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Αθήνα, 19/07/2020 

 
 

 «Επισκέψεις Διοικητικού Συµβουλίου της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. σε Νοσοκοµεία της 
3ης & 5ης Υ.Πε» 

 

 Σε συνέχεια της πανελλαδικής επικοινωνίας µε όλα τα Πρωτοβάθµια Σωµατεία 
(ΣΥ.ΝΟ.) αλλά και τα µέλη,  αντιπροσωπία των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου της 
ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., επισκέφθηκαν το Γενικό Νοσοκοµείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο» και το 
Γενικό Νοσοκοµείο Κατερίνης στις 15.07/2020, και το Γενικό  Νοσοκοµείο Ηµαθίας 
(Μονάδα Βέροιας και Μονάδα Νάουσας) στις 16/07/2020. Επιπλέον επισκέφθηκαν το 
Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου», το Γενικό Νοσοκοµείο 
Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηµατάς» και το Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης στις 
17/07/2020.    
 

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις 
µε Διοικητές Νοσοκοµείων, Διευθυντικά στελέχη Νοσηλευτικών Υπηρεσιών και στελέχη 
υγειονοµικών φορέων, στις οποίες συζητήθηκαν ενδελεχώς όλα τα τεκταινόµενα στο χώρο 
των υπηρεσιών υγείας, δίνοντας έµφαση στα καίρια ζητήµατα των  νοσηλευτών. 

 
 
Όλα τα µέλη της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., αλλά και όλοι οι παρευρισκόµενοι (Βοηθοί 

Νοσηλευτών, Πρόεδροι και µέλη Σωµατείων Εργαζοµένων), από τις προαναφερόµενες 
υγειονοµικές µονάδες ενηµερώθηκαν για τις πρόσφατες θετικές εξελίξεις του επαγγέλµατος 
των νοσηλευτών: 

 
1. Σύσταση θέσεων ειδικευόµενων νοσηλευτών Ε.Σ.Υ. 
2. Μεταρρύθµιση του θεσµού των νοσηλευτικών ειδικοτήτων. 
3. Έναρξη νοσηλευτικών ειδικοτήτων Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής και 

Νοσηλευτικής Δηµόσιας Υγείας / Κοινοτικής Νοσηλευτικής.  
4. Νοµοθετική ρύθµιση του επιδόµατος ευθύνης Προϊσταµένων Νοσηλευτών στα 
290€ 



5. Παροχή του επιδόµατος ευθύνης Προϊσταµένων Νοσηλευτών 290€, στους 
εκτελούντες χρέη Προϊσταµένων, σε τµήµατα που δεν έχουν ενταχθεί στους 
Οργανισµούς των νοσοκοµείων,   
 
και ενηµερώθηκαν για τις τρέχουσες διεκδικήσεις της Οµοσπονδίας: 
 
1. Σύσταση κλάδου Νοσηλευτών Π.Ε./Τ.Ε. του Ε.Σ.Υ. 
2 Μονιµοποίηση όλων των συµβασιούχων/επικουρικών. 
3. Μόνιµες προσλήψεις νοσηλευτών. 
4. Αντιστοίχιση πτυχίων Τ.Ε. σε Π.Ε.  
5. Ένταξη των νοσηλευτών στο Ασφαλιστικό καθεστώς των Β.Α.Ε.. 
6. Δικαστική διεκδίκηση αναδροµικής καταβολής του επιδόµατος ευθύνης των 

Προϊσταµένων Νοσηλευτών για τη διετία 2018 – 2020. 
 

 Μέσω της δια ζώσης επικοινωνίας µε τους συναδέλφους, αναπτύχθηκε 
εποικοδοµητικός και υγιής συνδικαλιστικός διάλογος, από τον οποίο προέκυψαν 
ουσιαστικά συµπεράσµατα, σε ότι αφορά την αναδιάρθρωση της λειτουργίας των ΣΥ.ΝΟ. 
και τις θετικές εξελίξεις της επαγγελµατικής και επιστηµονικής αναδιαµόρφωσης και 
κοινωνικής καταξίωσης του νοσηλευτικού επαγγέλµατος. Επίσης, αποσαφηνίστηκαν 
πλήρως, οι όποιες παρερµηνείες και παραπλανητικές πεποιθήσεις, είχαν τεχνηέντως 
διαδοθεί στη νοσηλευτική κοινότητα, µε σαφή σκοπό την υπονόµευση της εργασιακής 
αλληλεγγύης – ευηµερίας, µέσω της πόλωσης στις τάξεις των νοσηλευτών και των βοηθών 
νοσηλευτών, στο βωµό της συνδικαλιστικής ανεπάρκειας και της προσωπικής 
µαταιοδοξίας. 
 
 Το Διοικητικό Συµβούλιο της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., εκφράζει τις θερµές ευχαριστίες 
του προς όλα τα Διοικητικά Συµβούλια των ΣΥ.ΝΟ., στα µέλη της Οµοσπονδίας, στις 
Διευθύντριες των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, στους Διοικητές των Νοσοκοµείων, για την 
εγκάρδια υποδοχή και φιλοξενία.  
 

Η Π.Α.Σ.Υ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., σε συνεργασία µε όλα τα Πρωτοβάθµια Σωµατεία, 
προγραµµατίζουν περαιτέρω επισκέψεις σε όλα τα νοσοκοµεία και τις υγειονοµικές 
υπηρεσίες της χώρας. 
  

 

 
Για το Διοικητικό Συµβούλιο 

 
  
   Ο Πρόεδρος                                                            Ο Γ. Γραµµατέας 
 
 Γεώργιος Αβραµίδης                                                 Τζαννής Πολυκανδριώτης 
 
 


