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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 
 
Θέµα:  «Δεν υπάρχει γενικό προβάδισµα των ΠΕ έναντι των ΤΕ» 

 
 Όπως είναι ευρέως γνωστό η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ διαχρονικώς τοποθετείται υπέρ της µη 

ύπαρξης προβαδίσµατος µεταξύ των νοσηλευτών των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ κατά το 

στάδιο κατάληψης των θέσεων ευθύνης των νοσηλευτικών υπηρεσιών. Η θέση αυτή της 

ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ στηρίζεται σε µια σειρά επιχειρηµάτων µε κεντρικό άξονα, ότι η ειδικότητα 

του κλάδου των νοσηλευτών ουδόλως υπαγορεύει την αναγκαστική καθιέρωση ενός 

προβαδίσµατος υπέρ των νοσηλευτών ΠΕ.  

Στο πλαίσιο αυτό η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ υποστηρίζει, ότι τηρουµένης της αρχής της 

αξιοκρατίας, για όλες τις θέσεις ευθύνης των νοσηλευτικών υπηρεσιών θα πρέπει να 

προβλέπεται η δυνατότητα διαζευκτικής κατάληψής τους είτε από νοσηλευτές της 

κατηγορίας ΠΕ, είτε από συναδέλφους τους της κατηγορίας ΤΕ χωρίς µεταξύ τους 

προβάδισµα και κατόπιν συγκριτικής αξιολόγησης του συνόλου των τυπικών και 

ουσιαστικών προσόντων ενός εκάστου των υποψηφίων.  

 Η πλήρης δικαίωση των θέσεων της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ προήλθε από την πλέον 

πρόσφατη υπ’αριθµ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2412/οικ.21795/18-06-2018 Εγκύκλιο της Γενικής 

Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµόσιου Τοµέα του Υπουργείου Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης.  

 Σύµφωνα µε την ως άνω Εγκύκλιο, λαµβανοµένης υπόψη και της πρόσφατης 

νοµολογίας του Συµβουλίου της Επικρατείας, εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα 

πρόβλεψης των οικείων οργανικών διατάξεων περί διαζευκτικής κατάληψης των θέσεων 

ευθύνης από υπαλλήλους διαφορετικών κατηγοριών, χωρίς να προκύπτει η υποχρέωση 

καθιέρωσης ενός γενικού προβαδίσµατος υπέρ των υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ.  
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 Η δυνατότητα αυτή οπωσδήποτε καταλαµβάνει και τους οργανισµούς των 

νοσοκοµείων και δη τις νοσηλευτικές υπηρεσίες τούτων, όπου το δηµόσιο συµφέρον, η 

αποτελεσµατική λειτουργία των επιµέρους µονάδων, αλλά και το δικαίωµα των υπαλλήλων 

σε υπηρεσιακή εξέλιξη δεν µπορούν να δικαιολογήσουν την καθιέρωση αδιακρίτως ενός 

προβαδίσµατος υπέρ των νοσηλευτών ΠΕ. Αντιστρόφως προκύπτει, ότι ειδικώς στις 

νοσηλευτικές υπηρεσίες τεκµηριώνεται κάλλιστα η πρόβλεψη διαζευκτικώς της 

δυνατότητας επιλογής σε θέση ευθύνης υπαλλήλων αµφοτέρων των κατηγοριών ΠΕ και 

ΤΕ, χωρίς µεταξύ τους προβάδισµα. 

 Σε συνέχεια των ανωτέρω η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ αισθάνεται πλήρως δικαιωµένη, κατά το 

µέρος που η πάγια θέση της ευρίσκει πλέον και θεσµική κατοχύρωση στην επίµαχη 

εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.  

 Εφεξής, πρωταρχικό µέληµα της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ αποτελεί η εµπέδωση της 

συγκεκριµένης εγκυκλίου και η λήψη της υπόψη κατά την κατάρτιση των οργανισµών των 

δηµόσιων νοσοκοµείων.  

                                              
 

Για το Διοικητικό Συµβούλιο 
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