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ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Σιάση εργασία5 προκήρυξε ο Πανελλήνΐ05 Σύλλογο5 Φυσικοθεραπευιών για
ιην Τειάριη 2 Δεκεμβρίου 2020 με αίιημα ιην ένιαξη ιου κλάδου σια Βαρέα και
Ανθυγιεινά Επαγγέλματα και ιην χορήγηση ιου επιδόμαΐ05 ανθυγιεινή5 εργασία5 oious
φυσικοθεραπευιέ5 ιων Δημοσίων Δομών Υγεία5 και ripôvoias Με επείγουσα επισιολή
ιου npos tous αρμόδιου5 Ynoupyoùs ο Π Σ Φ επισημαίνει neos καιά m διάρκεια ms
πανδημία5 από ιον κορονοϊό οι φυσικοθεραπευιέ5 μαζί με tous laipoùs και ious
νοσήλευα εργάζονιαι κάιω από εξαιρετικά ανιίξοε5 επικίνδυνε5 και ανθυγιεινέ5
συνθήκε5 οι φυσικοθεραπευιέ5 Σήμερα σύμφωνα με ια επίσημα σιοιχεία ιου Π Σ Φ
σε πολλά Νοσοκομεία που νοσηλεύονιαι ασθενεί5 με Covid-19 έχουν προσβληθεί
εργαζόμενοι φυσικοθεραπευιέ5 από κορονοϊό λόγω ιων υπηρεσιών που παρέχουν σια
πλαίσια ιων καθηκόνιων ious Ο ΠΦΣ υπενθυμίζει επίση5 όιι οι φυσικοθεραπευιέ5
καιά ιην παροχή ιων υπηρεσιών ious έρχονιαι σε άμεση και σιενή επαφή για
παραιειαμένο χρόνο με ious νοσηλευόμενου5 ασθενεί5

Qs εκ ιούιου ιο διαχρονικό αίιημα ιου Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευιών
περί ins άμεση5 ένιαξη5 ιων φυσικοθεραπευιών αφεν05 σιο καθεσιώ5 ιων Β.Α.Ε

αφειέρου oious ôikoiolixous ιου επιδόμαΐ05 επικίνδυνη5 και ανθυγιεινή5 εργασία5 που
έχει χαρακιηρισιεί πολλέ5 φορέ5 δίκαιο από ιην Πολιιική Ηγεσία θα πρέπει επιιέλου5
να ικανοποιηθεί ιονίζειαι σιη σχειική επισιολή Ο ΠΦΣ μνημονεύει επίση5 ιην ύπαρξη
σχειική5 δικασιική5 απόφαση5 ιου Διοικηιικού Εφειείου Αθηνών που δικαιώνει πλήρω5 ιην
αξίωση ιων φυσικοθεραπευιών ιου ΚΑΤ περί ins καιαβολή5 ιου επιδόμαΐ05 επικίνδυνα και

ανθυγιεινήΒ εργασία5 ενόψει ιων συνθηκών απασχόλησή5 ious
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Στάση εργασίας από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών
Στάση εργασίας προκήρυξε ο  Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών για  την Τετάρτη 2
Δεκεµβρίου 2020, µε αίτηµα την ένταξη του κλάδου στα Βαρέα  και Ανθυγιεινά  Επαγγέλµατα  και τη
χορήγηση του επιδόµατος ανθυγιεινής εργασίας στους φυσικοθεραπευτές των Δηµοσίων Δοµών Υγείας και
Πρόνοιας

Στάση εργασίας των φυσικοθεραπευτών των Νοσοκοµείων όλης της χώρας, για την Τετάρτη 2 Δεκεµβρίου
2020, προκήρυξε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ. Αίτηµα της κινητοποίησης, η
οποία έχει την κάλυψη και της ΠΟΕΔΗΝ, είναι η  άµεση ένταξη όλων των Φυσικοθεραπευτών των
Δηµοσίων δοµών Υγείας και Πρόνοιας, στο καθεστώς των βαρέων και  ανθυγιεινών επαγγελµάτων (Β.Α.Ε.)
και η χορήγηση στους δικαιούχους του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Με επείγουσα επιστολή του προς τους αρµόδιους Υπουργούς, η οποία κοινοποιείται στον Πρωθυπουργό, ο
Π.Σ.Φ. επισηµαίνει πως κατά τη διάρκεια της πανδηµίας από τον κορωνοϊό, σύσσωµη η ελληνική κοινωνία
συνειδητοποίησε τον βαθµό και την έκταση του επικίνδυνου και ανθυγιεινού χαρακτήρα της εργασίας του
υγειονοµικού προσωπικού στις Δηµόσιες Δοµές Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Σε αυτόν, µαζί µε τους ιατρούς
και τους νοσηλευτές, εργάζονται κάτω από εξαιρετικά αντίξοες, επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες οι
φυσικοθεραπευτές.  

Σήµερα σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του Π.Σ.Φ σε πολλά  Νοσοκοµεία που νοσηλεύονται ασθενείς µε
Covid-19, έχουν προσβληθεί εργαζόµενοι φυσικοθεραπευτές από κορωνοϊό λόγω των υπηρεσιών που
παρέχουν στα πλαίσια των καθηκόντων του.

Είναι γνωστό ότι οι φυσικοθεραπευτές, κατά την παροχή των υπηρεσιών τους, εργάζονται σε θαλάµους
νοσηλείας, όπως ακριβώς και οι άλλοι επαγγελµατίες υγείας (ιατροί, νοσηλευτές, παρασκευαστές  κ.λπ..),
ενώ έρχονται σε άµεση και στενή επαφή για παρατεταµένο χρόνο µε τους νοσηλευόµενους ασθενείς.

Ως εκ τούτου, το διαχρονικό αίτηµα του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών περί της άµεσης
ένταξης των φυσικοθεραπευτών, αφενός στο καθεστώς των Β.Α.Ε., αφετέρου στους δικαιούχους του
επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, που έχει χαρακτηριστεί πολλές φορές δίκαιο από την
 Πολιτική Ηγεσία, θα πρέπει, επιτέλους, να ικανοποιηθεί.    

Άλλωστε, λαµβάνοντας υπόψη την πρόσφατη απάντηση του Αναπληρωτή  Υπουργού Οικονοµικών, κ.
Σκυλακάκη «η Διοίκηση έχει υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις και να
προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής», θα θέλαµε
να µνηµονεύσουµε την ύπαρξη σχετικής δικαστικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, (Αρ.
Απόφασης: 75/2020), που δικαιώνει πλήρως την αξίωση των φυσικοθεραπευτών του ΚΑΤ περί της
καταβολής του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, ενόψει των συνθηκών απασχόλησής
τους.  

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ. κ. Πέτρος Λυµπερίδης δήλωσε σχετικά:

Δεν είναι λίγες οι φορές που επιβεβαιώθηκε από τα πλέον επίσηµα χείλη πόσο σηµαντικό αλλά και
επικίνδυνο είναι το έργο των εργαζόµενων στα Νοσοκοµεία.

Σήµερα όµως έχουµε και πολλούς νοσούντες φυσικοθεραπευτές εργαζόµενους στα νοσοκοµεία.

Γιατί  ειδικά οι φυσικοθεραπευτές, έχουν παρατεταµένη επαφή µε όσους παρέχουν υπηρεσίες είτε στις
ΜΕΘ, είτε στους θαλάµους νοσηλείας – αυτό είναι το έργο µας. Σύµφωνα µε επίσηµο άρθρο του Π.Ο.Υ.
(https://psf.org.gr/psf-news-6427.htm), οι φυσικοθεραπευτές έχουν σηµαντικό ρόλο στην αποκατάσταση των
ασθενών µε COVID-19 µε την  παρέµβαση του φυσικοθεραπευτή στην αρχή της νοσηλείας να θεωρείται
εξόχως σηµαντική.

Είναι σαφές ότι υπάρχει ευθεία έκθεσή των φυσικοθεραπευτών στις πάσης φύσεως σωµατικές εκκρίσεις
των ασθενών (όπως π.χ. σταγονίδια αναπνοής-βήχα, σίελος, βλέννες, ίδρωτας, ούρα, αίµα) και,
συµπερασµατικά, στον κίνδυνο µόλυνσης από µεταδοτικά νοσήµατα.

Επίσης, κατά την παροχή φυσικοθεραπείας σε κλινήρεις ασθενείς µε µόνιµη ή παροδική κινητική αναπηρία,
οι φυσικοθεραπευτές αναγκαστικώς καταπονούν το σώµα τους για την άρση µελών των ασθενών, για την
έγερση από την κλίνη, για τις ασκήσεις ισορροπίας κ.λπ.., γεγονότα που οδηγούν σε επώδυνες παθήσεις
του µυοσκελετικούσυστήµατος.

Ειδικά στο σκέλος του αιτήµατος για το επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που το διοικητικό
Εφετείο Αθηνών δικαιώνει τους συναδέλφους, η ΑΜΕΣΗ χορήγησή του είναι υποχρέωση που προκύπτει
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από το Σύνταγµα.

Γι αυτό προκηρύξαµε την στάση εργασίας στις 2 Δεκεµβρίου 2020 και καλούµε την Κυβέρνηση:

– να χορηγήσει το επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, και

– να εντάξει τους φυσικοθεραπευτές στο καθεστώς των βαρέων και  ανθυγιεινών επαγγελµάτων (Β.Α.Ε.).  
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