
 

Αθήνα, 12 Μαΐου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

Θέμα: «Κίνδυνος από μεροληψία και διχασμό σε βάρος του νοσηλευτικού προσωπικού» 

  

Πληροφορούμαστε από επιστολή της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας 

Νοσηλευτικού Προσωπικού (ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π.) ότι, την Παρασκευή 8 Μαΐου 2020, η εν λόγω 

Ομοσπονδία κλήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας κ. Παναγιώτη Πρεζεράκο σε 

συνάντηση με θέμα τη δημιουργία «κλάδου» για το νοσηλευτικό προσωπικό του Ε.Σ.Υ, γεγονός που 

θα δίνει τη δυνατότητα αφενός οι προσλήψεις να γίνονται πιο γρήγορα μέσω άλλων διαδικασιών και 

όχι μέσω ΑΣΕΠ και αφετέρου οι νοσηλευτές να ενταχθούν σε ειδικό μισθολόγιο. 

Πρόκειται για ένα ζήτημα που απασχολεί ολόκληρη τη νοσηλευτική κοινότητα από το 1992, 

όταν με τον Ν. 2071/92 προβλέφθηκε η ίδρυση του σχετικού κλάδου, ουδέποτε, όμως, εκδόθηκε η 

προβλεπόμενη εξουσιοδοτική διάταξη. Για τον λόγο αυτό, κατά το τελευταίο διάστημα, επανήλθε στην 

ατζέντα της συζήτησης των φορέων το χρόνιο αυτό θέμα με ζυμώσεις και τοποθετήσεις εκατέρωθεν, 

ώστε να μην αδικηθεί καμία επαγγελματική κατηγορία και, το κυριότερο, να μη γίνει η δύσκολη αυτή 

κατάσταση πεδίο κομματικής συναλλαγής και εξυπηρέτησης.  

Εντούτοις, η απόφαση η οποία ανακοινώθηκε στην ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π. την 8η Μαΐου ήταν η ίδρυση 

δυο ξεχωριστών κλάδων, ενός κλάδου Νοσηλευτών ΤΕ και ΠΕ και ενός ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, σε 

ένα άρθρο της πράξης νομοθετικού περιεχομένου για τον COVID-19.  

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας Νοσηλευτικού Προσωπικού 

(Πα.Σ.Ο.Νο.Π) σημειώνει χαρακτηριστικά πως «Η δημιουργία δύο ξεχωριστών κλάδων υποβαθμίζει 

τους χιλιάδες ΔΕ Βοηθούς Νοσηλευτών που πολλοί από αυτούς δουλεύουν σε κλινικές για τον 

COVID 19». 

Επίσης ο κ. Τσόλας επισημαίνει πως «Το ΕΣΥ έχει αποδεκατιστεί από νοσηλευτικό 

προσωπικό. Πολλές φορές οι βοηθοί νοσηλευτών βαθμίδας ΔΕ εκτελούν χρέη νοσηλευτών ΠΕ και 

ΤΕ. Δίνουν φάρμακα σε ασθενείς, κάνουν βραδινές βάρδιες χωρίς όμως την παρουσία νοσηλευτή ΠΕ 

ή ΤΕ όπως προβλέπεται κανονικά». 
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Πρόκειται, όμως, για ένα κρίσιμο ζήτημα, που ταλανίζει επί δεκαετίες τον χώρο της υγείας, και 

του οποίου η ανάπτυξη και η περιγραφή απαιτεί ολόκληρο σχέδιο νόμου και αποτελεί 

συναρμοδιότητα πολλών υπουργείων.  

Πρόκειται, επιπλέον, για ένα ζήτημα που αφορά στους κατά γενική ομολογία ήρωες που 

σήκωσαν και εξακολουθούν να σηκώνουν το βάρος της πανδημίας, αλλά και γενικά του γεμάτου 

προβλήματα Ε.Σ.Υ. Το πρόβλημα είναι ότι, με την παρούσα απόφαση, αντιμετωπίζονται διχαστικά, με 

έναν ιδιότυπο ρατσισμό, το 40-45% των άσπρων ποδιών (ΔΕ Β. Νοσηλευτές) που εξαιρούνται και 

τίθενται εκτός νοσηλευτικού κλάδου, χωρίς καμία νομιμοποίηση από την κοινωνία. Αν προκριθεί η 

λογική των ξεχωριστών κλάδων θα καταργηθεί το όραμα της ενιαίας νοσηλευτικής. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

 

1. Με ποια κριτήρια αποφασίστηκε η ίδρυση δύο κλάδων, ενός Νοσηλευτών ΤΕ και ΠΕ και ενός 

ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών; 

2. Τι προτίθεται να κάνει για να αποφευχθεί η μεροληψία και ο διχασμός που προκλήθηκε μετά 

και την σε βάρος του νοσηλευτικού προσωπικού, που σηκώνει στους ώμους του το βάρος της 

επιδημίας του κορονοϊού;  

3. Γιατί δεν εξετάζεται η προτεινόμενη από τους ίδιους τους νοσηλευτές θεσμοθέτηση ενιαίου 

κλάδου νοσηλευτών ΕΣΥ με κατηγοριοποίηση ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης (ΠΕ – ΤΕ – 

ΔΕ) και σαφώς διακριτά επαγγελματικά, βαθμολογικά και μισθολογικά δικαιώματα; 

4. Γιατί δεν εκλήθησαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς σε διάλογο αναφορικά με το χρόνιο αίτημα 

των νοσηλευτών ώστε να ληφθεί η βέλτιστη απόφαση; 

 

Οι ερωτώντες βουλευτές 

 

 

Μαρία Απατζίδη 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 


