
 

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση επιδόματος στους εργαζόμενους φυσικοθεραπευτές των 

μονάδων εντατικής θεραπείας» 

 

Αξιότιμοι κύριοι, 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου https://www.in.gr/2020/12/02/in-

tv/ekpompes/ektakto-efapaks-epidoma-eos-700-eyro-stous-ergazomenous-stis-

meth/, αναφέρεται: «Έκτακτο εφάπαξ επίδομα έως 700 ευρώ θα δοθεί στους 

εργαζόμενους στις ΜΕΘ-H πληρωμή θα γίνει εφάπαξ και σύμφωνα με πληροφορίες 

του MEGA θα δοθεί πριν τα Χριστούγεννα και μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 700 

ευρώ.» 

Θα θέλαμε να σας θυμίσουμε ότι στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας σε όλη 

την επικράτεια, παρέχουν τις υπηρεσίες τους και οι φυσικοθεραπευτές των 

Νοσοκομείων. Το Υπουργείο Υγείας άλλωστε, αναγνωρίζοντας το έργο τους, 

προέβλεψε την πρόσληψη 100 φυσικοθεραπευτών για τις ανάγκες λειτουργίας των 

νέων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (άρθρο 11 ν.4737/2020). 

Σύμφωνα με το νόμο: «Οι ως άνω θέσεις συστήνονται για τη στελέχωση με 

εξειδικευμένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των πρόσθετων κλινών νοσηλείας 

των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) των νοσοκομείων της χώρας, πέραν 

των υφισταμένων μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος οργανικών θέσεων σε 

Μ.Ε.Θ.». 
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Σας θυμίζουμε ότι οι εργαζόμενοι φυσικοθεραπευτές των Μ.Ε.Θ δεν έλαβαν 

το επίδομα που χορηγήθηκε με την πρωτοβουλία και συνδρομή του Ιδρύματος 

«Σταύρος Νιάρχος». 

Πιστεύουμε ότι οι φυσικοθεραπευτές που παρέχουν υπηρεσίες στις Μ.Ε.Θ 

θα περιληφθούν αυτή τη φορά στους δικαιούχους του επιδόματος γιατί η 

επανάληψη της ίδιας αμέλειας θα προσβάλλει ευθέως τη συνταγματική αρχή της 

ισότητας, καθιερώνοντας μια δυσμενή διάκριση σε βάρος των φυσικοθεραπευτών, 

μη ευρίσκουσα έρεισμα στην εξυπηρέτηση υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος. 

Η ανισότητα αυτή θα πρέπει να αποκατασταθεί μέσω της απόδοσης του 

επιδόματος και στους φυσικοθεραπευτές εργαζόμενους στις ΜΕΘ.  

Γνωρίζοντας το δίκαιο του αιτήματός μας, αναμένουμε να συμπεριληφθούν 

οι φυσικοθεραπευτές στη χορήγηση του παραπάνω αναφερόμενου έκτακτου 

επιδόματος. 
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