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Αθήνα 10/07/2021 
 

 
«Επισκέψεις Διοικητικού Συµβουλίου της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. σε Νοσοκοµεία της 6ης 

Υ.Πε» 

 

 Σε συνέχεια της πανελλαδικής επικοινωνίας µε όλα τα µέλη  και τους ΣΥ.ΝΟ. της 
Οµοσπονδίας, µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., το διήµερο 8-9 
Ιουλίου 2021, το Γενικό Νοσοκοµείο Σπάρτης, το Παναρκαδικό Γενικό Νοσοκοµείο 
Τρίπολης, το Γενικό Νοσοκοµείο Ναυπλίου και το Γενικό Νοσοκοµείο Άργους.  

 
Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις µε τους 

Διοικητές των Νοσοκοµείων, τα Διευθυντικά στελέχη των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών και µε 
τα µέλη της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. τηρώντας τα υγειονοµικά πρωτόκολλα, στις οποίες 
συζητήθηκαν ενδελεχώς όλα τα τεκταινόµενα στο χώρο των υπηρεσιών υγείας και τα 
προβλήµατα τα οποία αντιµετωπίζουν τα Νοσοκοµεία, δίνοντας έµφαση στα ιδιαίτερα 
καίρια ζητήµατα των νοσηλευτών. 

 
Όλοι οι Νοσηλευτές δήλωσαν τη δυσαρέσκεια τους απέναντι στις ανεκπλήρωτες 

κυβερνητικές δεσµεύσεις σε ότι αφορά τη σύσταση του κλάδου Νοσηλευτών στο Ε.Σ.Υ., 
την ένταξη στα Β.Α.Ε., την υποστελέχωση και τη µονιµοποίηση όλων των συµβασιούχων 
στο Ε.Σ.Υ. Παράλληλα αναγνώρισαν τη µεγάλη προσπάθεια εξεύρεσης λύσεων, η οποία 
πραγµατοποιείται από την ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. και συµφώνησαν όλοι στην από κοινού 
κλιµάκωση των κινητοποιήσεων και των πιέσεων προς το Υπουργείο Υγείας και την 
Κυβέρνηση, ώστε να υλοποιηθούν οι κυβερνητικές δεσµεύσεις άµεσα.  

 
 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, στις Διοικήσεις 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 και δηλώνει βροντερό παρόν στις νοσηλευτικές εξελίξεις, ώστε µέσα 
από τον υγιή συνδικαλισµό να κατοχυρωθεί στη συνείδηση των πολιτικών φορέων, των 



επαγγελµατιών υγείας, αλλά και της κοινωνίας, ότι το Ε.Σ.Υ. στηρίζεται στους Νοσηλευτές 
του. 
  

  
 

Για το Διοικητικό Συµβούλιο 
 
 

 Ο Πρόεδρος  Ο Γ. Γραµµατέας 
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