
 
 

 
 

 

 
Δελτίο Τύπου 

 
Θέμα: Συνάντηση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ν.Ε. με το 

Βουλευτή Β1’ Βόρειου Τομέα Αθηνών Ν.Δ., κ. Δημήτριο Καιρίδη 
 
Στις 23 Δεκεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα Γραφεία της 

Ε.Ν.Ε. μεταξύ μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Βουλευτή Β1’ Βόρειου 
Τομέα Αθηνών της Ν.Δ., κ. Δημήτριο Καιρίδη. 

 
Η συνάντηση έλαβε χώρα στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης του κ. 

Καιρίδη σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο των Νοσηλευτών, όντας 
ιδιαιτέρως ενημερωμένος για το διαχρονικό μεγάλο αγώνα μας, τόσο πριν την 
πανδημία, όσο και κατά τη διάρκεια αυτής και φυσικά στη διαχείρισή της, κατά την 
παρούσα χρονική στιγμή.  

 
Πραγματοποιήθηκε ένας ειλικρινής διάλογος μέσα από τον οποίο 

διατυπώθηκαν ευκρινώς όλες οι διαχρονικές παθογένειες, οι οποίες ταλανίζουν το 
νοσηλευτικό επάγγελμα και λειτουργούν ως τροχοπέδη στην καθολική αναγνώριση 
και ανάπτυξη του έργου των Νοσηλευτών μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η 
τραγική υποστελέχωση και τα αίτια τα οποία οδηγούν στο τέλμα χιλιάδες 
Νοσηλευτές, ώστε να αναζητήσουν εργασία είτε στο εξωτερικό, είτε σε οποιαδήποτε 
άλλο εργασιακό περιβάλλον, με κυρίαρχα αίτια τους χαμηλούς μισθούς, τη μη 
παροχή οικονομικών κινήτρων και το άναρχο - επισφαλές εργασιακό περιβάλλον, 
αποτέλεσαν μόνο την αρχή της εποικοδομητικής συζήτησης.   

 
Ακολούθησαν αναφορές σε αναχρονιστικές και συνάμα ακανθώδεις 

καταστάσεις, οι οποίες επικρατούν μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά και 
γενικότερα στο Δημόσιο Τομέα, εις βάρος της επαγγελματικής εξέλιξης των 
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Νοσηλευτών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα, η μη ένταξη των διορισμένων 
Νοσηλευτών πριν το 2011 σε ασφαλιστικό καθεστώς Β.Α.Ε. σε σχέση με όλους τους 
υπόλοιπους και η δαιδαλώδης κατάσταση, η οποία αφορά στην αντιστοίχιση των 
πτυχιούχων Νοσηλευτών (πρώην Τ.Ε.Ι.), με το ισχύων καθεστώς, με τα αντίστοιχα 
Πανεπιστημιακά Τμήματα Νοσηλευτικής.   

 
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε αμοιβαίο πνεύμα κατανόησης και πρόθεσης 

συνεργασίας, ώστε να δημιουργηθούν περισσότεροι δίαυλοι επικοινωνίας και να 
βρεθούν οι ρεαλιστικές εκείνες λύσεις, οι οποίες θα θεραπεύσουν τις διαχρονικές 
αδικίες του ίδιου του συστήματος, απέναντι στους Νοσηλευτές.  

 
 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. 
 

 
 

Ο Πρόεδρος                                                                      Ο Γεν. Γραμματέας 
 
 

Δημήτριος Σκουτέλης                                                         Τζαννής Πολυκανδριώτης 


