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Θέµα: «Συντονιστές και Αναπληρωτές Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων χωρίς 
ελλείψει Π.Ε….- Τ.Ε…, αλλά µε Νοσηλευτές Π.Ε. ή Τ.Ε. και ίση µεταχείριση 
στην κτήση Νοσηλευτικής Ειδικότητας µέσω συνάφειας» 
 

Αξιότιµε κ. Γενικέ Γραµµατέα Δηµόσιας Υγείας, 
 

 Κατόπιν πληθώρας καταγγελιών προς την Οµοσπονδία µας σχετικά µε 
την µεροληπτική συµπεριφορά σας σε ότι αφορά την ενίσχυση και διατήρηση 
του χάσµατος µεταξύ Π.Ε. και Τ.Ε. Νοσηλευτών τόσο κατά τις αιτήσεις για 
Συντονιστές στις Νοσηλευτικές Ειδικότητες, όπου οι Τ.Ε. δύναται να επιλεγούν 
µόνο ελλείψει Π.Ε., αλλά και µε την επιλεκτική γενναιοδωρία σας, να χορηγήσετε 
a priori τίτλους Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων στα µέλη Δ.Ε.Π., όπως ορίζεται στο 
Φ.Ε.Κ. 2216/26-05-2021 άρθρο 10, παρ. (β): «…τίτλος νοσηλευτικής ειδικότητας 
χορηγείται και σε νοσηλευτές µέλη Δ.Ε.Π. µε συναφές γνωστικό αντικείµενο…» 
και στο Φ.Ε.Κ. 3913/24.08.2021, άρθρο 5: «…Τίτλος νοσηλευτικής ειδικότητας 
χορηγείται και σε νοσηλευτές µέλη ΔΕΠ µε συναφές γνωστικό αντικείµενο 
καθώς και σε νοσηλευτές «Συντονιστές Εκπαίδευσης» και «Αναπληρωτές 
Συντονιστές Εκπαίδευσης» των ειδικευοµένων νοσηλευτών, µε συναφές 
γνωστικό αντικείµενο…», σας εκφράζουµε την πλήρη αντίθεσή µας και τις 
έντονες διαµαρτυρίες µας, για την προκλητική σας στάση. Έχετε 
καταστρατηγήσει κάθε έννοια µεταξύ της ισότητας των πτυχιούχων Νοσηλευτών 



σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, αδιαφορώντας επιδεκτικά για την κλινική 
εµπειρία και τα επιστηµονικά προσόντα των Νοσηλευτών Τ.Ε.. 
 
 Επιπλέον δε, ως γνώστης της διαχρονικής παθογένειας µεταξύ των 
βαθµίδων των Νοσηλευτών, πετύχατε το παράδοξο, να πρέπει οι µόνιµοι 
Νοσηλευτές Τ.Ε., οι οποίοι στην συντριπτική πλειοψηφία τους είναι κάτοχοι 
µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, υποψήφιοι διδάκτορες ή διδάκτορες και οι 
οποίοι τυγχάνουν να έχουν και συνάφεια, να πρέπει να εκπαιδεύονται για να 
λάβουν την ειδικότητά, ενώ παράλληλα οι αντίστοιχοι συνάδελφοι τους Π.Ε. να 
τη λαµβάνουν απευθείας µε τους προαναφερόµενους ευνοϊκούς όρους. Σαφώς 
και δεν αναφερόµαστε στους µόνιµους Νοσηλευτές, οι οποίοι επιλέγουν 
διαφορετικό αντικείµενο ειδικότητας.  
 

Ο τρόπος ο οποίος έχετε δοµήσει νοµοθετικά τις Νοσηλευτικές 
Ειδικότητες προσβάλλει τους εναποµείναντες Νοσηλευτές Τ.Ε. και τους 
παρεµποδίζει να διεκδικήσουν µε ίσους όρους τις θέσεις συντονιστών και 
αναπληρωτών συντονιστών,  θίγοντας την επιστηµονική τους υπόσταση. Το 
τέχνασµα «..ελλείψει Π.Ε…» είναι αναχρονιστικό και δεν πρέπει να υφίσταται 
στη Νοσηλευτική Κοινότητα.  

 
Στο πλαίσιο της έναρξης λειτουργίας των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων σας 

καλούµε να αναθεωρήσετε άµεσα το λογοπαίγνιο «..ελλείψει Π.Ε…» και να το 
αντικαταστήσετε µε το ορθό: «Νοσηλευτής Π.Ε. ή Τ.Ε.», όπως ισχύει στην 
κείµενη νοµοθεσία, επαναπροκηρύσσοντας τις αντίστοιχες προσκλήσεις για 
τους Συντονιστές και τους Αναπληρωµατικούς Συντονιστές. Επιπλέον σας 
καλούµε να διασταυρώσετε τα επιστηµονικά προσόντα των µόνιµων 
Νοσηλευτών και να απονείµετε και σε αυτούς, τους τίτλους των συναφών 
Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων, όπως έχετε ήδη πραγµατοποιήσει.   

 
Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. εκπροσωπώντας τους Νοσηλευτές, του Εθνικού 

Συστήµατος Υγείας, δεν αποσκοπεί στο διχασµό των Νοσηλευτών (Π.Ε. και 
Τ.Ε.). Οι Νοσηλευτές ανήκουν πλέον στην Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση, όπου 
έπρεπε να βρίσκονται εδώ και δεκαετίες. Όλοι µαζί προσπαθούµε να 
αποκαταστήσουµε τις παθογένειες του επαγγέλµατος µας,  ώστε να 
δηµιουργήσουµε ένα βιώσιµο επάγγελµα για τις επόµενες γενιές Νοσηλευτών. 
Για το σκοπό αυτό, δηλώνουµε τη διαθεσιµότητά µας προς το Υπουργείο 
Υγείας, ώστε να συµβάλλουµε στην εύρεση ρεαλιστικών λύσεων, οι οποίες θα 
προάγουν το Νοσηλευτικό Επάγγελµα, αφήνοντας στο παρελθόν παλιές 
παθολογικές κουλτούρες και νοοτροπίες.  

 
Για το ΔιοικητικόΣυµβούλιο 

 
 
 



 
   Ο Πρόεδρος                                                 Ο Γεν. Γραµµατέας 
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