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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ανυπόστατη καταγγελία ΣΥΝΔΕ ΘεσσαλίαςΣτερεάς Ελλάδος. Μια ακόµη ανεπιτυχής προσπάθεια ποδοπάτησης
των πτυχίων των Νοσηλευτών.
Ο

ΣΥΝΔΕ (Σύλλογος Βοηθών Νοσηλευτών-τριων Δευτεροβάθµιας

εκπαίδευσης)

Θεσσαλίας

και

Στερεάς

Ελλάδος

στην

από

28/9/2016

ανακοίνωση του, µετά από συνάντηση µε το Βουλευτή Δράµας κο
Καραγιαννίδη και (αγνώστους και µη κατονοµαζόµενους) «κοινοβουλευτικούς
παράγοντες», καταγγέλλει την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ-ΝΠΔΔ) µε
την αστεία κατηγορία της «έλλειψης επαφής µε τη λειτουργία των
Νοσηλευτικών Υπηρεσιών στα Νοσοκοµεία» και της δήθεν «παρουσίασης των
Βοηθών Νοσηλευτών ΔΕ ως ανεκπαίδευτων τραυµατιοφορέων».
Σε απάντηση της ανωτέρω ανυπόστατης «καταγγελίας», το 4ο ΠΤ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ της ΕΝΕ επισηµαίνει τα ακόλουθα:
Η Ένωση Νοσηλευτών- Νοσηλευτριών Ελλάδος ως θεσµικός και
επαγγελµατικός εκπρόσωπος των νοσηλευτών ΠΕ κ ΤΕ όλης της χώρας έχει
εκ του Νόµου ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ προάσπισης των δικαιωµάτων των µελών
της εντός των καταστατικών σκοπών της, όπως αυτοί περιγράφονται στον
Νόµο 3252/2004.

Δεν είναι δυνατόν εποµένως, επειδή το επιθυµούν οι

έχοντες σχετικά συµφέροντα, επαγγελµατικής ή προσωπικής φύσης, να
παραµείνει

αδρανής

αφήνοντας

30.000

και

αµέτοχος

περίπου

παρατηρητής

Νοσηλευτές

των

Πτυχιούχους

γεγονότων,
Τριτοβάθµιας

Εκπαίδευσης βορά στους καιροσκόπους που ερµηνεύουν την κείµενη
Νοµοθεσία κατά το δοκούν.
Παρόλο που αυτό είναι για κάποιους ενοχλητικό,

η ΈΝΕ βρίσκεται σε

διαρκή επαγρύπνηση και προβαίνει σε κάθε απαιτούµενη ενέργεια για την

ενηµέρωση των µελών της και την υπεράσπιση των θιγόµενων δικαιωµάτων
τους.
Είναι γεγονός ότι ο Βουλευτής Καραγιαννίδης, σε συνέχεια της πρώτης
(υπ’ αριθ. 1044/27-6-2016) ερώτησής του στη Βουλή, µε την από 16/9/2016
ερώτησή του (την οποία συνυπέγραψαν και έξι βουλευτές), προκλητικά προέβη
σε παραχάραξη του επαγγελµατικού τίτλου των Νοσηλευτών µε ταυτόχρονη
διαστρέβλωση των σχετικών προβλέψεων της Νοµοθεσίας. Ειδικότερα, το
θέµα της δεύτερης ερώτησης (που σηµειωτέον ανήκε στην αρµοδιότητα του
Υπουργού Παιδείας και όχι του Υπουργού Υγείας στον οποίο απευθύνθηκε),
ήταν η «πιστοποίηση των επαγγελµατικών προσόντων των Νοσηλευτών»,
προφανώς εννοώντας τους Βοηθούς Νοσηλευτών ΔΕ, όπως συνάγεται από το
γεµάτο ανακρίβειες, προχειρότητες και νοητικά άλµατα κείµενο.
Ο

ερωτών

βουλευτής,

εκθέτοντας

και

τους

έξι

συνυπογράφοντες

συναδέλφους του, παραβλέποντας µε χαρακτηριστική ευκολία την πάγια και
επί σειρά ετών θεµελιώδη διαδικασία κατηγοριοποίησης των δηµοσίων
υπαλλήλων µε βάση την εκπαιδευτική βαθµίδα προέλευσης του τίτλου
σπουδών τους, πρότεινε γενικώς και αορίστως, την επαγγελµατική και
εργασιακή «αναβάθµιση» των υπαλλήλων της κατηγορίας ΔΕ, που φέρουν τον
επαγγελµατικό τίτλο των «Βοηθών Νοσηλευτών» (ΠΔ 210/2001), µε σκοπό
την πλήρη εξοµοίωσή τους µε τους υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ,
που φέρουν τον επαγγελµατικό τίτλο των Νοσηλευτών (Νόµος 1579/1985).
Υπενθυµίζουµε ότι το σύνολο της αναληφθείσας πρωτοβουλίας στηρίζεται
στην εντελώς ανακριβή παραδοχή, ότι τόσο οι Νοσηλευτές, όσο και οι Βοηθοί
αυτών εκτελούν τις ίδιες ακριβώς εργασίες, έχουν το ίδιο επιστηµονικό πεδίο
και τα ίδια υπηρεσιακά καθήκοντα, σε όλους τους φορείς παροχής υπηρεσιών
υγείας (!)
Με τη λογική του κυρίου Καραγιαννίδη και του ΣΥΝΔΕ Θεσσαλίας,
εποµένως, οι Βοηθοί π.χ. Φαρµακοποιού ΔΕ, οι Βοηθοί Φυσικοθεραπευτών
ΔΕ και οι Βοηθοί Βρεπονηπιαγωγών ΔΕ, πρέπει εν µια νυκτί να
αναβαθµιστούν

σε

Φαρµακοποιούς,

Φυσικοθεραπευτές

και

Βρεφονηπιαγωγούς αντίστοιχα…
Η ΕΝΕ, διατηρώντας διαυγή θέση επί του συγκεκριµένου ζητήµατος και
τιµώντας την προσφορά και το δύσκολο έργο όλων των κλάδων του
Νοσηλευτικού Προσωπικού (ΠΕ.ΤΕ.ΔΕ) των Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων,

υποστηρίζει σταθερά την αναβάθµιση οιωνδήποτε υπαλλήλων, αποκλειστικά
και µόνον µέσω της υπάρχουσας εκπαιδευτικής διαδικασίας, δια της
προσήκουσας απόκτησης του επιθυµητού ανώτερου τίτλου σπουδών και της
εν συνεχεία µετάταξης σε θέση ανώτερης κατηγορίας.
Θεωρούµε εποµένως ότι η ερώτηση και όλες οι σχετικές ενέργειες του
Βουλευτή Χρήστου Καραγιαννίδη, τις οποίες εξαίρει εν προκειµένω ο
ΣΥΝΔΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, προσβάλλουν κατάφωρα,
ενόψει του ισοπεδωτικού χαρακτήρα τους, τις επιστηµονικές και τεχνικές
γνώσεις του συνόλου των Νοσηλευτών, ενώ θίγουν και το κύρος της
Νοσηλευτικής

Επιστήµης

και

του

Νοσηλευτικού

Επαγγέλµατος-

λειτουργήµατος.
Θεωρώντας αυτονόητο ότι η λογική θα πρυτανεύσει και οι ιδιοτελείς
κορώνες του συγκεκριµένου βουλευτή (συζύγου βοηθού νοσηλεύτριας ΔΕ) και
όσων τις επευφηµούν, θα αποµονωθούν, υπενθυµίζουµε ότι η ΕΝΕ όχι µόνο
δε θα σιωπήσει, όπως επιθυµούν ορισµένοι, αλλά θα είναι διαρκώς ένα βήµα
µπροστά από τους καταστρατηγούντες τη Νοµοθεσία και τους επιχειρούντες να
απαξιώσουν τους τίτλους σπουδών και το µόχθο των Επιστηµόνων
Νοσηλευτών.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
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