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Θέµα: ''Διαµαρτυρία Τµήµατος Νοσηλευτικής Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου 

για την αναγνώριση της Σχολής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού " 

 

 

Αξιότιµε κ. Υπουργέ, 

 

 Ενόψει της πρότασης για εξοµοίωση των αποφοίτων της σχολής του Ελληνικού 

Ερυθρού Σταυρού µε τους αποφοίτους από τα Τµήµατα Νοσηλευτικής της 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, θα θέλαµε ως Τµήµα Νοσηλευτικής του Πανεπιστηµίου 

Πελοποννήσου µε έδρα την Σπάρτη να εκφράσουµε την έντονη δυσαρέσκειά µας. 

 Η συγκεκριµένη πρόταση που έχει κατατεθεί ως τροπολογία στο Νοµοσχέδιο 

του Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης την 

22η.10.2014 «Ανοιχτή διάθεση και περαιτέρω χρήση δηµοσίων εγγράφων κ.ά.» 

αφορά στην αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων των αποφοίτων της σχολής του 

ΕΕΣ  για την οποία  δεν γνωρίζουµε µε ποιο καθεστώς λειτουργεί και επιπλέον δεν 

έχει πραγµατοποιηθεί καµία αξιολόγηση της σχολής αυτής µέχρι σήµερα.

 Περαιτέρω, η συγκεκριµένη πρόταση προσκρούει στις διατάξεις της κείµενης 

νοµοθεσίας που κατοχυρώνουν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα του νοσηλευτή 

 Προς:   

 

 

Τον Υπουργό Παιδείας  

και Θρησκευµάτων  

κ. Ανδρέα Λοβέρδο  
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(Κώδικας Νοσηλευτικής Δεοντολογίας ΠΔ 216/2001, ΦΕΚ Α΄167 και ν.3252/2004, 

ΦΕΚ Α΄132). Ο κύκλος των προσώπων που µπορούν να εγγραφούν στην Ένωση 

Νοσηλευτικών Ελλάδος, κατά τα οριζόµενα στη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 2 του 

ν.3252/2004, προκειµένου να ασκήσουν το λειτούργηµα του νοσηλευτή, είναι ήδη 

ευρύς. Η ενσωµάτωση στον κύκλο αυτό και των αποφοίτων της σχολής του ΕΕΣ 

συνιστά σαφή υποβάθµιση του νοσηλευτικού λειτουργήµατος, προσκρούοντας στην 

συνταγµατική επιταγή του άρθρου 19 παρ. 3 του Συντάγµατος. Η λήψη µέτρων για 

την προστασία της υγείας των πολιτών της χώρας, προϋποθέτει ότι το Κράτος οφείλει 

να διασφαλίζει πως το επαγγελµατικό επίπεδο, µεταξύ άλλων, και των νοσηλευτών 

είναι ανάλογο του επιπέδου προστασίας της δηµόσιας υγείας που το Κράτος 

αναγνωρίζει για τους πολίτες του. 

 Οι σηµερινές κοινωνικές και οικονοµικές συγκυρίες της Χώρας δεν επιτρέπουν 

την θεσµοθέτηση προτάσεων που πλήττουν την υποχρέωση του Κράτους για την 

προστασία της υγείας, ως δηµόσιου αγαθού.  

 Για τους ανωτέρω λόγους ζητούµε την παρέµβασή σας για την αφαίρεση της 

συγκεκριµένης τροπολογίας από το προαναφερθέν νοµοσχέδιο.  

 

Με εκτίµηση 

Η Πρόεδρος του Τµήµατος Νοσηλευτικής 

 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Σοφία Ζυγά                                                                  

(Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


