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Αθήνα, 23/12/2022 

                                                                    Αρ. Πρωτ.: 641 

 
                                                 Προς: Υπουργείο Υγείας 

  1. Υπουργό Υγείας, κ. Αθανάσιο Πλεύρη 

E- mail: minister@moh.gov.gr  

2. Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κ. Ασηµίνα Γκάγκα 

E – mail: alternate.minister@moh.gov.gr 

 

 

Θέµα: «Καταβολή οικονοµικών κινήτρων στους Νοσηλευτές» 

 

Αξιότιµοι, 

 

Με αφορµή την έκτακτη οικονοµική ενίσχυση στο ένστολο προσωπικό 

του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Λιµενικού Σώµατος – 

Ελληνικής Ακτοφυλακής και την αύξηση 10% στους µισθούς των ιατρών, 

σας εκφράζουµε την έντονη  δυσαρέσκειά µας, για τη µη συµπερίληψη 

παρόµοιων οικονοµικών κινήτρων στους Νοσηλευτές.  

 

Έχουµε προβεί σε επανειληµµένα αιτήµατα συνάντησης µε την 

πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ώστε να µπορέσουµε να θέσουµε 

επί τάπητος τα ζητήµατα του νοσηλευτικού επαγγέλµατος, τα οποία όµως 

µέχρι στιγµής δεν έχουν γίνει αποδεκτά. 

 



Έχοντας συνειδητότητα του ρόλου µας στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, 

προβαίνουµε στις δίκαιες αξιώσεις που αντιστοιχούν στο δύσκολο έργο που 

φέρνουµε καθηµερινά εις πέρας. Η υποστελέχωση, η εντατικοποίηση της 

εργασίας, σε συνδυασµό µε την έλλειψη οικονοµικών κινήτρων, µας οδηγούν 

µε µαθηµατική ακρίβεια στην επαγγελµατική εξουθένωση και στην 

αποστροφή των νέων από το επάγγελµά µας. Παράλληλα, σηµαντικός 

αριθµός Νοσηλευτών αποχωρεί από το Εθνικό Σύστηµα Υγείας είτε λόγω 

συνταξιοδότησης, είτε διότι δεν αντέχει τη σκληρή εργασιακή 

καθηµερινότητα.  

 

Οφείλετε, ως πολιτική ηγεσία, να αναγνωρίσετε έµπρακτα τη 

συµβολή µας στο σύστηµα υγείας της χώρας, τόσο κατά τη διάρκεια της 

πανδηµίας COVID-19, όσο και διαχρονικά. 

 

Βασικό δίκαιο αίτηµα των νοσηλευτών αποτελεί το ειδικό 

µισθολόγιο µε ανάλογες αυξήσεις, που να ανταποκρίνονται στο δύσκολο 

έργο, το οποίο πρέπει να αµείβεται ανάλογα, ώστε να αποτελεί κίνητρο. 

 

Οι Νοσηλευτές διαθέτουµε περισσή ευαισθητοποίηση απέναντι στους 

ασθενείς, αλλά και στην επαγγελµατική µας δεοντολογία. Για το σκοπό αυτό, 

παραµένοντας στο καθήκον µας, θα συνεχίσουµε τη διεκδίκηση των 

αιτηµάτων µας, απαιτώντας από εσάς την έµπρακτη στήριξή µας. 

 

  

Για το Διοικητικό Συµβούλιο 
 

 
 
 
     Ο Πρόεδρος                                               Ο Γεν. Γραµµατέας 
 
  
                                  
                                                                   

Γεώργιος Αβραµίδης  Τζαννής Πολυκανδριώτης 


