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Αθήνα, 23/08/2021 
                                                                    Αρ. Πρωτ.: 213 

 
                                                 Προς: Υπουργείο Υγείας 

Υπουργό Υγείας κ. Βασίλειο Κικίλια 

Κοινοποίηση: Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Βασίλειο Κοντοζαµάνη 
 

 
Θέµα: «Υποχρεωτικός εργασιακός µεσαίωνας προ των πυλών του 

υποχρεωτικού εµβολιασµού στις Υπηρεσίες Υγείας»  

 

Αξιότιµε κ. Υπουργέ, 
 

 Επανερχόµενοι εκ νέου στο πλαίσιο της εφαρµογής του Ν.4820/2021 και 
της Υ.Α. µε αριθµ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50933/13-08-2021 κι όπως σας έχουµε 
επισηµάνει µε τις συνεχόµενες καταγγελίες µας, οι νοµοθετικές ρυθµίσεις σας, 
έχουν αποδιοργανώσει συθέµελα το Εθνικό Σύστηµα Υγείας.  
 

Καθηµερινά δεχόµαστε καταγγελίες από τα µέλη µας πανελλαδικά, στις 
οποίες αναφέρουν ότι από την 1η Σεπτεµβρίου 2021 θα ξεκινήσουν οι 
αναστολές κανονικών αδειών και η χορήγηση οφειλόµενων ρεπό καθώς και 
πάσης φύσεως χορήγηση ειδικών αδειών, στο πλαίσιο των κενών που θα 
προκύψουν, από τους συναδέλφους οι οποίοι θα βγουν σε αναγκαστική 
αναστολή εργασίας.  

 
Ήδη οι Διευθύνσεις Νοσηλευτικών Υπηρεσιών προγραµµατίζουν την 

εξοικονόµηση των προαναφερόµενων ανθρώπινων πόρων, επιβάλλοντας στους 
Νοσηλευτές έναν εργασιακό µεσαίωνα χωρίς προηγούµενο. Έχετε κατορθώσει 
να σπείρετε τη διχόνοια µεταξύ των «περιστασιακών Ηρώων», χωρίς να 
υπάρχει µέριµνα για την ασφαλή λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας. 



Καταστρατηγήσατε κάθε έννοια ατοµικής ελευθερίας, επιστηµονικότητας και 
σεβασµού απέναντι στους Νοσηλευτές. 

 
Δηλώνουµε την πλήρη αντίθεσή µας στον εργασιακό εκφοβισµό τον 

οποίο ευθαρσώς πράττεται µέσω της συλλογής των πιστοποιητικών, της  
φηµολογούµενης αναστολής των κανονικών αδειών κ.λπ. και σας δηλώνουµε 
ότι είµαστε ολοκληρωτικά αντίθετοι στις µέχρι τώρα νοµοθετικές ρυθµίσεις και 
πολιτικές σας.  

 
Η λανθασµένη προσέγγιση των επαγγελµατιών υγείας και η στοχευµένη 

υποβάθµιση της επιστηµονικότητας και του κλινικού έργου  των Νοσηλευτών 
µέσω της υποχρεωτικότητας των εµβολιασµών, εκθέτει την ανικανότητα των 
στελεχών του Υπουργείου Υγείας και τις χρόνιες εµµονικές συµπεριφορές προς 
τους Νοσηλευτές, τίποτε άλλο. Όλα τα µέλη της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. έχουν 
συστρατευτεί και δεν θα επιτρέψουν την καταστροφή του Εθνικού Συστήµατος 
Υγείας.  

 
Παραµένουµε πάντα στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας, παρά την 

απαξιωτική συµπεριφορά την οποία επιδεικνύει στα συνεχόµενα αιτήµατά µας 
για διάλογο.  

 
Για το Διοικητικό Συµβούλιο 

 
 
 
 
     Ο Πρόεδρος                                               Ο Γεν. Γραµµατέας 
 
  
                                  
                                                                          

Γεώργιος Αβραµίδης  Τζαννής Πολυκανδριώτης 


