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ΘΕΜΑ: « ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΣΕΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ»
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας με αφορμή το έγγραφο που απέστειλε το
Υπουργείο Υγείας στις Υγειονομικές Περιφέρειες για την καταγραφή των επαγγελματιών
υγείας που απασχολούνται σε τμήματα, κλινικές, ΜΕΘ ,ΜΑΦ ή οπουδήποτε έχει ως
αντικείμενο εργασίας τον Covid 19 στα νοσηλευτικά ιδρύματα, με σκοπό την καταβολή
οικονομικής ενίσχυσης με μορφή επιδόματος επανέρχεται με τα πάγια αιτήματα που
αφορούν τον κλάδο.
Αρχικά με τον άνισο και άδικο διαχωρισμό των Επισκεπτών Υγείας που υπηρετούν στα
Κέντρα Υγείας, στους οποίους δεν καταβάλλεται το ανθυγιεινό επίδομα και τα οποία
Κέντρα με την έναρξη της πανδημίας εντάχθηκαν στην πρώτη γραμμή με τη διαμόρφωση
χώρων για την υποδοχή ύποπτων περιστατικών κρουσμάτων covid-19 και επιπλέον με
την εμπλοκή τους στην διαχείριση των περιστατικών (Πρόκειται για περίπου
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Επισκέπτες Υγείας και πολλάκις έχετε δεσμευτεί για την αποκατάσταση της αδικίας).
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Ο διαχωρισμός αυτός επικρατεί όλο το προηγούμενο διάστημα και συνεχίζεται και τώρα
αποκλείοντας τους από τη χορήγηση του έκτακτου επιδόματος.
Λαμβάνοντας υπόψη τις έντονες διαμαρτυρίες συναδέλφων από όλες τις υγειονομικές
δομές, ότι δεν συμπεριλαμβάνονται στις εν λόγω λίστες ,
Παρακαλούμε άμεσα να επαναδιατυπωθεί η σχετική οδηγία και να συμπεριληφθούν όλοι
οι Επισκέπτες Υγείας των Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας, ΤΟΜΥ

στην καταβολή του

ανθυγιεινού επιδόματος και στην χορήγηση του έκτακτου βοηθήματος , αναγνωρίζοντας
την συνεισφορά τους στην αντιμετώπιση της πανδημίας ενώ με τη χορήγηση του
ανθυγιεινού επιδόματος θα αποκατασταθεί μια αδικία ετών.
Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,
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