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Προς  

Υπουργό Υγείας κ. Α.Πλεύρη 

Υπουργό Εργασίας κ. Κ. Χατζηδάκη 

Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Θ. Σκυλακάκη 

 

Αξιότιμοι κκ. Υπουργοί, 

Όλως προσφάτως περιήλθε σε γνώση μας η Κοινή Απόφαση των Υπουργών 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών η 

οποία έχει ως θέμα: “Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του 

άρθρου 18 του ν.4354/2015 (Α’ 176) των υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας και των 

εποπτευόμενων φορέων του”. 

Στην Κοινή αυτή Υπουργική Απόφαση περιλαμβάνεται μεν ο μαιευτικός κλάδος αλλά 

στην κατηγορία επιδόματος Β’, σε αντίθεση με το νοσηλευτικό κλάδο ο οποίος περιλαμβάνεται 

στην κατηγορία Α’, παρά το γεγονός ότι ως προς τις μαίες και τους μαιευτές συντρέχει ο ίδιος 

ακριβώς δικαιολογητικός λόγος για την συμπερίληψή τους στην κατηγορία Α’.  

Πιο συγκεκριμένα, όπως είναι γνωστό, με το Π.Δ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο 

Οργάνωσης των Νοσοκομείων» (ΦΕΚ Α' 32), στα Γενικά Νομαρχιακά Νοσοκομεία υφίσταται 

ειδικό Μαιευτικό-Γυναικολογικό Τμήμα (άρθρο 4 παρ.1 α, α.2), ενώ οι Μαίες και οι Μαιευτές 

συνιστούν κλάδο που είναι ενταγμένος στην Νοσηλευτική Υπηρεσία (άρθρο 11 παρ.2 γ') του 

οικείου Νοσοκομείου. Επιπλέον, τόσο οι μαίες/-ευτές όσο και οι νοσηλευτές/-εύτριες 

εργάζονται στους χώρους των χειρουργείων και στις αίθουσες των τοκετών, με αποτέλεσμα 

να πρέπει να τυγχάνουν της ίδιας ακριβώς αντιμετώπισης. Πέραν τούτων, και εκείνοι (καθώς 

και οι οικογένειές τους) είναι εξίσου εκτεθειμένοι στο κίνδυνο του ιού SARS-Cov-2, όπως και οι 

εργαζόμενοι του πεδίου της υγείας, για τους οποίους προτείνεται η υπαγωγή στην κατηγορία 

Α’ ΒΑΕ. Συνεπώς, ως επίσης απασχολούμενοι στον χώρο της υγείας διατρέχουν ακριβώς τον 

ίδιο κίνδυνο, συντρέχουν δε οι ίδιοι λόγοι κοινωνικής ευαισθησίας και ως προς αυτούς. 

Στα ανωτέρω παρακαλούμε επιπροσθέτως να λάβετε υπόψη σας ότι τα μέλη μας 

υπόκεινται και στις ακόλουθες μορφές κινδύνων: 



Βιολογικοί / μολυσματικοί: ιός ηπατίτιδας Β, ιός του AIDS, κίνδυνος τραυματισμών 

από βελόνες και από αιχμηρά αντικείμενα. Καθημερινή επαφή με μολυσματικά απόβλητα των 

τοκετων ακόμη και όταν αυτοί διενεργούνται κατ οίκον. 

Χημικοί: Αποστείρωση εργαλείων και αντικειμένων που μπορεί να εμφανίσουν 

δερματικές και αλλεργικές αντιδράσεις. Τα ευρέως χρησιμοποιούμενα γάντια από Latex, είναι 

απαραίτητα για την ασφαλή άσκηση του επαγγέλματος, αλλά μπορεί να προκαλέσουν 

δερματίτιδες εξ'επαφής αλλά και γενικευμένες με την μορφή αναφυλαξίας . Καθημερινή επαφή 

με πολύ τοξικές ουσίες όπως η φορμόλη.  

Περιβαλλοντικοί μηχανισμοί: Αυτοί οδηγούν σε μυοσκελετική επιβάρυνση και 

προκαλούν προβλήματα οσφυαλγίας, ισχυαλγίας, χαμηλός πόνος στην πλάτη, στον λαιμό, 

ώμους, αγκώνες και γόνατα. Το ωράριο εργασίας των μαιών διαταράσσει τον 24ωρο 

κιρκαδικό ρυθμό που όπως είναι γνωστό συνδέεται με μεταβολικές διαταραχές, ψυχικές 

διαταραχές και με την εμφάνιση καρκίνου 

Φυσικοί παράγοντες: Ζέστη, κρύο, θόρυβος ακτινοβολία (ακτινογραφίες με φορητό 

ακτινολογικό μηχάνημα ) που απαντάται στις μονάδες εντατικής θεραπείας νεογνών και 

επιτόκων, καθώς και στο τμήμα επειγόντων μαιευτικών-γυναικολογικών περιστατικών. 

Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι: Βίαιες συμπεριφορές στις μαίες από συνοδούς των 

επιτόκων. Συναισθηματικό περιεχόμενο εργασίας σε εντατικές μονάδες νεογνών και επιτόκων. 

Ενόψει των δεδομένων αυτών, σας παρακαλούμε θερμώς αφενός όπως διευκρινιστεί 

με ποιά κριτήρια πραγματοποιήθηκε η σχετική μοριοδότηση, με αποτέλεσμα οι μαίες/-ευτές να 

μην περιληφθούν στην κατηγορία Α’ των ΒΑΕ, και αφετέρου όπως μεριμνήσετε (λαμβάνοντας 

υπόψη όλους τους ανωτέρω ιδιαίτερα κρίσιμους λόγους) ώστε να αποκατασταθεί η εν λόγω 

αδικία με την ένταξη του μαιευτικού κλάδου στην κατηγορία Α’ των ΒΑΕ.  

 

Μετά τιμής 

Για το ΔΣ 

 

           Η Πρόεδρος                                                                                                Η Γραμματέας 

Βικτωρία Βιβιλάκη                                                                               Ουρανία Νικολοπούλου                                                         
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