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Αξιότιµε κύριε Πρωθυπουργέ 

 

Έχοντας χάσει κάθε ελπίδα για το κοινός λεγόµενο περί δικαίου αίσθηµα, ο 
Σύλλογος Νοσηλευτών Νοµού Θεσσαλονίκης, αισθάνεται την ανάγκη να 
επικοινωνήσει µαζί σας, ελπίζοντας να δικαιωθούµε έστω και την τελευταία 
στιγµή, κατόπιν δική σας παρέµβασης. 

Όπως γνωρίζετε, οι Νοσηλευτές στο ΕΣΥ είναι αυτοί οι οποίοι δε γνωρίζουν 
γιορτές, Σαββατοκύριακα, αλλά ούτε και αργίες. Δουλεύουν κανονικά και 
βρίσκονται πάντα δίπλα στον ασθενή, όπως επιτάσσει το καθήκον. Η πολιτεία 
αµείβει την υπερωριακή αυτή εργασία, έστω και µειωµένη µετά την είσοδο της 
χώρας στο µνηµόνιο, µε την κωδική ονοµασία « εξαιρέσιµα ». 

Στο Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης φέτος για πρώτη φορά οι 
νοσηλευτές, ενώ έχουν δουλέψει κανονικά τις βάρδιες τους σύµφωνα µε το 
πρόγραµµα, από τον µήνα Μάρτιο δεν έχουν πληρωθεί τα εξαιρέσιµα που 
τους αναλογούν και εδώ είναι που αναγράφεται παραπάνω. Ο Διοικητής του 
Νοσοκοµείου µας είναι απών και αδιάφορος. Κρύβεται και το µόνο που τον 
ενδιαφέρει είναι να διατηρήσει την θέση του. Ο διοικητής και Υποδιοικητής της 
3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας που ανήκει το Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο 
προσπάθησαν και κατάφεραν τον τελευταίο µήνα να διασφαλίσουν τα 
χρήµατα από άλλα Νοσηλευτικά ιδρύµατα, αλλά δεν µπόρεσαν ακόµα να 
δαµάσουν το τέρας τη γραφειοκρατίας. 

 

Συνεπώς, λίγες ηµέρες πριν από την αλλαγή του έτους, ένα ολόκληρο 
νοσοκοµείο είναι ανάστατο και κινδυνεύει να χάσει τα δεδουλευµένα του. Ο 
κίνδυνος είναι ορατός διότι από τον µήνα Φεβρουάριο αλλάζει το οικονοµικό 



έτος και τα χρήµατα αυτά δεν θα µπορούν να µεταφερθούν στον 
προϋπολογισµό του επόµενου έτους. 

Κύριε Πρωθυπουργέ, για το λόγο αυτό, ο Σύλλογος Νοσηλευτών Νοµού 
Θεσσαλονίκης σας καλεί άµεσα να παρέµβετε καθώς ο χρόνος πιέζει και να 
αποκαταστήσετε την αδικία που έχει δηµιουργηθεί 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Υπουργό υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
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