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Στους Νοσηλευτές όλης της χώρας 

Θέμα: «Ένταξη του Νοσηλευτικού Επαγγέλματος στα Βαρέα και Ανθυγιεινά» 

 

 Είναι γεγονός, ότι οι συνθήκες απασχόλησης, οι ώρες εργασίας, η μισθολογική 

κατάσταση και το συνταξιοδοτικό καθεστώς του εργατικού δυναμικού της χώρας αποτελούν 

μείζονα ζητήματα κοινωνικοπολιτικής και οικονομικής σημασίας. Στο ως άνω πεδίο 

προβληματισμού εντάσσεται και η συζήτηση περί των βαρέων και ανθυγιεινών 

επαγγελμάτων, τα οποία συνδέονται με μια σειρά ειδικών ευνοϊκών ρυθμίσεων για τους 

εργαζομένους. 

 Δια της παρούσης, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΝΠΔΔ) ενεργώντας ως ο 

επίσημος επαγγελματικός φορέας των Νοσηλευτών, τονίζει την ανάγκη ένταξης του 

νοσηλευτικού επαγγέλματος στα Βαρέα κι Ανθυγιεινά επαγγέλματα, όπως επιτάσσει η φύση 

της εργασίας των νοσηλευτών, αλλά και υπαγορεύει η κοινή λογική. 

 Υπογραμμίζουμε δε, ότι  ενώ οι Νοσηλευτές του ιδιωτικού τομέα έχουν ήδη ενταχθεί 

στη λίστα των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, οι Νοσηλευτές που παρέχουν τις 

υπηρεσίες τους στον δημόσιο τομέα αδικαιολογήτως ευρίσκονται εκτός των εν λόγω 

καταλόγων. Το παράδοξο αυτό φαινόμενο έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την εν τοις πράγμασι 

καθιέρωση μιας διάκρισης μεταξύ εργαζομένων, που διαθέτουν τα ίδια τυπικά προσόντα και 

παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες. Η διαιώνιση του ως άνω παραδόξου δεν μπορεί να συνεχιστεί. 

Το αίτημα όλων  των Νοσηλευτών περί εντάξεως στα βαρέα και ανθυγιεινά αποτελεί 

διεκδίκηση του κλάδου, μη επιδεχόμενη περαιτέρω αναβολής.  



          Η ικανοποίηση, δε, του εν λόγω αιτήματος κρίνεται ως επιτακτική, λαμβανομένων 

υπόψη των εξαιρετικά δυσχερών συνθηκών εργασίας των Νοσηλευτών, που οφείλονται 

πρωτίστως στις τραγικές ελλείψεις προσωπικού, αλλά και στην πολλαπλή έκθεσή τους σε 

επικίνδυνους τοξικούς και λοιμογόνους παράγοντες. 

 Η ΕΝΕ καλεί όλους τους αρμόδιους φορείς, κυρίως δε την πολιτική ηγεσία των 

εμπλεκομένων Υπουργείων, όπως ικανοποιήσουν άμεσα το δίκαιο αίτημα των Νοσηλευτών, 

προκειμένου να διαφυλάξουν και να κατοχυρώσουν την επαγγελματική και κοινωνική 

δικαιοσύνη.  

  Εν κατακλείδι η ΕΝΕ,  δια του Διοικητικού της Συμβουλίου, αναμένει τάχιστα 

την πρόσκληση της ηγεσίας των συναρμόδιων Υπουργείων ώστε να εκπροσωπηθεί στην 

αρμόδια επιτροπή, προκειμένου να τεθούν επί τάπητος όλες οι παράμετροι της 

επικείμενης ένταξης του επαγγέλματός μας στα ΒΑΕ. 

 

 

 

 

Με εκτίμηση 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

 
 Ο Πρόεδρος  Ο Γ. Γραμματέας 

 

 

Δημήτριος Σκουτέλης                                                              Αριστείδης Δάγλας 
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