
 
 

 
 

 

Θέμα:	 «Καθολική	 αναγνώριση	 της	 υπερπροσπάθειας	 των	 Νοσηλευτών	
από	τον	Υπουργό	Υγείας	κ.	Αθανάσιο	Πλεύρη»		

Στις	 12	 Ιανουαρίου	 2022,	 πραγματοποιήθηκε	 συνάντηση	 μελών	 του	
Διοικητικού	Συμβουλίου	της	Ε.Ν.Ε.	με	τον	Υπουργό	Υγείας	κ.	Αθανάσιο	Πλεύρη	με	
σκοπό	την	εφ’	όλης	της	ύλης	εκτίμηση	της	υφιστάμενης	κατάστασης	στις	Υπηρεσίες	
Υγείας	 της	 χώρας,	 δίνοντας	 έμφαση	 στην	 υπερπροσπάθεια	 των	 Νοσηλευτών	
απέναντι	στην	πανδημία	COVID	–	19	και	στα	διαχρονικά	–	φλέγοντα	ζητήματα,	τα	
οποία	απασχολούν	τον	κλάδο	των	Νοσηλευτών.		

Κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 συνάντησης	 αναλύθηκε	 ενδελεχώς	 το	 πλάνο	 του	
Υπουργείου	 Υγείας	 σχετικά	 με	 την	 ενίσχυση	 του	 ανθρώπινου	 δυναμικού	 και	
τονίστηκε	 από	 τον	 Υπουργό	 Υγείας,	 ότι	 έχουν	 πραγματοποιηθεί	 όλες	 οι	
απαραίτητες	 διαδικασίες,	 για	 να	 προκηρυχθεί	 το	 αμέσως	 επόμενο	 διάστημα	 η	
προκήρυξη	του	Α.ΣΕ.Π.	για	την	πρόσληψη	4.000	υγειονομικών	στο	Εθνικό	Σύστημα	
Υγείας,	 αναγνωρίζοντας	 εμμέσως,	 την	 αυταπάρνηση	 την	 οποία	 επέδειξαν	 οι	
Νοσηλευτές	και	οι	υπόλοιποι	επαγγελματίες	υγείας,	θέτοντας	 τους	εαυτούς	 τους,	
στην	 πρώτη	 γραμμή	 της	 πανδημίας.	 Παράλληλα	 δε,	 το	 Υπουργείο	 Υγείας	 θα	
προχωρήσει	σε	ανανεώσεις	συμβάσεων	εργασίας	για	το	επικουρικό	προσωπικό	και	
θα	αξιολογεί	συνεχώς	τις	ανάγκες	τις	οποίες	θα	προκύπτουν	από	τις	κενές	θέσεις	
Νοσηλευτών	 στο	 Εθνικό	 Σύστημα	 Υγείας,	 ώστε	 είτε	 να	 προκηρύσσει	 άμεσα	 τις	
απαραίτητες	προκηρύξεις	μέσω	Α.Σ.Ε.Π.,	είτε	να	προχωρήσει	σε	ειδική	νομοθετική	
ρύθμιση,	 η	 οποία	 θα	 αντιστοιχεί	 στην	 άμεση	 πλήρωση	 θέσεων	 σε	 οποιαδήποτε	
αποχώρηση	προκύπτει,	ώστε	να	υπάρχει	άμεση	αντικατάσταση	και	ισορροπία	στο	
Νοσηλευτικό	 προσωπικό	 σε	 αναλογία	 1:1.	 Επιπλέον,	 υπήρχε	 σύμπνοια	 απόψεων	
στο	 εξαιρετικά	 επείγον	θέμα	σε	ότι	αφορά	 την	παράταση	 της	 εργασιακής	σχέσης	
των	ειδικευόμενων	Νοσηλευτών	για	επιπλέον	έξι	μήνες,	οι	οποίοι	στελεχώνουν	τις	
Υπηρεσίες	Υγείας,	καθώς	αφενός	ολοκληρώνεται	το	εκπαιδευτικό	πρόγραμμα	τους,	
αφετέρου	 όμως	 η	 συμβολή	 και	 η	 εξειδικευμένη	 εμπειρία	 την	 οποία	 έχουν	
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αποκτήσει	 είναι	 υπερπολύτιμη	 για	 την	 εύρυθμη	 λειτουργία	 του	 Εθνικού	
Συστήματος	Υγείας.	

Ακόμη,	συζητήθηκαν	και	αποτυπώθηκαν	οι	ανησυχίες	για	το	μικρό	χρονικό	
διάστημα	 των	 πέντε	 ημερών	 καραντίνας	 για	 τους	 νοσούντες,	 καθώς	 είναι	 άκρως	
επισφαλές	 να	 επιστρέφουν	 οι	 Νοσηλευτές	 και	 οι	 επαγγελματίες	 υγείας	 στις	
Υπηρεσίες	Υγείας,	όντας	θετικοί	στο	COVID	–	19	και	ο	Υπουργός	Υγείας	ανέφερε	ότι	
θα	επανεξεταστούν	τα	μέτρα	από	την	Ειδική	Επιτροπή.	

Σε	 ότι	 αφορά	 την	 ένταξη	 των	 Νοσηλευτών	 στα	 Β.Α.Ε.,	 υπήρξε	 πλήρης	
ταύτιση	απόψεων	για	το	γεγονός,	ότι	οι	συνθήκες	έχουν	ωριμάσει	και	κατόπιν	της	
ολοκλήρωσης	του	έργου	της	αρμόδιας	επιτροπής,	κρίνεται	επιβεβλημένη	η	έναρξη	
των	καθοριστικών	συζητήσεων	με	τα	συναρμόδια	Υπουργεία	για	την	αποκατάσταση	
της	διαχρονικής	αδικίας	εις	βάρος	των	Νοσηλευτών.	Στο	ίδιο	πλαίσιο	τέθηκαν	και	οι	
θέσεις	 σχετικά	 με	 τη	 χορήγηση	 του	 επιδόματος	 επικίνδυνης	 και	 ανθυγιεινής	
εργασίας,	για	το	οποίο	προτάθηκε	σε	καμία	των	περιπτώσεων	να	μην	δεχθεί	καμία	
περικοπή.		

Επιπλέον	κατά	τη	διάρκεια	της	συνάντησης	τέθηκε	το	θέμα	της	αύξησης	των	
εισακτέων	στις	Πανεπιστημιακά	Τμήματα	Νοσηλευτικής,	ώστε	στα	επόμενα	έτη	να	
υπάρχει	αυξημένος	αριθμός	Νοσηλευτών	 για	 την	προοδευτική	απορρόφηση	 τους	
μέσα	 στο	 Εθνικό	 Σύστημα	 Υγείας,	 ώστε	 σταδιακά	 να	 καλύπτεται	 η	 διαχρονική	
υποστελέχωση.	Στόχος	της	Ε.Ν.Ε.	αλλά	και	του	Υπουργείου	Υγείας	είναι	να	δοθούν	
επίσης	 και	 τα	 κατάλληλα	 κίνητρα,	 ώστε	 να	 μειωθεί	 η	 αναζήτηση	 εργασίας	 των	
Νοσηλευτών	μας	στο	εξωτερικό,	αλλά	και	να	επαναπατριστούν	και	να	στελεχώσουν	
τις	Υπηρεσίες	Υγείας	της	χώρας	μας	οι	3.000	Νοσηλευτές,	οι	οποίοι	εργάζονται	στο	
εξωτερικό.	

Ακόμη	 διευκρινίστηκε	 ενδελεχώς	 η	 επίσπευση	 της	 νομοθέτησης	 της	
άσκησης	 ιδιωτικού	έργου	από	τους	Νοσηλευτές,	ώστε	να	ενισχυθεί	περαιτέρω	το	
Εθνικό	Σύστημα	Υγείας	σε	ποιότητα	παροχής	υπηρεσιών	υγείας	στην	Κοινότητα	σε	
πολλαπλά	επίπεδα,	αλλά	και	εξοικονόμησης	πόρων.		

Σε	ότι	αφορά	το	έργο	των	Νοσηλευτών	στα	Γραφεία	Λοιμώξεων,	προτάθηκε	
από	 την	 Ε.Ν.Ε.	 η	αυτοτελή	σύστασή	 τους,	 καθώς	η	συμβολή	 τους	στην	πανδημία	
ανέδειξε	 ευκρινώς	 τη	 σχετική	 ανάγκη,	 γεγονός	 το	 οποίο	 αναγνωρίστηκε	 από	 τον	
Υπουργό	Υγείας.		

Προτάθηκε	επίσης	η	επαναφορά	των	Διευθυντών	Νοσηλευτικών	Υπηρεσιών	
στα	 Διοικητικά	 Συμβούλια	 των	 Νοσοκομείων,	 ώστε	 να	 αποκατασταθεί	 η	 άνευ	
λόγου		προσπάθεια	υποβάθμισης	και	υποτίμησης	του	έργου	τους,	αλλά	κυρίως	της	
συμμετοχής	τους	στα	δρώμενα	των	Νοσοκομείων.		



 
 

 
 

Επιπλέον	προτάθηκε	η	άρση	του	αποκλεισμού	των	Νοσηλευτών	Τ.Ε.	από	τη	
συμμετοχή	τους	στα	Επιστημονικά	Συμβούλια	των	Νοσοκομείων,	με	τον	καθορισμό	
συμμετοχής	 Π.Ε.	 ή	 Τ.Ε.	 Νοσηλευτικής,	 στις	 εκλογικές	 διαδικασίες	 ανάδειξης	 των	
μελών	τους.	

Στο	 ίδιο	 πλαίσιο	 ήταν	 και	 η	 πρόταση	 της	 Ε.Ν.Ε.	 σχετικά	 με	 την	 άρση	 του	
διαχρονικού	 τεχνάσματος	 της	 ορολογίας	 «…ελλείψει	 Π.Ε.	 Νοσηλευτικής»	 και	 η	
δίκαιη	αποκατάστασή	 του	σε	«Π.Ε.	ή	 Τ.Ε.	Νοσηλευτικής»	σε	όλες	 τις	 νομοθετικές	
εκφάνσεις,	 αρχής	 γενομένης	 από	 τους	 Συντονιστές	 και	 τους	 Αναπληρωτές	
Συντονιστές	των	Νοσηλευτικών	ειδικοτήτων.		

Σχετικά	με	 το	φλέγον	θέμα	 της	αναστολής	εργασίας	για	 το	μικρό	ποσοστό	
των	 ανεμβολίαστων	 Νοσηλευτών,	 συζητήθηκε	 και	 αναγνωρίστηκε	 από	 κοινού	 το	
σημαντικό	 έργο	 το	 οποίο	 πρόσφεραν	 στην	 αρχή	 της	 πανδημίας,	 τονίστηκαν	 οι	
δυσχέρειες	 οι	 οποίες	 έχουν	 προκύψει	 στη	 στελέχωση	 των	 Υπηρεσιών	 Υγείας	 σε	
βάρος	των	υπολοίπων	Νοσηλευτών,	αλλά	και	τα	προβλήματα	τα	οποία	προκύπτουν	
από	τη	διακοπή	της	μισθοδοσίας	τους	και	κρίθηκε	σκόπιμη	η	άμεση	αναγκαιότητα	
της	 συνέχειας	 της	 επιστημονικής	 πειθούς	 για	 την	 αλλαγή	 συμπεριφοράς	 προς	
όφελος	της	Δημόσιας	Υγείας.	

Ο	 Υπουργός	 Υγείας	 αναγνώρισε	 την	 τιτάνια	 προσπάθεια	 την	 οποία	
καταβάλλουν	 οι	Νοσηλευτές	 σε	 όλες	 τις	 Υπηρεσίες	 Υγείας	 από	 την	Πρωτοβάθμια	
Φροντίδα	 Υγείας	 μέχρι	 τις	 Μονάδες	 Εντατικής	 Θεραπείας,	 καθώς	 και	 για	 την	
τεράστια	 συμβολή	 τους	 στην	 Εθνική	 Εκστρατεία	 Εμβολιασμού	 και	 ήταν	 πλήρως	
ενημερωμένος	 για	 τη	διαχρονική	αδράνεια	 και	 τις	αστοχίες	 των	πολιτικών	υγείας	
απέναντι	στους	Νοσηλευτές,	παράγοντες	οι	οποίοι	αποτελούν	κατά	κοινή	αποδοχή	
τροχοπέδη	στην	εξέλιξη	του	Εθνικού	Συστήματος	Υγείας	σε	πολλαπλά	επίπεδα.	

Η	 συνάντηση	 έληξε	 μέσα	 σε	 ένθερμο	 κλίμα	 αμοιβαίας	 κατανόησης	 και	
τέθηκαν	 ισχυρά	 θεμέλια	 για	 την	 αποκατάσταση	 των	 διαχρονικών	 αιτημάτων	 του	
νοσηλευτικού	 κλάδου,	 στο	 πλαίσιο	 της	 αγαστής	 συνεργασίας	 προς	 όφελος	 της	
Δημόσιας	Υγείας	και	του	Εθνικού	Συστήματος	Υγείας.	

	
Για	το	Διοικητικό	Συμβούλιο	της	Ε.Ν.Ε.	
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