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ΕΡΩΤΗΣΗ
προς τους κ. κ. Υπουργούς
Υγείας
Παιδείας και Θρησκευμάτων
Θέμα: «Δημιουργία δημοσίων ΙΕΚ Βοηθών Νοσηλευτών»
Στο άρθρο 17 του νόμου 4186/2013, με τον οποίο αναδιαρθρώθηκε το πλαίσιο της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προβλέπονται οι νέοι φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης, στους
οποίους δεν περιελήφθησαν οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ). Ειδικότερα για τις ΕΠΑΣ του
Υπουργείου Υγείας προβλέπεται στο άρθρο 46 παρ. 11 του ίδιου νόμου λειτουργία έως τη 15η
Σεπτεμβρίου 2015.
Αυτή τη στιγμή λειτουργούν σε όλη τη χώρα 48 ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών, με άρτια
υλικοτεχνική υποδομή, πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια νοσηλευτικής και αίθουσες
διδασκαλίας, ενώ με την εξαρτημένη σχέση των σχολών από τα ομόλογα νοσοκομεία
διασφαλίζεται η άσκησή τους στα κλινικά τους καθήκοντα. Οι ΕΠΑΣ του Υπουργείου Υγείας
διαθέτουν κατά συνέπεια όλα τα εχέγγυα για την εκπαίδευση άρτια καταρτισμένου
προσωπικού Βοηθών Νοσηλευτών που μπορεί να στηρίξει σε επίπεδο δυναμικού τα
νοσηλευτικά ιδρύματα.
Καθώς με τον νόμο 4186/2013 οι εν λόγω ΕΠΑΣ δεν περιλαμβάνονται πλέον στους
φορείς που παρέχουν δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργείται κενό στην
εκπαίδευση Βοηθών Νοσηλευτών με αξιοποίηση της εμπειρίας και της υποδομής των ΕΠΑΣ.
Για το θέμα αυτό η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Νοσηλευτικής ΕΠΑΣ Υπουργείου
Υγείας έχει καταθέσει σχετική πρόταση με την οποία εισηγείται τη δημιουργία δημοσίων ΙΕΚ
στα αντίστοιχα νοσηλευτικά ιδρύματα όπου λειτουργούν ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών
Υπουργείου Υγείας, προκειμένου να εξασφαλισθεί η παροχή επαγγελματικής κατάρτισης της
Ομάδας Προσανατολισμού Υγείας και Πρόνοιας από τα νοσηλευτικά ιδρύματα.
Κατόπιν των παραπάνω,

ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:



Προτίθενται να εξετάσουν την πρόταση δημιουργίας δημοσίων ΙΕΚ Βοηθών
Νοσηλευτών αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας στα νοσηλευτικά ιδρύματα της
χώρας όπου λειτουργούν αντίστοιχες ΕΠΑΣ;



Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει πρόθεση τα ΕΠΑΣ να καταργηθούν και να
διατηρηθούν μόνο τα δύο κεντρικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αληθεύουν τα
σενάρια αυτά; Συμβαδίζουν με το πνεύμα της Περιφερειακής Ανάπτυξης ή

δημιουργούν νέους δύο ταχυτήτων με διαφορετικές ευκαιρίες επαγγελματικής
κατάρτισης;
Σε περίπτωση που οι πληροφορίες είναι σωστές, τι προτίθεστε να πράξετε με
τους εργαζόμενους των ΕΠΑΣ;

Η ερωτώσα βουλευτής
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