
 

   

Έτος ίδρυσης: 1981 
Αρ. Μητρώου: 10686 

Εθνικός εκπρόσωπος  
από το 2007 

Εθνικός εκπρόσωπος 
από το 2007 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Κεντρικά Αθήνα: Βερανζέρου 15 & Πατησίων, ΤΚ 10677, τηλ./fax: 210-3800904, e-mail: info@petet.org.gr     

Π.Τμ. Β. Ελλάδος: Βασ. Ηρακλείου 28, ΤΚ 54623, Θεσσαλονίκη. Τηλ./fax: 2310-244730. e-mail: thes@petet.org.gr  

 

ΑΠΟ:    Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων  Επιστημόνων Τροφίμων   
ΠΡΟΣ:  Υπουργό Υγείας 
ΚΟΙΝ :  Υπουργούς εργασίας , οικονομικών. 
ΘΕΜΑ: 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 

Αθήνα  24/2/2023 
Α.Π: 230224_1 

                                   

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ , 

  Μελετώντας με προσοχή την νέα ΚΥΑ “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” παρατηρήσαμε με έκπληξη ότι οι τεχνολόγοι και επιστήμονες 

τροφίμων, δεν συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες εργαζομένων στις οποίες χορηγείται 

επίδομα ανθυγιεινής εργασίας. 

Προφανώς θεωρείτε ότι επιστήμονες και τεχνολόγοι τροφίμων είναι υπάλληλοι μακριά από το 

καθημερινό αγώνα του υγειονομικού προσωπικού, κάπου αποκομμένοι ,ίσως έγκλειστοι σε 

αποστειρωμένες γυάλες και δεν κινδυνεύουν προσπαθώντας να εξασφαλίσουν την υγιεινή και 

ασφαλή διατροφή ασθενών και προσωπικού. Η καλή εκδοχή, είναι ότι έχετε ανεπαρκή 

πληροφόρηση από τους συμβούλους σας, για τον ρόλο μας στον τομέα υγείας, οπότε έχετε την 

ευκαιρία να επανορθώσετε. 

  Η Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Επιστημόνων Τροφίμων (Π.Ε.Τ.Ε.Τ.) εκπροσωπεί από το 1981 

τους Επιστήμονος Τεχνολόγους Τροφίμων, Ανώτατης Τεχνολογικής & Πανεπιστημιακής 

Εκπαίδευσης και είναι από το 2007 μέλος της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς ένωσης Τεχνολόγων 

Τροφίμων. 

Η Π.Ε.Τ.Ε.Τ. δεν αποτελεί μια ακόμη συντεχνία η οποία θα έρθει σε ρήξη με τους υπόλοιπους 

επιστήμονες του χώρου των τροφίμων για την μικροπρεπή  υποστήριξη ιδιοτελών συμφερόντων. 

Οι Τεχνολόγοι Τροφίμων κοιτάνε τους πολίτες στα μάτια, υποστηρίζουν και διαχέουν στην 

κοινωνία την διατροφική πολιτική της χώρας και την πολιτική του υπουργείου υγείας, όπως 

εύκολα μπορείτε να διαπιστώσετε από τις δράσεις μας.  
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Τα μέλη μας στους χώρους εργασίας, ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, με ευθύνη και 

επαγγελματισμό εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και προστατεύουν 

τους πολίτες.  

 Σας καλούμε να μας απαντήσετε για ποιόν λόγο αποκλείονται οι επιστήμονες και τεχνολόγοι 

τροφίμων από την χορήγηση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας και να φροντίσετε άμεσα 

προς αποκατάσταση της ανωτέρω αδικίας καθώς πλήθος ειδικοτήτων με παρόμοια 

δραστηριότητα το λαμβάνει. Επιφυλασσόμαστε δε για την υποστήριξη των μελών μας, που 

εργάζονται στο τομέα υγείας με κάθε νόμιμο μέσον. 

                                                                          Με εκτίμηση 
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