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Προς τον  

Υπουργό Υγείας  

Κύριο Ανδρέα Ξανθό 

Αθήνα 

             Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2017 

             Αρ. Πρωτ: 321 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

 

Το ΔΣ του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος  (ΕΣΝΕ) συνεδρίασε εκτάκτως στις 

29/9/2017 με μοναδικό θέμα  το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας  «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ » που βρίσκεται σε 

διαβούλευση έως τις 2/10/2017. 

Ο ΕΣΝΕ διαχρονικά χαιρετίζει κάθε πολιτική υγείας η οποία στοχεύει στη ρύθμιση των 

προβλημάτων που αντιμετωπίζει το νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας μας σε εργασιακό 

και επαγγελματικό επίπεδο. Η συγκεκριμένη πρόταση νόμου θεωρούμε ότι  σε γενικές 

γραμμές κινείται προς τη θετική κατεύθυνση προσπαθώντας να ρυθμίσει σημαντικά και 

χρονίζοντα προβλήματα του νοσηλευτικού χώρου. Επισημαίνουμε για μια ακόμη φορά ότι 

χρειάζονται σημαντικές μεταρρυθμίσεις για την αποτελεσματική οργάνωση των 

Νοσηλευτικών Υπηρεσιών στη χώρα μας, προς όφελος,  αφενός μεν  των πολιτών που θα 

απολαμβάνουν ποιοτικές υπηρεσίες υγείας,   αφετέρου δε, του νοσηλευτικού δυναμικού 

βελτιώνοντας τις συνθήκες  εργασίας του. 

Προκειμένου να αναφέρουμε συνοπτικά τις θέσεις μας διαχωρίζουμε το νομοσχέδιο σε τρία 

μέρη: 

1. Θεσμικό πλαίσιο Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος 

2. Προϊστάμενοι Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 

3. Κλάδος Νοσηλευτικού προσωπικού ΕΣΥ 

 

Αναλυτικότερα: 

1. Θεωρούμε πως οι προτεινόμενες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΝΕ είναι στη σωστή 

κατεύθυνση με στόχευση τη συμμετοχικότητα, την πολυφωνία και τον πλουραλισμό.  

Πιο συγκεκριμένα, όπως είχαμε αναφέρει και στο παρελθόν, η κατάργηση της απλής 
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αναλογικής το 2014 μας έβρισκε  αντίθετους. Σε συμφωνία με αυτή την πάγια θέση μας, 

θεωρούμε απαραίτητη την επαναφορά της απλής αναλογικής ως εγγύηση της 

δημοκρατικής έκφρασης των Νοσηλευτών. Είναι επίσης θετικό ότι γίνεται αναφορά στον 

περιορισμό των συνεχόμενων θητειών του Προεδρείου, καθώς ενισχύεται με αυτό τον 

τρόπο η εναλλαγή προσώπων.  Στο ίδιο πνεύμα προτείνουμε και την επέκταση του 

περιορισμού και στα απλά μέλη του του ΔΣ – ΠΣ στις τρεις συνεχόμενες θητείες. 

Θεωρούμε δε αυτονόητη την μη αναδρομική ισχύ των νέων ρυθμίσεων.  

Ελπίζουμε  ότι αυτή θα είναι και η τελευταία φορά που θα υπάρξουν αλλαγές στο 

εκλογικό σύστημα λίγο πριν τις εκλογές του Νομικού μας Προσώπου - Φορέα ελέγχου 

του επαγγέλματος καθώς η έκφραση της δημοκρατίας δεν θα πρέπει να αποτελεί αρένα 

μικροπολιτικών συμφερόντων και επιλογή «εκλεκτών». 

Κλείνουμε με την πεποίθηση ότι οι αστοχίες, κυρίως στη διατύπωση, θα διορθωθούν 

στο τελικό νομοσχέδιο αμέσως μετά τη διαβούλευση.  

 

 

2. Αναφορικά με το άρθρο για τους Προϊστάμενους Νοσηλευτικών Τμημάτων, θεωρούμε 

πως θα γίνει ορθή αναδιατύπωση του κειμένου σχετικά με τις Μαίες – τους Μαιευτές. 

Είναι προφανές πως  ότι ίσχυε έως σήμερα και αφορούσε τα τμήματα που δύνανται να 

προΐστανται σύμφωνα με το Ενιαίο πλαίσιο Οργανισμών και τους Οργανισμούς των 

Νοσοκομείων θα συνεχίσουν να ισχύουν. Οι νοσηλευτές είναι επιστήμονες 

επαγγελματίες υγείας με διακριτό επαγγελματικό ρόλο στις υπηρεσίες υγείας. Συνεπώς 

δε νοείται Μαία – Μαιευτής να προΐσταται σε νοσηλευτικό τμήμα, όπως και το αντίθετο, 

καθώς αυτό απαιτεί ειδικές γνώσεις,  κλινικές δεξιότητες και  επαγγελματική εμπειρία. 

 

3. Αυτό το άρθρο του νομοσχεδίου για τον κλάδο του νοσηλευτικού προσωπικού ΕΣΥ  ίσως 

είναι και το σημαντικότερο καθώς έχει  δημιουργήσει  θύελλα  αντιδράσεων  για 

ποικίλους  λόγους στο νοσηλευτικό προσωπικό.   

Καλωσορίζουμε την πρόθεση του υπουργείου  να ιδρυθεί ο κλάδος καθώς  έτσι 

αναγνωρίζεται η ιδιαιτερότητα  ανάμεσα γενικά στους δημοσίους υπαλλήλους. Είναι  

διαχρονικά η τρίτη φορά που επιχειρείται κάτι τέτοιο από την πολιτεία από το 1992 κι 

ελπίζουμε να είναι και η οριστική. Προφανώς η ίδρυση ενός κλάδου εξειδικεύεται με 

κοινές υπουργικές αποφάσεις, που εκδίδονται σε εύλογο χρονικό διάστημα και το οποίο 

θεωρούμε πως πρέπει να αναφέρεται. Ο κλάδος αφορά τον δημόσιο τομέα, δηλαδή το 

ΕΣΥ και δεν σχετίζεται με την εκπαίδευση. Σε έναν κλάδο μπορούν να ανήκουν πολλές 

κατηγορίες εργαζομένων ανάλογα με το επίπεδο σπουδών τους. Αυτό που τους συνδέει 

είναι το  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και οι ΚΟΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. 

 Ο κλάδος μπορεί να έχει ειδικό μισθολόγιο, ειδική αξιολόγηση, ειδικές κρίσεις, ειδική 

ιεραρχική δομή, ειδικό ασφαλιστικό καθεστώς και γενικότερα ειδικά στοιχεία που τον 

ξεχωρίζουν από τον γενικό δημόσιο τομέα. Προσφάτως, κυκλοφόρησε  μια εγκύκλιος 

από το υπουργείο σας για τις εσωτερικές μετακινήσεις προσωπικού. Νομικά θεωρήθηκε 
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και υποστηρίζεται   πως προσκρούει στο νομικό πλαίσιο των ΔΥ. Κάτι όμως που θα 

μπορούσε πολύ απλά να λυθεί με τη δημιουργία του ειδικού ενιαίου  κλάδου. 

Υπό αυτήν την έννοια ο κλάδος θα μπορούσε να περιλαμβάνει όλους τους 

εργαζόμενους που εποπτεύονται από τη Νοσηλευτική υπηρεσία.  

Αναλυτικά, οι κατηγορίες εργαζομένων του κλάδου πρέπει να είναι: 

i) Νοσηλευτές ΠE 

ii) ΝοσηλευτέςTE , Μαίες – Μαιευτές TE, Επισκέπτες Υγείας ΤΕ 

iii) Βοηθοί Νοσηλευτών ΔΕ, Eπιμελητές ασθενών ΔΕ 

iv) Βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό ΥΕ 

Στην καθημερινή κλινική πράξη οι παραπάνω κατηγορίες εργαζομένων παρέχουν 

νοσηλευτική φροντίδα ή  την υποστηρίζουν και βιώνουν τις ίδιες εργασιακές συνθήκες. 

 

Φυσικά για τη δημιουργία και την ορθή λειτουργία του ΚΛΑΔΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΥ, όπως εμείς τον ορίσαμε, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η 

ποιοτική και αριθμητική στελέχωση των νοσηλευτικών υπηρεσιών, ώστε η κάθε 

κατηγορία προσωπικού να ασκεί  τα καθήκοντά της σύμφωνα με τα επαγγελματικά της 

δικαιώματα ή τις αρμοδιότητες που τις έχουν ανατεθεί μέσω των εσωτερικών 

κανονισμών λειτουργίας.  

Γνωρίζουμε, πως υπάρχει η πρόθεση δημιουργίας ενός ενιαίου  πλαισίου εσωτερικού 

κανονισμού λειτουργίας νοσηλευτικής υπηρεσίας που δυνητικά  θα λύσει και τα όποια 

πιθανόν θέματα  ανακύπτουν στην καθημερινή  κλινική πράξη. 

 

Ο ΕΣΝΕ διαχρονικά είναι υπέρ της όποιας δυνατότητας εκπαιδευτικής αναβάθμισης 

όλων των κατηγοριών και της συνεχούς επιμόρφωσης. Άλλωστε, αυτός είναι και ο 

κύριος σκοπός του ως επιστημονικός φορέας με ιστορία από το 1923. Οι τρέχουσες 

εξελίξεις στην παιδεία ελπίζουμε να δώσουν και τις επιλύσεις που εδώ και χρόνια ο 

κλάδος αναζητά για συνεχή αναβάθμιση – εξέλιξη και βελτίωση. Γιατί  ο Έλληνας πολίτης 

– υγιής ή ασθενής αξίζει την ποιοτικότερη κι ασφαλέστερη παροχή ανάλογης 

νοσηλευτικής φροντίδας. 

Προτείνουμε σε όλους τους συναδέλφους ατομικά ή μέσα από τα συλλογικά τους  

όργανα να καταθέσουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την 

διαμόρφωση της τελικής μορφής του νομοσχεδίου. 

Η Νοσηλευτική κοινότητα έχει πολλές ιδιαιτερότητες, όπως η ετερογένεια και η 

πολυφωνία και αυτό την καθορίζει ως προς τον ιδιαίτερο επαγγελματικό και κοινωνικό 

της ρόλο. Πιστεύουμε ακράδαντα στην ενότητα του κλάδου και για αυτό πάντα στις 

συνδιασκέψεις μας στα ετήσια Πανελλήνια Συνέδρια μας,  χαιρετίζουμε τις 

τοποθετήσεις εκπροσώπων όλων των κατηγοριών, οι οποίοι συνεργάζονται και 

εποπτεύονται από τη Νοσηλευτική Υπηρεσία. Ας τοποθετηθούμε, χωρίς «κορώνες», με 

διακριτούς ρόλους κι αρμοδιότητες. 
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Ως ΕΣΝΕ θα συμβάλλουμε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας  και μέσα από την 

εκπροσώπησή μας στο ΕΣΑΝ, στον σχεδιασμό που διαφαίνεται να έχει ξεκινήσει  από 

την πολιτεία  για την Νοσηλευτική.  

 

Με εκτίμηση, 

Για  το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος 

 

   Η Πρόεδρος      Η Γενική Γραμματέας 

 

 

 

   Δρ Ελένη Κυρίτση-Κουκουλάρη                     Γεσθημανή Κασνακτσόγλου 

 


