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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μετά από πρόταση της Ε.Ν.Ε. που συµπε-
ριλήφθηκε στο Ν. 3918/2011, το χρη-
µατικό ποσό της εγγραφής και της ετή-
σιας εισφοράς των µελών, τροποποιείται
ως εξής:
1. Το ποσό της εγγραφής για όλους, από

20e, γίνεται 5e
2. Το ποσό της ετήσιας ανανέωσης για

τους ανέργους νοσηλευτές και τα
µέλη των τρίτεκνων και πολύτεκνων
οικογενειών, µειώνεται στα 20e

3. Για τα λοιπά µέλη, το ποσόν της ετή-
σιας εισφοράς, από 45eδιαµορφώ-
νεται σε 40e.
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18 Βουλευτές ποδοπατούν τον τίτλο των Νοσηλευτών. Θαυμάστε τους: 

ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΝΔ ΤΡΙΚΑΛΑ, ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΪΤΑΝΗ, ΣΥΡΙΖΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΡΙΑ 
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ,  ΔΗΜΑΡ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ, ΣΥΡΙΖΑ, ΛΑΣΙΘΙ, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΡΚΑΔΙΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ, ΠΑΣΟΚ, Β’ 
ΑΘΗΝΩΝ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, ΣΥΡΙΖΑ, ΔΡΑΜΑ, ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ, ΠΑΣΟΚ, 

ΕΥΒΟΙΑ, ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, Α’ ΑΘΗΝΩΝ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ, 
ΠΑΣΟΚ, ΗΛΕΙΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ, ΣΥΡΙΖΑ, ΦΘΙΩΤΙΔΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, 

ΝΔ, ΠΙΕΡΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ, ΚΚΕ, ΛΑΡΙΣΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ, 
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΟΣ ΜΠΡΙΑΝΗΣ, ΝΔ, ΦΘΙΩΤΙΔΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ, ΣΥΡΙΖΑ, 

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΟΖΑΝΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ, ΝΔ, ΛΑΚΩΝΙΑ

Διαβάστε στις σελίδες 4-8 τι είπαν στη Βουλή
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Τ ο 15ο συνέδριο της ομοσπονδίας μας, διενεργείται σε μια εποχή που οι 
ζυμώσεις και οι επιχειρούμενες αλλαγές σε όλο το φάσμα της επαγγελ-
ματικής μας ζωής, είναι κάτι παραπάνω από αισθητές. Είναι έντονες και 

επιτακτικές.

Ρίχνοντας μια ματιά στο κοντινό μας παρελθόν, δε θα δυσκολευτούμε να διαπι-
στώσουμε πως η ΠΑΣΥΝΟ, αποτέλεσε τον καταλύτη της βελτίωσης πολλών θεσμι-
κών και επαγγελματικών ζητημάτων που μάστιζαν τον κλάδο μας επί δεκαετίες.

Σε στενή συνεργασία με την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας, αποκατάστησε στη συ-
νείδηση των Νοσηλευτών μεγάλο μέρος του απολεσθέντος επαγγελματικού τους 
κύρους και ανάγκασε την Πολιτεία και τους εκπροσώπους της να δουν, ποιοι πραγ-
ματικά είμαστε και τί προσφέρουμε ως κλάδος στο κοινωνικό σύνολο.

Η Νοσηλευτική, έχοντας αποκτήσει και υιοθετήσει για χρόνια τη ρετσινιά του 
ιατρικού πάρεργου, εξαιτίας της εγκληματικής ανεπάρκειας των μέχρι πρότινος 
εκπροσώπων της, μόχθησε τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο να αναγορευτεί σε αν-
θρωπιστική επιστήμη ισότιμη με τις άλλες, αλλά πρωτίστως για να αποτινάξει το 
επαχθές και προσβλητικό επίκτητο χαρακτηριστικό του επικουρικού και άβουλου 
ρόλου της.

Οι αστοχίες στους χειρισμούς των υπευθύνων της, τόσο σε ακαδημαϊκό, όσο σε 
επαγγελματικό επίπεδο ήταν πάμπολλες και σοβαρές. Παρά τον παγκόσμιο απο-
γαλακτισμό της Νοσηλευτικής από την Ιατρική επιστήμη, στη χώρα μας τα πράγ-
ματα έμειναν στάσιμα για πολλά χρόνια. Τόσο στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όσο 
και στον επαγγελματικό στίβο των νοσοκομείων, οι γιατροί απαιτούν να έχουν τον 
πρώτο και τον τελευταίο λόγο για οτιδήποτε αφορά τον δικό μας κλάδο. Αδια-
φορώντας για την ανεξαρτησία της νοσηλευτικής υπηρεσίας, δεν είναι λίγες οι 
φορές που παρεμβαίνουν άκομψα, προκειμένου να υπηρετήσουν τα δικά τους 
συμφέροντα, παίρνοντας το δικαίωμα σχεδόν πάντα από τη δικιά μας αβουλία, ή 
ακόμα χειρότερα και με τη δική μας συναίνεση και παρότρυνση. 

Όλα αυτά, σε μια χώρα που οι δείκτες των αναλογιών ιατρών και νοσηλευτών σε 
σχέση με τον πληθυσμό, έχουν κατέβει στο ναδίρ της πανευρωπαϊκής κατάταξης 
σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΑΣΑ. Οι νοσηλευτές, είναι πολύ λιγότεροι 
από τους γιατρούς στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας μας. Αυτό τα λέει όλα 
με τρόπο εύγλωττο και δείχνει ότι οι προτεραιότητες της Πολιτείας θα πρέπει να 
αλλάξουν προς όφελος των πολιτών, ειδικά σήμερα που μαστίζονται από την πρω-
τοφανή οικονομική κρίση.

Με δεδομένη την τεράστια υποστελέχωση των νοσοκομείων από νοσηλευτές, ο 
αριθμός των 8000 ανέργων συναδέλφων μας, φαντάζει μάλλον ως φάρσα στην 
κοινή λογική. Πάνω από 1000 Νοσηλευτές μετανάστευσαν από πέρυσι σε χώρες 
της Ευρώπης και άλλοι τόσοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να ακολουθήσουν το 
δρόμο της φυγής το προσεχές διάστημα. Και όλα αυτά, όταν η Πολιτεία μπορεί να 
αξιοποιήσει το επιστημονικό της δυναμικό βελτιώνοντας τους ποιοτικούς δείκτες 
της Δημόσιας Υγείας και επενδύοντας στο αγαθό της υγείας με τεράστια ανταπο-
δοτικά οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία. Σας θυμίζω εδώ,  ότι η απόφαση 
που είχε υπογράψει ο πρώην υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος βάσει του Ν. 
4058/2012, δίνει τη δυνατότητα στα νοσοκομεία να προσλαμβάνουν προσωπι-
κό με δελτίο παροχής υπηρεσιών, κοινώς, με μπλοκάκι. Το ίδιο επανέλαβε προ 
ολίγων ημερών σε ημερίδα στην Αθήνα και ο αναπληρωτής υπουργός υγείας κ. 
Γρηγοράκος. 
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Είδαν όλοι ποιοι πραγματικά είμαστε 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ 15Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. – ΕΣΥ 

Γράφει ο Αριστείδης Δάγλας

Πρόεδρος ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ
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ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:
ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Βασιλίσσης Σοφίας 47
10676, Αθήνα, 

Τηλ.: 210 3648 044
Fax.: 210 3617 859

e-mail: info@enne.gr
www.enne.gr

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
Δημήτριος Σκουτέλης
Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Ν.Ε 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Πιστόλας Δημήτριος

Μέλος Δ.Σ.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
- ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 

Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε.
Αγίου Νικολάου 102, 16674 Γλυφάδα
Τηλ: 210-8947002, Fax: 210-8941551

e-mail: info@pitsilidis.gr

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αριστείδης Δάγλας

Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Ε.Ν.Ε
Νικόλαος Ορφανός

Α’ Αντιπρόεδρος 
Δόντσιος Γεώργιος

Β’ Αντιπρόεδρος
Μπίζας Λάμπρος

Ταμίας
Αβραμίδης Γεώργιος

Οργανωτικός Γραμματέας 
Μπελαλή Κωνσταντία

Αναπληρωτής Γραμματέας 
Αρβανίτης Γεώργιος

Μέλος Δ.Σ.
Ποντισίδης Γεώργιος

Μέλος Δ.Σ.
Κωτσής Απόστολος

Μέλος Δ.Σ.
Ριζόπουλος Ρίζος

Μέλος Δ.Σ.
Δημητρέλης Δημήτριος

Μέλος Δ.Σ.
Γιάκης Νικόλαος

Μέλος Δ.Σ.
Σπυράτος Φώτιος

Μέλος Δ.Σ.
Γιάννης Μπατής

Υπεύθυνος ιστοσελίδας
www.enne.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 
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Τα ενυπόγραφα άρθρα απηχούν τις απόψεις
του υπογράφοντος και δεν εκφράζουν υποχρε-
ωτικά την εφημερίδα. Χειρόγραφα, δημοσιευ-
μένα ή μη, δεν επιστρέφονται. Απαγορεύεται η
ανατύπωση ή εκμετάλλευση μέρους ή όλου του
κειμένου χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

ΑΔΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ     

Όροι και προϋποθέσεις     
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13§3 του ΝΔ 4111/1960, «χειρισταί ακτινολογικών μηχανημά-
των, εμφανισταί ακτινολογικών εργαστηρίων και ραδιοφυσικοί (χειριζόμενοι ραδιοϊσότοπα) εργαζό-
μενοι εις ακτινολογικά εργαστήρια, Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημοτικά
Ιδρύματα και πάσης φύσεως εργαστήρια, δικαιούνται πλέον της κανονικής των αδείας απουσίας, και
τοιαύτης επικινδύνου εργασίας, μηνιαίαν κατ' έτος».
Σύμφωνα, ωστόσο, με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 66 του Νόμου 3984/2011
(ΦΕΚ Α 150/27.6.2011), η ως άνω παράγραφος 3 του άρθρου 13 του ΝΔ 4111/1960 καταργήθηκε. 
Σύμφωνα με τις λοιπές διατάξεις του άρθρου 66 παρ. 6 του Νόμου 3984/2011, οι εργαζόμενοι στις
Υπηρεσίες Υγείας του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, που εκτίθενται σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες
και δοσιμετρούνται σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό ακτινοπροστασίας με ατομικό
δοσίμετρο σώματος... . Σελ. 12

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ    

Δικαιούνται το επίδομα ΒΑΕ  
Όπως είναι ήδη γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις
της υπ’ αριθμ. οικ.2/16519/0022 Κοινής
Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄465/24/02/2012)
περί του καθορισμού του επιδόματος επικίνδυνης
και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου
15 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011),
καθορίζεται το μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και
ανθυγιεινής εργασίας για τους μόνιμους και δόκι-
μους πολιτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και
ορισμένου χρόνου (ΙΔΑΧ - ΙΔΟΧ) του Δημοσίου,
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού ανά κατηγο-
ρία ως εξής...... Σελ.10

ΕΝΕΧΕΙΡΟ

«Το μέλλον μας θα είναι μεγάλο, όταν όλα στηριχτούν...» 
Κατά τον ερχομό του στην Κέρκυρα ο Ν. Βάμβας υποδεχόμενος το Σολωμό του είπε «Εψάλατε τον ένδοξον αγώ-
να της υπάγετε τώρα να φιλήσετε την ιεράν αυτής γην» η απάντηση του ποιητή δεν είναι γνωστή. Ο επίσκοπος
Ζακύνθου Ν. Κατραμής τον ρώτησε κάποτε: «κόμη γιατί δεν επισκέπτεσαι την αγαπημένη σου Ελλάδα;» και ο
ποιητής απαντά: «φοβούμαι μη δεν τη γνωρίσω» Σε επιστολή του στον επιστήθιο φίλο Γ. Τερτσέτη (25/3/1842)
γράφει: πάνε είκοσι χρόνια, που σαν σήμερα η Ελλάδα έσπασε τις αλυσίδες. Η μέρα αυτή του Ευαγγελισμού
είναι μέρα για χαρές και για δάκρυα. Χαρά για τα μελλούμενα, δάκρυα για τη σκλαβιά την περασμένη, και για
το σήμερα τη να ειπώ; Η διαφθορά είναι τόσο γενική και έχει τόσο βαθειάς τις ρίζες, που σε κάνει να σαστίζεις.
Μόνον όταν οι αφορμές της διαφθοράς εξολοθρευθούν..... Σελ. 15

ΑΔΕΙΕΣ   

Για μεταγγίσεις αίματος 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 2 του
Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «Υπάλληλοι που
πάσχουν ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από
νόσημα το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίμα-
τος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας δικαιούνται ειδι-
κή άδεια με αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσι-
μες ημέρες το χρόνο».
Πέραν των ως άνω ειδικών διατάξεων, που προφα-
νώς υπερισχύουν πάσης άλλης διατάξεως γενικού
περιεχομένου, εκ της κείμενης νομοθεσίας δεν προ-
βλέπεται ρητώς η δυνατότητα εξαίρεσης κάποιου
υπαλλήλου από το κυκλικό ωράριο ένεκα οικογε-
νειακών λόγων...  Σελ.11

ΑΠΟΣΠΑΣΗ – ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ       

Απαιτείται η γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου  
Σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 4 του Νόμου 4223/2013, «Η μετά-
ταξη και η απόσπαση του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού μεταξύ νοσοκομείων του
Ε.Σ.Υ. με σκοπό τη συνυπηρέτηση συζύγων που υπηρετούν σε αυτά, επιτρέπεται μετά από αίτηση
του ενδιαφερομένου χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβου-
λίων ή οποιαδήποτε άλλη διατύπωση.
Νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. που είναι σύζυγοι στρατιωτι-
κών, ένστολου προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ., του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, επιτρέπεται να
αποσπώνται, κατά σειρά προτεραιότητας, σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., Κέντρα Υγείας, ΕΚΑΒ, ΕΟΠΥΥ,
και λοιπές υπηρεσίες που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, στην περιοχή που υπηρετεί ο/η
σύζυγός τους»... Σελ. 13
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Σήμερα, κατόπιν πιεστικών αιτημάτων της ΠΑΣΥΝΟ και της Ε.Ν.Ε. από το 2008, η ηγεσία του Υπουρ-
γείου Υγείας έχει δεσμευτεί ότι θα εκδώσει την πολυπόθητη Υπουργική Απόφαση για την περιγρα-
φή και κατόπιν, την κοστολόγηση των νοσηλευτικών πράξεων που μπορούν να ασκηθούν στην κοι-
νότητα,  δίνοντας στους καθ’ ύλην αρμόδιους επαγγελματίες υγείας, τη δυνατότητα να αναλάβουν 
το κομμάτι των αρμοδιοτήτων που τους ανήκει, θεραπεύοντας μια πληγή χρόνια και εξαιρετικά 
σοβαρή, αυτή της παραοικονομίας σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, δηλαδή στο επίπεδο της 
γειτονιάς και της οικογένειας.  Με άλλα λόγια, ο Νοσηλευτής θα μπορεί να ασκήσει ιδιωτικό έργο, 
συνεταιριζόμενος με άλλους συναδέλφους του, φορολογούμενος και αξιοπρεπής, δίνοντας έτσι 
τη δυνατότητα στον πολίτη, να ζητήσει τις υπηρεσίες του νόμιμα, χωρίς να ψάχνει στα θολά νερά 
της παραοικονομίας και της επιστημονικής  αβεβαιότητας. 

Συνακόλουθα, προ των πυλών είναι και η δημιουργία του κλάδου των Νοσηλευτών του ΕΣΥ, του 
ειδικού συστήματος αξιολόγησης και των κρίσεων για την ιεραρχική μας εξέλιξη και μιας σειράς 
σημαντικών αλλαγών που θα παρουσιαστούν αναλυτικά αύριο το μεσημέρι, στο καθιερωμένο 
επαγγελματικό τραπέζι της ομοσπονδίας μας.

Χωρίς να θέλω να μακρηγορήσω, θεωρώ απαραίτητο να αναφερθώ εν συντομία σε κάποιες δι-
αφαινόμενες κινήσεις και αλλαγές σε συνδικαλιστικό και επαγγελματικό επίπεδο. Η ΠΟΕΔΗΝ, η 
ομοσπονδία, που τύποις εκπροσωπούσε τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία για 30 και πλέον έτη, 
φροντίζοντας μόνο για τη δημιουργία κομματικών στρατών άεργων «ημετέρων», σήμερα φαίνεται 
να προβάρει τα συνδικαλιστικά της σάβανα, τουλάχιστον με τη μορφή που τη ζήσαμε στο πετσί 
μας. Η μακροχρόνια συγκυβέρνηση της ΠΑΣΚΕ με τη ΔΑΚΕ, υπό το ρομαντικό φως του φαναριού 
που κρατούσαν οι δυνάμεις της αριστεράς, αποτελώντας το άλλοθι της πολυεπίπεδης ασυδοσίας 
της ισόβιας ηγεσίας, φαίνεται πως έφτασε στο τέλος της. Η επιβολή της αριβίστικης καπατσοσύνης, 
της οκνηρίας, και της απροκάλυπτης τακτοποίησης των ημετέρων, αποτέλεσαν για πολλά χρόνια το 
ευαγγέλιο της ηγετικής ομάδας της ΠΟΕΔΗΝ, που σήμερα βλέπει τα θεμέλιά της να κλυδωνίζονται 
ετοιμόρροπα, ενόψει του συνεδρίου του Φλεβάρη. 

 Μέσα στη γενικότερη κινητικό-
τητα στο χώρο της υγείας, άξια 
αναφοράς είναι η προσπάθεια 
των συναδέλφων ΔΕ Βοηθών Νο-
σηλευτών, να αποκτήσουν το δικό 
τους ομοιοιεπαγγελματικό φορέα, 
ωθούμενοι προφανώς από τις συ-
νεχώς επιδεινούμενες εργασιακές 
και οικονομικές συνθήκες. Παρότι 
ο αυθορμητισμός και η απειρία 
της ηγεσίας τους, φοβάμαι πως 
θα τους οδηγήσει σε περιπέτειες,  
τονίζω απ’ αυτό το βήμα, ότι η ΠΑ-
ΣΥΝΟ-ΕΣΥ είναι πρόθυμη να τους 
προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια 
και τεχνογνωσία, ώστε να οργανώ-
σουν τη μορφή του συλλογικού τους οργάνου, μακριά από κομματικές εξαρτήσεις και προσωπικές 
φιλοδοξίες.

Ακολούθως, θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθώ στην μεγάλη επιτυχία της Ε.Ν.Ε. να συναντήσει 
επίσημα τον πρωθυπουργό της χώρας, με βασικό αίτημα την προσωπική του εγγύηση για τη δημι-
ουργία της πολυθρύλητης και πολυπόθητης ενιαίας τριτοβάθμιας νοσηλευτικής εκπαίδευσης σε 
πανεπιστημιακό επίπεδο. Η εξέλιξη της υπόθεσης είναι εξαιρετικά ευοίωνη με τη στήριξη όλων 
των νοσηλευτικών τμημάτων, δείχνοντας προς κάθε κατεύθυνση πως οι συνθήκες πλέον ωρίμασαν 
και οι φορείς έδωσαν προτεραιότητα στο όραμα δεκαετιών, παραμερίζοντας τις όποιες μικροδια-
φορές και επενδύοντας στην ενότητα. Για το θέμα αυτό, πιθανώς θα μας ενημερώσουν αναλυτικό-
τερα οι αρμόδιοι εκπρόσωποι των φορέων.

Κλείνοντας, θα μου επιτρέψετε δύο ακόμα μικρά σχόλια: Πρώτα, να καλωσορίσω την κ. Θεοφανώ 
Παπαστεφάνου, εκπρόσωπο της Παγκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών, με τη θαυμάσια συντομο-
γραφία «ΠΑΣΥΝΟ», την οποία θα έχουμε την ευκαιρία να την ακούσουμε αύριο στο επαγγελματικό 
μας τραπέζι και να μάθουμε περισσότερα για το πλαίσιο άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος 
στην Κύπρο. Ύστερα, να συγχαρώ θερμά το διοικητικό συμβούλιο του ολοκαίνουργιου ΣΥ. ΝΟ Τρι-
κάλων που προέκυψε από τις εκλογές που έγιναν μόλις χτες, κάνοντας τα πρωτοβάθμια σωματεία 
της ομοσπονδίας μας 33.   
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Ρίχνοντας μια ματιά στο κοντινό 
μας παρελθόν, δε θα δυσκολευτούμε 

να διαπιστώσουμε πως η ΠΑΣΥΝΟ, 
αποτέλεσε τον καταλύτη της 
βελτίωσης πολλών θεσμικών 

και επαγγελματικών ζητημάτων 
που μάστιζαν τον κλάδο μας επί 

δεκαετίες. 
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Σ τις 22 Δεκεμβρίου 2014, συζητή-
θηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του 
Υπουργείου Υγείας με τίτλο: «Ίδρυ-

ση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση πε-
ριγεννητικής φροντίδας και ρυθμίσεις θε-
μάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας», 
στο οποίο υπήρχε το άρθρο 42 για τη δη-
μιουργία κλάδου Νοσηλευτών ΕΣΥ. Όσο κι 
αν πιστεύουμε πως το εν λόγω άρθρο ήταν 
σημαντικό για το σύνολο των Νοσηλευτών 
που εργάζονται στο ΕΣΥ, θεωρούμε πως 
αυτά που προέκυψαν κατά τη συζήτηση 
του άρθρου, είναι συγκλονιστικά και γι’ 
αυτό, πολύ ενδιαφέροντα.

Πρώτα απ’ όλα διαπιστώσαμε, όπως θα 
δείτε κι εσείς παρακάτω, ότι αρκετοί «εκ-
πρόσωποι του λαού», που οι πολίτες έστει-
λαν στο κοινοβούλιο για να τους εκπροσω-
πήσουν, δε σκαμπάζουν γρι από τα θέμα-
τα που καλούνται να θίξουν. Το χειρότερο 
όμως, δεν είναι ότι δε γνωρίζουν, αλλά ότι 
δεν ενδιαφέρονται να μάθουν, θεωρώ-
ντας προφανώς ότι μπορούν να ανεβαί-
νουν στο βήμα εντελώς απροετοίμαστοι, 
περιμένοντας πιθανώς την επιφοίτηση του 
αγίου πνεύματος, όταν θα τοποθετηθούν 
για ζητήματα που δεν είναι του αντικειμέ-
νου τους. 

Δεκαοχτώ (18) βουλευτές λοιπόν, σχε-
δόν απ’ όλα τα κόμματα, δε δίστασαν να 
κακοποιήσουν και να ποδοπατήσουν όλα 
όσα ξέραμε ότι ισχύουν βάσει της κείμε-
νης νομοθεσίας για τον επαγγελματικό 
τίτλο του νοσηλευτή, εκστομίζοντας απί-
στευτες κοτσάνες και εκθέτοντας τους 
εαυτούς τους, τα κόμματα στα οποία ανή-
κουν, αλλά κυρίως προσβάλλοντας όλους 
εμάς που τους εκλέγουμε. Ο τίτλος μας 
λοιπόν, νομοθετημένος από το 1985 (Ν. 
1579), αποτέλεσε αντικείμενο παραχάρα-
ξης, υποτίμησης και ανεξήγητα ελαφράς 
αντιμετώπισης από τους 18 βουλευτές, οι 
οποίοι απογυμνώθηκαν παντελώς στα μά-
τια του συνόλου των νοσηλευτών της χώ-
ρας, ως αδιάφοροι και τελικώς επιζήμιοι 
για τον κλάδο. 

ΔΕΚΑΟΧΤΩ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΥΤΕΛΙΣΑΝ ΚΑΙ ΠΟΔΟΠΑΤΗΣΑΝ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΜΑΣ. ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ 
ΕΙΠΕ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ

Η ανευθυνότητα σε όλο της το μεγαλείο: 
Βουλευτές ποδοπατούν τον τίτλο 

των Νοσηλευτών. Θαυμάστε τους!

Απορίας άξιο λοιπόν είναι, πώς γίνεται 
ένα σύνολο νομοθετημάτων να αγνοείται 
από τους βουλευτές που υποτίθεται ότι 
προετοιμάζονται πριν εκτεθούν στον άμ-
βωνα του ναού της Δημοκρατίας, σχολι-
άζοντας και ψηφίζοντας για το θέμα που 
εκλήθησαν να αποφανθούν. Η διαπίστωση 
αυτή, μόνο θλίψη μπορεί να προκαλέσει, 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα 
της αντιπροσώπευσης των πολιτών δια των 
αιρετών αντιπροσώπων τους. 

Συνοψίζοντας, θεωρούμε ότι όλοι οι 
νοσηλευτές της χώρας πρέπει να ενημε-
ρωθούν αναλυτικά για τα όσα είπαν οι 18 
προαναφερθέντες, πράττοντας αναλόγως, 
τόσο όταν κληθούν να προσέλθουν στις 
κάλπες, όσο και γενικότερα ως υπεύθυνοι 

πολίτες και επαγγελματίες νοσηλευτές. Θα 
δουν δίπλα από το όνομα, το κόμμα και την 
περιφέρεια που εκλέγεται ο καθένας και το 
προσωπικό του e mail.

Ξεκινώντας, θα ήταν παράλειψη να μην 
αναφέρουμε τις εξοργιστικές προπαρα-
σκευαστικές ενέργειες του αναπληρωτή 
υπουργού Υγείας κ. Λεωνίδα Γρηγοράκου, 
ο οποίος αν και διετέλεσε καθηγητής στο 
Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ, δε δίστα-
σε στο βωμό της άγρας μικροπολιτικών 
και εκλογικών οφελών, να αναγορεύσει 
σε πρόσφατο δελτίο τύπου, τους κατόχους 
διπλωμάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
Βοηθούς Νοσηλευτών,  σε Νοσηλευτές.

Στα χνάρια του κ. Γρηγοράκου και προ-
φανώς θέλοντας να ευαρεστήσουν τους 
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Βοηθούς Νοσηλευτών (οι οποίοι παρεμπι-
πτόντως, όντως εργάζονται σκληρά όπως 
άλλωστε και οι Νοσηλευτές), βάδισαν και 
πολλοί από όσους τοποθετήθηκαν για το 
θέμα αυτό.

Ο κ. Βλαχογιάννης, βουλευτής της ΝΔ 
από τα Τρίκαλα, αναγορεύει σε Νοσηλευ-
τές τους Βοηθούς ΔΕ, αδιαφορώντας για τα 
προβλεπόμενα από τη σχετική νομοθεσία. 
Αν δε τα ήξερε, ας ενδιαφερόταν να τα μά-
θει…

Η κ. Ιωάννα Γαϊτάνη, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ 
από τη Θεσσαλονίκη, προβαίνει σε μια 
πρωτοφανή επίθεση στον επαγγελματικό 
μας τίτλο, δείχνοντας σε όλους ότι είναι 
παντελώς άσχετη με το θέμα που εκλήθη 
να σχολιάσει. Έμπορος στο επάγγελμα, 
μάλλον θα έπρεπε να διαλέξει άλλο κλάδο 
για να δώσει τα φώτα της… Διαβάστε και 
θα καταλάβετε…

Η κ. Μαρία Γιαννακάκη, βουλευτής ΔΗ-
ΜΑΡ Πειραιά, προφανώς τελεί εν πλήρει 
συγχύσει. Απολαύστε την.

Ο κ. Κων/νος Δερμιτζάκης, 
βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ από το Λασίθι 
και Φαρμακοποιός, προσπαθεί 
να δώσει μια διάσταση …οικου-
μενική στο ζήτημα, αποκαλύ-
πτοντας κι αυτός την παντελή 
του άγνοια περί του ισχύοντος 
τίτλου του Νοσηλευτή. Άραγε θα 
έδειχνε την ίδια… μεγαλοψυχία 
αν οι Βοηθοί Φαρμακείου διεκ-
δικούσαν κοινό κλάδο με αυτόν 
των Φαρμακοποιών; Διαβάστε τα 
όσα είπε. Έχουν ενδιαφέρον!

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο 
κ. Κων/νος Ζαχαριάς, βουλευτής 
ΣΥΡΙΖΑ Αρκαδίας.

Ο κ. Απόστολος Κακλαμάνης, βουλευτής 
ΠΑΣΟΚ Β Αθήνας, φαίνεται να συνεχίζει το 
ίδιο λαϊκίστικο τροπάριο ότι «ο νοσηλευτι-
κός κλάδος πρέπει να είναι και ΠΕ και ΤΕ 
και ΔΕ», κάτι στο οποίο συμφωνεί από τα 
υπουργικά έδρανα και ο Υπουργός Παιδεί-
ας κ. Λοβέρδος. Στη συνέχεια, ο κ. Κακλα-
μάνης μπερδεύεται και ξεχνάει, λέγοντας 
πως «πριν καν μεταφέρω ως Υπουργός Παι-
δείας εγώ τις σχολές νοσηλευτικού προσω-
πικού στα ΤΕΙ και γίνουν τριετούς φοιτήσε-
ως, ήταν διετούς φοιτήσεως», δείχνοντας 
να έχει ξεχάσει πως οι σημαντικές τριετούς 
φοίτησης σχολές των νοσοκομείων ήταν 
που μεταφέρθηκαν στα ΚΑΤΕΕ και μετέ-
πειτα στα  ΤΕΙ και όχι οι διετούς φοίτησης. 
Μετά απ’ αυτό τι να πεις στον επί 40 χρόνια 
βουλευτή κύριο Απόστολο Κακλαμάνη…

 Τα πρωτεία της διαστρέβλωσης 
της πραγματικότητας όμως ανήκουν στο 
βουλευτή Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Χρήστο 
Καραγιαννίδη, ηχολήπτη στο επάγγελμα. 
Αυτό ίσως να αποτελεί μια μικρή δικαιολο-
γία για τις αστοχίες που εκστόμισε, αλλά 
ως εκλεγμένος εκπρόσωπος των δραμινών 
πολιτών, μάλλον όφειλε να μελετήσει το 
θέμα με το οποίο ενεπλάκη… 

Ο κ. Συμεών Κεδίκογλου, βουλευτής 

ΠΑΣΟΚ από την Εύβοια, γιατρός στο επάγ-
γελμα και πρώην υφυπουργός Παιδείας, 
διαπράττει το μέγιστο σφάλμα της πολτο-
ποίησης του επιδιωκόμενου κλάδου μας, 
λέγοντας το εξοργιστικό «Η θέση μας είναι 
ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας κλάδος, στον 
οποίο να ενταχθούν και οι ΔΕ νοσηλευτές, 
οι οποίοι, όπως ξέρετε, αποτελεί μεγάλο 
κομμάτι των εργαζομένων στο χώρο, προ-
σφέρουν πραγματικά στον τομέα της υγεί-
ας και θα ήταν ηθικά, αν θέλετε, γι’ αυτούς 
άδικο να μπουν σε μία ξεχωριστή κατηγο-
ρία». Γιατί ο μεγαλόψυχος και γαλαντόμος 
κ. Κεδίκογλου δεν βάζει στον κλάδο των Ια-
τρών του ΕΣΥ και όλους τους υπαγόμενους 
στην Ιατρική Υπηρεσία, παρασκευαστές, αι-
μολήπτες, ραδιολόγους κτλ; Γι’ αυτούς δεν 
είναι άδικο ηθικά να μπουν σε ξεχωριστή 
κατηγορία παρ’ ότι μοχθούν; Απάντηση πε-
ριμένουμε κύριε Κεδίκογλου.

Το ίδιο ρωτάμε και τον κ. Ανδρέα Ξάνθο, 
βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ρεθύμνου, γιατρό στο 
επάγγελμα, που αδικαιολόγητα επιχειρεί 

κι αυτός να εξισώσει όλους τους ανήκοντες 
στη νοσηλευτική υπηρεσία. Κύριε Ξάνθο, 
άλλο νοσηλευτική υπηρεσία, κι άλλο κλά-
δος Νοσηλευτών, όπως άλλο ιατρική υπη-
ρεσία κι άλλο κλάδος Ιατρών. Πού  ακριβώς 
δυσκολεύστε να σας βοηθήσουμε…

Η κ. Έλενα Κουντουρά, βουλευτής των 
ΑΝΕΛ στην Α΄ Αθήνας, πάει να ασχοληθεί 
με κάτι παντελώς ξένο με το αντικείμενό 
της, ήτοι στη βιομηχανία της μόδας, με 
αποτέλεσμα να εκτίθεται. Αναφέρει μάλι-
στα αρκετές εκνευριστικές ανακρίβειες, τις 
οποίες μπορείτε να δείτε παρακάτω. Κυρία 
Κουντουρά, δείτε λιγάκι την κείμενη νομο-
θεσία. Δε βλάπτει…

Ο κ. Γιάννης Κουτσούκος, βουλευτής ΠΑ-
ΣΟΚ νομού Ηλείας, πρώην πρόεδρος της 
ΑΔΕΔΥ, θα έπρεπε να ήταν πιο προσεκτικός 
στην τοποθέτησή του. Δε δικαιολογείται να 
μη μπορεί να διακρίνει δυο διαφορετικά 
πράγματα. Συνελήφθη ντεφορμέ, συνδικα-
λιστής γαρ…

Ο κ. Βασίλειος Κυριακάκης, βουλευτής 
ΣΥΡΙΖΑ νομού Φθιώτιδας, επαναλαμβάνει 
το ίδιο λαθεμένο τέμπο των προηγούμενων 
γατρών περί ενιαίου κλάδου νοσηλευτικού 
προσωπικού, ισοπεδώνοντας με ανευθυ-
νότητα, όλες τις κατηγορίες και τα πτυχία 
των ανηκόντων στη νοσηλευτική υπηρεσία. 

Άραγε το ίδιο θα έλεγε και για την ιατρική;
Το βραβείο της ανευθυνότητας βέβαια 

ανήκει στον τέως υφυπουργό Υγείας και 
βουλευτή Πιερίας με τη ΝΔ κ. Γεώργιο Κων-
σταντόπουλο, γιατρό, χωρίς περαιτέρω 
σχόλια. Αρκεί να διαβάσετε τα όσα εξόχως 
υπέροχα, ξεστόμισε… Είναι απολαυστικός.

Ο κ. Γεώργιος Λαμπρούλης, βουλευτής 
του ΚΚΕ στη Λάρισα, γιατρός κι αυτός, δε 
μπαίνει στον κόπο να δει τις ιδιαιτερότητες 
των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας με την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και διαπράττει το 
ίδιο σφάλμα της πολτοποίησης του τίτλου 
μας.

Η κ. Αικατερίνη Μάρκου, ανεξάρτητη 
βουλευτής στη Β’ Θεσσαλονίκης, δε δεί-
χνει να το έχει ψάξει και πολύ…

Πλειοδοτώντας σε προσφορές, ενόψει 
και των εορτών ο κ. Δημήτριος Μπριάνης, 
βουλευτής ΝΔ Φθιώτιδας όχι μόνο μιλάει 
για ΔΕ Νοσηλευτές, αλλά προτείνει να ανα-
βαθμιστούν σε ΤΕ ή ΠΕ… Στο προσωπικό 
του blog αναφέρει «αναφέρθηκα δε, στην 

αναγκαιότητα να συμπεριλη-
φθούν οι ΔΕ νοσηλευτές στον 
κλάδο νοσηλευτών ΠΕ και ΤΕ 
για την εύρυθμη λειτουργία 
των Νοσοκομείων». Άξιο ανα-
φοράς είναι το γεγονός ότι ο 
συγκεκριμένος κύριος διατέ-
λεσε διοικητής του νοσοκο-
μείου Λαμίας για έξι χρόνια… 
Θλιβερό…

Η κ. Ευγενία Ουζουνίδου, 
βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ νομού Κο-
ζάνης, μιλάει για «κάκιστη με-
ταχείριση των βοηθών νοση-
λευτών» ενόψει της σύστασης 

του ειδικού κλάδου. Ήμαρτον…
Τέλος, υποψήφιος διεκδικητής του βρα-

βείου της ανευθυνότητας και της αερολο-
γίας, είναι και ο κ. Αθανάσιος Δαβάκης, 
βουλευτής ΝΔ από τη Λακωνία, όχι μόνο 
ισοπεδώνει με τρόπο εξοργιστικό τον τίτλο 
μας, αλλά προτείναι να αφαιρεθεί η λέξη  
«βοηθοί» από τους ΔΕ, και να γίνουν de 
facto νοσηλευτές. Δοξάστε τον!!!

Μετά τη συνοπτική αλλά εξαιρετικά επί-
πονη παρουσίαση, ακολουθούν ακατέρ-
γαστα τα διαμάντια που ξεπήδησαν απ’ τα 
επίσημα πλην ανεύθυνα στόματα των εθνο-
πατέρων μας.

Διαβάστε τα και πράξτε αναλόγως.

ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ , ΝΔ ΤΡΙΚΑΛΑ
info@vlachoyiannis.gr
Εγώ θα ήθελα να ξαναδείτε, κύριε Υπουρ-
γέ, τη διάταξη σ’ ό,τι αφορά τους ΔΕ Νοση-
λευτές. Προφανώς, ο σκοπός του νομοθέτη 
και η βούληση η δική σας είναι η ορθολο-
γικότερη αξιολόγηση του προσωπικού. Δό-
θηκε, όμως, η εντύπωση ότι μία κατηγορία 
εργαζομένων υποβαθμίζεται. 

Πρέπει με κάποιο τρόπο αυτό, κύριε 
Υπουργέ, να το διορθώσουμε, για να μη 

Aρκετοί «εκπρόσωποι του λαού», που οι 
πολίτες έστειλαν στο κοινοβούλιο για να 
τους εκπροσωπήσουν, δε σκαμπάζουν γρι 
από τα θέματα που καλούνται να θίξουν. 
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δώσουμε την αίσθηση ότι σε μία κατηγορία 
προσωπικού -που είναι το 50% του νοση-
λευτικού προσωπικού- θα μειωθούν, ίσως, 
οι αποδοχές τους ή θα μειωθεί η θέση 
τους, τα καθήκοντά τους μέσα στο νοσοκο-
μείο. Είναι βασικός πυλώνας της δημόσιας 
νοσηλείας στα δημόσια νοσηλευτήρια. 

Πιστεύω, κύριε Υπουργέ, ότι μπορείτε 
ακόμα να το δείτε κάτω από ένα καλύτερο 
πρίσμα. 

ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΪΤΑΝΗ, ΣΥΡΙΖΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
gaitani@parliament.gr
Δεύτερον, κανένας κλάδος δεν μπορεί να 
νικήσει μόνος του και μάλιστα διασπασμέ-
νος. 

Τρίτον, τη στιγμή που το 50% του νοση-
λευτικού προσωπικού είναι ΔΕ, ρωτάμε 
τον κύριο Υπουργό, εάν λειτουργήσει το 
καθηκοντολόγιο, πώς θα υπάρξει αυτό το 
σύστημα; Θα καταρρεύσει όλο!

Για παράδειγμα, για δεκαεξάωρη εφη-
μερία στον «Ευαγγελισμό» και χίλιες εξα-
κόσιες σαράντα δύο επισκέψεις ασθενών 
υπάρχουν μόνο δέκα έξι νοσηλευτές! Για 
να δούμε, εάν δεν δουλέψουν σαν εξειδι-
κευμένοι επαγγελματίες, πώς θα λειτουρ-
γήσει το σύστημα; 

Επειδή δεν θα τηρηθεί αυτό, στην πραγ-
ματικότητα αυτό που θέλουνε είναι τους 
υπαλλήλους ΔΕ ως φθηνό εργατικό δυνα-
μικό, γιατί θα έχουν πολύ χαμηλότερο μι-
σθολόγιο. 

ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ,  
ΔΗΜΑΡ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
m.giannakaki@parliament.gr,
myannakaki@hotmail.com
(Σημείωση συντάκτη: Η απόλυτη σύγχυση)
Όσον αφορά τον νοσηλευτικό κλάδο, όπως 
είπε και η ειδική αγορήτριά μας κυρία Ρε-
πούση στην αρμόδια Επιτροπή, σαφώς θα 
φέρει τους αποφοίτους ΤΕΙ σε μία δύσκολη 
θέση, γιατί ενώ θα ασκούν ακριβώς τα ίδια 
καθήκοντα, θα έχουν περιορισμένες δυνα-
τότητες επαγγελματικής ανέλιξης. Όμως 
και αυτό μπορεί να περιοριστεί με μία 
σειρά από μέτρα, όπως θα είναι μία εξει-
δίκευση που θα κάνουν, μία περαιτέρω επι-
μόρφωση που θα λαμβάνουν από ανώτατα 
πανεπιστημιακά ιδρύματα, προκειμένου να 
μπορούν να ανταγωνιστούν και να εξισω-
θούν θεσμικά με τους συναδέλφους τους. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ, ΣΥΡΙΖΑ, 
ΛΑΣΙΘΙ
k.dermitzakis@parliament.gr
Στο άρθρο 42 αποφασίζεται η σύσταση 
κλάδων νοσηλευτών ΕΣΥ, στον οποίο δεν 
συμπεριλαμβάνονται 17,5 χιλιάδες νοση-
λευτές ΔΕ που εργάζονται στα νοσοκομεία 
όλης της χώρας. Οι νοσηλευτές ΔΕ αποτε-
λούν το βασικό κορμό νοσηλευτικών υπη-
ρεσιών των νοσοκομείων και ειδικά στις 

απογευματινές, βραδινές και κυριακάτικες 
βάρδιες. Οι νοσηλευτές ΔΕ, αν και στερού-
νται θεωρητικής εκπαίδευσης σε σύγκρι-
ση με τους συναδέλφους τους ΤΕ και ΠΕ, 
έχουν τεράστια πρακτική εμπειρία και ανα-
λαμβάνουν πλήρη καθήκοντα νοσηλευτών. 

Θα πρέπει να συσταθεί ειδικός κλάδος 
νοσηλευτών ΕΣΥ, στον οποίο θα εντάσσο-
νται όλοι οι νοσηλευτές ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ, επι-
σκέπτες υγείας και μαίες τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και να δοθεί η δυνατότητα 
σε όσους νοσηλευτές ΔΕ επιθυμούν να κά-
νουν αναβάθμιση του πτυχίου τους μέσω 
ειδικών μεταβατικών διατάξεων, όπως έγι-
νε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΣΥΡΙΖΑ, 
ΑΡΚΑΔΙΑ
kozak@otenet.gr
Γιατί προβλέπεται κλάδος νοσηλευτών ΕΣΥ 
και διαιρείται κάθετα το νοσηλευτικό προ-
σωπικό; Γιατί η Κυβέρνηση καλλιεργεί υπο-
σχέσεις διαφορετικής μεταχείρισης, όταν 
τα προβλήματα είναι κοινά, όταν δηλαδή 
υπάρχει τραγική υποστελέχωση, με 3,4 νο-
σηλευτές στους χίλιους κατοίκους, έναντι 
δέκα με δώδεκα του μέσου ευρωπαϊκού 
όρου και όταν υπάρχουν απάνθρωπες συν-
θήκες εργασίας, χωρίς ένταξη στα βαρέα 
και ανθυγιεινά, χωρίς κανόνες υγιεινής και 
ασφάλειας και κυρίως χωρίς καθηκοντολό-
γιο;    

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ, ΠΑΣΟΚ, Β’ 
ΑΘΗΝΩΝ 
ak@apkaklamanis.gr
Επίσης, καταψηφίζω το άρθρο που διχάζει 
το νοσηλευτικό προσωπικό στα νοσοκο-
μεία. Είναι απαράδεκτο.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας 
και Θρησκευμάτων): Σωστά, κύριε Πρόε-
δρε.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Είναι εδώ 
και ο Υπουργός Παιδείας. Είμαι βέβαιος ότι 
έχουμε μεγάλο πρόβλημα, κύριε Υπουργέ, 
με τους μηχανικούς, όπως και με ένα σωρό 
άλλους κλάδους,. Ο καθένας οριοθετεί το 
αμπελάκι του. Μα, δεν μπορώ εγώ να το 
δεχθώ, όταν ξέρω ότι οι σκαπανείς στη νο-
σηλευτική υπηρεσία, πριν καν μεταφέρω 
ως Υπουργός Παιδείας εγώ τις σχολές νο-
σηλευτικού προσωπικού στα ΤΕΙ και γίνουν 
τριετούς φοιτήσεως, ήταν διετούς φοιτή-
σεως. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): 
Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Τελείωσα, 
κύριε Πρόεδρε.

Δεν νομίζω, λοιπόν, ότι πρέπει να απο-
συρθεί, όπως απειλεί ο κύριος Υπουργός, 
το άρθρο. Αντίθετα, ο νοσηλευτικός κλά-
δος πρέπει να είναι και ΠΕ και ΤΕ και ΔΕ. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, ΣΥΡΙΖΑ, ΔΡΑ-
ΜΑ
ckaragiannidis@parliament.gr
Διαβάζω το άρθρο 43. «Σε όλα τα δημόσια 
νοσοκομεία και λοιπούς φορείς που επο-
πτεύονται από το Υπουργείο Υγείας συνί-
σταται ειδικός κλάδος νοσηλευτών, επισκε-
πτών, μαιών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.» 

Και οι νοσηλευτές δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης και οι υποχρεωτικής εκπαίδευ-
σης; Αυτοί δεν είναι νοσηλευτές; Νοση-
λευτές και νοσηλεύτριες που δούλεψαν 
για είκοσι, είκοσι πέντε και τριάντα χρόνια 
από την επαύριον της εφαρμογής αυτού 
του νόμου παύουν να είναι νοσηλευτές; 
Δεκαπέντε χιλιάδες από τις τριάντα χιλιά-
δες νοσηλευτές που έχει αυτή η χώρα δεν 
θα είναι νοσηλευτές; Υπάρχει περίπτωση 
να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία με την 
εφαρμογή αυτού του άρθρου; Και δεν 
ακούω Βουλευτές της Συγκυβέρνησης να 
έχουν κάποια ένσταση γι’ αυτό το άρθρο. 

Ένα μικρό παράδειγμα θα σας δώσω, 
για να δείτε σε τι παράνοια πέφτουμε. Η 
μονάδα τεχνητού νεφρού στη Δράμα έχει 
δεκαέξι νοσηλεύτριες. Από αυτές οι εννιά 
νοσηλεύτριες είναι ΔΕ, η μία είναι ΥΕ και 
οι έξι είναι πανεπιστημιακής και τεχνολο-
γικής κατεύθυνσης. Από την επαύριο της 
εφαρμογής αυτού του νόμου δεν θα λει-
τουργήσει η μονάδα τεχνητού νεφρού στη 
Δράμα. Από την επαύριο της εφαρμογής 
αυτού του νόμου οι νοσηλεύτριες ΔΕ και ΥΕ 
δεν θα παρέχουν ιατρική φροντίδα στους 
ασθενείς. Δεν θα μπορούν να δουλέψουν 

Aπορίας άξιο 
λοιπόν είναι, πώς 

γίνεται ένα σύνολο 
νομοθετημάτων 
να αγνοείται από 
τους βουλευτές 

που υποτίθεται ότι 
προετοιμάζονται 

πριν εκτεθούν στον 
άμβωνα του ναού 
της Δημοκρατίας, 
σχολιάζοντας και 

ψηφίζοντας για το 
θέμα που εκλήθησαν 

να αποφανθούν.
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σε εξωτερικά ιατρεία, σε έκτακτα νυχτέ-
ρια και εφημερίες και ο κύριος Υπουργός 
απλώς μας κοιτάει ή συνομιλεί με το συ-
νεργάτη του. 

(…) Περιμένουμε, λοιπόν, όταν δευτερο-
λογήσει να μας πει μια απάντηση γι’ αυτό, 
πώς θα λειτουργήσουν τα νοσοκομεία χω-
ρίς ΥΕ και ΔΕ νοσηλεύτριες. Γιατί ξαφνικά 
αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι νοσηλευτές και 
νοσηλεύτριες, είναι «δουλάκια». 

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ, ΠΑΣΟΚ, ΕΥΒΟΙΑ
symeonk@parliament.gr
Με το άρθρο 42 -πρώην 43- δημιουργείται 
κλάδος ΕΣΥ τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Διαφωνούμε με τον εισηγητή της Νέας 
Δημοκρατίας να γίνουν δύο διαφορετικοί 
κλάδοι. Η θέση μας είναι ότι θα πρέπει να 
υπάρχει ένας κλάδος, στον οποίο να εντα-
χθούν και οι ΔΕ νοσηλευτές, οι οποίοι, 
όπως ξέρετε, αποτελούν μεγάλο κομμάτι 
των εργαζομένων στο χώρο, προσφέρουν 
πραγματικά στον τομέα της υγείας και θα 
ήταν ηθικά, αν θέλετε, γι’ αυτούς άδικο να 
μπουν σε μία ξεχωριστή κατηγορία. 

Καταλαβαίνουμε ότι δεν έχουν όλοι τα 
ίδια προσόντα. Αν θέλετε, εν πάση περι-
πτώσει, μπορεί να δημιουργηθούν κατηγο-
ρίες μέσα στον ίδιο κλάδο, όμως ο κλάδος 
μπορεί να είναι ενιαίος. 

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗ-
ΝΕΣ, Α’ ΑΘΗΝΩΝ kountoura.e@gmail.com
Επίσης, υιοθετούμε τη διαμαρτυρία των 
νοσηλευτών ΔΕ, που λένε ότι αποκλείο-
νται από τις οργανικές θέσεις των δομών 
του ΕΣΥ με βάση το άρθρο 42, αλλά και την 
άποψη της ΠΑΣΟΝΟΠ που ζητά ο κλάδος να 
ονομάζεται «Νοσηλευτικό Προσωπικό». 

Κύριε Υπουργέ, είναι πολύ σημαντικό να 
ονομάζεται ο κλάδος «Νοσηλευτικό Προ-
σωπικό», να είναι ενιαίος και να περιλαμ-
βάνει και τις τρεις βαθμίδες νοσηλευτών 
ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, ο καθένας με τον επαγγελ-
ματικό του τίτλο. 

(..) Όμως, αυτό ήταν για τους ΠΕ και τους 
ΤΕ. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, δεν μπορούμε 
να απαξιώνουμε τους ΔΕ, να δημιουργούμε 
αντιπαλότητα στο νοσηλευτικό προσωπικό 
και να αισθάνονται οι ΔΕ έωλοι. Ζητάνε, 
λοιπόν, έναν ενιαίο κλάδο που να ονομά-
ζεται «Νοσηλευτικού Προσωπικού», σεβό-
μενοι τις διαβαθμίσεις και τα επιστημονικά 
προσόντα όλων. 

Είναι αποδεκτό από όλους ότι και οι ΠΕ 
και οι ΤΕ, αλλά και οι ΔΕ στηρίζουν σήμε-
ρα το νοσηλευτικό έργο. Μάλιστα, οι ΔΕ 
στηρίζουν περίπου το 60%. Είναι, λοιπόν, 
απολύτως απαραίτητοι στη λειτουργία των 
νοσηλευτικών μονάδων. Γι’ αυτό, λοιπόν, 
θα πρέπει ο κλάδος να ονομάζεται «Νοση-
λευτικού Προσωπικού». 

Νομίζω ότι και μέσα σε αυτή την «κα-

ταιγίδα» των τροπολογιών των τελευταίων 
ημερών θα είναι ευκαιρία να ακούσετε και 
τα δικά τους αιτήματα και αυτό τουλάχιστον 
που τους επηρεάζει άμεσα να το δείτε. 

Εμείς αυτό το άρθρο, αν παραμείνει έτσι, 
δεν θα το ψηφίσουμε. 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ, ΠΑΣΟΚ, ΗΛΕΙΑ
j.koutsoukos@parliament.gr
Γιατί δεν θα το ψηφίζαμε; Έχουμε δηλαδή 
κανένα πρόβλημα μαζί σας; Έχουμε πρό-
βλημα με τον τρόπο που επιχειρήσατε να 
οργανώσετε έναν κλάδο, ο οποίος κατά 
πλειοψηφία αποτελείται από ΔΕ, οι οποί-
οι βγάζουν την περισσότερη δουλειά. Και 
επειδή έχουμε μια αίσθηση πώς οργανώνο-
νται οι κλάδοι σε κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, 
δεν έχει νόημα να τους διαχωρίζουμε και 

να δημιουργούμε περαιτέρω εσωτερικά 
προβλήματα. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ, ΣΥΡΙΖΑ, ΦΘΙΩ-
ΤΙΔΑ
v.kiriakakis@parliament.gr
Σχετικά με το άρθρο 43 για τη σύσταση 
κλάδων στο ΕΣΥ -όπως έχετε μετονομάσει 
τον τίτλο του άρθρου- που αφορά το νοση-
λευτικό προσωπικό, εδώ το πρόβλημα δεν 
είναι οι κλάδοι για εμάς, τα κλαδιά, διότι 
έτσι χάνουμε το δένδρο και χάνουμε και το 
δάσος, το πρόβλημα είναι η μεγάλη υπο-
στελέχωση σε νοσηλευτικό προσωπικό στα 
νοσοκομεία στη χώρα μας (…).

 Εάν φτιάξετε τέτοιο κλάδο, θα πρέπει 
να συμπεριλάβετε σε κλάδο νοσηλευτικού 
προσωπικού όλους τους νοσηλευτές. 
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΝΔ, ΠΙΕΡΙΑ 
gkonst9@otenet.gr
Όσον αφορά το άρθρο 42, πραγματικά αδικεί το νομοσχέδιο η 
ρύθμιση αυτή. Δεν είναι το «timing» σωστό. Δεν είναι η χρονική 
στιγμή σωστή να αναστατώσουμε τα νοσοκομεία της χώρας. 

Έχετε δίκιο μεν. Έπρεπε να είχε γίνει από το 1992, αλλά αυτή 
τη στιγμή υπάρχουν νοσηλευτές ΔΕ, οι οποίοι σηκώνουν το βά-
ρος, σηκώνουν την εύρυθμη νοσηλευτική λειτουργία όλων των 
νοσοκομείων της χώρας. Το άρθρο αυτό δημιουργεί περισσότερα 
προβλήματα από αυτά τα οποία επιδιώκει να λύσει. 

Πρέπει να το δούμε με μεγαλύτερη προσοχή και αν είναι δυνα-
τόν να αποσυρθεί το άρθρο αυτό, γιατί μιας και δεν υπάρχει και 
καθηκοντολόγιο στα νοσοκομεία, πολύ φοβούμαι ότι θα έχουμε 
άρνηση νοσηλευτικών υπηρεσιών από τους ΔΕ νοσηλευτές στο 
εγγύς μέλλον, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έχουν πολλά προβλήμα-
τα τα νοσοκομεία, ας μην δημιουργήσουμε ένα άλλο πρόβλημα 
τριβής μεταξύ νοσηλευτών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.

Εξάλλου σε όλες τις προκηρύξεις που έχουμε κάνει ζητούμε 
ακόμη και για τα Κέντρα Αποκατάστασης νοσηλευτές ΔΕ, οι οποί-
οι σηκώνουν μεγάλο βάρος στις πλάτες τους, βάρος που δεν τους 
ανήκει. Πρέπει να το ξαναδούμε αυτό με μεγαλύτερη προσοχή, 
να ξαναέρθει αυτό το άρθρο σε ένα άλλο μελλοντικό νομοσχέδιο, 
με σύμφωνη γνώμη όλου του νοσηλευτικού κόσμου.

Επίσης, στο άρθρο 59, για την κατάργηση των ΕΠΑΣ, κύριε 
Υπουργέ, πολύ σωστά δεν δημιουργείτε ΙΕΚ μόνο σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη αλλά, με υπουργική απόφαση, και σε άλλα νοσο-
κομεία της χώρας. Μετά από σύμφωνη γνώμη, φυσικά, και του 
ΚΕΣΥ και όλων των ενδιαφερομένων, θα πρέπει να γίνουν με πολ-
λή προσοχή νέες νοσηλευτικές σχολές, ΙΕΚ εν προκειμένω, ει δυ-
νατόν σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας που είχαν ΕΠΑΣ. Αυτά τα 
ΕΠΑΣ δημιούργησαν γενιές ολόκληρες νοσηλευτών με πολύ καλά 
αποτελέσματα στην πράξη. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ, ΚΚΕ, ΛΑΡΙΣΑ
lab_giorgos@hotmail.gr

Ενδεικτικό της πολιτικής της Κυβέρνησης προκειμένου να υλο-
ποιήσει και τους αντεργατικούς σχεδιασμούς της και μάλιστα χω-
ρίς ουσιαστικές αντιστάσεις, αποτελεί η επιδίωξη καλλιέργειας 
ενός συνδυασμού αυταπάτης στους ΠΕ και ΤΕ νοσηλευτές, αλλά 
και αντιπαράθεσης με τους ΔΕ νοσηλευτές, επομένως και καλύτε-
ρα ελεγχόμενους, με την προώθηση ένταξης των νοσηλευτών ΠΕ 
και ΤΕ σε ειδικό κλάδο, με το άρθρο 42 (…).

 Οι ΔΕ πάλι, που χρόνια τώρα -όπως και στο μέλλον- αξιοποιού-
νται για νοσηλευτικές πράξεις, δεν εντάσσονται στον κλάδο που 
δημιουργείται.

Εμείς υποστηρίζουμε ότι από τη στιγμή που το ίδιο το κράτος δι-
ατηρεί τα διάφορα επίπεδα σπουδών στη νοσηλευτική, θα έπρε-
πε στον κλάδο αυτό να ενταχθούν όλοι οι νοσηλευτές όλων των 
βαθμίδων, χωρίς αυτό να σημαίνει από μόνο του βελτίωση της 
θέσης των νοσηλευτών ανεξάρτητα από την εκπαιδευτική τους 
βαθμίδα (…). Κι επειδή βλέπουμε το περιεχόμενο και όχι το πε-
ριτύλιγμα του ειδικού κλάδου, υποστηρίζουμε την αποκλειστικά 
δημόσια και ενιαία ανώτατη εκπαίδευση στη νοσηλευτική, τον κε-
ντρικό σχεδιασμό με αύξηση της εισαγωγής και δωρεάν φοίτηση 
ικανού αριθμού νοσηλευτών με κριτήριο την πλήρη κάλυψη των 
αναγκών, την πρόσληψη στις κρατικές μονάδες υγείας με σχέση 
εργασίας πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης όλων των νο-
σηλευτών που υπάρχουν και όλων των βαθμίδων και να δοθεί, 
παράλληλα, η δυνατότητα των νοσηλευτών ΔΕ, όσων επιθυμούν, 
να φοιτήσουν στις δημόσιες ανώτατες σχολές.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ, Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
k.markou@parliament.gr, kmarkou.office@gmail.com

Βασικό είναι, για παράδειγμα, το ζήτημα του κλάδου νοσηλευ-
τών ΕΣΥ, από το οποίο εξαιρούνται οι ΔΕ. Διαβάζω πως στην πραγ-
ματικότητα του δημοσίου νοσοκομείου ο διαχωρισμός μεταξύ ΠΕ, 
ΤΕ και ΔΕ υπάρχει μόνο στα χαρτιά. Πρέπει επιτέλους να δούμε το 
θέμα της νοσηλευτικής εκπαίδευσης συνολικά.

ΔΗΜΗΤΡΟΣ ΜΠΡΙΑΝΗΣ, ΝΔ, ΦΘΙΩΤΙΔΑ
dimitrisbriannis@yahoo.gr., d.brianis@parliament.gr
Σήμερα έρχεστε να βάλετε απ’ έξω τους Δ.Ε. Οι Δ.Ε., κύριε Υπουρ-
γέ, είναι η αιχμή του δόρατος στις νοσηλευτικές υπηρεσίες. Το 
έχουν πει όλες οι πτέρυγες. Ψηφίζουμε την αναβάθμιση με Τ.Ε. 
και Π.Ε. και αυτό είναι λογικό. Κανείς δεν μπορεί να φέρει αντίρρη-
ση σε αυτό. Όμως, το 50% των νοσηλευτικών υπηρεσιών στηρίζε-
ται στους Δ.Ε. που είναι άνθρωποι –γυναίκες και άνδρες- οι οποίοι 
στήριξαν τα νοσηλευτικά μας ιδρύματα από την απαρχή του ΕΣΥ. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ, ΣΥΡΙΖΑ, ΡΕΘΥΜΝΟ
axanthos@parliament.gr
Και, βεβαίως, το μόνο που δεν χρειάζεται σήμερα είναι διαιρετικές 
παρεμβάσεις μέσα στο κουρασμένο, εξαθλιωμένο και εξοντωμέ-
νο εργασιακά ανθρώπινο δυναμικό και ιδιαίτερα το νοσηλευτικό 
προσωπικό, διαιρετικές παρεμβάσεις κατακερματισμού και αντιπα-
λότητας μέσα στα νοσοκομεία, όπως αυτή που υλοποιείται με το 
άρθρο 42.

Εμείς πιστεύουμε -ιδιαίτερα στο νοσηλευτικό κλάδο που είναι μία 
ενιαία οντότητα η νοσηλευτική οντότητα, γι’ αυτό και υπάρχει ξεχω-
ριστή νοσηλευτική υπηρεσία στα νοσοκομεία- ότι αυτό που χρειάζε-
ται είναι συνεργασία, αλληλεγγύη ως μία ενιαία κοινωνική ομάδα, 
η οποία έχει ένα πολύ μεγάλο ειδικό βάρος μέσα στο δημόσιο νο-
σοκομείο. Βεβαίως, χρειάζεται επιστημονική αναβάθμιση, ισοτιμία, 
σεβασμός και αξιοπρέπεια και όχι ισοπεδώσεις ή ακρωτηριασμός 
κάποιων κομματιών.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΟΖΑΝΗ
syrizakozanis@gmail.com
Κυρίες και κύριοι, με αφορμή το παρόν νομοσχέδιο και την επι-
στολή που έλαβα από το Σύλλογο Υγειονομικών Υπαλλήλων του 
ΠΕΔΥ Δυτικής Μακεδονίας, για το σοβαρό θέμα που ανακύπτει με 
τη σύσταση του ειδικού κλάδου υγείας, των νοσηλευτών, μαιών 
και επισκεπτών υγείας και την κάκιστη αντιμετώπιση των δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης βοηθών νοσηλευτών έχουν πει αρκετά 
και ο εισηγητής μας, αλλά και οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ, ΝΔ, ΛΑΚΩΝΙΑ
davakis@parliament.gr
Είναι βέβαιο ότι η παρούσα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγεί-
ας έρχεται να ρυθμίσει -να νοικοκυρέψει, θα έλεγα- ένα ζήτημα 
που εκκρεμεί από το 1992, σχετικά με την έκδοση προεδρικού 
διατάγματος που θα ρυθμίζει τα ζητήματα των νοσηλευτών τεχνι-
κής και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και των νοσηλευτών της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Είναι βέβαιο -και περί αυτών μιλώ τώρα- ότι οι νοσηλευτές της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποτελούν τον κορμό της νοσηλεί-
ας στη χώρα μας, του νοσηλευτικού προσωπικού, χωρίς να σημαί-
νει ότι δεν ισχύει το ίδιο και για τους υπόλοιπους απόφοιτους των 
άλλων βαθμίδων της εκπαίδευσης (…).

Νομίζω ότι κατά τούτο θα έπρεπε να το δείτε και να υπάρξει 
εκείνη η ρύθμιση, ούτως ώστε να μην υπάρχει ο ενδιάμεσος τίτ-
λος «βοηθοί» σε αυτούς τους ανθρώπους, τίτλος ο οποίος, από 
ό,τι έχω καταλάβει, ως βαριά σκιά συνέχει το μέλλον τους. 
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Tο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΑ-
ΣΥΝΟ-ΕΣΥ έληξε κι αυτό με τη σει-
ρά του, αφήνοντας για μια ακόμη 

χρονιά τις καλύτερες των εντυπώσεων σε 
όλους τους συμμετέχοντες. 

Κάτω από τους επιβλητικούς βράχους 
των Μετεώρων, η ‘’καρδιά’’ της ελληνικής 
νοσηλευτικής κοινότητας χτύπησε με παλ-
μό δυνατό στην Καλαμπάκα, κατά τη διεξα-
γωγή της κορυφαίας επιστημονικής εκδή-
λωσης της Ομοσπονδίας μας. Εκατοντάδες 
σύνεδροι απ’ όλη την Ελλάδα, μέλη της ΠΑ-
ΣΥΝΟ-ΕΣΥ και όχι μόνο, έδωσαν δυναμικό 
παρόν σ’ αυτή την ετήσια επαγγελματική 
και επιστημονική συνάντησή μας, έχοντας 
τη δυνατότητα εκτός του να παρακολουθή-
σουν ένα άρτιο επιστημονικό πρόγραμμα, 
να συμμετέχουν και σ’ ένα γόνιμο διάλογο 
με ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων σε ότι 
αφορά τα τρέχοντα καίρια προβλήματα του 
επαγγέλματός μας.

Χαιρετίζοντας την πολυπληθή τελετή 
έναρξης, την έναρξη των εργασιών του Συ-
νεδρίου κήρυξε ο κ. Παύλος Θεοδωράκης, 
MD, MSc, DiplSHTM, PhD Senior Primary 
Health Care Policy Advisor, WHO Regional 

Office for Europe, Διοικητής των διασυν-
δεόμενων νοσοκομείων ΨΝΑ «Δαφνί» & 
«Δρομοκαίτειο», ο οποίος στη συνέχεια 
έδωσε το λόγο στον κ. Professor Wim Van 
Lerberghe, Senior Advisor Health Reform, 
DSP, WHO-EURO Health Reform Support 
Programme, Athens. Η εναρκτήρια ομιλία 
τους είχε ως τίτλο «ΠΦΥ: Παρούσα κατά-
σταση και Προοπτική», με αναφορές στα 
καίρια σημεία των τρεχουσών μεταρρυθμί-
σεων.

Κατά την έναρξη βραβεύτηκε η κ. Ράτσι-
κα-Φασλή, Τομεάρχης της Ν.Υ του Γ.Ν. Τρι-
κάλων για την πολυετή και ακάματη προ-
σφορά της στον ασθενή και την υποδειγ-
ματική της στάση έναντι των συναδέλφων 
νοσηλευτών.

Το Συνέδριό μας τίμησαν με την παρου-
σία τους και η Υποδιοικήτρια της 6ης ΥΠΕ 
κ. Λένα Αλμπάνη, ο Διοικητής του Νοσοκο-
μείου Κατερίνης κ Φαρμάκης, η Πρόεδρος 
του Τμήματος Νοσηλευτικής ΑΤΕΙ Αθήνας 
κ. Χριστίνα Μαρβάκη, οι Αναπληρώτριες 
Καθηγήτριες του Τμήματος Νοσηλευτικής 
ΑΤΕΙ Αθήνας, κ.κ. Κελέση, Φασόη και Βλά-
χου και πολλές Διευθύντριες Νοσηλευτικής 

Ένα ακόμη επιτυχημένο συνέδριο!
15ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ

Επιμέλεια Σοφία Τάνη
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Υπηρεσίας.
Επίσης από το Υπουργείο Υγείας, η Προ-

ϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχεί-
ρισης και Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγεί-
ας κ. Φωτεινή Κουλούρη, η Προϊσταμένη 
του Τμήματος Νοσηλευτικού Προσωπικού 
της Διεύθυνσης Επαγγελμάτων Υγείας και 
Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας κ. Χρυ-
σάνθη Μπαρώ.

Το Επιστημονικό Πρόγραμμα του Συνε-
δρίου περιελάμβανε μεγάλη ποικιλία θε-
μάτων που άπτονται της εργασιακής νοση-
λευτικής μας καθημερινότητας, τόσο στις 
προφορικές ανακοινώσεις που έλαβαν 
χώρα, όσο και στις αναρτημένες. 

Δόθηκαν εξέχουσες διαλέξεις, όπως 
από τον κ. Γεώργιο Παππού, Διευθύνοντα 
Σύμβουλο του Εθνικού Κέντρου Αξιολό-
γησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας, με 
τίτλο «Συστήματα ποιότητας στην Υγεία. 
Το νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 15224, Ο 
ρόλος του νοσηλευτή», από τον κ. Φώτιο 
Λεπίδα, Δικηγόρο-Νομικό Σύμβουλο της 
6ης ΥΠΕ, με τίτλο «Νομικά σχεδιάσματα 
σε νοσηλευτική κλίνη», από τον κ. Ιωάννη 
Κυριόπουλο, Καθηγητή Οικονομικών της 
Υγείας, του Τομέα Οικονομικών της Υγείας 
της ΕΣΔΥ, με τίτλο «Είναι συμβατή η προηγ-
μένη άσκηση της νοσηλευτικής με τη βελ-
τίωση της υγειονομικής φροντίδας;», από 
την κ. Χρύσα Χρυσοβιτσάνου, Προϊσταμέ-
νη Νοσηλεύτρια στο Αιγινήτειο Νοσοκο-
μείο, με τίτλο «Στρες και υγεία» και από 
την κ. Φωτεινή Κουλούρη, Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, με τίτ-
λο «Μοντέλο βελτίωσης της ποιότητας των 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας». 

Αμείωτο διατηρήθηκε το ενδιαφέρον 
των συναδέλφων και κατά τη διάλεξη των 
νομικών συμβούλων της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, του 
κ. Αλέξη Παραρά και της κ. Ελένης Παπα-
γεωργίου, με τίτλο «Οι Κρίσεις Προϊστάμε-
νων με το νέο Νόμο 4275/2014». 

Επίσης, σημείο αναφοράς του συνεδρί-
ου, όπως είθισται κάθε χρόνο, υπήρξε το 
στρογγυλό τραπέζι του Προεδρείου της 
ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, με τίτλο «Ενημέρωση για τα 
τρέχοντα επαγγελματικά ζητήματα».

Πραγματοποιήθηκαν επίσης σημαντικά 
στρογγυλά τραπέζια, με αναφορές στις 
τρέχουσες αλλαγές που λαμβάνουν χώρα 
στον τομέα της υγείας και δη της νοσοκο-
μειακής πραγματικότητας, τα οποία μονο-
πώλησαν και κέντρισαν το ενδιαφέρον των 
συναδέλφων, όπως «Αιμοσφαιρινοπάθει-
ες τον 21ο αιώνα», «Η νοσηλευτική στην 
αντιμετώπιση του καρκινικού πόνου», «Εν-
δονοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή» και 
«Οι διστάσεις της χαρισματικής νοσηλευ-
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τικής ηγεσίας».
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν δυο κλι-

νικά φροντιστήρια με συμμετοχή παρακολού-
θησης πέραν της αναμενόμενης. Το πρώτο, 
«Οξεοβασικά ανισοζύγια-προσεγγίσεις», από 
τις κυρίες Χριστίνα Μαρβάκη Καθηγήτρια, Πρό-
εδρο Τμήματος Νοσηλευτικής του ΑΤΕΙ Αθήνας 
και Ευσταθία Καμπισιούλη, Νοσηλεύτρια, MSc, 
Υπεύθυνη Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων, Γ.Ν.Α. 
“Ευαγγελισμός”. Το δεύτερο «Στελέχωση Νο-
σηλευτικών Τμημάτων: Αξιολόγηση ανθρώπι-
νου δυναμικού μέσω του βιογραφικού σημει-
ώματος και της συνέντευξης», από τις κυρίες 
Μάρθα Κελέση-Σταυροπούλου, Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια του Τμήματος Νοσηλευτικής του 
ΑΤΕΙ Αθήνας, Γεωργία Φασόη, Επίκουρη Καθη-
γήτρια του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΑΤΕΙ 
Αθήνας, Ευγενία Βλάχου, Αναπληρώτρια Κα-
θηγήτρια του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΑΤΕΙ 
Αθήνας και Χριστίνα Σοτνίκοβα, Νοσηλεύτρια 
στο «Κοργιαλένειο Μπενάκειο Ε.Ε.Σ».

Με πυλώνες τις θέσεις μας για διατήρηση 
του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της υγεί-
ας, την ενίσχυση του ΕΣΥ με προσλήψεις μόνι-
μων νοσηλευτών, την αξιοκρατία στην ιεραρ-
χική εξέλιξη, την υλική και ηθική στήριξη του 
νοσηλευτικού επαγγέλματος και την εδραίωση 
της ακομμάτιστης κλαδικής αυτοεκπροσώπη-
σης και αυτοοργάνωσης, οι συνάδελφοι συμ-
μετείχαν στις εργασίες της σημαντικότερης 
ετήσιας εκδήλωσής μας, ανταλλάσσοντας 
απόψεις, γνώμες και εμπειρίες.

Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ συσπειρώνει τους νοσηλευ-
τές, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους να εκφρά-
σουν πιθανές λύσεις και προσεγγίσιμες προο-
πτικές για το μέλλον του νοσηλευτικού επαγ-
γέλματος. Άπαντες οι νοσηλευτές της χώρας 
που τίμησαν με την παρουσία τους το Συνέδριό 
μας, κατέστησαν σαφή τη σύμπλευσή τους με 
το δρόμο που χαράζει η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ: το δρό-
μο της ενότητας, του ήθους και της δυναμικής 
κλαδικής καταξίωσης που μας αρμόζει ως επι-
στήμονες υγείας. 

Μόνο μέσα από τη συνειδητοποίηση της ανά-
γκης για την ομοιοεπαγγελματική μας συνοχή, 
μπορούμε να τοποθετήσουμε τη Νοσηλευτική  
και τους  Νοσηλευτές της χώρας μας εκεί που 
τους αρμόζει ως επιστήμονες υγείας. Η συνοχή 
της ΠΑΣΥΝΟ εξακολουθεί να παραμένει άρρη-
κτη, αποτελώντας εγγύηση επαγγελματικής 
συνειδητότητας, θέλησης κοινωνικών διεκδι-
κήσεων και δυναμικής παρουσίας στην ευρύ-
τερη ελληνική κοινωνία.

Ανανεώνουμε την υπόσχεση για την αντά-
μωσή μας σε ένα χρόνο από τώρα, με το ρα-
ντεβού μας στη Θεσσαλονίκη, στις 7-10 Μαΐου 
2015, στο 8ο Πανελλήνιο & 7ο Πανευρωπαϊκό 
Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό 
Συνέδριο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, 
να προηγείται.

Θα είμαστε όλοι εκεί. 
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