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Αθήνα 1/02/2017 

Θέµα: «Η παρανοµία των αποκεφαλισµών στελεχών συνεχίζεται στο ΕΣΥ» 
 
 
Με την ψήφιση του  Ν. 4369/2016, άρχισε να πνέει ένας άνεµος αισιοδοξίας στις τάξεις 
των νοσηλευτών, για τη διαφαινόµενη εδραίωση της αξιοκρατίας που θα εγκαινίαζαν οι 
θετικές διατάξεις του εν λόγω νόµου σχετικά µε την εξέλιξη στην ιεραρχία.  

Δυστυχώς όµως και παρότι ήδη πέρασε ένας χρόνος από την ψήφιση του νόµου, οι 
διατάξεις του δεν έχουν ακόµα εφαρµοστεί, µε αποτέλεσµα να βασιλεύει στα νοσοκοµεία 
µια πρωτόγνωρη ανθρωποφαγία που υποδαυλίζεται από την παράνοµη πρακτική των 
διοικήσεων να προβαίνουν σε αποκεφαλισµούς µε παράλληλες αναθέσεις «ηµετέρων». 

Η πρακτική αυτή, αντιβαίνει ευθέως στο πνεύµα της νοµιµότητας, καθώς είναι αντίθετη µε 
το άρθρο 30 του εν θέµατι νόµου, αποτελώντας µια εξοργιστική πρακτική που δυναµιτίζει 
κάθε έννοια αξιοκρατίας και δικαιοσύνης. 

Καλούµε την ηγεσία των συναρµόδιων Υπουργείων Υγείας και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης να παρέµβουν άµεσα στη συντελούµενη παρανοµία, προκηρύσσοντας 
άµεσα τις τυπικές κρίσεις για τη νοσηλευτική ιεραρχία, προκειµένου να επουλωθούν οι 
χαίνουσες πληγές στην αλληλεγγύη µεταξύ συναδέλφων που ενώ συνεργάζονταν 
αρµονικά επί δεκαετίες, τώρα αναγκάζονται να επιλέξουν κοµµατικό µετερίζι για να 
επιβιώσουν. 

Ο κοµµατισµός και η αναξιοκρατία, δεν µπορεί να έχουν θέση στη δηµόσια διοίκηση, 
τουλάχιστον σύµφωνα µε το πνεύµα που διέπει τις διακηρύξεις της παρούσας 
κυβέρνησης. 



Τέλος, η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ δηλώνει προς κάθε κατεύθυνση ότι στέκεται στο πλευρό των 
συναδέλφων που θίγονται µε αυτή την απαράδεκτη πρακτική και προτίθεται να εξαντλήσει 
κάθε νόµιµο µέσον για την υπεράσπιση των συµφερόντων τους.    
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