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Αθήνα, 22/05/2020 

 
 

 «Κλάδος Νοσηλευτών Π.Ε. – Τ.Ε. του Ε.Σ.Υ.» 

 

 Στο πλαίσιο των πρόσφατων κινητοποιήσεων αναφορικά µε τη δηµιουργία κλάδου 

Νοσηλευτών Π.Ε. - Τ.Ε. και κλάδου βοηθών των Νοσηλευτών του Ε.Σ.Υ., καθώς και του 

εµπαιγµού του Υπουργείου Υγείας και της στοχευµένης παραπληροφόρησης των 

συνδικαλιστικών φορέων των ΣΥ.Ν.Δ.Ε και ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π, προς τα µέλη τους, η 

ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. αναφέρει τα γεγονότα, όπως ακριβώς διαδραµατίστηκαν, ξεκάθαρα 

και µε απόλυτη διαφάνεια: 

 

Αρχικά επισηµαίνουµε ότι οι προαναφερόµενοι φορείς είχαν ήδη ενηµερωθεί σε 

προηγούµενη συνάντηση από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για την πρόθεση 

σύστασης δύο ανεξάρτητων κλάδων. Σε ότι αφορά τη σύσκεψη, που πραγµατοποιήθηκε 

στις 12 Μαΐου 2020 στην αίθουσα τύπου του Υπουργείου Υγείας, συµµετείχαν η ηγεσία 

του Υπουργείου Υγείας, ο πρόεδρος της Ε.Ν.Ε., ο Πρόεδρος της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., ο 

Πρόεδρος της ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π. και αντιπρόσωπος όλων των ΣΥ.Ν.Δ.Ε. Κατά την έναρξη της 

συζήτησης ξεκαθαρίστηκε από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας προς τους 

αντιπροσώπους της ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π. και ΣΥ.Ν.Δ.Ε. ότι στον υπό σύσταση κλάδο 

Νοσηλευτών Π.Ε. – Τ.Ε δεν θα συµµετείχαν οι βοηθοί νοσηλευτών.  Στη συνέχεια, 

προτάθηκε επίσης από τη µεριά του Υπουργείου Υγείας, µε τη σύµφωνη γνώµη της 

ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., η δηµιουργία δύο ανεξάρτητων κλάδων σε ότι αφορά το νοσηλευτικό 

προσωπικό στο Ε.Σ.Υ., ήτοι ο κλάδος Π.Ε. – Τ.Ε. Νοσηλευτών του Ε.Σ.Υ. και ο κλάδος 

βοηθών Νοσηλευτών του Ε.Σ.Υ. Πραγµατοποιήθηκε εκτενής αναφορά στις θετικές 

εξελίξεις τις οποίες θα είχε η συγκεκριµένη πρόταση και για τις δύο πλευρές, ώστε να 

εξελιχθούν αυτόνοµα και µε διαφάνεια µέσα στο Ε.Σ.Υ., αποκοµίζοντας πολλαπλά οφέλη, 

όπως ειδικούς όρους απασχόλησης, ειδικές ευνοϊκές ρυθµίσεις σε θέµατα υπηρεσιακών 



µεταβολών, ειδικό µισθολόγιο, άµεσες προσλήψεις µε αυτόµατη προκήρυξη θέσεων κ.λ.π. 

Ωστόσο, ο Πρόεδρος της ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π. ήταν εξ΄ αρχής αντίθετος, αρνούµενος να δεχτεί 

την πρόταση, επικαλούµενος ουτοπικούς συνειρµούς και σκέψεις, που ουδεµία σχέση 

έχουν µε την πραγµατικότητα και τα οφέλη που θα αποκοµίσουν τα µέλη της από τη 

δηµιουργία ξεχωριστού κλάδου. Σε παρόµοιο µήκος κύµατος ήταν και η θέση του 

αντιπροσώπου των ΣΥ.Ν.Δ.Ε., ο οποίος οµοίως αρνούνταν αναιτιολόγητα να παραδεχτεί 

τα οφέλη της δηµιουργίας ανεξάρτητου κλάδου. Η συνάντηση έληξε µε την προϋπόθεση 

ότι το ίδιο βράδυ οι αντιπρόσωποι των ΣΥ.Ν.Δ.Ε., θα επέλεγαν αν θα δεχόντουσαν τη 

δηµιουργία ξεχωριστού κλάδου βοηθών νοσηλευτών του Ε.Σ.Υ. ή θα έµεναν εκτός κλάδου 

και το Υπουργείο Υγείας θα προχωρούσε στη δηµιουργία κλάδου Νοσηλευτών Π.Ε. – Τ.Ε. 

Νοσηλευτών του Ε.Σ.Υ. (de facto). Την επόµενη ηµέρα και αφού αµφότεροι οι 

εκπρόσωποι των ΣΥ.Ν.Δ.Ε. προσήλθαν στο Υπουργείο Υγείας για περαιτέρω ενηµέρωση 

και συζήτηση επί του ανεξάρτητου κλάδου των βοηθών Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ., απέρριψαν 

την πρόταση, αρνήθηκαν τις ευνοϊκές ρυθµίσεις, προτίµησαν να µην έχουν κλάδο, 

παραπληροφόρησαν τα µέλη τους και εξέφρασαν τις απόψεις τους µε τις µεγαλειώδεις 

πανελλαδικές κινητοποιήσεις τους, των 30 ατόµων µέσω της Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν., στις 15 Μαΐου 

2020 και στις 21 Μαΐου 2020. 

 

Επειδή ο συνδικαλιστικός δρόµος, ο οποίος ακολουθεί η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. είναι 

συνυφασµένος µε την αλληλεγγύη και τη διαφάνεια, χωρίς πολιτικές σκοπιµότητες και 

χωρίς υπεκφυγές, καλούµε: 

 

Το Υπουργείο Υγείας να τηρήσει τη δέσµευση του Πρωθυπουργού της χώρας, αλλά 

και των ιδίων και να ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΕΙ τον κλάδο των Νοσηλευτών Π.Ε. – Τ.Ε. του Ε.Σ.Υ., 

«ΤΩΡΑ», όπως είχαν δεσµευτεί και όπως διαλαλούσαν στις επισκέψεις στα νοσοκοµεία 

της χώρας. Μετά τα χειροκροτήµατα, ήρθε η ώρα της πολιτικής ευθύνης απέναντι στους 

Νοσηλευτές της χώρας και όχι του πολιτικού στρουθοκαµηλισµού και της ψηφοθηρίας. 

Οποιαδήποτε διαφορετική χρονική µετάθεση της σύστασης του κλάδου Νοσηλευτών Π.Ε. 

– Τ.Ε. ή οποιαδήποτε άλλη νοµοθετική αλχηµεία επιχειρηθεί από την πλευρά της πολιτικής 

ηγεσίας, εκλαµβάνεται ως «casus belli» από το σώµα των νοσηλευτών. Η πολιτική 

εκδούλευση και η διαχρονική παραπλάνηση των Νοσηλευτών Π.Ε. – Τ.Ε. τελειώνει εδώ.  

 

 
Για το Διοικητικό Συµβούλιο 
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