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Αρ. Πρωτ.: 135 
 

Προς: 1. Υπουργείο Υγείας 
(Υπόψη Υπουργού Υγείας κ. Βασίλειου Κικίλια) 

E – mail: minister@moh.gov.gr 
 

2. 4η Υγειονοµική Περιφέρεια Μακεδονίας & Θράκης 
(Υπόψη Διοικητή, κ. Δηµητρίου Τσαλικάκη) 
E – mail: director@4ype.gr  4ype@4ype.gr 

 
3. Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ 

(Υπόψη Διοικητή,  κ. Παναγιώτη Παντελιάδη) 
E – mail: ahepahos@med.auth.gr 

 
Κοινοποίηση: Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας (Διευθύντρια Νοσηλευτικής 

Υπηρεσίας, Δρ. Χριστίνα Δηµόνη) 

 

 
Θέµα: «Επιλεκτική κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών» 

 
Αξιότιµοι κύριοι, 

 
 Η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Οµοσπονδία του Εθνικού Συστήµατος 
Υγείας (ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.),  µε αφορµή µετακίνηση Νοσηλεύτριας του Νοσοκοµείου 
ΑΧΕΠΑ - νοσοκοµείου αναφοράς για την αντιµετώπιση της νόσου του COVID-19- σε 
Κέντρο Υγείας της περιοχής της Θεσσαλονίκης, καταγγέλλει την «επιλεκτική» εφαρµογή 
της νοµοθεσίας και της πολιτικής αντιµετώπισης της πανδηµίας από το Διοικητή της 4ης 
ΥΠΕ κ. Δηµήτριο Τσαλικάκη και σας επισηµαίνει τα ακόλουθα: 
 
  Από την έναρξη εφαρµογής του κρατικού σχεδιασµού για την επάνδρωση των 
Νοσοκοµείων αναφοράς, αποφασίστηκε από το Υπουργείο Υγείας η µετακίνηση προς τα 
Νοσοκοµεία αναφοράς, η επιστροφή µετακινηµένων και αποσπασθέντων υπαλλήλων από 
τα Κέντρα Υγείας και γενικότερα η ενδυνάµωση των Νοσοκοµείων σε νοσηλευτικό 
προσωπικό. 
 
   Ενώ λοιπόν όχι µόνο δεν έχουµε ύφεση της νόσου αλλά ήδη έχουν αρχίσει να 
αυστηροποιούνται εκ νέου τα µέτρα προστασίας και έχουν καταµετρηθεί δεκάδες νέα 
κρούσµατα, ενώ οι Νοσηλευτές που αντιµετώπισαν επάξια και µε όλες τους τις δυνάµεις 
το πρώτο «κύµα» του ιού στη χώρα µας και µετρούν δεκάδες ηµέρες οφειλόµενων 
ηµερών ανάπαυσης και αδειών είναι επιβεβληµένο να αναπαυθούν επαρκώς, ενώ ουδεµία 



σχετική οδηγία ανάκλησης της προηγούµενης δεν υφίσταται, εξ όσων γνωρίζουµε, από το 
Υπουργείο Υγείας, πραγµατοποιούνται µετακινήσεις από  Νοσοκοµείο προς Κέντρα 
Υγείας, ακόµα και υπαλλήλων που είχαν επιστρέψει στο Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ µε απόφαση 
της 4ης ΥΠΕ, µε ανεπίτρεπτη υποχώρηση του γενικού συµφέροντος υπέρ του ατοµικού. 
 
  Επειδή οι Νοσηλευτές των Νοσοκοµείων αναφοράς covid, στυλοβάτες του ΕΣΥ 
βρέθηκαν και βρίσκονται πάντα στην πρώτη γραµµή προσφέροντας τα µέγιστα, πρέπει να 
αντιµετωπίζονται ισότιµα και η πολιτική στελέχωσης εν τω µέσω µιας τόσο δύσκολης 
συγκυρίας για τη χώρα µας δεν είναι δυνατόν να καταστρατηγείται µε αυτόν τον τρόπο. 
 
 Επειδή η αρµοδιότητα του Διοικητή της ΥΠΕ κατά το άρθρο 50 παρ. 7 του Νόµου 
4368/2016 δεν µπορεί να ασκείται αυθαίρετα, αντίθετα στην πολιτική του εποπτεύοντος 
Υπουργείου και κατά παράβαση της αρχής της ίσης της µεταχείρισης. 
 
 Συνεπεία των ανωτέρω, καταγγέλλουµε την ανωτέρω µετακίνηση και κάθε άλλη 
πράξη αποδυνάµωσης των Νοσοκοµείων, πρεσβεύοντας ότι κάθε νοσηλευτική µονάδα 
µετρά και ουδείς περισσεύει για την κάλυψη των  αναγκών και ότι δεν είναι η ώρα για την 
εξυπηρέτηση µικροπολιτικών σκοπιµοτήτων και ζητούµε την  άµεση ενδυνάµωση του 
Νοσοκοµείου σε Νοσηλευτές και την ανάκληση κάθε πράξης µετακίνησης από το 
Νοσοκοµείο προς άλλους φορείς παροχής υγείας. 
 

 
                                                           Για το Διοικητικό Συµβούλιο 
  

 Ο Πρόεδρος                                                         Ο Γ. Γραµµατέας 
 
                                                                                                                            
 
 Γεώργιος Αβραµίδης                                         Τζαννής Πολυκανδριώτης 
 
 


