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Αθήνα, 16/05/2020 

 
«Διευκρινίσεις επί της σύστασης κλάδων Νοσηλευτών Π.Ε. – Τ.Ε. και Βοηθών 

Νοσηλευτών του Ε.Σ.Υ.» 
 

Καθώς η νοσηλευτική κοινότητα προετοιµάζεται να διαβεί το κατώφλι της σύστασης 

των δύο ξεχωριστών κλάδων των Νοσηλευτών Π.Ε. – Τ.Ε. και των Βοηθών Νοσηλευτών 

του Ε.Σ.Υ., παρατηρείται µεγάλη παραπληροφόρηση απο συγκεκριµένους 

συνδικαλιστικούς φορείς οι οποίοι παρασύρουν όλους τους αξιόλογους συναδέλφους σε 

ένα κυκεώνα καταστροφολογίας. Με µοναδικό σκοπό την ορθή πληροφόρηση ολόκληρης 

της νοσηλευτικής κοινότητας, παραθέτουµε χωρίς καµία σκοπιµότητα τους βασικούς 

λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητη η θέσπιση των δύο κλάδων. 

  

Αρχικά, η θέσπιση ξεχωριστών κλάδων είναι µονόδροµος. Στον Κλάδο των 

Νοσηλευτών θα πρέπει να ενταχθούν αυτοί οι οποίοι, κατέχουν τίτλο σπουδών 
νοσηλευτή, φέρουν τον επαγγελµατικό τίτλο του νοσηλευτή και κατέχουν άδεια – 
βεβαίωση άσκησης νοσηλευτή. 

 
Η θέσπιση των κλάδων, συνεπάγεται ταυτόχρονο διαχωρισµό των νοσηλευτών 

Π.Ε. – Τ.Ε. και των Βοηθών Νοσηλευτών, από το σύνολο των δηµοσίων υπαλλήλων, 

γεγονός το οποίο επιτρέπει την απευθείας διαπραγµάτευση µε την Πολιτεία ειδικών  

συνθηκών εργασίας και ευνοϊκών ρυθµίσεων.  

 

Πιο συγκεκριµένα:  

 

Ειδικό µισθολόγιο, το οποίο σηµαίνει πλήρη αποσύνδεση από το ενιαίο 

µισθολόγιο, µε επιπλέον δυνατότητα διεκδίκησης µεµονωµένων επιδοµάτων ως κλάδος 

και διαφορετική αποζηµίωση στη νυχτερινή εργασία, στις αργίες κ.λ.π.. 

 



Αξιολόγηση – βαθµολογική εξέλιξη του κλάδου µε ειδικούς όρους, 

προσαρµοσµένους στις ανάγκες του κλάδου, οι οποίοι θα κατοχυρώνονται κατόπιν 

συµφωνίας µε την Πολιτεία και θα αφορούν τον κλάδο αποκλειστικά.  

Άµεσες προσλήψεις προσωπικού, καθώς µε συνταξιοδότηση, ή µετάθεση 

αµέσως θα προκηρύσσεται θέση αναπλήρωσης από την οικεία υπηρεσία, γεγονός το 

οποίο θα αντικαταστήσει τη χρονοβόρα διαδικασία των προσλήψεων µέσω Α.Σ.Ε.Π.. 

Αλλαγή και προσαρµογή του ωραρίου εργασίας, σύµφωνα µε τις εξειδικευµένες 

ανάγκες του κλάδου. 

Ρυθµίσεις που θα αφορούν τα όρια συνταξιοδότησης. 

Συνοψίζοντας, αυτά είναι κάποια κύρια οφέλη, τα οποία προκύπτουν από τη 

δηµιουργία των κλάδων Π.Ε. – Τ.Ε. Νοσηλευτών και Βοηθών Νοσηλευτών του Ε.Σ.Υ.  

Στο πλαίσιο της συνδικαλιστικής και συναδελφικής αλληλεγγύης, η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. 

– Ε.Σ.Υ. κόντρα σε όλα τα δεδοµένα, στηρίζει τους Βοηθούς Νοσηλευτών, ανοίγοντας τους 

το δρόµο για τον δικό τους αυτόνοµο και ανεξάρτητο κλάδο. Είναι τραγικό κάποιοι λίγοι (οι 

περισσότεροι εκ των οποίων δεν έχουν καµία σχέση µε το χώρο της νοσηλευτικής) να 

παραπληροφορούν και να προσπαθούν να διαλύσουν τις µεταξύ µας σχέσεις. 

 

Για αυτό το λόγο καλούµε όλους τους συναδέλφους Π.Ε. – Τ.Ε. και Βοηθούς 

Νοσηλευτών, όπως αξιολογούν τις πληροφορίες που λαµβάνουν µε κριτική σκέψη και 

αντικειµενικότητα, µην υποκύπτοντας σε µικροπολιτικές αξιώσεις, οι οποίες έχουν 

αποκλειστικό σκοπό, τη διαχρονική εκµετάλλευσή τους από πανελλήνιες παρέες των 30 

ατόµων.  

Για το Διοικητικό Συµβούλιο 
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