορηγηθούν 35 ημέρες κανονικής άδειας, αλλά λιγότερες, τότε το 
υπόλοιπο της μη χορηγηθείσας άδειας των 35 ημερών μεταφέρεται στο επόμενο έτος, ήτοι το έτος 2023, 
προσαυξάνοντας αντίστοιχα τις δικαιούμενες ημέρες κανονικής άδειας του έτους 2023 κ.ο.κ. 

Συμπερασματικά, με βάση την παραπάνω συλλογιστική και ενόψει της σαφούς διατύπωσης των επίμαχων 
διατάξεων του άρθρου 49 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, η μη χορηγηθείσα κανονική άδεια προσαυξάνει 
πάντα την κανονική άδεια του επόμενου έτους, χωρίς να είναι ποτέ δυνατόν ο υπάλληλος να απωλέσει 
οριστικά το δικαίωμα για την λήψη της.

Οποιαδήποτε αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή παραβιάζει κατάφωρα το γράμμα και το πνεύμα των 
προαναφερθεισών ρυθμίσεων του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. Στο σημείο, μάλιστα, αυτό, αξίζει 
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να υπενθυμιστεί, ότι το άρθρο 49 του Κώδικα ανήκει στο Κεφάλαιο Ε΄ του Μέρους Γ΄ που τιτλοφορείται 
«ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ». Είναι, δε, προφανές, ότι η απόλαυση δικαιωμάτων που απονέμονται ευθέως εκ του Νόμου δεν 
μπορεί να αναιρείται από την εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων που τα προβλέπουν.

Θα πρέπει, τέλος, να τονιστεί, ότι η δικαιολογητική βάση της θεσμοθέτησης του δικαιώματος λήψης κανονικής 
άδειας είναι η αναμφισβήτητη ανάγκη σωματικής και πνευματικής ανάπαυσης του υπαλλήλου. Υπ’αυτήν την 
έννοια θα πρέπει να γίνει αντιληπτό, ότι η χορήγηση κανονικής άδειας αποβλέπει και στο συμφέρον της 
Υπηρεσίας και όχι μόνο στο συμφέρον του υπαλλήλου. 

Οι ανωτέρω σκέψεις καθίστανται εξαιρετικά επίκαιρες κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο, κατά την διάρκεια 
της οποίας παρατηρήθηκε το φαινόμενο της αναστολής χορήγησης κανονικών αδειών λόγω της πανδημίας του 
κορωνοϊού. Με άλλα λόγια, εφόσον υπήρξε περιορισμός στην χορήγηση της κανονικής άδειας με πρωτοβουλία 
της διοίκησης για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, ερμηνευτικώς θα πρέπει να γίνει δεκτό, ότι η μη χορηγηθείσα 
άδεια αναγκαστικώς μεταφέρεται στο επόμενο έτος με βάση την ίδια ακριβώς συλλογιστική που αναπτύσσεται 
ανωτέρω. 

Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, προτείνεται σε όσους έχουν υπόλοιπο κανονικής άδειας να υποβάλουν γραπτώς 
αίτηση περί της χορηγήσεώς της, ώστε να καθίσταται απόλυτα σαφές, ότι η ενδεχόμενη μη χορήγηση δεν 
οφείλεται σε υπαιτιότητα του υπαλλήλου, αλλά αποκλειστικά σε λόγους που αφορούν την υπηρεσία του. 

Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται πλήρως και από την γραμματική διατύπωση των διατάξεων του άρθρου 
11 του Νόμου 4876/2021, σύμφωνα με τις οποίες «Οι υπόλοιπες ημέρες κανονικής άδειας ετών 2020 
και 2021 των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευομένων αυτού 
φορέων, που δεν χορηγήθηκαν λόγω της αναστολής κανονικών αδειών που ίσχυε στο πλαίσιο διαχείρισης της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, μεταφέρονται και χορηγούνται κατά το έτος 2022».

Σύμφωνα με την οικεία εισηγητική έκθεση, «Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται εξαιρετικά αναγκαία για την 
τακτοποίηση του υπολοίπου των ημερών της κανονικής άδειας του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων την περίοδο διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 των 
ετών 2020 – 2021, οι οποίες δεν χορηγήθηκαν λόγω αναστολής αυτών». 

Με βάση την ανωτέρω διάταξη η μεταφορά του υπολοίπου των αδειών που δεν χορηγήθηκαν λόγω του 
κορωνοϊού στο προσωπικό των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας φορέων, όπως είναι τα νοσοκομεία, 
τα κέντρα υγείας κλπ, είναι υποχρεωτική. 

Τέλος, η προσαύξηση των πέντε (5) επιπλέον ημερών αφορά τις περιπτώσεις μη λήψεως άδειας κατά την 
χρονική περίοδο από 15 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου.
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