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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
 

Με αφορμή τη συζήτηση που έγινε στη Βουλή των Ελλήνων στις 10 Μαΐου 2011 στα 
πλαίσια της ερώτησης του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Έκτορα Νασιώκα σχετικά με τις επικείμενες 
συγχωνεύσεις των νοσοκομείων, η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ εκφράζει την έντονη αντίθεσή της με τα όσα 
υποστήριξε ο εν λόγω βουλευτής για τους νοσηλευτές. 

Συγκεκριμένα, ο κ. Νασιώκας, σε μια επίδειξη ανευθυνότητας και λαϊκισμού, 
ισοπεδώνει μέσα σε δυο προτάσεις, τους κόπους και τις πολυετείς προσπάθειες χιλιάδων 
Νοσηλευτών που αποφοίτησαν από την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προτείνοντας ουσιαστικά 
την υποβάθμιση των πτυχίων τους. 

Ο κ. Νασιώκας, όταν δήλωσε στη Βουλή ότι «οι ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτών μπορούν να 
γίνουν Νοσηλευτές με ένα ταχύρρυθμο πρόγραμμα», όφειλε να γνωρίζει, τόσο ως τέως 
Υφυπουργός Υγείας, όσο και ως επαγγελματίας υγείας (γιατρός), ότι ο επαγγελματικός τίτλος 
του νοσηλευτή καθορίζεται νομοθετικά από το Ν. 1579/1985 (την εποχή που ο κύριος 
Νασιώκας ήταν καθηγητής στο ΤΕΙ Λάρισας, σύμφωνα με το βιογραφικό το οποίο είναι 
αναρτημένο στην ιστοσελίδα του) και απονέμεται στους αποφοίτους της τριτοβάθμιας 
νοσηλευτικής εκπαίδευσης, ήτοι τα τμήματα των ΑΤΕΙ (που προσδιορίζονται ως ανώτατα με 
το Ν. 2916/ 2001) και των Πανεπιστημίων. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν επιτρέπουμε στον 
κ. Νασιώκα να χαρακτηρίζει το επάγγελμά μας ως πάρεργο, που για να το ασκήσεις αρκεί να 
έχεις μια συνοπτική επιμόρφωση σεμιναριακού τύπου.  

Κάθε τέτοιου είδους εξοργιστική προσέγγιση, αποτελεί χάλκευση του επιστημονικού και 
επαγγελματικού χαρακτήρα του νοσηλευτή και ταυτόχρονα μέγιστη πρόκληση για τους 28.000 
επιστήμονες νοσηλευτές της χώρας. 

Οι απόφοιτοι των μέσων σχολών Νοσηλευτικής, καθ’ όλα άξιοι και σεβαστοί 
συνάδελφοι, έχουν τον τίτλο του ΔΕ Βοηθού Νοσηλευτή, με σαφή επαγγελματικά δικαιώματα 
που περιγράφονται από το Π.Δ 210/2001 και τουλάχιστον 2500 λιγότερες ώρες διδασκαλίας. 

Μετά την παράθεση των ανωτέρω και ενώ δεν έχει ακόμη στεγνώσει το μελάνι του 
πρόσφατου δημοσιεύματος του «Έθνους» περί κατάργησης των πανεπιστημιακών τμημάτων 
της νοσηλευτικής και του επιστημονικού τους υπόβαθρου, αναμένουμε από τον κ. Νασιώκα να 
ανακαλέσει άμεσα την πρότασή του, ζητώντας συγνώμη από τους νοσηλευτές της χώρας.  

Παράλληλα διαβιβάζουμε την καταγγελία μας και στον πρωθυπουργό της χώρας για 
να λάβει γνώση της ανευθυνότητας της εν λόγω απαράδεκτης τοποθέτησης ενός πρώην 
Υφυπουργού Υγείας και νυν βουλευτή της κυβέρνησής του. 
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