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EDITORIAL



Editorial
Οι Νοσηλευτές σε κάθε υγειονομική κρίση, όπως και στη συγκεκριμένη σε συνεργασία με όλους 

τους επαγγελματίες υγείας, αγωνίζονται με υπερβάλλοντα ζήλο και αλτρουισμό, ώστε να κρατήσουν το 

Εθνικό Σύστημα Υγείας και τη Δημόσια Υγεία ακέραια. Αυτοσκοπός των Νοσηλευτών είναι η μάχη μέχρις 

εσχάτων, ώστε οι ασθενείς να επιστρέψουν στους αγαπημένους τους υγιείς. 

Σε όλη τη διαδικασία, οι νοσηλευτές παραμένουν δίπλα στον ασθενή, συνοδοιπόροι, από την 

πρώτη επαφή στο Κέντρο Υγείας, στην Τοπική Μονάδα Υγείας ή στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, 

στο Νοσοκομείο Αναφοράς, τη στιγμή της ανακοίνωσης του θετικού κρούσματος, κατά τη διάρκεια της 

νοσηλείας, στη λήψη του εξιτηρίου. Μοιράζονται τις ίδιες ανησυχίες και φόβους, βιώνουν την καχυποψία 

και το στίγμα του COVID – 19 στην κοινότητα, προσπαθούν να προστατέψουν τους οικείους τους και 

απομακρύνονται από τις οικογένειες τους για να παραμείνουν αλώβητες. Ένας κυκεώνας αναρίθμητων 

συναισθημάτων συνεχώς μεταλλάσσεται και τους κατακλύζει. Όμως εκείνοι σε πείσμα των καιρών, 

παραμένουν στις επάλξεις, υποστελεχωμένοι, με ελλείψεις υγειονομικού υλικού και ειδών ατομικής 

προστασίας. Εδώ και δεκαετίες άλλωστε, έχουν σκληραγωγηθεί εργαζόμενοι σε επισφαλές περιβάλλον 

εργασίας και πάντα στα όρια.

Πλέον όμως τα δεδομένα είναι διαφορετικά, η κοινωνία και οι φορείς επανασυστήθηκαν στους 

Νοσηλευτές και στις Νοσηλεύτριες, τους οποίους πάντα επικροτούσαν για το έργο τους, αλλά με 

ημερομηνία λήξης, διότι μόλις ανέκαμπταν από το πρόβλημα υγείας τους, η μνήμη τους αδυνατούσε να 

τους ανακαλέσει στις περισσότερες περιπτώσεις. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, το γεγονός ότι οι Νοσηλευτές 

κατέχουν τη θλιβερή πρωτιά στην επιθετική και βίαιη συμπεριφορά από ασθενείς και συνοδούς.

Ωστόσο, επειδή η Νοσηλευτική σε επιλέγει, δεν την επιλέγεις, όλοι οι Νοσηλευτές δηλώνουν 

βροντερό παρόν σε ακόμη μια κρίση υγείας. Η ηθική και η δεοντολογία τους το επιβάλλει, όλα τα βιώματα 

και οι εμπειρίες τους από την καθημερινή κλινική άσκηση αποτελούν τα εφόδια τους για να στηρίξουν 

ολόκληρο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. 

Τώρα είναι η σειρά της κοινωνίας και των αρμόδιων φορέων να δείξουν την έμπρακτη συμπαράστασή 

τους προς τους Νοσηλευτές, δημιουργώντας τον κλάδο Νοσηλευτών στο Ε.Σ.Υ, εφοδιάζοντας τους με 

τον απαραίτητο εξοπλισμό, αναπληρώνοντας τις κενές οργανικές θέσεις εργασίας και εντάσσοντας 

τους στα Β.Α.Ε., αποκαθιστώντας τα αυτονόητα, χωρίς να εθελοτυφλούν. Τα χειροκροτήματα και οι 

δηλώσεις συμπαράστασης ανατάσσουν το ηθικό μας, ωστόσο στα Νοσοκομεία δεν επαρκούν για να 

αντιμετωπίσουμε την πανδημία, δεν επαρκούν για να σώσουμε ζωές, δεν επαρκούν για να θεραπεύσουμε, 

δεν επαρκούν για να είμαστε ασφαλείς. Χρειαζόμαστε εξοπλισμό, για να σώσουμε τους ασθενείς μας και 

να προφυλαχθούμε, εμείς οι ίδιοι, όλοι έχουν αγαπημένα πρόσωπα, το ίδιο κι εμείς.

Η κουλτούρα των Νοσηλευτών τους θέλει στην πρώτη γραμμή, να είναι δημιουργικοί και 

ευπροσάρμοστοι απέναντι σε οποιαδήποτε συνθήκη μέχρι να την φέρουν εις πέρας. Αυτό γίνεται και 

τώρα, γι’ αυτό κι όλοι οι Νοσηλευτές και οι Νοσηλεύτριες είναι ενωμένοι όσο ποτέ άλλοτε και μαζί με 

όλους τους επαγγελματίες υγείας και τους συνεργάτες τους, αντιμετωπίζουν ομόψυχα τον κοινό εχθρό, 

τον COVID–19. Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. - Ε.Σ.Υ. θα πρωταγωνιστήσει και σ’ αυτήν τη δύσκολη συνθήκη. Κανένας 

Νοσηλευτής και καμία Νοσηλεύτρια δεν θα μείνει πίσω. Όλοι μαζί μπροστά!!!

Γεώργιος Αβραμίδης
Πρόεδρος της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.
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ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ
∆ΡΩΜΕΝΑ

Νοσηλευτικές
Παρεµβάσεις
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Συμμετοχή της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ. στην 24ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ 
της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. ανακοινώνει ότι συμμετέχει στην προγραμματισμένη 24ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ που κήρυξε 

η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020, καλύπτοντας συνδικαλιστικά τα μέλη των πρωτοβάθμιων 

σωματείων της, σε όλη την επικράτεια.

Οι Νοσηλευτές εμμένουν στις πάγιες θέσεις της Ομοσπονδίας τους για την άμεση ένταξη του Νοσηλευτικού 

Επαγγέλματος στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, την μείωση των ορίων ηλικίας, την άμεση κατάργηση 

όλων των αντιασφαλιστικών μνημονιακών μέτρων και την άμεση επαναφορά της 13ης & 14ης σύνταξης.

Με την ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ αγωνιζόμαστε για:

▶ Διεκδικούμε ένταξη των Νοσηλευτών στο ασφαλιστικό καθεστώς των ΒΑΕ

▶ Μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης

▶ Κατάργηση του Νόμου Κατρούγκαλου (Ν4387/16) και όλων των αντιασφαλιστικών μνημονιακών Νόμων.

▶ Επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

18.02.2020

2α

25.02.2020

Όπως ήδη γνωρίζετε, με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 περίπτωση αζ΄ του Νόμου 4354/2015 

(Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής 

της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ΦΕΚ Α΄ 176) προβλέφθηκε, 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».

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 περίπτωση γ΄ του Νόμου 

4354/2015, «Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων της Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων, 

διακόσια πενήντα (250) ευρώ».

Όπως προκύπτει από τις ως άνω διατάξεις, ειδικώς για τους προϊσταμένους των νοσηλευτικών τμημάτων, 

ήτοι των τμημάτων που υπάγονται οργανωτικά στις νοσηλευτικές υπηρεσίες των δημοσίων νοσοκομείων, 

προβλέφθηκε η καταβολή μειωμένου του μηνιαίου επιδόματος θέσης ευθύνης κατά σαράντα (40,00) ΕΥΡΩ εν 

σχέσει με το σύνολο των λοιπών δημοσίων υπαλλήλων – τμηματαρχών.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μετά την θέση σε ισχύ των ως άνω διατάξεων να ασκηθούν αγωγές ενώπιον 

των Διοικητικών Δικαστηρίων από προϊσταμένους νοσηλευτικών τμημάτων, οι οποίοι αξίωσαν την καταβολή 

επιδόματος θέσης ευθύνης ύψους 290 ευρώ αντί του ποσού των 250 ευρώ, επικαλούμενοι την παραβίαση της 

αρχής της ισότητας.

Παρέμβαση προς το Υπουργείο Υγείας για τη αποκατάσταση του 
ύψους του Επιδόματος θέσης ευθύνης Προϊσταμένων Τμημάτων της 
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.
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Μια εκ των ανωτέρω αγωγών εισήχθη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας με την διαδικασία της 

πρότυπης δίκης.

Ήδη στις 18-04-2018 δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 874/2018 Απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου 

της Επικρατείας, με την οποία εκρίθη, ότι η διάταξη του άρθρου 16 παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 4354/2015, 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 του άρθρου 16 παρ. 1 περ. α΄ υποπερ. αζ΄ 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 ν. 4354/2015, αντίκειται στην αρχή της ισότητας, που 

κατοχυρώνεται με το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος.

Ως εκ τούτου έγινε δεκτό, ότι θα έπρεπε να επεκταθεί και στους προϊσταμένους τμημάτων της Νοσηλευτικής 

Υπηρεσίας των νοσοκομείων η εφαρμογή της γενικής διάταξης του άρθρου 16 παρ. 1 περ. α΄ υποπερ. αζ΄ του 

νόμου 4354/2015, σύμφωνα με την οποία καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης ύψους διακοσίων 

ενενήντα (290) ευρώ στους προϊσταμένους τμημάτων της Διοικητικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων και στους 

λοιπούς προϊσταμένους τμημάτων του Δημοσίου, των ν.π.δ.δ., των Ο.Τ.Α. και όσων φορέων υπάγονται στο πεδίο 

εφαρμογής του ν. 4354/2015, σύμφωνα με το άρθρο 7 αυτού.

Σημειωτέον, δε, ότι μετά την δημοσίευση της απόφασης της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, 

έχουν κατατεθεί πανελλαδικώς άνω των πενήντα ομαδικών αγωγών με συμμετοχή εκατοντάδων προϊσταμένων 

νοσηλευτικών τμημάτων με αντικείμενο την αναδρομική και νομιμότοκη επιδίκαση της διαφοράς των 40 

ευρώ στο επίδομα θέσης. Ήδη, δε, έχουν δημοσιευτεί οι πρώτες θετικές δικαστικές αποφάσεις από περιφερειακά 

Διοικητικά Πρωτοδικεία.

Ενόψει, λοιπόν, των παραπάνω νομολογιακών πορισμάτων, που προέρχονται από την Ολομέλεια του 

Συμβουλίου της Επικρατείας, ήδη δια του παρόντος ζητούμε την τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 16 

παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 4354/2015 που εκρίθησαν ως αντισυνταγματικές, ώστε να προβλέπεται πλέον και για τους 

προϊσταμένους των νοσηλευτικών τμημάτων η καταβολή επιδόματος θέσης ύψους 290 ευρώ.

Θεωρώντας αυτονόητη την αντικατάσταση των ως άνω νομοθετικών διατάξεων, που έχουν κριθεί ως 

αντισυνταγματικές, αναμένουμε για τις δικές σας ενέργειες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

2α

Στις 26-02-2020 εξεδόθη η υπ’ αριθμ. πρωτ. 13338/26-02-2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας περί 

της αναστολής των κανονικών αδειών. Ειδικότερα, αποφασίζεται η αναστολή κανονικών αδειών του προσωπικού 

της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, των Κεντρικών Υπηρεσιών των Υγειονομικών Περιφερειών, 

των νοσοκομείων του ΕΣΥ, του ΕΚΑΒ, του ΕΟΔΥ, του ΕΚΕΑ, της ΕΚΑΠΥ, του ΙΦΕΤ και των Δημόσιων Δομών 

ΠΦΥ (κέντρα υγείας, πολυδύναμα περιφερειακά ιατρεία, περιφερειακά ιατρεία και τοπικά ιατρεία), καθώς και των 

Τοπικών Ομάδων Υγείας, μέχρι νεωτέρας εντολής.

Η ως άνω απόφαση, που είναι αμέσου εφαρμογής, αφορά κατ’ αποκλειστικότητα τις κανονικές άδειες 

και όχι άλλες μορφές θεσμοθετημένων αδειών, που καθιερώνονται από γενικές ή από ειδικές διατάξεις. Στο 

συμπέρασμα αυτό καταλήγουμε τόσο από την σαφή διατύπωση της επίμαχης υπουργικής απόφασης, όσο και από 

την ρητή λήψη υπόψη στο προοίμιο αυτής των διατάξεων του άρθρου 49 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, που 

ρυθμίζει το ζήτημα της χορήγησης της κανονικής άδειας.

Υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ. 3 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, 

Διευκρινίσεις επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 13338/26-
02-2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας περί της 
αναστολής των κανονικών αδειών.

26.02.2020
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«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».

Ως εκ τούτου η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση καταλαμβάνει μόνον τις κανονικές άδειες, οι οποίες 

ανακαλούνται υποχρεωτικώς, χωρίς να θίγει άλλες μορφές θεσμοθετημένων αδειών.2α

27.02.2020

Στις 25-02-2020 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α΄ 42) Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΠΝΠ) με αντικείμενο τα «κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του 

κορωνοϊού».

Η εν λόγω ΠΝΠ περιλαμβάνει πέντε (5) συνολικά άρθρα με διαφορετικές θεματικές ενότητες το καθένα. 

Στο πρώτο άρθρο προβλέπονται μέτρα πρόληψης και υγειονομικής παρακολούθησης με σκοπό τον περιορισμό 

της διάδοσης του ιού. Η λήψη μέτρων είναι δυνητική και όχι άμεση, ενώ μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνεται 

ενδεικτικώς η υποχρεωτική υποβολή σε κλινικό έλεγχο, εμβολιασμό, φαρμακευτική αγωγή και νοσηλεία των 

προσώπων για τα οποία υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι μπορεί να μεταδώσουν άμεσα ή έμμεσα τη νόσο, η 

επιβολή ελέγχων στα σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας, ο προσωρινός περιορισμός των μεταφορικών 

συνδέσεων με χώρες μεγάλης διάδοσης της νόσου, ο προσωρινός περιορισμός προσώπων που μπορούν να 

μεταδώσουν τη νόσο, η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας χώρων συνάθροισης όπως θέατρα, κινηματογράφοι 

κλπ, αλλά και δημοσίων υπηρεσιών, ο περιορισμός της κυκλοφορίας μέσων μεταφοράς εντός της χώρας, ο 

κατ’οίκον περιορισμός ομάδων προσώπων προς αποφυγή ενεργειών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τη 

διάδοση της νόσου.

Αναμφίβολα πρόκειται για δυνητικά μεν μέτρα, πλην όμως εξαιρετικής αυστηρότητας, που φτάνουν μέχρι του 

σημείου να περιορίζουν σημαντικές ελευθερίες και ατομικά δικαιώματα, συνταγματικώς κατοχυρωμένα.

Στο δεύτερο άρθρο προβλέπεται η έκτακτη μετακίνηση προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου του νοσηλευτικού 

προσωπικού, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας για έναν (1) μήνα με δυνατότητα παράτασης 

για ακόμη τρεις (3) μήνες σε πληττόμενες περιοχές. Επιπλέον προβλέπεται η κατά παρέκκλιση όλων των 

διατάξεων δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου και του νοσηλευτικού προσωπικού, για 

τέσσερεις (4) μήνες από τον ΕΟΔΥ.

Στο τρίτο άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα απευθείας αγοράς υγειονομικού υλικού κατά παρέκκλιση των 

κείμενων διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων.

Ενημερωτικό - Υποστηρικτικό δελτίο τύπου για την Π.Ν.Π. με 
αντικείμενο τα κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της 
διάδοσης του κορωνοϊού.
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Στο τέταρτο άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα αναγκαστικής διάθεσης χώρων στο δημόσιο με σκοπό την 

κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας.

Τέλος, στο πέμπτο άρθρο προβλέπεται η έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη 

των αναγκών πρόσληψης προσωπικού (και νοσηλευτικού), αλλά και αγοράς υγειονομικού υλικού.

Αυτομάτως γίνεται αντιληπτό, ότι τα περιγραφόμενα μέτρα, που δύνανται να ληφθούν, είναι εξαιρετικής 

φύσεως και επηρεάζουν είτε άμεσα, είτε έμμεσα την εν γένει κοινωνική και οικονομική ζωή, περιορίζοντας ή 

ακόμη αναιρώντας εν τοις πράγμασι θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα. Φρονούμε, λοιπόν, ότι κατά την εφαρμογή 

των μέτρων θα πρέπει να γίνεται κάθε φορά μια απαραίτητη στάθμιση, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση της 

αρχής της αναλογικότητας και να λαμβάνονται τα ηπιότερα δυνατά μέτρα. Σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται η 

κοινωνία μας να βρεθεί αντιμέτωπη με πρωτόγνωρες καταστάσεις, οι οποίες θα πρέπει να αποφευχθούν.

Στο πλαίσιο αυτό η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. παραμένει αρωγός της Ελληνικής Πολιτείας και του Υπουργείου Υγείας, 

με την ηγεσία του οποίου ευρίσκεται σε διαρκή επαφή για τον καλύτερο δυνατό συντονισμό των δράσεων και 

την οργάνωση των παρεχομένων υπηρεσιών από εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό. Θεωρούμε, δε, ότι 

στην παρούσα περίπτωση άπαντες οι νοσηλευτές οφείλουν να προασπίσουν το αγαθό της δημόσιας υγείας, 

εκμεταλλευόμενοι τις επιστημονικές γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Στην προσπάθεια αυτή δεν περισσεύει 

κανείς.

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., παρακολουθώντας στενά τις εγχώριες, ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις γύρω από 

τη νόσο του κορωνοϊού, συστήνει προς όλες τις κατευθύνσεις την διατήρηση της ψυχραιμίας και παράλληλα την 

λήψη απλών μέτρων πρόληψης και προφύλαξης, όπως π.χ. η ατομική υγιεινή.

Τέλος, η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. διαβεβαιώνει την ελληνική κοινωνία, ότι το νοσηλευτικό προσωπικό των φορέων 

παροχής υπηρεσιών υγείας είναι άρτια εκπαιδευμένο και κατάλληλα προετοιμασμένο για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση παρόμοιων επιδημιολογικών περιστατικών.

2α

Καταγγελία της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. - Ε.Σ.Υ. προς τον Κοινό Διοικητή των 
Διασυνδεόμενων Γ.Ν.Π.Α. «Η Αγία Σοφία» και «Παν. & Αγλ. 
Κυριακού», για παράνομη απόφαση σχετικά με τη χορήγηση των 
κανονικών αδειών.

Στις 26-02-2020 εξεδόθη η υπ’ αριθμ. πρωτ. 13338/26-02-2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας περί 

της αναστολής των κανονικών αδειών. Ειδικότερα, αποφασίζεται η αναστολή κανονικών αδειών του προσωπικού 

της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, των Κεντρικών Υπηρεσιών των Υγειονομικών Περιφερειών, 

των νοσοκομείων του ΕΣΥ, του ΕΚΑΒ, του ΕΟΔΥ, του ΕΚΕΑ, της ΕΚΑΠΥ, του ΙΦΕΤ και των Δημόσιων Δομών 

ΠΦΥ (κέντρα υγείας, πολυδύναμα περιφερειακά ιατρεία, περιφερειακά ιατρεία και τοπικά ιατρεία), καθώς και των 

Τοπικών Ομάδων Υγείας, μέχρι νεωτέρας εντολής.

Η ως άνω απόφαση, που είναι αμέσου εφαρμογής, αφορά κατ’ αποκλειστικότητα τις κανονικές άδειες 

και όχι άλλες μορφές θεσμοθετημένων αδειών, που καθιερώνονται από γενικές ή από ειδικές διατάξεις. Στο 

συμπέρασμα αυτό καταλήγουμε τόσο από την σαφή διατύπωση της επίμαχης υπουργικής απόφασης, όσο και από 

την ρητή λήψη υπόψη στο προοίμιο αυτής των διατάξεων του άρθρου 49 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, που 

ρυθμίζει το ζήτημα της χορήγησης αποκλειστικά και μόνον της κανονικής άδειας.

Υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ. 3 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, 

«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».

Ως εκ τούτου η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση καταλαμβάνει μόνον τις κανονικές άδειες, οι οποίες 

ανακαλούνται υποχρεωτικώς, χωρίς να θίγει άλλες μορφές θεσμοθετημένων αδειών.

Ενόψει των ανωτέρω, η απόφαση σας, κατά το μέρος που ορίζει, ότι ανακαλούνται «οι πάσης φύσεως άδειες 

του προσωπικού» κατ’ επίκληση της ως άνω υπουργικής απόφασης, είναι εσφαλμένη. Υπογραμμίζεται, ότι ο 

προδήλως εσφαλμένος χαρακτήρας της εν λόγω απόφασης προκύπτει από την ευθεία μνεία των διατάξεων του 

10.03.2020



11

άρθρου 49 του Υπαλληλικού Κώδικα, οι οποίες, όμως, όπως προαναφέρθηκε, αφορούν μόνον τις κανονικές 

άδειες και όχι τις πάσης φύσεως άδειες.

Συμπερασματικά, η επίμαχη απόφασή σας χρήζει ανακλήσεως ή άλλως ορθής επαναδιατύπωσης, 

προκειμένου να ευθυγραμμίζεται πλήρως τόσο με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13338/26-02-2020 απόφαση του 

Υπουργού Υγείας, όσο και με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Υπαλληλικού Κώδικα.   

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

12.03.2020

2α

Καταγγελία – Διαμαρτυρία για πρόδηλες παραβάσεις της νομοθεσίας 
στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεαγένειο, προς 
εξυπηρέτηση μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων.

Δυνάμει της υπ’ αριθ. 4551/5-3-2020 απόφασης της Διοικήτριας του  ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», με θέμα: «Ορισμός Προϊσταμένων Τμημάτων και Μετακίνηση Υπαλλήλων 

Νοσηλευτικής Υπηρεσίας», η οποία καταδεικνύει επικίνδυνη άγνοια της Νομοθεσίας, ανεπίτρεπτη για στέλεχος 

με μεγάλη εμπειρία στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας, αποφασίστηκε μεταξύ άλλων ο ορισμός ως αναπληρωτών 

Προϊσταμένων Νοσηλευτικής Υπηρεσίας σε Τμήματα αμιγώς Νοσηλευτικά, ήτοι στο Χειρουργικό – Ογκολογικό 

και στο Κέντρο Προληπτικού Ελέγχου υπαλλήλων κατηγορίας  Τ.Ε. κλάδου Τ.Ε. Μαιευτικής.

Η απόφαση αυτή, μη αναμενόμενη από την νέα Διοίκηση έχει εκδοθεί ανεξηγήτως, με προφανή εξυπηρέτηση 

άλλου είδους σκοπιμοτήτων, κατά παράβαση της Νομοθεσίας και είναι προδήλως παράνομη και άμεσα ανακλητέα. 

Προσβάλει δε, αδικαιολόγητα τα δικαιώματα των μελών μας  και παρέχει «προνόμια» σε κατηγορία υπαλλήλων 

που δεν τα δικαιούνται, καθό μέρος ορίζονται ως Αναπληρώτριες Προϊστάμενες Τμημάτων Νοσηλευτικής 

Υπηρεσίας ξεκάθαρα και πρόδηλα νοσηλευτικών, μαίες και όχι Νοσηλευτές/-τριες όπως ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 

προβλέπεται στο Νόμο για τα Νοσηλευτικά Τμήματα.

Η παραπάνω τακτική αποτελεί δε αδικαιολόγητη ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένης κατηγορίας υπαλλήλων.

Ως η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.,σας επισημαίνουμε τα 
ακόλουθα:

Ι. Η απόφαση αυτή πάσχει νομιμότητας λόγω ορισμού ως αναπληρωτών Προϊσταμένων Τμημάτων 

Νοσηλευτικής Υπηρεσίας σε υπάλληλους κατηγορίας ΤΕ Μαιευτικής σε αντίθεση με τις προβλέψεις της κείμενης 

Νομοθεσίας, που σαφώς κάνουν λόγο για «Νοσηλευτές» και η Διοίκηση όφειλε να το γνωρίζει.

Σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 103§1 του Νόμου 2071/1992 «θέσεις διευθυντών, 

τομεαρχών, προϊσταμένων και υπευθύνων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κέντρων 

υγείας, καταλαμβάνονται από Νοσηλευτές ΠΕ και ΤΕ με εξαίρεση τα μαιευτικά τμήματα και τα κοινωνικής ιατρικής 

στα οποία προΐστανται μαίες και επισκέπτες αντιστοίχως.»

Το άρθρο 124 του Νόμου 4600/2019 προβλέπει: «Στη Διεύθυνση, στους Τομείς και στα Τμήματα της 

Νοσηλευτικής Υπηρεσίας προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Νοσηλευτικής ή ΤΕ Νοσηλευτικής, με εξαίρεση 

τα νοσηλευτικά τμήματα που καλύπτουν τα Μαιευτικά – Γυναικολογικά Τμήματα, στα οποία προΐστανται υπάλληλοι 

του κλάδου ΤΕ Μαιευτικής εκτός αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι του κλάδου αυτού, οπότε προΐστανται υπάλληλοι 

του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής.

Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει με σαφήνεια ότι οι θέσεις  Προϊσταμένων Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των 

Νοσηλευτικών Τμημάτων (όπως αυτά που αναφέρονται στην ως άνω απόφαση) καταλαμβάνονται αποκλειστικά 

από υπαλλήλους που φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο του Νοσηλευτή, όπως αυτός καθιερώθηκε από τις διατάξεις 

του άρθρου 5 παρ. 2 του Νόμου 1579/1985, ήτοι μόνον από  Νοσηλευτές ΤΕ και ΠΕ.

Οι μαίες και οι μαιευτές έχουν δικαίωμα κατάληψης θέσεων ευθύνης μόνο στα μαιευτικά τμήματα και ο 

ορισμός τους ως Αναπληρωτών Προϊστάμενων Νοσηλευτικών Τμημάτων προκαλεί αν μη τι άλλο απορία ως 

προς το σκοπό που εξυπηρετεί.

ΙΙ. Η απόφαση αυτή εξεδόθη χωρίς εισήγηση της Διευθύντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κατά παράβαση 
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της υπ’ αριθ. Γ6/Γ.Π.οικ.92189 Υπουργικής απόφασης καθορισμού αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των 

Προϊσταμένων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων και των λοιπών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του 

Ε.Σ.Υ.  (ΦΕΚ Β 5622/2018), γεγονός που δείχνει ότι η Διοικήτρια δρα αυθαίρετα, υποτιμώντας το νοσηλευτικό 

κλάδο.

Στο άρθρο 2 της απόφασης προβλέπεται: « Ι. α) Ο Διευθυντής-τρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας είναι επικεφαλής 

στη διοικητική ιεραρχία της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και αναφέρεται απευθείας στον Διοικητή του Νοσοκομείου. 

Επιβλέπει και συντονίζει μέσω των Τομεαρχών της Ν.Υ. και των Προϊσταμένων των Νοσηλευτικών Τμημάτων 

την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας των ληπτών υπηρεσιών υγείας και την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των 

Τμημάτων, Μονάδων και λοιπών υπηρεσιών υγείας ευθύνης του/της… γ) Ο Διευθυντής-τρια Νοσηλευτικής 

Υπηρεσίας συνιστά την ανώτερη διοικητική θέση ευθύνης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. 

Αναλαμβάνει αρμοδιότητες διοίκησης και ελέγχου της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία και τον Οργανισμό του κάθε Νοσοκομείου καθώς και όποια άλλη αρμοδιότητα του/της έχει εκχωρηθεί 

με διάταξη νόμου ή άλλη απόφαση. Αναλαμβάνει:

 1. Τον στρατηγικό σχεδιασμό των εφαρμογών και υπηρεσιών της Ν.Υ. σύμφωνα με την πολιτική υγείας της 

υγειονομικής μονάδας.

..7. Τη συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο, τον Διοικητή, τον Αναπληρωτή Διοικητή και τους Διευθυντές 

των άλλων υπηρεσιών, στα πλαίσια της αντιπροσώπευσης στα ανώτερα όργανα διοίκησης, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, για την επίτευξη των στόχων της Διοίκησης και την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία 

της υγειονομικής μονάδας.

..9. Τη μέριμνα για την άρτια στελέχωση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας».

Την αρμοδιότητα για τη διαχείριση και ορθή αξιοποίηση του προσωπικού της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 

έχει, όπως σας είναι γνωστό, η Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και η απόφαση ορισμού Προϊσταμένων 

Τμημάτων Νοσηλευτικής Υπηρεσίας χωρίς εισήγηση ή γνώμη της Διευθύντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας έχει 

εκδοθεί κατά παράβασή και αυτής της Απόφασης.

Από τα ανωτέρω, προκύπτει αδιαμφισβήτητα ότι δεν υφίσταται ΝΟΜΙΜΗ δυνατότητα ορισμού υπαλλήλου 

κλάδου ΤΕ Μαιών/ Μαιευτών ως  Προϊσταμένων Νοσηλευτικού Τμημάτων (ή Αναπληρωτών Προϊσταμένων) 

χωρίς εισήγηση της ΔΝΥ και η ανωτέρω απόφαση της Διοικήτριας είναι παράνομη και αυθαίρετη.

ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ: 
Διαμαρτυρόμαστε για την παραβίαση των ανωτέρω νομοθετικών διατάξεων και την αυθαίρετη και παράνομη 

προσβολή των δικαιωμάτων των Νοσηλευτών και σας καλούμε όπως προβείτε σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για 

την άμεση ανάκληση της απόφασης αυτής και την αποκατάσταση της νομιμότητας και παύσετε την αδικαιολόγητη 

και μη σύννομη προσβολή των δικαιωμάτων των Νοσηλευτών, ευνοώντας χωρίς έρεισμα άλλη κατηγορία 

υπαλλήλων.

Καλούμε δε το θεματοφύλακα της νομιμότητας των φορέων παροχής υγείας της 4ης ΔΥΠΕ όπως άμεσα 

δράσει ελεγκτικά κατά τα οριζόμενα στο Νόμο 3329/2005 (κάτι που έδει ήδη να έχει συμβεί) και αποκαταστήσει 

άμεσα την αδικία κατά των Νοσηλευτών. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

2α

Επιστολή διαμαρτυρίας προς τον τηλεοπτικό σταθμό STAR TV, για 
παραποίηση του επαγγελματικού – επιστημονικού τίτλου Νοσηλευτή 
– τριας, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων.

27.03.2020

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια όλων των μελών της, για την παραποίηση του 

επαγγελματικού και επιστημονικού τίτλου του Νοσηλευτή – Νοσηλεύτριας, από τη δημοσιογράφο του σταθμού κ. 

Μάρα Ζαχαρέα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 27/03/2020, στο πλαίσιο ζωντανής σύνδεσης-συνομιλίας 

με τη Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν», κ. Ελένη 

Πισιμίση (απόσπασμα δελτίου: 00:48:20 – 01:09:35).
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Κατά τη διάρκεια της ζωντανής σύνδεσης, η δημοσιογράφος χρησιμοποίησε  επανειλημμένως στον όρο 

«Νοσοκόμος – Νοσοκόμα», «Έτος νοσοκόμας», «Νοσοκόμοι – Νοσοκόμες», χωρίς να είναι σε θέση ενεργητικής 

ακρόασης ως όφειλε, καθώς η Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας συνεχώς αναφερόταν στον ορθό και 

καθιερωμένο εδώ και τριάντα πέντε χρόνια  όρο «Νοσηλευτής – Νοσηλεύτρια – Νοσηλευτικό προσωπικό». 

Η δημοσιογράφος εξακολουθούσε τη συνομιλία εμμένοντας στον παρωχημένο όρο «νοσοκόμα», χωρίς να 

λαμβάνει καν υπόψη της τον επαγγελματικό και επιστημονικό χαρακτηρισμό, τον οποίο χρησιμοποιούσε η 

συνομιλήτρια της.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5§2 Α του Νόμου 1579/1985 (Ρυθμίσεις για την εφαρμογή 

και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ Α΄ 217/1985), καθιερώνεται ο 

επαγγελματικός τίτλος του νοσηλευτή και της νοσηλεύτριας στους πτυχιούχους ή διπλωματούχους των: α) 

Τμημάτων νοσηλευτικής Α.Ε.Ι. β) Νοσηλευτικών τμημάτων Τ.Ε.Ι. γ)(…)» Ακολούθως με το Νόμο 3252/2004: 

συστήνεται ως Ν.Π.Δ.Δ. η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, της οποίας μέλη σύμφωνα με το Άρθρο 3, παράγραφος 

2: είναι υποχρεωτικά όλοι οι νοσηλευτές που είναι απόφοιτοι α) απόφοιτοι Τμημάτων Νοσηλευτικών  Α.Ε.Ι., β) 

Νοσηλευτικών Τμημάτων…»

Όπως αντιλαμβάνεστε, η συνεχής αναφορά της δημοσιογράφου του παρωχημένου και ανήκοντος στον 

περασμένο αιώνα τίτλου «Νοσοκόμου – Νοσοκόμας» αποτελεί ξεκάθαρη υποτίμηση του επαγγελματικού τίτλου 

και του επιστημονικού ρόλου του Νοσηλευτή – Νοσηλεύτριας και παραποιεί την επιστημονική τους ταυτότητα. 

Στο σημείο αυτό αναγκαζόμαστε δυστυχώς για ακόμη μια φορά εν έτη 2020 να αναφέρουμε το αυτονόητο: 

ότι η Νοσηλευτική είναι αναγνωρισμένη διεθνώς ως Επιστήμη και Τέχνη και επίσης, ότι το έτος 2020 έχει 

χαρακτηριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως Διεθνές Έτος Νοσηλευτών – Νοσηλευτριών, όχι ως 

«Έτος Νοσοκόμας» όπως αναφέρθηκε από την κα Ζαχαρέα.

Πέραν των προαναφερόμενων, η ως άνω ενέργεια της δημοσιογράφου την οποία μάταια επιχείρησε 

να  «διορθώσει» η Διευθύντρια Ν.Υ., αποτελεί στην ουσία προσβολή του σημαντικότατου έργου όλων των 

Νοσηλευτών – Νοσηλευτριών, οι οποίοι μάχονται ηρωικά καθημερινά με όλες τους τις δυνάμεις για να 

αντιμετωπίσουν την πανδημία του COVID – 19, στο κλινικό και στο ερευνητικό πεδίο, ώστε όλοι οι πάσχοντες 

να επιστρέψουν στους οικείους τους, υγιείς. Για το λόγο αυτό και οι ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ χαρακτηρίστηκαν από τον 

Πρωθυπουργό οι ήρωες με τις λευκές και πράσινες μπλούζες.

Επισημαίνουμε δε ότι σε όλα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, όλοι οι δημοσιογράφοι κατά την παρουσίαση της 

τρέχουσας επικαιρότητας, στην οποία το νοσηλευτικό προσωπικό βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, γίνεται χρήση 

του ορθού επαγγελματικού τίτλου που καθιερώθηκε προ 35 ολόκληρων ετών!

Συνεπεία των ανωτέρω, διαμαρτυρόμαστε για την σαφή υποτίμηση του επιστημονικού ρόλου των 

Νοσηλευτών και σας καλούμε όπως άμεσα προβείτε στις προβλεπόμενες από τη Νομοθεσία αποκαταστατικές 

ενέργειες, καθώς και όπως παραλείψετε κάθε πράξη παραποίησης του επαγγελματικού τίτλου του Νοσηλευτή- 

Νοσηλεύτριας στο μέλλον.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

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.

Καθημερινά βρίσκεται στο πλευρό των σκληρά δοκιμαζόμενων συναδέρφων που βρίσκονται 
στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά της πανδημίας του COVID-19, σας επισημαίνει τα ακόλουθα:

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την πρωτοφανή υγειονομική κρίση, την οποία βιώνουν όλοι οι επαγγελματίες υγείας 

2α

Παρέμβαση προς το Υπουργείο Υγείας και τον Εθνικό Οργανισμό 
Υγείας, για την  υποχρεωτική διεξαγωγή εργαστηριακού ελέγχου 
SARS – CoV-2 και επαναφορά χρονικής παράτασης περιοριστικών 
μέτρων στις 14 ημέρες στους Νοσηλευτές-τριες.

27.03.2020
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2α

και η οποία κλονίζει συθέμελα το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο οι Νοσηλευτές ηρωικά στηρίζουν 
με όλες τους τις δυνάμεις, με γνώμονα τη διασφάλιση της ασφάλειας και της προστασίας της υγείας των 

Νοσηλευτών-τριών, στο πεδίο της πρόληψης και της μετάδοσης του COVID – 19 στην ευρύτερη κοινότητα, 

αιτούμεθα την καθιέρωση της υποχρεωτικής διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου SARS-CoV-2 
για τους Νοσηλευτές-τριες, επί εμφάνισης παθολογικής συμπτωματολογίας, με σκοπό την έγκαιρη 

ανίχνευση του SARS-CoV-2 και την απομόνωση – περιορισμό τους, για την πρόληψη μετάδοσης του ιού στο 

εργασιακό, οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον. Επίσης αιτούμεθα την περαιτέρω επέκταση του 
υποχρεωτικού εργαστηριακού ελέγχου SARS-CoV-2 στους Νοσηλευτές-τριες, κατά την επάνοδο 
στην υπηρεσία τους (μετά τον υποχρεωτικό κατ’ οίκον περιορισμό και πριν την ανάληψη καθηκόντων), 

προκειμένου να διαπιστωθεί ότι είναι αρνητικοί στον COVID – 19.

Επιπλέον, σας αναφέρουμε ότι από την καθημερινή επικοινωνία της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. με τα Πρωτοβάθμια 

Σωματεία (ΣΥ.ΝΟ.), προκύπτει ότι το υπάρχον υποστελεχωμένο νοσηλευτικό προσωπικό είναι εξουθενωμένο, 

ενώ όπως γνωρίζετε υπάρχουν ήδη ύποπτα κρούσματα μεταξύ των νοσηλευτών-τριών, με ενεργή παθολογική 

συμπτωματολογία. Ωστόσο, επειδή οι οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. για το γενικό πληθυσμό προβλέπουν ως ελάχιστο 

χρονικό διάστημα περιορισμού και απομόνωσης των ύποπτων κρουσμάτων, τις δεκατέσσερις (14) ημέρες, 

θεωρούμε ως αυτονόητο και δεδομένο, το ίδιο επιστημονικό κριτήριο να ισχύει και για τους Νοσηλευτές – τριες 

των οποίων η υγεία δεν είναι δυνατόν να αποτιμάται ως λιγότερο σημαντική. Για το σκοπό αυτό αιτούμεθα 

την επέκταση της συγκεκριμένης άδειας περιορισμού και απομόνωσης για τους Νοσηλευτές-τριες (ως ειδική 

αναρρωτική άδεια) από επτά (7), σε δεκατέσσερις (14) ημέρες, όπως ισχύει για όλους τους πολίτες.

Με γνώμονα την προστασία της Δημόσιας Υγείας, θεωρούμε ότι τα προαναφερόμενα αιτήματά μας, αποτελούν 

μονόδρομο για τη διασφάλιση της υγείας των Νοσηλευτών-τριών, όσο και των υπολοίπων επαγγελματιών υγείας 

και κατά συνέπεια όλων των Πολιτών.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

Δικαίωση της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. της αποκατάστασης του Επιδόματος 
Ευθύνης στους Προϊσταμένους Νοσηλευτικών Τμημάτων.

Όπως είναι ήδη γνωστό, με Απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει κριθεί, ότι 

η διάταξη του άρθρου 16 παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 4354/2015, καθ’ ο μέρος προβλέπει την καταβολή στους 

προϊσταμένους τμημάτων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων μηνιαίου επιδόματος ευθύνης ύψους 27.03.2020
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Όπως είναι ήδη γνωστό, με Απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει κριθεί, ότι η διάταξη 

του άρθρου 16 παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 4354/2015, 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 οι λοιποί προϊστάμενοι, αντίκειται στην αρχή της ισότητας, που 

κατοχυρώνεται με το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος.

Υπ’ αυτήν την έννοια πρέπει να επεκταθεί και στους προϊσταμένους τμημάτων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 

των νοσοκομείων η εφαρμογή της γενικής διάταξης του άρθρου 16 παρ. 1 περ. α΄υποπερ. αζ΄ του νόμου 

4354/2015, σύμφωνα με την οποία καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης ύψους διακοσίων ενενήντα 

(290) ευρώ στους προϊσταμένους τμημάτων.

Παρά την δημοσίευση της ως άνω δικαστικής απόφασης, από το 2018 μέχρι και σήμερα η Πολιτεία δεν 

μερίμνησε για την αποκατάσταση της αδικίας και την πλήρη συμμόρφωση με το διατακτικό του Συμβουλίου της 

Επικρατείας, προσδιορίζοντας δια νόμου και για τους προϊσταμένους των νοσηλευτικών τμημάτων το ύψος του 

επιδόματος θέσεως ευθύνης στο ποσό των 290 ευρώ.

Σε συνέχεια, ωστόσο, εντελώς πρόσφατων και συντονισμένων ενεργειών του νέου προεδρείου της 

ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., ήδη έχει κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων νομοσχέδιο, που προβλέπει την 

αποκατάσταση του επιδόματος θέσης ευθύνης των προϊσταμένων νοσηλευτικών τμημάτων στο ποσό των 290 

2α

10.04.2020

διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, ήτοι μειωμένου κατά σαράντα (40) ευρώ έναντι του μηνιαίου επιδόματος 

ευθύνης ύψους διακοσίων ενενήντα (290) ευρώ που λαμβάνουν οι λοιποί προϊστάμενοι, αντίκειται στην αρχή 

της ισότητας, που κατοχυρώνεται με το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος.

Υπ’ αυτήν την έννοια πρέπει να επεκταθεί και στους προϊσταμένους τμημάτων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 

των νοσοκομείων η εφαρμογή της γενικής διάταξης του άρθρου 16 παρ. 1 περ. α΄υποπερ. αζ΄ του νόμου 

4354/2015, σύμφωνα με την οποία καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης ύψους διακοσίων ενενήντα 

(290) ευρώ στους προϊσταμένους τμημάτων.

Παρά την δημοσίευση της ως άνω δικαστικής απόφασης, από το 2018 μέχρι και σήμερα η Πολιτεία δεν 

μερίμνησε για την αποκατάσταση της αδικίας και την πλήρη συμμόρφωση με το διατακτικό του Συμβουλίου της 

Επικρατείας, προσδιορίζοντας δια νόμου και για τους προϊσταμένους των νοσηλευτικών τμημάτων το ύψος του 

επιδόματος θέσεως ευθύνης στο ποσό των 290 ευρώ.

Σε συνέχεια, ωστόσο, εντελώς πρόσφατων και συντονισμένων ενεργειών του νέου προεδρείου της 

ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., ήδη έχει κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων νομοσχέδιο, που προβλέπει την 

αποκατάσταση του επιδόματος θέσης ευθύνης των προϊσταμένων νοσηλευτικών τμημάτων στο ποσό των 290 

ευρώ. Στην οικεία, δε, αιτιολογική έκθεση γίνεται ρητή μνεία της προαναφερθείσας απόφασης του Συμβουλίου 

της Επικρατείας.

Μετά από την εξέλιξη αυτή, η σημερινή ηγεσία της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. καθώς και όλα τα μέλη της, αισθάνονται 

απόλυτα δικαιωμένοι και δηλώνουν πλήρως ικανοποιημένοι για το αποτέλεσμα της αποκατάστασης της 

χρονίζουσας αδικίας σε βάρος των προϊσταμένων των νοσηλευτικών τμημάτων.

Είναι, δε, σαφές, ότι η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., στο πλαίσιο του υγιούς συνδικαλισμού, με ανανεωμένο το 

αγωνιστικό και διεκδικητικό φρόνημά της, θα συνεχίσει να μάχεται για την προάσπιση των πάσης φύσεως 

συμφερόντων της νοσηλευτικής κοινότητας. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

Δικαίωση της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. με την ψήφιση του Νόμου 
4683 και την άρση της αδικίας σε βάρος των προϊσταμένων των 
νοσηλευτικών τμημάτων, οι οποίοι θα λαμβάνουν εφεξής επίδομα 
θέσης ευθύνης ύψους 290€, αντί των 250€ που ελάμβαναν.
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2α
ευρώ. Στην οικεία, δε, αιτιολογική έκθεση γίνεται ρητή μνεία της προαναφερθείσας απόφασης του Συμβουλίου 

της Επικρατείας.

Μετά από την εξέλιξη αυτή, η σημερινή ηγεσία της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. καθώς και όλα τα μέλη της, αισθάνονται 

απόλυτα δικαιωμένοι και δηλώνουν πλήρως ικανοποιημένοι για το αποτέλεσμα της αποκατάστασης της 

χρονίζουσας αδικίας σε βάρος των προϊσταμένων των νοσηλευτικών τμημάτων.

Είναι, δε, σαφές, ότι η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., στο πλαίσιο του υγιούς συνδικαλισμού, με ανανεωμένο το αγωνιστικό 

και διεκδικητικό φρόνημά της, θα συνεχίσει να μάχεται για την προάσπιση των πάσης φύσεως συμφερόντων της 

νοσηλευτικής κοινότητας. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

04.05.2020

Με αφορμή την κατεπείγουσα διαδικασία στελέχωσης των Κινητών Μονάδων Ειδικού Σκοπού από τον 

Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για 

τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματα Κορονοϊού κατ’ οίκoν», η 

ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., επισημαίνει ρητώς, ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ήταν ανεπαρκής για τα δεδομένα της 

προκήρυξης και το κύρος του Ε.Ο.Δ.Υ., διότι άφησε εμφανή περιθώρια αμφισβητήσεων σε ότι αφορά τη διαδικασία 

της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αλλά και της τελικής αξιολόγησης – κατάταξης στον πίνακα προσλήψεων, η οποία 

θα έπρεπε να είχε εκδοθεί σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής του Α.Σ.Ε.Π. και όχι με την παρούσα διαδικασία.

Ωστόσο, τα στενά χρονικά περιθώρια και η ιδιαιτέρως επείγουσα κατάσταση, σε σχέση με την πανδημία Covid 

– 19, η οποία επιτάσσει την άμεση ενεργοποίηση των Κινητών Μονάδων Ειδικού Σκοπού του Ε.Ο.Δ.Υ., λόγω 

των νέων μέτρων κοινωνικής και υγειονομικής προστασίας, δικαιολογεί εν μέρει, τη συγκεκριμένη πολιτική, 

προκαλώντας όμως παράλληλα έντονη δυσφορία στο χώρο της υγείας.

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. στο πλαίσιο του υγιούς συνδικαλισμού και αξιολογώντας με ψυχραιμία, κριτική σκέψη 

τα γεγονότα, υποστηρίζει τη νομιμότητα και τη διαφάνεια, στο σύνολο των διαδικασιών και ανεξαρτήτως 

επιβαρυντικών παραγόντων. Η πρωτοφανής υγειονομική κρίση μας έκανε όλους σοφότερους και όχι 

παρορμητικούς.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

Παρέμβαση για τη διαδικασία στελέχωσης των Κινητών Μονάδων 
Ειδικού Σκοπού Ε.Ο.Δ.Υ.

Διευκρινίσεις επί της σύστασης κλάδων Νοσηλευτών Π.Ε. – Τ.Ε. 
και Βοηθών Νοσηλευτών του Ε.Σ.Υ.

Καθώς η νοσηλευτική κοινότητα προετοιμάζεται να διαβεί το κατώφλι της σύστασης των δύο ξεχωριστών 

κλάδων των Νοσηλευτών Π.Ε. – Τ.Ε. και των Βοηθών Νοσηλευτών του Ε.Σ.Υ., παρατηρείται μεγάλη 

παραπληροφόρηση από συγκεκριμένους συνδικαλιστικούς φορείς οι οποίοι παρασύρουν όλους τους αξιόλογους 

συναδέλφους σε ένα κυκεώνα καταστροφολογίας. Με μοναδικό σκοπό την ορθή πληροφόρηση ολόκληρης της 

νοσηλευτικής κοινότητας, παραθέτουμε χωρίς καμία σκοπιμότητα τους βασικούς λόγους για τους οποίους είναι 

απαραίτητη η θέσπιση των δύο κλάδων.

Αρχικά, η θέσπιση ξεχωριστών κλάδων είναι μονόδρομος. Στον Κλάδο των Νοσηλευτών θα πρέπει να 

ενταχθούν αυτοί οι οποίοι, κατέχουν τίτλο σπουδών νοσηλευτή, φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο 
του νοσηλευτή και κατέχουν άδεια – βεβαίωση άσκησης νοσηλευτή.

Η θέσπιση των κλάδων, συνεπάγεται ταυτόχρονο διαχωρισμό των νοσηλευτών Π.Ε. – Τ.Ε. και των 

16.05.2020
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Βοηθών Νοσηλευτών, από το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, γεγονός το οποίο επιτρέπει την απευθείας 

διαπραγμάτευση με την Πολιτεία ειδικών  συνθηκών εργασίας και ευνοϊκών ρυθμίσεων.

Πιο συγκεκριμένα:

Ειδικό μισθολόγιο, το οποίο σημαίνει πλήρη αποσύνδεση από το ενιαίο μισθολόγιο, με επιπλέον 

δυνατότητα διεκδίκησης μεμονωμένων επιδομάτων ως κλάδος και διαφορετική αποζημίωση στη νυχτερινή 

εργασία, στις αργίες κ.λ.π..

Αξιολόγηση – βαθμολογική εξέλιξη του κλάδου με ειδικούς όρους, προσαρμοσμένους στις ανάγκες 

του κλάδου, οι οποίοι θα κατοχυρώνονται κατόπιν συμφωνίας με την Πολιτεία και θα αφορούν τον κλάδο 

αποκλειστικά. 

Άμεσες προσλήψεις προσωπικού, καθώς με συνταξιοδότηση, ή μετάθεση αμέσως θα προκηρύσσεται 

θέση αναπλήρωσης από την οικεία υπηρεσία, γεγονός το οποίο θα αντικαταστήσει τη χρονοβόρα διαδικασία των 

προσλήψεων μέσω Α.Σ.Ε.Π..

Αλλαγή και προσαρμογή του ωραρίου εργασίας, σύμφωνα με τις εξειδικευμένες ανάγκες του κλάδου.

Ρυθμίσεις που θα αφορούν τα όρια συνταξιοδότησης.
Συνοψίζοντας, αυτά είναι κάποια κύρια οφέλη, τα οποία προκύπτουν από τη δημιουργία των κλάδων Π.Ε. – 

Τ.Ε. Νοσηλευτών και Βοηθών Νοσηλευτών του Ε.Σ.Υ.

Στο πλαίσιο της συνδικαλιστικής και συναδελφικής αλληλεγγύης, η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. κόντρα σε όλα τα 

δεδομένα, στηρίζει τους Βοηθούς Νοσηλευτών, ανοίγοντας τους το δρόμο για τον δικό τους αυτόνομο και 

ανεξάρτητο κλάδο. Είναι τραγικό κάποιοι λίγοι (οι περισσότεροι εκ των οποίων δεν έχουν καμία σχέση με το 

χώρο της νοσηλευτικής) να παραπληροφορούν και να προσπαθούν να διαλύσουν τις μεταξύ μας σχέσεις.

Για αυτό το λόγο καλούμε όλους τους συναδέλφους Π.Ε. – Τ.Ε. και Βοηθούς Νοσηλευτών, όπως αξιολογούν 

τις πληροφορίες που λαμβάνουν με κριτική σκέψη και αντικειμενικότητα, μην υποκύπτοντας σε μικροπολιτικές 

αξιώσεις, οι οποίες έχουν αποκλειστικό σκοπό, τη διαχρονική εκμετάλλευσή τους από πανελλήνιες παρέες των 

30 ατόμων. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

2α

22.05.2020

Στο πλαίσιο των πρόσφατων κινητοποιήσεων αναφορικά με τη δημιουργία κλάδου Νοσηλευτών Π.Ε. – 

Τ.Ε. και κλάδου βοηθών των Νοσηλευτών του Ε.Σ.Υ., καθώς και του εμπαιγμού του Υπουργείου Υγείας και της 

στοχευμένης παραπληροφόρησης των συνδικαλιστικών φορέων των ΣΥ.Ν.Δ.Ε και ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π, προς τα μέλη 

τους, η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. αναφέρει τα γεγονότα, όπως ακριβώς διαδραματίστηκαν, ξεκάθαρα και με απόλυτη 

διαφάνεια:

Αρχικά επισημαίνουμε ότι οι προαναφερόμενοι φορείς είχαν ήδη ενημερωθεί σε προηγούμενη συνάντηση 

από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για την πρόθεση σύστασης δύο ανεξάρτητων κλάδων. Σε ότι αφορά τη 

σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαΐου 2020 στην αίθουσα τύπου του Υπουργείου Υγείας, συμμετείχαν 

η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ο πρόεδρος της Ε.Ν.Ε., ο Πρόεδρος της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., ο Πρόεδρος της 

ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π. και αντιπρόσωπος όλων των ΣΥ.Ν.Δ.Ε. Κατά την έναρξη της συζήτησης ξεκαθαρίστηκε από την 

πλευρά του Υπουργείου Υγείας προς τους αντιπροσώπους της ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π. και ΣΥ.Ν.Δ.Ε. ότι στον υπό σύσταση 

κλάδο Νοσηλευτών Π.Ε. – Τ.Ε δεν θα συμμετείχαν οι βοηθοί νοσηλευτών.  Στη συνέχεια, προτάθηκε επίσης από 

τη μεριά του Υπουργείου Υγείας, με τη σύμφωνη γνώμη της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., η δημιουργία δύο ανεξάρτητων 

κλάδων σε ότι αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό στο Ε.Σ.Υ., ήτοι ο κλάδος Π.Ε. – Τ.Ε. Νοσηλευτών του Ε.Σ.Υ. και 

ο κλάδος βοηθών Νοσηλευτών του Ε.Σ.Υ. Πραγματοποιήθηκε εκτενής αναφορά στις θετικές εξελίξεις τις οποίες 

θα είχε η συγκεκριμένη πρόταση και για τις δύο πλευρές, ώστε να εξελιχθούν αυτόνομα και με διαφάνεια μέσα 

στο Ε.Σ.Υ., αποκομίζοντας πολλαπλά οφέλη, όπως ειδικούς όρους απασχόλησης, ειδικές ευνοϊκές ρυθμίσεις 

σε θέματα υπηρεσιακών μεταβολών, ειδικό μισθολόγιο, άμεσες προσλήψεις με αυτόματη προκήρυξη θέσεων 

κ.λ.π. Ωστόσο, ο Πρόεδρος της ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π. ήταν εξ΄ αρχής αντίθετος, αρνούμενος να δεχτεί την πρόταση, 

επικαλούμενος ουτοπικούς συνειρμούς και σκέψεις, που ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα και τα 

Αναγκαιότητα η σύσταση Κλάδου Νοσηλευτών Π.Ε. – Τ.Ε. του Ε.Σ.Υ.
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οφέλη που θα αποκομίσουν τα μέλη της από τη δημιουργία ξεχωριστού κλάδου. Σε παρόμοιο μήκος κύματος ήταν 

και η θέση του αντιπροσώπου των ΣΥ.Ν.Δ.Ε., ο οποίος ομοίως αρνούνταν αναιτιολόγητα να παραδεχτεί τα οφέλη 

της δημιουργίας ανεξάρτητου κλάδου. Η συνάντηση έληξε με την προϋπόθεση ότι το ίδιο βράδυ οι αντιπρόσωποι 

των ΣΥ.Ν.Δ.Ε., θα επέλεγαν αν θα δεχόντουσαν τη δημιουργία ξεχωριστού κλάδου βοηθών νοσηλευτών του Ε.Σ.Υ. 

ή θα έμεναν εκτός κλάδου και το Υπουργείο Υγείας θα προχωρούσε στη δημιουργία κλάδου Νοσηλευτών Π.Ε. 

– Τ.Ε. Νοσηλευτών του Ε.Σ.Υ. (de facto). Την επόμενη ημέρα και αφού αμφότεροι οι εκπρόσωποι των ΣΥ.Ν.Δ.Ε. 

προσήλθαν στο Υπουργείο Υγείας για περαιτέρω ενημέρωση και συζήτηση επί του ανεξάρτητου κλάδου των 

βοηθών Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ., απέρριψαν την πρόταση, αρνήθηκαν τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, προτίμησαν να μην 

έχουν κλάδο, παραπληροφόρησαν τα μέλη τους και εξέφρασαν τις απόψεις τους με τις μεγαλειώδεις πανελλαδικές 

κινητοποιήσεις τους, των 30 ατόμων μέσω της Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν., στις 15 Μαΐου 2020 και στις 21 Μαΐου 2020.

Επειδή ο συνδικαλιστικός δρόμος, ο οποίος ακολουθεί η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. είναι συνυφασμένος με την αλληλεγγύη 

και τη διαφάνεια, χωρίς πολιτικές σκοπιμότητες και χωρίς υπεκφυγές, καλούμε:

Το Υπουργείο Υγείας να τηρήσει τη δέσμευση του Πρωθυπουργού της χώρας, αλλά και των ιδίων και να 

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΕΙ τον κλάδο των Νοσηλευτών Π.Ε. – Τ.Ε. του Ε.Σ.Υ., «ΤΩΡΑ», όπως είχαν δεσμευτεί και όπως 

διαλαλούσαν στις επισκέψεις στα νοσοκομεία της χώρας. Μετά τα χειροκροτήματα, ήρθε η ώρα της πολιτικής 

ευθύνης απέναντι στους Νοσηλευτές της χώρας και όχι του πολιτικού στρουθοκαμηλισμού και της ψηφοθηρίας. 

Οποιαδήποτε διαφορετική χρονική μετάθεση της σύστασης του κλάδου Νοσηλευτών Π.Ε. – Τ.Ε. ή οποιαδήποτε 

άλλη νομοθετική αλχημεία επιχειρηθεί από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας, εκλαμβάνεται ως «casus belli» από 

το σώμα των νοσηλευτών. Η πολιτική εκδούλευση και η διαχρονική παραπλάνηση των Νοσηλευτών Π.Ε. – Τ.Ε. 

τελειώνει εδώ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

2α

Με αφορμή τo Νόμο 4690/30-05-2020: «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για 

την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 

κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση 

των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και 

οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα στο μέρος Δ’: «Διατάξεις αρμοδιότητας 

Υπουργείου Υγείας, άρθρο 49, παρ. 1,2,3,4,5,6: «Παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε προσωπικό απασχολούμενο 

σε ΜΕΘ ή ΜΑΦ ή κλινικές ασθενών από κορωνοϊό COVID-19», η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., επισημαίνει στο πλαίσιο της 

δίκαιης μεταχείρισης όλων των εμπλεκομένων επαγγελματιών υγείας, την αναδιάρθρωση και την ανακατανομή 

της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, η οποία προέρχεται από τη δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Σταύρος 

Νιάρχος», για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19.

Σαφώς και οι δικαιούχοι βάσει του δωρητή και του νομοθέτη, είχαν την καθοριστική συμβολή στη νοσηλεία και 

αποθεραπεία όλων των πασχόντων ασθενών από κορωνοϊό COVID-19, ωστόσο, για να φτάσουμε στο σημείο 

του περιορισμένου αριθμού νοσηλείας, παγκοσμίως, στις Μ.Ε.Θ. – Μ.Α.Φ. – Κλινικές COVID-19, είχε εμπλακεί 

πληθώρα συναδέλφων επαγγελματιών υγείας, στις Υπηρεσίες Υγείας, τόσο σε επίπεδο διερεύνησης ύποπτων 

κρουσμάτων, στα Κέντρα Υγείας και στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, όσο και στη διακομιδή ή διαχείριση 

επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19, έως ότου, κάποιοι από τους πάσχοντες χρειαστεί να νοσηλευτούν στις 

εξειδικευμένες μονάδες και κλινικές.

Για το σκοπό αυτό, η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. στο πλαίσιο του υγιούς συνδικαλισμού, υποστηρίζοντας στο έπακρο 

τη νομιμότητα και τη διαφάνεια, καθώς επίσης και τη δίκαιη αντιμετώπιση, καλεί τους αρμόδιους φορείς, όπως 

Παρέμβαση για Αναπροσαρμογή και επέκταση Δωρεάς του 
Κοινωφελούς Ιδρύματος «Σταυρός Νιάρχος», σε όλους τους 
εμπλεκόμενους επαγγελματίες υγείας στη διαχείριση του COVID–19.

12.06.2020
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επανεξετάσουν σε συνεργασία με το δωρητή, την ανακατανομή της δωρεάς, ώστε κανένας συνάδελφος 

επαγγελματίας υγείας, να μην αισθάνεται ότι δεν αναγνωρίστηκε η προσπάθεια και η αυτοθυσία του, απέναντι στη 

διαχείριση της πανδημίας COVID-19, για την οποία έτσι κι αλλιώς, θα ξαναμπούμε όλοι μαζί, να αντιμετωπίσουμε.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης
2α

29.06.2020

Με αφορμή τo Νόμο 4690/30-05-2020: «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες 

διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική 

κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις», Μέρος Δ’ «Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας», 

Άρθρο 59: «Εποπτεία προγράμματος νοσηλευτικών ειδικοτήτων – Συντονιστές εκπαίδευσης – Απονομή τίτλου 

ειδικότητας», παράγραφος 2, ορίζονται τα προσόντα του «Συντονιστή Εκπαίδευσης», τα οποία αναφέρουν: «...

είναι νοσηλευτής ΠΕ, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ή ειδικότητας, 

που πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου και υπηρετεί σε ένα από τα νοσοκομεία ή τα κέντρα υγείας ή τη 

Δ.Υ.ΠΕ..», καθώς και του «Αναπληρωτή Συντονιστή», τα οποία αναφέρουν: «…ορίζεται ανά εκπαιδευτική μονάδα, 

κατέχει τα ίδια προσόντα με το Συντονιστή και επικουρεί το έργο αυτού στο επίπεδο που του αντιστοιχεί….».

Επί του συγκεκριμένου άρθρου, σας αναφέρουμε ότι:

α. Ο ορισμός νοσηλευτή ΠΕ αποτελεί κατ’ ουσίαν άνιση μεταχείριση των Νοσηλευτών ΠΕ έναντι των 

Νοσηλευτών ΤΕ, οι οποίοι κατά τη Νομοθεσία ανήκουν στο ίδιο επίπεδο στο εθνικό πλαίσιο προσόντων, έχουν 

τον ίδιο επαγγελματικό τίτλο (Ν. 1579/1985), την ίδια άδεια άσκησης επαγγέλματος, τα ίδια επαγγελματικά 

δικαιώματα (Π.Δ. 351/1989), προΐστανται στις Διευθύνσεις, στους Τομείς και στα Τμήματα της Νοσηλευτικής 

Υπηρεσίας ως υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Νοσηλευτικής ή ΤΕ Νοσηλευτικής (Ν. 4600/2019) και εκπροσωπούνται 

από το ίδιο ΝΠΔΔ, την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (Ν.3252/2004).

β. Σύμφωνα με τον υφιστάμενο νόμο, δεν επαρκούν αριθμητικά οι νοσηλευτές ΠΕ με διδακτορικό αλλά ούτε 

και οι νοσηλευτές ΤΕ με διδακτορικό, ώστε να στελεχώσουν τις θέσεις των «Συντονιστών Εκπαίδευσης» και των 

«Αναπληρωτών Συντονιστών», με αποτέλεσμα την ανέφικτη εφαρμογή του Νόμου.

Για τους προαναφερόμενους λόγους, σας προτείνουμε, όπως τροποποιήσετε το Άρθρο 59, παράγραφος 2, 

ως εξής:

«Με απόφαση του Διοικητή κάθε Υ.ΠΕ., μετά από γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου της, ορίζονται 

«Συντονιστές Εκπαίδευσης» και «Αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης» των ειδικευομένων νοσηλευτών με 

τριετή θητεία, για την εποπτεία και τον συντονισμό της κλινικής και θεωρητικής εκπαίδευσής τους στην οικεία 

Δ.Υ.ΠΕ.. Ο «Συντονιστής Εκπαίδευσης» είναι νοσηλευτής ΠΕ ή ΤΕ, με διδακτορικό τίτλο σπουδών και 

ελλείψη αυτού με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, που πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου 

και υπηρετεί σε ένα από τα νοσοκομεία ή τα κέντρα υγείας ή τη Δ.Υ.ΠΕ. Ο «Αναπληρωτής Συντονιστής 

Εκπαίδευσης» ορίζεται ανά εκπαιδευτική μονάδα, κατέχει τα ίδια προσόντα με τον Συντονιστή 

και επικουρεί το έργο αυτού στο επίπεδο που του αντιστοιχεί. Κάθε Συντονιστής Εκπαίδευσης ελέγχει 

την εφαρμογή της θεωρητικής και κλινικής εκπαίδευσης των ειδικευομένων, εγκρίνει το πρόγραμμα εναλλαγής 

των ειδικευομένων στους χώρους παροχής της ειδικότητας, κατανέμει τους ειδικευομένους με απόφασή του 

στους χώρους άσκησής τους, εκδίδει πιστοποιητικό περάτωσης της εκπαίδευσης και ορίζει τους εκπαιδευτές της 

ειδικότητας, μετά από γνώμη του προϊσταμένου της νοσηλευτικής υπηρεσίας του αντίστοιχου νοσοκομείου και/ή 

μετά τη γνώμη του προϊστάμενου της διεύθυνσης δημόσιας υγείας της αντίστοιχης Δ.Υ.ΠΕ. σε κάθε χώρο, όπου 

εκπαιδεύονται οι ειδικευόμενοι.

Παρέμβαση προς το Υπουργείο Υγείας για τροποποίηση της 
Π.Ν.Π. που αφορά τον καθορισμό Συντονιστών και Αναπληρωτών 
Συντονιστών Εκπαίδευσης Νοσηλευτές Π.Ε. ή Τ.Ε.
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Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης 2α

Με αφορμή την πρόσφατη εισαγωγή στην διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και 

Δικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων του νομοσχεδίου του Υπουργείου προστασίας του Πολίτη με τίτλο 

«Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και άλλες διατάξεις», η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. επιθυμεί να επισημάνει τα 

κατωτέρω.

Ευθύς εξαρχής θα πρέπει να παρατηρηθεί, ότι το εν λόγω νομοσχέδιο ετέθη σε δημόσια ηλεκτρονική 

διαβούλευση στις 25-02-2020, ενώ η διαδικασία της διαβούλευσης ολοκληρώθηκε στις 10-03-2020. 

Αυτομάτως γίνεται αντιληπτό, ότι η ως άνω χρονική περίοδος κρίνεται ως εξαιρετικά σύντομη, λαμβανομένου, 

ιδίως, υπόψη ότι ταυτίζεται με την περίοδο εμφάνισης των πρώτων κρουσμάτων της πανδημίας του κορωνοϊού 

στην χώρα μας, με αποτέλεσμα η κοινή γνώμη να είναι πλήρως αποπροσανατολισμένη. Κατά το μέρος τούτο 

το συνδικαλιστικό κίνημα και ιδίως η νοσηλευτική κοινότητα, που βρέθηκε εξαρχής στο επίκεντρο της δίνης 

της πανδημίας, δεν είχε τον κατάλληλο χρόνο για μια ουσιαστική συμμετοχή στην διαδικασία της ηλεκτρονικής 

διαβούλευσης. Ως εκ τούτου η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. θεωρεί επιβεβλημένη την άμεση απόσυρση του εν λόγω 

νομοσχεδίου και την επανέναρξη ενός ευρύτερου κοινωνικού – δημοκρατικού διαλόγου με κεντρική θεματική την 

ελευθερία του συνέρχεσθαι.

Προσεγγίζοντας τις διατάξεις του επίμαχου νομοσχεδίου έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα. Σύμφωνα 

με την κατευθυντήρια διάταξη του άρθρου 1 ως σκοπός του νομοσχεδίου εμφαίνεται η διασφάλιση της άσκησης 

του δικαιώματος του συνέρχεσθαι δημοσίως σε υπαίθριο χώρο, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Συντάγματος 

και το άρθρο 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), κατά τρόπο ώστε να μην 

εκτίθεται σε σοβαρό κίνδυνο η δημόσια ασφάλεια και να μην διαταράσσεται υπέρμετρα η κοινωνικοοικονομική 

ζωή ορισμένης περιοχής.

Με το πρόσχημα αυτό το νομοσχέδιο επιχειρεί να καθιερώσει μια σειρά από περιορισμούς και προϋποθέσεις, 

που δύνανται κατά περίπτωση να φτάνουν μέχρι του σημείου να αναιρούν την άσκηση του ως άνω δικαιώματος 

του συνέρχεσθαι.

Η πρώτη εκ των προϋποθέσεων σχετίζεται με την υποχρέωση έγκαιρης γνωστοποίησης, που βαρύνει τον 

Οργανωτή, στην κατά τόπο αρμόδια αστυνομική ή λιμενική αρχή της πρόθεσης για διεξαγωγή δημόσιας υπαίθριας 

συνάθροισης. Σημειωτέον, ότι η μη έγκαιρη γνωστοποίηση δύναται να έχει ως αποτέλεσμα την απαγόρευση της 

συγκεκριμένης δημόσιας συνάθροισης. Υπ’ αυτήν την έννοια η διαδικασία της έγκαιρης γνωστοποίησης καταλήγει 

να αποκτά τον χαρακτήρα προηγούμενης διοικητικής άδειας. Ευλόγως, λοιπόν, διερωτώμεθα, πώς είναι δυνατόν 

η άσκηση ενός συνταγματικού δικαιώματος να υπάγεται σε καθεστώς προηγούμενης αδειοδότησης από την 

αρμόδια διοικητική αρχή. Αναμφίβολα ευρισκόμεθα ενώπιον ενός υπέρμετρου περιορισμού, που κρίνεται ως 

αντισυνταγματικός.

Ακόμη πιο αυστηροί περιορισμοί τίθενται με το άρθρο 7, που προβλέπει ρητώς την δυνατότητα καθολικής 

απαγόρευσης μιας συνάθροισης, εφόσον επαπειλείται κίνδυνος για την δημόσια ασφάλεια ή σοβαρή διατάραξη 

της κοινωνικοοικονομικής ζωής σε ορισμένη περιοχή. Εν προκειμένω υπογραμμίζεται, ότι τα κριτήρια που 

λαμβάνονται υπόψη, προκειμένου να απαγορευθεί μια συνάθροιση, είναι μάλλον αόριστα, ενώ περιγράφονται 

κατά τρόπο γενικό, ώστε να καταλείπεται ένα ευρύτατο πεδίο διακριτικής ευχέρειας στην αρμόδια αρχή. Με τον 

τρόπο, όμως, αυτό ουδεμία εγγύηση παρέχεται για την αποτελεσματική άσκηση και απόλαυση του αναφαίρετου 

συνταγματικού δικαιώματος του συνέρχεσθαι.

Περαιτέρω, με το άρθρο 8 του νομοσχεδίου προβλέπεται η δυνατότητα επιβολής περιορισμών, οι οποίοι, 

ωστόσο, ουδόλως διευκρινίζονται, σε περίπτωση που πιθανολογείται μεγάλη διατάραξη στην κοινωνικοοικονομική 

Παρέμβαση για την απόσυρση του νομοσχεδίου για τις Δημόσιες 
Συναθροίσεις, προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. 

03.07.2020
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ζωή της περιοχής. Για ακόμη μια φορά είναι εμφανής η ασάφεια των επίμαχων διατάξεων, με τις οποίες ούτε 

προσδιορίζονται τα είδη των δυνητικών περιορισμών, ούτε περιγράφονται ασφαλή κριτήρια για την επιβολή 

τους.

Η κορωνίδα των περιορισμών ανευρίσκεται στο άρθρο 9, όπου προβλέπεται ρητώς η δυνατότητα (βίαιης) 

διάλυσης μιας συνάθροισης, οσάκις δεν υπάρχει συμμόρφωση με τις επιταγές του νομοσχεδίου.

Οι επίμαχες διατάξεις ολοκληρώνονται με την θέσπιση ειδικών ποινικών διατάξεων, που προβλέπουν την 

επιβολή ποινικών κυρώσεων σε βάρος των παραβατών, ενώ καθιερώνουν και την αστική ευθύνη του Οργανωτή 

για την αποκατάσταση – αποζημίωση όσων υπέστησαν βλάβη της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της 

ιδιοκτησίας από τους συμμετέχοντες στη δημόσια υπαίθρια συνάθροιση.

Ενόψει των ανωτέρω η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. απαιτεί την άμεση απόσυρση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, 

οι ρυθμίσεις του οποίου προσβάλλουν τον πυρήνα του δικαιώματος του συνέρχεσθαι και της ελευθερίας της 

διαδήλωσης, ως πιο συχνής μορφής της ελευθερίας συναθροίσεως. Είναι, δε, σαφές, ότι το φρόνημα του 

συνδικαλιστικού κινήματος δεν κάμπτεται ενώπιον αντιδημοκρατικών και αντισυνταγματικών ρυθμίσεων.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

2α

08.07.2020

Στις 06-07-2020 συζητήθηκαν ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών οι αγωγές 

των προϊσταμένων των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών για την διαφορά των σαράντα (40) ευρώ στο επίδομα θέσης 

ευθύνης, για την περίοδο 2016 – 2018.

Ειδικότερα συζητήθηκαν οι αγωγές κατά των εξής νοσοκομείων :

Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς», Γ.Ν.Ν.Ι. «Κωνσταντοπούλειο» – Πατησίων «Αγία Όλγα», Γ.Ο.Ν.Κ. «οι Άγιοι Ανάργυροι», 

Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός», Α.Ο.Ν.Α. «Άγιος Σάββας», Γ.Ν.Π.Α. «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού», 

Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», Γ.Ν.Ε. «Θριάσιο», Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο», Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ», Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς», Ψ.Ν.Α. 

«Δρομοκαΐτειο», Γ.Ν.Π. «Αγία Σοφία», Ψ.Ν.Α. «Δαφνί», Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο – Μπενάκειο» 

Ε.Ε.Σ.

Αναβλήθηκαν λόγω μη προσκόμισης διοικητικού φακέλου οι αγωγές κατά των:

Γ.Ν.Ν.Θ. «Η Σωτηρία». Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Αρεταίειο Νοσοκομείο, για τα οποία, η εξ’ 

αναβολής δικάσιμος προσδιορίστηκε για τις 05-10-2020.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

Θετική εκδίκαση αγωγών επιδόματος θέσης ευθύνης 
(2016 – 2018)

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, 

Καταγγελία της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. για την «επιλεκτική» εφαρμογή 
της νομοθεσίας και της πολιτικής αντιμετώπισης της πανδημίας από 
το Διοικητή της 4ης Υ.Πε. 

24.07.2020
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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 Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

2α

Όπως είναι ηλίου φαεινότερο, η διαχρονική υποστελέχωση των Υπηρεσιών Υγείας από Νοσηλευτές ταλανίζει 

διαχρονικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με πάρα πολλές αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα της παρεχόμενης 

νοσηλευτικής φροντίδας.

Η μέχρι πρότινος επιχειρούμενη προσπάθεια κάλυψης των οργανικών θέσεων των Νοσηλευτών μέσω του 

επικουρικού προσωπικού, σαφώς και είχε θετική επίδραση σε ότι αφορά τη στελέχωση των υπηρεσιών υγείας, 

ωστόσο όμως, δεν ωφέλησε ιδιαίτερα, διότι ήρθε να αντισταθμίσει επί της ουσίας, τις απώλειες των Νοσηλευτών 

οι οποίοι είχαν λάβει τις άδειες ειδικού σκοπού. Επιπλέον η τακτική των προσλήψεων μέσω του επικουρικού 

προσωπικού δεν διασφαλίζει το συνεχές της επάνδρωσης στις θέσεις των Νοσηλευτών στις Υπηρεσίες Υγείας, 

καθώς αφορούν οργανικές θέσεις περιορισμένης χρονικής διάρκειας (δύο έτη). Με τον τρόπο αυτόν, διαιωνίζεται 

η ανισορροπία σε ότι αφορά τις αντιστοιχίες Νοσηλευτών – Ασθενών σε όλα τα επίπεδα, προκαλώντας πάρα 

πολλές δυσχέρειες στο έργο των Νοσηλευτών.

Αναφερόμενοι στη ρεαλιστική προσέγγιση του προβλήματος της τραγικής υποστελέχωσης από Νοσηλευτές 

στις Υπηρεσίες Υγείας, επισημαίνουμε για ακόμη μία φορά, την άμεση και επιτακτική ανάγκη της Σύστασης 

του Κλάδου Νοσηλευτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, καθώς η ενεργοποίησή του, θα επιφέρει άμεσα, θετικά 

αποτελέσματα, καθώς θα υπάρχει κάλυψη των οργανικών θέσεων σε περιπτώσεις συνταξιοδοτήσεων ή λοιπών 

αποχωρήσεων και με την άμεση προκήρυξη θέσεων ανά Υπηρεσία Υγείας εξατομικευμένα.

Η διαδικασία αυτή, θα εξυπηρετήσει στο έπακρο το Εθνικό Σύστημα Υγείας, καθώς θα παρακαμφθούν οι 

χρονοβόρες διαδικασίες προσλήψεων μέσω Α.Σ.Ε.Π., οι οποίες αποτελούν και την «Αχίλλειο πτέρνα», ειδικά για 

τα νοσοκομεία και ειδικότερα, για τις προσλήψεις Νοσηλευτών.

Παρέμβαση για κατεπείγουσες ενέργειες για μόνιμες προσλήψεις 
Νοσηλευτών και την αναγκαιότητα Σύστασης Κλάδου Νοσηλευτών 
Ε.Σ.Υ. προς το Υπουργείο Υγείας.

29.07.2020
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Οι προσλήψεις επικουρικού προσωπικού από μόνες τους δεν επαρκούν για να λύσουν το «Γόρδιο δεσμό» 

της υποστελέχωσης και αποτελούν επί της ουσίας λύσεις ανάγκης, οι οποίες δυστυχώς αναδείχθηκαν μέσω της 

πανδημίας Covid – 19.

Επιπλέον, η έναρξη του θεσμού των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί 

ως κάλυψη οργανικών θέσεων, διότι ο θεσμός είναι καθαρά εκπαιδευτικός. Ωστόσο όμως, μπορεί να εξελιχθεί 

άκρως ωφέλιμα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, στην περίπτωση κατά την οποία θα τροφοδοτεί μέσω του Κλάδου 

Νοσηλευτών, όλες τις Υπηρεσίες Υγείας με εξειδικευμένους Νοσηλευτές, βάση των ετήσιων αναγκών τους, οι 

οποίες θα προκύπτουν από τις αποχωρήσεις των υπηρετούντων Νοσηλευτών.

Η θέσπιση του Κλάδου Νοσηλευτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας αποτελεί μονόδρομο, ώστε να λυθεί επ’ 

αόριστο το διαχρονικό πρόβλημα της υποστελέχωσης των Νοσηλευτών στις Υπηρεσίες Υγείας και προς αυτήν την 

κατεύθυνση εμμένουμε, με γνώμονα την εξέλιξη του επαγγέλματος των Νοσηλευτών, κυρίως όμως, τη βελτίωση 

της παρεχόμενης, εξειδικευμένης και ποιοτικής νοσηλευτικής φροντίδας που έχουν ανάγκη οι ασθενείς μας,

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, έχει ανάγκη κυρίως από Νοσηλευτές και αποτελεί  μονόδρομο η επιλογή της 

Σύστασης Κλάδου Νοσηλευτών ΕΣΥ, ώστε οι Πολίτες να έχουν το Νοσηλευτή δίπλα τους, όταν τον έχουν ανάγκη.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

2α

31.07.2020

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 ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ 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 ΠΑΣΥΝΟ-

ΕΣΥ 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 ΓΝ Κιλκίς, 

η οποία έγινε δεκτή με την υπ’αριθμ. 4688/2020 Απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Θεσσαλονίκης. 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 ο διοικητής 

του ΓΝ Κιλκίς Ιωάννης Ανδρίτσος εξουσιοδότησε δικηγόρο να καταθέσει έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης. 

Εν προκειμένω είναι παραπάνω από προφανές, ότι η εν λόγω έφεση θα απορριφθεί, δοθέντος ότι είναι 

τουλάχιστον αδιανόητο για τα ελληνικά νομολογιακά δεδομένα ένα Διοικητικό Εφετείο να κρίνει διαφορετικά 

Καταγγελία για την  απαράδεκτη έφεση κατά του επιδόματος θέσης 
ευθύνης των Προϊσταμένων από το Διοικητή του Γ.Ν. Κιλκίς.
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από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Κατά συνέπεια η πρωτοβουλία αυτή του διοικητή του ΓΝ Κιλκίς 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. Κιλκίς 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 ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ 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 και να αποδοθούν οι ανάλογες ευθύνες 

σε παν εμπλεκόμενο πρόσωπο.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

2α
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Καταγγελία για τη δολοφονική επίθεση στο νοσηλευτικό 
προσωπικό στο Π.ΓΝ. «Αττικόν».

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., καταγγέλλει και καταδικάζει απερίφραστα, το σημερινό τραγικό περιστατικό, το οποίο 

έλαβε χώρα στο Π.Γ.Ν. «Αττικόν», όπου νοσηλευόμενος ασθενής επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο και έθεσε σε 

σοβαρό κίνδυνο τη ζωή μιας συναδέλφου, η οποία εκτελούσε τα καθήκοντά της, ενώ παράλληλα, για άγνωστους 

μέχρι στιγμής λόγους, ο δράστης της επίθεσης, αμέσως μετά το συμβάν, οδηγήθηκε σε αυτοχειρία.

Οι τραγικές ελλείψεις Νοσηλευτών σε συνδυασμό με την έλλειψη προσωπικού ασφαλείας στις υπηρεσίες 

υγείας, αποδεικνύουν περίτρανα για ακόμη μια φορά, ότι το νοσηλευτικό επάγγελμα αποτελεί λειτούργημα σε 

εμπόλεμη ζώνη.

Δεν νοείται να μην παρέχεται ασφαλές εργασιακό περιβάλλον στις υπηρεσίες υγείας και οι επαγγελματίες 

υγείας να ρισκάρουν συνεχώς τη ζωή τους.

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. εκφράζει την ένθερμη αλληλεγγύη και συμπαράστασή της προς τη συνάδελφο, με τις 

ευχές για γρήγορη ανάρρωση.

Παράλληλα καλεί τους αρμόδιους φορείς να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε το νοσηλευτικό 

προσωπικό και όλοι οι επαγγελματίες υγείας, να μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ένα ασφαλές 

εργασιακό περιβάλλον. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

31.08.2020

2α

17.09.2020

Όπως είναι ήδη γνωστό, με την θέση σε ισχύ από την 1η-01-2016 των διατάξεων του Νόμου 4354/2015 

περί του ενιαίου μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων, για πρώτη φορά οι προϊστάμενοι των νοσηλευτικών 

τμημάτων των νοσοκομείων όλης της χώρας ορίστηκε να λαμβάνουν επίδομα θέσης ευθύνης χαμηλότερο κατά 

σαράντα (40) ευρώ του αντίστοιχου επιδόματος που λαμβάνουν οι λοιποί τμηματάρχες.

Ευθύς εξαρχής η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ αποφάσισε να αντιδράσει, κινούμενη δικαστικώς. Ο δικαστικός αγώνας 

είχε επιτυχή κατάληξη με την έκδοση της από 18-04-2018 Απόφασης της Ολομελείας του Συμβουλίου της 

Επικρατείας, με την οποία αναγνωρίστηκε, ότι και οι προϊστάμενοι των Νοσηλευτικών Τμημάτων θα πρέπει να 

λαμβάνουν επίδομα θέσης ευθύνης ύψους 290 ευρώ, αντί του ποσού των 250 ευρώ που ελάμβαναν, με βάση 

τις διατάξεις του ισχύοντος ενιαίου μισθολογίου, οι οποίες και κρίθηκαν αντισυνταγματικές.

Η συγκεκριμένη δικαστική επιτυχία άνοιξε διάπλατα τον δρόμο για την αναδρομική δικαστική διεκδίκηση από 

τους προϊσταμένους νοσηλευτικών τμημάτων της μηνιαίας διαφοράς των 40 ευρώ στο επίδομα θέσης ευθύνης.

Ενημέρωση για την αναδρομική επιδίκαση επίδομα Προϊσταμένων 
– Δικαστική Δικαίωση για τα Νοσοκομεία: Γ.Ν. Νέας Ιωνίας 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ», Γ.Ν.Α. «ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», Γ.Ν.Ε. 
«ΘΡΙΑΣΙΟ», Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», 
Γ.Ν.Π.Α. «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ», Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», 
Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ», «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ».
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Ήδη η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει, ότι προ ολίγων ημερών δημοσιεύτηκαν 

αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με τις οποίες επιδικάζεται αναδρομικώς και νομιμοτόκως η 

διαφορά των 40,00 ευρώ στους Προϊσταμένους των εξής νοσοκομείων:

▶ ΓΝ Νέας Ιωνίας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ»

▶ ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

▶ ΓΝΕ «ΘΡΙΑΣΙΟ»

▶ ΓΝΑ «Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο»

▶ ΓΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

▶ ΓΝΠΑ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

▶ ΓΟΝΚ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

▶ ΓΝΑ «Η ΕΛΠΙΣ»

▶ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ

Αναμένοντας την έκδοση αντίστοιχων δικαστικών αποφάσεων και για τους προϊσταμένους των υπολοίπων 

νοσοκομείων, η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ συνεχίζει με τον συντονισμό της κατάθεσης νέων αγωγών για την χρονική περίοδο 

2018 – 2020.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

2α

Σε συνέχεια της από 17-09-2020 ανακοίνωσης της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ. περί της θετικής έκβασης πλήθους 

αγωγών νοσηλευτών – προϊσταμένων νοσηλευτικών τμημάτων, που αφορούν την αναδρομική και νομιμότοκη 

διεκδίκηση της διαφοράς των σαράντα (40,00) ευρώ στο επίδομα θέσης, ευρισκόμεθα ήδη στην ευχάριστη θέση 

να σας ανακοινώσουμε, ότι η δημοσίευση θετικών δικαστικών αποφάσεων συνεχίζεται.

Ειδικότερα, προ ολίγων ημερών δημοσιεύτηκαν αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με τις 

οποίες επιδικάζεται αναδρομικώς και νομιμοτόκως η διαφορά των 40,00 ευρώ στους Προϊσταμένους των εξής 

νοσοκομείων:

▶ Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ»

▶ Γ.Ν.Α. Αθηνών Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.

▶ Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»

▶ Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμιγκ»

▶ Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

▶ Γ.Ν.Θ. «Άγιος Παύλος»

▶ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

Αναμένοντας την έκδοση αντίστοιχων δικαστικών αποφάσεων και για τους προϊσταμένους των υπολοίπων 

νοσοκομείων, η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ. συνεχίζει με τον συντονισμό της κατάθεσης νέων αγωγών για την χρονική 

περίοδο 2018 – 2020.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

 Ενημέρωση για την αναδρομική επιδίκαση επίδομα Προϊσταμένων 
– Δικαστική Δικαίωση για τα Νοσοκομεία: Γ.Ν.Ε «Θριάσιο», Γ.Ν.Α. 
Αθηνών Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ., Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ», Γ.Ν.Α. 
«Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμιγκ», Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», Γ.Ν.Θ. 
«Άγιος Παύλος», Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου».

07.10.2020
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Παρέμβαση στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για την 
υφιστάμενη κατάσταση: «Ανοχύρωτοι οι Νοσηλευτές και η Δημόσια 
Υγεία για την αντιμετώπιση της πανδημίας». 

Όπως είναι ήδη γνωστό, το δεύτερο κύμα της πανδημίας έκανε την προβλεπόμενη εμφάνισή του, 

προελαύνοντας πανελλαδικά, με μαθηματική πρόοδο, οδηγώντας κατά εκατοντάδες τους πολίτες στις υπηρεσίες 

υγείας για νοσηλεία. Γεγονός αναμενόμενο και προβλέψιμο, καθώς το καλοκαίρι η χώρα μας μετατράπηκε σε 

τουριστικό πόλο έλξης εισαγόμενων κρουσμάτων, καθώς η ολιγωρία και η ανικανότητα των αρμόδιων φορέων 

να αναχαιτίσουν στις πύλες εισόδου της χώρας τους φορείς του COVID – 19, σε συνδυασμό με την «καλοκαιρινή 

ανεμελιά» των στελεχών της χάραξης των πολιτικών της υγείας, άφησαν εκτεθειμένο ολόκληρο το Εθνικό 

Σύστημα Υγείας.

Επί της ουσίας ότι κερδήθηκε με μόχθο και αυτοθυσία κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας, 

κατακερματίστηκε κατά τη διάρκεια του θέρους και εξαργυρώνεται αυτό το διάστημα με το επερχόμενο καθολικό 

lockdown.

Προς απογοήτευση όλων των Νοσηλευτών:
1. Δεν συστάθηκε ο κλάδος Νοσηλευτών του Ε.Σ.Υ., όπως είχαν δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός 

Υγείας.

2. Δεν πραγματοποιήθηκε η ένταξή μας στο ασφαλιστικό καθεστώς των Βαρέων Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, 

όπως είχαν δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Υγείας.

3.. Δεν πραγματοποιήθηκαν οι απαιτούμενες προσλήψεις μόνιμων νοσηλευτών στις υπηρεσίες υγείας 

και απλά έγιναν ανανεώσεις των συμβάσεων και προσλήψεις επικουρικού προσωπικού, οι οποίες σε καμιά 

περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες του συστήματος.

4. Δεν αναπτύχθηκαν με στρατηγικό σχεδιασμό οι αναγκαίες κλίνες Μ.Ε.Θ. και τα τμήματα νοσηλείας 

COVID-19 στα Νοσοκομεία Αναφοράς, καθώς και η στελέχωσή τους με το αναγκαίο εκπαιδευμένο προσωπικό. 

Επιπλέον δεν υπήρξε μέριμνα για την εκπαίδευση όλου του προσωπικού στις υγειονομικές δομές της χώρας μας, 

με αποτέλεσμα να μην δημιουργηθούν εφεδρείες Νοσηλευτών και υγειονομικού προσωπικού σε επίπεδο Μ.Ε.Θ. 

στις υπηρεσίες υγείας.

5. Δεν αναπτύχθηκαν νέες υπηρεσίες υγείας για την αντιμετώπιση του COVID – 19,  σε πρώην υπηρεσίες 

υγείας, οι οποίες παραμένουν ανενεργές – ανεκμετάλλευτες.

6. Δεν ενισχύθηκε η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. 

7. Δεν ενισχύθηκαν οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας.

8. Η έναρξη των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων έγινε με οργανωτική – διοικητική ανωριμότητα και ημιτελή 

σχεδιασμό, γεγονός το οποίο οδήγησε στην άναρχη έναρξη και λειτουργία τους σε ότι αφορά την εκπαιδευτική 

διαδικασία σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Επιπλέον, οι Ειδικευόμενοι Νοσηλευτές δεν αποτελούν πανάκεια, 

καθώς βρίσκονται σε εκπαιδευτικό καθεστώς και δεν υπηρετούν ως υγειονομικό προσωπικό.

9. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας δεν όρισε Νοσηλευτή στην Επιστημονική Επιτροπή για τον 

σχεδιασμό νέων κλινών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας στα Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, 

απαξιώνοντας προκλητικά το έργο των Νοσηλευτών των Μ.Ε.Θ., οι οποίοι λειτούργησαν και στελέχωσαν 

επιτυχώς όλες τις νέες Μ.Ε.Θ. πανελλαδικά μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Συνεχίζοντας την απαξιωτική πολιτική 

υγείας, δεν συμπεριέλαβε εκ νέου τους Νοσηλευτές στον προσδιορισμό μεταξύ των χρηστών που θα έχουν 

πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο. Εμβολιασμών και τα δικαιωμάτων αυτών.

10. Δεν δόθηκαν κίνητρα στους 3.000 έλληνες νοσηλευτές, οι οποίοι εργάζονται στο εξωτερικό, ώστε να 

10.11.2020
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επιστρέψουν στην Ελλάδα και να ενισχύσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

11. Δεν υπάρχει μέριμνα για τη διαχείριση των χρόνιων ασθενών, των προγραμματισμένων χειρουργικών 

επεμβάσεων μεσούσης της πανδημίας από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, πέραν της επιδερμικής αντιμετώπισής ή 

της αναβολής τους.

12. Δεν υπάρχει μέριμνα για την αποκατάσταση της διαχρονικής αδικίας της μη παροχής του επιδόματος 

θέσης ευθύνης (290€), στους Τμηματάρχες Νοσηλευτικών Τμημάτων, τα οποία λειτουργούν χωρίς να είναι 

καταχωρημένα στους Οργανισμούς των Νοσοκομείων.

Τα χειροκροτήματα όπως είναι ηλίου φαεινότερο πέρασαν ανεπιστρεπτί και ως είθισται για ακόμη μια φορά, 

οι Νοσηλευτές παρέμειναν παραγκωνισμένοι από την πολιτική ηγεσία, καθώς η έλλειψη πολιτικού αναστήματος – 

σθένους και τα μικροπολιτικά συμφέροντα υπέτασσαν τη στυγνή και παγερή αδιαφορία των αρμόδιων πολιτικών 

παραγόντων.

Η συνδικαλιστική ανεπάρκεια και όλες οι τοξικές πολιτικές διαστρέβλωσης και παραπληροφόρησης, δεν θα 

βρουν έδαφος για να αποσταθεροποιήσουν και να υπονομεύσουν το έργο και την πορεία των Νοσηλευτών.

Φτάσαμε στο σημείο μηδέν και με τα εναπομείναντα σωματικά και ψυχικά αποθέματα, ορθώνουμε το ανάστημά 

μας, όπως μας επιτάσσει ο κώδικάς Νοσηλευτικής Δεοντολογίας και το ήθος μας, ώστε να αντιμετωπίσουμε 

τη λαίλαπα του COVID – 19, με κάθε κόστος, έχοντας μοναδική προτεραιότητα να επιστρέψουν όλους τους 

συμπολίτες στα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. στο πλαίσιο του υγιούς συνδικαλισμού και της διαφάνειας, καλεί  την πολιτική ηγεσία  

της χώρας να  εφαρμόσει «σήμερα» τις δεσμεύσεις της και να εξαργυρώσει τις κοινωνικές επιταγές, βάζοντας 

τέλος στη διαχρονική παραπλάνηση των χιλιάδων νοσηλευτών, οι οποίοι νοσούν και θυσιάζονται για να κρατηθεί 

όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Οι Νοσηλευτές δεν επαιτούν, αλλά απαιτούν με ήθος και αξιοπρέπεια τα κεκτημένα τους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης
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Σε συνέχεια της από 17-09-2020 ανακοίνωσης της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. περί της θετικής έκβασης πλήθους 

αγωγών νοσηλευτών – προϊσταμένων νοσηλευτικών τμημάτων, που αφορούν την αναδρομική και νομιμότοκη 

διεκδίκηση της διαφοράς των σαράντα (40,00) ευρώ στο επίδομα θέσης, ευρισκόμεθα ήδη στην ευχάριστη θέση 

να σας ανακοινώσουμε, ότι η δημοσίευση θετικών δικαστικών αποφάσεων συνεχίζεται.

Ειδικότερα, προ ολίγων ημερών δημοσιεύτηκαν αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με τις 

οποίες επιδικάζεται αναδρομικώς και νομιμοτόκως η διαφορά των 40,00 ευρώ στους Προϊσταμένους των εξής 

νοσοκομείων:

▶ Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»
▶ Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δαφνί»
▶ Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»
Αναμένοντας την έκδοση αντίστοιχων δικαστικών αποφάσεων και για τους προϊσταμένους των υπολοίπων 

νοσοκομείων, η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. συνεχίζει με το συντονισμό της κατάθεσης νέων αγωγών για την χρονική 

περίοδο 2018 – 2020.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

Ενημέρωση για την εκδίκαση επιδόματος Προϊσταμένων – Δικαστική 
Δικαίωση: Γ.Ν. Παίδων «Αγία Σοφία», Ψ.Ν.Α.«Δαφνί», Ψ.Ν.Α. 
«Δρομοκαΐτειο».

12.11.2020
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Παρέμβαση: προς το Υπουργείο Υγείας: «Οι Νοσηλευτές 
ψυχορραγούν για το Εθνικό Σύστημα Υγείας». 

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., η Ομοσπονδία των Νοσηλευτών, έχοντας συνεχόμενη επικοινωνία με όλους τους 

Πρωτοβάθμιους Συλλόγους Νοσηλευτών και τους Αντιπροσώπους της πανελλαδικά, σας επισημαίνει για μια 

ακόμη φορά τις ανάγκες για την άμεση στελέχωση των Υπηρεσιών Υγείας με Μόνιμους Νοσηλευτές και την 

παροχή σοβαρών κινήτρων προς αυτούς.

Επιπλέον, είναι αναγκαίο να σας επισημάνουμε ότι δεν έχετε φροντίσει να ελαχιστοποιηθούν οι χρόνοι 

διεκπεραίωσης των αιτήσεων για τις προσλήψεις μέσω των προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π., ούτε έχετε προβεί στη 

μονιμοποίηση των υπηρετούντων με συμβάσεις Νοσηλευτών, όπως έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός αλλά και 

εσείς.

Δύο φλέγοντα ζητήματα, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν εξαλειφθεί άμεσα με τη σύσταση του Κλάδου 

Νοσηλευτών του Ε.Σ.Υ., μέσω του οποίου θα διασφαλίζονταν η συνεχής ανατροφοδότηση του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας με Νοσηλευτές, μέσω ειδικών διαδικασιών.

Όπως, ισχύει σε όλο τον κόσμο. Ειδικές διατάξεις για τους Νοσηλευτές.

Αναρωτιούνται οι Νοσηλευτές γιατί διστάσατε και δεν δημιουργήσατε, ενώ το είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, 

αλλά και εσείς ο ίδιος, να δημιουργήσετε Κλάδο Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.; Ένα ερώτημα στο οποίο ποτέ δεν δώσατε 

καμία απάντηση.           

Επιπροσθέτως, αδιαφορείτε για την εκπαίδευση των Νοσηλευτών τους οποίους προορίζετε για να 

στελεχώσουν τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, μέσω εσωτερικών μετακινήσεων και μέσω μετακινήσεων από 

άλλες Υπηρεσίες Υγείας.

Επισημαίνουμε ότι είναι φύση αδύνατον να ανταποκριθούν επαρκώς και άμεσα στα καθήκοντά τους. Μια 

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας δεν περιμένει να μαθητεύσεις σε αυτήν, περιμένει να την τιθασεύσεις.

Η Νοσηλευτική Επιστήμη και Δεοντολογία δεν συνάδει με την ημιμάθεια.           

Δεν μεριμνήσατε για την εκπαίδευση όλων των Νοσηλευτών μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την 

αντιμετώπιση του COVID – 19, σε επίπεδο Μονάδων Εντατικής Θεραπείας κατά την καλοκαιρινή περίοδο, ώστε 

να υπάρχουν έτοιμες και εκπαιδευμένες εφεδρείες σε όλες τις Υπηρεσίες Υγείας, οι οποίες θα μπορούσαν 

να ανταποκριθούν άμεσα. Μεριμνήσατε όμως, για την τηλε – εκπαίδευση του παρωχημένου ιατροκεντρικού 

συστήματος.

Για όλα τα υπόλοιπα άλλωστε, είναι έτοιμοι οι Νοσηλευτές, οι οποίοι δεν χρήζουν προφανώς ειδικής 

εκπαίδευσης.

Βέβαια, με ευκολία αδιαφορείτε και αποκλείετε τους Νοσηλευτές από Επιστημονικές Επιτροπές του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας.

Ακόμη η Πολιτεία δεν έχει εντάξει τους Νοσηλευτές στο Ασφαλιστικό Καθεστώς των Β.Α.Ε. Τι επιτέλους 

χρειάζεται η Κυβέρνηση προκειμένου να διαπιστώσει ότι το επάγγελμα του Νοσηλευτή θα πρέπει να ενταχθεί 

στο Καθεστώς των ΒΑΕ;

Μας θέλετε αναλώσιμους.

Μεριμνήσατε  να συμπεριλάβετε τους φαρμακοποιούς ως χρήστες στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών.

Όχι, τους Νοσηλευτές. Όχι αυτούς που χρόνια τώρα πραγματοποιούν εμβολιασμούς σε παιδιά, εφήβους και 

ενήλικες.

Πάρα ταύτα, κι ενώ οι Νοσηλευτές ψυχορραγούν, δηλώνουν το δυναμικό τους παρόν και ανταποκρίνονται με 

ανιδιοτέλεια, άοκνα και αποτελεσματικά στα καθήκοντά τους, σε όλες τις Υπηρεσίες Υγείας, όντας ετοιμοπόλεμοι 

εκ φύσεως για παν ενδεχόμενο.

17.11.2020
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Οι Νοσηλευτές γνωρίζουν τη δύναμή τους μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και θα το στηρίζουν μέχρι εσχάτων.

Αυτός είναι ο προορισμός τους.

Τα πιο ειλικρινή «ευχαριστώ» και χειροκροτήματα τα εισπράττουν ηθικά μέσα στους θαλάμους νοσηλείας, τις 

πιο ειλικρινείς όμως placebo υποσχέσεις τις δέχονται διαχρονικά από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία, η στάση της 

οποίας συνάδει επακριβώς με τις αρχές χορήγησης φαρμάκων: Στον σωστό ασθενή: Νοσηλευτές – Στη σωστή 

ώρα: Όταν τους έχουμε ανάγκη – Στην κατάλληλη δόση: Ποτέ.

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. στο πλαίσιο του υγιούς συνδικαλισμού και της διαφάνειας, καλεί την πολιτική ηγεσία 

της χώρας να συμπεριφέρεται επιτέλους με πολιτική ωριμότητα, εφόσον τη διαθέτει και υπευθυνότητα απέναντι 

στους Νοσηλευτές και να μη ματαιώνει τις θυσίες που κάνουν για να κρατήσουν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. 

Η ολιγοβαρής πολιτική στάση και η μη εφαρμογή των κυβερνητικών δεσμεύσεων, τείνουν να αποτελέσουν 

χλευασμό προς τους Νοσηλευτές, οι οποίοι αποτελούν την «καρδιά» του Εθνικού Συστήματος Υγείας και όχι το 

«πεπτικό σύστημα». 

Επιτέλους, βοηθήστε μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης
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19.11.2020: Καταγγελία προς την πολιτική ηγεσία Υπουργείου Υγείας για τον προκλητικό αποκλεισμός των 

Νοσηλευτών από τον προσδιορισμό των χρηστών του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών. 

Σύμφωνα με την Υ.Α. με αριθμ. οικ. 6677, η οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 4792/30-10-2020, με θέμα: 

«Σύσταση Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 83 του ν. 4600/2019 (Α΄ 

43)», προσδιορίζετε στο άρθρο 3 «Προσδιορισμός των χρηστών του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών και των 

δικαιωμάτων αυτών» και συγκεκριμένα στις παρ 1,3,4 τους χρήστες του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών, χωρίς 

να έχετε συμπεριλάβει προκλητικά εντός αυτών τους Νοσηλευτές.

Η συγκεκριμένη Υ.Α. έρχεται να δώσει συνέχεια στον παρατεταμένο παραγκωνισμό των Νοσηλευτών από την 

ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, σε ότι αφορά τη συμμετοχή τους στα κέντρα χάραξης και λήψης πολιτικών υγείας.

Για ακόμη μια φορά, επιδεικνύετε την αλαζονική και υπεροπτική κουλτούρα του ιατροκεντρικού μοντέλου 

υγείας, το οποίο είναι υπεράνω όλων των επαγγελματιών υγείας και ιδιαιτέρως επί των Νοσηλευτών. Η απόφασή 

σας προσβάλει το διαχρονικό και κοινωνικά αναγνωρισμένο έργο όλων των Νοσηλευτών και ιδιαίτερα των 

Κοινοτικών Νοσηλευτών, οι οποίοι πρωτοστατούν στην ανοικοδόμηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 

ώστε να είναι σε θέση να λειτουργεί υπέρ της ουσιαστικής προστασίας της Δημόσιας Υγείας (πρόληψη – αγωγή & 

προαγωγή υγείας), αποκαθιστώντας τις εσφαλμένες και παθολογικές πολιτικές υγείας, οι οποίες τη διατηρούσαν 

κατεσταλμένη μέσα σε ένα άκαμπτο δίκτυο παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

 Σας επισημαίνουμε, ότι οι Νοσηλευτές και ιδιαίτερα οι Κοινοτικοί Νοσηλευτές ενημερώνουν, καταγράφουν, 

ελέγχουν και διενεργούν διαχρονικά τους εμβολιασμούς στην Κοινότητα, καλύπτοντας όλες το πληθυσμιακό εύρος 

των ηλικιών, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και με βάσει τα νομοθετημένα επαγγελματικά 

τους καθήκοντα, όπως αυτά ορίζονται στο Π.Δ. 351/1989: «Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των 

Πτυχιούχων των Τμημάτων, α) Νοσηλευτικής», άρθρο 1, παρ. 2.3 «Πράξεις μετά από γνωμάτευση ιατρού 

και εκτέλεση από το Νοσηλευτή… Ο Νοσηλευτής έχει την ικανότητα λόγω σπουδών και πρακτικής εμπειρίας 

να εκτελεί και τις πιο περίπλοκες πράξεις κατ’ εφαρμογή του θεραπευτικού προγράμματος…» και παρ. 2.3.2 

«Χορήγηση φαρμάκων από όλες τις οδούς». Ο προκλητικός παραγκωνισμός των Νοσηλευτών και των 

Κοινοτικών Νοσηλευτών από τους χρήστες του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών και των δικαιωμάτων αυτών, 

θίγει ανεπανόρθωτα και εκμηδενίζει το έργο και την επιστημονική υπόσταση των Νοσηλευτών στη Δημόσια Υγεία.

Για το σκοπό αυτό, ζητούμε την άμεση τροποποίηση την εν λόγω Υ.Α. και την ένταξη των Νοσηλευτών μεταξύ 

των χρηστών του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών και των δικαιωμάτων αυτών, ώστε να αποκατασταθεί  η 

Καταγγελία προς την πολιτική ηγεσία Υπουργείου Υγείας για τον 
προκλητικό αποκλεισμός των Νοσηλευτών από τον προσδιορισμό 
των χρηστών του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών. 

19.11.2020
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αδικία εις βάρος της διαχρονικής προσφοράς τους στη Δημόσια Υγεία. Με γνώμονα τον υγιή συνδικαλιστικό 

διάλογο και τη διασφάλιση των επαγγελματικών κεκτημένων των Νοσηλευτών, προς όφελος της προστασίας 

της Δημόσιας Υγείας αλλά και της περαιτέρω  ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, παραμένουμε στη 

διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

2α

19.11.2020

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της Επιστημονικής Επιτροπής για τον σχεδιασμό νέων κλινών Μονάδων 

Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.), στα Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σύμφωνα με το έγγραφό με Αρ. 

Πρωτ.: Α1β/Γ.Π.οικ. 29077/08-05-2020, του Υπουργείου Υγείας, με θέμα: «Συγκρότηση και ορισμός μελών 

στην Επιστημονική Επιτροπή για τον σχεδιασμό νέων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) στα Νοσοκομεία 

του Εθνικού Συστήματος Υγείας», εξακολουθείτε να μην έχετε συμπεριλάβει σε αυτήν ως μέλη Νοσηλευτές των 

Μονάδων Εντατικής Θεραπείας.

Όπως γνωρίζετε όλες οι Μ.Ε.Θ., στελεχώνονται κυρίως από ιατρικό – νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο μέσα 

από την αγαστή και διεπιστημονική συνεργασία μαζί και με τους υπόλοιπους επαγγελματίες υγείας αγωνίζονται 

για να αντιμετωπίσουν την έξαρση της πανδημίας, η οποία σφυροκοπεί αδιάκοπα το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Από την 8η Μαΐου 2020, ημερομηνία έναρξης των εργασιών της εν λόγω επιτροπής, εξακολουθείτε 

παρατεταμένα να μην έχετε συμπεριλάβει στα μέλη αυτής Νοσηλευτές από Μ.Ε.Θ.. Η αδιαφορία των στελεχών 

του Υπουργείου Υγείας να συγκροτήσουν την επιτροπή με Νοσηλευτές, προσβάλλει την επιστημονική οντότητα 

και το έργο των Νοσηλευτών, οι οποίοι όλο το διάστημα της πανδημίας, αγωνίζονται μέχρις εσχάτων, για να 

στηρίξουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ώστε να λειτουργήσουν νέες κλίνες Μ.Ε.Θ., προκειμένου να νοσηλεύσουν 

όποιον συμπολίτη μας έχει χτυπηθεί από τον COVID – 19.

Οι Νοσηλευτές κατέχουν όλα τα προσόντα και τις επιστημονικές γνώσεις για να συμβάλλουν τα μέγιστα στο 

έργο της επιτροπής, καθώς είναι οι απόλυτοι γνώστες του οργανωσιακού περιβάλλοντος και της λειτουργίας των 

Μ.Ε.Θ.. Είναι πραγματικά λυπηρό, να χρειάζεται να σας ενημερώνουμε για τα αυτονόητα, ώστε να διαφυλάξουμε 

Καταγγελία προς την πολιτική ηγεσία Υπουργείου Υγείας αναφορικά 
με τη μη συμμετοχή Νοσηλευτών Μ.Ε.Θ. στην Επιστημονική Επιτροπή 
για τον σχεδιασμό νέων κλινών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας στα 
Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
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το επιστημονικό κύρος και το έργο των Νοσηλευτών, τους οποίους ο ίδιος εκθειάζετε για την εθελοντική 

συνεισφορά τους και οι οποίοι κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης του περασμένου Μαρτίου, όπως και 

τώρα, ηγούνται, οργανώνουν και λειτουργούν όλες τις απαιτούμενες Μ.Ε.Θ. στο πλαίσιο της διαχείρισης του 

τεχνολογικού εξοπλισμού και της χωροταξικής διαρρύθμισης, ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές συνθηκών 

λειτουργίας και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

 Για το σκοπό αυτό, σας καλούμε όπως ενισχύσετε το έργο της Επιστημονικής Επιτροπής για την καλύτερη 

αποτελεσματικότητά της, για τον σχεδιασμό νέων κλινών Μ.Ε.Θ. στα Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, 

προσθέτοντας στα μέλη της, Νοσηλευτές.

Ευελπιστώντας στο γεγονός ότι η πρότασή μας θα συμβάλλει σημαντικά στο έργο της επιτροπής και παράλληλα 

θα αποκαταστήσει το ατυχές γεγονός της παρατεταμένης παράλειψης σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για 

οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

2α

Στο πλαίσιο του περιβόητου αρχείου excel το οποίο απέστειλαν οι Υγειονομικές Περιφέρειες προς όλα τα 

Νοσοκομεία, ζητώντας τα στοιχεία των επαγγελματιών υγείας οι οποίοι απασχολούνται  σε Τμήματα, Κλινικές, 

Ιατρεία,  Επείγοντα, ΜΕΘ , MAΦ  ή άλλες λειτουργίες σχετικές με τον Covid-19, καθώς και με την παγκόσμια 

πρωτοτυπία της στελέχωσης επιταγμένης ιδιωτικής κλινικής με Νοσηλευτές από Δημόσια Νοσοκομεία, σας, 

μεταφέρουμε την οργή και την αγανάκτηση των Νοσηλευτών που εργάζονται στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας και 

σας επισημαίνουμε τα κάτωθι:

α) Είναι αδιανόητο να υποτιμάτε τους Νοσηλευτές και με κυνικό τρόπο να επιχειρείτε να καταβάλλετε ένα 

επίδομα, το οποίο έχει σκοπό να διχάσει όλους τους επαγγελματίες υγείας, αντί να το λάβουν όλοι όσοι εργάζονται. 

Οι Νοσηλευτές δεν παρακαλάνε για κανένα επίδομα.

β) Είναι πολιτικά ανήθικο να υποδέχεστε Νοσηλευτές απ’ όλη την Ελλάδα για να ενισχύσουν τα νοσοκομεία 

της Θεσσαλονίκης και έπειτα από λίγες ημέρες να μεταφέρετε Νοσηλευτές και άλλους επαγγελματίες υγείας, από 

ήδη υποστελεχωμένες υπηρεσίες, να στελεχώσουν ιδιωτική κλινική, την οποία έχετε επιτάξει, παρέχοντάς της 

επιπλέον προσωπικό για να λειτουργήσει,. Τελικά επιτάξατε μόνο το κτίριο;

Οι Νοσηλευτές εν μέσω της πανδημίας, εγκαταλείπουν τα σπίτια τους για να βρίσκονται δίπλα στους 

συναδέλφους τους, στην πρώτη γραμμή. Όλοι οι εργαζόμενοι Νοσηλευτές είναι στην πρώτη γραμμή. Εσείς από 

τη μεριά σας, συνεχίζετε να ματαιώνετε τον αγώνα τους και επικαρπώνεστε την ανιδιοτέλεια και την αυτοθυσία 

τους, με την πολιτική την οποία εξακολουθείτε να εφαρμόζετε.

Είναι άξιο απορίας, πως είναι δυνατόν, να εξακολουθείτε να εθελοτυφλείτε και να μην αναλαμβάνετε την 

ευθύνη σας, να εκπληρώσετε τη δέσμευση του Πρωθυπουργού και τη δική σας για τη δημιουργία του Κλάδου 

των Νοσηλευτών στο Ε.Σ.Υ.,  την οποία εσείς ο ίδιος τορπιλίσατε, υποκύπτοντας σε ψηφοθηρικές πολιτικές. Για 

την ένταξη των Νοσηλευτών στο Ασφαλιστικό Καθεστώς των ΒΑΕ, δεν βλέπουμε καμία εξαγγελία.

Ευελπιστώντας στο γεγονός ότι οι διαμαρτυρίες μας θα εκληφθούν ως προτάσεις, οι οποίες θα συμβάλλουν 

στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, στο πλαίσιο του υγιούς συνδικαλισμού και της διαφάνειας, 

παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

Παρέμβαση προς το Υπουργείο Υγείας: «Δωρεάν στελέχωση 
επιταγμένων ιδιωτικών κλινικών με Νοσηλευτές – Επίδομα 
διχασμού».

23.11.2020
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Καταγγελία ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. προς Υπουργείο Υγείας: Ευτελισμός 
και περιφρόνηση για τους Νοσηλευτές του Ε.Σ.Υ. από το Υπουργείο 
Υγείας.

Καθώς το Εθνικό Σύστημα Υγείας αντιμετωπίζει τη λαίλαπα του COVID – 19, έχει αρχίσει παράλληλα και η 

αποδόμηση των αποτυχημένων όπως δυστυχώς αποδεικνύεται, πολιτικών υγείας της χώρας.

Ο ανελλιπής σχεδιασμός και η αλαζονεία όλων των αρμόδιων φορέων για τη χάραξη του στρατηγικού 

σχεδιασμού, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας, έχουν φέρει το Ε.Σ.Υ. στο τέλμα, συμπαρασύροντας 

όλους τους επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι αποτελούν πλέον αναλώσιμο υλικό. Βιώνουμε τραγικές εργασιακές 

καταστάσεις, μετρώντας ανθρώπινες απώλειες Νοσηλευτών και επαγγελματιών υγείας, οι οποίοι δίνουν τη 

ζωή τους υπέρ του καθήκοντος, ενώ παράλληλα, ακολουθεί μεγάλος αριθμός Νοσηλευτών, ο οποίος νοσεί και 

νοσηλεύεται πανελλαδικά.

Επιπλέον:

Οι προσλήψεις μόνιμων Νοσηλευτών αγνοούνται, ενώ η δήθεν «ισχυρή» μοριοδότηση όλων των 

συμβασιούχων Νοσηλευτών σε επόμενη προκήρυξη, αποτελεί  φημολογία.

Με ταχυδακτυλουργικά κόλπα αναμοχλεύετε και αλλάζετε συνεχώς τις ημέρες καραντίνας των Νοσηλευτών, 

οι οποίοι νοσούν από COVID– 19, καλώντας τους ως είλωτες να επιστρέφουν στις υπηρεσίες τους, ανάλογα με 

τη συμπτωματολογία την οποία εμφανίζουν, αδιαφορώντας επιδεκτικά για την υγεία τους.

Επιτάσσετε ιδιωτικές κλινικές, τις οποίες ενισχύετε με εξουθενωμένο προσωπικό από τις ήδη αποδυναμωμένες 

δημόσιες υπηρεσίες υγείας, χωρίς να φροντίσετε να προσλάβετε νέους Νοσηλευτές για να καλυφθούν τα κενά. 

Το γεγονός βέβαια, ότι οι συνάδελφοι στις ιδιωτικές κλινικές εργάζονται σε καθεστώς ασφάλισης Β.Α.Ε., ενώ οι 

υπόλοιποι είναι εκτός Β.Α.Ε. αποτελούν για εσάς ψιλά γράμματα.

Οι κυβερνητικές φωτοβολίδες για την καταβολή επιδόματος, διχάζουν τους επαγγελματίες υγείας, 

προκαλώντας οργή και αγανάκτηση σε όλους τους Νοσηλευτές, καθώς κατανοούν πλέον τον ξεκάθαρο εμπαιγμό 

σας, ώστε να φαίνονται οι «Ήρωες Νοσηλευτές» – ικέτες.

Εγκαινιάζετε κλίνες Μ.Ε.Θ. και διαφημίζετε εμβολιαστικά κέντρα, χωρίς να υπάρχει προσωπικό για να τα 

στελεχώσει. Αρκείστε σε φωτογραφίες για να ικανοποιήσετε την πολιτική σας εικόνα και κατόπιν ζητάτε με 

επείγοντα έγγραφα Νοσηλευτές και επαγγελματίες υγείας για να τα στελεχώσουν, αποδυναμώνοντας άλλες 

υπηρεσίες υγείας.

Επιπλέον, ακόμα δεν έχετε συμπεριλάβει τους Νοσηλευτές στην Επιστημονική Επιτροπή για τον σχεδιασμό 

νέων κλινών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας στα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., αλλά ούτε και στους χρήστες του 

Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών, καθώς φαίνεται ξεκάθαρα ότι αποτελούν απλά αναλώσιμοι αριθμοί και «τα 

παιδιά για όλες τις δουλειές».

Διοργανώνετε φιέστες υποδοχής των εθελοντών Νοσηλευτών και με κροκοδείλια δάκρυα και διθυραμβικές 

δηλώσεις καπηλεύεστε το φιλότιμο και την αυταπάρνηση των Νοσηλευτών, οι οποίοι πράττουν κατά συνείδηση, 

για να σταθούν δίπλα στους συναδέλφους τους.

Οι Νοσηλευτές θα στηρίζουν το Ε.Σ.Υ. μέχρι την τελευταία ρανίδα του αίματός τους και θα το πράττουν επειδή 

είναι υπόλογοι στη συνείδησή τους και στις αρχές τις οποίες πρεσβεύει η Νοσηλευτική Επιστήμη.

Σταματήστε να εθελοτυφλείτε και να συμπεριφέρεστε στους Νοσηλευτές, σαν να είναι αναλώσιμο υλικό και 

τα παιδιά για όλες τις δουλειές.

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. στο πλαίσιο του υγιούς συνδικαλισμού και της διαφάνειας, απαιτεί από την πολιτική 

ηγεσία της χώρας, την άμεση πρόσληψη μόνιμων Νοσηλευτών, τη σύσταση του Κλάδου Νοσηλευτών στο 

04.12.2020

2α
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Ε.Σ.Υ. στο πλαίσιο του Κλάδου Ιατρών ΕΣΥ με όλες τις ευνοϊκές ρυθμίσεις (Ειδικό Μισθολόγιο, Ειδικό τρόπο 

προσλήψεων και Ειδικές διαδικασίες αξιολόγησης κ.α.) και την ένταξη του επαγγέλματος στα Β.Α.Ε. τώρα, ώστε 

να μπορέσει το Ε.Σ.Υ. να ανταποκριθεί ουσιαστικά στην πανδημία, στις υπόλοιπες υγειονομικές ανάγκες και να 

σταματήσει να ευτελίζει τους Νοσηλευτές και την επιστήμη τους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

2α

Σε συνέχεια της από 11-11-2020 ανακοίνωσης της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. περί της θετικής έκβασης πλήθους 

αγωγών νοσηλευτών – προϊσταμένων νοσηλευτικών τμημάτων, που αφορούν την αναδρομική και νομιμότοκη 

διεκδίκηση της διαφοράς των σαράντα (40,00) ευρώ στο επίδομα θέσης, ευρισκόμεθα ήδη στην ευχάριστη θέση 

να σας ανακοινώσουμε, ότι η δημοσίευση θετικών δικαστικών αποφάσεων συνεχίζεται.

Ειδικότερα, προ ολίγων ημερών δημοσιεύτηκε η απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με 

τις οποίες επιδικάζεται αναδρομικώς και νομιμοτόκως η διαφορά των 40,00 ευρώ στους Προϊσταμένους του 

Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ». 

Αναμένοντας την έκδοση αντίστοιχων δικαστικών αποφάσεων και για τους προϊσταμένους των υπολοίπων 

νοσοκομείων, η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. συνεχίζει με το συντονισμό της κατάθεσης νέων αγωγών για την χρονική 

περίοδο 2018 – 2020.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

Επίδομα Προϊσταμένων – Δικαστική Δικαίωση Γ.Ν.Θ. 
«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».

08.12.2020

Καθώς βιώνουμε την επέλαση της πανδημίας COVID – 19 στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, όλοι οι αρμόδιοι φορείς 

και οι επαγγελματίες υγείας έχουν εστιάσει την προσοχή τους και την καθολική μέριμνά τους στα Πανεπιστημιακά 

και στα Γενικά Νοσοκομεία, έχοντας παραμελήσει  τα Ειδικά Νοσοκομεία και ιδιαίτερα τις Υπηρεσίες Ψυχικής 

Υγείας.

Αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι αφενός έχουν εκπονηθεί κατευθυντήριες οδηγίες για την εύρυθμη και ασφαλή 

λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας, αφετέρου δε, δεν ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των Υπηρεσιών Υγείας 

ως προς την ασφαλή εφαρμογή τους.

Όπως γνωρίζετε οι ελλείψεις επαγγελματιών υγείας παραμένουν τραγικές παρά τις φιλότιμες προσπάθειες 

και την εθελοντική συνεισφορά όλων των υγειονομικών υπαλλήλων. Η κατάσταση αυτή όμως επιδεινώνεται στο 

χώρο των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, καθώς δεν έχετε μεριμνήσει τόσο στην επάνδρωσή του με ανθρώπινο 

δυναμικό, αλλά ούτε και στην επαρκή διασφάλιση του εργασιακού περιβάλλοντος.

Ο χώρος των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας δε διαφέρει κι ούτε έχει λιγότερες ανάγκες, σε σχέση με τις 

υπόλοιπες Υπηρεσίες Υγείας. Δεν υφίσταται επαρκής στελέχωση από Νοσηλευτές εδώ και 15 χρόνια, ώστε 

να αντικρούσει τις μαζικές αποχωρήσεις λόγω των συνταξιοδοτήσεων, με αποτέλεσμα οι Νοσηλευτές να 

μην προσφέρουν νοσηλευτή φροντίδα, αλλά αλλότρια καθήκοντα φύλαξης, τραπεζοκόμου, κλητήρα, τεχνικές 

– διοικητικές υπηρεσίες. Δεν υφίσταται θεραπευτικό περιβάλλον, δεν υφίσταται Νοσηλευτής Ψυχικής Υγείας. 

Το διαχρονικό πρόβλημα της προοδευτικής μείωσης των Νοσηλευτών, ήρθε η πανδημία COVID – 19, να το 

επιδεινώσει, προκαλώντας τεράστιες δυσχέρειες στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, καθώς οι διαθέσιμες κλίνες 

νοσηλείας είναι μόνιμα υπερκαλυμμένες, τόσο ενδονοσοκομειακά (Τμήματα Οξέων Περιστατικών), όσο και στις 

Δομές Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης. Το γεγονός αυτό, μετατοπίζει το βάρος στις πλάτες των Νοσηλευτών 

Καταγγελία ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. προς Υπουργείο Υγείας: Οι 
Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας στο έλεος της πανδημίας COVID–19.

14.12.2020
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Ψυχικής Υγείας και των βοηθών Νοσηλευτών, οι οποίοι επανδρώνουν σε αναλογία κατά μέσο όρο 2:35 ασθενείς 

στις απογευματινές και νυχτερινές βάρδιες στα Τμήματα Οξέων Περιστατικών και αντίστοιχα 1:15 ασθενείς 

στις Δομές Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, έχοντας ξεπεράσει κατά πολύ την έννοια της επαγγελματικής 

εξουθένωσης, με αποτέλεσμα την επισφαλή λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας σε όλα τα επίπεδα. Την παγιωμένη 

αυτήν κατάσταση, πλαισιώνουν επιβαρυντικά οι καθ΄όλα νόμιμες άδειες ειδικού σκοπού, οι αναρρωτικές άδειες 

και οι άδειες καραντίνας, οι οποίες αθροιστικά εξοντώνουν το νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς δεν υπάρχουν 

εφεδρείες.

Πέραν της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού, η μειωμένη παροχή μέτρων ατομικής προστασίας προς τους 

ασθενείς και το νοσηλευτικό προσωπικό, αφήνει τους πάντες εκτεθειμένους στο COVID – 19. Χαρακτηριστικό 

είναι το γεγονός, ότι τα γάντια και οι μάσκες χορηγούνται με το σταγονόμετρο και το νοσηλευτικό προσωπικό 

αγοράζει με ενδοτμηματικό έρανο τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας.

Για όλους τους προαναφερόμενους λόγους, σας κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου και σας καλούμε να 

προχωρήσετε άμεσα στην ενίσχυση του νοσηλευτικού προσωπικού στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, μέσω μόνιμων 

προσλήψεων Α.Σ.Ε.Π., είτε με την άμεση έναρξη της Ειδικότητας Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας. Επιπλέον, σας 

καλούμε να διαθέσετε περισσότερα κονδύλια ή να επιταχύνετε τις διαδικασίες διάθεσης των μέτρων ατομικής 

προστασίας, ώστε να διασφαλιστεί το εργασιακό περιβάλλον και να περιοριστεί η διασπορά του COVID – 19, 

εξασφαλίζοντας ένα ασφαλές περιβάλλον νοσηλείας – διαβίωσης – εργασίας, τόσο για τους ψυχικά πάσχοντες, 

όσο και για τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας.

Το γεγονός ότι οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας λειτουργούν άοκνα και με ανιδιοτέλεια, οφείλεται στην 

υπερπροσπάθεια των Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας και των λοιπών επαγγελματιών ψυχικής υγείας και σαφώς σε 

καμία περίπτωση, αυτή η αυτοθυσία τους, δεν αναιρεί το τεράστιο ψυχοσωματικό πλήγμα το οποίο έχουν υποστεί 

από την πανδημία COVID – 19 και το οποίο αποτυπώνεται πλέον ξεκάθαρα, καθώς ήδη μετράμε νοσούντες 

συναδέλφους, με όλα τα τραγικά και δυστυχή συνεπακόλουθα.

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. στο πλαίσιο του υγιούς συνδικαλισμού και της διαφάνειας, μακριά από μικροπολιτικές 

σκοπιμότητες, αναμένει την άμεση ενεργοποίησή σας, ώστε να μπορέσουν οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και 

οι Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας να ανταποκριθούν με ασφάλεια και επαγγελματισμό στις ανάγκες των ψυχικά 

πασχόντων και στην αντιμετώπιση της πανδημίας COVID – 19.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

2α

14.12.2020

Σε συνέχεια των φαιδρών και έωλων δηλώσεων – δημοσιευμάτων για τη χορήγηση «πυροτεχνικών» 

επιδομάτων σε ομάδες υγειονομικών υπαλλήλων και όχι την καθολική χορήγηση επιδόματος σε όλους τους 

επαγγελματίες υγείας, διαπιστώνουμε για πολλοστή φορά, την αδράνεια και την απροθυμία του Υπουργείου 

Υγείας, ώστε να δώσει λύση και να επιβραβεύσει υλικά τους επαγγελματίες υγείας, καθώς σύμφωνα με τα 

λεγόμενά σας, εξαντλήσατε όλες τις ηθικές – κοινωνικές – συναισθηματικές επιταγές.

Για του λόγου το αληθές, εξετάζοντας το προς κατάθεση νομοσχέδιο: «Ρυθμίσεις για την προστασία της 

δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVlD-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής 

μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής 

αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», διαπιστώνουμε στο Μέρος Ζ’ (Ρυθμίσεις για την ενίσχυση 

των Μ.Μ.Μ. και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών), άρθρο 107: «Δυνατότητα 

αναστολής κανονικών αδειών εργαζομένων στην Ο.Σ.Υ. Α.Ε.», ότι αφενός όσοι εργαζόμενοι τέθηκαν σε καθεστώς 

αναστολής κανονικών αδειών, μεταφέρουν την κανονική άδεια του 2020, μέχρι και την 30η Ιουνίου 2021 (παρ. 

2) και αφετέρου οι ειδικότητες των υπαλλήλων οι οποίοι τέθηκαν σε καθεστώς αναστολής κανονικής άδειας, να 

αποζημιωθούν με το εφάπαξ ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500€) μικτά (παρ. 3).

Καθώς τα ταχυδακτυλουργικά κόλπα και η ενσυναίσθηση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας 

έχει εξαντληθεί, σας καλούμε την ύστατη στιγμή να προβείτε στην προσθήκη μιας επιπλέον παραγράφου στο 

Παρέμβαση ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. προς Υπουργείο Υγείας: Χορήγηση 
αποζημίωσης κανονικής άδειας 2020 στους Νοσηλευτές.
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Μέρος Α’: «Ρυθμίσεις για την προστασία της Δημόσιας Υγείας», άρθρο 46:  «Τακτοποίηση υπολοίπου ημερών 

κανονικής άδειας προσωπικού Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων 

– Δυνατότητα υπέρβασης σαρανταοκτάωρου ιατρών Ε.Σ.Υ.», η οποία θα περιλαμβάνει την αποζημίωση όλων 

των επαγγελματιών υγείας, οι οποίοι τέθηκαν σε καθεστώς αναστολής κανονικών αδειών για το έτος 2020  

(παράλληλα με τη μεταφορά της κανονικής άδειας το 2021), με το ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε ένα μηνιαίο 

μισθό αντίστοιχου κλιμακίου (μικτά).

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. στο πλαίσιο του υγιούς συνδικαλισμού και της διαφάνειας και θεωρώντας ότι η 

συγκεκριμένη διάταξη, ορθά παρέχεται προς τους εργαζόμενους της Ο.Σ.Υ. Α.Ε., ως αναγνώριση της συνεισφοράς 

τους στην αντιμετώπιση της πανδημίας, αναμένει την αντίστοιχη αντανακλαστική αντίδραση της πολιτικής ηγεσίας 

του Υπουργείου Υγείας, ώστε, να αποζημιωθούν αντίστοιχα όλοι οι επαγγελματίες υγείας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

2α

Παρακολουθώντας την έντονη νομοθετική δραστηριότητα του Υπουργείου Υγείας, παρατηρούμε παράλληλα, 

τις εξελιγμένες εκδοχές διευθέτησης των οργανικών κενών θέσεων για το ιατρικό προσωπικό, με διαδικασίες 

εξπρές, σε αντίθεση με τις κενές οργανικές θέσεις των Νοσηλευτών, οι οποίες παραμένουν διαχρονικά 

στοιχειωμένες και επικαλύπτονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 17 του κατεπείγοντος σχεδίου νόμου: «Ρυθμίσεις για την προστασία της 

δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού COVID–19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής 

μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής 

αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», προβλέψατε τον απευθείας διορισμό (κατόπιν αίτησης) 

σε οργανικές θέσεις ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. (Επιμελητή Β’) σε Μονάδες Μ.Ε.Θ. και Μ.Ε.Ν.Ν. των ιατρών με ειδικότητα 

Πνευμονολογίας – Φυματολογίας, Καρδιολογίας, Αναισθησιολογίας, Παιδιατρικής, Χειρουργική Παίδων, 

Χειρουργική, Εσωτερικής Παθολογίας, Νεφρολογίας (Πνευμονολόγων – Φυματιολόγων, Αναισθησιολόγων, οι 

οποίοι υπηρέτησαν εντός του 2020 ως επικουρικό προσωπικό στις προαναφερόμενες Μονάδες.

Ρωτάμε κύριε Υπουργέ γιατί δεν προχωρήσατε σε ανάλογη ρύθμιση και για τους Νοσηλευτές;
Μήπως, γιατί μας θεωρείτε αναλώσιμους;
Επιπλέον, διαπιστώνουμε ότι συνεχίζετε να προβάλετε την πεποίθησή σας, ότι μετά από ισχυρή μοριοδότηση, 

με τη διαδικασία προκηρύξεων του ΑΣΕΠ, θα προχωρήσετε στη μονιμοποίηση των επικουρικών Νοσηλευτών.

Άλλες διαδικασίες για τους Ιατρούς, άλλες για τους Νοσηλευτές.
Πράξεις για τους Γιατρούς, Υποσχέσεις για τους Νοσηλευτές.
Συμπερασματικά, εξακολουθείτε να μην προχωράτε στις μονιμοποιήσεις των Νοσηλευτών, που είναι 

επικουρικό προσωπικό, όπως έχετε δηλώσει επανειλημμένως κι ας καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Για 
τους Ιατρούς το κάνατε πράξη.

Στο σχέδιο νόμου από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο είναι στη Βουλή προς ψήφιση: «Εκσυγχρονισμός 

του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και την ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής 

Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)». δεν έχουμε διαπιστώσει σε κανένα σημείο του νομοσχεδίου την αποκατάσταση των 

δεσμεύσεών σας, ως προς την ειδική μοριοδότηση Νοσηλευτών που είναι επικουρικό προσωπικό..

Από λόγια χορτάσαμε, από πράξεις πεινάσαμε.
Κύριε Υπουργέ,
Οι Νοσηλευτές εξακολουθούν να μάχονται και να στηρίζουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, μετρώντας απώλειες 

και νοσώντας παράλληλα.

Η άοκνη επιτέλεση του καθήκοντός μας, δεν σας δίνει κανένα δικαίωμα εμπαιγμού απέναντί μας. 

Αναγνωρίζοντας και εκτιμώντας τις πρωτόγνωρες υγειονομικές συγκυρίες, σε σχέση με την 
έως τώρα πολιτική συμπεριφορά του Υπουργείου Υγείας, διαπιστώνουμε ότι εκμεταλλεύεστε τις 
αρχές και τις αξίες των Νοσηλευτών.

Παρέμβαση ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. προς Υπουργείο Υγείας: 
Μονιμοποίηση επικουρικού προσωπικού.

24.12.2020
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Για όλους τους προαναφερόμενους λόγους και με πνεύμα συνδικαλιστικής ωριμότητας και διαφάνειας, 

σας καλούμε όπως εντάξετε άμεσα στο επόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, την μονιμοποίηση των 

επικουρικών Νοσηλευτών, όπως σε ανάλογη ρύθμιση εφαρμόσατε  με τους Ιατρούς.

Οι Νοσηλευτές δεν επαιτούν, απαιτούν, τα αυτονόητα από την Πολιτεία.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

2α



2

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ
∆ΡΩΜΕΝΑ

∆ελτία Τύπου
ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.

β
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Ανασυγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου 
της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. 

Κατόπιν συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – ΕΣΥ, στις 13 Φεβρουαρίου 2020, 

αποφασίστηκε η ανασυγκρότηση του, από την οποία προέκυψε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. 
– Ε.Σ.Υ. ως εξής:

Πρόεδρος: Αβραμίδης Γεώργιος

Αντιπρόεδρος Α΄: Σκουτέλης Δημήτριος

Αντιπρόεδρος Β΄: Κωτσής Απόστολος

Γενικός Γραμματέας: Πολυκανδριώτης Τζαννής

Αναπληρωτής Γραμματέας: Μεταξιώτη Θεοδώρα

Ταμίας: Μπίζας Λάμπρος

Αναπληρωτής Ταμίας: Αρβανίτης Γεώργιος

13.02.2020

2β

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – ΕΣΥ, συναντήθηκε στις 13/02/2020, με τον Γενικό Γραμματέα 

Δημόσιας Υγείας κ. Παναγιώτη Πρεζεράκο, στο πλαίσιο εποικοδομητικού διαλόγου του Υπουργείου Υγείας με 

συνδικαλιστικούς φορείς, σχετικά με επικείμενες αναπροσαρμογές επί του νοσηλευτικού επαγγέλματος.

Μέσα σε κλίμα αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας, συζητήθηκαν οι προοπτικές δημιουργίας ανεξάρτητου 

Κλάδου Νοσηλευτών στο Δημόσιο Τομέα, ζήτημα το οποίο ταλανίζει διαχρονικά τη νοσηλευτική κοινότητα, 

επηρεάζοντας αρνητικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε πολλαπλά επίπεδα.

Μέλη:

▶ Κιούσης Νικόλαος

▶ Μαντζανάς Μιχαήλ

▶ Τζιάτζιος Αθανάσιος

▶ Σαληκίδης Δημοσθένης

▶ Κοσκινάς Παναγιώτης

▶ Ρουσσόπουλος Αναστάσιος

▶ Μπαλιόζογλου Γεώργιος

▶ Χονδρού Γεωργία

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

15.02.2020

Συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. με 
το Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, με κύρια ατζέντα συζήτησης 
η Σύσταση του Κλάδου Νοσηλευτών ΕΣΥ και η Μεταρρύθμιση των 
Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων.
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Κατόπιν, τέθηκε προς συζήτηση, το ζήτημα της μετεξέλιξης των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων και όλες οι θετικές 

πτυχές, οι οποίες θα αναζωογονήσουν σε μεγάλο βαθμό τα Νοσοκομεία της χώρας, καθώς θα προσθέτονται 

άμεσα στο δυναμικό τους και σε ετήσια βάση 1500 νοσηλευτές.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν καινοτόμες προτάσεις από την πλευρά του Γενικού Γραμματέα 

Δημόσιας Υγείας, οι οποίες σε συνδυασμό με το γόνιμο κλίμα επικοινωνίας, δημιουργούν θετικές προσδοκίες για 

την επίλυση των πάγιων αιτημάτων της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. προς όφελος όλων των Νοσηλευτών.

Επιπλέον τα μέλη ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον Υφυπουργό Υγείας κ. 

Βασίλειο Κοντοζαμάνη, ο οποίος ανέφερε το θερμό ενδιαφέρον του Υπουργείου για τις επικείμενες εξελίξεις στο 

νοσηλευτικό επάγγελμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., δεσμεύεται στη συνέχεια του διαλόγου, στην επεξεργασία και 

κατάθεση επιπλέον προτάσεων, επί της προαναφερόμενης θεματολογίας, ενισχύοντας και εξασφαλίζοντας την 

εξέλιξη των Νοσηλευτών, με απώτερο σκοπό τη βέλτιστη παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών και την προάσπιση 

της Δημόσιας Υγείας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

2β

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – ΕΣΥ, συναντήθηκε στις 19/02/2020, κατόπιν σχετικού αιτήματος, 

με το Διοικητικό Συμβούλιου της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας Νοσηλευτικού Προσωπικού, στο 

πλαίσιο του υγιούς συνδικαλιστικού προσανατολισμού και διαλόγου, με σκοπό τη συζήτηση και ανταλλαγή 

απόψεων για τα διαχρονικά προβλήματα, της ένταξης του νοσηλευτικού προσωπικού στα ΒΑΕ και την μακροχρόνια 

υποστελέχωση των υπηρεσιών υγείας, παράγοντες οι οποίοι δυσχεραίνουν και επιβαρύνουν καθημερινά το 

έργο του νοσηλευτικού προσωπικό, ως προς την παροχή υπηρεσιών υγείας και τη διατήρηση ενός ασφαλούς 

εργασιακού περιβάλλοντος για τους ίδιους.

Κατά τη συνάντηση αναπτύχθηκε εποικοδομητικός διάλογος και υπήρξε ανταλλαγή απόψεων, η οποία είχε 

θετικό απόηχο ως προς τα προαναφερόμενα ζητήματα.

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., στο πλαίσιο του υγιούς συνδικαλισμού και έχοντας ως σκοπό την ανάπτυξη του διαλόγου 

μεταξύ των συνδικαλιστικών φορέων συνεχίζει δυναμικά το έργο της, προς την κατεύθυνση της εξασφάλισης ενός 

υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος, το οποίο θα ενδυναμώνει το δύσκολο έργο του νοσηλευτικού προσωπικού 

και θα εξασφαλίζει τη βέλτιστη παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών και την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

Συνάντηση του Δ.Σ. της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. με το Δ.Σ. της 
ΠΑ.ΣΟ.ΝΟ.Π. με αντικείμενο συζήτησης την ένταξη του 
νοσηλευτικού προσωπικού στα Β.Α.Ε. και την μακροχρόνια 
υποστελέχωση των υπηρεσιών υγείας.

21.02.2020
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Επιστολή αλληλεγγύης προς τους Νοσηλευτές και Επαγγελματίες 
Υγείας στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. 

Στο πλαίσιο της παγκόσμιας εξάπλωσης του 2019-nCov, η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., ως ένδειξη αναγνώρισης 

της υπεράνθρωπης προσπάθειας περιορισμού της εξάπλωσης του ιού σε όλο τον κόσμο, άλλα και της απώλειας 

ανθρώπινων ψυχών, απέστειλε επιστολή αλληλεγγύης στην Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, 

δηλώνοντας την αμέριστη συμπαράσταση των μελών της προς όλους τους Νοσηλευτές-τριες και επαγγελματίες 

υγείας, οι οποίοι με αυταπάρνηση προσφέρουν τα μέγιστα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Καθώς ο 2019-nCov έφτασε και στη χώρα μας, όλα τα μέλη της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. έχοντας στη φαρέτρα 

μας το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, τη μακροχρόνια εμπειρία, την οξυδέρκεια και την ευσυνειδησία για το 

νοσηλευτικό λειτούργημα, είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε με κριτική σκέψη και επαγγελματισμό την έκτακτη 

αυτή κατάσταση.

Στην προσπάθεια αυτή, αναμένεται να συμβάλλει άμεσα η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, με άμεσες 

προσλήψεις Νοσηλευτών-τριων (Ι.Δ.Α.Χ.), αποδεικνύοντας την έμπρακτη στήριξη της, προς τους Νοσηλευτές.

Με την ευχή να τελειώσει σύντομα όλη αυτή η έκτακτη κατάσταση και μέσω αυτής όλοι οι εμπλεκόμενοι να 

εξέλθουν αλώβητοι και σοφότεροι, ώστε να μην ξαναεμφανιστεί παρόμοιο γεγονός στο μέλλον, όλα τα μέλη της 

ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. ενωμένα, εκφράζουν τη συμπαράστασή τους, σε όλες τις δοκιμαζόμενες χώρες, σε όλους 

τους Νοσηλευτές-τριες, σε όλους τους επαγγελματίες υγείας.   

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

03.03.2020

2β
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – ΕΣΥ, συναντήθηκε στις 06/03/2020, κατόπιν σχετικού αιτήματος, 

με το Διοικητικό Συμβούλιου του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτικών Νοσηλευτικής, στο πλαίσιο του υγιούς 

συνδικαλιστικού προσανατολισμού και προσέγγισης, με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας 

και επαναπροσδιορισμού, όλων των δεδομένων από το πεδίο της νοσηλευτικής εκπαίδευσης των Δημόσιων 

Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας (Δ.Ι.Ε.Κ. – Νοσηλευτικές Σχολές 

Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ.).

Μέσα από την πολύωρη συνάντηση, υπήρξε ολιστική και πολύπλευρη προσέγγιση σε επίκαιρα ζητήματα, τα 

οποία απασχολούν τους Καθηγητές-τριες των Δ.Ι.Ε.Κ. και τα οποία αφορούν την εύρυθμη λειτουργία τους σε 

επίπεδο ορθής κατανομής του διδακτικού προσωπικού σε συνάρτηση με τις διδακτικές ανάγκες των Σχολών, 

την ορθή κατανομή των διδακτικών ωρών, την προκήρυξη θέσεων διδακτικού προσωπικού, τη συνεχιζόμενη 

αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών, την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών και τις μετεκπαιδευτικές 

προοπτικές των αποφοίτων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, υπήρξε αμοιβαία κατανόηση και σύμπνοια απόψεων, ενώ παράλληλα 

αναπτύχθηκε εποικοδομητικός διάλογος και τέθηκαν οι βάσεις για τη διασφάλιση της συνεχιζόμενης και 

αμερόληπτης συνεργασίας.

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., στο πλαίσιο του υγιούς συνδικαλισμού και έχοντας ως σκοπό την ανάπτυξη του διαλόγου 

μεταξύ των συνδικαλιστικών φορέων και συλλόγων, συνεχίζει δυναμικά το έργο της, με γνώμονα την εξασφάλιση 

ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος, το οποίο θα υποστηρίζει και θα ενδυναμώνει το έργο όλων των μελών 

της.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

2β
Συνάντηση του Δ.Σ. της  ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.  με τον Πανελλήνιο 
Σύλλογο Εκπαιδευτικών Νοσηλευτικής, με αντικείμενο συζήτησης τη 
νοσηλευτική εκπαίδευση των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής 
Κατάρτισης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.

06.03.2020
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Δελτίο Τύπου υποστήριξης των Νοσηλευτών για την Υπεράσπιση και 
Προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – ΕΣΥ, παρακολουθώντας στενά και σε συνεχή επικοινωνία με όλα τα μέλη της πανελλαδικά, 

σε κάθε νοσοκομείο, στο πλαίσιο της καθημερινής εξάπλωσης του Κορωνοϊού Covid-19, επισημαίνει και 

συμβουλεύει όλα τα μέλη της να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, ώστε 

να είναι σε θέση να προστατεύουν επαρκώς τον εαυτό τους από τον Covid – 19 και να παρέχουν με ασφάλεια τις 

εξειδικευμένες υπηρεσίες τους, προς τους πολίτες.

Το υψηλό επίπεδο επιμόρφωσης των Νοσηλευτών-τριών σε συνδυασμό με τη μακροχρόνια εμπειρία τους 

στο χώρο των υπηρεσιών υγείας και την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, συνεισφέρουν τα μέγιστα για την 

ορθολογική αντιμετώπιση του Covid – 19, χωρίς παραπληροφόρηση και χωρίς καταστροφολογία.

Η άρτια συνεργασία μεταξύ όλων των υγειονομικών φορέων και των εξειδικευμένων επιστημόνων 

υγείας, ενδυναμώνει όλους τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες υγείας, ώστε να λειτουργούν ανασταλτικά σε 

λανθασμένες πρακτικές, καταρρίπτοντας τις όποιες κινδυνολογίες, μέσα από εμπεριστατωμένες επιστημονικές 

απόψεις και δεδομένα, εδραιώνοντας το αίσθημα ασφάλειας σε όλους τους πολίτες, με απώτερο σκοπό την 

ολιστική αντιμετώπιση του Covid – 19.

Για ακόμη μια φορά οι Νοσηλευτές-τριες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, σε ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο 

ανθυγιεινό περιβάλλον εργασίας, ακόμη περισσότερο βέβαια λόγω της έκτακτης κατάστασης και παρά την 

υφιστάμενη τραγική υποστελέχωση των υπηρεσιών υγείας, ορθώνουν το ανάστημά τους και υπερασπίζονται 

τη Δημόσια Υγεία, προσφέροντας τα μέγιστα, υπερβάλλοντας εαυτό, με αλληλεγγύη, αλτρουισμό, άοκνα, με 

επίκεντρο τον ασθενή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. συγχαίρει όλα τα μέλη της για την έως τώρα ψύχραιμη και 

ορθολογική προσέγγιση, καθώς και για την επαγγελματική αφοσίωση, ως προς την εφαρμογή των μέτρων 

πρόληψης και αντιμετώπισης του Covid – 19, ενδυναμώνοντας την εφαρμογή των συνιστώμενων καλών 

πρακτικών και προάγοντας το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών προς τους Φορείς και τις Υπηρεσίες του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας, συνεχίζοντας παράλληλα τις πιέσεις προς το Υπουργείο Υγείας για την άμεση ενίσχυση των 

Νοσοκομείων Αναφοράς με Νοσηλευτές και βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

08.03.2020

2β

Στο πλαίσιο του τιμητικού εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας 2020, η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. 

ενστερνίζεται και ταυτίζεται πλήρως με όλες τις διεκδικήσεις των διεθνών φορέων και οργανισμών ως προς 

την εξασφάλιση της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητας και ιδιαιτέρως στο 

εργασιακό περιβάλλον.

Καθώς, το νοσηλευτικό επάγγελμα στελεχώνεται στην πλειοψηφία του από το γυναικείο φύλο, η σημερινή 

παγκόσμια ημέρα μνήμης και τιμής, αποκτά ιδιαίτερο νόημα, αποδίδοντας τη μέγιστη αναγνώριση της προσφοράς 

τους προς το κοινωνικό σύνολο, αλλά και τη δέσμευση για το συνεχές των διεκδικήσεων προς όφελος όλων των 

Νοσηλευτριών, σε όλες τις Υπηρεσίες Υγείας.

08.03.2020

Δελτίο Τύπου για τον Εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας.
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Το νοσηλευτικό επάγγελμα αποτελεί ένα ιδιαίτερο ανθρωπιστικό επάγγελμα, συνεχώς μεταβαλλόμενο, με 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις, στις οποίες καλούνται να ανταπεξέλθουν 

οι Νοσηλεύτριες, παράλληλα με την καθημερινότητα τους. Το εργασιακό περιβάλλον είναι το πλέον επισφαλές, 

καθώς η μακροχρόνια υποστελέχωση και η συνεχιζόμενη έξαρση των βίαιων περιστατικών έχουν προκαλέσει την 

επαγγελματική εξουθένωση του νοσηλευτικού προσωπικού, επηρεάζοντας το ψυχοσωματικά και ψυχοκοινωνικά. 

Σε όλο αυτό το αρνητικό πλαίσιο, οι Νοσηλεύτριες υπερβάλλουν εαυτό διαχρονικά, στηρίζοντας το Εθνικό 

Σύστημα Υγείας, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας, προς όφελος των πολιτών.

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. στηρίζει καθημερινά και έμπρακτα τον αγώνα όλων μελών της, ανιδιοτελώς και άοκνα, 

με γνώμονα την προστασία του νοσηλευτικού επαγγέλματος και την περαιτέρω ενδυνάμωση και εξέλιξή του. 

Ορμώμενη λοιπόν από τη διαχρονική παρουσία των Νοσηλευτριών και της συνεισφορά τους στην εξέλιξη της 

νοσηλευτικής επιστήμης, τιμά μέσα από τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας όλες τις Νοσηλεύτριες από 

όλες τις Υγειονομικές Υπηρεσίες της χώρας, εκφράζοντας την απέραντη ευγνωμοσύνη της για το έργο τους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

2β

Στις 11-03-2020 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α΄ 55) Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΠΝΠ) με αντικείμενο τα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 

εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».

Στην εν λόγω ΠΝΠ προβλέπεται η αναστολή καταβολής Φ.Π.Α. υπό προϋποθέσεις, η αναστολή είσπραξης 

βεβαιωμένων οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων, η παράταση προθεσμίας καταβολής 

ασφαλιστικών εισφορών, η αναβολή συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α., η παράταση ισχύος 

εγκριτικών αποφάσεων για ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα στέγασης, η αναστολή προθεσμιών 

διαδικασίας χορήγησης επιδόματος γέννησης και λοιπά μέτρα εξαιρετικής και κατεπείγουσας φύσεως.

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουμε τις ρυθμίσεις που καθιερώνουν την χορήγηση σε εργαζόμενους γονείς άδειας 

ειδικού σκοπού. Προκειμένου περί του ιδιωτικού τομέα, ως γονείς εργαζόμενοι για τις ανάγκες της παρούσας 

νοούνται οι γονείς παιδιών: αα) που είναι εγγεγραμμένα σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς 

σταθμούς, αβ) που φοιτούν σε σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αγ) που φοιτούν σε ειδικά σχολεία 

ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας των παιδιών, καθώς και οι 

εργαζόμενοι γονείς ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές 

Διευκρινίσεις επί της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του 11.03.2020».

12.03.2020
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παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία. Προς διευκόλυνση των γονέων εργαζομένων 

λόγω αναστολής της λειτουργίας των ανωτέρω μονάδων, στο πλαίσιο λήψης προληπτικών μέτρων για την 

αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού, θεσμοθετείται με την παρούσα, για όσο διάστημα 

παραμένουν κλειστές οι ανωτέρω μονάδες, δικαίωμα λήψης άδειας ειδικού σκοπού διάρκειας κατ’ ελάχιστον 

τριών (3) ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος κάνει χρήση μιας (1) ημέρας από την κανονική του 

άδεια για κάθε τρεις (3) ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού, στο πλαίσιο της τριμερούς συμμετοχής στο έκτακτο 

και προσωρινό αυτό μέτρο. Η ανωτέρω άδεια μπορεί να ληφθεί από την έναρξη ισχύος της παρούσας και μέχρι 

τις 10.4.2020, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ως μισθωτός, ακόμα και εάν ο 

άλλος γονέας είναι ελεύθερος επαγγελματίας.

Σε περίπτωση κατά την οποία και οι δύο γονείς είναι μισθωτοί, στον ίδιο ή σε διαφορετικούς εργοδότες, με 

κοινή τους υπεύθυνη δήλωση προς τον εργοδότη ή τους εργοδότες τους, γνωστοποιούν ποιος από τους δύο θα 

κάνει χρήση της ανωτέρω άδειας ή, σε περίπτωση που μοιραστούν την άδεια, τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα 

χρήσης της από καθέναν από αυτούς.

Σε περίπτωση που ο ένας γονέας είναι εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα ενώ ο άλλος στο Δημόσιο κατά την 

έννοια του άρθρου 5, απαιτείται η προσκόμιση στον εργοδότη της υπεύθυνης δήλωσης του εργαζόμενου γονέα 

στο Δημόσιο ότι δεν έχει κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, προκειμένου ο μισθωτός του ιδιωτικού τομέα 

να μπορεί να κάνει χρήση της άδειας αυτής.

Σε περίπτωση που εργάζεται μόνο ένας εκ των δύο γονέων, τότε αυτός δεν μπορεί να κάνει χρήση της άδειας 

ειδικού σκοπού, εκτός και αν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον 

κορωνοϊό ή είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) και λαμβάνει επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης γονέων, την άδεια ειδικού σκοπού λαμβάνει ο γονέας, ο οποίος έχει την 

επιμέλεια του παιδιού ή τη γονική μέριμνα, εκτός και αν μεταξύ τους συμφωνήσουν διαφορετικά, σύμφωνα με την 

κοινή τους υπεύθυνη δήλωση ως ανωτέρω.

Από τις ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού τα δύο τρίτα (2/3) καλύπτονται από τον εργοδότη, και το ένα τρίτο 

(1/3) από τον τακτικό προϋπολογισμό, μετά από δια-σταύρωση με τα στοιχεία των Υπουργείων Οικονομικών, 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών, όπως αυτή ορίζεται σε κοινή απόφαση των αρμοδίων 

Υπουργών.

Αντίστοιχης μορφής άδεια ειδικού σκοπού καθιερώνεται και για τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, ως 

εξής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της ΠΝΠ,

1. Υπάλληλοι, που απασχολούνται σε δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ 

βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 

εντός Γενικής Κυβέρνησης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και έχουν τέκνα που φοιτούν σε βρεφονηπιακούς 

και παιδικούς σταθμούς και σχολικές μονάδες, των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται προσωρινά, βάσει 

υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της από 25.2.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42) «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του 

κορωνοϊού», και ειδικότερα τέκνα που φοιτούν έως και την τάξη της Γ΄ Γυμνασίου, δύνανται να απουσιάζουν από 

την υπηρεσία τους για το χρονικό διάστημα αναστολής της λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων στις οποίες 

φοιτούν τα τέκνα τους. Για κάθε τέσσερις (4) ημέρες απουσίας, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, οι τρεις (3) 

ημέρες καταγράφονται από την αρμόδια υπηρεσία ως δικαιολογημένη απουσία λόγω προσωρινής αναστολής 

λειτουργίας του σταθμού ή της σχολικής μονάδας όπου φοιτά τέκνο του/της υπαλλήλου και κατά τη διάρκεια 

αυτής καταβάλλονται αποδοχές και η μία (1) ημέρα απουσίας αποτελεί κανονική άδεια. Σε περίπτωση που ο 

υπάλληλος κάνει χρήση μικρότερου χρονικού διαστήματος, αυτό αποτελεί στο σύνολο κανονική άδεια.

2. Για τη δικαιολόγηση της απουσίας, σύμφωνα με την παρ. 1, οι υπάλληλοι ενημερώνουν αμελλητί την οικεία 

Διεύθυνση Προσωπικού για την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του σταθμού ή της σχολικής μονάδας 

όπου φοιτά το τέκνο τους και προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση ή βεβαίωση από την οποία προκύπτει ότι το τέκνο 

τους φοιτά στη συγκεκριμένη δομή, εκτός εάν αυτό προκύπτει ήδη από το αρχείο της υπηρεσίας. Σε περίπτωση 

αδυναμίας άμεσης προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι υπάλληλοι ενημερώνουν σχετικά την οικεία 

Διεύθυνση Προσωπικού και προσκομίζουν, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού οφείλει να διασταυρώσει την αναστολή της λειτουργίας της δομής, βάσει της 
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σχετικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα ανωτέρω δεν απαιτούνται 

σε περίπτωση καθολικής αναστολής λειτουργίας των σταθμών και σχολικών μονάδων.

3. Η ειδική άδεια της παρ. 1 χορηγείται, κατά περίπτωση, ως εξής: α) Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι της 

παρ. 1, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος από τους δύο κάνει χρήση 

της ειδικής άδειας, εκτός αν με την ίδια δήλωση καθορίζουν χρονικά διαστήματα χρήσης της ειδικής άδειας εκ 

περιτροπής. Το χρονικό διάστημα χρήσης της άδειας δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τεσσάρων (4) ημερών 

ανά γονέα. β) Αν ένας εκ των δύο γονέων απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα για τη χορήγηση της ειδικής άδειας 

της παρ. 1, απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του γονέα που απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα περί 

μη χρήσης της ειδικής άδειας ή της εργασίας εξ αποστάσεως του άρθρου 4. γ) Αν ο/η σύζυγος του/της υπαλλήλου 

της παρ. 1 που απασχολείται σε φορείς της παρ. 1 και απουσιάζει με οποιαδήποτε άδεια, ιδίως άδεια ανατροφής 

τέκνου και άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, με εξαίρεση την αναρρωτική άδεια 

εξαιτίας της οποίας δεν είναι δυνατή η φροντίδα τέκνων, ο/η σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση της ειδικής 

άδειας της παρ. 1. Αν ο/η σύζυγος του/της υπαλλήλου της παρ. 1 δεν εργάζεται, ο/η σύζυγος δεν δικαιούται να 

κάνει χρήση της ειδικής άδειας της παρ. 1, εκτός αν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε 

λόγο ή νοσεί από τον κορωνοϊό ή είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) και λαμβάνει επίδομα από τον Οργανισμό 

Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ). Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση 

σχετικής υπεύθυνης δήλωσης. δ) Την ειδική άδεια της παρ. 1 δικαιούται ο/η γονέας που ασκεί αποκλειστικά την 

επιμέλεια των τέκνων.

4. Αντί της χρήσης της ειδικής άδειας της παρ. 1, οι υπάλληλοι της παρ. 1, δύνανται, κατόπιν αίτησής τους, 

να εργαστούν με μειωμένο ωράριο εργασίας, μέχρι και 25% ημερησίως, χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών 

τους. Σε περίπτωση χρήσης της διευκόλυνσης του προηγούμενου εδαφίου, ο υπάλληλος υποχρεούται, μετά την 

άρση προσωρινής αναστολής λειτουργίας των σταθμών ή σχολικών μονάδων, να απασχοληθεί τις αντίστοιχες 

ώρες μείωσης του ωραρίου εργασίας, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, πέραν του ωραρίου του χωρίς αμοιβή 

υπερωριακής απασχόλησης, οπότε ο χρόνος αυτός υπολογίζεται ως πραγματική υπηρεσία. Από την υποχρέωση 

υπερωριακής απασχόλησης του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται περιπτώσεις λήξης της σύμβασης εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Σε περίπτωση χρήσης της διευκόλυνσης μειωμένης απασχόλησης, η εργασία 

δύναται να παρέχεται και σε ώρες πέραν του εκ του νόμου καθορισμένου ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών. 

Αν ένας εκ των δύο γονέων απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα και επιλέγει τη χρήση της διευκόλυνσης εργασίας, 

σύμφωνα με το άρθρο 4, ο υπάλληλος που απασχολείται στο Δημόσιο και επιλέγει τη χρήση της διευκόλυνσης 

μειωμένου ωραρίου εργασίας, δύναται να παρέχει εργασία κατά τις ώρες που δεν εργάζεται ο γονέας που 

απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα ακόμα και σε ώρες πέραν του εκ του νόμου καθορισμένου ωραρίου των 

δημόσιων υπηρεσιών.

5. Για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 έως και 4, για τους υπαλλήλους που απασχολούνται, με 

οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας, στο Υπουργείο Υγείας, σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, στο Υπουργείο 

Μετανάστευσης και Ασύλου και τους φορείς αυτού, καθώς και για το ένστολο προσωπικό, απαιτείται αιτιολογημένη 

απόφαση του αρμόδιου οργάνου της υπηρεσίας. Τα αρμόδια όργανα αποφαίνονται εάν είναι δυνατή η παροχή 

των διευκολύνσεων των παρ. 1 έως και 4 ή, στην περίπτωση που και οι δύο γονείς υπηρετούν στους ανωτέρω 

φορείς ή είναι ένστολο προσωπικό, σε ποιον από τους δύο γονείς είναι δυνατή η παροχή, με βάση τη θέση όπου 

υπηρετούν και τα καθήκοντα που ασκούν.

6. Σε περίπτωση επιτακτικής ανάγκης, κατά την οποία πρέπει να ανασταλεί ή να περιοριστεί η λειτουργία 

δημόσιας υπηρεσίας, δύναται, κατά την κρίση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του 

φορέα, να προσδιορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων που πρέπει να παρίστανται καθημερινά στην υπηρεσία, με 

δυνατότητα εκ περιτροπής εργασίας ή και με τον ορισμό κατ’ εξαίρεση προσωπικού ασφαλείας. Στην περίπτωση 

αυτή λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να εξασφαλίζεται, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου της 

υπηρεσίας, η δυνατότητα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

7. Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και αποκλειστικά στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και 

προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου 

οργάνου διοίκησης του φορέα, είναι δυνατός ο περιορισμός των ωρών εισόδου κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες 

έως και κατά 50% για συγκεκριμένο διάστημα που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται 

υποχρεωτικά στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών και 

στον οικείο Υπουργό.
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Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 17 της ΠΝΠ, «1. Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και 

διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 χωρεί δυνατότητα παράτασης όλων των ενεργών συμβάσεων επικουρικού 

προσωπικού των κλάδων ιατρικού και νοσηλευτικού επικουρικού προσωπικού, τεχνολόγων ιατρικών 

εργαστηρίων και τραυματιοφορέων των νοσοκομείων του ΕΣΥ και των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας 

υγείας, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Για την υλοποίηση 

των ανωτέρω μεριμνά ο Διοικητής κάθε επιμέρους φορέα, οι δε αναγκαίες πιστώσεις θα καλυφθούν κατόπιν 

ισόποσης επιχορήγησης από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 δύναται 

να προσλαμβάνεται επικουρικό ιατρικό, νοσηλευτικό, λοιπό βοηθητικό και πάσης φύσεως προσωπικό, κατά 

παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 

και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας, χωρίς να απαιτείται η έκδοση σχετικής έγκριση της 

Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει και η εκ των προτέρων ανάληψη δέσμευσης πίστωσης των φορέων.

Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, δύναται, 

κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, να προσλαμβάνεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου 

Υγείας προσωπικό όλων των κλάδων και κατηγοριών που προβλέπονται στις οικείες οργανικές διατάξεις του 

Υπουργείου Υγείας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για κάλυψη παροδικών αναγκών. 

Το εν λόγω προσωπικό θα προσλαμβάνεται μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδεται με 

απόφαση του Υπουργού Υγείας και με βάση τα κριτήρια που τίθενται στο άρθρο 21 του ν. 2190/1994 (Α΄ 

28), χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Α.Σ.Ε.Π. ή της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006. Η διάρκεια της 

απασχόλησης του προσωπικού που προσλαμβάνεται με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες για το ίδιο άτομο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας 

και Εσωτερικών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τις προσλήψεις της 

παρούσας παραγράφου.

Η δυνατότητα παράτασης της παρ. 1 αφορά ενεργές συμβάσεις, οι οποίες έχουν ημερομηνία λήξης έως τις 

30.09.2020. Οι προσλήψεις κατά τις παρ. 2 και 3 δύνανται να διενεργούνται έως τις 30.09.2020.
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Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., παρακολουθώντας στενά και ευρισκόμενη σε ανοιχτή επικοινωνία με όλους τους 

αρμόδιους φορείς, αλλά και όλες τις Υπηρεσίες Υγείας πανελλαδικά, δηλώνει την αμέριστη αλληλεγγύη και 

συμπαράστασή της σε όλους τους επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή 

κρούσης στο πλαίσιο της καθημερινής εξάπλωσης της Πανδημίας COVID-19. Παράλληλα, επισημαίνει και 

συμβουλεύει όλους τους Επαγγελματίες Υγείας να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες από τους αρμόδιους φορείς, 

ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, θωρακίζοντας το εργασιακό τους 

περιβάλλον, ώστε να παρέχουν με ασφάλεια τις εξειδικευμένες υπηρεσίες τους, προς τους πολίτες, αλλά και να 

διατηρήσουν την υγεία τους ακέραιη. Το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και πολύχρονης κλινικής εμπειρίας άλλωστε 

αποτελεί οδηγό, για την επίτευξη του δύσκολου έργο τους.

Σε ότι αφορά τους Πολίτες, η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., εκφράζει θερμά συγχαρητήρια προς όλους, για την υπεύθυνη 

κοινωνική συμπεριφορά τους και το υψηλό αίσθημα ευθύνης, το οποίο τους διακατέχει, ωστόσο εφιστά την 

προσοχή για την περαιτέρω συμμόρφωση τους, στα συνεχώς μεταβαλλόμενα μέτρα, ώστε να συμβάλλουν μαζικά 

στην αντιμετώπιση της Πανδημίας COVID-19.

Η πρόσφατη εκδήλωση συμπαράστασης των πολιτών προς όλους τους επαγγελματίες υγείας, ήταν ιδιαιτέρως 

συγκινητική και τόνωσε σημαντικά το ηθικό όλων των υγειονομικών υπαλλήλων. Ωστόσο, επιμένουμε στην τήρηση 

των μέτρων προφύλαξης και στο κατ’ οίκον περιορισμό…, έτσι ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να είμαστε σε 

θέση κι εμείς οι επαγγελματίες υγείας να χειροκροτήσουμε όλους τους πολίτες την υπεύθυνη συμπεριφορά τους.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ!!! 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

16.03.2020

Επιστολή Αλληλεγγύης προς τους Επαγγελματίες Υγείας και τους 
Πολίτες για την αντιμετώπιση της Πανδημίας COVID–19.
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Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. στο πλαίσιο των αρχαιρεσιών για τη σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Παγκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.), συγχαίρει όλους τους κύπριους συναδέλφους Νοσηλευτικούς 

Λειτουργούς για τη συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία, μέσω της όποιας προέκυψε το νέο Διοικητικό 

Συμβούλιο.

Η εκλογή των αξιόμαχων συναδέλφων Νοσηλευτικών Λειτουργών ήρθε σε μια έκτακτη για τον κλάδο συγκυρία, 

στην οποία όλοι οι Νοσηλευτές-τριες καλούνται να πράξουν το επάγγελμά τους κάτω από ιδιαιτέρως δυσμενείς 

και επισφαλής συνθήκες εργασίας, καθώς όπως είναι ευρέως γνωστό, η υποστελέχωση των Νοσηλευτικών 

Διευθύνσεων σε όλες τις Υγειονομικές Υπηρεσίες είναι τραγική και σε συνδυασμό με την έλλειψη κλινών Μ.Ε.Θ. 

και την οριακή παροχή τεχνικού εξοπλισμού, αθροιστικά επιβαρύνουν το έργο των Νοσηλευτών-τριών.

Ωστόσο, το σημαντικότερο πρόβλημα το οποίο καλούμαστε από κοινού να αντιμετωπίσουμε, είναι η αλλαγή 

νοοτροπίας και κουλτούρας των πολιτών, ώστε να συνετιστούν στις υποδείξεις των επαγγελματιών υγείας και να 

εφαρμόσουν με υπευθυνότητα τα μέτρα προφύλαξης από την πανδημία.

Το 2020 αποτελεί το έτος σταθμό για τους Νοσηλευτές-τριες, διότι θα αποδείξουν για πολλοστή φορά 

ότι τίποτα και πότε δεν τους χαρίστηκε, καθώς, ακόμα και η αναγνώριση του έργου τους από τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας ως «Διεθνές Έτος Νοσηλευτών-τριών», θα επέλθει μέσω της αυταπάρνησης, της αυτοθυσίας 

και της αλτρουιστικής επιμονής τους για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID – 19.

Το Δ.Σ. της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη του προς τους αδελφούς 

Νοσηλευτικούς Λειτουργούς της Παγκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών και εύχεται στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο 

καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο του.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

2β
Συγχαρητήρια επιστολή για τη Σύσταση νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου, της Παγκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών.

19.03.2020
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Επιστολή αλληλεγγύης και συμπαράστασης προς τους Επαγγελματίες 
Υγείας και τους Πολίτες της Ιταλίας.

Στο πλαίσιο της παγκόσμιας εξάπλωσης της λαίλαπας του COVID -19, η οποία μαστίζει τον ιταλικό λαό και 

το υγειονομικό σύστημα στης Ιταλίας, προκαλώντας καθημερινά υπεράριθμους θανάτους, η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., 

ως ένδειξη αλληλεγγύης και ηθικής υποστήριξης απέναντι στο δοκιμαζόμενο ιταλικό λαό και τους επαγγελματίες 

υγείας, απέστειλε επιστολή συμπαράστασης στην Πρεσβεία της Ιταλίας στην Αθήνα, ώστε να μεταβιβαστεί στους 

συναδέλφους μας, δηλώνοντας τον απεριόριστο σεβασμό για το έργο το οποίο επιτελούν και παράλληλα να τους 

ευχαριστήσουμε για το κουράγιο που δίνουν σε όλους εμάς, ώστε να προετοιμαστούμε όσο το δυνατό καλύτερα 

και να αντιμετωπίσουμε ορθότερα την επικείμενη έξαρση του COVID – 19. Παράλληλα εκφράστηκαν και τα θερμά 

συλλυπητήρια για τις εθνικές απώλειες, με την ευχή να ελαχιστοποιηθούν και να απαλειφθούν το συντομότερο 

δυνατό.

Καθώς η προέλαση του COVID – 19 γίνεται εντονότερη καθημερινά στη χώρα μας, όλα τα μέλη της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. 

– Ε.Σ.Υ. δηλώνουν δυναμικό παρόν στις υγειονομικές υπηρεσίες, έτοιμοι να διαχειριστούν με οξυδέρκεια και 

επαγγελματισμό οποιαδήποτε υγειονομική ανάγκη.   

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

21.03.2020

2β
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Δεδομένης της κρίσιμης υγειονομικής κατάστασης, την οποία βιώνουν όλοι οι επαγγελματίες υγείας στις 

υπηρεσίες υγείας, αντιμετωπίζοντας παράλληλα έντονες ψυχοπιεστικές καταστάσεις και με αφορμή το έγγραφο 

του Ε.Ο.Δ.Υ.: «Οδηγίες για τη χρήση του εξοπλισμού ατομικής προστασίας σε περίπτωση ελλείψεων», στις 

21.03.2020, η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. επισημαίνει τα ακόλουθα:

Καθώς παρατηρείται συχνά το φαινόμενο ελλείψεων υγειονομικού εξοπλισμού, με κυριότερο την έλλειψη 

ειδών ενδεδειγμένης ατομικής προστασίας, η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. διατηρεί ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με 

όλες τις Υπηρεσίες Υγείας και τα μέλη της, επιβεβαιώνοντας τις προαναφερόμενες ελλείψεις, οι οποίες είναι 

κατακριτέες, καθώς θέτουν σε κίνδυνο την υγεία όλων των εμπλεκόμενων επαγγελματιών υγείας και ιδιαιτέρως 

των Νοσηλευτών-τριών, οι οποίοι μετατρέπονται σε ξενιστές του COVID – 19, τόσο για το οικογενειακό τους 

περιβάλλον, όσο και για τη Δημόσια Υγεία.

Οι Νοσηλευτές-τριες και όλοι οι επαγγελματίες υγείας δε νοείται να υπερβάλλουν εαυτό καθημερινά και να 

μην έχουν σε επάρκεια τον απαραίτητο υγειονομικό εξοπλισμό.

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. καταγγέλλει την κωλυσιεργία της Πολιτείας στην έγκαιρη και επαρκή προμήθεια και 

τροφοδοσία στο απαραίτητο υγειονομικό υλικό και των ειδών ατομικής προστασίας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

2β

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας 2020, δηλώνει την αμέριστη συμπαράσταση 

και αλληλεγγύη της προς όλους τους επαγγελματίες υγείας και ιδιαιτέρως τους Νοσηλευτές και τις Νοσηλεύτριες, 

οι οποίοι καλούνται να επιβεβαιώσουν για ακόμη μια φορά το σημαντικό έργο το οποίο επιτελούν στις υπηρεσίες 

υγείας.

Ωστόσο, η φετινή χρονιά έχει διαφορετική χροιά από τις προηγούμενες, διότι η πανδημία Covid – 19 έχει 

λυγίσει όλα τα συστήματα υγείας διεθνώς. Μέσα από την υγειονομική κρίση, οι Νοσηλευτές/τριες αποδεικνύουν 

ότι καμιά διάκριση δεν τους απονέμεται τυχαία, τίποτε δεν τους χαρίζεται.

Διευκρινίσεις για τη χρήση του εξοπλισμού ατομικής προστασίας 
COVID - 19 σε περίπτωση ελλείψεων.

24.03.2020

07.04.2020

Δελτίο Τύπου για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας 2020.
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Δελτίο Τύπου - Νοσηλευτική Πρωτομαγιά 2020.

Σύσσωμη η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. υποστηρίζει την εκστρατεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την 

ευρύτερη αναβάθμιση των Νοσηλευτών/τριών μέσα στα συστήματα υγείας, την καθολική αναγνώριση του έργου 

τους, ώστε να υπάρξει ορθή αναδιάρθρωση όλων των υπηρεσιών υγείας. Υποστηρίζοντας παράλληλα την τριετή 

παγκόσμια εκστρατεία «Nursing Now 2018 – 2020», δηλώνουμε αρωγοί στο σύνθημα «Support nurses and 
midwives» και στο μήνυμα της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας του Π.Ο.Υ.

Καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να επενδύσουν στην ανάπτυξη της νοσηλευτικής επιστήμης 

και να θέσουν τους Νοσηλευτές και τις Νοσηλεύτριες στο επίκεντρο διαχείρισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας, ώστε να υποστηριχθεί αποτελεσματικά η προαγωγή υγείας και η πρόληψη των ασθενειών, μέσω της 

συνεχιζόμενης φροντίδας υγείας και της ανάπτυξης της νοσηλευτικής ηγεσίας στις υπηρεσίες υγείας.

Η αναγνώριση του έργου των νοσηλευτών από την κοινωνία, σαφώς και αποτελεί μεγάλη ηθική ανταμοιβή. 

Η ουσιαστική και έμπρακτη υποστήριξη αποδεικνύεται όμως με την ενίσχυση από την Πολιτεία του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας με προσλήψεις μόνιμων Νοσηλευτών/τριών, την ένταξη των Νοσηλευτών/τριών στο 

ασφαλιστικό καθεστώς των Β.Α.Ε., τη δημιουργία Κλάδου Νοσηλευτών/τριών ΕΣΥ, τη μεταρρύθμιση στο θεσμό 

των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων και φυσικά την επάρκεια σε όλα τα ενδεδειγμένα μέσα και υλικά για την παροχή 

ασφαλούς και ποιοτικής φροντίδας.

Οι Νοσηλευτές στην πρωτοφανή παγκόσμια υγειονομική κρίση που αντιμετωπίζουμε, αγωνίζονται και θα 

συνεχίσουν να αγωνίζονται με αλτρουισμό και αυταπάρνηση, ώστε να κρατήσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας ικανό 

να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των περιστάσεων και τη Δημόσια Υγεία ακέραια.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

2β

Η φετινή Πρωτομαγιά, αποκτά διαφορετική χροιά, καθώς τιμάται κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες εργασιακού 

υγειονομικού βίου, φέρνοντας στο προσκήνιο τους παραγκωνισμένους ήρωες του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Ένα Ε.Σ.Υ. το όποιο μετατράπηκε σε ΕΜΕΙΣ, μέσα σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για την παγκόσμια υγεία 

και το οποίο μέσα από τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των Νοσηλευτών-τριών και των επαγγελματιών υγείας 

κράτησε τις «Θερμοπύλες» κλειστές απέναντι στον ιό.

Σαφώς και μέσα από την κρίση αναδείχτηκαν οι διαχρονικές αδικίες εις βάρος των Νοσηλευτών-τριών, οι 

οποίες λειτούργησαν ως εφαλτήριο, ώστε μέσω της κοινωνικής αποδοχής του αγώνα τους, να προκαλέσουν την 

αλλαγή πολιτικής στάσης και βούλησης, κερδίζοντας την επαγγελματική τους καταξίωση.

Οι Νοσηλευτές/τριες, ανέκαθεν βρισκόντουσαν στις επάλξεις, δεν είναι η πρώτη φορά κατά την οποία 

αποτελούν την εμπροσθοφυλακή. Πάντα υποστήριζαν το Ε.Σ.Υ., από την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, τα 

Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, τις Ογκολογικές κλινικές, 

την Ψυχική Υγεία, σε κάθε Υγειονομική Υπηρεσία, σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια, πανελλαδικά.

Το 2020, είναι το έτος, στο οποίο, οι διαχρονικοί αγώνες για τον κλάδο των Νοσηλευτών-τριών 
Ε.Σ.Υ. και την ένταξη στα Β.Α.Ε., βρίσκουν γόνιμο έδαφος υλοποίησης. Ωστόσο, οι Νοσηλευτές-τριες δεν 

επαναπαύονται, αντιθέτως επαγρυπνούν και συνεχίζουν να διεκδικούν ενωμένοι και στο πλαίσιο του υγιούς 

συνδικαλισμού και της διαφάνειας.

Με την ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ διεκδικούμε:

α) Μόνιμες προσλήψεις Νοσηλευτών-τριών.
β) Μονιμοποίηση επικουρικού νοσηλευτικού προσωπικού.
γ) Ένταξη στο ασφαλιστικό καθεστώς των ΒΑΕ.
δ) Κλάδο Νοσηλευτών/τριών ΕΣΥ.
ε) Ειδικό μισθολόγιο.
ζ) Ενισχυμένη χρηματοδότηση για τις υπηρεσίες υγείας.
η) Εξασφάλιση επάρκειας υγειονομικού υλικού και μέτρων ατομικής προστασίας.
θ) Εξασφάλιση ασφάλειας του εργασιακού περιβάλλοντος.
Μέσω της αλληλεγγύης και του συναδελφικού πνεύματος, πορευόμαστε ενωμένοι και αντιμετωπίζουμε με 

01.05.2020
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κριτική σκέψη και αποφασιστικότητα τις νέες προκλήσεις, ώστε να προάγουμε και να διασφαλίσουμε σε 

όλους του πολίτες, το υπέρτατο αγαθό, τη Δημόσια Υγεία σε όλα τα επίπεδα.

Ενώ, για όλους τους πολίτες ξεκινάει η επιστροφή στην κανονικότητα, για εμάς τους Νοσηλευτές/τριες, ο 

αγώνας συνεχίζεται ακόμη πιο έντονος, πιο δύσκολος.

Καλούμε όλα τους Συλλόγους μας ανά την Επικράτεια, να συνεχίσουν τις δράσεις τους, υποστηρίζοντας 

διαρκώς, το έργο των Νοσηλευτών και διεκδικώντας τα δικαιώματά τους.

Ο αγώνας είναι διαρκής και ενωμένοι θα τα καταφέρουμε.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

2β

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., καλεί όλους τους Συλλόγους Νοσηλευτών και τα μέλη τους, να υποστηρίξουν αυτήν 

τη σημαντική δραστηριότητα, η οποία αναδεικνύει το μεγαλείο της ανιδιοτέλειας, της ενσυναίσθησης και της 

προσφοράς των Νοσηλευτών, προς τους συνανθρώπους μας.

Στο πλαίσιο της διεξαγωγής της Πανελλήνιας Εθελοντικής Αιμοδοσίας: «Οι Νοσηλευτές ΑΙΜΟΔΟΤΟΥΝ 
το Εθνικό Σύστημα Υγείας», στις 11 & 12 Μαΐου 2020 (Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών 2020), η οποία 

διοργανώνεται από την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, σε συνεργασία με τα Περιφερειακά της Τμήματα και το 

Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., καλεί όλους τους Συλλόγους Νοσηλευτών και τα μέλη τους, 

να υποστηρίξουν αυτήν τη σημαντική δραστηριότητα, η οποία αναδεικνύει το μεγαλείο της ανιδιοτέλειας, της 

ενσυναίσθησης και της προσφοράς των Νοσηλευτών, προς τους συνανθρώπους μας.

Για το σκοπό αυτό, καλούνται οι Νοσηλευτές, εθελοντικά όπως συμμετέχουν στην αιμοδοσία ως εθελοντές 

αιμοδότες και επιπλέον, να υποστηρίξουν σε οργανωτικό επίπεδο τη συγκεκριμένη δράση (προσέλκυση 

αιμοδοτών – νοσηλευτών).

Παράλληλα με την εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί και επιπλέον εξέταση για την ανίχνευση 

αντισωμάτων SARS-CoV-2, σε όλους τους αιμοδότες (Νοσηλευτές Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα), κατόπιν 

δικής τους συγκατάθεσης, ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Ε.Κ.Ε.Α. κ. Παναγιώτη Κατσίβελα. Ο έλεγχος 

θα πραγματοποιηθεί μέσω αιματολογικού ελέγχου, καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο, το αίτημα της Ε.Ν.Ε. και 

της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., για τη διεξαγωγή εργαστηριακού ελέγχου SARS – CoV-2 για τους Νοσηλευτές και τους 

επαγγελματίες υγείας.

Επιπλέον το Ε.Κ.Ε.Α., θέλοντας να διευκολύνει ακόμη περισσότερο την πρόσβαση των Νοσηλευτών (Αθήνα), 

θα διαθέσει τη Νέα Σταθερή Αίθουσα Αιμοληψιών Δυτικού Τομέα (Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 

314, Γήπεδο «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης», πλησίον Σταθμού ΜΕΤΡΟ Αιγάλεω), η οποία λειτουργεί από τις 

09:00 – 19:45 μ.μ., κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 2105697986.

Συμμετοχή της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. στις 11 και 12 Μαΐου 2020, στην 
Πανελλήνια Εθελοντική Αιμοδοσία της Ε.Ν.Ε.

10.05.2020
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Μέσω της συναδελφικής αλληλεγγύης, πορευόμαστε ενωμένοι και συνεχίζουμε ένθερμα να διεκδικούμε με 

την ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.:
α)   Κλάδο Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
β)   Ένταξη στο ασφαλιστικό καθεστώς των Β.Α.Ε.
γ)   Μόνιμες προσλήψεις Νοσηλευτών.
δ)   Μονιμοποίηση επικουρικού νοσηλευτικού προσωπικού.
ε)   Ειδικό μισθολόγιο
στ)  Ενισχυμένη χρηματοδότηση για τις υπηρεσίες υγείας.
ζ)  Εξασφάλιση επάρκειας υγειονομικού υλικού και μέτρων ατομικής προστασίας.
η)   Εξασφάλιση ασφάλειας του εργασιακού περιβάλλοντος.
Ο αγώνας είναι διαρκής και ενωμένοι θα τα καταφέρουμε.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας των Νοσηλευτών, η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., τιμά όλους τους Νοσηλευτές 

και όλο το Νοσηλευτικό Προσωπικό για τη διαχρονική συνεισφορά τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο 

στηρίζουν και εξελίσσουν διαρκώς, μέσα από την καθημερινή εργασία τους σε όλες τις υπηρεσίες υγείας.

Σε μια χρονιά ορόσημο για τους Νοσηλευτές, τόσο από την πλευρά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, όσο 

και της σημερινής ημέρας από την πλευρά του Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτών, η πανδημία COVID – 19, 

αποτέλεσε την απόλυτη πρόκληση για τη νοσηλευτική κοινότητα. Όλοι οι νοσηλευτές ένωσαν τις δυνάμεις τους 

και ανταποκρίθηκαν αστραπιαία σε όλες τις υγειονομικές ανάγκες, υποστηρίζοντας με σθένος το Εθνικό Σύστημα 

Υγείας και τη Δημόσια Υγεία. Μέσα από την καθημερινή κλινική τους πράξη, ανέπτυξαν τα ηγετικά τους προσόντα 

και τις αρετές, θωρακίζοντας ακόμη περισσότερο τις υπηρεσίες υγείας, αποπνέοντας ασφάλεια και αισιοδοξία για 

την αντιμετώπιση του COVID – 19.

Σαφώς και οι Νοσηλευτές δεν ήταν μόνοι στον αγώνα κατά της πανδημίας, είχαν στο πλευρό τους όλους τους 

επαγγελματίες υγείας, το κοινωνικό σύνολο και την πολιτεία και όλοι μαζί ξεπεράσαμε την πιο δύσκολη φάση της 

πανδημίας.

Η υγειονομική κρίση, όσο αρνητικά κι αν λειτούργησε, έδειξε σε όλους το δρόμο για περαιτέρω βελτίωση. 

Έτσι και το Ε.Σ.Υ., μέσα από την πρωτόγνωρη αυτήν κατάσταση, κατάφερε να διορθώσει πάγιες παθολογικές 

καταστάσεις και να υπερκεράσει τις προκλήσεις. Θεσμοθετήθηκαν άμεσα τα Νοσοκομεία Αναφοράς, αναπτύχθηκαν 

σε όλες τις υπηρεσίες υγείας κλινικές και τμήματα βραχείας νοσηλείας ύποπτων κρουσμάτων COVID – 19, 

διασυνδέθηκαν όλες οι υπηρεσίας υγείας μεταξύ τους, πραγματοποιήθηκαν 2.000 προσλήψεις υγειονομικών, 

έγινε ορθολογική χρήση του υγειονομικού υλικού και των μέτρων ατομικής προστασίας, δημιουργήθηκε απόθεμα 

υλικού, αναπτύχθηκαν οι Κινητές Ομάδες Υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Επιπλέον, μέσα από την κρίση αναδείχτηκαν και οι διαχρονικές αδικίες εις βάρος των Νοσηλευτών, οι οποίες 

αναγνωρίστηκαν από το σύνολο της κοινωνίας αλλά και της πολιτείας. Η θεσμοθέτηση του Κλάδου Νοσηλευτών 

Π.Ε. – Τ.Ε. στο Ε.Σ.Υ., καθώς και η ολική αναθεώρηση της λειτουργίας του θεσμού των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων, 

θα επιφέρουν την ολιστική αναβάθμιση στο σύνολο των υπηρεσιών υγείας, η οποία θα εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα 

του συστήματος και θα εξελίξει ακόμη περισσότερο τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Επιπλέον, το ενδεχόμενο 

δημιουργίας του Κλάδου των Βοηθών Νοσηλευτών του Ε.Σ.Υ., θα λειτουργούσε ακόμη πιο εποικοδομητικά για το Ε.Σ.Υ.

Όλα τα μέλη της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., δεν εφησυχάζουν, ούτε επαναπαύονται, καθώς, ούτε η πανδημία 

εξαφανίστηκε, αλλά ούτε και τα προβλήματα στο επαγγελματικό πεδίο των Νοσηλευτών. Έτσι τιμώντας όλους 

τους Νοσηλευτές και το Νοσηλευτικό Προσωπικό, συνεχίζουμε ενωμένοι τον υγιή συνδικαλιστικό αγώνα μας, με 

ήθος και διαφάνεια και διεκδικούμε:

α) Κλάδο Νοσηλευτών Π.Ε. – Τ.Ε. του Ε.Σ.Υ.
β) Προσλήψεις μόνιμων Νοσηλευτών.
γ) Μονιμοποίηση επικουρικού νοσηλευτικού προσωπικού.
δ) Ένταξη στο ασφαλιστικό καθεστώς των Β.Α.Ε.

2β

Δελτίο Τύπου για την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών 2020

12.05.2020
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Ενημέρωση των μελών για την απόφαση άρσης αναστολής 
κανονικών άδειών Νοσηλευτών.

2β

Στις 28-05-2020 εξεδόθη η υπ’ αριθμ. πρωτ. 4075/28-05-2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας, η 

οποία αφορά την άρση της αναστολής των κανονικών αδειών του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του 

Υπουργείου Υγείας, των Κεντρικών Υπηρεσιών των Υγειονομικών Περιφερειών, των νοσοκομείων του ΕΣΥ, του 

ΕΚΑΒ, του ΕΟΔΥ, του ΕΚΕΑ, της ΕΚΑΠΥ, του ΙΦΕΤ και των Δημοσίων Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

(Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία και Τοπικά Ιατρεία), καθώς και των 

Τοπικών Ομάδων Υγείας σε όλη τη χώρα, από λήψεως του παρόντος, μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

29.05.2020

Ο Δήμος Αστυπάλαιας υλοποιώντας μια ιδέα νεαρών ξενοδόχων του νησιού κατήρτισε κατάλογο τουριστικών 

καταλυμάτων με σκοπό να προσφέρει στο ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό του Ε.Σ.Υ. τέσσερις  

ημέρες δωρεάν διακοπών από 15/06/20 έως 30/06/20 ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης στην προσπάθεια 

τους για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η προσφορά καλύπτει δωρεάν 4 διανυκτερεύσεις σε κάποιο από τα συμβεβλημένα καταλύματα που 

αναφέρονται στην άνω ιστοσελίδα, δωρεάν ακτοπλοϊκή μετακίνηση από Πειραιά προς Αστυπάλαια (μετ’ 

επιστροφής συμπεριλαμβανομένου αυτοκινήτου) για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Ε.Σ.Υ και 

αεροπορικά εισιτήρια με τηSkyexpress από Αθήνα προς Αστυπάλαια (μετ’ επιστροφής) για εργαζομένους σε 

Μ.Ε.Θ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα

www.visitastypalea.com

Ενημέρωση των μελών για το Δήμο Αστυπάλαιας και τις ημέρες 
δωρεάν διακοπών από 15/06/2020 έως 30/06/2020.

ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

Ο Δήμος Αστυπάλαιας σε συνεργασία με μεγάλη μερίδα ξενοδόχων,
προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ 4ήμερη διαμονή για το διάστημα

από 15 Ιουνίου 2020 έως και 30 Ιουνίου 2020.

Η προσφορά ισχύει αυστηρά για όλο το υγειονομικό προσωπικό του Ε.Σ.Υ.

Για περισότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο...

ΠΑΜΕ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ

ε) Ειδικό μισθολόγιο.
στ) Ενισχυμένη χρηματοδότηση για τις υπηρεσίες υγείας.
η) Εξασφάλιση επάρκειας υγειονομικού υλικού και μέτρων ατομικής     προστασίας.
θ) Εξασφάλιση ασφάλειας του εργασιακού περιβάλλοντος.
Καλούμε όλα τα Πρωτοβάθμια Σωματεία μας ανά την Επικράτεια, να συνεχίσουν τις δράσεις τους, 

υποστηρίζοντας διαρκώς, το έργο των Νοσηλευτών και διεκδικώντας τα δικαιώματά τους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

29.05.2020

http://www.visitastypalea.com
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26.06.2020

2β

Στο πλαίσιο 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. και του Διοικητικού Συμβουλίου του 

ΣΥ.ΝΟ. Θεσσαλονίκης, επισκέφθηκαν το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας στις 22/06/2020, το Γενικό Νοσοκομείο 

Δράμας και το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών στις 23/06/2020 και το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 

«Ιπποκράτειο», καθώς και το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» στις 24/06/2020.

Επισκέψεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. από 
τις 22.06.2020 έως 24.06.2020 σε Νοσοκομεία της Βορείου 
Ελλάδας (Καβάλας, Δράμας, Σερρών, Θεσσαλονίκης).

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων όλα τα μέλη της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., αλλά και όλοι 

οι παρευρισκόμενοι (Βοηθοί Νοσηλευτών, Πρόεδροι και μέλη Σωματείων Εργαζομένων), 

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. Νομοθετική ρύθμιση του επιδόματος ευθύνης Προϊσταμένων Νοσηλευτών στα 

290€

4. 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. Αντιστοίχηση πτυχίων ΤΕ σε ΠΕ.

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.

Παράλληλα με τις ενημερώσεις, πραγματοποιήθηκαν και κατ’ ίδιαν συναντήσεις με 

όλους τους Διοικητές των προαναφερθέντων Νοσοκομείων, καθώς και με τον Διοικητή 

και την Υποδιοικήτρια της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, στις 

οποίες συζητήθηκαν ολιστικά τα τεκταινόμενα στο χώρο των υπηρεσιών υγείας, με 

ενδελεχή αναφορά στα ζητήματα των  νοσηλευτών.

Συμπερασματικά, μέσω της δια ζώσης επικοινωνίας με τους συναδέλφους, προέκυψαν 

αισιόδοξα και θετικά μηνύματα, σε ότι αφορά την επαγγελματική και επιστημονική 
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κατοχύρωση, αλλά και την αναδιαμόρφωση του νοσηλευτικού επαγγέλματος, τα οποία μέσα από τον υγιή 

συνδικαλισμό και τη διαφάνεια, θα οδηγήσουν εκ του ασφαλούς, τους νοσηλευτές στη συνεχιζόμενη εξέλιξη και 

στην κοινωνική καταξίωση. Παράλληλα, δόθηκαν διευκρινίσεις και αποσαφηνίστηκαν οι όποιες παρερμηνείες και 

σκοπιμότητες, οι οποίες είχαν τεχνηέντως διαρρεύσει στη νοσηλευτική κοινότητα, με σαφή σκοπό τη δημιουργία 

ψευδών πεποιθήσεων και πόλωσης στις τάξεις των νοσηλευτών και των βοηθών νοσηλευτών, υπονομεύοντας 

την εργασιακή αλληλεγγύη και ευημερία, στο βωμό της συνδικαλιστικής ανεπάρκειας.

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 και στην ηγεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, για την 

«ένθερμη» 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 Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

2β

Στις 08 Ιουλίου 2020, η ποδοσφαιρική ομάδα της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., θα συμμετέχει στο Ποδοσφαιρικό 

Τουρνουά των Εργαζομένων της «Πρώτης Γραμμής». Σε αυτό το ιδιαίτερο ποδοσφαιρικό γεγονός, το οποίο θα 

διεξαχθεί στο Γήπεδο Καματερού στις 18:00 μ.μ., (Ταχ. Δ/νση: Ιερού Λόχου 34, Καματερό), θα συμμετέχουν 

επίσης οι Εργαζόμενοι στις Σταθερές Συγκοινωνίες της Αθήνας, καθώς και οι Παλαίμαχοι Ποδοσφαιριστές 

Καματερού.

Κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, όλοι μαζί Νοσηλευτές – Εργαζόμενοι στις Σταθερές Συγκοινωνίες 

της Αθήνας, καταφέραμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε όλους, προστατεύοντας τη Δημόσια Υγεία και 

Ασφάλεια. Μέσα από το ποδοσφαιρικό τουρνουά, ήρθε η στιγμή να ανταποδώσουμε το χειροκρότημα και το 

σεβασμό μας, σε όλους τους πολίτες, οι οποίοι με τη σειρά τους, τήρησαν τα μέτρα προστασίας και απέδειξαν ότι 

διακατέχονται από υψηλό αίσθημα ατομικής και κοινωνικής ευθύνης.

Για το σκοπό αυτό, η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. καλεί όλα τα μέλη της να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική 

δράση, ενώ παράλληλα ευχαριστεί θερμά τον Πρέσβη του Συλλόγου Γονέων και 

Κηδεμόνων Παιδιών με Νεοπλασματικές Παθήσεις του Νοσοκομείου Παίδων Αγ. 

Σοφία κ. Γιαννακουδάκη Ευάγγελο για την ευγενική προσφορά του στην διεξαγωγή 

του αγώνα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

Συμμετοχή της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. στο Ποδοσφαιρικό Τουρνουά 
Εργαζομένων της «Πρώτης Γραμμής».

08.07.2020

Στο πλαίσιο της πανελλαδικής επικοινωνίας με όλα τα Πρωτοβάθμια Σωματεία (ΣΥ.ΝΟ.), αντιπροσωπία των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. και μελών του ΣΥ.ΝΟ. Κορίνθου, επισκέφθηκαν το 

Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου 10/07/2020.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης όλα τα μέλη της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., αλλά και όλοι οι παρευρισκόμενοι (βοηθοί 

Νοσηλευτών, υγειονομικό προσωπικό), ενημερώθηκαν για τις πρόσφατες θετικές εξελίξεις του επαγγέλματος 

των νοσηλευτών:

Επίσκεψη του Διοικητικού Συμβούλιο της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. στο 
Γ.Ν. Κορίνθου.

10.07.2020
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2β

1. Έναρξη του θεσμού των νοσηλευτικών ειδικοτήτων.

2. Νομοθετική ρύθμιση του επιδόματος ευθύνης Προϊσταμένων Νοσηλευτών στα 290€

3. 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. Ένταξη των νοσηλευτών στο Ασφαλιστικό καθεστώς των Β.Α.Ε..

5. Δικαστική διεκδίκηση αναδρομικής καταβολής του επιδόματος ευθύνης των Προϊσταμένων Νοσηλευτών 

για τη διετία 2018 – 2020.

Παράλληλα με την ενημέρωση, διεξήχθη κατόπιν αιτήματος της Ψυχιατρικής Κλινικής του Γ.Ν. Κορίνθου, ένα 

εξειδικευμένο κλινικό φροντιστήριο με τίτλο: «Αντιμετώπιση βίαιης και επιθετικής συμπεριφοράς – Τεχνικές 

αποκλιμάκωσης».

Συμπερασματικά, μέσω της δια ζώσης επικοινωνίας με τους συναδέλφους, αναπτύχθηκαν ενδελεχώς και 

αποσαφηνίστηκαν όλα τα φλέγοντα ζητήματα, τα οποία απασχολούν τους Νοσηλευτές, καταρρίπτοντας όλη την 

παραφιλολογία και παραπληροφόρηση σχετικά με τα επαγγελματικά δρώμενα, η οποία σκοπίμως καλλιεργείται, 

εξυπηρετώντας μικροπολιτικές συνδικαλιστικής ανεπάρκειας.

Προέκυψαν θετικά μηνύματα, σε ότι αφορά την επαγγελματική και επιστημονική κατοχύρωση, αλλά και την 

αναδιαμόρφωση του νοσηλευτικού επαγγέλματος, τα οποία μέσα από τον υγιή συνδικαλισμό και τη διαφάνεια, 

θα οδηγήσουν εκ του ασφαλούς, τους νοσηλευτές στη συνεχιζόμενη εξέλιξη και στην κοινωνική καταξίωση. 

Παράλληλα, δόθηκαν διευκρινίσεις και αποσαφηνίστηκαν οι όποιες παρερμηνείες και σκοπιμότητες, οι οποίες 

είχαν τεχνηέντως διαρρεύσει στη νοσηλευτική κοινότητα, με σαφή σκοπό τη δημιουργία ψευδών πεποιθήσεων και 

πόλωσης στις τάξεις των νοσηλευτών και των βοηθών νοσηλευτών, υπονομεύοντας την εργασιακή αλληλεγγύη 

και ευημερία, στο βωμό της συνδικαλιστικής ανεπάρκειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του προς τη Διευθύντρια 

Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Δρ. Βασιλική Κολλιού, καθώς και σε όλους τους συμμετέχοντες για την εγκάρδια 

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 Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης
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Στις 08 Ιουλίου 2020, η ποδοσφαιρική ομάδα της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., συμμετείχε στο Ποδοσφαιρικό 

Τουρνουά των Εργαζομένων της «Πρώτης Γραμμής», το οποίο διεξήχθη στο Γήπεδο Καματερού στις 18:00 

μ.μ. και συμμετείχαν οι Εργαζόμενοι στις Σταθερές Συγκοινωνίες της Αθήνας (ΣΤΑΣΥ), καθώς και η ομάδα 

Παλαίμαχων Ποδοσφαιριστών Καματερού, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 

Παιδιών με Νεοπλασματικές Παθήσεις του Νοσοκομείου Παίδων Αγ. Σοφία «Η Πίστη».

Πριν την έναρξη του τουρνουά κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή, προς τιμήν όλων των θυμάτων της πανδημίας 

COVID – 19. Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε η ανταλλαγή αναμνηστικών κυπέλων μεταξύ των ομάδων, στο 

πλαίσιο της ηθικής αναγνώρισης των προσπαθειών των εργαζομένων της «Πρώτης Γραμμής». Σε ότι αφορά το 

αγωνιστικό μέρος η ομάδα της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., ηττήθηκε με σκορ 3-2 από την ομάδα της ΣΤΑΣΥ και με 4-1 

από την ομάδα Παλαίμαχων Ποδοσφαιριστών Καματερού.

Το ιδιαίτερο ποδοσφαιρικό γεγονός ανέδειξε το αμοιβαίο πνεύμα αλληλεγγύης και αναγνώρισης της τιτάνιας 

προσπάθειας όλων των εργαζομένων, κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID – 19, ώστε να εξασφαλίσουν την 

ασφαλή καθημερινότητα για όλους τους συμπολίτες μας. Παράλληλα δε, έδωσαν το μήνυμα σε όλα τα μέλη του 

Συλλόγου «Η Πίστη», ότι παραμένουν δίπλα τους και στηρίζουν το έργο τους, ως συμπαίκτες «Πρώτης Γραμμής».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., ευχαριστεί θερμά τον Πρέσβη του Συλλόγου Γονέων 

και Κηδεμόνων Παιδιών με Νεοπλασματικές Παθήσεις του Νοσοκομείου Παίδων Αγ. Σοφία κ. Ευάγγελο 

Γιαννακουδάκη για την ευγενική προσφορά του, στην διεξαγωγή του αγώνα και συγχαίρει την ομάδα των 

Εργαζομένων στις Σταθερές Συγκοινωνίες της Αθήνας (ΣΤΑΣΥ) και την ομάδα Παλαίμαχων Ποδοσφαιριστών 

Καματερού για τη συμμετοχή τους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

2β
Ποδοσφαιρικό Τουρνουά Εργαζομένων της «Πρώτης Γραμμής»: Η 
ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. συμπαίκτης του Συλλόγου «Η Πίστη».

11.07.2020
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Επισκέψεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. 
σε Νοσοκομεία της 3ης & 5ης Υ.Πε στις 15.07.2020 έως και τις 
16.07.2020.

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,

20.07.2020

2β
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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 Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

2β
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Ανακοίνωση για τις καταθέσεις αιτήσεων για τη διεκδίκηση 
επιδόματος θέσης ευθύνης 2018 – 2020.

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., σε συνέχεια θετικής απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, 

συντονίζει την κατάθεση ομαδικών αγωγών για την αναδρομική και έντοκη διεκδίκηση του ποσού, το οποίο 

αντιστοιχεί στη μηνιαία διαφορά των σαράντα (40) ευρώ μεταξύ του επιδόματος θέσης που λαμβάνουν οι 

προϊστάμενοι οργανικών μονάδων επιπέδου τμήματος του Δημοσίου, των ν.π.δ.δ., των Ο.Τ.Α. και των ν.π.ι.δ. του 

δημόσιου τομέα και του αντίστοιχου επιδόματος που λαμβάνουν οι προϊστάμενοι των τμημάτων της νοσηλευτικής 

υπηρεσίας των νοσοκομείων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Νόμου 4354/2015. Η συγκεκριμένη 

αξίωση, που αφορά την διετή περίοδο των ετών 2018 έως και 2020, υπερβαίνει το ποσό των χιλίων (1.000,00) 

ευρώ, συνυπολογιζομένου του τόκου υπερημερίας, όπως ακριβώς συνέβη και με την αντίστοιχη διεκδίκηση των 

ετών 2016 έως 2018.

Για το σκοπό αυτό, καλούνται τα μέλη της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., όπως συμπληρώσουν και παραδώσουν την 

αντίστοιχη αίτηση στον αντίστοιχο αντιπρόσωπο της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. σε κάθε υγειονομική μονάδα, μέχρι τις 

30 Ιουλίου 2020.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

21.07.2020
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Στο πλαίσιο της ανείπωτης τραγωδίας, η οποία έπληξε το Λίβανο, μετά τη χαοτική  έκρηξη στο λιμάνι της 

Βηρυτού, βυθίζοντας στο πένθος όλη τη χώρα, η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., ως ένδειξη αλληλεγγύης απέναντι στους 

πολίτες του Λιβάνου αλλά και στους επαγγελματίες υγείας, απέστειλε επιστολή συμπαράστασης στην Πρεσβεία 

του Λιβάνου στην Αθήνα, εκφράζοντας τα θερμά συλλυπητήρια για τις απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, αλλά και 

τον απεριόριστο σεβασμό για το έργο το οποίο επιτελούν οι επαγγελματίες υγείας, ώστε να περιθάλψουν τους 

τραυματίες και να προστατέψουν τη Δημόσια Υγεία, με την ευχή να ελαχιστοποιηθούν και να επουλωθούν το 

συντομότερο δυνατό, οι πληγές που άφησε πίσω της η τραγωδία.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

13.08.2020

Επιστολή αλληλεγγύης και συμπαράστασης προς τους Επαγγελματίες 
Υγείας και τους Πολίτες του Λιβάνου.
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Οι ανάγκες για αίμα δεν σταματούν ποτέ και μάλιστα αυξάνονται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω μείωσης 

της καθιερωμένης προσφοράς. Ιδιαίτερα φέτος, λόγω και της πανδημίας της Covid-19, η ανάγκη για εθελοντική 

προσφορά αίματος είναι πολύ μεγαλύτερη, προκειμένου να καλυφθούν οι συμπολίτες μας που μεταγγίζονται 

τακτικά, αλλά και οι ασθενείς που χρειάζεται να χειρουργηθούν.

Για τους λόγους αυτούς, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 

καλούν νέους και παλιούς εθελοντές αιμοδότες σε έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία, την Πέμπτη 27 Αυγούστου στο 

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.

Η αιμοληψία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από το εξειδικευμένο προσωπικό του ΕΚΕΑ και όλες οι 

μονάδες αίματος που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν για την κάλυψη αναγκών στα νοσοκομεία της χώρας.

Ο χώρος του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών είναι αποστειρωμένος και απολύτως ασφαλής. Τονίζεται ότι για 

τη διεξαγωγή της αιμοδοσίας θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των εθελοντών αιμοδοτών και 

συγκεκριμένα:

▶ η χορήγηση του προβλεπόμενου από τον ΕΟΔΥ εξοπλισμού ατομικής προστασίας (μάσκες, γάντια, 

αντισηπτικό) για το προσωπικό και τους εθελοντές αιμοδότες που θα συμμετάσχουν

▶ η αποστείρωση του απαραίτητου εξοπλισμού

▶ η τήρηση των αποστάσεων μεταξύ των καρεκλών αιμοδοσίας

▶ ο ορισμός ραντεβού τηλεφωνικά, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα συγχρωτισμού στο 

2132146726, καθημερινά (09:00-15:00).

Επιπλέον, κάθε εθελοντής αιμοδότης μπορεί να πληροφορείται τις επικείμενες αιμοδοσίες που 

προγραμματίζονται σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλους φορείς, σε 

ειδική ενότητα που ανανεώνεται συνεχώς στην ιστοσελίδα του Ε.ΚΕ.Α.

Ενημέρωση των μελών για την έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία  του 
Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας: «Οι ανάγκες για αίμα δεν κάνουν 
διακοπές».

25.08.2020
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Ενημέρωση των μελών της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. - Ε.Σ.Υ. για τη διενέργεια 
της αξιολόγησης του προσωπικού του Δημοσίου Τομέα 2019 και 
τη συμπλήρωση έκθεσης αξιολογούμενων από 21/9/2020 έως 
02/10/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η αξιολόγηση διενεργείται από 15 Ιουλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020. Το χρονικό διάστημα διενέργειας 

της αξιολόγησης για το έτος 2019 αναπροσαρμόστηκε ως άνω λόγω των εκτάκτων συνθηκών της πανδημίας 

COVID-19. Ειδικότερα, τα επιμέρους χρονικά διαστήματα για τις αντίστοιχες ενέργειες Διευθύνσεων Διοικητικού, 

Αξιολογούμενων και Αξιολογητών στην ηλεκτρονική εφαρμογή της αξιολόγησης ορίζονται ως εξής:

▶ Από 15/7/2020 έως 18/9/2020 η οικεία Διεύθυνση Διοικητικού/ Προσωπικού εκτελεί τις απαραίτητες 

κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες για την έναρξη της συμπλήρωσης των εκθέσεων αξιολόγησης.

▶ Από 21/9/2020 έως 2/10/2020 ο αξιολογούμενος ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης 

αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως.

▶ Από 5/10/2020 έως 20/11/2020 ο αξιολογητής Α΄ ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης 

αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως.

▶ Από 23/11/2020 έως 31/12/2020 ο αξιολογητής Β΄ ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης 

αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως.

Αναλυτικά η εγκύκλιος: 

https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2020/07/eggr14000-20200715.pdf

20.09.2020

2β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Εσωτερικών

21.09.2020

Ενημέρωση για την απόρριψη από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων κατά της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.

Όπως ήδη γνωρίζετε, με την από 07-02-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ ο κ. 

Αριστείδης Δάγλας εξέπεσε της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ.

Κατά της ως άνω απόφασης ο κ. Δάγλας κινήθηκε δικαστικώς, κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών 

μέτρων. Ήδη στις 29-06-2020 συζητήθηκε το αίτημά του περί της χορήγησης προσωρινής διαταγής, το οποίο 

και απερρίφθη.

Εν συνεχεία και δη στις 21-07-2020 συζητήθηκε η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, η οποία ομοίως απερρίφθη 

https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2020/07/eggr14000-20200715.pdf
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με την υπ’ αριθμ. 4190/01-09-2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Εν προκειμένω είναι χαρακτηριστικό, ότι με την αίτηση ασφαλιστικών ο κ. Δάγλας ζήτησε, μεταξύ άλλων, τον 

ορισμό προσωρινής διοικούσας επιτροπής για την ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ. Με τον τρόπο αυτό ο κ. Δάγλας επιδίωξε 
επί της ουσίας να παραδοθεί η διοίκηση της Ομοσπονδίας από τα αιρετά και δημοκρατικώς 
εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε άλλα πρόσωπα, που προσδιόρισε και πρότεινε ο 
ίδιος στο Δικαστήριο.

Το εν λόγω αίτημα απερρίφθη, βέβαια, ως απαράδεκτο, δοθέντος ότι ο αιτών όφειλε να ακολουθήσει 

διαφορετική δικονομική διαδικασία και δη αυτή της εκουσίας δικαιοδοσίας και όχι εκείνη των ασφαλιστικών 

μέτρων. Το ζήτημα αυτό του απαραδέκτου λόγω εσφαλμένης διαδικασίας αναδείχθηκε από το δικόγραφο της 

ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ. και έγινε, όπως ήταν αναμενόμενο, δεκτό.

Μετά, λοιπόν, από την αίσια έκβαση της δίκης των ασφαλιστικών μέτρων, τα εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ. της 

ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ. δηλώνουν αποφασισμένα να συνεχίσουν τον υγιή συνδικαλιστικό τους αγώνα, προασπίζοντας 

με κάθε τρόπο τα συμφέροντα των νοσηλευτών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

2β

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., στο πλαίσιο των πρωτοφανών καταστροφών, οι οποίες έλαβαν χώρα στην Καρδίτσα, 

καλεί όλα τα μέλη της στην Αττική και όλα τα μέλη των Πρωτοβάθμιων Σωματείων, στη συλλογή ειδών πρώτης 

ανάγκης.

Για τον σκοπό αυτό, όσοι  επιθυμούν, μπορούν να προσφέρουν εθελοντικά τα κάτωθι είδη:

Μακαρόνια –  Όσπρια – Γάλα εβαπορέ – Κονσέρβες – Δημητριακά – Καφέ – Πελτέδες – Κλινοσκεπάσματα – 

Πετσέτες – Λάδι – Καθαριστικά δαπέδου.

Σημείο συγκέντρωσης: Γραφεία  ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. (Βασ. Σοφίας 117, Αμπελόκηποι).

Ώρες: Δευτέρα έως Παρασκευή (15:00 – 18:00), έως 09 Οκτωβρίου 2020.

Όλα τα συγκεντρωμένα είδη θα αποσταλούν από την  ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του 

Δήμου Καρδίτσας.

Η αλληλεγγύη και η συμπαράσταση των Νοσηλευτών απέναντι σε όλους τους πολίτες της Καρδίτσας αποτελεί 

ηθική υποχρέωση όλων μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

Πρωτοβουλία στις 02.10.2020 για τη συλλογή ειδών πρώτης 
ανάγκης για την Καρδίτσα.

02.10.2020
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Δελτίο Τύπου για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 2020.

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας για την  Ψυχική Υγεία΄2020, επισημαίνει την 

αναγκαιότητα για καθολική μέριμνα από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τις πολιτικές για την ψυχική 

υγεία, με γενικό στόχο την κοινωνική ευαισθητοποίηση για θέματα ψυχικής υγείας σε όλο τον κόσμο και την 

κινητοποίηση των προσπαθειών για την υποστήριξη της ψυχικής υγείας.

Δυστυχώς η ψυχική υγεία εξακολουθεί να παραμένει στη σκιά των υγειονομικών εξελίξεων, όντας ένας από 

τους πιο παραμελημένους τομείς της δημόσιας υγείας. Καθώς δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο 

έχουν πληγεί από την πανδημία COVID-19, η μέριμνα για την ψυχική τους υγεία δεν είναι η αρμόζουσα και σε 

πολλές περιπτώσεις δεν υφίσταται.

Οι επαγγελματίες ψυχικές  υγείας και κυρίως οι Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας έχουν επωμιστεί μεγάλο 

βάρος των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στην ψυχική υγεία των πολιτών, με αποτέλεσμα και οι ίδιοι 

να χρειάζονται υποστήριξη χωρίς αυτή να είναι διαθέσιμη από τις υπηρεσίες τους. Οι προκλήσεις, οι οποίες 

αντιμετωπίζουν είναι συνεχώς αυξανόμενες και δυσανάλογες με τον αριθμό των υπηρετούντων Νοσηλευτών 

Ψυχικής Υγείας, με αποτέλεσμα την αύξηση των ψυχοπιεστικών παραγόντων στο εργασιακό τους περιβάλλον.

Οι Διεθνείς Φορείς αναφέρουν ότι η ανάγκη για ψυχική υγεία και ψυχοκοινωνική υποστήριξη θα αυξηθεί 

σημαντικά τους επόμενους μήνες και χρόνια και για το σκοπό αυτό η επένδυση σε προγράμματα ψυχικής υγείας 

σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, είναι πλέον πιο σημαντικά από ποτέ. Γι’ αυτό ο στόχος της φετινής εκστρατείας της 

Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας είναι η αύξηση των επενδύσεων στην ψυχική υγεία.

Στην Ελλάδα η ανάπτυξη και η αναδιοργάνωση όλου του πλαισίου των παρεχόμενων υπηρεσιών ψυχικής 

υγείας σε όλα τα επίπεδα κρίνεται απολύτως αναγκαία, όπως επίσης και η άμεση ενίσχυση των Υπηρεσιών 

Ψυχικής Υγείας με Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας είναι πιο επιτακτική από ποτέ, ώστε να διασφαλιστεί στο έπακρο η 

αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας προς όλους τους πολίτες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

10.10.2020

2β
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2β
Ενημέρωση των μελών για την αναστολή διενεργείας αρχαιρεσιών 
για την ανάδειξη οργάνων Διοίκησης των Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου του Υπουργείου Υγείας, από 02.11.2020 έως 
και 30.11.2020.

01.11.2020

Διαβάστε περισσότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

http://pasyno.gr/wp-content/uploads/2020/11/document.pdf

Ενημέρωση των μελών για την αναστολή των κανονικών αδειών 
από το Υπουργείο Υγείας.

03.11.2020

Διαβάστε περισσότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

http://pasyno.gr/wp-content/uploads/2020/11/anastoli-kanonikon-adeiwn.pdf

Ενημέρωση των μελών στις 03.11.2020 για την αναστολή 
διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη αιρετών στα Υπηρεσιακά 
Συμβούλια, από το Υπουργείο Εσωτερικών.

03.11.2020

Διαβάστε περισσότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

http://pasyno.gr/wp-content/uploads/2020/11/anastoli-dienergeias-eklogon.pdf

Ενημέρωση των μελών για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα 
από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 
Νοεμβρίου 2020.

09.11.2020

Διαβάστε περισσότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

http://pasyno.gr/wp-content/uploads/2020/11/ΥΑ-ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ-11-2020.pdf

http://pasyno.gr/wp-content/uploads/2020/11/document.pdf
http://pasyno.gr/wp-content/uploads/2020/11/anastoli-kanonikon-adeiwn.pdf
http://pasyno.gr/wp-content/uploads/2020/11/anastoli-dienergeias-eklogon.pdf
http://pasyno.gr/wp-content/uploads/2020/11/%CE%A5%CE%91-%CE%9A%CE%9F%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%99%CE%9F%CE%A3-11-2020.pdf
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ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής  - Υπόμνημα προς το Υπουργείο 
Υγείας για την υποστελέχωση από Νοσηλευτές στις Υπηρεσίες 
Ψυχικής Υγείας.

Αναφορικά με το σοβαρότατο πρόβλημα της υποστελέχωσης των Υπηρεσιών και Δομών Ψυχικής υγείας σε 

νοσηλευτικό προσωπικό, ο Σύλλογος Νοσηλευτών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων ΕΣΥ του Ν. Αττικής στο πλαίσιο 

των καταστατικών του σκοπών σας επισημαίνει τα ακόλουθα: 

Ως προς την εξωνοσοκομειακή παροχή υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (Δομές Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης), 

οι υπηρεσίες διακρίνονται σε Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Κινητές μονάδες Ψυχικής Υγείας, Εξειδικευμένες Δομές 

(Προγράμματα) Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, Κέντρα Ημερήσιας Νοσηλείας, Ξενώνες Ψυχοκοινωνικής 

Αποκατάστασης, Οικοτροφεία και Προστατευόμενα Διαμερίσματα Αυτόνομής Διαβίωσης, οι οποίες υπάγονται 

είτε στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, είτε στα Γενικά Νοσοκομεία. Εκ του γεγονότος ότι λόγω της οικονομικής κρίσης, 

δεν πραγματοποιούνται μαζικές προσλήψεις νοσηλευτών και επαγγελματιών υγείας στο Δημόσιο Τομέα την 

τελευταία δεκαετία, έχουν προκύψει τεράστια προβλήματα, τα οποία δυσχεραίνουν διαχρονικά το έργο των 

νοσηλευτών στις υπηρεσίες υγείας. Τα εν λόγω προβλήματα είναι άμεση απόρροια της μεγάλης αριθμητικής 

μείωσης των νοσηλευτών, λόγω συνταξιοδοτήσεων, μακροχρόνιων αναρρωτικών αδειών (χρόνια νοσήματα, 

κυρίως λόγω του μεγάλου μέσου όρου ηλικίας των νοσηλευτών που ανέρχεται στα 47.5 έτη), η οποία, σε 

συνδυασμό με την αυξανόμενη ζήτηση υπηρεσιών ψυχικής υγείας (η δύναμη κλινών ανά ψυχιατρική κλινική 

υπερβαίνει το ποσοστό κάλυψης στην πλειοψηφία των περιπτώσεων) έχει προκαλέσει εργασιακή «ασφυξία» 

στο ελάχιστο πλέον εναπομείναν νοσηλευτικό προσωπικό. Οι υπηρεσίες Ψυχικές Υγείας (Ν.Π.Δ.Δ. – Ν.Π.Ι.Δ.) για 

τους ενήλικες, διακρίνονται ως προς την ενδονοσοκομειακή νοσηλεία στις Ψυχιατρικές Κλινικές (Τμήματα Οξέων 

Περιστατικών, Ψυχιατρικά Τμήματα Εισαγωγών) των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων, στις Ψυχιατρικές Κλινικές των 

Γενικών Νοσοκομείων (που δεν λειτουργούν σε όλα τα νοσοκομεία) Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας για Παιδιά και 

Εφήβους παρέχονται στα Παιδιατρικά Νοσοκομεία και σε πολύ περιορισμένο αριθμό σε Γενικά Νοσοκομεία. 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (World Mental Health Atlas 2017), αναλογούν 23.5 

νοσηλευτές / 100,000 κατοίκους στις χώρες υψηλού εισοδήματος, 6,8 / 100.000 στις χώρες υψηλού 

μεσαίου εισοδήματος, 1.4 / 100.000 στις χώρες χαμηλού – μεσαίου εισοδήματος και 0.3 / 100.000 στις 

χώρες χαμηλού εισοδήματος. Αναφορικά με την Ελλάδα, η συγκεκριμένη αναλογία, δεν αντικατοπτρίζει πλήρως 

την πραγματικότητα, καθώς ο συγκεκριμένος αριθμός αναφέρεται στο σύνολο του νοσηλευτικού προσωπικού, 

χωρίς να γίνεται διαχωρισμός στους νοσηλευτές Π.Ε./Τ.Ε. και στους εξειδικευμένους νοσηλευτές ψυχικής υγείας 

(κατόχους νοσηλευτικής ειδικότητας ψυχικής υγείας). Επιπλέον, και σύμφωνα με διεθνή δεδομένα (ενδεικτικά), σε 

ότι αφορά τη στελέχωση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας με Νοσηλευτές σε σχέση με τους ασθενείς, οι αντιστοιχίες 

Νοσηλευτών – Ασθενών ανέρχονται σε 1:6 (California’s nurse-to-patent rato stafng law), 1:6 (Australian Nurs-

ing and Midwifery Federaton), 1:5 (Royal College of Psychiatry), 1:4 (Natonal Nurses United). Ειδικότερα, 

αναφορικά με την ενδονοσοκομειακή ψυχιατρική νοσηλεία, η αντιστοιχία νοσηλευτικού προσωπικού (νοσηλευτές 

- βοηθοί νοσηλευτών) προς ασθενείς ανέρχεται στην καλύτερη περίπτωση κατά την πρωινή βάρδια 5:35-40 

(μαζί με τον Προϊστάμενο Νοσηλευτή), στην απογευματινή και νυχτερινή βάρδια 2:35 – 40 (στην πλειοψηφία 

χωρίς την παρουσία Νοσηλευτή, με την παρουσία μόνο βοηθών Νοσηλευτών). Επιπροσθέτως, οι νοσηλευτές 

επιβαρύνονται με αλλότρια καθήκοντα λόγω έλλειψης βοηθητικού προσωπικού (προσωπικό εστίασης, επιμελητές 

ασθενών, προσωπικό ασφαλείας, προσωπικό τεχνικής και διοικητικής υπηρεσία), με αποτέλεσμα να εκτελούν 

αρμοδιότητες, οι οποίες αντιτίθενται στον επαγγελματικό τους προσανατολισμό και το καθηκοντολόγιο τους, και 

τους επιβαρύνουν παρανόμως με υποχρεώσεις οι οποίες δεν συνάδουν με τον επαγγελματικό και επιστημονικό 

08.01.2020
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τους ρόλο. Ο συνδυασμός της ανάθεσης αλλότριων καθηκόντων με τον υπερβολικό φόρτο εργασίας, δημιουργεί 

ένα επισφαλές εργασιακό περιβάλλον, το οποίο επηρεάζει πολύπλευρα όλο το σύστημα παροχής υπηρεσιών 

ψυχικής υγείας. Στο ήδη βεβαρυμμένο εργασιακό περιβάλλον, έρχεται να προστεθεί το μεγάλο ποσοστό ακούσιων 

νοσηλειών (εισαγγελικές παραγγελίες νοσηλείας – αναγκαστική νοσηλεία), που καλύπτει το 60% του συνόλου 

των εισαγωγών των ασθενών, είτε ως πρώτη είσοδο (εισαγωγή), είτε ως επανείσοδος, τις ημέρες εφημερίας. Η 

ακούσια νοσηλεία απαιτεί εξατομικευμένη νοσηλευτική - διεπιστημονική προσέγγιση και διαχείριση του ασθενή, 

καθώς, μόνο από τον «ορισμό» της, απορρέει «η παρά τη θέληση νοσηλεία», γεγονός το οποίο από μόνο του 

καταδεικνύει σοβαρή πιθανότητα

εκδήλωσης βίαιων συμπεριφορών. Επιπροσθέτως αν αναλογιστεί κανείς και το γεγονός ότι η δύναμη κλινών 

είναι κατά μέσο όρο 25 κλίνες τυπικά, αριθμός ό οποίος υπερκαλύπτεται ακόμα και σε πληρότητα 120%, 

γίνεται άμεσα αντιληπτό, ότι στην ουσία δεν υφίσταται θεραπευτικό περιβάλλον και είναι ευχερής η εκδήλωση 

αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών που θέτουν σε κίνδυνο την εργασιακή ασφάλεια και ευημερία των 

νοσηλευτών (ιδιαίτερα δε, κατά την απογευματινή και νυχτερινή βάρδια, στις οποίες το προσωπικό είναι φανερά 

αποδυναμωμένο) αλλά και την ασφάλεια των άλλων ασθενών και συνοδών. Παρόλο που είναι αδιαμφισβήτητο 

ότι οι υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ένα ασφαλές περιβάλλον για τους ασθενείς, 

ώστε να λάβουν την κατάλληλη θεραπεία, οι ελλείψεις προσωπικού υπονομεύουν αυτόν καθεαυτόν τον σκοπό 

του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης. Οι πάγιες ελλείψεις νοσηλευτών και οι «υποχρεωτικές» επιπλέον 

βάρδιες και υπερωρίες, οι επικίνδυνες και αγχωτικές συνθήκες εργασίας έχουν οδηγήσει την πλειοψηφία των 

νοσηλευτών σε επαγγελματική εξουθένωση, στην εκδήλωση αυτοάνοσων και χρόνιων νοσημάτων και στη 

γενικότερη επιβάρυνση της υγείας τους. Ειδικότερα οι Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας βρίσκονται στην πρώτη θέση 

σε ότι αφορά την εκδήλωση βίαιων συμπεριφορών εις βάρος τους, σε σχέση με τους υπόλοιπους επαγγελματίες 

υγείας. Η ασφάλεια των ιδίων αλλά και των ασθενών τίθεται σε διαρκή κίνδυνο, καθώς λόγω της ιδιαιτερότητας 

των ψυχικών παθήσεων, αλλά και των διαφορετικών αναγκών νοσηλείας (π.χ. ψυχιατροδικαστικοί ασθενείς), 

το θεραπευτικό πλαίσιο είναι συνεχώς μεταβαλλόμενο και ρευστό. Υπό αυτές τις συνθήκες και σε συνδυασμό 

με τις ελλείψεις προσωπικού, οι νοσηλευτές δεν μπορούν να εφαρμόσουν τις εξειδικευμένες γνώσεις τους 

(διδακτορικοί τίτλοι σπουδών, μεταπτυχιακές σπουδές, ειδικότητα ψυχικής υγείας) και αναλώνονται σε μεγάλο 

βαθμό σε ρόλους σίτισης και φύλαξης. Αξιοσημείωτο δε, είναι και το γεγονός (Γενικά Νοσοκομεία) ότι σε πολλές 

περιπτώσεις νοσηλευτές - κάτοχοι είτε ειδικότητας ψυχικής υγείας είτε μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης στην 

ψυχική υγεία, να απασχολούνται σε μη ψυχιατρικά τμήματα λόγω της γενικότερης υποστελέχωσης. 

Παρόμοια είναι και η κατάσταση στις δομές εξωνοσοκομειακής αποκατάστασης, όπου η υποστελέχωση 

έχει αλλάξει τον υπηρεσιακό και επιστημονικό προσανατολισμό τους και σε αρκετές περιπτώσεις, αντί να 

λειτουργούν ως εφαλτήριο για την κοινωνική επανένταξη των χρηστών τους, μετατρέπονται σε δομές χρόνιας 

και παρατεταμένης παραμονής. Η μεγάλη έλλειψη επαγγελματιών ψυχικής υγείας, αναγκάζει τους ελάχιστους 

νοσηλευτές να επιβαρύνονται με αλλότρια καθήκοντα διοικητικής και τεχνικής μέριμνας, ενώ η υποστελέχωση 

υποχρεώνει τους νοσηλευτές σε ατομικές βάρδιες (μονοβάρδιες), γεγονός πολύ επικίνδυνο και αντικείμενο σε 

κάθε έννοια ασφάλειας στην εργασία. Στις εξωνοσοκομειακές δομές τα προβλήματα, τα οποία προκύπτουν είναι 

πολυσύνθετα και λόγω της απόστασής τους από το νοσοκομείο, οι νοσηλευτές καλούνται να ανταποκριθούν σε 

ιδιαίτερες ανάγκες, όπως πχ στην άμεση ανάγκη διακομιδής ενοίκου σε εφημερεύον νοσοκομείο, με παράλληλη 

κάλυψη της βάρδιας από «on call» νοσηλευτή, ώστε να μην μείνει η δομή ακάλυπτη. Επιπρόσθετα, ένας κοινός 

αρνητικός παράγοντας ο οποίος επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το έργο των νοσηλευτών (ενδονοσοκομειακά 

και εξωνοσοκομειακά), είναι ο μεγάλος μέσος όρος ηλικίας των ασθενών και των ενοίκων (μ.ο. <45 έτη), ο 

οποίος επιφέρει σημαντικό βαθμό συννοσηρότητας, καθώς οι ασθενείς και οι ένοικοι πέραν της υφιστάμενης 

– ελεγχόμενης (στις εξωνοσοκομειακές δομές) ψυχικής διαταραχής, εμφανίζουν, χρόνια νοσήματα της ηλικίας 

τους (καρδιαγγειακές παθήσεις, καρκίνο, νευρολογικά νοσήματα, σακχαρώδη διαβήτη, χρόνια αποφρακτική 

πνευμονοπάθεια, αυτοάνοσα νοσήματα κλπ). Οι παθολογικές αυτές καταστάσεις, οι οποίες κατά περίπτωση 

εξελίσσονται και ως έκτακτα περιστατικά (τραυματισμοί από πτώσεις – κατάγματα, ανοιχτά τραύματα κλπ), 

σε συνδυασμό με την αποδυναμωμένη διασύνδεση, λόγω της έλλειψης προσωπικού, δυσχεραίνουν ακόμη 

περισσότερο το έργο των νοσηλευτών. Η κατάσταση αυτή διαφοροποιείται στα Γενικά Νοσοκομεία τα οποία έχουν 

άμεση διασύνδεση, ενώ στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία και στις εξωνοσοκομειακές δομές το πρόβλημα συνεχώς 

διογκώνεται, καθώς η διασύνδεση πραγματοποιείται μέσω του εφημερεύοντος νοσοκομείου, ειδικά κατά την 

απογευματινή – νυχτερινή βάρδια, όπου το νοσηλευτικό προσωπικό είναι διαχρονικά αποδυναμωμένο. 

3
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ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής – Δελτίο Τύπου για την 
αντιδεοντολογική και εκτός θεραπευτικού πλαισίου προσέγγιση σε 
θεραπευόμενους της Μονάδας Απεξάρτησης του 18 Άνω – Ψ.Ν.Α.

Στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων δε, η υποστελέχωση έχει εξουθενώσει τους νοσηλευτές 

που εργάζονται σε ένα «τοξικό» πλέον περιβάλλον, ενώ οι υπηρεσίες είναι ελάχιστες σε σχέση με τις ανάγκες 

των πολιτών.

Συμπερασματικά, και σε απόλυτη ταύτιση με τα ερευνητικά δεδομένα, προκύπτει, ότι η υποστελέχωση μαστίζει 

τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας και ιδιαιτέρως τους Νοσηλευτές, επιφέρει μόνο αρνητικές συνέπειες και είναι 

ηλίου φαεινότερο, ότι αν δεν υπάρξουν άμεσα μόνιμες προσλήψεις, η κατάσταση συνεχώς θα επιβαρύνεται εις 

βάρος των Νοσηλευτών, επηρεάζοντας συνολικά την ποιότητα τη ζωής τους, σε επαγγελματικό, επιστημονικό και 

κοινωνικό – οικογενειακό επίπεδο, με αρνητικό αντίκτυπο στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, η 

οποία πλέον αντί να είναι ανάλογη με το υψηλό μορφωτικό επίπεδο των νοσηλευτών, θα λειτουργεί αντιστρόφως 

ανάλογα, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο το εύρος των δυνατοτήτων τους για την παροχή εξατομικευμένης 

– εξειδικευμένης νοσηλευτικής φροντίδας προς όφελος των ασθενών και των οικογενειών τους. Λαμβάνοντας 

υπόψη τα παραπάνω θεωρούμε χρέος της Πολιτείας να εξασφαλίσει άμεσα την απαιτούμενη στελέχωση από 

Νοσηλευτές στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας, διότι η κατάσταση που επικρατεί είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνη, τόσο για 

τους ασθενείς όσο και για το προσωπικό.

Συνεπεία των ανωτέρω αιτούμαστε όπως προβείτε σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την επίλυση των 

ανωτέρω προβλημάτων, κυρίως δια της άμεσης πραγματοποίησης προσλήψεων Νοσηλευτών στις Υπηρεσίες 

ψυχικής υγείας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. του Νομού Αττικής

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Ελένη Ντάτση

3

Ο Σύλλογος Νοσηλευτών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων ΕΣΥ Ν. Αττικής, με αφορμή το ατυχές περιστατικό, 

σχετικά με τη μη διακριτική και εκτός θεραπευτικού πλαισίου προσέγγιση σε θεραπευόμενους της Μονάδας 

Απεξάρτησης του 18 Άνω – Ψ.Ν.Α., από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της Άμεσης Δράσης, με σκοπό 

τον έλεγχο ταυτοποίησης στοιχείων, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εξόδου τους, κατακρίνει τη εν λόγω 

συμπεριφορά, σε ότι αφορά τον τρόπο προσέγγισης για την διευθέτηση τη εν λόγω τυπικής διαδικασίας. Η 

διαχρονική πορεία των Προγραμμάτων Απεξάρτησης του 18 Άνω – Ψ.Ν.Α., προσφέρει αδιάλειπτα εξειδικευμένες 

υπηρεσίες προς τους εξαρτημένους ασθενείς και το κοινωνικό - οικογενειακό τους περιβάλλον, γεγονός το οποίο 

έχει γίνει αποδεκτό από όλο το κοινωνικό φάσμα, ενδυναμώνοντας με αυτό τον τρόπο τη συνεργασία όλων 

των φορέων, ως προς την ανάπτυξη συνεργασιών και συμμαχιών, ώστε οι συμμετέχοντες στα Προγράμματα 

Απεξάρτησης να έχουν ένα ασφαλές θεραπευτικό περιβάλλον, το οποίο δρα προστατευτικά, υποστηρικτικά και 

με ενσυναίσθηση, έτσι ώστε οι θεραπευόμενοι να μπορούν να ανταπεξέλθουν στην πορεία της ζωής «χωρίς 

εξαρτήσεις». Επιπλέον, καθώς, οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες υγείας των Προγραμμάτων Απεξάρτησης του 18 

Άνω – Ψ.Ν.Α., λειτουργούν ως ασπίδα προστασίας σε όλα τα στάδια των Προγραμμάτων και ως συνοδοιπόροι 

των θεραπευόμενων, αποτελούν το συνδετικό κρίκο (τους κοινωνούς) με τους Δημόσιους Λειτουργούς, έτσι 

ώστε να μπορούν όλοι μαζί συνεργατικά και διεπιστημονικά να παρέχουν όλα τα απαραίτητα εχέγγυα, ώστε 

οι θεραπευόμενοι να ολοκληρώσουν τα Προγράμματα, αλλά και να επανενταχθούν πλήρως στο κοινωνικό 

σύνολο. Το μη αποδεκτό σε μια δημοκρατική κοινωνία περιστατικό, μη ορθής προσέγγισης της ομάδας των 

θεραπευόμενων σε συνδυασμό με την αντιεπαγγελματική συμπεριφορά από τους Λειτουργούς της Δημόσιας 

Τάξης προς τους συνοδούς Λειτουργούς Ψυχικής Υγείας, αποτελεί προφανώς, μια λανθασμένη πρακτική, η οποία 

προκαλεί αρνητικές εντυπώσεις και δεν λειτουργεί υποστηρικτικά προς τους θεραπευόμενους πολίτες. Επιπλέον, 

αναδεικνύει την αναγκαιότητα άμεσης και στοχοποιημένης εκπαίδευσης προς τους Λειτουργούς της Δημόσιας 

Τάξης σε θέματα ψυχικής υγείας και απεξάρτησης.                           

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Νοσηλευτών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων Ν. Αττικής, επισημαίνει ότι 
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η συνεργασία μεταξύ των Δημόσιων Λειτουργών θα πρέπει να θεωρείται αυτονόητη και να είναι αυτοσκοπός, 

καθώς διακατέχει τον καθοριστικό ρόλο, σε όλα τα στάδια της πορείας των θεραπευόμενων, ώστε τα Προγράμματα 

Απεξάρτησης να λειτουργούν ως εφαλτήρια για τη θεραπεία και την κοινωνική επανένταξη των συμμετεχόντων. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση, δηλώνουμε επανειλημμένως, τη διαθεσιμότητά μας, να συνδράμουμε στην 

οργάνωση των αναγκαίων εκπαιδευτικών – επιμορφωτικών προγραμμάτων για τα στελέχη των Δημόσιων 

Αρχών, ειδικότερα, στο νευραλγικό περιβάλλον της Παιδείας, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, έτσι ώστε να 

υπάρχει εξειδικευμένη - συνεχιζόμενη εκπαίδευση και ενδυνάμωση των Δημόσιων Λειτουργών - Φορέων, με 

απώτερο σκοπό την αλλαγή κουλτούρας και την καταπολέμηση της στοχοποίησης - στίγματος από το κοινωνικό 

σύνολο, ως προς τους πολίτες/ασθενείς οι οποίοι έχουν ανάγκη υποστήριξης σε θέματα ψυχικής υγείας. Τέλος, 

καταδικάζουμε, οποιαδήποτε ενέργεια, από όπου κι αν προέρχεται, η οποία θέτει εμπόδια στις προσπάθειες των 

θεραπευόμενων για απεξάρτηση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. του Νομού Αττικής

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Ελένη Ντάτση

3

Τα εκλεγμένα κατά τις αρχαιρεσίες τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγκεντρώθηκαν στις 06/02/2020 

και αποφάσισαν την συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Καριώτης Χρήστος

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μιτσικάρης Αλέξανδρος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σαμπανίδου Μαρία

ΤΑΜΙΑΣ: Χιώτη Αναστασία

ΜΕΛΟΣ: Κιουρτσόγλου Ελισάβετ

ΜΕΛΟΣ: Καραβαπόρη Αικατερίνη

ΜΕΛΟΣ: Νεστορούδη Αθανασία

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Καριώτης Χρήστος Μιτσικάρης Αλέξανδρος

ΣΥ.ΝΟ. Ξάνθης: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου.

06.02.2020

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ. Ν. Λασιθίου απέστειλε επιστολή στην Υπουργό Παιδείας κα. Ν. 

Κεραμέως με κοινοποίηση στον Υπουργός Υγείας κ. Κικίλια και τους βουλευτές του νομού Λασιθίου κυρίους 

Πλακιωτάκη και Θραψανιώτη σχετικά με το αίτημα για καθορισμό διαδικασίας αντιστοίχισης των πτυχίων των 

αποφοίτων των Τμημάτων ΤΕΙ Νοσηλευτικής που μετατράπηκαν σε Πανεπιστημιακά τμήματα, με τους τίτλους 

σπουδών των αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Τμημάτων.

Η επιστολή αναφέρει αναλυτικά τα παρακάτω:

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

το μεγαλύτερο ποσοστό των νοσηλευτών – τριων που εργάζονται στο ΕΣΥ είναι απόφοιτοι τμημάτων ΤΕΙ 

Νοσηλευτικής.

Μετά την μετατροπή τα τελευταία χρόνια όλων των τμημάτων ΤΕΙ Νοσηλευτικής σε πανεπιστημιακά, δεν έχει 

υπάρξει καθορισμός διαδικασίας αντιστοίχισης των πτυχίων των αποφοίτων των Τμημάτων ΤΕΙ Νοσηλευτικής που 

μετατράπηκαν σε Πανεπιστημιακά τμήματα, με τους τίτλους σπουδών των αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Τμημάτων, 

ΣΥ.ΝΟ. Λασιθίου: Αίτημα για καθορισμό διαδικασίας αντιστοίχισης 
των πτυχίων των αποφοίτων των τμημάτων ΤΕΙ Νοσηλευτικής προς 
την Υπουργό Παιδείας.

14.02.2020
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ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής: Καταγγελία προς τη Διοίκηση 
Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής για την έλλειψη τραπεζοκόμων.

σε αντίθεση με ό,τι είχε συμβεί στο παρελθόν σε άλλες περιπτώσεις (πχ εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης).

Έτσι, αν κάποιος νοσηλευτής -τρια που είναι απόφοιτος π.χ. του τμήματος νοσηλευτικής ΤΕΙ Κρήτης (που 

μετατράπηκε σε τμήμα νοσηλευτικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου) επιθυμεί να αποκτήσει πτυχίο του 

νέου τμήματος, είναι υποχρεωμένος να δώσει εξετάσεις για να περάσει και να φοιτήσει ξανά από την αρχή με το νέο 

πρόγραμμα σπουδών στο ίδιο τμήμα από το οποίο αποφοίτησε. Πρόκειται για μια διαδικασία άδικη και παράλογη.

Γι΄αυτό σας παρακαλούμε να προχωρήσετε άμεσα στον καθορισμό διαδικασίας αντιστοίχισης των πτυχίων 

των αποφοίτων των Τμημάτων ΤΕΙ Νοσηλευτικής που μετατράπηκαν σε Πανεπιστημιακά τμήματα, με τους τίτλους 

σπουδών των αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Τμημάτων, με τρόπο που θα επιτρέπει στους απόφοιτους νοσηλευτές-

τριες που εργάζονται να ανταποκριθούν στη διαδικασία.

Εκ του Δ.Σ.

3

Ο Σύλλογος Νοσηλευτών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων ΕΣΥ Ν. Αττικής (ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. ΕΣΥ Ν. Αττικής), 

Πρωτοβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση και μέλος της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Νοσηλευτικής Ομοσπονδίας 

– Ε.Σ.Υ., διαχρονικά και επανειλημμένως έχει καταγγείλει προς την Διοίκηση του Ψ.Ν.Α. τη μη σύννομη ανάθεση 

αλλοτρίων καθηκόντων στους Νοσηλευτές και δη την απασχόληση τους με καθήκοντα Τραπεζοκόμων με 

έγγραφες αναφορές (Α.Π. 37/30-06-2009, Α.Π. 2/18-01-2010), εξώδικο διαμαρτυρία 24/12/2010 και 

διαρκείς προφορικές ενημερώσεις προς την εκάστοτε διοίκηση του ΨΝΑ. Επί των ανωτέρω αναφορών και 

αιτημάτων του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. ΕΣΥ Ν. Αττικής, υπήρχε είτε η «δέσμευση» για την αντιμετώπιση και επίλυση του 

θέματος, είτε δεν υπήρχε καμία απάντηση εκ των αρμοδίων οργάνων της Διοίκησης του Ψ.Ν.Α. Δεδομένου, ότι την 

τελευταία δεκαετία υπάρχει μεγάλη έλλειψη τραπεζοκόμων στο Ψ.Ν.Α. (λόγω συνταξιοδοτήσεων, μη προκήρυξης 

μόνιμων διορισμών βοηθητικού προσωπικού κ.α), η διεκπεραίωση της σίτισης των ασθενών, από το στάδιο 

του προϋπολογισμού της παραγγελίας των τροφίμων, τον έλεγχο και παραλαβή τροφίμων, την προετοιμασία 

γευμάτων (άλεσμα τροφών, πλύσιμο λαχανικών – φρούτων, ετοιμασία συνοδευτικών γευμάτων – επιδόρπια – 

σαλάτες), την τακτοποίηση τραπεζαρίας, πιάτων, ποτηριών, έως τη συγκέντρωση ειδών σίτισης, το πλύσιμο των 

πιάτων, την τακτοποίηση τραπεζαρίας κλπ, πραγματοποιείται, κατά πλήρη παράβαση της Νομοθεσίας εν είδει 

«αλλότριων καθηκόντων» από τους Νοσηλευτές. Τα επαγγελματικά δικαιώματα και τα υπηρεσιακά καθήκοντα των 

Νοσηλευτών περιγράφονται κατά τρόπο περιοριστικό από τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 351/1989 

και μεταξύ των υπηρεσιακών τους καθηκόντων δεν περιλαμβάνεται το έργο της διανομής του φαγητού, του 

πλυσίματος και τακτοποίησης χρησιμοποιουμένων σκευών ή της προετοιμασίας της τραπεζαρίας και άλλα 

συναφή καθήκοντα. 

Οι ανωτέρω εργασίες αποτελούν αρμοδιότητα των τραπεζοκόμων, που έχουν διέλθει του προηγούμενου 

απαραίτητου υγειονομικού ελέγχου (εργαστηριακές εξετάσεις- μικροβιολογικές, ορολογικές, παρασιτολογικές, 

ακτινογραφίες κ.α., τήρηση βιβλιαρίου υγείας), προκειμένου να αξιολογηθεί η καταλληλότητα του προσώπου, 

σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την εξασφάλιση των όρων υγιεινής και ασφάλειας εντός των 

νοσοκομείων. Δοθέντος, δε, ότι σύμφωνα με την θεμελιώδη και κατευθυντήρια διάταξη του άρθρου 30§1 

του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόμος 3528/2007) «ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου ή της 

ειδικότητάς του», η συστηματική και κατ’ επανάληψη ανάθεση εις τους Νοσηλευτές του Ψ.Ν.Α. των καθηκόντων των 

τραπεζοκόμων είναι παράνομη και καταχρηστική, ενώ δύναται να προκαλέσει βλάβη στη δημόσια υγεία. Σαφώς 

και αναγνωρίζεται η προσπάθεια της Διοίκησης του Ψ.Ν.Α. σε ότι αφορά την κάλυψη των θέσεων τραπεζοκόμων 

την τελευταία διετία μέσω προγράμματος του Ο.Α.Ε.Δ., ωστόσο, οι ανάγκες παραμένουν ακλόνητες και 

αδιαμφισβήτητες. Τα Τμήματα του Ψ.Ν.Α. εξακολουθούν να παραμένουν άνευ τραπεζοκόμων τα Σαββατοκύριακα, 

τις αργίες, τις ημέρες υπηρεσιακών αδειών και τις ημέρες ασθένειας των εν λόγω υπαλλήλων. Η κατάσταση 

αυτή ελλοχεύει κινδύνους, καθώς, επί απουσίας τραπεζοκόμου, οι Νοσηλευτές αναγκάζονται να παρέχουν τις 

ίδιες υπηρεσίες στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής διάστασης του θέματος, όντας παράλληλα εκτεθειμένοι σε 

μολυσματικό περιβάλλον, λόγω των νοσηλευτικών καθηκόντων τους. 

Επίσης, η τακτική της ανάθεσης αλλότριων καθηκόντων στους Νοσηλευτές, λειτουργεί επιβαρυντικά ως 

προς την παροχή ολιστικής νοσηλευτικής φροντίδας προς τους ασθενείς, καθώς τους παρεμποδίζει χρονικά και 
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μειώνει το χρόνο ενασχόλησης τους από τη φροντίδα των ασθενών και τη διαχείριση του Τμήματος, λόγω και του 

ότι η αναλογία Νοσηλευτικού Προσωπικού / Ασθενών είναι 2:35-40 (συμπεριλαμβανομένου του Υπεύθυνου 

βάρδιας), τις απογευματινές – νυχτερινές βάρδιες και τα Σαββατοκύριακα – Αργίες (ιδιαιτέρως μετά από Γενική 

Εφημερία του Ψ.Ν.Α.). Επιπλέον, μέσω της συγκεκριμένης τακτικής, απαξιώνεται και αμφισβητείται πλήρως το 

έργο των Νοσηλευτών, καθώς δεν διατηρούν το επιστημονικό τους υπόβαθρο και διαταράσσεται η θεραπευτική 

τους σχέση με τον ασθενή, αλλά και ο ρόλος τους στο πλαίσιο της διεπιστημονικής ομάδας επαγγελματιών 

ψυχικής υγείας, καθώς τα υπόλοιπα μέλη της αποποιούνται το ρόλο της σίτισης των ασθενών και των λοιπών 

διαδικασιών, θεωρώντας τον καθαρά «ευθύνη» των Νοσηλευτών. Η απασχόληση των Νοσηλευτών με τα 

αλλότρια καθήκοντα των τραπεζοκόμων:

α) Παρεμποδίζει την παροχή εξατομικευμένης νοσηλευτικής φροντίδας στις νέες εισαγωγές και ιδιαιτέρως 

στις ακούσιες νοσηλείες.

β) Απομονώνει το νοσηλευτικό προσωπικό σε περιπτώσεις αυτό–ετεροκαταστροφικής συμπεριφοράς λόγω 

ψυχοκινητικής ανησυχίας.

γ) Αποδυναμώνει τα Τμήματα Εισαγωγών, καθώς πολλές φορές, οι νοσηλευτές καλούνται να σιτίσουν 

ψυχοδιεγερτικούς ασθενείς και καλούν ενίσχυση.

δ) Αποπροσανατολίζει τη θεραπευτική σχέση.

ε) Παρεμποδίζει την εφαρμογή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση πνιγμονής ασθενών. 

Η παραπάνω τακτική της ανάθεσης αλλότριων καθηκόντων Τραπεζοκόμου στο Νοσηλευτικό Προσωπικό έχει 

διαχρονικά αποδειχτεί ως άκρως επισφαλής και η κατάσταση από έκτακτη έχει καταστεί δυστυχώς χρόνια και 

πάγια. Δεδομένου ότι η σίτιση του ασθενούς είναι ζήτημα άμεσα συνεχόμενο με την υγιεινή και την ασφάλεια 

και αποτελεί σημαντικότατη ευθύνη για την Διοίκηση του Νοσοκομείου, απαιτούμε την άμεση ανεύρεση λύσης 

στο πρόβλημα δια των δικών σας ενεργειών αρμοδίως, για την κάλυψη των Τμημάτων με Τραπεζοκόμους 

πλήρους απασχόλησης, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία τους και οι ελάχιστοι νοσηλευτές να μην 

επιβαρύνονται επιπλέον και παρανόμως. 

Δηλώνουμε δε ότι επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμη ενέργεια για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των 

Νοσηλευτών αλλά και των δικαιωμάτων των ασθενών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. του Νομού Αττικής

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Ελένη Ντάτση

3

Η Διοίκηση και τα μέλη του Συλλόγου Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ. του Νομού Καβάλας εκφράζουν την έντονη 

διαμαρτυρία τους για το περιστατικό βίας που συνέβη στο νοσοκομείο Καβάλας κατά το οποίο Νοσηλεύτρια του 

Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών δέχτηκε σωματική βία από ασθενή.

Για μια ακόμη φορά βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να αναφερθούμε σε περιστατικό που παραβιάζει το 

δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου στην παροχή εργασίας με αξιοπρέπεια και ακεραιότητα και απειλεί τη σωματική 

και ψυχική του υγεία.

Για μια ακόμη φορά θα πρέπει να τονίσουμε το αυτονόητο, ότι οι εργαζόμενοι Νοσηλευτές του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας χρειάζονται προάσπιση του έργου τους σε ασφαλείς συνθήκες.

Εκφράζουμε την συμπαράσταση στη συνάδελφο Νοσηλεύτρια, καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε πράξη βίας 

από όπου και αν προέρχεται και καλούμε όλους αρμόδιους στον εκσυγχρονισμό και την πλήρη εφαρμογή των 

πολιτικών ασφάλειας για τους εργαζόμενους στους χώρους εργασίας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Αποστολάκου Αναστασία Κουτσούκη Σωτηρία

Καταγγελία του ΣΥ.ΝΟ. Καβαλάς για ξυλοδαρμό Νοσηλεύτριας.
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ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής: Καταγγελία προς τη Διοίκηση 
Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής  για το υπ’ αρ. πρωτ. 6921/03-
03-2020 έγγραφο της Διοικητικής Διευθύντριας του Ψ.Ν.Α.

Με αφορμή το ανωτέρω έγγραφό σας με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης Εργασιών 

Απόφραξης και καθαρισμού αποχετευτικών αγωγών του κεντρικού και δευτερεύοντος αποχετευτικού δικτύου 

του νοσοκομείου και των εξωτερικών δομών», ο Σύλλογος Νοσηλευτών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ. Ν. 

Αττικής (ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής), Πρωτοβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση και μέλος της Πανελλήνιας 

Συνδικαλιστικής Νοσηλευτικής Ομοσπονδίας – Ε.Σ.Υ με μέλη του τους Πτυχιούχους Νοσηλευτές Π.Ε. και Τ.Ε., 

οι οποίοι εργάζονται στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας (Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, Ψυχιατρικές Κλινικές Γενικών 

Νοσοκομείων, Δομές Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης), διαμαρτυρόμενος για την αντιμετώπιση των Νοσηλευτών 

ως «πρόσφορη» λύση σε κάθε είδους πρόβλημα που ανακύπτει στο ΨΝΑ και τον επιστημονικό τους υποβιβασμό, 

σας επισημαίνει τα ακόλουθα: 

Ι. Στο ανωτέρω έγγραφό, αναφορικά με την συγκρότηση Επιτροπής με έργο την παρακολούθηση εργασιών 

απόφραξης και καθαρισμού αποχετευτικών αγωγών του κεντρικού και δευτερεύοντος αποχετευτικού δικτύου 

του νοσοκομείου και των εξωτερικών δομών για ένα έτος, κατόπιν σχετικής συμβάσεως (20.2020), αναφέρεται 

ότι «σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει απόφραξη τις απογευματινές ώρες εργασίμων ημερών ή ημέρες 

αργιών, εορτών κ.λ.π., το σχετικό πρακτικό θα συντάσσεται από σχετική τριμελή επιτροπή, της οποίας μέλη θα 

είναι η Εφημερεύουσα Προϊσταμένη, ο Εφημερεύων Νοσηλευτής και ο εκτελών βάρδια υπάλληλος της Τεχνικής 

Υπηρεσίας. Κατόπιν σε ότι αφορά την περίπτωση απόφραξης των εξωτερικών μονάδων του Ψ.Ν.Α., το εν λόγω 

πρακτικό θα συντάσσει η εκτελούσα βάρδια Προϊσταμένη ή η εκτελούσα βάρδια Νοσηλεύτρια ή ο εκτελών βάρδια 

φύλακας.» Οι ανωτέρω αρμοδιότητες είναι περισσότερο από σαφές ότι ανήκουν στην Τεχνική Υπηρεσία και 

ουδεμία απολύτως σχέση έχουν με τη Νοσηλευτική Υπηρεσία, ώστε να ανατίθεται οποιοδήποτε σχετικό καθήκον 

ή εργασία σε Νοσηλευτές οποιασδήποτε βαθμίδος και δη χωρίς την τήρηση των νομίμων προϋποθέσεων, 

αυταρχικώς, όλως αυθαιρέτως και αναρμοδίως, με αποφάσεις νόμω αβάσιμες.

ΙΙ. Καταρχάς είναι προδήλως παράνομη η ανάθεση αρμοδιοτήτων οποιασδήποτε φύσης και δή αλλοτρίων 

καθηκόντων από τον Προϊστάμενο άλλης Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, μη αρμοδίου για την υπηρεσιακή 

κατάσταση του νοσηλευτικού προσωπικού. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του πδ 87/1986 όπως ισχύει σήμερα: 

«1. Κάθε Νοσοκομείο απαρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου 

1397/83, από τρεις υπηρεσίες α) την Ιατρική, β) την Νοσηλευτική και γ) την Διοικητική. 2. Κάθε υπηρεσία έχει 

την δική της ξεχωριστή συγκρότηση και ιεραρχική διάρθρωση. Οι τρεις υπηρεσίες είναι μεταξύ τους ιεραρχικά 

ισότιμες και υπάγονται ιεραρχικά στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου». Σύμφωνα με 

το άρθρο 10 του πδ 87/1986: «1. Αρμοδιότητες της Ιατρικής Υπηρεσίας είναι: Η προώθηση και προαγωγή 

της υγείας, της έρευνας και της εκπαίδευσης, η παροχή υπηρεσιών υγείας και ο προγραμματισμός και ο έλεγχος 

των παρεχόμενων υπηρεσιών. 2. Αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας είναι: Η παροχή νοσηλείας στους 

αρρώστους, σύμφωνα με τα διδάγματα της νοσηλευτικής και στο πλαίσιο των κατευθύνσεων των υπευθύνων σε 

κάθε περίπτωση γιατρών, η προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής και της εκπαίδευσης στον τομέα αυτό, 

και ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι προβλέψεις αυτές επαναλαμβάνονται 

και στον Οργανισμό του ΨΝΑ και από τις διατάξεις αυτές προκύπτει με απόλυτη σαφήνεια η αυτοτέλεια και η 

ανεξαρτησία των διαφόρων υπηρεσιών των Νοσοκομείων και οι αρμοδιότητές τους. Η Νοσηλευτική Υπηρεσία, 

της οποίας προΐσταται η Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, είναι απόλυτα αυτόνομη από τις λοιπές Υπηρεσίες 

και αποκλειστικά αρμόδια για όλα τα θέματα που συνέχονται με τον προγραμματισμό και εν γένει την εργασία του 

10.03.2020
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νοσηλευτικού προσωπικού. Το ανωτέρω έγγραφο επομένως, καθό μέρος περιέχει «εντολή» προς το προσωπικό 

έτερης Υπηρεσίας του Νοσοκομείου είναι ανυπόστατο ως εκδοθέν από όλως αναρμόδιο όργανο.

ΙΙΙ. Στην Νομοθεσία και στην πρακτική υφίσταται σαφής καθορισμός των όρων «Εφημερεύουσα 

Προϊσταμένη», «Εφημερεύων Νοσηλευτής» «εκτελούσα βάρδια Νοσηλεύτρια», των οποίων εξ ορισμού 

και εκ του Νόμου τεκμαίρεται πλήρης γνώση από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου και από τις Υπηρεσίες αυτού 

και είναι αν μη τι άλλο απαράδεκτο εν έτει 2020 να εκδίδονται έγγραφα με αναχρονιστικό περιεχόμενο και 

σαφή υποβάθμιση του Διεθνώς Αναγνωρισμένου Επιστημονικού Ρόλου και Επαγγέλματος των Νοσηλευτών-

ριών. Προς τυπική ενημέρωσή σας, να επισημάνουμε ότι το έτος 2020, έχει οριστεί ως το Διεθνές Έτος των 

Νοσηλευτών-τριων από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Οι προαναφερόμενοι όροι αναφέρονται προφανώς 

σε διαβαθμίσεις των Νοσηλευτών-τριών περασμένων δεκαετιών που δεν ανταποκρίνονται στη σημερινή 

πραγματικότητα. Εν προκειμένω καίτοι τελείτε εκ της ιδιότητός σας (λόγω λήψης γνώσης των προγραμμάτων 

εργασίας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας) σε πλήρη γνώση των σχετικών ζητημάτων, εντούτοις από το ανωτέρω 

έγγραφο προκύπτει άγνοια του γεγονότος ότι χρέη Εφημερεύοντος Νοσηλευτή-τριας πραγματοποιούν όλοι 

οι υπηρετούντες Νοσηλευτές-τριες του Ψ.Ν.Α. στις απογευματινές – νυχτερινές βάρδιες (εορτές και αργίες), 

χωρίς να υφίσταται η διάκριση της «Εφημερεύουσας Προϊσταμένης» και του «Εφημερεύοντος Νοσηλευτή. Ο 

αντίστοιχος ορθός όρος είναι «Εφημερεύοντες Νοσηλευτές-τριες», καθώς πρέπει να επισημανθεί ιδιαίτερα ότι 

υπηρετεί μεγάλος αριθμός αρρένων Νοσηλευτών και η χρήση των ανωτέρω όρων αποτελεί δυσμενή εις βάρος 

τους διάκριση. Τα ίδια ισχύουν και αναφορικά με τις εξωτερικές μονάδες του Ψ.Ν.Α.

ΙV. Πέραν του ανωτέρω σοβαρού ζητήματος αναρμοδιότητας της Διοικητικής Υπηρεσίας, είναι παράνομη 

και αυτή καθεαυτή η ανάθεση των τεχνικής φύσης εργασιών σχετικά με την παρακολούθηση των εργασιών 

απόφραξης και καθαρισμού των αποχετευτικών δικτύων και τη σύνταξη σχετικού πρακτικού σε Νοσηλευτές. Από 

τις ανωτέρω διατάξεις του πδ 87/1986 σε συνδυασμό με το μόνο εν ισχύ καθηκοντολόγιο των Νοσηλευτών: 

το πδ 351/1989 συνάγεται ότι οι αρμοδιότητες του εφημερεύοντος νοσηλευτή αφορούν αποκλειστικά θέματα 

της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και τα καθήκοντά του είναι μόνο ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ. Ορισμένα από τα καθήκοντα 

του εφημερεύοντος Νοσηλευτή είναι: η ευθύνη για την καλή λειτουργία της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κατά τις 

απογευματινές και τις νυχτερινές ώρες, η επίσκεψη στις Νοσηλευτικές μονάδες, η ενημέρωση του, η παροχή 

των απαραίτητων οδηγιών, η παροχή περίθαλψης όταν παρίσταται ανάγκη, η ενημέρωση για τυχόν έκτακτα 

περιστατικά ή για την πορεία των βαριά πασχόντων, η κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας σε περίπτωση 

ασθένειας του προσωπικού, η συμπλήρωση των απαιτούμενων εγγράφων, η χορήγηση βραχυχρόνιων αδειών 

απουσίας του προσωπικού της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, η αναφορά στη Διευθύντρια, η ενημέρωση για έκτακτα 

περιστατικά και την αντιμετώπισή τους κ.ο.κ. Κατά συνέπεια, οι αρμοδιότητες του εφημερεύοντος νοσηλευτή είναι 

επιβεβλημένο να αφορούν θέματα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και μόνο, και είναι παράνομο να του ανατίθενται 

καθήκοντα άλλων κλάδων και να μετατίθενται σε αυτόν αρμοδιότητες αναγόμενες στον πλαίσιο ευθύνης 

των άλλων υπηρεσιών του Νοσοκομείου, όπως της Διοικητικής ή της Τεχνικής. Η διεκπεραίωση υποθέσεων 

διοικητικής φύσης και τεχνικής φύσης ζητημάτων δεν είναι σύννομη, ως αντικείμενη στη φύση του θεσμού του 

εφημερεύοντος Νοσηλευτή, στις διατάξεις που καθορίζουν τις απόλυτα διακριτές αρμοδιότητες των Υπηρεσιών 

εκάστου νοσηλευτικού ιδρύματος, στη νομοθεσία που περιγράφει τα επαγγελματικά δικαιώματα και καθήκοντα 

των νοσηλευτών (πδ 351/1989) και την υποχρέωση των δημοσίων υπαλλήλων να ασκούν τα καθήκοντα της 

θέσης τους (άρθρο 30 ΥΚ).

V. Η ανάθεση των αρμοδιοτήτων αμιγώς τεχνικής φύσης που ανατίθενται παρανόμως δια του ανωτέρω 

εγγράφου σας (και οιουδήποτε συναφούς εγγράφου της Διοίκησης) αποτελεί «επιλεκτική ανάθεση» επιπλέον 

αρμοδιοτήτων μόνο σε Νοσηλευτές και δεν συνάδει με το επαγγελματικό και επιστημονικό τους αντικείμενο 

θέτοντας σε αμφισβήτηση την επιστημονική και επαγγελματική τους ταυτότητα. Αν μη τι άλλο η τακτική που 

αποτυπώνεται στο ως άνω έγγραφό σας δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την επιλογή της «ανάθεσης» αυτής σε 

Νοσηλευτές και όχι σε άλλες ειδικότητες του Ψ.Ν.Α., στις οποίες δεν παρατηρείται τόσο τραγική υποστελέχωση και 

δεν μοιράζονται το ίδιο επίπεδο οργανωτικής ευθύνης και διαχείρισης του Ψ.Ν.Α. ή των εξωτερικών δομών του 

κατά τις απογευματινές και νυχτερινές βάρδιες, αλλά παραμένουν διαχρονικά στο επιστημονικό «απυρόβλητο». Η 

δε άκριτη και χωρίς τήρηση κάποιων στοιχειωδών διατυπώσεων- διαδικασιών εξασφάλισης ίσης μεταχείρισης 

ανάθεση των καθηκόντων αυτών μόνο στο προσωπικό της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας αποτελεί πρόδηλη 

παραβίαση της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της ισότητας.

VI. H ανωτέρω «ανάθεση» και κάθε συναφής απόφαση της Διοίκησης είναι και εκτός νοσηλευτικής 
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πραγματικότητας, ενώ θέτει σε σοβαρή διακινδύνευση τη δημόσια υγεία. Το νοσηλευτικό προσωπικό του Ψ.Ν.Α. 

είναι αποδεκατισμένο, οι ελλείψεις είναι τεράστιες, η ασφαλής στελέχωση αποτελεί μόνο θεωρητική έννοια, ήδη 

παρατηρείται απασχόληση με «αλλότρια» καθήκοντα και η επαγγελματική εξουθένωση έχει περάσει σε επίπεδο 

επαγγελματικής εξόντωσης. Ειδικότερα αναφορικά με την απογευματινή και τη νυχτερινή βάρδια, οι αρμοδιότητες 

των Εφημερευόντων Νοσηλευτών-τριών αλλά και των Νοσηλευτών-τριών βάρδιας είναι αυξημένης 

επαγγελματικής ευθύνης και δεν δύναται αυτοί για κανένα λόγο να επιφορτίζονται και να αποσπώνται στη 

συγκεκριμένη επιτροπή ή σε άλλες συναφείς εργασίες τεχνικής φύσης, εις βάρος της ποιότητας της νοσηλευτικής 

φροντίδας και της υγείας των νοσηλευομένων.

Συνεπεία όλων των ανωτέρω, διαμαρτυρόμενοι για τον επιστημονικό υποβιβασμό των Νοσηλευτών και την 

αντιμετώπιση τους ως «λύσης» σε κάθε είδους πρόβλημα που ανακύπτει στο ΨΝΑ και ως υπαλλήλων γενικών 

καθηκόντων, σας καλούμε όπως άμεσα αποκαταστήσετε την νομιμότητα και προβείτε σε κάθε απαιτούμενη 

ενέργεια για την διακοπή της – ούτως ή άλλως- παρανόμου ανάθεσης καθηκόντων άλλων κλάδων στους 

Νοσηλευτές, ώστε αυτοί να ασκούν τα επιβαλλόμενα εκ του Νόμου καθήκοντα της θέσης και της ειδικότητας τους, 

κατ’ εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία των Νοσοκομείων, των βασικών αρχών της 

διοικητικής δράσης και του Συντάγματος, παρακαλούμε όπως αναδιατυπώσετε το έγγραφο, αναλαμβάνοντας 

υπεύθυνα τις αρμοδιότητες σας ως προς την ορθή Διαχείριση των Ανθρώπινων Πόρων στο Ψ.Ν.Α. , οι εν 

λόγω αρμοδιότητες εμπίπτουν σε αλλότρια καθήκοντα, τα οποία δε φέρουν καμία συνάφεια με τα νοσηλευτικά 

δεδομένα και επιπλέον οι αρμοδιότητες των Εφημερευόντων Νοσηλευτών-τριών αλλά και των Νοσηλευτών-

τριών βάρδιας είναι αυξημένης επαγγελματικής ευθύνης και δεν δύναται για κανένα λόγο να επιφορτίζονται και 

να αποσπώνται στη συγκεκριμένη επιτροπή.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. του Νομού Αττικής

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Ελένη Ντάτση

24.03.2020
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Ο Σύλλογος Νοσηλευτών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής (ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής), 

αποτελεί Πρωτοβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση, η οποία είναι μέλος της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής 

Νοσηλευτικής Ομοσπονδίας – Ε.Σ.Υ. και μέλη του είναι οι Πτυχιούχοι Νοσηλευτές Π.Ε. και Τ.Ε., οι οποίοι εργάζονται 

στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας (Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, Ψυχιατρικές Κλινικές Γενικών Νοσοκομείων, Δομές 

Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης). Είναι ευρέως γνωστό, πάγια κατακριτέο και επισφαλές το γεγονός ότι εδώ και 

πολλά χρόνια το Ψ.Ν.Α. λειτουργεί με σημαντικές ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού σε όλες τις Διευθύνσεις του. 

Το γεγονός αυτό επιφέρει πολλές δυσχέρειες στην ομαλή λειτουργία του Ψ.Ν.Α. και ιδιαιτέρως κατά τη διάρκεια 

των εφημεριών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η τραγική έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, ιατρών 

παθολόγων και καρδιολόγου, όπως επίσης και η ελλιπής στελέχωση του Μικροβιολογικού Τομέα. Αθροιστικά 

από μόνες τους οι προαναφερόμενες ελλείψεις, δημιουργούν μεγάλα προβλήματα στη βασική λειτουργία του 

Ψ.Ν.Α., εκθέτοντας τους επαγγελματίες υγείας σε ένα επισφαλές εργασιακό περιβάλλον, καθώς καλούνται 

να ανταπεξέλθουν σε αλλότρια καθήκοντα, επιπλέον του ήδη επιβαρυμένου όγκου εργασίας. Ασφαλώς και 

αναφερόμαστε στο νοσηλευτικό προσωπικό, όμως αυτή η παρωχημένη κατάσταση επηρεάζει και το σύνολο των 

συναδέλφων, το οποίο καλείται κι εκείνο από τη μεριά του να ανταπεξέλθει, όπως π.χ. οι οδηγοί ασθενοφόρων, 

οι οποίοι διεκπεραιώνουν τις μεταφορές εργαστηριακών εξετάσεων μαζί με νοσηλευτικό προσωπικό, από τους 

οποίους δεν περισσεύει κανένας και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση, να αναλώνονται σε τέτοιου είδους υπηρεσίες, 

λόγω της μη ορθής λειτουργίας του Μικροβιολογικού Τμήματος, ειδικά κατά τις ημέρες της εφημερίας του Ψ.Ν.Α. 

Σε κάθε περίπτωση, επικροτούμε την πρόσφατη καλή πρακτική της Διοίκησης Ψ.Ν.Α. σε ότι αφορά την μεταφορά 

όλων των εργαστηριακών δειγμάτων από εξειδικευμένη εταιρεία και ευελπιστούμε αυτή η καλή πρακτική ή κάποια 

παρόμοια να συνεχιστεί και μετά την κρίση. Επιπλέον, στις κρίσιμες αυτές ώρες και μέρες τις οποίες διανύουμε, το 

υγειονομικό υλικό και τα είδη ατομικής προστασίας για τους επαγγελματίες υγείας, επιβάλλεται να υπάρχουν σε 

πληρότητα, ώστε να εργάζονται σε συνθήκες ασφάλειας, προστατευμένοι από τον COVID – 19, καθώς έρχονται 

ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής: Αίτημα προς τη Διοίκηση 
Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής για άμεσες ενέργειες για την 
παροχή ασφάλειας στην εργασία.
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σε καθημερινή επαφή με εν δυνάμει νοσούντες ή φορείς του ιού. Θα πρέπει να υποστηρίζεται από την υπηρεσία η 

συνεχής τροφοδοσία του αναγκαίου υγειονομικού υλικού και του υλικού ατομικής προστασίας, ώστε να ενισχυθεί 

η πρόληψη και αντιμετώπιση του COVID – 19. Σε αυτή την κρίσιμη για το υγειονομικό σύστημα κατάσταση, 

θεωρούμε δεδομένη την επιστροφή στη Νοσηλευτική Υπηρεσία όσων συναδέλφων ασκούν διοικητικά καθήκοντα 

ή βρίσκονται σε αλλότριες θέσεις εργασίας (χωρίς μετάταξη). Επίσης, η αλληλεγγύη και η στήριξη μεταξύ όλων 

των ειδικοτήτων του Ψ.Ν.Α., απέναντι στο έργο του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού τόσο στις εσωτερικές δομές, 

όσο και στις εξωτερικές δομές, στο πλαίσιο της περιβόητης διεπιστημονικής ομάδας επαγγελματιών ψυχικής 

υγείας, θα πρέπει να αναδειχθεί επί της ουσίας, και τα υπόλοιπα μέλη να συνεπικουρούν στις βάρδιες, ως μέλη 

της διεπιστημονικής ομάδας επαγγελματιών ψυχικής υγείας (εργοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, επισκέπτες 

υγείας ψυχολόγοι, γυμναστές, ειδικοί θεραπευτές κ.λ.π.) και να ισχύουν επίσης, τα ίδια μέτρα και σταθμά σε ότι 

αφορά τις εγκρίσεις αδειών ειδικού σκοπού, όπως ισχύει και στη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Ακόμη, 

αυτονόητη θα πρέπει να θεωρείται η επαρκής στελέχωση του προσωπικού καθαριότητας επί 24ώρου για τις 

δομές εντός του Ψ.Ν.Α., με την παράλληλη υλικοτεχνική υποστήριξη και εξοπλισμό ατομικής προστασίας, χωρίς 

να γίνεται καμία έκπτωση ούτε στο έμψυχο δυναμικό αλλά ούτε και στις ποσότητες των υλικών, το προσωπικό 

καθαριότητας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της διασποράς του COVID – 19. Επιπλέον, θα 

θέλαμε να εφιστούσαμε την προσοχή σας σε θέματα μείζονος σημασίας για τη λειτουργία του Ψ.Ν.Α., τα οποία 

επηρεάζουν το έργο του Νοσηλευτικού Προσωπικού: 

1. Δεδομένου ότι οι εφημερεύοντες νοσηλευτές έχουν την ευθύνη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας σε πλήθος 

ενεργειών, οι οποίες απαιτούν ικανή, αποτελεσματική διαχείριση και συντονισμό, δυστυχώς, επανειλημμένα 

απασχολούνται με αλλότριες πράξεις άλλων ειδικοτήτων. Έτσι, θεωρούμε ότι η θερμομέτρηση κατά τη διάρκεια 

των επισκεπτηρίων δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται από τους εφημερεύοντες νοσηλευτές, διότι σύμφωνα 

με τα προαναφερόμενα παρεμποδίζεται το έργο τους, ως προς τη διαχείριση και την εποπτεία της Νοσηλευτικής 

Υπηρεσίας του Ψ.Ν.Α. (εντός και εκτός). 

2. Δυνατότητα άμεσης διενέργειας του ελέγχου για τον COVID -19 ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε όλους 

τους εργαζόμενους στο Ψ.Ν.Α. και ιδιαίτερα στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, για την πρόληψη της μετάδοσης 

της νόσου. 

3. Δημιουργία χώρου εξέτασης και παραμονής ύποπτων κρουσμάτων πλησίον πύλης Ψ.Ν.Α. για τη 

διευκόλυνση της παροχής ιατρονοσηλευτικής φροντίδας και άμεσης διακομιδής περιστατικών, διότι ο υπάρχον 

χώρος στη ΔΙΑΔΡΟΜΗ είναι δυσλειτουργικός λόγω της απόστασης για τη μετακίνηση του προσωπικού και 

της γενικότερης ευελιξίας. Η προγραμματισμένη λειτουργία της νεοσύστατης κλινικής στο χώρο των ΠΡΟΚΑΤ, 

αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά προς αυτήν την κατεύθυνση, ωστόσο θα χρειαστεί να γίνουν νέες προσλήψεις 

και να αναπληρωθούν το ταχύτερο δυνατό οι ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού. 

4. Εκπόνηση ενός σχεδίου μέτρων πρόληψης για τις εσωτερικές δομές του Ψ.Ν.Α., στο πρότυπο του 

εγγράφου με αρ. πρωτ. Γ3α,β/Γ. Π.οικ.19678/ 19-03-2020, της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου 

υγείας, με θέμα τα μέτρα πρόληψης για την προστασία της δημόσιας υγείας και αντιμετώπισης κρουσμάτων 

ασθενών με COVID – 19 στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας (Κέντρα Ημέρας – Κινητές Μονάδες, Οικοτροφεία – 

Ξενώνες – Προστατευόμενα Διαμερίσματα, Κοι.Σ.Π.Ε.). Ένας τέτοιο σχέδιο θα έδινε τη δυνατότητα εφαρμογής 

κοινών οδηγιών για όλες τις εσωτερικές δομές, ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να δίνεται η δυνατότητα 

στο προσωπικό να δράσει υπό κοινό πρίσμα. Επίσης, θα συνέβαλλε στην από κοινού αναπροσαρμογή και 

τροποποίηση επί πεδίου εκτάκτων αναγκών, καθώς θα λειτουργεί ως κέντρο αναφοράς για τη διασύνδεση με τα 

νοσοκομεία αναφοράς, την απομόνωση ασθενών και τη νοσηλεία (μέχρι τη διακομιδή), στο ενδεχόμενο μαζικών 

επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.

5. Διαρκής έλεγχος για την πλήρη επάρκεια των ενδεδειγμένων ειδών ατομικής προστασίας και 

άμεση προμήθεια αυτών, για όλο το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Χορήγηση υλικού στα Τμήματα και στις 

Εξωνοσοκομειακές Δομές, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Προϊστάμενων Νοσηλευτών και Υπολόγων 

Νοσηλευτών, χωρίς εκπτώσεις. Οι Νοσηλευτές γνωρίζουν τις πραγματικές τους ανάγκες σε υλικά και οφείλει η 

Διοίκηση του νοσοκομείου να τους τα παρέχει. 

6. Η απαίτηση της Διοίκησης προς το Υπουργείο για κατεπείγουσες προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού, 

θα πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτη. Οι ανάγκες σε νοσηλευτικό προσωπικό είναι τεράστιες και λόγω της κρίσης 

αυτονόητο είναι ότι αυτές οι ανάγκες αυξάνονται σημαντικά. Άμεσες προσλήψεις. Θα υπάρχει αποσυμφόρηση της 

συνεχιζόμενης κόπωσης και θα μπορούν να λειτουργήσουν ως ανάχωμα στην περίπτωση στην οποία υπάρχουν 

αναρρωτικές άδειες ειδικού σκοπού, λόγω μετάδοσης COVID – 19. Με αυτό τον τρόπο θα υπάρχει και η 
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δυνατότητα χορήγησης αδειών ειδικού σκοπού και προς το νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο πληροί τα κριτήρια. 

Όλοι οι συνάδελφοι στο Ψ.Ν.Α. έχουν αποδείξει διαχρονικά ότι στις δύσκολες καταστάσεις, συσπειρώνονται 

και με ομοψυχία τα καταφέρνουν. Είμαστε πεπεισμένοι ότι στο τέλος θα τα καταφέρουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. του Νομού Αττικής

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Ελένη Ντάτση

24.03.2020
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Με αφορμή την καταγγελία μελών μας ο Σύλλογος Νοσηλευτών Νομού Θεσσαλονίκης, θεωρεί υποχρέωση 

του να σας αναφέρει τα εξής:

Στο νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου» το υγειονομικό υλικό σε μάσκες, γάντια, αντισηπτικά και σε μέσα 

εξοπλισμού ατομικής προστασίας  είναι οριακό, γεγονός που δημιουργεί μεγάλη ανασφάλεια σε όλους τους 

νοσηλευτές, οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Στο Ψυχιατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης η κατάσταση είναι ακόμα πιο τραγική, αφού οι ελλείψεις είναι 

μεγαλύτερες και το πρόβλημα υφίσταται εδώ και αρκετές ημέρες, δίχως να λάβετε καμία πρωτοβουλία για την 

επίλυσή του. Με δεδομένη την υποστελέχωση και των δύο νοσοκομείων, οι σοβαρές ελλείψεις υγειονομικού 

υλικού, θέτουν σε κίνδυνο την υγιεινή και ασφάλεια του νοσηλευτικού προσωπικού, αλλά και των συναδέλφων 

μας,  οι οποίοι καλούνται να ανταπεξέλθουν σε ένα επισφαλές και τοξικό εργασιακό περιβάλλον.

Η αναγνώριση της υπέρμετρης προσπάθειας του νοσηλευτικού προσωπικού και των συναδέλφων 

επαγγελματιών υγείας, δεν κρίνεται στα χειροκροτήματα, κρίνεται στην επιτυχία να επιστρέψουν οι συνάνθρωποι 

μας, οι οποίοι νοσούν από τον COVID–19, υγιείς στις οικογένειες τους. Το ίδιο κι εμείς. Χωρίς τα απαραίτητα 

εφόδια όμως δεν είναι εφικτό.

Συνέπεια των ανωτέρω, σας καλούμε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, όπως προβείτε σε κάθε 

απαιτούμενη ενέργεια για την άμεση αποκατάσταση των ελλείψεων σε ενδεδειγμένο υγειονομικό υλικό και 

εξοπλισμού ατομικής προστασίας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Μπαλιόζογλου Σοφία Ζουρνατζή

ΣΥ.ΝΟ. Θεσσαλονίκης: Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
«Γ. Παπανικολάου» – Ενοποιημένο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης: Τραγικές ελλείψεις υγειονομικού υλικού.



79

3

Σε συνεχεία του έγγραφου της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας με αρ. πρωτ. Γ3α,β/
Γ.Π.οικ./19-03-2020, με θέμα: «Μέτρα πρόληψης για την προστασία της δημόσιας υγείας και αντιμετώπισης 
κρουσμάτων ασθενών με κορωναїό στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας της χώρας», ως Σύλλογος Νοσηλευτών 
Ψυχιατρικών Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. Νομού Αττικής, μέλος της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Νοσηλευτικής 
Ομοσπονδίας του Ε.Σ.Υ., σας αναφέρουμε τις επισημάνσεις μας σε ότι αφορά τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας, οι 
οποίες υπάγονται στα Δημόσια Ψυχιατρικά Νοσοκομεία και στα Γενικά Νοσοκομεία. Αρχικά, παρά το γεγονός 
ότι έχουν παρέρθει έντεκα (11) ημέρες από την αποστολή του συγκεκριμένου εγγράφου, με τις κατευθυντήριες 
οδηγίες, δεν έχει υπάρξει καμία ειδοποίηση από τις αρμόδιες Υγειονομικές Περιφέρειες για την παραλαβή ή την 
αποστολή του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, όπως αυτός αναγράφεται στις οδηγίες. Πιο συγκεκριμένα, 
συμπυκνωτές οξυγόνου, οξύμετρα, μέσα ατομικής προστασίας των επαγγελματιών υγείας, υποστηρικτικός 
υγειονομικός εξοπλισμός και ιματισμός. Αντιθέτως, έχουν υπάρξει μόνο κάποιες υποτυπώδης προμήθειες απλών 
χειρουργικών μασκών και απολυμαντικών, με το σταγονόμετρο κι αυτές, οι οποίες δεν επαρκούν πέραν των 
τριών ή τεσσάρων ημερών και φυσικά δεν ενδείκνυνται σε καμία περίπτωση για νοσηλεία κρουσμάτων, όπως 
αναφέρουν οι οδηγίες. Επίσης, η πλειοψηφία των Δομών Ψυχικής Υγείας, δεν διαθέτει τους χώρους εκείνους, οι 
οποίοι μπορούν να διαμορφωθούν για νοσηλεία κρουσμάτων και ταυτόχρονα να πληρούν τις στοιχειώδης βασικές 
προϋποθέσεις ασφαλούς απομόνωσης. Έτσι, σε περίπτωση νοσηλείας κρούσματος σε Δομή Ψυχικής Υγείας, υπό 
αυτές τις συνθήκες, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα μεταδοθεί ο ιός σε όλους τους ενοίκους και τους επαγγελματίες 
ψυχικής υγείας. Η ευθύνη για αυτή τη μετάδοση προφανώς, δεν μπορεί να καταλογισθεί στο προσωπικό της 
δομής. Επιπλέον, αναφέρεται στις οδηγίες ότι η πρώτη εκτίμηση ύποπτου κρούσματος θα εκτελείται από τον ιατρό 
της δομής, γεγονός το οποίο δεν δύναται να εφαρμοστεί, αφενός διότι στις Δομές Ψυχικής Υγείας οι ψυχίατροι δεν 
απασχολούνται σε καθημερινή βάση, κατ’ αποκλειστικότητα, παρά μόνο κάποιες συγκεκριμένες ημέρες το μήνα ή 
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ψυχοπαθολογικής φύσεως. Οπότε, η συγκεκριμένη οδηγία είναι μη εφαρμόσιμη. 
Ακόμη, στις με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες, γίνεται ανάθεση στις Δομές Ψυχικής Υγείας, όπως εξασφαλίσουν 
κλίνες στα νοσοκομεία αναφοράς, χωρίς να υπάρχει σαφής περιγραφή της διαδικασίας τόσο διασύνδεσης, όσο 
και διεκπεραίωσης της διαδικασίας. Γίνεται ανάθεση δηλαδή, σε κάτι αναπόφευκτο. Εν κατακλείδι, όπως είναι 
ηλίου φαεινότερο, οι κατευθυντήριες οδηγίες δεν είναι εφικτό να εφαρμοστούν στις Δομές Ψυχικής Υγείας, 
καθώς δεν είναι συμβατές με το χωροταξικό περιβάλλον των δομών και δεν ανταποκρίνονται στα δεδομένα του 
εγγράφου. Η πιθανή εφαρμογή τους, στην περίπτωση ύπαρξης κρούσματος COVID–19, αντιθέτως, θα επιφέρει 
αρνητικές συνέπειες τόσο στους ενοίκους, όσο και στους επαγγελματίες υγείας, καθώς η μετάδοση του ιού θα είναι 
αναπόφευκτη δεδομένων των συνθηκών. Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας εκτιμήσει ολιστικά και πολύπλευρα 
τους κινδύνους μετάδοσης του COVID–19, οι οποίοι ελλοχεύουν, σας καλούμε, όπως μεριμνήσετε για το σύνολο 
των Δομών Ψυχικής Υγείας των Δημόσιων Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και των Γενικών Νοσοκομείων, να 
ενταχθούν στον κεντρικό σχεδιασμό μέτρων πρόληψης διασποράς και νοσηλείας του κάθε νοσοκομείου, για την 
εξατομικευμένη και ασφαλή αντιμετώπιση του COVID–19, δεδομένου ότι οι συγκεκριμένες υπηρεσίες υπάγονται 
στους οικείους οργανισμούς των Δημόσιων Ψυχιατρικών και Γενικών Νοσοκομείων. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. του Νομού Αττικής

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Ελένη Ντάτση

ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής – Αίτημα προς το Υπουργείο Υγείας 
για την  ένταξη των Δημόσιων Δομών Ψυχικής Υγείας στον κεντρικό 
σχεδιασμό αντιμετώπισης της πανδημίας των οικείων οργανισμών 
των Δημόσιων Ψυχιατρικών και Γενικών Νοσοκομείων. 

01.04.2020
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ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής -  Διαμαρτυρία για δημοσιευμένο 
άρθρο της Εφημερίδας των Συντακτών.

 Ο Σύλλογος Νοσηλευτών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής (ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής), με 

αφορμή δημοσίευμα στις 08/04/2020 στην ηλεκτρονική έκδοση της Εφημερίδας των Συντακτών (https://
www.efsyn.gr/ellada/ygeia/238411_oi-psyhika-astheneis-sto-apospasma-logo-koronoioy), 

διαμαρτύρεται για το άρθρο με θέμα: «Οι ψυχικά ασθενείς «στο απόσπασμα» λόγω κορονοϊού», στο οποίο 

αποτυπώνονται καταγγελίες του κ. Ιωάννη Αλεξάκη, μέλους της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των 

Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές. Αναλυτικά η διαμαρτυρία: 

Ο Σύλλογος Νοσηλευτών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής (ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής), 

με αφορμή δημοσίευμα στις 08/04/2020 στην ηλεκτρονική έκδοση της Εφημερίδας των Συντακτών, με 

θέμα: «Οι ψυχικά ασθενείς «στο απόσπασμα» λόγω κορονοϊού», στο οποίο αποτυπώνονται καταγγελίες του κ. 

Ιωάννη Αλεξάκη, μέλους της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές 

Διαταραχές, επισημαίνει τα εξής: 

1. Στο επίμαχο άρθρο ο κ. Αλεξάκης, σύμφωνα με ανώνυμο αρθρογράφο, καταγγέλλει την εφαρμογή μιας 

σειράς μέτρων περιορισμού, τα οποία χαρακτηρίζει ακραία, διότι «παραβιάζουν ευθέως τα δικαιώματα των 

ψυχικά ασθενών εν μέσω πανδημίας, στις Διευθύνσεις ψυχιατρικών κλινικών στα ψυχιατρικά νοσοκομεία, 

τμημάτων των Γενικών Νοσοκομείων και στεγαστικών δομών». Στο επικείμενο σημείο, είναι άξιο σχολιασμού 

το γεγονός ότι δεν υπάρχουν οι Διευθύνσεις ψυχιατρικών κλινικών κ.λ.π., όπως επικαλείται ο κ. Αλεξάκης, αλλά 

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, όπως είναι τα Ψυχιατρικά Τμήματα Εισαγωγών, οι Ψυχιατρικές Κλινικές, οι Δομές 

Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης κ.λ.π.. Είναι απορίας άξιο, πως ένας μέλος της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου 

Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές, αναφέρεται σε υπηρεσίες οι οποίες δεν 

υπάρχουν. 

2. Τα εν λόγω μέτρα αναφέρονται στοχευμένα με τη χρήση βαρύγδουπων εκφράσεων που στοχεύουν σε 

επίκληση του θυμικού του αναγνώστη («κλειδωμένες πόρτες», «στέρηση των κινητών τηλεφώνων», «απαγόρευση 

προμήθειας φαγητού μέσω ντελίβερι» και «μέτρα περιορισμού εν μέσω πανδημίας»), ενώ αποτελούν νόμιμες 

πρακτικές διαχείρισης της κάθε Υπηρεσίας Ψυχικής Υγείας, οι οποίες είναι εφαρμοζόμενες με τη σύμφωνη γνώμη 

των αρμόδιων οργάνων των νοσοκομείων. Παρατηρείται επομένως χαώδης απόκλιση των απόψεων του κ. 

Αλεξάκη, από τη νοσηλευτική πραγματικότητα. 

3. Ειδικότερα ο περιορισμός της εξόδου στον περίβολο χώρο όπου αυτός λαμβάνει χώρα, πραγματοποιείται 

στο πλαίσιο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων πρόληψης για την προστασία της δημόσια υγείας και αντιμετώπισης 

κρουσμάτων ασθενών με κορονοϊό στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας της χώρας, σύμφωνα με το έγγραφο 

της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας (αρ. πρωτ. Γ3α,β/Γ.Π.οικ. 19678/19-03-2020), 

αποσκοπώντας την αποφυγή συγχρωτισμού των ασθενών με εκείνους άλλων τμημάτων και την προφύλαξή των 

από ενδεχόμενη διασπορά του Covid – 19 και ουδεμία σχέση έχει με τις αναφερόμενες «κλειδωμένες πόρτες». 

Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει με όλους τους ασθενείς των Γενικών Νοσοκομείων και όλους τους πολίτες της χώρας 

(στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ψυχικά ασθενείς, όσο και αν ο κ. Αλεξάκης διαχωρίζοντάς τους, επιχειρεί 

να τους στιγματίσει, αν και το έχει ήδη κάνει!).

4. Σύμφωνα δε, με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 207/18 – 20-12-2019 γνωμοδότηση της Ειδικής 

Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές, (της οποία μέλος 

αποτελεί και ο κ. Αλεξάκης, έχοντας τεκμήριο πλήρους γνώσης, μη δικαιολογούμενους σε επιλεκτική και κατά το 

δοκούν έκθεση των γεγονότων) με θέμα: «Χρήση κινητών τηλεφώνων από νοσηλευόμενους στα Ψ.Τ.Ε.», «...οι 

συσκευές αυτές, οι οποίες αποκαλούνται και “έξυπνα τηλέφωνα” (smartphone), παρέχουν και άλλες δυνατότητες 

21.04.2020

3

https://www.efsyn.gr/ellada/ygeia/238411_oi-psyhika-astheneis-sto-apospasma-logo-koronoioy
https://www.efsyn.gr/ellada/ygeia/238411_oi-psyhika-astheneis-sto-apospasma-logo-koronoioy


81

πέρα από την επικοινωνία, όπως η πρόσβαση στο διαδίκτυο, η λήψη φωτογραφιών, η καταγραφή βίντεο, η 

αναπαραγωγή μουσικής κ.ά. Για αυτό το λόγο, κατά τη χρήση των κινητών τηλεφώνων, πρέπει να υπάρχει μια 

εξισορρόπηση μεταξύ του δικαιώματος της ελεύθερης επικοινωνίας των ασθενών και της πιθανής βλάβης που 

μπορεί να επέλθει σε βάρος άλλων νοσηλευομένων από τη χωρίς διακριτικότητα χρήση τους, όπως π.χ. από τη 

λήψη φωτογραφιών ή τη βιντεοσκόπηση χωρίς συναίνεση, ενέργειες οι οποίες θα μπορούσαν να προσβάλουν 

την αξιοπρέπεια και την ιδιωτικότητα άλλων ασθενών, καθώς και να παραβιάσουν το απόρρητό τους κ.λ.π.. Ως εκ 

τούτου, η Ειδική Επιτροπή θεωρεί αναφαίρετο δικαίωμα των νοσηλευόμενων να έχουν στην κατοχή τους και να 

χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα, όμως, υπό ορισμένες προϋποθέσεις...». Όπως είναι ηλίου φαεινότερο 

η «στέρηση των κινητών τηλεφώνων» δεν είναι έννοια ανταποκρινόμενη στην πραγματικότητα. 

5. Επιπροσθέτως, ως προς την αναφορά «απαγόρευσης προμήθειας φαγητού μέσω  ντελίβερι», επισημαίνουμε 

ότι αυτή η καταγγελία δεν υφίσταται. Σε όλες τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας υπάρχει πρόβλεψη για τη διατροφή 

είτε των νοσηλευόμενων ασθενών στις κλινικές (ειδικές δίαιτες), είτε των ενοίκων στις δομές ψυχοκοινωνικής 

αποκατάστασης (όπου το παρασκευάζουν αυτόνομα). Σε κάθε περίπτωση, οι λήπτες των Υπηρεσιών Ψυχικής 

Υγείας, έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν με οικεία βούληση τον τρόπο διατροφής τους, κατόπιν οδηγιών από 

τους θεράποντες ιατρούς. Επιπλέον σε ορισμένες Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, το ίδιο το νοσηλευτικό προσωπικό 

παραλαμβάνει το ετοιμοπαράδοτο φαγητό που παραγγέλνουν οι ασθενείς και το παραδίδει στους ασθενείς. 

Επισημαίνουμε σε αυτό το σημείο ότι η χώρα αντιμετωπίζει μια έκτακτη και επιτακτική ανάγκη (άρθρο 44 του 

Συντάγματος) και οι ατομικές ελευθερίες και δικαιώματα, υποχωρούν έναντι της προστασίας της δημόσιας υγείας 

(όχι υπό την έννοια της αναστολής του Συνταγματικού δικαίου, αλλά του επιβαλλόμενου περιορισμού για λόγους 

προστασίας υπέρτερου εννόμου αγαθού). 

6. Στη συνέχεια ο αρθρογράφος αναφέρεται στην καταγγελία του κ. Αλεξάκη για την «έλλειψη στελέχωσης 

επαγγελματιών ψυχικής υγείας», στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία «Δρομοκαΐτειο» και «Δαφνί», στα ψυχιατρικά 

τμήματα των Γενικών Νοσοκομείων και στις στεγαστικές δομές κυρίως των Ν.Π.Δ.Δ., σε συνδυασμό με τον 

«υπαρκτό φόβο προσβολής του προσωπικού από τον νέο κορονοϊό», αποτελούν τους λόγους «επιβολής των 

απάνθρωπων μέτρων σε βάρος των ψυχικά ασθενών». 

Σε αντίκρουση αυτού του εξοργιστικού για τους καθημερινά μαχόμενους με αυταπάρνηση επαγγελματίες 

ψυχικής υγείας ισχυρισμούς, αναφέρουμε το προφανές: Όλοι οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας, σε όλες τις 

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, εργάζονται άοκνα, ώστε να προσφέρουν τα μέγιστα στους ψυχικά πάσχοντες, 

παραμένοντας συνεχώς και προοδευτικά υποστελεχωμένοι, υπερβάλλοντας εαυτόν, απαρνούμενοι άδειες 

και ημέρες ανάπαυσης. Ιδιαιτέρως δε, εν μέσω της πανδημίας, κάνουν το ανθρωπίνως δυνατό, ώστε να 

διατηρήσουν σε ανεκτά επίπεδα το ψυχοπιεστικό πλέον θεραπευτικό περιβάλλον, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί 

λόγω κρίσης στην υγεία. Επιπλέον, καλούνται με πενιχρές προμήθειες υγειονομικού υλικού αλλά και ελλιπή 

ατομικά μέτρα προστασίας, να διαχειριστούν συχνά παθολογική συμπτωματολογία, ώστε να διασφαλιστεί η 

υγεία των ψυχικά ασθενών, θέτοντας τη δική τους ζωή σε κίνδυνο. Με αυτά τα δεδομένα ο «υπαρκτός φόβος 

προσβολής του προσωπικού από τον νέο κορονοϊό» ως λόγος «επιβολής των απάνθρωπων μέτρων σε βάρος 

των ψυχικά ασθενών», είναι ανυπόστατος, ψευδής και συκοφαντικός, καταδεικνύει δε αντιδεοντολογικές και 

αντιεπιστημονικές τάσεις. Όλοι οι Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας πράττουν τα δέοντα, 

ώστε οι ωφελούμενοι αυτών (είτε βρίσκονται εντός ψυχιατρικών τμημάτων, είτε διαβιώνουν στην κοινότητα), να 

μην είναι σε καμία περίπτωση απομονωμένοι, αλλά αντιθέτως να βρίσκονται σε τηλεφωνική επικοινωνία με τις 

οικογένειές τους και να καλύπτονται όλες οι ανάγκες τους, με διασφάλιση στο έπακρο ενός υγιούς θεραπευτικού 

περιβάλλοντος, το οποίο σε συνδυασμό με το θεραπευτικό πλαίσιο, θα ενδυναμώνει και θα λειτουργεί 

εποικοδομητικά προς την ψυχοθεραπευτική αποκατάστασή τους. Δεν έχει πραγματοποιηθεί σε καμία περίπτωση, 

όπως αναφέρεται, καμία απολύτως έκπτωση στα δικαιώματα των ψυχικά πασχόντων, ενώ όλα τα μέτρα τα οποία 

εφαρμόζονται είναι πλήρως εναρμονισμένα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού 

Δημόσιας Υγείας για την προστασία όλων των πολιτών – και των ψυχικά ασθενών που δεν είναι πολίτες δεύτερης 

κατηγορίας μη χρήζοντες προστασίας, όπως ανεύθυνα επιχειρείται να παρουσιαστούν - απέναντι στην πανδημία. 

Από τα προεκτεθέντα προκύπτει ότι οι παρουσιαζόμενες καταγγελίες του κ. Αλεξάκη, είναι σαφώς κατακριτέες, 

αντικρουόμενες, και αντιφατικές, αλλά και ουτοπικές, καθώς δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ενώ 

στιγματίζουν άνευ αιτιολογίας τους ψυχικά πάσχοντες και το οικογενειακό τους περιβάλλον, τους επαγγελματίες 

ψυχικής υγείας και εν γένει την Ψυχική Υγεία. Επισημαίνουμε δε, ότι ενάντια σε κάθε έννοια νομιμότητας αλλά και 

δημοσιογραφικής δεοντολογίας το ανωτέρω άρθρο είναι ανυπόγραφο (αναφέρεται μόνο ο όρος ΕΦ.ΣΥΝ), και 

διερωτούμεθα: 

3
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1. Ποιος ο σκοπός της παραπλανητικής δημοσίευσης και δη σε καιρό πανδημίας, κατά της οποίας μάχεται 

σύσσωμο το ΕΣΥ και οι ήρωες επαγγελματίες υγείας; 

2. Υπήρχαν άραγε έγγραφες καταγγελίες προς την Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων 

των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές ή συγκεκριμένα προς τον κ. Αλεξάκη που να δικαιολογούν αυτόν τον 

υπερβάλλοντα ζήλο; 

3. Οι καταγγελίες στο συγκεκριμένο άρθρο έχουν λάβει την έγκριση της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου 

Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές, αν ναι, σε ποια συνεδρίασή της και με ποια 

απόφαση;

4. Η φωτογραφία η οποία προβάλλεται στο άρθρο, από ποια υπηρεσία ψυχικής υγείας προέρχεται, είναι 

πρόσφατη, είναι από την Ελλάδα;

5. Υπάρχει σχετική αδειοδότηση ή συναίνεση ώστε να εκθέτει τα πρόσωπα των ψυχικά πασχόντων;

6. Εφόσον οι εκτιμήσεις για εφαρμογή απάνθρωπων μέτρων σε ψυχικά πάσχοντες, στηρίζονται σε 

επιβεβαιωμένες επώνυμε καταγγελίες, αυτές έχουν κατατεθεί στην Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των 

Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές;

7. Η πολεμική προς τις δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας, όπως εκφράζεται από τη στάση του κ. Αλεξάκη, 

αποτελεί γενικότερα πάγια τακτική της Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές 

Διαταραχές; 

Δεδομένου ότι το άρθρο:

α) Στιγματίζει τους ψυχικά πάσχοντες.

β) Προσβάλει δεοντολογικά και επαγγελματικά όλους τους Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας και τους επαγγελματίες 

ψυχικής υγείας εν γένει.

γ) Παραπληροφορεί την κοινή γνώμη για τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας με παράθεση σωρείας υπερβολών 

και ανακριβειών.

δ) Δεν εναρμονίζεται με τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας σύμφωνα με το 

Υπουργείο Υγείας, τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και Διεθνείς φορείς. 

Απαιτούμε την άμεση ανάκλησή του, ως ανυπόστατου και ψευδούς δημοσιεύματος και την αποκατάσταση 

της αλήθειας, με κάθε νόμιμο μέσο και σας θέτουμε προ των ευθυνών σας. Σε ότι αφορά την ανεκδιήγητη στάση 

του κ. Ιωάννη Αλεξάκη, ως μέλος της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων 

με Ψυχικές Διαταραχές, η οποία εκθέτει ανεπανόρθωτα το διαχρονικό έργο της και παράλληλα, προσβάλλει τις 

προσπάθειες των επαγγελματιών ψυχικής υγείας για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών. 

Επιπλέον, η παρούσα καταγγελία αιτούμεθα όπως δημοσιευθεί στην έντυπη και ηλεκτρονική μορφή της 

Εφημερίδας των Συντακτών.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. του Νομού Αττικής

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Ελένη Ντάτση

3

Πρωτομαγιά 2020, ημέρα μνήμης και τιμής για όλους τους εργαζόμενους. Ημέρα αναστοχασμού και 

διαρκούς εγρήγορσης. Η φετινή Πρωτομαγιά, δεν εμπνέει κανέναν εφησυχασμό για τους εργαζόμενους στο 

χώρο της Υγείας, καθώς τους τελευταίους μήνες, μάχονται για να κρατήσουν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας και 

να αποδείξουν ακόμη μια φορά ότι η Δημόσια Υγεία είναι θωρακισμένη και παρέχεται σε όλους τους πολίτες. Οι 

ήρωες με τις άσπρες μπλούζες παραμένουν στις επάλξεις, όπως πάντα, υπηρετώντας το συνάνθρωπο, κόντρα 

σε όλους και σε όλα. Ιδιαιτέρως δε, τη φετινή άνοιξη, η οποία σκόρπισε μια απέραντη αβεβαιότητα και φόβο. 

Ανέτρεψε πολλά δεδομένα της καθημερινότητας και επιφόρτισε όλο το υγειονομικό προσωπικό τόσο σωματικά, 

όσο και ψυχικά. Η ψυχική υγεία, όλων των επαγγελματιών υγείας και των πολιτών κλονίστηκε σε μεγάλο 

βαθμό και κατακλύστηκε βάναυσα από αρνητικά συναισθήματα, τα οποία ανέτρεψαν όλα τα στερεότυπα. Καθώς 

όλο το βάρος της πανδημίας Covid–19, έπεσε στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, στις Μονάδες Αυξημένης 

Φροντίδας και στις κλινικές Covid–19, κάποιοι άλλοι ήρωες, έδιναν έναν ιδιαιτέρως δύσκολο αγώνα για να 

κρατήσουν όρθια την Ψυχική Υγεία. Οι Νοσηλευτές-τριες Ψυχικής Υγείας και όλοι οι Επαγγελματίες Ψυχικής 

01.05.2020

ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής – Δελτίο Τύπου Πρωτομαγιά 2020.
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Υγείας, κατόρθωσαν μακριά από τη δημοσιότητα να υποστηρίξουν με ελάχιστους πόρους και σε δεύτερη μοίρα, 

ένα βαλλόμενο σύστημα Ψυχικής Υγείας, το οποίο κατάφερε να περιθάλψει εκατοντάδες συμπολίτες με οξείες 

ψυχικές διαταραχές, να διατηρήσει και να προάγει την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και να υποστηρίξει χιλιάδες 

πολίτες, οι οποίοι αναζητούσαν ψυχολογική υποστήριξη. Οι Νοσηλευτές-τριες Ψυχικής Υγείας μαζί με όλους τους 

Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας πρόσφεραν τα μέγιστα, έχοντας τα ελάχιστα, όντας μόνιμα υποστελεχωμένοι, με 

ελάχιστες ή οριακές προμήθειες υγειονομικού υλικού, επισφαλές εργασιακό περιβάλλον. Ωστόσο, όλες αυτές 

οι αντίξοες συνθήκες, οδήγησαν στην αφύπνιση του κοινωνικού συνόλου, το οποίο αναγνώρισε το διαχρονικό 

αγώνα και αγκάλιασε όλη αυτήν την προσπάθεια, επιβάλλοντας στην πολιτεία και στους αρμόδιους φορείς, την 

καθολική αναγνώριση και υποστήριξη. Παρ’ όλα αυτά, οι Νοσηλευτές και οι Νοσηλεύτριες Ψυχικής Υγείας δεν 

επαναπαύονται στις πρώιμες δάφνες, καθώς ο αγώνας απέναντι στην πανδημία Covid – 19, δεν έχει τελειώσει 

οριστικά. Όλοι μαζί κερδίσαμε μια μάχη, σημαντική μεν, αλλά όχι τον πόλεμο. Για όλους τους προαναφερόμενους 

λόγους, συνεχίζουμε ενωμένοι και με ομοψυχία, τους αγώνες μας και διεκδικούμε με τον ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ν. 

Αττικής: 

α) Μόνιμες προσλήψεις Νοσηλευτών-τριών στην Ψυχική Υγεία.

β) Μονιμοποίηση επικουρικού νοσηλευτικού προσωπικού στις υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας.

γ) Ένταξη στο ασφαλιστικό καθεστώς των Β.Α.Ε.

δ) Κλάδο Νοσηλευτών/τριών Ε.Σ.Υ.

ε) Ειδικό μισθολόγιο.

στ) Ενισχυμένη χρηματοδότηση για τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας. 

ζ) Ενίσχυση του δικτύου παροχής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.

η) Εξασφάλιση επάρκειας υγειονομικού υλικού και μέτρων ατομικής προστασίας. 

θ) Εξασφάλιση ασφάλειας του εργασιακού περιβάλλοντος. 

Μέσω της συναδελφικής αλληλεγγύης και του αγωνιστικού πνεύματος, πορευόμαστε σύσσωμοι προς τον 

κοινό σκοπό μας, την προαγωγή και μετεξέλιξη της Ψυχικής Υγείας, ώστε κανένας συνάνθρωπός μας, να μη μένει 

πίσω και όλοι οι λήπτες Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και οι οικογένειες τους, να λαμβάνουν τις βέλτιστες υπηρεσίες 

σε όλα τα επίπεδα. Μπορεί στο προσεχές διάστημα, η κοινωνία να επιστρέφει στους κανονικούς ρυθμούς της, οι 

Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας όμως, συνεχίζουν ακλόνητοι τον αγώνα τους, χωρίς περιθώρια εφησυχασμού, προς 

όφελος της Δημόσιας Ψυχικής Υγείας. 

Καλούμε όλα τα μέλη μας, να συνεχίσουν να αγωνίζονται με ομοψυχία και αλτρουισμό, υποστηρίζοντας 

διαρκώς, το έργο των Νοσηλευτών και των Νοσηλευτριών Ψυχικής Υγείας, διεκδικώντας τα δικαιώματά τους. 

Όλοι μαζί, θα τα καταφέρουμε.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. του Νομού Αττικής

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Ελένη Ντάτση

3

Ο Σύλλογος Νοσηλευτών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής (ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής), με 

αφορμή το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Espresso» , στις 05/05/2020 (https://www.espressonews.gr/
protoselida/256128/triti-05-05-2020/), με τίτλο: «Νοσηλευτής ανοίγει το στόμα του», «Ο ΙΟΣ ΔΑΦΝΙ 

στη φωλιά του κούκου», «Τρόφιμοι και αντισηπτικά δηλητήριο», «Γυμνό προσωπικό μπροστά στη νόσο», Ιστορίες 

τρέλας και καταγγελίες εν μέσω πανδημίας», επισημαίνει τα εξής: 

1. Οι προαναφερόμενοι τίτλοι στο πρωτοσέλιδο είναι απαράδεκτοι, προσβλητικοί και επικίνδυνα παραπλανητικοί 

για το κοινό. Η θρασύτητα και η χυδαιότητα, την οποία πρεσβεύουν, ξεπερνάει τα όρια του δημοσιογραφικού 

ήθους ως προς την αντικειμενική ενημέρωση. Επιπλέον, πλήττουν ανεπανόρθωτα το επιστημονικό κύρος και 

το έργο των Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας, οι οποίοι μέσα σε δύσκολες συνθήκες, κρατούν όρθιες τις Υπηρεσίες 

Ψυχικής Υγείας.

2. Οι φωτογραφίες δε, οι οποίες συνοδεύουν την συνέντευξη είναι πεπαλαιωμένες, μη ανταποκρινόμενες 

στις συνθήκες νοσηλείας και προφανώς αμφιβόλου προελεύσεως. 

05.05.2020

ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής – Διαμαρτυρία για το πρωτοσέλιδο 
της εφημερίδας «Espresso».

https://www.espressonews.gr/protoselida/256128/triti-05-05-2020/
https://www.espressonews.gr/protoselida/256128/triti-05-05-2020/


Απάντηση της ΕΣΗΕΑ στο ΣΥΝΟΨΥΝΟ, σε καταγγελίες 

μας σε σχετικά δημοσίευματα τα οποία λειτούργησαν 

τουλάχιστον αντιδεοντολογικά. Οι υποθέσεις πήγαν στο 

Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ και στη 

συνέχεια κατανοώντας τη σοβαρότητα των καταγγελιών,  

παραπέμθηκαν στο Εποπτικό Όργανο Δεοντολογίας, ώστε 

να υπάρχει συνολική αντιμετώπιση σε ανάλογα φαινόμενα. 

Μια θετική εξέλιξη, μετά από τις παρεμβάσεις του 

ΣΥΝΟΨΥΝΟ, ώστε να υπάρχει πιο προσεκτική προσέγγιση, 

από την πλευρά των δημοσιογράφων, σε θέματα που 

αφορούν την ψυχική υγεία και να μην στιγματίζονται οι 

ψυχικά ασθενείς και οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας και να 

μην προσβάλλονται δεοντολογικικά και επαγγελματικά οι 

επαγγελματίες ψυχικής υγείας.

Αναλυτικά η απάντηση: (κάντε κλικ στην εικόνα 
για μεγέθυνση)
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3. Το περιεχόμενο και το νόημα, το οποίο απορρέει από το πρωτοσέλιδο σε σχέση με το περιεχόμενο της 

συνέντευξης εντός της εφημερίδας, δεν έχουν καμία σχέση. Το πρωτοσέλιδο παραπλανεί τον αναγνώστη, 

στιγματίζοντας τους ψυχικά πάσχοντες και τους νοσηλευτές ψυχικής υγείας, υποδαυλίζοντας την Ψυχική Υγεία 

και καταρρακώνοντας κάθε προσπάθεια μείωσης του στίγματος απέναντι στις πεπαλαιωμένες και παρωχημένες 

κοινωνικές συμπεριφορές. 

Όλοι οι Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας πράττουν τα δέοντα, ώστε οι ωφελούμενοι 

αυτών (είτε βρίσκονται εντός ψυχιατρικών τμημάτων, είτε διαβιώνουν στην κοινότητα), να λαμβάνουν τις 

καταλληλότερες θεραπευτικές μεθόδους, ώστε επανενταχθούν το συντομότερο δυνατό στο οικογενειακό και 

κοινωνικό τους περιβάλλον, υγιείς. 

Δεδομένου ότι το πρωτοσέλιδο (τίτλοι και φωτογραφίες):

α) Στιγματίζει τους ψυχικά πάσχοντες.

β) Προσβάλει δεοντολογικά και επαγγελματικά όλους τους Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας και τους επαγγελματίες 

ψυχικής υγείας εν γένει.

γ) Παραπληροφορεί την κοινή γνώμη για τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας με παράθεση σωρείας υπερβολών 

και ανακριβειών.

Απαιτούμε την άμεση ανάκλησή του, ως ανυπόστατου και την αποκατάσταση της αλήθειας, με κάθε νόμιμο 

μέσο και σας θέτουμε προ των ευθυνών σας. Για το σκοπό αυτό θεωρούμε αυτονόητη τη δέσμευση των συντακτών 

και δημοσιογράφων της εφημερίδας «Espresso», για την έκφραση δημόσιας συγνώμης, σε πρωτοσέλιδό της, 

μέσα σε διάστημα δύο (2) ημερών. Επιπλέον, η παρούσα καταγγελία αιτούμεθα όπως δημοσιευθεί στην έντυπη 

και ηλεκτρονική μορφή της Εφημερίδας Espresso. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. του Νομού Αττικής

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Ελένη Ντάτση

3

Απάντηση της ΕΣΗΕΑ στο ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. για τις καταγγελίες 
μας σε σχετικά δημοσιεύματα στον τύπο.

18.06.2020

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. του Νομού Αττικής

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Ελένη Ντάτση
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Με αφορμή την «απαίτηση» του Τμήματος Μεταγωγών της ΓΑΔΑ για την επιβίβαση ιατρού ή άλλου επαγγελματία 

υγείας του ΨΝΑ στο οικείο όχημα μεταγωγής των ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής 

ή διανοητικής διαταραχής προς τα Δικαστήρια, ο Σύλλογος Νοσηλευτών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ. Ν. 

Αττικής (ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής), Πρωτοβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση και μέλος της Πανελλήνιας 

Συνδικαλιστικής Νοσηλευτικής Ομοσπονδίας – Ε.Σ.Υ με μέλη του, τους Πτυχιούχους Νοσηλευτές Π.Ε. και Τ.Ε., 

οι οποίοι εργάζονται στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας (Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, Ψυχιατρικές Κλινικές Γενικών 

Νοσοκομείων, Δομές Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, σας επισημαίνει τα ακόλουθα: 

Το παράδοξο φαινόμενο ενώπιον του οποίου βρισκόμαστε είναι το ότι ενώ η ΕΛΑΣ και ειδικότερα το Τμήμα 

Μεταγωγών θεωρεί ότι είναι αναρμόδια για την πραγματοποίηση των μεταγωγών προς τα Δικαστήρια, όταν τις 

πραγματοποιεί, ζητά την συνοδεία επαγγελματιών υγείας, κάτι που συμβαίνει σχεδόν καθημερινά και με την άδεια 

της Διοίκησης του ΨΝΑ. Η πρακτική αυτή έχει ως αποτέλεσμα την τεράστια ταλαιπωρία ασθενών και επιστημόνων 

υγείας, καθώς από τις 6.30 – 7.00 πμ που ξεκινά το όχημα από το ΨΝΑ ή τους ξενώνες και τα οικοτροφεία, 

διέρχεται από τη ΓΑΔΑ, από κατά τόπους αστυνομικά τμήματα και τις φυλακές Κορυδαλλού παραλαμβάνοντας 

κι άλλους κρατουμένους και φτάνει στα δικαστήρια της Ευελπίδων στις 9πμ, με τον ψυχικά πάσχοντα αλλά 

και τους επαγγελματίες υγείας (συνοδούς) κουρασμένους και καταπονημένους. Μετά δε την ολοκλήρωση της 

δικαστικής διαδικασίας, παρά τις οικείες εισαγγελικές εντολές, δεν πραγματοποιείται άμεση επαναμεταγωγή του 

ασθενούς πίσω στο ΨΝΑ, αλλά ασθενείς, επαγγελματίες υγείας και το όχημα παραμένουν στην Ευελπίδων ως 

τις 3μμ, όπου το όχημα πραγματοποιεί στη συνέχεια την ακριβώς αντίστροφη διαδρομή και επιστρέφει στο ΨΝΑ 

σχεδόν 12 ώρες από την πρωινή αναχώρηση, με τους ασθενείς και τους επαγγελματίες υγείας κυριολεκτικά 

εξαντλημένους. Παράλληλα παρατηρούνται φαινόμενα δυσκολίας χορήγησης της φαρμακευτικής αγωγής, 

δυσχέρειες συνεργασίας των αστυνομικών με τους επαγγελματίες υγείας, ενώ είναι αδιαμφισβήτητη η επίπτωση 

όλης αυτής της πολύωρης ταλαιπωρίας, μετακίνησης και παραμονής του ασθενούς, σε περιορισμένο χώρο, 

μαζί με άλλους κρατουμένους, στην ψυχική του υγεία. Αποτέλεσμα επομένως της ως άνω πρακτικής είναι η 

σοβαρή επιδείνωση της ψυχικής υγείας των ασθενών (παρατηρήθηκαν και παθολογικής φύσης συμπτώματα), 

αλλά και η σοβαρή σωματική επιβάρυνση των επαγγελματιών υγείας, οι οποίοι ήδη καλούνται να ανταπεξέλθουν 

σε αυξημένες απαιτήσεις παροχής υπηρεσιών υγείας με μεγάλες ελλείψεις προσωπικού. Η αναχρονιστική 

«μέθοδος» της ανωτέρω μεταγωγής- συνοδείας έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην θεραπευτική πορεία και 

συνιστά σοβαρή επιβάρυνση και της θεραπευτικής ομάδας που καλείται να τις αντιμετωπίσει. Το βασικότερο 

πρόβλημα όμως έγκειται στο ότι δια της ανωτέρω κατάστασης κάθε άλλο παρά εξυπηρετούνται οι σκοποί της 

πρόσφατης νομοθετικής μεταρρύθμισης για τα άτομα που απαλλάσσονται από την επιβολή ποινής δυνάμει των 

άρθρων 69 και 70 ΠΚ. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Νόμου 4509/2017: «Τα προτεινόμενα μέτρα 

έχουν ως βασικό άξονα την εξασφάλιση θεραπείας. Ο παρωχημένος μακροχρόνιος εγκλεισμός σε ασυλικές 

μονάδες καταργείται και στη θέση του θεσπίζονται σύγχρονα μέτρα, που εγγυώνται το θεραπευτικό αποτέλεσμα, 

ταυτόχρονα με την ασφάλεια του ίδιων των ακαταλόγιστων ή μειωμένου καταλογισμού δραστών και των τρίτων. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η παραδοσιακή αντίληψη που αντιμετώπιζε τη θεραπευτική φύλαξη μόνο υπό το πρίσμα 

3
ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής – Αίτημα προς Υπουργείο Υγείας, 
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Συνήγορο του Πολίτη για τη μεταγωγή 
ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή 
διανοητικής διαταραχής προς και από τα Δικαστήρια με ειδικά 
οχήματα, ασθενοφόρα ή πολιτικά οχήματα.

03.07.2020
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της ασφάλειας, εμπλουτίζεται με τις σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις για την ψυχιατρική περίθαλψη, ως 

παροχή υπηρεσιών (ψυχικής) υγείας αλλά και κοινωνικής επανένταξης. Η έμφαση δίνεται σήμερα στη διασφάλιση 

ενός ποιοτικού επιπέδου νοσηλείας και παρακολούθησης που προκρίνεται του στόχου της αποκλειστικής 

σωφρονιστικής επιτήρησης, υπό τον όρο ότι η θεραπεία υπηρετεί την ασφάλεια και η φύλαξη δεν υπονομεύει 

τη θεραπεία.» Οι σκοποί της νομοθετικής μεταρρύθμισης στην ουσία ματαιώνονται δια της υποβολής των 

ασθενών στην ως άνω ταλαιπωρία, ενώ παραβιάζεται και το άρθρο 9 του Νόμου που καθορίζει τις βασικές αρχές 

εκτέλεσης των θεραπευτικών μέτρων και προβλέπει ότι τα μέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 69 και 70Α του 

Ποινικού Κώδικα υπηρετούν θεραπευτικούς σκοπούς και κατά την εφαρμογή τους λαμβάνονται υπόψη οι διεθνώς 

αναγνωρισμένοι κανόνες προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Καμία επιμέρους πράξη δεν πρέπει να 

προσβάλει την αξιοπρέπεια του ατόμου ή να παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας. Η πολύωρη ταλαιπωρία 

των ασθενών και η μεταγωγή τους με κλούβες μαζί με κρατουμένους του κοινού ποινικού δικαίου, από τους 

ένστολους της ΕΛ.ΑΣ, παραβιάζει σαφώς την αρχή της αναλογικότητας, προσβάλει την αξιοπρέπεια ατόμων που 

έχει κριθεί νομοθετικά επιβεβλημένη η ειδική τους αντιμετώπιση και επιδεινώνει την ψυχική τους κατάσταση. 

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι πρέπει άμεσα να δοθεί ένα τέλος σε αυτή την αναχρονιστική πρακτική και την 

παρά το νόμο αντιμετώπιση των ασθενών ως «επικινδύνων για τη δημόσια τάξη κι ασφάλεια» που εκδηλώνεται 

με τη μεταγωγή τους με κλούβα και τη συνοδεία τους από αστυνομικό προσωπικό, που σαφώς επιδεινώνει την 

κατάσταση της υγείας τους, με δυσμενέστατες συνέπειες για τη θεραπεία τους και υπέρμετρη και αδικαιολόγητη 

αύξηση του βαθμού δυσκολίας του ιατρικού και νοσηλευτικού έργου. 

Για τους λόγους αυτούς, ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ όπως έκαστος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του προβείτε σε κάθε 

απαιτούμενη ενέργεια για την παύση της πρακτικής μεταγωγής των ασθενών που έχουν απαλλαγεί από την 

επιβολή της ποινής δυνάμει των άρθρων 69 και 70ΠΚ με αστυνομική συνοδεία και οχήματα (κλούβες) από και 

προς τα Δικαστήρια και την καθιέρωση της μεταφοράς τους με ειδικά οχήματα, ασθενοφόρα ή πολιτικά οχήματα. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. του Νομού Αττικής

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Ελένη Ντάτση

3

Πρωτοβάθμιο ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. Ν. Αττικής - Επίσκεψη στο Γ.Ν. Ν. Ιωνίας 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ».

22.07.2020

Το Δ.Σ. του ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. Αττικής πραγματοποίησε στις 22/7/2020 επίσκεψη στο Γ.Ν. ̈ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ¨. 

Λόγω του περιορισμένου χρόνου των μελών μας έγινε συνάντηση με τον Διευθυντή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 

Μαντζανά Μιχάλη ο οποίος μας παρουσίασε τόσο τα προβλήματα των Νοσηλευτών στο νοσοκομείο όσο και τους 

στόχους που έχει ως Διευθυντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας επ΄ ωφελεία του νοσηλευτικού προσωπικού και κατ΄ 

επέκταση του Νοσοκομείου. Στις αρχές Σεπτέμβρη θα υπάρξει νέα επίσκεψη μας με σκοπό την επικοινωνία με 

τους συναδέλφους Νοσηλευτές του Νοσοκομείου.

Με χαρά ακούσαμε ότι οι στόχοι και οι ενέργειες του Διευθυντή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, αποσκοπούν σε 

ένα σύγχρονο σχέδιο Νοσηλευτικής Διοίκησης που θα συνδυάζει την επιτυχή αντιμετώπιση των παθήσεων και 
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την πρόληψη των υποτροπών τους , στα πλαίσια ενός Νοσοκομείου φιλικού προς τον Πολίτη . Ευχόμαστε στον κ. 

Μαντζανά  καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα .

Η δράση και οι πρωτοπόρες πρωτοβουλίες του Πρωτοβάθμιου Σωματείου της Αττικής όχι μόνο δεν μειώθηκαν 

κατά την διάρκεια της πανδημίας covid-19 αλλά τα μέλη μας πρωτοστάτησαν τόσο στον αγώνα ενάντια στην 

πανδημία όσο και στην ενημέρωση του κοινού για τα πάγια και δίκαια αιτήματά μας σε όλα τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης και στο Υπουργείο Υγείας. Πρωτοστάτησαν στην πρόληψη της εξάπλωσης της πανδημίας αλλά και 

στην προσπάθεια ανάτασης του ηθικού των συναδέλφων μας και την επίλυση προβλημάτων της καθημερινότητας, 

όπου αυτά μας εκτέθηκαν, σε όλο το διάστημα της καραντίνας. Δώσαμε και συνεχίζουμε καθημερινά να δίνουμε 

τον αγώνα μας δίπλα και μαζί με την Ομοσπονδία μας καθιστώντας σαφή τα δίκαια αιτήματά μας αλλά και μην 

ξεπουλώντας τους κόπους και τις προσπάθειες των Νοσηλευτών σεβόμενοι παράλληλα το έργο όλων των 

επαγγελματιών που εργάζονται στα Νοσοκομεία . Από την Κυβέρνηση αναμένουμε να κάνει πράξη όσα δημόσια 

έχει εξαγγείλει και υποσχεθεί.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Νικόλαος Παπανδρέου Μιχαήλ Μαντζανάς

3

Στα πλαίσιο των επισκέψεων του Πρωτοβάθμιου Σωματείου της Αττικής, αντιπροσωπεία του Δ.Σ. επισκέφθηκε 

σήμερα το Γενικό Νοσοκομείο» Κ.Α.Τ.».

 Στη συνάντηση που είχαμε με την Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κ. Ανδρουτσοπούλου- Λύτρα, 

τις Τομεάρχες και το νοσηλευτικό προσωπικό αναλύθηκαν προβλήματα τόσο του Νοσοκομείου όσο και της 

Νοσηλευτικής Κοινότητας.

Η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού σε ένα ειδικό Νοσοκομείο είναι ακόμη εμφανής και επικίνδυνη για 

την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται και για την υγεία και την ασφάλεια  των εργαζομένων. 

Συζητήθηκαν επίσης τα προβλήματα που δημιουργούνται από την ασάφεια των καθηκόντων των εργαζομένων 

που υπόκεινται εργασιακά στη Νοσηλευτική Διεύθυνση, καθώς και από την μη επικαιροποίηση των Νοσηλευτικών 

πράξεων. Τέλος, συμφωνήθηκε ότι κρίνεται αναγκαία η παρουσία των Διευθυντών της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 

στα Υπηρεσιακά συμβούλια αφού εκπροσωπούν το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων ενός Νοσοκομείου.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε για την εγκάρδια υποδοχή και για το γόνιμο διάλογο την Διευθύντρια της 

Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, τις Τομεάρχες και το νοσηλευτικό προσωπικό και επαναλαμβάνουμε ότι ο ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. 

Αττικής θα συνεχίσει να είναι αρωγός στις ανάγκες τους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Πρωτοβάθμιου Σωματείου ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. Αττικής 

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Νικόλαος Παπανδρέου Μιχαήλ Μαντζανάς

29.09.2020

Πρωτοβάθμιο ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. Ν. Αττικής -  Επίσκεψη στο Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ».

ΣΥ.ΝΟ. Θεσσαλονίκης: Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Μη σύννομη 
παρέμβαση στο έργο της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

29.09.2020

Με αφορμή τη μη σύννομη και 

αντιδεοντολογική παρέμβαση της 

Διευθύντριας της Α’ ΜΕΘ και του ιατρικού 

προσωπικού της  Μονάδος στο έργο της 

Νοσηλευτικής Υπηρεσίας επισημαίνουμε τα 

ακόλουθα:

Όπως γνωρίζετε, μετά από μετακίνηση 

προϊστάμενου κλινικής στον τομέα της 

Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, η θέση έμεινε 

κενή και η Διευθύντρια Νοσηλευτικής 
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Υπηρεσίας ως όφειλε κατά το Νόμο για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου, έκανε άμεσα εισήγηση για την 

κάλυψη της θέσης του  Προϊσταμένου της  Α  ΜΕΘ, μετακινώντας προϊστάμενο από άλλη κλινική, με ταυτόχρονη 

μετακίνηση του σε άλλη κλινική, σε θέση Προϊσταμένου, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους για τη σωστή 

λειτουργία των δύο κλινικών.

Μετά την εισήγηση της Διευθύντριας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας προς τη Διοικήτρια του Νοσοκομείου, 

η Διευθύντρια της Α΄ Μ.Ε.Θ. (και το λοιπό ιατρικό προσωπικό) χωρίς να έχουν εκ του νόμου αρμοδιότητα, 

με έγγραφα, αλλά και αναρτήσεις σε διάφορες ιστοσελίδες πραγματοποίησαν ωμή παρέμβαση στο έργο της 

Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και η Διοίκηση του Νοσοκομείου, αντί τήρησης της Νομοθεσίας και αγνόησης των 

μη σύννομων αυτών παρεμβάσεων, κάλεσε τη ΔΝΥ να «αιτιολογήσει εγγράφως την ανάγκη πραγματοποίησης 

μετακινήσεων σε παρόντα χρόνο».

Καταγγέλλουμε τις μη σύννομες ανωτέρω ενέργειες και τονίζουμε ότι:

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του πδ 87/1986 όπως ισχύει σήμερα: «1. Κάθε Νοσοκομείο απαρτίζεται σύμφωνα 

με τις διατάξεις της  παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου 1397/83, από τρεις υπηρεσίες α) την Ιατρική, β) την 

Νοσηλευτική και γ) την Διοικητική. 2. Κάθε υπηρεσία έχει την δική της ξεχωριστή συγκρότηση και ιεραρχική διάρθρωση. 

Οι τρεις υπηρεσίες είναι μεταξύ τους ιεραρχικά ισότιμες και υπάγονται ιεραρχικά στον Πρόεδρο του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Νοσοκομείου.» Στο άρθρο 10 του ιδίου νομοθετήματος προβλέπεται:  «1. Αρμοδιότητες της Ιατρικής 

Υπηρεσίας είναι: Η προώθηση και προαγωγή της υγείας, της έρευνας και της εκπαίδευσης, η παροχή υπηρεσιών 

υγείας και ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών. 2. Αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής 

Υπηρεσίας είναι: Η παροχή νοσηλείας στους αρρώστους, σύμφωνα με τα διδάγματα της νοσηλευτικής και στο πλαίσιο 

των κατευθύνσεων των υπευθύνων σε κάθε περίπτωση γιατρών, η προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής και 

της  εκπαίδευσης στον τομέα αυτό, και ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών.»

Σε όλους τους Οργανισμούς των Νοσοκομείων προβλέπεται ξεχωριστή συγκρότηση και διάρθρωση καθεμίας 

από τις Υπηρεσίες: Ιατρική, Νοσηλευτική, Τεχνική και Διοικητική. Οι Υπηρεσίες είναι μεταξύ τους ισότιμες και 

υπάγονται στον Διοικητή – Πρόεδρο του ΔΣ του  Νοσοκομείου. Από την κείμενη νομοθεσία επομένως συνάγεται  

με απόλυτη σαφήνεια η ισοτιμία, η αυτοτέλεια και η ανεξαρτησία των διαφόρων υπηρεσιών των Νοσοκομείων 

και το διακριτό των αρμοδιοτήτων τους.

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία, της οποίας προΐσταται η Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, είναι απόλυτα 

αυτόνομη από τις λοιπές Υπηρεσίες -μεταξύ των οποίων και η Ιατρική- και αποκλειστικά αρμόδια για τα θέματα 

ελέγχου, προγραμματισμού και εποπτείας της παροχής νοσηλείας στους ασθενείς και για όλα τα ζητήματα που 

συνέχονται με αυτή, με σκοπό πάντοτε την εύρυθμη λειτουργία της και την παροχή των καλύτερων δυνατών 

υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ Γ6/Γ.Π.οικ.92189, Υπουργική απόφαση, ΦΕΚ 5622/14-12-2018, Τεύχος 

Β’, άρθρο  2: «Ι. α) Ο Διευθυντής-τρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας είναι επικεφαλής στη διοικητική ιεραρχία της 

Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και αναφέρεται απευθείας στον Διοικητή του Νοσοκομείου…. β) Έργο του/της Διευθυντή- 

τριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, σε συνεργασία με τους Τομεάρχες και τους Προϊσταμένους των Νοσηλευτικών 

Τμημάτων, είναι η παροχή ποιοτικής Νοσηλευτικής / Μαιευτικής Φροντίδας και η συνεχής βελτίωση της, ο άρτιος 

προγραμματισμός και συντονισμός των νοσηλευτικών υπηρεσιών και ο έλεγχος της αποτελεσματικής και εύρυθμης 

λειτουργίας τους. Στόχος του είναι η θέσπιση δεικτών αποτελεσματικότητας, η επαρκής ποιοτικά και ποσοτικά 

στελέχωση των τμημάτων, η αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, 

η εξασφάλιση ευκαιριών συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, η παροχή υπηρεσιών με κοινωνικό χαρακτήρα και επίκεντρο 

τους λήπτες υπηρεσιών υγείας και τις οικογένειες τους, η διευκόλυνση και ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, 

ο επιμερισμός και η εξειδίκευση της στοχοθεσίας του οργανισμού σε όλη την ιεραρχία της Νοσηλευτικής υπηρεσίας. 

γ) Ο Διευθυντής-τρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας συνιστά την ανώτερη διοικητική θέση ευθύνης της Νοσηλευτικής 

Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. Αναλαμβάνει αρμοδιότητες διοίκησης και ελέγχου της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τον Οργανισμό του κάθε Νοσοκομείου καθώς και όποια άλλη αρμοδιότητα 

του/της έχει εκχωρηθεί με διάταξη νόμου ή άλλη απόφαση. Αναλαμβάνει: 1. Τον στρατηγικό σχεδιασμό των 

εφαρμογών και υπηρεσιών της Ν.Υ. σύμφωνα με την πολιτική υγείας της υγειονομικής μονάδας… 5. Την αξιολόγηση 

και την εισήγηση αλλαγών στον τρόπο παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών των Τμημάτων μετά από εισήγηση των 

Προϊστάμενων των Τμημάτων και των Τομεαρχών της Ν.Υ… 9. Τη μέριμνα για την άρτια στελέχωση της Νοσηλευτικής 

Υπηρεσίας.»

Από όλα τα ανωτέρω συνάγεται ότι για όλα τα θέματα που συνέχονται  με την υπηρεσιακή κατάσταση 

του νοσηλευτικού προσωπικού, όπως η εσωτερική μετακίνηση του για την κάλυψη των σχετικών αναγκών, 

3
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αποκλειστικά αρμόδια να εισηγείται είναι η Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

Η δε εισήγηση αυτή δεν προκύπτει ότι πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένη, δεδομένου ότι ακόμη και αυτή 

καθεαυτή η πράξη της μετακίνησης αποτελεί εσωτερικό μέτρο διοικητικής  φύσης και έχει παγίως κριθεί από την 

Νομολογία ότι δεν χρήζει καν αιτιολογίας.

Επειδή ουδεμία σχέση ιεραρχικής εξάρτησης υφίσταται μεταξύ ιατρών και νοσηλευτών και από καμία διάταξη 

δεν προβλέπεται  αρμοδιότητα ιατρών να κρίνουν το χειρισμό ζητημάτων αποκλειστικής αρμοδιότητας της 

Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

Ο ΣΥΝΟ Θεσσαλονίκης καταγγέλλει την ανωτέρω συμπεριφορά ως αντιδεοντολογική και αντικείμενη στην 

Νομοθεσία τη σχετική με την διάρθρωση, την οργάνωση και τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών των Νοσηλευτικών 

Ιδρυμάτων και σας καλεί για τις νόμιμες ενέργειές σας, προς αποκατάσταση της έννομης και ηθικής τάξης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Μπαλιόζογλου Σοφία Ζουρνατζή

3

Στο πλαίσιο των πρόσφατων τραγελαφικών και επικίνδυνων γεγονότων, τα οποία έλαβαν χώρα στο Ψ.Ν.Α. 

«Δρομοκαΐτειο» και αφορούσαν στην επισφαλή διαχείριση δύο επιβεβαιωμένων κρουσμάτων Covid–19, ο 

ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ., καταγγέλλει όλους τους αρμόδιους φορείς για τη μη τήρηση των μέτρων προφύλαξης και 

διαχείρισης περιστατικών Covid–19, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.. 

Είναι γεγονός, ότι το συγκεκριμένο νοσοκομείο δεν έχει οργανώσει κανένα κατάλληλο και αποτελεσματικό 

σχέδιο διαχείρισης κρουσμάτων Covid–19, παρατηρείται παρατεταμένη ανεπάρκεια μέτρων ατομικής προστασίας 

προς τους επαγγελματίες υγείας. με αποτέλεσμα τόσο το νοσηλευτικό προσωπικό, όσο και οι υπόλοιποι 

επαγγελματίες υγείας, να εργάζονται μέσα σ’ ένα επισφαλές εργασιακό περιβάλλον.

Το γεγονός δε, της διαχρονικής έλλειψης Νοσηλευτών, σε συνδυασμό με το μεγάλο μέσο όρο ηλικίας των 

υπηρετούντων και των συνταξιοδοτικών αποχωρήσεων, έρχονται να πολλαπλασιάσουν και να επιβαρύνουν 

περισσότερο το κλινικό έργο των Νοσηλευτών, οι οποίοι αδυνατούν να προσφέρουν ουσιαστική νοσηλευτική 

περίθαλψη και εξαναγκάζονται παρανόμως και παρατύπως σε πολλαπλούς ρόλους (τεχνική υπηρεσία, κλητήρες, 

φυλακτικό προσωπικό, τραπεζοκόμους κ.λ.π).

Όμως παρά τις δυσμενείς συνθήκες, οι Νοσηλευτές και οι βοηθοί των Νοσηλευτών, στο πλαίσιο του υψηλού 

αισθήματος ευθύνης και εφαρμόζοντας στο έπακρο τον κώδικά Νοσηλευτικής Δεοντολογίας, υπηρετούν και 

στηρίζουν ανιδιοτελώς και με αυταπάρνηση την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου, ώστε να παρέχουν 

νοσηλευτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

Ο ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. στο πλαίσιο τους υγιούς συνδικαλισμού και της διαφάνειας, υποστηρίζοντας το έργο 

του Νοσηλευτικού Προσωπικού, όπως το έχει αποδεδειγμένα πράξει και πράττει, καλεί τους αρμόδιους φορείς 

να ενσκήψουν επί του πρακτέος στα σοβαρά προαναφερόμενα προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζει το Ψ.Ν.Α. 

«Δρομοκαΐτειο», μεριμνώντας για την τακτική εξέταση των επαγγελματιών υγείας (test Covid–19), rapid test 

από τους αρμόδιους επαγγελματίες υγείας στις νέες εισαγωγές πριν τη μεταφορά τους στα νοσηλευτικά τμήματα, 

επαναλειτουργία θαλάμων Covid–19 για ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα, για την υλικοτεχνική επάρκεια 

των μέτρων ατομικής προστασίας, την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με Νοσηλευτές και την τήρηση των 

οδηγιών του Ε.Ο.Δ.Υ. σε ότι αφορά τη διαχείριση των ύποπτων και των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων Covid–19.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. του Νομού Αττικής

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Ελένη Ντάτση

ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής - Δικαίωση  Ν. 4760/11-12-
2020,  Άρθρο 13: Εκτέλεση θεραπευτικών μέτρων.

09.10.2020



Την 9η Οκτωβρίου  του 2020 στην Τρίπολη, στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο στην αίθουσα Κ.Ε.Κ. έγιναν οι 

αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Δ.Σ. του Συλλόγου Νοσηλευτών (ΣΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ.) Ν. Αρκαδίας.

Το Δ.Σ. του ΣΥ.ΝΟ.- ΕΣΥ Ν. Αρκαδίας, συνεδρίασε στις 13 Οκτωβρίου   2020 και σύμφωνα με το καταστατικό 

του Συλλόγου και τη σχετική νομοθεσία, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, τη σύνθεση 

του Προεδρείου του ΔΣ που έχει ως εξής:

Πρόεδρος:  Κοσκινάς Παναγιώτης (Κ.Υ. Τρίπολης)

Αντιπρόεδρος: Λαμπράκη Μαρίνα (Γ.Π.Ν. Τρίπολης)

Γεν. Γραμματέας: Δημόπουλος Νικόλαος (Γ.Π.Ν - Ψ.Τ. Τρίπολης)

Ταμίας:  Μητροπούλου Ελένη (Γ.Π.Ν. - Ψ.Τ. Τρίπολης)

Μέλη:  Κωτσιοπούλου Παναγιωτίτσα (Γ.Π.Ν. Τρίπολης)

   Λύρα Σμαραγδή (Κ.Υ. Μεγαλόπολης)

   Παπαϊωάννου Αγγελική (Γ.Π.Ν. Τρίπολης)

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Παναγιώτης Κοσκινάς Νικόλαος Δημόπουλος 
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ΣΥ.ΝΟ. Αρκαδίας - Νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

14.10.2020

3

Μετά λύπης μας παρατηρούμε ότι γίνεται προσπάθεια παραγκωνισμού, και ταυτόχρονα, εκμετάλλευσης 

του φιλότιμου, της εργατικότητας και της επιστημονικής κατάρτισης του Νοσηλευτικού προσωπικού μέσω ενός 

ασαφούς πλάνου οργάνωσης του Τομέα Υγείας της χώρας.

Δελτίο Τύπου Πρωτοβάθμιου ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. Ν. Αττικής.

28.11.2020
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Οι «ήρωες», όπως ΕΣΕΙΣ μας αποκαλέσατε κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας, δεν λογίζονται ικανοί εταίροι 

στην διαμόρφωση της οργάνωσης των Μ.Ε.Θ.. Αντίθετα γίνονται έρμαιο δεκάδων μετακινήσεων από τους 

Διοικητές των Νοσοκομείων, μετακινήσεις που ΔΕΝ δικαιολογούνται ούτε από τα χρόνια προϋπηρεσίας ούτε από 

την μοριοδότηση των υπαλλήλων ούτε από τα προβλήματα υγείας που έχουν ούτε από την αποτελεσματικότητα 

της αντιμετώπισης του πρώτου κύματος της πανδημίας, κάτι που προκαλεί την σύγχυση και την ψυχολογική 

αναστάτωση του προσωπικού. Και όλα αυτά χωρίς, συνήθως, να ζητηθεί η άποψη των Νοσηλευτικών Διευθύνσεων. 

Αλήθεια, τι είδους διοίκηση είναι αυτή; Οι Διοικητές των Νοσοκομείων ελέγχονται για αυτές τις αποφάσεις τους;

Οι εξαγγελίες του Υπουργείου για ανάπτυξη της κατ΄ οίκον νοσηλείας και της πρωτοβάθμιας φροντίδας 

υγείας μας χαροποίησαν, όμως έρχονται σε αντίθεση με την αναστολή λειτουργίας αντίστοιχου τμήματος που 

λειτούργησε για περισσότερα από δύο χρόνια με ιδιαίτερη επιτυχία, εξυπηρετώντας πάνω από 250 ασθενείς, 

με αδιάκοπη λειτουργία κατά την πρώτη φάση της πανδημίας, κατά την οποία έγιναν περίπου 180 επισκέψεις. 

Δεν θα ήταν ένας κυματοθραύστης μείωσης εισαγωγών από άλλες νόσους αυτή την κρίσιμη περίοδο; Πως 

δικαιολογείται αυτή η αντίφαση;

Με μεγάλη ευκολία ενισχύετε με προσωπικό των υποστελεχωμένων Δημόσιων Νοσοκομείων, Ιδιωτική  

Μ.Ε.Θ., κρίνοντας προφανώς ελλιπή την ικανότητα των ιδιωτών συναδέλφων μας να ανταπεξέλθουν στην 

φροντίδα των ασθενών, οι οποίοι όμως ανήκουν στα Β.Α.Ε. ενώ οι αντίστοιχοι του δημοσίου ΔΕΝ ανήκουν. Τι 

ακριβώς περιμένετε για την ένταξή μας στα Β.Α.Ε.;

Έγιναν προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας, δίνοντας μία μικρή 

ανάσα στο τραγικά υποστελεχωμένο και κατάκοπο προϋπάρχον νοσηλευτικό προσωπικό. Με την ανάπτυξη νέων 

κλινών Μ.Ε.Θ., όμως, μεγάλο μέρος του νοσηλευτικού προσωπικού μετακινήθηκε σε αυτές, όπως είναι λογικό, 

αποδυναμώνοντας στα προ covid-19, τραγικά επίπεδα υποστελέχωσης τις Κλινικές. Πέραν αυτού σπαταλήσατε 

περίπου έξι μήνες αδρανώντας, αντί να εκπαιδεύσετε  ικανό αριθμό νοσηλευτών σε Μ.Ε.Θ.. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα την ελλιπή οργάνωση και την σύγχυση του προσωπικού που στελεχώνει τις νέες Μ.Ε.Θ.. Η έλλειψη 

προσωπικού θα μπορούσε να αποφευχθεί αν προχωρούσατε στην σύσταση Κλάδου Νοσηλευτών, όπως είχατε 

εξαγγείλει. Η συζήτηση για τον Κλάδο ξεκίνησε με δική σας πρωτοβουλία. Σταμάτησε όμως χωρίς ποτέ να 

μάθουμε επίσημα γιατί.

Προτίθεστε να δώσετε εφ’ άπαξ επίδομα σε μερίδα Υγειονομικού προσωπικού, όταν ΟΛΟ το Υγειονομικό 

προσωπικό προσφέρει φροντίδα σε κάθε πάσχοντα. Δεν μπορούμε να δεχτούμε άλλα «διχαστικά» επιδόματα. 

Η επιστροφή του 13ου και 14ου μισθού είναι το μόνο αποδεκτό, βάσει των υποσχέσεων των προηγούμενων 

Κυβερνήσεων.

Κύριε Υπουργέ,

Αυτή την ύστατη ώρα θέτουμε εαυτόν στην διάθεση της υγείας των πολιτών και στην δική σας, για την 

οργάνωση ενός συστήματος Υγείας φιλικού προς τον ασθενή προστατεύοντας ταυτόχρονα τους υγιείς πολίτες. Ο 

μόνος τρόπος που μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι είναι να μας εμπιστευθείτε, όπως, βουβά, όλα αυτά τα χρόνια 

μας εμπιστεύονται όλες οι Κυβερνήσεις, εκμεταλλευόμενες τις ικανότητές μας με φρούδες υποσχέσεις. Αυτή τη 

φορά όμως τηρώντας τις υποσχέσεις σας που δεν είναι άλλες από την επιβράβευση του Δικαίου. Και το Δίκαιο 

είναι:

▶ Σύσταση Κλάδου Νοσηλευτών

▶ Ένταξη του Νοσηλευτικού προσωπικού στα Β.Α.Ε.

▶ Πλήρωση των οργανικών θέσεων με ΜΟΝΙΜΟ Νοσηλευτικό προσωπικό

▶ Συμμετοχή των Νοσηλευτών στην οργάνωση της Υγείας και στην ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας

▶ Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Νικόλαος Παπανδρέου Μιχαήλ Μαντζανάς

3
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ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής: Δικαίωση  Ν. 4760/11-12-2020,  
Άρθρο 13: Εκτέλεση θεραπευτικών μέτρων.

Ψηφίστηκε με το Ν. 4760/11-12-2020, Άρθρο 13: Εκτέλεση θεραπευτικών μέτρων, η προσθήκη στο άρθρο 

16 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201) της παραγράφου 6, η οποία αφορά τη διενέργεια της εκάστοτε μεταφοράς των 

θεραπευόμενων  από τους θεράποντες ιατρούς με κατάλληλα διαμορφωμένο όχημα και την παραμονή αυτών 

έως ότου πραγματοποιηθεί ο σκοπός της μεταφοράς, καθώς τα πρόσθετα μέτρα για εξαιρετικές περιπτώσεις, για 

την ασφάλεια του ασθενή και των τρίτων.

Αναλυτικά:  «Άρθρο 13 - Εκτέλεση θεραπευτικών μέτρων»

«Στο άρθρο 16 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201) προστίθεται παρ. 6 ως εξής:«6. Κάθε μεταφορά του 

θεραπευόμενου διενεργείται από τον θεράποντα ιατρό και με κατάλληλα διαμορφωμένο όχημα. Σε κάθε περίπτωση, 

ο θεράπων ιατρός που μεταφέρει τον θεραπευόμενο παραμένει στον χώρο, έως ότου πραγματοποιηθεί ο σκοπός 

της μεταφοράς. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την ασφάλεια του ασθενή και των τρίτων, μπορεί να ζητηθεί, 

κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας και προηγούμενης γνωμάτευσης του θεράποντος ιατρού σχετικά με την 

αναγκαιότητα λήψης περαιτέρω μέτρων ασφαλείας, η συνδρομή οργάνων της ΕΛ.ΑΣ. τόσο κατά τη μεταφορά 

όσο και κατά την παραμονή του θεραπευομένου στον χώρο μεταφοράς. Οι ανωτέρω διατάξεις σχετικά με τη 

μεταφορά θεραπευομένων δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις θεραπευομένων με το μέτρο θεραπείας της περ. 

γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 69Α Π.Κ., οι οποίοι δύνανται να προσέρχονται αυτοβούλως και άνευ συνοδείας, εκτός 

αν ο αρμόδιος Εισαγγελέας, κατόπιν γνωμοδότησης του θεράποντος ιατρού, κρίνει διαφορετικά.»

Ο Σύλλογος Νοσηλευτών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής, αισθάνεται δικαιωμένος για το 

συγκεκριμένο ψήφισμα, καθώς λήφθηκε υπ’ όψη το αίτημα του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής, κατά τη διάρκεια της 

ανοιχτής διαβούλευσης του νομοσχεδίου, το οποίο έρχεται να αποκαταστήσει και να εξομαλύνει τη συγκεκριμένη 

διαδικασία. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. του Νομού Αττικής

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Ελένη Ντάτση

17.12.2020
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Δελτίο Τύπου Πρωτοβάθμιου ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. Ν. Αττικής
Σε μία περίοδο που οι Νοσηλευτές, όπως και όλοι ανεξαιρέτως οι υγειονομικοί υπάλληλοι της χώρας, 

μάχονται με αυταπάρνηση για την επιτυχή αντιμετώπιση της πανδημίας, χωρίς καμία υλική επιβράβευση από την 

Κυβέρνηση, παρά τις επανειλημμένες υποσχέσεις, η 1η Υ.ΠΕ. αποφάσισε να απειλήσει με Ένορκες Διοικητικές 

Εξετάσεις και πιθανές ποινές σε όσους εργαζόμενους νοσήσουν. Οι Νοσηλευτές των Νοσοκομείων της Αθήνας, 

όπως και όλοι οι συνάδελφοί μας πανελληνίως, είμαστε στην διάθεση του οποιουδήποτε ελεγκτικού μηχανισμού, 

για οιαδήποτε νοσηλευτική πράξη και λήψη μέτρων προστασίας, τόσο της δικής μας υγείας, όσο και των ασθενών.

Επισημαίνουμε ότι οι Νοσηλευτές, όπως και όλοι οι υγειονομικοί υπάλληλοι εκτίθενται καθημερινά στους 

ίδιους κινδύνους, όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες έναντι του ιού covid-19 και επιπρόσθετα είμαστε εκτεθειμένοι σε 

χώρους με πολύ μεγαλύτερο ιϊκό φορτίο, όπως οι χώροι των Νοσοκομείων και ιδιαίτερα αυτών που νοσηλεύουν 

ασθενείς, που είναι θετικοί στον covid-19. Σε καμία έρευνα παγκοσμίως, δεν έχει αποδειχθεί ότι η χρήση μάσκας 

και προστατευτικής ποδιάς, παρέχει την ΑΠΟΛΥΤΗ ασφάλεια, αλλά ότι περιορίζει σημαντικά την μετάδοση. Άρα ο 

κίνδυνος μετάδοσης μπορεί να περιορίζεται, πλην όμως υπάρχει.

29.12.2020
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Δεν παρατηρήσαμε όλα αυτά τα χρόνια αντίστοιχη ευαισθησία από τις Διοικήσεις των Υ.ΠΕ. ανά την χώρα, 

για τον κίνδυνο στον οποίο εκτίθεται καθημερινά και επί σειρά ετών το νοσηλευτικό και υγειονομικό προσωπικό, 

καθώς και οι ασθενείς από την έλλειψη προσωπικού, την επαγγελματική μας εξουθένωση, την κατά καιρούς έλλειψη 

υλικών και φαρμάκων. Μήπως οι Ε.Δ.Ε. θα έπρεπε να ξεκινήσουν πρώτα από τις ηγεσίες του Υπουργείου Υγείας, 

των Υ.ΠΕ., των Διοικήσεων των Νοσοκομείων που με την, επί σειρά ετών, αδράνειά τους, εκθέτουν προσωπικό 

και ασθενείς σε σημαντικούς κινδύνους για την υγεία τους και μετά να επεκταθούν στους εργαζόμενους που με 

φιλότιμο και αυταπάρνηση, όλα αυτά τα χρόνια φροντίζουν με επιτυχία τους ασθενείς, καλύπτοντας με τον ιδρώτα 

τους, τις αστοχίες και την ανεπάρκεια των ηγεσιών αυτών;

Σήμερα στο Νοσοκομείο «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» παρατηρήθηκε το φαινόμενο να μην διεξαχθούν προγραμματισμένοι 

εμβολιασμοί, ενώ παράλληλα, υπάρχουν καταγγελίες για εμβολιασμούς πολιτικών, διοικητικών και στρατιωτικών!!! 

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου μίλησε για αστοχία στον προγραμματισμό 61 εμβολιασμών με αποτέλεσμα να 

πραγματοποιηθούν οι 56. Δεν υπάρχει ανοχή ούτε για ΕΝΑΝ εμβολιασθέντα υγειονομικό λιγότερο, προς όφελος 

οποιουδήποτε άλλου. Αν υπάρχει αστοχία σε 61 εμβολιασμούς, τότε τρέμουμε στην ιδέα για το τι μπορεί να συμβεί 

με τα 429.000 εμβόλια που αναμένονται μέχρι τέλος Ιανουαρίου … Και μία απορία … Θα διεξαχθεί έλεγχος 

από το Υπουργείο ή την Υ.ΠΕ. για το ποιος ευθύνεται για την αστοχία του προγραμματισμού στο συγκεκριμένο 

Νοσοκομείο;

Ο ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. Αττικής καλεί την 1η Υ.ΠΕ. να κάνει ελέγχους σωστής εφαρμογής των Νοσηλευτικών 

πρωτοκόλλων, χωρίς απειλές που προκαλούν το δημόσιο αίσθημα και διαταράσσουν την ψυχολογία αυτών, 

που χρόνια τώρα βγάζουν ασπροπρόσωπες τις ηγεσίες του Τομέα Υγείας. Καλούμε επίσης τις Διοικήσεις των 

Νοσοκομείων, να σεβαστούν την ανάγκη του Κράτους για προτεραιότητα του εμβολιασμού του Υγειονομικού 

προσωπικού, έναντι ΟΛΩΝ των υπολοίπων.

Καλές Γιορτές.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Νικόλαος Παπανδρέου Μιχαήλ Μαντζανάς
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Όπως γνωρίζετε, οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από την πανδημία σε πολλαπλά 

επίπεδα, καταποντίζοντας με μαθηματική ακρίβεια το Νοσηλευτικό Προσωπικό, το οποίο παραμένει τραγικά 

υποστελεχωμένο και επαγγελματικά εξουθενωμένο.

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών για την ασφαλή – εύρυθμη λειτουργία του Ψυχιατρικού 

Νοσοκομείου Αττικής «Δαφνί», λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων COVID–19, μεταξύ των επαγγελματιών 

ψυχικής υγείας και των νοσηλευομένων σε δύο Ψυχιατρικά Τμήματα Εισαγωγών, πραγματοποιήθηκαν άμεσες 

μετακινήσεις προσωπικού, είτε από Ψυχιατρικά Τμήματα Εισαγωγών (Ψ.Τ.Ε.), είτε από τις Δομές Ψυχοκοινωνικής 

Αποκατάστασης, ώστε, αφενός να υποστηριχτούν τα πληγέντα Ψ.Τ.Ε. και αφετέρου να οργανωθεί και να 

λειτουργήσει ένα επιπλέον Τμήμα Υψηλής Επιτήρησης, όπως είχε συμβεί κατά την περίοδο του πρώτου κύματος 

της πανδημίας.

Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός όμως, αν και μονόδρομος στην επιλογή του, έχει οδηγήσει σε σημαντική 

«αφαίμαξη» Νοσηλευτικού Προσωπικού, από όλες Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, με αποτέλεσμα η λειτουργία τους 

να θεωρείται πιο επισφαλής από ποτέ. Με την υφιστάμενη μείωση του ανθρώπινου δυναμικού, είναι δεδομένο 

ότι αφενός η θεραπευτική προσέγγιση – παροχή νοσηλευτικής φροντίδας αποτελεί ουτοπία κι αφετέρου δεν 

διασφαλίζεται σε καμία περίπτωση το εργασιακό περιβάλλον. Επιπλέον, η Νοσηλευτική Υπηρεσία είναι η μόνη 

Υπηρεσία, η οποία καλείται να στελεχώσει και να αντιμετωπίσει άμεσα τις έκτακτες ανάγκες, καθώς οι υπόλοιπες 

Υπηρεσίες καλύπτουν τη λειτουργία των προαναφερόμενων Τμημάτων, μέσω εφημερευόντων επαγγελματιών 

ψυχικής υγείας, για τη ρύθμιση έκτακτων περιστατικών και όχι για το συνεχές της θεραπείας. Μέσα σε όλο αυτόν 

τον κυκεώνα, το Νοσηλευτικό Προσωπικό καλείται να ανταποκριθεί, χωρίς να υπάρχει μέριμνα για περαιτέρω 

ενίσχυσή του, αλλά και με πενιχρά μέτρα ατομικής προστασίας.

ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής: Σοβαρή έλλειψη Νοσηλευτών στο 
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δαφνί»

30.12.2020
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Καθώς η κατάσταση είναι πιο έκρυθμη από ποτέ, σας επισημαίνουμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη για:

1. Άμεση πρόσληψη μόνιμου Νοσηλευτικού Προσωπικού, μέσω ειδικής προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π., ειδικά για 

την Ψυχική Υγεία και μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων.

2. Άμεση ενεργοποίηση της πλατφόρμας του Επικουρικού Προσωπικού, ειδικά για τη στελέχωση των 

Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.

3. Άμεση έναρξη της ειδικότητας Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας, ώστε να εισέλθουν άμεσα στο σύστημα 

Ειδικευόμενοι Νοσηλευτές και πρόβλεψη στο μέλλον να μπορούν να στελεχώσουν τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας 

με κριτήριο την ειδικότητά τους.

4. Συνεχής παροχή επαρκών μέσων ατομικής προστασίας.

5. Εντατικοποίηση των διαγνωστικών ελέγχων COVID – 19 για τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας και τους 

λήπτες των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, μέσω  μόνιμης παρουσίας Κινητών Μονάδων του Ε.Ο.Δ.Υ. σε όλες τις 

Δομές του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής.

Για όλους τους προαναφερόμενους λόγους, σας καλούμε όπως άμεσα επιληφθείτε των ευθυνών σας κι όπως 

μεριμνήσετε για τη διασφάλιση του εργασιακού περιβάλλοντος και την άμεση ενίσχυση όλων των Δομών του 

Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «Δαφνί» με το απαιτούμενο Νοσηλευτικό Προσωπικό, ώστε να μπορεί να 

παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας, χωρίς να διακινδυνεύει η σωματική και ψυχική του ακεραιότητα.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. του Νομού Αττικής

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Ελένη Ντάτση

3
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ
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Συνέντευξη:  Νικόλαος Παπανδρέου
   (Πρόεδρος Πρωτοβάθμιου ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής)  

Τι χρονιά κι αυτή … 
Το, επισήμως ορισμένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Υγείας, παγκόσμιο έτος των Νοσηλευτών, προς ανάμνηση 
των 200 ετών από την γέννηση της Florence Nightingale, 
ήταν ένα έτος που κανείς παγκοσμίως δεν θα ξεχάσει. Μια 
χρονιά που η παγκόσμια κοινότητα βίωσε τον φόβο, τον 
περιορισμό, την ατομική απομόνωση… μια χρονιά που 
πραγματικά ο ρόλος των νοσηλευτών αποδείχτηκε, για μία 
ακόμη φορά,  καθοριστικός στην ζωή των ανθρώπων. 

Αυτή τη χρονιά ο ρόλος του ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. Αττικής δεν θα 
μπορούσε να είναι ο ίδιος με αυτόν που είχε τα προηγούμενα 
χρόνια. Οι επισκέψεις στα Νοσοκομεία της Αττικής ήταν 
και παραμένει μία από τις δράσεις μας και στοχεύει στη 
συλλογή, ομαδοποίηση και επίλυση των προβλημάτων της 
καθημερινότητας των Νοσηλευτών. Όμως αυτή τη χρονιά 
δεν θα μπορούσε να είναι το κύριο μέσο επικοινωνίας μας 
με τα μέλη μας λόγω των ειδικών συνθηκών και των δύο 
μεγάλων περιόδων που εφαρμόστηκαν περιοριστικά μέτρα 
στις μετακινήσεις εξαιτίας της πανδημίας. 

Περιορίζοντας, λοιπόν, τις ομαδικές επισκέψεις μας 
δώσαμε έμφαση στην προσωπική μας επικοινωνία με 
αντιπροσώπους μας σε όλα τα Νοσοκομεία της Αττικής 
και την προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων με άμεση 
επαφή με τους Διοικητές Νοσοκομείων, στην ψυχολογική 
στήριξη των μελών μας μέσω διαδικτυακών spots κυρίως 
στην πρώτη φάση της πανδημίας. Επικοινωνήσαμε, σχεδόν 
όλα τα μέλη του Δ.Σ. του ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. Αττικής όσο καλύτερα 
μπορούσαμε, τα αιτήματα των Νοσηλευτών στα Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης κάνοντας για πρώτη φορά τόσο 
έντονα, γνωστά τα προβλήματα του επαγγέλματός μας σε 
όλο το κοινωνικό σύνολο και εισπράττοντας την αποδοχή 
του. Επισημάναμε την ανάγκη περαιτέρω προσλήψεων 
νοσηλευτικού προσωπικού, τις εκάστοτε ελλείψεις σε 
υλικά και, κυρίως, σε αυτά που αφορούσαν τα μέτρα 
ατομικής προστασίας, βοηθήσαμε στην λήψη μέτρων και 
συμπεριφορών προστασίας και προφύλαξης των πολιτών 
από την πανδημία. 

Κατά την διάρκεια αυτού του έτους ζήσαμε την 
αποθέωση για τις αδιαμφισβήτητες ικανότητές μας, 
αντιμετωπίσαμε όμως και την απαξίωση από το Υπουργείο 
και από Διοικήσεις Νοσοκομείων, από αυτούς που λίγο πριν 
μας αποθέωναν. Ο ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. Αττικής και τα μέλη του Δ.Σ. 
δεν θα κάνουν ούτε ένα βήμα πίσω στις δίκαιες διεκδικήσεις 
μας και δεν θα ανεχτούν άλλη κοροϊδία εκ μέρους της 
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οποιασδήποτε Κυβέρνησης. Με δελτία τύπου, ανακοινώσεις 
και διαμαρτυρίες προς τον Πρωθυπουργό και το Υπουργείο 
Υγείας, μαζί με την Ομοσπονδία μας, τους θέσαμε προ των 
ευθυνών τους. Και επειδή το τέλος αυτής της πανδημίας 
δεν αργεί όπως όλα δείχνουν, η νέα χρονιά μάς βρίσκει πιο 
έτοιμους από ποτέ για να διεκδικήσουμε όσο πιο δυναμικά 
μπορούμε όσα οι Νοσηλευτές δικαιούνται. 

Ως αρωγοί της Ομοσπονδίας μας καταφέραμε δικαστικές 
νίκες για το επίδομα των Προϊστάμενών, μία δικαίωση υλική 
για όσες και όσους το δικαιούνται, μία ηθική δικαίωση 
για όλο το νοσηλευτικό κόσμο. Καταφέραμε μαζί με την 
Ομοσπονδία μας και το Επιμελητήριό μας, την αύξηση του 
αριθμού των νοσηλευτικών ειδικοτήτων, βελτιώνοντας την 
προοπτική της ποιοτικότερης νοσηλευτικής φροντίδας. 

Στα πλαίσια της καλύτερης επικοινωνίας μας με τα μέλη 
μας δημιουργήσαμε το δικό μας ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη επικοινωνία. Το νέο 
mail μας είναι: synoattiki@gmail.com . 

Με απόφαση του Δ.Σ. του ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. Αττικής στο τέλος 
του έτους θα ζητήσουμε με έγγραφό μας από την Τράπεζα 
ALPHABANK, την παροχή κωδικών για την δυνατότητα 
ηλεκτρονικών συναλλαγών στα πλαίσια της απόλυτης 
οικονομικής διαφάνειας που πάντα επιθυμούμε ως 
Ομοσπονδία. 

Μια δύσκολη χρονιά για όλους φεύγει. Μια χρονιά πάλης, 
αγώνων αλλά και δικαίωσης για τους Νοσηλευτές έρχεται. 
Οι αγώνες όμως ποτέ δεν φόβισαν τους Νοσηλευτές. Ποτέ 
δεν κάναμε πίσω στους κινδύνους, στις διεκδικήσεις, στο 
δίκαιο. 

Το Δ.Σ. της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. Αττικής θέλει να ευχαριστήσει και 
να συγχαρεί από καρδιάς όλα τα μέλη του αλλά και όλους 
τους εργαζόμενους των Νοσοκομείων της χώρας για την 
προσφορά τους στην Υγεία του λαού και φέτος όπως και για 
όλα αυτά τα χρόνια που αγωνίζονται κάτω από αντίξοες και 
επικίνδυνες συνθήκες. 

Ο αγώνας μας είναι συνεχής και αμείωτος. Και δεν θα 
σταματήσει όσο μας δίνετε εσείς την δύναμη να συνεχίσουμε. 
Καλή δύναμη, Υγεία και Ευτυχία για όλους εσάς και για 
όσους αγαπάτε. 

Νικόλαος Παπανδρέου
Πρόεδρος Πρωτοβάθμιου 
ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ (… ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΕΡΑ) ΕΡΧΟΝΤΑΙ…
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To 2020 ονομάστηκε από τον Π.Ο.Υ. «Παγκόσμιο Έτος 

Νοσηλευτή». Μέσα σ’ αυτό το έτος η κοινωνία έζησε και ζει 

μία πανδημία. 

Σύμπτωση; Μοίρα; Ό,τι κι αν ήταν, η πανδημία του 

covid-19 συνέτεινε στην προβολή του νοσηλευτικού 

λειτουργήματος και προήγαγε την εικόνα του νοσηλευτή 

σε παγκόσμιο επίπεδο ως τον ήρωα της χρονιάς. Αλήθεια, 

είμαστε ήρωες; Ή επαγγελματίες, επιστήμονες υγείας που 

απλά κάναμε τη δουλειά μας σωστά ΚΑΙ το 2020;

Ως νοσηλευτής άνθρωπος, λειτουργός υγείας σε ένα 

σύστημα υγείας ελλιπές θεωρώ πως από την πλευρά μας 

έγιναν ηρωικές πράξεις που δύσκολα φαίνονται με γυμνό 

μάτι. Τι ειρωνεία όμως; Αυτές τις πράξεις ο νοσηλευτής τις 

έκανε ανέκαθεν. Μόνο που τώρα όλα τα φώτα έπεσαν πάνω 

του και οι πράξεις αυτές έγιναν ορατές. Ποιες πράξεις; Όλοι 

είδαμε στις ειδήσεις εικόνες από νοσηλευτές να κρατάνε 

το χέρι των ασθενών τους, να τους δίνουν κουράγιο, να 

γίνονται κλόουν γι’ αυτούς, να τους κρατάνε το κινητό ή 

το τάμπλετ τους για να επικοινωνήσουν με τους δικούς 

τους ανθρώπους. Όλοι είδαμε στις ειδήσεις νοσηλευτές 

να χορεύουν (αν και εξουθενωμένοι από τις βάρδιες) 

προκειμένου να κλέψουν ένα χαμόγελο από τους ασθενείς 

τους. Όλοι είδαμε στις ειδήσεις νοσηλευτές να κερνάνε 

σπιτικούς κουραμπιέδες και μελομακάρονα τους ασθενείς 

τους. Όλα αυτά δεν τα γράφει κανένα εγχειρίδιο, κανένα 

βιβλίο, καμία εργασία παγκοσμίως. Όλα αυτά είναι γραμμένα 

μέσα στο DNA του νοσηλευτή. Ενσυναίσθηση λέγεται η 

εφαρμογή που έχει προ εγκατασταθεί μέσα του και δεν 

σβήνει με τίποτα. 

Ως επιστήμονας υγείας όμως και επαγγελματίας 

νοσηλευτής δεν δέχομαι τον όψιμο θαυμασμό και την 

αναγκαστική αποδοχή από τον οποιονδήποτε που μέχρι 

πρότινος εκφραζόταν με απαξίωση στο πρόσωπό μου 

και κατ’ επέκταση στο πρόσωπο της νοσηλευτικής. Εάν το 

κάνω αυτό ακυρώνω όλη την προηγούμενη προσφορά 

μου. Γιατί ο νοσηλευτής υπήρχε και πριν την πανδημία. 

Θα υπάρχει και μετά. Υπήρχε για όλες τις προηγούμενες 

ασθένειες και για όλες τις επόμενες. Περιέθαλπε με την ίδια 

επιστημονική κατάρτιση και το ίδιο υψηλό φρόνημα ευθύνης 

και δεοντολογίας τους ασθενείς του. Χωρίς εκπτώσεις 

στην παροχή υπηρεσιών υγείας, παρ’ όλες τις ελλείψεις 

σε προσωπικό, σε υλικά, σε υποδομές. Εκεί ήμασταν κάθε 

Συνέντευξη:  Λάμπρος Λιάπης
   (Μέλος ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.)  

Χριστούγεννα, κάθε Πρωτοχρονιά, κάθε μέρα, κάθε νύχτα, 

κάθε ώρα, κάθε λεπτό. 

Χρόνια τώρα έγραφα αυτά που ζούμε στα νοσοκομεία 

και τα σπίτια μας:

▶ Νοσηλεύτριες πάνε κι έρχονται σε ένα ατέρμονο 

γαϊτανάκι βαρδιών, απόγευμα - πρωί - νύχτα - νύχτα κ.ο.κ.

▶ Νοσηλευτές τρέχουν σε διαδρόμους να προλάβουν 

να κάνουν μια υποτυπώδη νοσηλεία σε 40 ασθενείς μόνοι 

τους.

▶ Νοσηλεύτριες αφήνουν τα παιδιά τους (πολλές φορές 

μόνα τους στο σπίτι) τα βράδια και πάνε για το νυχτοκάματο.

Πολλοί καταλάβαιναν τα γραφόμενα. Άλλοι αρνούνταν 

να πιστέψουν τις αλήθειες. Ήταν κι αυτοί οι ‘’δουλειά σας 

είναι πώς κάνετε έτσι;’’, ‘’Γι’ αυτό πληρώνεστε’’, ‘’άμα δεν 

σου αρέσει παραιτήσου’’, δημόσιοι υπάλληλοι είστε, μήνας 

μπαίνει μήνας βγαίνει πέφτει ο μισθός κι εσείς γκρινιάζετε;’’ 

κι άλλα τέτοια ευτράπελα σχόλια. Και ήρθε ο covid-19 και 

μία πανδημία να δείξει στους περισσότερους από αυτούς 

πως όλα αυτά που έλεγαν και λένε απέχουν πολύ από τη 

πραγματικότητα που έχουν πλάσει μέσα τους. Ξέρετε γιατί 

μέχρι τώρα κανείς δεν είχε μιλήσει για ήρωες νοσηλευτές; 

Γιατί στα μάτια του κόσμου που δεν ξέρει και ό,τι γνωρίζει το 

έχει διδαχθεί από τις ταινίες, ήρωας είναι αυτός που φοράει 

μάσκα. Τώρα που φορέσαμε μάσκες είδαν τον ήρωα με τη 

λευκή και μπλε στολή. Πόσο μάταιο!

Η προσφορά μας είναι αδιαμφισβήτητη και πολύμορφη. 

Ίσως αυτό είναι το πιο ηρωικό στην όλη κατάσταση. Ο 

νοσηλευτής δεν είναι μόνο ο στυγνός επαγγελματίας. 

Δεν είναι ο μόνο ο καλός άνθρωπος. Δεν είναι μόνο ο 

επιστημονικά καταρτισμένος λειτουργός υγείας. Δεν είναι 

μόνο ένας ακόμα κρίκος στην αλυσίδα της υγείας. Είναι 

όλα τα παραπάνω, ταυτόχρονα. Και αυτό τον κάνει ήρωα. Κι 

εμένα υπερήφανο που συναναστρέφομαι με ήρωες. 

Θα πολεμήσουμε τον COVID–19 όπως πολεμάμε κάθε 

ασθένεια. Θα επικρατήσουμε.

Λάμπρος Λιάπης

Μέλος ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. 
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4
Συνέντευξη:  Γεώργιος Μπαλιόζογλου
   (Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., 
   Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. Θεσσαλονίκης)  

Αλήθεια θυμάται κανένας καμία απεργιακή κινητοποίηση 
νοσηλευτών τα τελευταία τριάντα χρόνια κατά την οποία  είχε 
παραλύσει το σύστημα υγείας; Όπως συνέβαινε  με άλλες 
συντεχνίες π.χ. με δασκάλους και καθηγητές, υπαλλήλους 
του Ο.Α.Σ.Α., της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ΤΑΞΙ κ.τ.λ.. Η απάντηση 
είναι σίγουρα αρνητική. Είναι αρνητική πολύ απλά, όχι διότι 
δεν υπήρχαν και δεν υπάρχουν προβλήματα και αιτήματα 
νοσηλευτών, αλλά διότι είτε δεν υπήρχαν οι συνδικαλιστικοί 
φορείς να τα αναδείξουν, είτε υπήρχαν  αλλού είδους δομικά 
προβλήματα που εμπόδιζαν στην πραγματοποίηση αυτού 
του εγχειρήματος.

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός λέει ο σοφός  λαός μας. 
Η Νοσηλευτική λοιπόν,  επιστήμη και τέχνη έχασε την αρχή 
δυστυχώς, διότι τα πρώτα χρόνια που απέκτησε η χώρα το 
Ε.Σ.Υ. δια νόμου, ο μοναδικός συνδικαλιστικός φορέας που 
την εκπροσωπούσε ήταν η Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν., όπου εκεί υπήρχαν 
και όλοι οι άλλοι υπάλληλοι των νοσοκομείων. Το γεγονός 
αυτό στέρησε από τους νοσηλευτές τη δυνατότητα κλαδικών 
αιτημάτων ενώ και η ύπαρξη  του κυκλικού ωραρίου 
εργασίας απέτρεπε πολλούς νοσηλευτές από τη συμμετοχή 
τους στα κοινά.  Έτσι τα αιτήματα γίνονταν συλλογικά με την 
λογική «οι όλοι ή κανένας», την οποία επέβαλαν οι άλλοι 
εργαζόμενοι. 

Το γεγονός αυτό, οδήγησε τους νοσηλευτές για πολλά 
χρόνια να αισθάνονται εργαζόμενοι δεύτερης κατηγορίας, 
καθώς μέσα από το πλαίσιο των διεκδικήσεων της 
εποχής εκείνης δεν έβλεπαν καμία διεκδίκηση για το δικό 
τους επάγγελμα. Το πρώτο φως με αμιγώς νοσηλευτικό 
περιεχόμενο διεκδικήσεων πραγματοποιήθηκε με την 
ίδρυση της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. –Ε.Σ.Υ. το 1993 όπου δειλά - δειλά... 
οι νοσηλευτές για πρώτη φορά άκουγαν αιτήματα ΜΟΝΟ 
για τους νοσηλευτές και τον κλάδο τους. Οι αντιδράσεις 
στην αρχή ήταν χλιαρές από τους συνδικαλιστές παλαιάς 
κοπής. Δεν πίστευαν πως θα χάσουν τους νοσηλευτές. Το 
μεγάλο «ΜΠΑΜ» όμως στην νοσηλευτική  έγινε το 2004 
με την ίδρυση της Ε.Ν.Ε. (Ν.3252/2004), όπου όλοι 
κατάλαβαν πως η λεγόμενη ατμομηχανή του Ε.Σ.Υ., αποκτά 
επιτέλους υπόσταση  και ότι το επάγγελμα αλλάζει σελίδα. 
Γι’ αυτό και οι αντιδράσεις ήταν σφοδρές από όλους όσους 
καπηλεύονταν τη νοσηλευτική όλα τα προηγούμενα χρόνια. 
Γνώριζαν ότι η ύπαρξη της Ε.Ν.Ε. σε συνδυασμό με την 
ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.,  θα οδηγούσε τους νοσηλευτές μακριά 
από τις δικές τους συνδικαλιστικές Ομοσπονδίες με άμεσο 
αποτέλεσμα την μείωση των μελών τους, άρα και των 

εσόδων τους. Από εκείνο το χρονικό σημείο και μετά σιγά 
– σιγά, καθώς η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. γιγαντώνεται με μέλη 
και η ατζέντα γίνεται  αμιγώς  κλαδική,  αλλάζουν ρότα και 
όλες οι άλλες συνδικαλιστικές ομοσπονδίες, τα αιτήματα 
των οποίων γίνονται περισσότερο νοσηλευτικά απ’ ότι στο 
παρελθόν. Προσπαθούν επίσης να βάζουν στις αρχαιρεσίες 
τους και νοσηλευτές, γεγονός που στο παρελθόν δεν τους 
ενδιέφερε καθόλου. 

Η δυναμική αυτή που είχε αναπτυχθεί από την 
ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. με καθαρά νοσηλευτικά θέματα που δεν 
είχαν αναδειχθεί επί δεκαετίες, δυστυχώς, με την είσοδο μας 
στα μνημόνια ανακόπηκε βίαια, το προσωπικό μειώθηκε 
και το αίσθημα της επιβίωσης και της αυτοσυντήρησης 
κυριάρχησε. Τα πάγια αιτήματα μας, όσο και αν έγιναν 
προσπάθειες να δρομολογηθούν, δεν κατέστη δυνατό και 
οι κυβερνόντες χρησιμοποιούσαν ως  άλλοθι την άρνηση 
των δανειστών. Η αλήθεια είναι όμως κάπου στην μέση. 
Όπου τα θέματα είχαν και το οικονομικό στοιχείο, αυτό ήταν 
δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Όπου όμως τα αιτήματα ήταν 
θεσμικά και αφορούσαν τους νοσηλευτές πάλι υπήρχαν 
αντιστάσεις είτε γιατί αντιδρούσαν άλλες ομάδες είτε γιατί 
δεν επιθυμούσαν οι δάφνες τις επιτυχίας να μπουν ως 
πρόσημο στην ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. Διότι με το πέρασμα 
των ετών ακόμα και οι πιο δύσπιστοι  συνειδητοποίησαν 
ότι μόνο μέσα από την ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. μπορούν να 
δρομολογηθούν όλα τα αιτήματα της νοσηλευτικής καθώς 
επίσης και να σταματήσουν όλα τα αλλότρια καθήκοντα που 
καθημερινά εκτελούν οι νοσηλευτές στο εργασιακό τους 
περιβάλλον. 

Η πεποίθηση έγινε ελπίδα και πλέον όλα τα καίρια 
θέματα (Β.Α.Ε., κλάδος Νοσηλευτών – Ε.Σ.Υ.), τα οποία 
που έχουν αναδειχθεί και ταλανίζουν το επάγγελμα του 
νοσηλευτή βρίσκουν τη λύση τους, καθώς η εμφάνιση 
της πανδημίας ανέδειξε τον πρωταγωνιστικό ρόλο του 
νοσηλευτή στο Ε.Σ.Υ.. Η καταξίωση του επαγγέλματος στη 
συνείδηση του κόσμου δρα ως καταλύτης στην επίλυση 
όλων των αιτημάτων των νοσηλευτών και δίνει το δικαίωμα 
στην πολιτεία να μας κοιτάξει ως προτεραιότητα και όχι ως 
ανάγκη, όχι ως ακόμα μία συντεχνία που προσπαθεί να βρει 
λύση στα προβλήματα της. 

Γεώργιος Μπαλιόζογλου
Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., 
Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. Θεσσαλονίκης
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ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
ΘΕΤΟΥΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ...
Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.
ΑΠΑΝΤΑ...
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Α) Επικουρικό Προσωπικό – Μοριοδότηση Προϋπηρεσίας
Αναλύει ο Απόστολος Κωτσής, Β’ Αντιπρόεδρος ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.

Αναφορικά με την μοριοδότηση του χρόνου προϋπηρεσίας επικουρικού προσωπικού κατά τη συμμετοχή 

σε διαδικασία προσλήψεων του Α.Σ.Ε.Π. επισημαίνονται τα ακόλουθα:

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 5γ του Νόμου 3329/2005, όπως ισχύουν, «Ο χρόνος 

απασχόλησης του επικουρικού προσωπικού στους φορείς της παραγράφου 2 υπολογίζεται ως χρόνος 

προϋπηρεσίας και θεωρείται προσόν για την κατάληψη μόνιμης θέσης αντίστοιχου κλάδου στο δημόσιο τομέα». 

Κατά συνέπεια, ενόψει των παραπάνω ειδικών διατάξεων καθίσταται σαφές, ότι ο χρόνος προϋπηρεσίας του 

επικουρικού προσωπικού οπωσδήποτε λαμβάνεται υπόψη και μοριοδοτείται ως προσόν, προκειμένου περί της 

συμμετοχής σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για την κατάληψη κενής οργανικής θέσης μονίμου δημοσίου υπαλλήλου.

Ανεξαρτήτως, λοιπόν, οποιωνδήποτε ανακοινώσεων, εφόσον υπάρχει ειδική και σαφής πρόβλεψη στο 

Νόμο, η προϋπηρεσία του επικουρικού προσωπικού υποχρεωτικώς αποτελεί συνεκτιμώμενο κριτήριο και 

προσόν προκειμένου περί της κατάληψης προκηρυχθείσας θέσεως.

Αναφορικά με την χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού στο πλαίσιο λήψεως μέτρων για τον περιορισμό 

της διάδοσης του κορωνοϊού, επισημαίνονται τα ακόλουθα.

5

Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη υπ’αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/138/οικ.22959/14-12-2020 Εγκύκλιο 

του Υπουργείου Εσωτερικών (Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού), αναφέρονται τα εξής 

χαρακτηριστικά: «Κατόπιν ερωτημάτων που τίθενται στην Υπηρεσία μας σχετικά με τη χορήγηση της άδειας 

ειδικού σκοπού κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, οπότε και οι σχολικές μονάδες δεν θα λειτουργούν 

λόγω διακοπών, σας γνωρίζουμε ότι θα ήταν δυνατόν να εγκριθεί για την περίοδο αυτή η άδεια ειδικού σκοπού 

εφόσον ο υπάλληλος ζητήσει άδεια για την εορταστική περίοδο και ταυτόχρονα αποδείξει ότι κατά το ως 

άνω χρονικό διάστημα δεν είναι δυνατή η φροντίδα των τέκνων από έτερο πρόσωπο(πχ σύζυγο)και σε κάθε 

περίπτωση για το χρονικό διάστημα της αιτούμενης άδειας δεν διαθέτει επαρκές υπόλοιπο κανονικής άδειας 

ή οποιασδήποτε άλλης άδειας δικαιούται  (ιδίως αιμοδοτική  ή υπηρεσιακή), η οποία θα πρέπει να χορηγηθεί 

μέχρι τέλος του έτους. Η ως άνω κατ’εξαίρεση χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού αφορά αποκλειστικά το 

χρονικό διάστημα έως και τις 31/12/2020, καθώς από 1/1/2021 στοιχειοθετείται το δικαίωμα κανονικής 

άδειας του έτους 2021. Επίσης, επισημαίνεται ότι τόσο κατά την περίοδο αναστολής λειτουργίας των σχολικών 

μονάδων όσο και κατά την περίοδο των Χριστουγέννων δεν είναι κατ’ αρχήν δυνατή η χορήγηση της άδειας 

για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των τέκνων, εκτός από τις περιπτώσεις α) που αποδεικνύεται 

από τον γονέα η υποχρέωση εξ αποστάσεως συνάντησης του γονέα για την παρακολούθηση της σχολικής 

επίδοσης του τέκνου του και β) για τη συμπλήρωση της 4ης ημέρας στο πλαίσιο της κατ’ εξαίρεση χορήγησης 

της άδειας ειδικού σκοπού κατά τα ανωτέρω».

Β) Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού στο πλαίσιο λήψεως 
μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού.
Αναλύει η Θεοδώρα Μεταξιώτη, Αναπληρωτής Γραμματέας ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 3 του Νόμου 4354/2015, «α. Κάτοχοι μεταπτυχιακών 

τίτλων σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, για τίτλους που έχουν χορηγηθεί μετά τη λήψη του πτυχίου 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προωθούνται κατά δύο (2) Μ.Κ. στην κατηγορία που ανήκουν, ενώ οι κάτοχοι 

διδακτορικού διπλώματος κατά έξι (6) Μ.Κ. 

β. Η κατάταξη στα Μ.Κ. της προηγούμενης περίπτωσης πραγματοποιείται μόνο όταν το περιεχόμενο των 

μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου, όπως προκύπτει 

από την προκήρυξη της θέσεως κατά την πλήρωση ή την περιγραφή της θέσης εργασίας από τον οργανισμό 

της Υπηρεσίας. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το αρμόδιο, για την αναγνώριση 

των τίτλων αυτών, όργανο. Οι ενστάσεις που υποβάλλονται κατά των αποφάσεων που απορρίπτουν τη 

συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων εξετάζονται από ειδική τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με 

απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τριετή θητεία και αποτελείται από μέλη του Α.Σ.Ε.Π. 

που προτείνονται από τον Πρόεδρό του. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία της 

Επιτροπής. Η νέα κατάταξη και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της 

σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών (…)». 

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, για την μισθολογική αναγνώριση των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών 

και του διδακτορικού απαιτείται το στοιχείο της συνάφειας με το αντικείμενο της υπηρεσίας. 

Εφόσον συντρέχει το στοιχείο της συνάφειας και αναγνωριστεί αρμοδίως, τότε επέρχεται η προωθημένη 

μισθολογική εξέλιξη που προβλέπεται στις προαναφερθείσες διατάξεις. 

Σε περίπτωση πλημμελούς εφαρμογής των ως άνω ρυθμίσεων, ο υπάλληλος δύναται να υποβάλει σχετική 

προς τούτο αίτηση, επιδιώκοντας την ορθή μισθολογική του κατάταξη. Σε περίπτωση απορριπτικής απάντησης 

του φορέα χωρεί, η διαφορά επιλύεται, πλέον, δικαστικώς. 

5

Αναφορικά με το καθεστώς χορήγησης άδειας άνευ αποδοχών επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1-5 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «1. Επιτρέπεται η 

χορήγηση στον υπάλληλο, μετά από αίτηση του, άδειας χωρίς αποδοχές, εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας 

το επιτρέπουν. Η άδεια αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τον ένα (1) μήνα εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους. 

Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά στο φυσικό, θετό και ανάδοχο γονέα όταν πρόκειται για νοσηλεία ανήλικου 

τέκνου λόγω ασθένειας ή ατυχήματος που καθιστά αναγκαία την άμεση παρουσία του.

2. Στους υπαλλήλους επιτρέπεται η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές συνολικής διάρκειας έως πέντε 

(5) ετών, ύστερα από αίτηση τους και γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους. 

3. Υπάλληλος, του οποίου σύζυγος υπηρετεί στο εξωτερικό σε ελληνική υπηρεσία του Δημοσίου, νομικού 

προσώπου δημοσίου δικαίου ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα ή σε υπηρεσία ή φορέα της Ευρωπαϊκής 

Γ) Αναγνώριση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 
και μισθολογική εξέλιξη.
Αναλύει ο Λάμπρος Μπίζας, Ταμίας ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. 

Δ) Αναγνώριση ετών προϋπηρεσίας σε περιπτώσεις 
λήψης άδειας άνευ αποδοχών.
Αναλύει ο Γεώργιος Αρβανίτης, Αναπληρωτής Ταμίας ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.
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Ένωσης ή σε διεθνή οργανισμό, στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα, δικαιούται να πάρει άδεια χωρίς αποδοχές 

μέχρι έξι (6) έτη συνεχώς ή και τμηματικά, εφόσον έχει συμπληρώσει διετή πραγματική υπηρεσία. 

4. Στον υπάλληλο που αποδέχεται θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διεθνή οργανισμό, στον οποίο 

μετέχει η Ελλάδα, χορηγείται μετά από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι 

πέντε (5) έτη, η οποία μπορεί να παραταθεί με την ίδια διαδικασία για μία ακόμα πενταετία. Αν ο υπάλληλος δεν 

εμφανιστεί να αναλάβει καθήκοντα μέσα σε δύο (2) μήνες από τη λήξη της άδειας, θεωρείται ότι παραιτήθηκε 

αυτοδικαίως από την υπηρεσία. 

5. Ο χρόνος της άδειας χωρίς αποδοχές αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας μόνο στις περιπτώσεις 

των παραγράφων 1 και 4 του παρόντος άρθρου». 

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, μόνον στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 4 ο χρόνος της 

άδειας άνευ αποδοχών λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και, άρα, αναγνωρίζεται για την εν γένει 

προαγωγική και μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, καθώς και για την συνταξιοδότησή του. Στις λοιπές 

περιπτώσεις ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών δεν προσμετράται.

5

Αναφορικά με το ζήτημα του υπολογισμού της χρονικής διάρκειας της άδειας ανατροφής τέκνου προκειμένου 

περί υπαλλήλου, που έχει αποκτήσει το τέκνο προ του διορισμού του, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 64/2008 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ο 

νεοδιοριζόμενος υπάλληλος που κατά τον διορισμό του έχει τέκνο ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών 

δικαιούται να λάβει άδεια ανατροφής παιδιού τόσης διάρκειας, όσο είναι, με βάση το ισχύον μειωμένο ωράριο, 

το άθροισμα των ωρών οι οποίες απομένουν από την ημερομηνία του διορισμού του μέχρι την συμπλήρωση 

του 4ου έτους της ηλικίας του, πέραν του οποίου η συνέχιση της άδειας δεν είναι επιτρεπτή. Η ως άνω άδεια 

επ’ ουδενί λόγω δύναται να συνεχισθεί και μετά την συμπλήρωση του 4ου έτους της ηλικίας του παιδιού.

Κατά συνέπεια, με βάση την ως άνω Γνωμοδότηση, ο νεοδιοριζόμενος υπάλληλος που έχει ήδη τέκνο 

ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών κατά τον χρόνο του διορισμού του, δεν λαμβάνει το σύνολο της 

εννεάμηνης άδειας ανατροφής, αλλά μέρος αυτής, που υπολογίζεται με βάση τον παραπάνω κανόνα.

Σημειωτέον, ότι το περιεχόμενο της ως άνω Γνωμοδότησης επαναλαμβάνεται εν πολλοίς και στην υπ’αριθμ. 

2001/2012 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, που έχει ως εξής: 

«Από το συνδυασμό της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της προστασίας της οικογένειας (άρθρο 21 

παρ. 1 Σ), των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου για την εναρμόνιση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, 

όσο και της συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας (25 παρ. 1 Συντ), σύμφωνα με την οποία οι διευκολύνσεις 

για την ανατροφή τέκνου ώστε οι εργαζόμενοι γονείς να συνδυάσουν την οικογενειακή με την επαγγελματική 

τους ζωή πρέπει να είναι οι πρόσφορες και οι αναγκαίες για την επίτευξη του επιδιωκόμενου από το νομοθέτη 

κοινωνικού σκοπού και του άρθρου 53 του ν. 3528/2007 που ορίζει ότι οι γονείς δύνανται να επιλέξουν είτε 

το μειωμένο ωράριο είτε την εννεάμηνη άδεια και δεδομένου ότι αθροιζόμενες οι ώρες του μειωμένου ωραρίου 

αντιστοιχούν σε αυτές της εννεάμηνης άδειας, συνάγεται ότι δικαίωμα για πλήρη συνεχόμενη εννεάμηνη άδεια 
ανατροφής τέκνου σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 3528/2007, έχουν όσοι ήδη είναι διορισμένοι κατά το 

χρόνο της τεκνοποίησης, ενώ όσοι γονείς εισέρχονται στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα μετά την 

τεκνοποίηση, δικαιούνται να επιλέξουν είτε το μειωμένο ωράριο, είτε συνεχόμενη άδεια ανατροφής τέκνου, που 
θα ισούται με τις ώρες του μειωμένου ωραρίου που απομένουν έως τη συμπλήρωση του τέταρτου έτους της 

ηλικίας του τέκνου τους, οι οποίες θα προσαυξάνονται σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του 

άρθρου 53 του ν. 3528/2007, για τους γονείς που έχουν αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω. Διαφορετική 

ερμηνεία των ως άνω διατάξεων θα οδηγούσε σε δυσανάλογη, κατά παραβίαση της αρχής της παροχής ίσων 

ευκαιριών, πέρα του σκοπού των διατάξεων αυτών και σε βάρος του κοινωνικού συνόλου, διευκόλυνση γονέων, 
που αρχίζουν την επαγγελματική τους ζωή στο Δημόσιο Τομέα μετά την γέννηση τέκνου. Εξάλλου, όσοι γονείς πριν 

να διοριστούν στο Δημόσιο Τομέα εργάζονταν στον Ιδιωτικό Τομέα τυγχάνουν των διευκολύνσεων ανατροφής 

τέκνων που προβλέπονται για αυτή την κατηγορία των εργαζομένων».

Κατά συνέπεια, υπάλληλος που διορίζεται μετά την απόκτηση τέκνου δικαιούται των ευεργετημάτων είτε 

της άδειας ανατροφής, είτε του μειωμένου ωραρίου με τους χρονικούς περιορισμούς που τίθενται ανωτέρω.

Ε) Άδεια ανατροφής νεοδιοριζόμενου με τέκνο
Αναλύει ο Αθανάσιος Τζιάτζιος, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.
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Αναφορικά με την χορήγηση βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας επισημαίνονται τα ακόλουθα:

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 2 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «Βραχυχρόνιες 

αναρρωτικές άδειες χορηγούνται με γνωμάτευση θεράποντος ιατρού έως οκτώ (8) ημέρες κατ’ έτος. Δύο (2) 

εξ αυτών, αλλά όχι συνεχόμενες, μπορούν να χορηγούνται μόνο με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου».

Εκ των ανωτέρω έπεται, ότι ο υπάλληλος δύναται να λάβει έως δύο (2) ημέρες, μη συνεχόμενες, 

αναρρωτική άδεια, υποβάλλοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση του ιδίου.

Περαιτέρω υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με την παράγραφο 4 του ιδίου ως άνω άρθρου, «Η αποστολή 

ιατρού για έλεγχο υπαλλήλου, που κάνει χρήση βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών κατ’ επανάληψη, είναι 

υποχρεωτική για την υπηρεσία και η τυχόν παράλειψή της συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα του αρμοδίου 

προϊσταμένου της διεύθυνσης διοικητικού».

Κατά συνέπεια, σε περίπτωση συστηματικής λήψης βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών με υπεύθυνη 

δήλωση, η υπηρεσία οφείλει να στείλει ιατρό για να προβεί σε έλεγχο της υγείας του υπαλλήλου. 

5

Αναφορικά με τη δυνατότητα χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας σε υπάλληλο που παρέχει τις υπηρεσίες του 

με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε φορέα του δημοσίου χωρούν οι ακόλουθες επισημάνσεις:

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/117/οικ.11102/28-05-2020 εγκύκλιο της Διεύθυνσης 

Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών παρέχονται σαφείς οδηγίες για τη χορήγηση 

των πάσης φύσεως αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους, ιδίως ενόψει των πρόσφατων διατάξεων του 

άρθρου 47 του Νόμου 4674/2020.

Επιπλέον με την ως άνω εγκύκλιο διενεργείται μια επισκόπηση – επικαιροποίηση των πάσης φύσεως 

αδειών που δικαιούνται να λαμβάνουν οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

(ΙΔΟΧ), με ή χωρίς οργανική θέση. Στις άδειες αυτής της συγκεκριμένης κατηγορίας προσωπικού δεν 

συμπεριλαμβάνεται η χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας, παρά μόνον η χορήγηση της άδειας του άρθρου 60 του 

Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα για τη συμμετοχή σε εξετάσεις μεταπτυχιακών φοιτητών. 

Ως εκ τούτου οι υπάλληλοι ΙΔΟΧ αδυνατούν να λάβουν εκπαιδευτική άδεια.

Στ) Λήψη βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας
Αναλύει ο Παναγιώτης Κοσκινάς, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.

Ζ) Χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας σε υπαλλήλους Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.
Αναλύει ο Δημοσθένης Σαληκίδης, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.
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Η) Παρεχόμενες διευκολύνσεις μονογονεϊκών οικογενειών 
στο Δημόσιο Τομέα.
Αναλύει ο Νικόλαος Κιούσης, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. 

Αναφορικά με τις παρεχόμενες διευκολύνσεις μονογονεϊκών οικογενειών επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 2 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «Ο χρόνος εργασίας 

του υπάλληλου που είναι γονέας μειώνεται κατά δύο (2) ώρες ημερησίως, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο 

(2) ετών, και κατά μία (1) ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. Υπάλληλος που 

είναι γονέας δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του 

μειωμένου ωραρίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο. Υπάλληλος που υιοθετεί ή αναδέχεται τέκνο 

ηλικίας έως τεσσάρων (4) ετών, δικαιούται, κατ` εξαίρεση, τη χορήγηση του συνόλου της άδειας των εννέα 

(9) μηνών που προβλέπεται στην παρούσα, εφόσον, μετά από την άδεια της παραγράφου 9 και μέχρι το τέκνο 

να συμπληρώσει την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών, αιτηθεί να του χορηγηθεί η συνεχόμενη άδεια έναντι της 

διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου. Εάν μέχρι τη συμπλήρωση των τεσσάρων (4) ετών απομένει διάστημα 

μικρότερο των εννέα (9) μηνών, χορηγείται άδεια για το διάστημα που υπολείπεται.

Για τον γονέα που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω, το κατά μία (1) ώρα 

μειωμένο ωράριο του πρώτου εδαφίου ή η άδεια του δεύτερου εδαφίου προσαυξάνονται κατά έξι (6) μήνες 

ή έναν (1) μήνα, αντίστοιχα».

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 8 του Κώδικα, «Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα 

τέκνα δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε 

περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους. Για τους υπαλλήλους που είναι τρίτεκνοι η ως άνω άδεια ανέρχεται 

σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος και για τους υπαλλήλους που είναι πολύτεκνοι σε 

δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.

Για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες για 

κάθε ημερολογιακό έτος».

Επισημαίνεται, τέλος, ότι προκειμένου περί των μονογονέων δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη περί της 

δυνατότητας εξαιρέσεώς τους από το κυκλικό ωράριο. Η εν λόγω δυνατότητα εναπόκειται αποκλειστικά στην 

διακριτική ευχέρεια της διοίκησης, η οποία αναγκαστικώς θα συνεκτιμήσει τις υπηρεσιακές ανάγκες, καθώς και 

τις αντίστοιχες ανάγκες του λοιπού προσωπικού.

5
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6
29.03.2020 #1

03.04.2020#2

07.04.2020 #3

12.05.2020#4

14.05.2020 #5

https://www.athensvoice.gr/greece/636711_i-pasyno-esy-me-aformi-tin-pagkosmia-imera-ygeias
https://www.ethnos.gr/ygeia/96940_sotiria-aytopsia-sta-kentrika-toy-koronoioy-martyries-apo-tin-kolasi-ton-meth
https://www.healthreport.gr/%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CF%82-%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC/
https://www.healthpharma.gr/operators/kleidonei-o-klados-nosileyton-sto-esy-ap-to-ypoyrgeio-ygeias/
https://www.healthpharma.gr/operators/anatropes-sti-systasi-kladoy-nosileyton-sto-esy-mono-te-kai-pe/
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6
31.08.2020#6

10.11.2020 #7

10.11.2020#8

10.11.2020 #9

18.11.2020#10

https://www.protothema.gr/greece/article/1039690/nosileutes-gia-tin-epithesi-sto-attikon-to-epaggelma-mas-apotelei-leitourgima-se-ebolemi-zoni/
https://www.larissanet.gr/2020/11/10/nosileftes-12-krisimes-paraleipseis-tou-ypourgeiou-ygeias-gia-ton-klado-kai-to-esy/
https://www.healthreport.gr/nosileytes-se-apognosi-anochyrotoi-stin-pandimia-epistoli-fotia-ston-ypoyrgo-ygeias/
https://www.healthpharma.gr/operators/nosileytes-anochyrotoi-stin-antimetopisi-tis-pandimias-ta-12-simeia/
https://www.liberal.gr/news/polemiko-to-klima-sta-nosokomeia/336697
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6
18.11.2020 #11

18.11.2020#12

18.11.2020 #13

24.11.2020#14

23.11.2020 #15

https://www.ieidiseis.gr/eidiseis/ygeia/item/68403-kravgi-ton-nosilefton-sto-esy-den-merimnisate-gia-tin-ekpaidefsi-mas-mas-thelete-analosimous
https://www.healthreport.gr/kraygi-apognosis-apo-toys-nosileytes-epistoli-ston-yp-ygeias/
https://tvxs.gr/news/ellada/epistoli-ton-nosileyton-pros-kikilia-mas-thelete-analosimoys
https://www.healthreport.gr/nosileytes-epidoma-koronoioy-mono-se-ligoys-ti-kataggellei-i-pasyno/
https://www.healthpharma.gr/operators/pasyno-diamartyria-nosileyton-gia-to-epidoma-dichasmoy-i-epistoli/
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6
04.12.2020#16

06.12.2020 #17

06.12.2020#18

14.12.2020 #19

15.12.2020#20

https://www.healthpharma.gr/operators/kataggelia-pasyno-eytelismos-kai-perifronisi-gia-toys-nosileytes/
https://www.healthreport.gr/pasyno-eytelismos-kai-perifronisi-gia-toys-nosileytes-toy-esy-apo-to-ypoyrgeio-ygeias/
https://www.ethnos.gr/ygeia/136169_koronoios-horis-prosopiko-oi-nees-meth-kai-ta-emboliastika-kentra-kataggelies
https://www.healthpharma.gr/operators/pasyno-sto-eleos-tis-pandimias-oi-nosileytes-psychikis-ygeias/
http://www.topontiki.gr/article/420459/nosileytes-psyhikis-ygeias-den-tiroyntai-oi-odigies-gia-ton-koronoio-sta-psyhiatreia


15.12.2020 #21
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6
17.12.2020#22

29.12.2020 #23

29.12.2020#24

29.12.2020 #25

31.12.2020#26

https://www.protothema.gr/greece/article/1075124/nosileutes-psuhikis-ugeias-keno-gramma-oi-odigies-gia-ton-koronoio-sta-psuhiatreia/
https://www.ieidiseis.gr/eidiseis/ygeia/item/72421-georgios-avramidis-diaxroniki-i-perithoriopoiisi-ton-ypiresion-psyxikis-ygeias
https://www.protothema.gr/greece/article/1079436/nosileutes-zitoun-ti-monimopoiisi-ton-epikourikon-ergazomenon/
https://www.avgi.gr/koinonia/375582_apo-logia-hortasame-apo-praxeis-peinasame
https://www.healthreport.gr/pasyno-pagose-i-monimopoiisi-epikoyrikoy-prosopikoy-nosileytes-se-anamoni/
https://www.healthpharma.gr/public-health/sovari-elleipsi-nosileyton-sto-psychiatriko-nosokomeio-attikis-dafni/


7

21ο
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.



112

21ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.

Οι έκτακτες υγειονομικές ανάγκες δεν επέτρεψαν τη διεξαγωγή του 

21ου Πανελλήνιου Νοσηλευτικού Συνεδρίου της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. για 

το έτος 2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας αξιολογώντας την παρούσα 

κατάσταση, επέλεξε να διοργανώσει το 21ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό 

Συνέδριο εντός του 2021, στις γνώριμες για τα μέλη μας ημερομηνίες, 

ευελπιστώντας ότι η πανδημία COVID – 19, θα έχει περιοριστεί μέχρι 

τότε, με βάση τα προσδοκώμενα δεδομένα από την Εθνική Επιχείρηση 

«Ελευθερία». 

Καθώς όμως οι συγκυρίες και η ανάγκη για επικοινωνία είναι πιο καίρια 

από ποτέ, σχεδιάζεται εντός του 1ου τριμήνου του 2021, η διοργάνωση 

ενός διαδικτυακού Νοσηλευτικού Συνδικαλιστικού Συμποσίου, στο 

οποίο θα συμμετέχουν όλοι οι ΣΥ.ΝΟ. της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.. Στόχος 

της εκδήλωσης είναι η εκτίμηση της διαμορφωμένης επαγγελματικής 

κατάστασης για τους Νοσηλευτές και παράλληλα ο στρατηγικός 

συνδικαλιστικός σχεδιασμός των δράσεων της Ομοσπονδίας, ώστε να 

διεκδικήσουμε από κοινού και με ομοψυχία όλα τα δίκαια και διαχρονικά 

αιτήματα των Νοσηλευτών.

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση θα ανακοινωθούν το 

επόμενο διάστημα.

Στην ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., δεν περισσεύει κανένας, δεν υπερισχύει 

κανένας. Όλα τα μέλη έχουν λόγο και όλοι μαζί προχωράμε δυναμικά, 

ώστε να διασφαλίσουμε την εξέλιξη του Νοσηλευτικού Επαγγέλματος για 

τις επόμενες γενιές.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

7
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