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Αθήνα, 01/05/2022 
 

 
Θέµα: «Πρωτοµαγιά 2022: Η κανονικότητα επιστρέφει… και η Πολιτεία 

αποστρέφει για ακόµη µια φορά τις δεσµεύσεις της προς τους Νοσηλευτές» 

 

Η φετινή Πρωτοµαγιά συνδυάζεται µε την άρση των υγειονοµικών 

µέτρων, γεγονός το οποίο προσδίδει κι ένα «απελευθερωτικό» µήνυµα στο 

πλαίσιο της επιστροφής στην καθηµερινότητα.  

 

Δεν συµβαίνει όµως το ίδιο και για τους Νοσηλευτές, καθώς 

εξακολουθούµε να είµαστε δέσµιοι των ανεκπλήρωτων κυβερνητικών 

δεσµεύσεων και παραµένουµε εγκλωβισµένοι και αποδεκατισµένοι, µέσα σε ένα 

τοξικό και επισφαλές περιβάλλον εργασίας. Η τραγική υποστελέχωση και τα 

θλιβερά συνεπακόλουθα της, έχουν κατακερµατίσει τους Νοσηλευτές σωµατικά 

και ψυχικά.  

 

Ωστόσο, εξακολουθούµε και υποστηρίζουµε την εύρυθµη λειτουργία του 

Εθνικού Συστήµατος Υγείας, ευσυνείδητα και µε αλτρουισµό. Μπορούµε και 

κοιτάµε κατάµατα τους ασθενείς µας, τους συναδέλφους µας, τους συνεργάτες 

µας και όλη την κοινωνία.   

 

Μπορείτε άραγε να κάνετε το ίδιο; Όταν επισκέπτεστε τα Νοσοκοµεία, 

πως µπορείτε να και αντικρίζετε τους Νοσηλευτές, µη έχοντας υλοποιήσει ούτε 

µία κυβερνητική σας δέσµευση;  

 



Όσο κι αν εθελοτυφλείτε, όσο κι αν χρησιµοποιείτε ηµίµετρα απέναντι στις 

διαχρονικές παθογένειες του Ε.Σ.Υ., µε την εγωιστική προσέγγιση του 

ακρωνύµιου… τόσο ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ, θα διεκδικούµε µέχρι τέλους:  

 

α) Ένταξη στο ασφαλιστικό καθεστώς των Β.Α.Ε. 
β) Σύσταση κλάδου Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ. 
γ) Άµεση µονιµοποίηση όλων των συµβασιούχων. 
δ) Μόνιµες προσλήψεις Νοσηλευτών. 
ε) Μονιµοποίηση των Ειδικευόµενων Νοσηλευτών. 

 στ) Ειδικό µισθολόγιο. 
ζ) Ενισχυµένη χρηµατοδότηση για τις υπηρεσίες υγείας. 
η) Παροχή ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος. 
 

 Το επάγγελµα του ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ θα εξελιχθεί και θα πετύχουµε τους 

στόχους µας ΕΝΩΜΕΝΟΙ, ασχέτως αν η κυβερνητική πολιτική µας απαξιώνει. 

Και θα το καταφέρουµε µέσα από τον υγιή συνδικαλισµό, χωρίς µικροπολιτικές. 

Το οφείλουµε στην επιστήµη που υπηρετούµε, το οφείλουµε στους πολίτες, το 

οφείλουµε στις νέες γενιές Νοσηλευτών που ακολουθούν.  

 

Δεν επαιτούµε από την Πολιτεία… ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ!!! 
 

Για το Διοικητικό Συµβούλιο 
 

 
 
 
     Ο Πρόεδρος                                               Ο Γεν. Γραµµατέας 
 
  
                                  
                                                                   

Γεώργιος Αβραµίδης  Τζαννής Πολυκανδριώτης 


