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Το Δ.Σ της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ με αφορμή την άκριτη αποδοχή της υπαριθμόν 
107/2009 απόφασης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους από την Υπουργό 
Υγείας κ. Μ. Ξενογιαννακοπούλου, εκφράζει τη δυσαρέσκεια και την έντονη 
αντίθεσή του, τόσο με το διάτρητο περιεχόμενο της γνωμοδότησης, όσο και με την 
προχειρότητα με την οποία υιοθετήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Υγείας και έγινε 
αποδεκτή από την  ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

Απορίας άξιο βέβαια είναι γιατί και κάτω από ποιο καθεστώς η Γενική 
Διεύθυνση Υγείας επανέφερε ένα θέμα που μόλις προ διμήνου είχε κλείσει

Και εννοούμε με αυτό, ότι η εν λόγω 
…  

ομιχλώδης

Βεβαίως η σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίστηκε η υπόθεση από τον 
πρώην Υπουργό Υγείας, δε διεκδικεί σε καμία περίπτωση δάφνες πολιτικής και 
διοικητικής υπευθυνότητας, κάτι που αποδείχτηκε με την ανάκληση της αποδοχής 
της  επίμαχης γνωμοδότησης από τον ίδιο στις 28-9-2009…  

 γνωμοδότηση είχε αρχικά 
γίνει αποδεκτή από τον προκάτοχο της κ. Μ. Ξενογιαννακοπούλου, κ. Δ. 
Αβραμόπουλο, στις 26-6-2009!!!  

  Μάλιστα, ενώ η εν λόγω ανάκληση, ανεξήγητα, δεν είχε αποσταλεί στην 
Ε.Ν.Ε, αλλά είχε ως αποδέκτη μόνον

Διαπιστώνουμε έτσι, ότι οι Νοσηλευτές της χώρας έχουν καταστεί θύματα  
ενός φαιδρού πολέμου εντυπώσεων, όπου το αυτονόητο έχει παραχωρήσει τη 
θέση του στην απροκάλυπτη προσπάθεια χειραγώγησης του επίσημου 
επαγγελματικού φορέα του κλάδου, της Ε.Ν.Ε, από γνωστούς συνδικαλιστικούς 

 το νομικό σύμβουλο του Υπουργείου, η 
αποδοχή της γνωμοδότησης από την νυν Υπουργό απευθύνεται από την Γενική 
Διευθύντρια Υγείας με τρόπο μάλλον διθυραμβικό, στην ΕΝΕ, στις ΥΠΕ και σε όλα 
τα νοσοκομεία της χώρας, μην… τυχόν και δεν καταστεί γνωστή άμεσα τοις πάσι και 
παρά το γεγονός ότι είχε ήδη προαναγγελθεί από τις 20-11-2009 στην ιστοσελίδα 
της ΠΟΕΔΗΝ!!! Ο συντάκτης μάλιστα,  αναφέρει συγκεκριμένα : «Όμως η 
γνωμοδότηση επανεπικυρώνεται με νέα απόφαση της Υπουργού Υγείας κας 
Ξενογιαννακοπούλου μετά από παρέμβαση της ΠΟΕΔΗΝ», θέτοντας προφανώς 
νέους κανόνες χρηστής διοίκησης στο δημόσιο βίο της χώρας και δίνοντας μια άλλη 
εκδοχή στη ρήση του πρωθυπουργού περί ανοιχτής διακυβέρνησης… 
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«παράγοντες», που διατείνονται ότι επηρεάζουν την πολιτική της νέας ηγεσίας του 
Υπουργείου Υγείας και κομπάζουν ότι το συνδιοικούν…  

Αναρωτιόμαστε μάλιστα, με ποια κριτήρια η κυρία Υπουργός θέτει της 
προτεραιότητες της;  

Μήπως  έλυσε όλα τα προβλήματα που απασχολούν τον τομέα της και 
αποφάσισε να ασχοληθεί με την πλήξη της ενότητας των Νοσηλευτών, τη στιγμή 
που το Ε.Σ.Υ καταρρέει από τις ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού και την ώρα 
που οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας υπολειτουργούν ενόψει της επερχόμενης 
πανδημίας της νέας γρίπης; Μήπως θα έπρεπε να καλέσει τους Νοσηλευτές σε 
συνάντηση, όπως κάνουν όλοι οι Υπουργοί Υγείας στα κράτη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, όταν αναλαμβάνουν το νευραλγικό αυτό πόστο; 

Το περιεχόμενο της γνωμοδότησης αυτής, ότι δηλαδή η εγγραφή στην Ε.Ν.Ε 
(Ν.Π.Δ.Δ), για τους νοσηλευτές του δημοσίου τομέα δεν αποτελεί υποχρέωσή τους, 
είναι σαφές ότι προσκρούει στο 3ο άρθρο του Ν. 3252/2004, από το  οποίο 
φαίνεται ξεκάθαρα το υποχρεωτικό της εγγραφής όλων των νοσηλευτών στον 
επίσημο επαγγελματικό τους φορέα. Εξάλλου η διασταλτική ερμηνεία της εν λόγω 
γνωμοδότησης, αποτελεί τη θρυαλλίδα της αμφισβήτησης της αναγκαιότητας της 
ύπαρξης όλων των επιμελητηρίων (Ιατρικοί Σύλλογοι, Δικηγορικός Σύλλογος, ΤΕΕ 
κτλ), με ότι αυτό συνεπάγεται.  

Από τα παραπάνω βεβαίως, γίνεται εύκολα αντιληπτό, ότι το σενάριο αυτού 
του θεάτρου του παραλόγου που έχει στηθεί σε βάρος των νοσηλευτών, έχει έναν 
και μοναδικό στόχο: Να πλήξει την ενότητα του κλάδου των 26.000 Νοσηλευτών – 
μελών της Ε.Ν.Ε και να επιτρέψει σε ορισμένους  κύκλους γνωστών συμφερόντων 
να αλλοιώσουν τον αμιγή ομοιοεπαγγελματικό της χαρακτήρα, με προφανή 
οφέλη… 

Άραγε η κυρία Υπουργός, θα έσπευδε το ίδιο άκριτα να υιοθετήσει 
παρόμοια γνωμοδότηση για τον ιατρικό κλάδο, ακυρώνοντας κατ’ ουσία τους 
Ιατρικούς Συλλόγους; 

Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ τονίζει ότι η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας, ήταν το όνειρο 
όλων των νοσηλευτών της χώρας επί σειρά ετών και η ίδρυσή της αποτέλεσε 
σταθμό στην ιστορία της ελληνικής νοσηλευτικής.  

Ως εκ τούτου, θα αγωνιστεί με όλες της τις δυνάμεις προκειμένου οι όποιες 
ύποπτες και ιδιοτελείς προσπάθειες από όπου κι αν αυτές προέρχονται, να πέσουν 
στο κενό. 

Τέλος, επισημαίνουμε ότι η σοβαρότητα των εκάστοτε διοικούντων, 
προσδιορίζεται επακριβώς από την ποιότητα αυτών που επιλέγουν ως συνομιλητές, 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται για  την επιτυχία του έργου που οι πολίτες τους έχουν 
εμπιστευτεί…   

 

ΤΟ ΔΣ της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ 


