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Αθήνα, 12/03/2021 

                                                                    Αρ. Πρωτ.: 77 
 

 
Προς: Υπουργείο Υγείας  

(Υπ’ όψη Υπουργού Υγείας κ. Βασίλειου Κικίλια) 
 
 

 
Θέµα: «Πανδηµική εξόντωση των Νοσηλευτών»  

 

 

Αξιότιµε κ. Υπουργέ, 

 

 Επανερχόµενοι για πολλοστή φορά επί των πάγιων διεκδικήσεων µας, 

εµµένουµε στα ακόλουθα: 

 

 1. Οι Νοσηλευτές είναι εξουθενωµένοι και κατακερµατισµένοι από τις 

εξαντλητικές συνεχόµενες βάρδιες, σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα νοσηρό, σε όλα 

τα επίπεδα. Δεν έχετε προβεί σε καµία µονιµοποίηση κι απεναντίας, έχετε 

εφεύρει τη πατέντα της περιστρεφόµενης πόρτας προσλήψεων, 

παραπλανώντας και εµπαίζοντας τους Νοσηλευτές είτε ως επικουρικούς, είτε ως 

ειδικευόµενους, µε το δόλωµα της µονιµοποίησης.  

 

2. Η δηµιουργία του Κλάδου Νοσηλευτών του Ε.Σ.Υ. εξακολουθεί να 

βρίσκεται «θαµµένη» στην ατζέντα των µικροπολιτικών σας τακτικών. Καθώς 

δηλώνατε υπέρµαχος της δηµιουργίας Κλάδου Νοσηλευτών και σεβάσµιος 

απέναντί µας, αποδείχτηκαν κροκοδείλια τα δηµόσια δάκρυά σας, καθώς, δεν 



έχετε «αγγίξει» ούτε στο παραµικρό τη διαδικασία ανακίνησης του θέµατος, το 

οποίο θα λύτρωνε τους Νοσηλευτές σε θέµατα προσλήψεων, αξιολόγησης, 

ασφάλισης, ειδικού µισθολογίου, κ.λπ. Με τις ευλογίες σας όµως, τακτοποιήσατε 

τους ήρωες µε τις γαλάζιες στολές, οι οποίοι υπονόµευσαν τη διαδικασία, 

προσφέροντας απλόχερα θέσεις στελεχών της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, χωρίς 

αναισθητικό. 

 

3. Η ένταξη των Νοσηλευτών στα Β.Α.Ε. βρίσκεται στη σφαίρα της 

πολιτικής σας ουτοπίας. Εκ νέου εµπαιγµός άνευ αιτιολογίας και λογικής 

εξήγησης. Βρισκόµαστε µέσα στο COVID – 19, νοσούµε, µεταδίδουµε τη νόσο 

στις οικογένειές µας και στο κοινωνικό µας περιβάλλον, µετράµε απώλειες 

υγειονοµικών και καταλήγουµε ότι το επάγγελµά µας δεν ανήκει στα Β.Α.Ε., 

προφανώς γιατί αποτελεί µια εργασία back office. 

 

4. Στερούµαστε του δικαιώµατος λήψης των κανονικών αδειών και των 
αδειών κλειστού τµήµατος, ενώ άλλοι εργαζόµενοι αποζηµιώνονται για τη µη 

χορήγησή τους.  

 

Συµπερασµατικά, έχετε καταντήσει τους Νοσηλευτές τον τελευταίο 

τροχό της αµάξης στο «Αριστοτέλειο άρµα µάχης». Τα φαινόµενα όµως 

απατούν και απαιτούν να σεβαστείτε τον κόπο και τις θυσίες των χιλιάδων 

νοσηλευτών, οι οποίοι υπηρετούν το συνάνθρωπο µε αυτοθυσία και κρατούν 

όρθιο ολόκληρο το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. 

 

Απαιτούµε άµεσα:  
1. Τη µονιµοποίηση όλων των συµβασιούχων (επικουρικού προσωπικού 

και Ο.Α.Ε.Δ.). 

2.   Τη µονιµοποίηση των ειδικευοµένων Νοσηλευτών. 

3.   Τη δηµιουργία Κλάδου Νοσηλευτών του Ε.Σ.Υ. 

4.   Την ένταξη των Νοσηλευτών στα Β.Α.Ε. 

5.  Την άρση της αναστολής των κανονικών αδειών και των αδειών 

κλειστού τµήµατος. 

 

Οι πολιτικοί εµπαιγµοί και οι µικροπολιτικές δεν έχουν θέση στις βάρδιες 



των Νοσηλευτών. Η επικρατούσα πολιτική και «πανδηµική εξόντωση» απέναντι 

στους Νοσηλευτές, η οποία έχει σκοπό τον περιορισµό των διεκδικήσεών µας, 

δεν θα βρει συµπαραστάτες, αλλά «κοµµατοθραύστες». 

 

Στο πλαίσιο του υγιούς συνδικαλισµού και της διαφάνειας, παραµένουµε 

σταθεροί στις διεκδικήσεις µας και δηλώνουµε τη διαθεσιµότητά µας, 

οποιαδήποτε στιγµή, για να συναντηθούµε µε «ασφάλεια».  

 

 

Για το Διοικητικό Συµβούλιο 
 

 
 
 
     Ο Πρόεδρος                                              Ο Γεν. Γραµµατέας 
 
  
 
 

Γεώργιος Αβραµίδης  Τζαννής Πολυκανδριώτης 


