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Προς: Πρωτοβάθμια Σωματεία – Μέλη ΟΣΥΕ
Θέμα: «Ένταξη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στα ΒΑΕ»

Συνάδελφοι - Συναδέλφισσες,

Η Επιτροπή κρίσεως βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων που είχε καταρτιστεί με
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και υπό την Προεδρεία του
Καθηγητή Πνευμονολογίας κ. Π. Μπεχράκη παρέδωσε το σχετικό πόρισμά της.
Όπως ενημερωθήκαμε ανάμεσα στο υγειονομικό προσωπικό το οποίο προτείνεται η
ένταξη στα ΒΑΕ περιλαμβάνεται και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των
Καταστημάτων Κράτησης και του Ιδρύματος Αγωγής.
Η Ομοσπονδία μας είχε καταθέσει εξαιρετικά έγκαιρα υπόμνημα στην Επιτροπή και
στους συναρμόδιους Υπουργούς, ενώ κάναμε και σχετική παρέμβαση στον ίδιο τον κ.
Πρόεδρο (τον οποίο ευχαριστούμε θερμά) εξηγώντας το τεράστιο έργο που προσφέρουν οι
ολιγάριθμοι νοσηλευτές και ιατροί των Φυλακών, καθώς επίσης και υπό ποιες συνθήκες στα
Ιατρεία των Φυλακών καλούνται να εκτελέσουν το έργο τους και να προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους σε εργαζόμενους και κρατούμενους.
Επίσης, το πόρισμα της Επιτροπής αυτής αποτελεί μία πρώτη δικαίωση στο χρόνιο
αίτημα της Ομοσπονδίας μας για την αναγνώριση της εξίσου επίπονης και σκληρής δουλειάς
των συναδέλφων μας και αυτών των κλάδων μέσα στις Φυλακές και η οποία εργασία τους
γίνεται πολλές φορές με χειρότερους όρους από τους υπόλοιπους υγειονομικούς σε άλλες
δημόσιες δομές (π.χ. Νοσοκομεία).
Υπενθυμίζουμε ότι, η Επιτροπή αυτή δεν είναι η επιτροπή που εξετάζει το επίδομα
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του ενιαίου μισθολογίου του δημοσίου τομέα και η
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τελική απόφαση για την ένταξη των επαγγελμάτων στον σχετικό κατάλογο των ΒΑΕ
εναπόκειται στον Υπουργό Εργασίας και την Κυβέρνηση.
Το πρώτο βήμα αποφασιστικό βήμα για την αποδοχή του δίκαιου αιτήματος μας έγινε.
Εξυπακούεται ότι θα παρέμβουμε εκ νέου σε κάθε εξέλιξη και θα σας ενημερώσουμε.
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