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Αθήνα 13/11/2014 

	  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ	  

	  
Θέμα: «Ο λαϊκισμός του κ. Γρηγοράκου επικίνδυνος για τους Νοσηλευτές»	  

Σύσσωμη η νοσηλευτική κοινότητα, καταδικάζει το περιεχόμενο του από 10/11/2014 
δελτίο τύπου του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ. Λ. Γρηγοράκου, με το οποίο επιχειρείται ο 
ευτελισμός και η ολοκληρωτική ισοπέδωση του επαγγελματικού τίτλου των 33.000 Νοσηλευτών της 
χώρας.	  

Ο κύριος Γρηγοράκος, πλειοδοτώντας σε λαϊκισμό, ομιλεί για «Νοσηλευτές Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης», διαπράττοντας μέγιστο λεκτικό και ουσιαστικό ολίσθημα, μιας και ο τίτλος του 
«Νοσηλευτή» όπως περιγράφεται περιοριστικά από το Ν. 1579/85 αναφέρεται αποκλειστικά στους 
πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στη συνέχεια του δελτίου τύπου, συνεχίζοντας την 
παλαιοκομματική του παροχολογία, δημιουργεί μια άνευ προηγουμένου σύγχυση γύρω από την 
έννοια του «κλάδου» των Νοσηλευτών του ΕΣΥ, θολώνοντας επίτηδες τα νερά ώστε να μπορεί από 
κει να αλιεύσει κομματικά οφέλη. 	  

Δε μπορούμε να δεχτούμε ότι ο κύριος Γρηγοράκος δεν γνωρίζει ποια είναι τα ιδιαίτερα 

ομοιοεπαγγελματικά χαρακτηριστικά ενός κλάδου του ΕΣΥ, μιας και ο ίδιος ανήκει στον κλάδο Ιατρών 
του ΕΣΥ. Άραγε στον εν λόγω κλάδο, υπάρχουν και άλλοι επαγγελματίες της Υγείας; Δε γνωρίζει ότι 
σύμφωνα με το Π.Δ 87/86 η διάκριση των κλάδων και των κατηγοριών είναι τόσο σαφής, που δεν 
αφήνει περιθώρια καμίας απολύτως παρερμηνείας; 	  

Από τα παραπάνω λοιπόν, προκύπτουν δύο πιθανότητες: Ή ο κ. Γρηγοράκος αγνοεί τα 
οριζόμενα από τη σχετική νομοθεσία, ή τα γνωρίζει και ηθελημένα κλείνει το μάτι στην κατηγορία των 
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, προσμένοντας εκλογική επιβράβευση. Σε κάθε περίπτωση και οι δυο 
περιπτώσεις είναι καταδικαστέες και δημιουργούν πλείστα όσα ερωτηματικά για την αμεροληψία και 
την ευθυκρισία με την οποία αντιμετωπίζονται τα κλαδικά ζητήματα των εργαζομένων.	  

Κλείνοντας, θεωρούμε απαραίτητο να καταστήσουμε σαφές προς κάθε κατεύθυνση, ότι η 
ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ είναι αντίθετη προς κάθε σκέψη περιστολής των κεκτημένων όλων των κλάδων των 
εργαζομένων, οικονομικών και άλλων. Όλοι αναγνωρίζουμε ότι οι ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτών 
συμπάσχουν μαζί με τους Νοσηλευτές υπό αντίξοες συνθήκες στο υποστελεχωμένο και γεμάτο 

προβλήματα Σύστημα της Υγείας και κάθε προσπάθεια δημιουργίας αντίθετης εντύπωσης, είναι 
ανεδαφική και ερειδόμενη σε ομιχλώδεις προθέσεις.	  

Τέλος, τονίζουμε ότι η δημιουργία κλάδου νοσηλευτών ΕΣΥ σε τίποτα δε σημαίνει μείωση 
των προνομίων των Βοηθητικών κατηγοριών που υπάγονται στη Νοσηλευτική Υπηρεσία.	  

	  

Για το Διοικητικό Συμβούλιο	  
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