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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Με αφορμή την κατάθεση προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων, του πρόσφατου νομοσχεδίου του 
Υπουργείου Υγείας και συγκεκριμένα τις διατάξεις που αφορούν την ΕΝΕ, η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ τονίζει τα εξής: 

Η ΕΝΕ είναι ο επίσημος επαγγελματικός φορέας των νοσηλευτών της χώρας και βάσει του ιδρυτικού της 
νόμου 3252/04, αποτελεί ένα ανεξάρτητο και αυτοχρηματοδοτούμενο όργανο που λειτουργεί ως νομικό 
πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται αναφορικά με τη διοίκησή του και τους κρατικούς 
ελεγκτικούς μηχανισμούς που διέπουν τη λειτουργία του.  
Ως συλλογικό όργανο, εκλέγει τα μέλη των κατά τόπους περιφερειακών του συμβουλίων και των αντιπροσώπων 
του κάθε τριετία και δεσμεύεται αποκλειστικά από τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) της Κεντρικής 
Διοίκησης, η οποία αποτελεί και το ανώτατο αποφασιστικό όργανο του φορέα.  

Με βάση τα παραπάνω, η ομοσπονδία μας, επιδοκιμάζει την ενσωμάτωση στο εν λόγω νομοσχέδιο 
των -κατά συντριπτική πλειοψηφία - ληφθεισών αποφάσεων της Γ.Σ. της ΕΝΕ,  ήτοι της επαναφοράς του 
ενιαίου ψηφοδελτίου στις διαδικασίες των αρχαιρεσιών και της δραστικής μείωσης των δεκατριών  
περιφερειακών τμημάτων, ώστε να εξασφαλιστεί η οικονομική τους βιωσιμότητα.  
Σημειώνουμε ότι η αρχικός σχεδιασμός της ΕΝΕ και οι πρώτες εκλογικές της διαδικασίες, το 2007, διεξήχθησαν 
με το σύστημα του ενιαίου ψηφοδελτίου, κάτι που προβλεπόταν από τον ιδρυτικό της νόμο 3252/04 και 
ανετράπη από την ηγεσία του ΥΥΚΑ το 2010 με τρόπο πραξικοπηματικό και χωρίς προηγουμένως η ΕΝΕ να 

έχει ερωτηθεί για την αναφερθείσα αλλαγή. Επιπλέον, τα Περιφερειακά της Τμήματα, με τρόπο αυταρχικό και 
χωρίς να ερωτηθεί η Κεντρική Διοίκηση, από επτά, αυξήθηκαν σε δεκατρία, χωρίς καμία απολύτως οικονομική 

μελέτη, με αποτέλεσμα να ιδρυθούν πολλά θνησιγενή και προβληματικά τμήματα (Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, 
Ιονίων νήσων και Κρήτης), που παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των εκλεγμένων μελών των συμβουλίων τους, 
παρέμεναν ανενεργά ή λειτουργούσαν μια μέρα την εβδομάδα, καθιστώντας σχεδόν αδύνατη κάθε συναλλαγή 

με τα μέλη τους (έκδοση βεβαιώσεων κτλ). 
Επιπλέον, το ενιαίο ψηφοδέλτιο θεμελιώνει σε όλη τη νοσηλευτική κοινότητα μια βαθιά πεποίθηση 

αξιοκρατίας και πριμοδότησης της αξιοσύνης των υποψηφίων, μακριά από κομματικές λογικές και παραταξιακά 
στεγανά. Έτσι, ο νοσηλευτής μπορεί να επιλέξει από το ενωτικό ψηφοδέλτιο, όποιον συνάδελφο θεωρεί ικανό να 

τον εκπροσωπήσει, αποφεύγοντας τη δύσκολη θέση της υποχρεωτικής επιλογής των ανίκανων υποψηφίων που 
πιθανόν στελεχώνουν τα παραταξιακά ψηφοδέλτια.  

Σε κάθε περίπτωση, οι διατάξεις του νομοσχεδίου τηρούν το αυτονόητο: Σέβονται την απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων της ΕΝΕ για ενιαίο ψηφοδέλτιο και βιώσιμα περιφερειακά τμήματα, 
αναγνωρίζοντας προφανώς, ότι το ΔΣ και οι Αντιπρόσωποι της ΕΝΕ γνωρίζουν περισσότερο απ’ τον καθένα ποιο 
είναι το καλύτερο για το φορέα που εκπροσωπούν, επανορθώνοντας μια απαράδεκτη ηθική και νομοθετική 

εκτροπή. 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
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