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Θέμα: Διϋπουργική Επιτροπή για την «Μεταρρύθμιση καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας»

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Μαθαίνοντας για το πόρισμα της Διϋπουργικής Επιτροπής για την «Μεταρρύθμιση καθεστώτος χορήγησης επιδόματος
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας» δεν μπορούμε να μην εκφράσουμε τη δυσαρέσκεια μας για τον απαράδεκτο αποκλεισμό
από τη χορήγηση του επιδόματος των συναδέλφων διαιτολόγων διατροφολόγων που εργάζονται στα δημόσια νοσοκομεία της
χώρας, προσπαθώντας υπό ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες και τραγική υποστελέχωση να παρέχουν την επιστημονική τους γνώση για
την παροχή σωστής σίτισης στους ασθενείς των δημοσίων νοσοκομείων, αλλά και να παρέχουν τις εξειδικευμένες διατροφικές
συμβουλές τους σε μια πληθώρα ασθενών που αντιμετωπίζουν μια σειρά νοσημάτων για τα οποία η διατροφή αποτελεί μέρος της
θεραπείας τους.
Η επιτροπή, λοιπόν, «βαθμολογεί» ως χαμηλού κινδύνου πολλά επαγγέλματα/ειδικότητες στις δημόσιες μονάδες υγείας
αποκλείοντας από την καταβολή του ανθυγιεινού επιδόματος πολλούς εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένου του μικρού αριθμού
διαιτολόγων που δουλεύουν στα δημοσία νοσοκομεία.
Οι συνάδελφοί μας εξαιρούνται παρόλο τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσουν λόγω του ανθυγιεινού περιβάλλοντος μέσα
στο οποίο δουλεύουν, με ενδεχόμενη έκθεσή τους σε χημικούς/ βιολογικούς/ ψυχολογικούς κινδύνους από την επαφή με τους
ασθενείς.
Επιπλέον αντιμετωπίζουν και έντονο εργασιακό στρες λόγω εντατικοποίησης της εργασίας τους και της ανάγκης να
ανταπεξέλθουν στους πολλαπλούς ρόλους που καλούνται να καλύψουν, λόγω της τραγικής υποστελέχωσης των Τμημάτων
Διατροφής, προκειμένου να μπορέσουν να ασκήσουν με επάρκεια τα πολλά διοικητικά καθήκοντα που έχουν επωμιστεί και

παράλληλα να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών των κλινικών για παροχή διαιτητικών συμβουλών και εξατομίκευση του
διαιτολογίου τους, ενώ θα πρέπει να καλύψουν και τις αυξημένες ανάγκες των εξωτερικών ιατρείων.
Με το παρόν πόρισμα οι διαιτολόγοι διατροφολόγοι εξακολουθούν να μένουν εκτός της χορήγησης ανθυγιεινού επιδόματος και
βαθμολογούνται εξωφρενικά χαμηλά με βάση τα όποια κριτήρια τέθηκαν.
Συγκεκριμένα, η «βαθμολόγηση» για «επικινδυνότητα» λόγω έκθεσης σε φυσικούς, χημικούς, βιολογικούς, εργονομικούς,
μηχανολογικούς - ηλεκτρολογικούς, οργανωτικούς και ψυχοκοινωνικούς παράγοντες είναι η ακόλουθη:
● νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτές: 102 (αύξηση από 150 σε 170 ή 180 ευρώ)
● μαίες: 82 ή 61 (σε 471 μείωση από 150 στα 100 ευρώ και στις υπόλοιπες αύξηση από 150 σε 170 ή 180
ευρώ)
● βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό: 82 (αύξηση από 150 σε 170 ή 180 ευρώ)
● ιατρικών εργαστηρίων: 61- 63 (μείωση από 150 στα 100 ευρώ), βιολόγων - χημικών: 63 (μείωση από
150 στα 100 ευρώ)
● ραδιολόγοι – ακτινολόγοι: 63 ή 82 (σε 838 μείωση από 150 σε 100 ευρώ και σε 702 αύξηση σε 170 ή
180 ευρώ)
● επισκέπτες υγείας: 37 (μείωση από 150 στα 70 ευρώ)
● καθαρίστριες: 68 (μείωση από 150 στα 100 ευρώ )
● μάγειρες, βοηθοί μάγειρες, τραπεζοκόμες: 22 (εκτός επιδόματος)
● προσωπικό πλυντηρίων – ιματισμού: 22 ή 30 (εκτός επιδόματος)
● φυσικοθεραπευτές – εργοθεραπευτές - λογοθεραπευτές: 44 (επίδομα 70 ευρώ)
● φαρμακοποιοί, βοηθοί φαρμακείου: 41 ή 44 (επίδομα 70 ευρώ)
● ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί: 21 ή 22 (εκτός επιδόματος)
● διοικητικοί: 3 – 11 (εκτός επιδόματος), διαιτολόγοι: 3, (εκτός επιδόματος)
● προσωπικό ασφαλείας: 22 ή 33 (εκτός επιδόματος).

Το άλλο που διαπιστώνουμε από το πόρισμα όσον αφορά τα επιστημονικά κριτήρια είναι το γεγονός ότι η επιτροπή ομολογεί «τη
σχεδόν παντελή έλλειψη στοιχείων, μετρήσεων και δεδομένων, που αφορούν την ανθυγιεινότητα και επικινδυνότητα στους
χώρους / κλάδους / ειδικότητες του δημόσιου τομέα».
Δεν μπορούμε να μείνουμε αμέτοχοι στην κατάφωρη αδικία που υφίστανται οι συνάδελφοί μας διαιτολόγοι διατροφολόγοι που
δουλεύουν στο Ε.Σ.Υ., αλλά και όλοι οι υγειονομικοί που εξαιρούνται από την καταβολή του ανθυγιεινού επιδόματος, ιδιαίτερα
μετά από μια περίοδο που με την έλευση της πανδημίας οι συνάδελφοι αυτοί εργάστηκαν με αυταπάρνηση και ακούραστα για να
κρατήσουν το σύστημα υγείας όρθιο.
Ζητάμε την επέκταση του ανθυγιεινού επιδόματος στους συναδέλφους διαιτολόγους διατροφολόγους.
Με εκτίμηση,

