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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
Π.Σ.Ε.Υ.- Ν.Π.Δ.Δ. 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας διαμαρτύρεται για την 

αδικαιολόγητη διάκριση μη χορήγησης επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας 

στους Επισκέπτες Υγείας που εργάζονται σε δομές υγείας Κέντρων Υγείας –

πρώην ΠΕΔΥ (πρώην ΙΚΑ). 

Οι Επισκέπτες Υγείας βάσει των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων (άρθρο 3, 

ΠΔ 351/1989) ασκούν έργο προστασίας της Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής 

Υγείας και  δικαιούνται τη χορήγηση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας 

στη διάρκεια της εργασίας τους, σε όλες τις δομές υγείας στις οποίες 

παρέχουν πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. 

Το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας κακώς συνδέεται με την Νοσηλευτική 

Υπηρεσία γιατί είναι δικαίωμα κάθε Επισκέπτη Υγείας σε όποια δομή υγείας 

και αν εργάζεται καθώς έχει σχέση με την έκθεσή του σε πιθανούς 

παράγοντες κινδύνου για την υγεία του όπως πχ. πρόληψη και διαχείριση 

Λοιμωδών Νοσημάτων, διενέργειας mantoux, διαχείρισης προγραμμάτων 

Δημόσιας Υγείας σε μετακινούμενους πληθυσμούς, σε ευάλωτες 

πληθυσμιακές ομάδες όπως Ρομά και αθίγγανοι , σε δομές προσφύγων, σε 

ομάδες πληθυσμού υψηλού κινδύνου, κα 

Με την ψήφιση του παρόντος νομοσχεδίου, συνεχίζει να υφίσταται μία 

αδικαιολόγητη δυσμενή διάκριση σε βάρος του κλάδου: Επισκέπτες Υγείας 

που εργάζονται σε Κέντρα Υγείας – πρώην ΠΕΔΥ (πρώην ΙΚΑ), δεν 

συμπεριλήφθηκαν στους δικαιούχους του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας. 

Στο πλαίσιο της ισονομίας, της συνταγματικής και ισότιμης μεταχείρισης 

υπαλλήλων, οι Επισκέπτες Υγείας που ασκούν το λειτούργημά τους στη 

διάρκεια του εργασιακού τους βίου, σε όποια δομή υγείας και αν εργάζονται, 

δικαιούνται τη χορήγηση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας. 

Ο ΠΣΕΥ ζητά την αποκατάσταση αυτής της αδικίας με την καταβολή του 

επιδόματος ανθυγιεινού επιδόματος και στους εργαζόμενους Επισκέπτες 

Υγείας των Κέντρων Υγείας – πρώην ΠΕΔΥ (πρώην ΙΚΑ). 

                                  Για τον Π.Σ.Ε.Υ.- Ν.Π.Δ.Δ. 

Η Πρόεδρος  

                 ΓΚΡΟΖΟΥ ΑΝΝΑ 
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