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Αθήνα, 19/03/2021 
Αρ. Πρωτ.: 97 

 

Προς: Υπουργείο Υγείας  
(Υπ’ όψη Υπουργού Υγείας κ. Βασίλειου Κικίλια) 

 

 

 Θέµα: «Η παρωδία της στελέχωσης και της ενίσχυσης του Εθνικού Συστήµατος 

Υγείας σε πλήρη εξέλιξη…» 

 

Αξιότιµε κ. Υπουργέ, 

 

 Σε συνέχεια των διαµαρτυριών µας, απέναντι στην πλέον ανορθόδοξη και επισφαλή 

διαχείριση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, επανερχόµαστε εκ νέου, αγανακτισµένοι από 

την αντιµετώπιση την οποία λαµβάνουµε από εσάς τον ίδιο και το «Αριστοτέλειο επιτελείο» 

σας. Με γνώµονα την προάσπιση των Νοσηλευτών και την ασφαλή λειτουργία των 

Υπηρεσιών Υγείας για τη προστασία της Δηµόσιας Υγείας, σας επισηµαίνουµε τα 

ακόλουθα: 

 

 1. Οι Νοσηλευτές νοσούν και δεν υπάρχουν εκπαιδευµένες εφεδρείες να τους 

αντικαταστήσουν. Στο σύνολο των Νοσοκοµείων επικρατούν χαοτικές καταστάσεις και 

µεταφέρονται συνεχώς Νοσηλευτές από διαφορετικά τµήµατα να ενισχύουν Τµήµατακαι 

Μονάδες COVID– 19, όντας ανεκπαίδευτοι και µε τον κίνδυνο της διασποράς του ιού να 

ελλοχεύει στο έπακρο.  

 

2. Αγνοείτε επιδεικτικά τη µονιµοποίηση όλων των συµβασιούχων (λοιπό 

επικουρικό και Ο.Α.Ε.Δ.), γεγονός για το οποίο έχετε δεσµευτεί προσωπικά και 

κυβερνητικά. Κρατάτε δέσµιους όλους τους συµβασιούχους, φροντίζοντας για τον 

πολλαπλασιασµό τους, ώστε να συντηρείται την ψηφοθηρική τους εξάρτηση.  



 

3. Ακολουθώντας τις εντολές σας, οι Διευθύνσεις Νοσηλευτικών Υπηρεσιών 

λειτουργούν Τµήµατα και Μονάδες COVID– 19 εν µια νυκτί, χωρίς να υπάρχει επάρκεια 

Νοσηλευτικού Προσωπικού, µε αποτέλεσµα την επισφαλή λειτουργία τους. 

 

4. Δεν πράξατε τα δέοντα εδώ κι ένα χρόνο, ώστε να ενισχυθούν οι Υπηρεσίες 

Υγείας µε επιπλέον υποδοµές. Έχετε αρκεστεί µόνο στις πρόχειρες ανακατασκευές και 

στις µετατροπές κλινικών σε Τµήµατα και Μονάδες COVID– 19, καθώς και σε διάφορες 

υλικοτεχνικές αλχηµείες. Αυτή η κατάσταση έχει επιφέρει την πλήρη σύγχυση και τον 

κατακερµατισµό του ανθρώπινου δυναµικού. 

 

 Συµπερασµατικά, έχετε την απόλυτη ευθύνη για την επαγγελµατική εξουθένωση 

των Νοσηλευτών και όλων των επαγγελµατιών υγείας, καθώς και τις συνέπειες αυτής σε 

ότι αφορά τη σωµατική και ψυχική τους υγεία. Τα δακρύβρεχτα σχόλια και οι 

συναισθηµατισµοί σας απέναντί µας, δε χωρούν στις βάρδιες µας.  

 

Απαιτούµε άµεσα:  
1. Τη µονιµοποίηση όλων των συµβασιούχων (επικουρικού προσωπικού και 

Ο.Α.Ε.Δ.). 

2.   Τη µονιµοποίηση των ειδικευοµένων Νοσηλευτών. 

3.   Προκήρυξη για προσλήψεις µόνιµων Νοσηλευτών στο Ε.Σ.Υ. 

4.   Τη δηµιουργία Κλάδου Νοσηλευτών του Ε.Σ.Υ. 

5.   Την ένταξη των Νοσηλευτών στα Β.Α.Ε. 

6.   Την άρση της αναστολής των κανονικών αδειών. 

 

Οι Νοσηλευτές γνωρίζουν τη δύναµή τους γι’ αυτό και το Εθνικό Σύστηµα Υγείας θα 

στέκεται διαχρονικά όρθιο. Το γεγονός ότι είµαστε προσηλωµένοι πάντα στο καθήκον δε 

σηµαίνει ότι δεν διεκδικούµε και δεν αγωνιζόµαστε για να προάγουµε την επιστήµη την 

οποία επιλέξαµε να υπηρετήσουµε.  

 

Εµείς οι Νοσηλευτές δεν υπηρετούµε στο Ε.Σ.Υ. για τετραετία, αλλά εδώ και 

δεκαετίες, αδιάκοπα και άοκνα. 

 

Στο πλαίσιο του υγιούς συνδικαλισµού και της διαφάνειας, παραµένουµε σταθεροί 

στις διεκδικήσεις µας και δηλώνουµε τη διαθεσιµότητά µας, οποιαδήποτε στιγµή, για να 

συναντηθούµε µε «ασφάλεια».  



 

Για το Διοικητικό Συµβούλιο 
 

 

 Ο Πρόεδρος                                                     Ο Γ. Γραµµατέας 
 

 

  

Γεώργιος Αβραµίδης                                           Τζαννής Πολυκανδριώτης 
 


