
Ι. Παρ. 3 του αρ. 40 του Ν.4058/2012 (Φ.Ε.Κ.): 

«3. Τα μέλη του Π.Σ.Ε.Υ. διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα. Τακτικά μέλη του 

Π.Σ.Ε.Υ. είναι i) όλοι οι πτυχιούχοι Επισκέπτες Υγείας που είναι απόφοιτοι: 

α)Τμημάτων Επισκεπτών/τριών Υγείας Τ.Ε.Ι., β) Ανωτέρας Σχολής Επισκεπτριών 

Αδερφών και Νοσοκόμων (ΑΣΕΑΝ), γ) Ανωτέρας Σχολής Αδερφών Νοσοκόμων και 

Επισκεπτριών του ΠΙΚΠΑ, δ) Ανωτέρας Σχολής Αδερφών Νοσοκόμων και 

Επισκεπτριών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ε) των Σχολών/Τμημάτων της 

αλλοδαπής των οποίων τα πτυχία έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα με τα πτυχία 

επισκέπτη υγείας της ημεδαπής, από τις αρμόδιες υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας με 

κατεύθυνση Κοινωνικής Υγείας καθώς και ii) όσοι κατέχουν πτυχίο του Τμήματος 

Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας. Όλοι οι 

υπό στοιχεία α', β', γ', δ', ε' , στ' Επισκέπτες Υγείας και ii πτυχιούχοι του Τμήματος 

Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας με κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας δικαιούνται να 

εγγραφούν στον Π.Σ.Ε.Υ.. Επισκέπτες/τριες Υγείας Υγείας και πτυχιούχοι του 

Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας με κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας 
που δικαιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ασκούν το 

επάγγελμα του Επισκέπτη/τριας Υγείας εντός και εκτός Ελλάδος, υποχρεούνται να 

γίνουν μέλη του Π.Σ.Ε.Υ., με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις. Επίτιμα μέλη του 

Π.Σ.Ε.Υ. γίνονται πρόσωπα που έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη και προαγωγή της 

φροντίδας υγείας ή του επαγγέλματος του Επισκέπτη Υγείας, καθώς και Επισκέπτες 

Υγείας που έχουν συνταξιοδοτηθεί. Τα επίτιμα μέλη ορίζονται με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), που επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση των 

Μελών. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.» 

 

ΙΙ. Φ.Ε.Κ. Οργάνωσης και Λειτουργίας ΠΣΕΥ Γ4α/Γ.Π.100714: 

 

 

Αρ. 1  παρ. 1, 2  

 

1. Κάθε Επισκέπτης Υγείας και πτυχιούχος του Τμήματος Δημόσιας και 

Κοινοτικής Υγείας με κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας υποχρεούται να υποβάλει 

αίτηση εγγραφής στον Π.Σ.Ε.Υ. Η αίτηση εγγραφής συνοδεύεται από δύο 

φωτογραφίες του αιτούντος και επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες περί ισοτιμίας του διατάξεις. Για την 

εγγραφή απαιτείται η καταβολή του εφάπαξ ποσού των 5 (πέντε) ευρώ. Για κάθε 

εγγραφή τηρείται από τον Π.Σ.Ε.Υ. ατομικός φάκελος. 

 2. Κάθε Επισκέπτης Υγείας και πτυχιούχος του Τμήματος Δημόσιας και 

Κοινοτικής Υγείας με κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας που έχει εγγραφεί 

υποχρεούται κάθε χρόνο και μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου να υποβάλει στον Π.Σ.Ε.Υ. 

δήλωση η οποία θα περιέχει τα έξης στοιχεία: όνομα, επώνυμο, όνομα και επώνυμο 

πατέρα, όνομα και επώνυμο μητέρας, τόπο γέννησης, ιθαγένεια, διεύθυνση κατοικίας 

και εργασίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και το αντίγραφο της 

άδειας/βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος. Το έντυπο της δήλωσης αποστέλλεται σε 

όλα τα μέλη από τον Π.Σ.Ε.Υ. Το Δ.Σ. του Π.Σ.Ε.Υ. μπορεί με απόφαση του να 

τροποποιήσει ή να συμπληρώσει τη μορφή της δήλωσης. Η δήλωση καταχωρείται 

στο μητρώο του Π.Σ.Ε.Υ. και στον ατομικό φάκελο του Επισκέπτη Υγείας και 



πτυχιούχου του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας με κατεύθυνση 

Κοινοτικής Υγείας. Μαζί με την αίτηση δήλωσης ο Επισκέπτης Υγείας και 

πτυχιούχος του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας με κατεύθυνση 

Κοινοτικής Υγείας υποχρεούται να καταβάλει και την ετήσια εισφορά στον 

Π.Σ.Ε.Υ. που ορίζεται στα τριάντα (30) ευρώ (εργαζόμενοι) και στα είκοσι (20) ευρώ 

(άνεργοι, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, Α.Μ.Ε.Α, ή με τέκνο ΑΜΕΑ, μονογονεϊκές 

οικογένειες). ……. 

 

 

Άρθρο 4  

Να προστεθεί παρ. 5
 
Α: 

Η ψηφοφορία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα, μετά από απόφαση του Δ.Σ. 

 

 

 Αρ. 6 παρ. 9  

 

9. Τα μέλη του Δ.Σ. του Π.Σ.Ε.Υ., , δικαιούνται να αποζημιώνονται για τις δαπάνες 

μετακίνησής τους προκειμένου να παραστούν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., της Γ.Σ., 

στις θεσμικές συναντήσεις και τις παραστάσεις τους για θέματα που άπτονται 

τους σκοπούς και τη λειτουργία του Συλλόγου. Ειδικά τα μέλη του Δ.Σ. του 

Π.Σ.Ε.Υ. που διαμένουν εκτός Αττικής δικαιούνται να αποζημιώνονται και για 

τις δαπάνες διαμονής τους. Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται. σύμφωνα με 

τον Νόμο. Τα μέλη του Δ.Σ. του Π.Σ.Ε.Υ., εφόσον είναι υπάλληλοι του δημόσιου ή 

ιδιωτικού φορέα, δεν μετατίθενται κατά τη διάρκεια της θητείας τους χωρίς τη 

συγκατάθεσή τους. 

 

 

Άρθρο 6 παρ. 8 

Να προστεθεί στο τέλος της παρ. 8 πρόταση:  

Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Πειθαρχικού Συμβουλίου 

δικαιούνται να λάβουν άδεια απουσίας πέντε (5) ημερών το έτος. 

 

 

 Άρθρο 10: Προστίθεται παρ. 3. 

1. Στο Δ.Σ. του Π.Σ.Ε.Υ. ασκείται έλεγχος νομιμότητας και οικονομικός έλεγχος από 

τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή. Τρία (3) τακτικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής 

και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη εκλέγονται ταυτόχρονα με την εκλογή του Δ.Σ. 

του Π.Σ.Ε.Υ. Η θητεία των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι τριετής. 

2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ενημερώνεται επί της εκθέσεως πεπραγμένων που 

υποβάλλουν ο Γραμματέας και ο Ταμίας στη Γενική Συνέλευση. Στη συνέχεια η 

Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει τη δική της έκθεση σε ειδική συνεδρία και τη θέτει 

υπόψη της Γενικής Συνέλευσης. 

 

3. Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής δικαιούνται να αποζημιώνονται για τις 

δαπάνες μετακίνησης, καθώς και διαμονής για τους διαμένοντες εκτός Αττικής, για 

τις έως δύο φορές ετησίως μετακινήσεις τους προκειμένου να ασκήσουν τις 



αρμοδιότητές τους. Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται όπως και για τα μέλη του 

Δ.Σ. 

 

 

 

 

Για το θέμα των Παραρτημάτων: 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  
 

 

 

Α.   
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΕΥ έχει το δικαίωμα να διορίζει και να ανακαλεί 

δύο (2) εκπροσώπους του σε κάθε νομό, οι οποίοι θα είναι επιφορτισμένοι με τις εξής 

αρμοδιότητες και υποχρεώσεις: 

1. διαρκή ενημέρωση με οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν πρόσφορο (διακίνηση 

ηλεκτρονικής και έντυπης αλληλογραφίας) των μελών του ΠΣΕΥ για κάθε θέμα, που 

προκύπτει 

2. ενημέρωση των μελών του ΠΣΕΥ για την τακτοποίηση των οικονομικών τους 

υποχρεώσεων απέναντι στο σωματείο 

3. διοργάνωση συγκεντρώσεων και εν γένει δραστηριοποίηση των μελών του ΠΣΕΥ 

για την πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου.  

4.ενημέρωση του Δ.Σ. για την πορεία των αντιπροσώπων σε όλους τους νομούς. 

 

 

 

 

Β.  
1. Μπορούν να ιδρυθούν Παραρτήματα του Π.Σ.Ε.Υ. με στόχο την τοπική οργάνωση 

των μελών του Συλλόγου, την προώθηση της δραστηριότητάς του στην Περιφέρεια, 

την μελέτη των προβλημάτων των μελών, την αμφίδρομη σχέση επικοινωνίας όλων 

των μελών τού Συλλόγου και την προώθηση των σκοπών τού Συλλόγου στους 

συγκεκριμένους Νομούς.  

2. Το Παράρτημα Βορείου Ελλάδος περιλαμβάνει τους Νομούς:…………Έδρα του 

Παραρτήματος ορίζεται ………………… 

Το παράρτημα Πελοποννήσου περιλαμβάνει του Νομούς:………….Έδρα του 

Παραστήματος ορίζεται ……………….. 

Το Παράρτημα Κρήτης περιλαμβάνει τους Νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης 

και Χανίων. Έδρα του παραρτήματος ορίζεται ……….. 

Το κάθε παράρτημα εκλέγει ……… εκπροσώπους. Η διαδικασία εκλογής των 

αντιπροσώπων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος για την Γ.Σ. 

3. Η ίδρυση και λειτουργία του Παραρτήματος δεν μπορεί να προκαλεί δαπάνες. 

 

 
 

 


