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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΨΕΥΔΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  
ΔΕ ΒΟΗΘΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 

 
 

Με έκπληξη πληροφορηθήκαµε το κείµενο της ανερµάτιστης ανακοίνωσης της ΠΟΕΔΗΝ 

που απευθύνεται στον Υπουργό Υγείας, στην οποία γίνεται αναφορά για τη δήθεν 

πρόθεση της ΠΑΣΥΝΟ και της ΕΝΕ να υποβαθµίσει τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των ΔΕ 

Βοηθών Νοσηλευτών. 

Με νοητικά  άλµατα, λεονταρισµούς και ύφος όψιµου προστάτη λαϊκών ταινιών, οι 

συντάκτες της επίµαχης ανακοίνωσης, δε µας διευκρινίζουν ποιες είναι οι 

κατονοµαζόµενες «µεθοδεύσεις» της ΠΑΣΥΝΟ και της ΕΝΕ που πρόκειται να διασπάσουν 

την ενότητα των εργαζοµένων των νοσοκοµείων.  

Ο υπογράφων κ. Γιαννάκος, βάζοντας ένα αριστοτεχνικό αυτογκόλ , µνηµονεύει το ΠΔ 

87/86, γράφοντας χαρακτηριστικά : «Με το Προεδρικό Διάταγµα υπ'αριθµ.87/1986 «Ενιαίο 

Πλαίσιο Οργάνωσης των Νοσοκοµείων», το Προσωπικό της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 

κατανέµεται στους κλάδους ΠΕ - ΤΕ Νοσηλευτών, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, ΥΕ 

Βοηθητικού Υγειονοµικού Προσωπικού. Η ανωτέρω διάρθρωση είναι υποχρεωτική µε 

βάση το τίτλο Σπουδών που διαθέτουν και τα θεσµοθετηµένα Επαγγελµατικά Δικαιώµατα 

του Νοσηλευτικού Προσωπικού (Προεδρικά Διατάγµατα)».  Έτσι, µε αυτή την αναφορά, 

από την οποία προκύπτει η σαφέστατη κλαδική διάκριση των Νοσηλευτών από τους 

Βοηθούς των, ουσιαστικά ανατρέπει µέσα σε τρεις σειρές, όλο το σαθρό οικοδόµηµα που 

ψευδόµενος επιχείρησε να συνθέσει και αποσύρει άθελά του το ένδυµα του ψεύδους, 

αποκαλύπτοντας την ωµή αλήθεια της πραγµατικής του πρόθεσης: Να υπερκεράσει σε 

λαϊκισµό τους έτερους «µεσσίες» της ΠΑΣΟΝΟΠ, που τάζουν µισθολογική εξοµοίωση 

στους ΔΕ Βοηθούς Νοσηλευτών µε τους Νοσηλευτές, προσφέροντάς τους πιο… 

φανταχτερές χάντρες και καθρεφτάκια. 

Ας θυµίσουµε στον κύριο πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, ότι αυτοί που σήµερα διαγκωνίζονται να 

λάβουν το δαχτυλίδι του επίσηµου µνηστήρα του ΣΥΝΔΕ, πρωτοστάτησαν το 1992 στην 

ψήφιση του άρθρου 102 του Ν.2071, στο οποίο προβλεπόταν η ίδρυση κλάδου 

νοσηλευτών του ΕΣΥ, χωρίς την παρουσία σε αυτόν των ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών. Άραγε 



τί άλλαξε σήµερα κύριε Γιαννάκο; Προς τί η όψιµη πρεµούρα της ακατάσχετης 

πλειοδοσίας σας σε ασύµβατες µε την ελληνική νοµοθεσία εκχωρήσεις;   

Η αλήθεια είναι ότι ο πάλαι ποτέ «πράσινος» λαϊκισµός του ψυχορραγούντος ετέρου της 

συγκυβέρνησης και των αποµεινάντων απολιθωµάτων του, καθοδηγεί µε κεκτηµένη -πλην 

φθίνουσα - ταχύτητα την ηγετική οµάδα της ΠΑΣΚΕ- ΠΟΕΔΗΝ στην επικίνδυνη 

παροχολογία της δεκαετίας του ’80 και τελικά στην αναπόφευκτη αυτοκαταστροφή της. 

Οι δεκάδες χιλιάδες Νοσηλευτές της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, µε πανελλήνιες εξετάσεις, 

µε χρόνια σπουδών, µε αιµατηρές οικονοµικές θυσίες για µεταπτυχιακές σπουδές, µε την 

έννοια της συνεχούς επιµόρφωσης και της δια βίου εκπαίδευσης, λένε ΟΧΙ στην 

ισοπέδωση, ΟΧΙ στο διασυρµό, ΟΧΙ στην υποβάθµιση, ΟΧΙ στην έκπτωση κάθε έννοιας 

δικαίου, ηθικής και λογικής. 

Οι δεκάδες χιλιάδες Νοσηλευτές της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης κύριοι της ΠΟΕΔΗΝ και 

της ΠΑΣΟΝΟΠ, δε θα επιτρέψουν να µετατρέψετε τις σπουδές και τις θυσίες τους σε 

κουρέλια. Δε θα σας επιτρέψουν να ευτελίσετε το επαγγελµατικό τους κύρος, µε τις 

ανήθικες και ιδιοτελείς σας γενικεύσεις του τύπου «Ίδια δουλειά- ίδια αµοιβή».  

Δε θα σας επιτρέψουν να µεταφράζετε το Σύνταγµα όπως σας συµφέρει, 

καταστρατηγώντας κάθε έννοια δικαίου, αξιοσύνης και προοπτικής επαγγελµατικής 

ανάπτυξης και προόδου. 

Οι δεκάδες χιλιάδες Νοσηλευτές της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, κύριοι της ΠΟΕΔΗΝ και 

της ΠΑΣΟΝΟΠ, είναι εξοργισµένοι µε τις άθλιες προσπάθειες της εγκληµατικής 

απλούστευσης του «Όλοι ίδιοι είµαστε»!  

Οι τραγικές ελλείψεις και οι αδυναµίες του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, σε καµία 

περίπτωση δε θα αποτελέσουν το µοχλό για την απεµπόληση των εναποµεινάντων 

προνοµίων µας. Σεβόµαστε την επαγγελµατική ταυτότητα όλων των κλάδων, αλλά µέχρις 

εκεί. Ο τίτλος του Νοσηλευτή, θεµελιωµένος από το 1985 µε το νόµο 1579 και 

εδραιωµένος µε τον καταστατικό νόµο της ΕΝΕ 3252/2004, δεν εκχωρείται, δεν 

παραχωρείται, δεν αντιγράφεται, δεν πωλείται. Κερδίζεται µε τετραετείς σπουδές, η 

πρόσβαση στις οποίες γίνεται µε πανελλαδικές εξετάσεις. 

Όποιος λοιπόν επιθυµεί κύριε πρόεδρε της ΠΟΕΔΗΝ να γίνει Νοσηλευτής, εσείς ή 

οποιοσδήποτε άλλος συνάδελφος ΔΕ  Βοηθός Νοσηλευτή, σας κι εσάς, µπορεί να δώσει 

πανελλαδικές και να σπουδάσει τέσσερα χρόνια για να το πετύχει.  

Γιατί απ’ ότι φαίνεται, αυτοί που προτείνουν µε τόση ελαφρότητα την εξοµοίωση των ΔΕ 

Βοηθών Νοσηλευτών µε τους Νοσηλευτές, φαίνεται πως ποτέ τους δε µόχθησαν,  ποτέ 

τους δεν γεύτηκαν τη βάσανο των νοσηλευτικών σπουδών σε τριτοβάθµιο 

πανεπιστηµιακό επίπεδο. 

Κλείνοντας, οφείλουµε να σχολιάσουµε τις απειλές σας για κινητοποιήσεις, µιας και οι ίδιοι 

γνωρίζετε καλά, ότι πάει καιρός που αυτοί που σας ακολουθούν σε τέτοιου είδους 

θεατρικά δρώµενα, µετρώνται εύκολα µε τα δάχτυλα των ανθρώπινων άκρων… 



Η ΠΑΣΥΝΟ, αξιοποιώντας το ποιοτικό κριτήριο της εκπροσώπησης των νοσηλευτών του 

ΕΣΥ όλης της χώρας, διαβεβαιώνει προς κάθε κατεύθυνση, ότι θα διαφυλάξει µε κάθε 

τρόπο το ιερό δικαίωµα των µελών της να τιµούν τον επαγγελµατικό τους τίτλο και να 

κρατάνε ψηλά τη σηµαία της κλαδικής τους ταυτότητας, προσπαθώντας να την 

κατοχυρώσει νοµοθετικά.  

 

 

Για το Διοικητικό Συµβούλιο 
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