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ΑΡ. ΠΡΩΣ.: 246 

 

ΠΡΟ: ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

             ΜΕΛΗ ΣΗ ΠΟΕΔΗΝ 

 

 

πλάδειθνη, 

ην Γεληθό πκβνύιην ηεο ΠΟΕΔΗΝ ηελ Πέκπηε 26/4/2018 θαηά πιεηνςεθία 

(ΔΗΤ- ΔΑΚΕ) θαζ’ όηη νη άιιεο παξαηάμεηο δελ πήξαλ ζέζε θαη θαηαςήθηζαλ ηελ πξόηαζε 

ηεο πιεηνςεθίαο, θαζνξίζακε γηα άιιε κηα θνξά ηε ζέζε καο γηα ηα εθπαηδεπηηθά θαη 

επαγγεικαηηθά δεηήκαηα ηνπ Ννζειεπηηθνύ Πξνζσπηθνύ, ελ’ όςεη ηεο θαηάζεζεο 

Ννκνζρεδίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο πνπ θαίλεηαη όηη ζα πεξηιακβάλεη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο. 

Αποππίταμε κάθε ζςμμεηοσή ζε διάλογο με ηο ΕΣΑΝ καθ’ όηι με ηην ππόζκληζη 

πος απηύθςνε ζηοςρ θοπείρ για διάλογο ηη δεύηεπη ημέπα ηος ζςνεδπίος μαρ,  

απέδειξαν όηι λειηοςπγούν με ηςσοδιυκηικά, θνκκαηηθά θξηηήξηα θαη όρη ζπιινγηθά 

πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθώζνπλ ζέζε γηα ηα κείδνλα επαγγεικαηηθά θαη εθπαηδεπηηθά 

δεηήκαηα ηνπ Ννζειεπηηθνύ Πξνζσπηθνύ. 

Εξάλλος είναι γνυμοδοηικό όπγανο και η απόθαζη θα ληθθεί από ηον Υποςπγό 

Υγείαρ, ζηον οποίο θα καηαθέζοςμε και θα κοςβενηιάζοςμε ηιρ πποηάζειρ μαρ. 

Αλνηρηνί είκαζηε ζην δηάινγν αιιά ιέκε όρη ζηνλ πξνζρεκαηηθό, επηπόιαην θαη θνκκαηηθό 

ηξόπν αληηκεηώπηζεο ηέηνησλ κεηδόλσλ δεηεκάησλ. 

Η ππόηαζη ηηρ ΠΟΕΔΗΝ καηαηέθηκε από ηην πλειοτηθία και ζηο Σςνέδπιο ηηρ 

ΠΟΕΔΗΝ, συπίρ να γίνει ανηικείμενο διαλόγος από ηιρ παπαηάξειρ ηηρ μειοτηθίαρ για 

μικποπαπαηαξιακέρ ζκοπιμόηηηερ. 

Η πξόηαζή καο πνπ έρεη ήδε θαηαηεζεί ζηελ Κπβέξλεζε.  

ΠΡΟΣΑΗ: Εληαία βαζκίδα Παλεπηζηεκηαθήο Εθπαίδεπζεο θαζόηη κε ηελ ίδξπζε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Δπηηθήο Αηηηθήο θαηαξγνύληαη ζηαδηαθά ηα ΣΕΙ. 

Λόγσ ησλ αδηακθηζβήηεησλ ηππηθώλ θαη νπζηαζηηθώλ πξνζόλησλ όινη νη 

Ννζειεπηέο απόθνηηνη ησλ ΣΕΙ πνπ ππεξεηνύλ ζηελ Δεκόζηα Τγεία – Πξόλνηα, ζα πξέπεη λα 
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ηζνηηκεζνύλ ηα πηπρία ηνπο σο Αλώηαηεο Παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο (ΠΕ) θαη λα 

εληαρζνύλ κηζζνινγηθά, βαζκνινγηθά ζηελ ΠΕ θαηεγνξία. 

Γηα ην ΔΕ Ννζειεπηηθό Πξνζσπηθό.  

Ο ηίηινο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο Δεκόζηεο Τπεξεζίεο Τγείαο- Πξόλνηαο ζα είλαη ΔΕ 

Ννζειεπηηθό Πξνζσπηθό. Έηζη ζα πεξηγξάθεηαη ζηνπο Οξγαληζκνύο όισλ ησλ 

Ννζνθνκείσλ. Άκεζε δηέμνδνο ηνπ ΔΕ Ννζειεπηηθνύ Πξνζσπηθνύ ζηα ΣΕΙ  ζην ηξίην έηνο 

κε θξηηήξην ηελ εκπεηξία. 

Εληαίνο θιάδνο γηα ην Ννζειεπηηθό Πξνζσπηθό κε ζαθή πεξηγξαθή θαζεθόλησλ θαη 

ησλ επαγγεικαηηθώλ δηθαησκάησλ ζηνπο Οξγαληζκνύο ησλ Ννζνθνκείσλ κε αληίζηνηρε 

κηζζνινγηθή  θαη εξγαζηαθή εμέιημε. 

Καζηέξσζε εθεκεξίαο Ννζειεπηή κε απνδεκίσζε αληίζηνηρε ηνπ ινηπνύ 

Επηζηεκνληθνύ Πξνζσπηθνύ. Η πξόηαζή καο απηή ςεθίζηεθε κόλν από ηηο παξαηάμεηο 

ΔΗΤ, ΔΑΚΕ θαη έγηλε ζέζε ηεο ΠΟΕΔΗΝ. Οη ππόινηπεο παξαηάμεηο θαηαςήθηζαλ παξ’ όηη 

θιήζεθαλ θαη’ επαλάιεςε λα θαηαζέζνπλ πξνηάζεηο γηα λα ζπδεηήζνπκε ην δήηεκα. 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ Ε.Ε. ΣΗ ΠΟΕΔΗΝ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
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