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Αθήνα, 23/03/2021 
Αρ. Πρωτ.: 104 

 

Προς: Υπουργείο Υγείας  
(Υπ’ όψη Υπουργού Υγείας κ. Βασίλειου Κικίλια) 

 
Κοινοποίηση: 1. Γενικό Γραµµατέα Υπηρεσιών Υγείας  

(κ. Ιωάννη Κωτσιόπουλο) 
 

2. Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας 
 

 Θέµα: «Απαράδεκτος διαχωρισµός των Νοσηλευτών στην προκήρυξη για τις 

ΤΟΜΥ, ελλείψει ικανών στελεχών στο Υπουργείο Υγείας» 

 

Αξιότιµε κ. Υπουργέ, 

 

Σε συνέχεια των διαµαρτυριών µας, απέναντι στην ανευθυνότητα των στελεχών 

σας, επανερχόµαστε εκ νέου, εξοργισµένοι για την απαράδεκτη προκήρυξη, για την 

στελέχωση των ΤΟΜΥ από Νοσηλευτές Π.Ε. και ελλείψει αυτών Τ.Ε. 

 

Είναι απορίας άξιο, πως δύναται τα στελέχη σας να συντάσσουν προκήρυξη 

ζωτικής σηµασίας για την Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας και να µην έχουν θέσει τη 

διευκρίνιση Π.Ε. ή Τ.Ε. Νοσηλευτών, ώστε να µπορούν οι Νοσηλευτές οι οποίοι είναι 

απόφοιτοι Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και οι οποίοι φέρουν τον ίδιο 

επαγγελµατικό τίτλο κι έχουν τα ίδια επαγγελµατικά δικαιώµατα, να συµµετέχουν εξίσου 

στην προκήρυξη και να εκπροσωπούνται µε τα ίδια επιστηµονικά προσόντα εντός του 

πλαισίου της οµάδας επαγγελµατιών υγείας των ΤΟΜΥ, όπως αυτό διατυπώνεται στην 

προκήρυξη. Πως είναι δυνατόν εν έτη 2021, το ίδιο το Υπουργείο Υγείας να διαχωρίζει µε 

αυτόν τον τρόπο τους Νοσηλευτές, συντηρώντας τη χρόνια παθολογική κατάσταση της 

Νοσηλευτικής διχόνοιας, για την οποία ουδεµία ευθύνη φέρουν οι Νοσηλευτές. 

 



Σαφώς και είναι κατανοητό, ότι πλέον οι Νοσηλευτές αποφοιτούν µόνο από τις 

Πανεπιστηµιακές Σχολές (όπως έπρεπε να είχε συµβεί εδώ και δεκαετίες), αλλά αυτό το 

γεγονός δε σηµαίνει ότι πρέπει εσκεµµένα να διαχωρίζονται οι Νοσηλευτές Π.Ε. ή Τ.Ε. 

κατά τέτοιο τρόπο και να εµπλέκονται στα επαγγελµατικά τους καθήκοντα οι Βοηθοί των 

Νοσηλευτών. Δυστυχώς η πολιτεία δεν έχει µεριµνήσει ακόµη για την εξοµοίωση των 

πτυχίων των Νοσηλευτών, όπως µε ζήλο µερίµνησε για την «ακαδηµαϊκή και 

επαγγελµατική αποκατάσταση» ορισµένων εκλεκτών συνεργατών της. 

 

Επιπροσθέτως, δεν δύναται σε καµία περίπτωση να τίθεται θέµα αντικατάστασης 

θέσης Νοσηλευτή Π.Ε. ή Τ.Ε. από Βοηθό Νοσηλευτή Δ.Ε. υπό τη σκέπη του όρου 

«ελλείψει». Ο Νοσηλευτής έχει διαφορετικό επαγγελµατικό τίτλο και διαφορετικά 

επαγγελµατικά δικαιώµατα από τον Βοηθό Νοσηλευτή Δ.Ε.. Πως είναι λοιπόν δυνατόν, 

όταν όλοι οι επαγγελµατίες υγείας, οι οποίοι απαρτίζουν την οµάδα της ΤΟΜΥ να έχουν 

συγκεκριµένες ανά ειδικότητα αρµοδιότητες και οι Νοσηλευτές να δύναται να 

«µοιραστούν» τις δικές τους, µε επαγγελµατίες υγείας, οι οποίοι φέρουν διαφορετικό 

επαγγελµατικό τίτλο, έχουν διαφορετικές αρµοδιότητες, οι οποίες µάλιστα, δεν 

αναφέρονται πουθενά µέσα στην προκήρυξη. 

 

Συµπερασµατικά ο όρος «ελλείψει» στους Νοσηλευτές δεν υφίσταται, έλλειψη 

υπευθυνότητας όµως, διαπιστώνουµε για ακόµη µια φορά στους συνεργάτες σας, η οποία 

δυστυχώς συνδυάζεται µε τα καιροσκοπικά και πιθανόν ακαδηµαϊκά απωθηµένα τους, 

καθώς και στην προηγούµενη προκήρυξη για τις ΤΟΜΥ επικράτησε η ίδια αναχρονιστική 

προσέγγιση.  

 

Οι Νοσηλευτές βιώνουν την πιο µεγάλη ψυχοπιεστική κατάσταση των τελευταίων 

ετών, ενωµένοι και αλληλέγγυοι. Δεν θα επιτρέψουµε σε κανέναν να τους διαχωρίζει και να 

τους αποσπά την προσοχή από το καθήκον τους. Η Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας, 

αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας και οι Νοσηλευτές δεν 

ανέχονται πλέον τον όρο «ελλείψει».  

 

Απαιτούµε να διορθωθεί άµεσα η συγκεκριµένη προκήρυξη και στις θέσεις 

Νοσηλευτών, να προβλεφθούν θέσεις για Νοσηλευτές Π.Ε. και Τ.Ε.. 

 

Στο πλαίσιο του υγιούς συνδικαλισµού και της διαφάνειας, ευελπιστούµε στην 

άµεση διόρθωση της προκήρυξης, παραµένοντας στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε 

διευκρίνιση.  



 
Για το Διοικητικό Συµβούλιο 

 

 

 Ο Πρόεδρος                                                     Ο Γ. Γραµµατέας 
 

 

  

Γεώργιος Αβραµίδης                                           Τζαννής Πολυκανδριώτης 
 


