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ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

 

Του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύλλογος 

Φυσικοθεραπευτών» (ΠΣΦ-ΝΠΔΔ), που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος 

Αλεξάνδρας 34 και εκπροσωπείται νομίμως 

            

 

Αξιότιμα Μέλη της Επιτροπής, 

 

 Ο ΠΣΦ συστήθηκε δυνάμει των διατάξεων του Νόμου 3599/2007 και έκτοτε 

λειτουργεί ως επαγγελματικός σύλλογος- ΝΠΔΔ σωματειακής φύσης – όλων των 

φυσικοθεραπευτών της χώρας, προβλεπομένης της υποχρεωτικής εγγραφής τους 

στα μητρώα του. Ενόψει της ως άνω φύσεώς του ο ΠΣΦ διατηρεί εύλογο 

ενδιαφέρον για κάθε ζήτημα που άπτεται της άσκησης του φυσικοθεραπευτικού 

επαγγέλματος και των πάσης φύσεως δικαιωμάτων και συμφερόντων των μελών 

του. 

 Υπ’ αυτήν την έννοια ο ΠΣΦ νομιμοποιείται να παρέμβει και να εκθέσει τις 

απόψεις του γύρω από το ζήτημα του προσδιορισμού των φυσικοθεραπευτών ως 

δικαιούχων του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του άρθρου 18 

του Νόμου 4354/2015, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 396 του Νόμου 

4512/2018. 

   
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

Ημερομηνία: 26/3/2018 

Αρ. Πρωτ.: 186/2018 

Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 34-Αθήνα   

Ταχ. Κώδικας :11473 

Τηλέφωνο :210-8213905/210-8213334 

FAX  :210-8213760 

E-mail  :ppta@otenet.gr 

Website :www.psf.org.gr 

 

ΠΡΟΣ :     

 Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα 

Ξανθό 

 Επιτροπή του άρθρου 396§1 

ΤΟΥ Ν. 4512/2018 



 Ενόψει, λοιπόν, της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/14511/0004/12-03-2018 Κοινής 

Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών, Υγείας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 

δυνάμει της οποίας συγκροτήθηκε και ορίστηκαν τα μέλη της Διυπουργικής 

Επιτροπής Σας με έργο την επεξεργασία και υποβολή πρότασης μεταρρύθμισης του 

καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, ήδη δια 

του παρόντος ο ΠΣΦ επιθυμεί να θέσει υπόψη Σας ορισμένα κρίσιμα στοιχεία και 

επιχειρήματα, που καταδεικνύουν την αναγκαιότητα χορήγησης του συγκεκριμένου 

επιδόματος και στους φυσικοθεραπευτές που απασχολούνται σε δημόσιες δομές 

παροχής υπηρεσιών φροντίδας και υγείας.  

 

1. Εισαγωγικώς θα πρέπει να παρατηρηθεί, ότι η προφανής δικαιολογητική βάση 

της θέσπισης του εν λόγω επιδόματος, όπως αυτή προκύπτει ήδη από τις ρυθμίσεις 

του άρθρου 15§1 του Νόμου 4024/2011 και της κατ’εξουσιοδότηση εκδοθείσας 

υπ’αριθμ. οικ.2/16519/0022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 

Β΄465/24/02/2012), ανευρίσκεται στην παροχή εργασίας των δικαιούχων του 

συγκεκριμένου επιδόματος στους ιδιαίτερους χώρους των Νοσοκομείων, των 

Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), 

των Κέντρων Υγείας, των Κέντρων Ψυχικής Υγείας, των Ν.Π.Δ.Δ. του Τομέα Πρόνοιας 

και των Αγροτικών Ιατρείων τα οποία υπάγονται στα Δημόσια Νοσοκομεία, καθώς 

και η καθημερινή επαφή τους με ασθενείς παντός τύπου.  

Με άλλα λόγια ο νομοθέτης και η κανονιστικώς δρώσα διοίκηση καθιέρωσαν την 

καταβολή του επίμαχου επιδόματος στηριζόμενοι στις ιδιαίτερες συνθήκες 

απασχόλησης του προσωπικού των ανωτέρω φορέων, που σχετίζονται άμεσα με 

την καθημερινή έκθεση σε περιβάλλον με πλήθος ασθενών, την έκθεση σε 

φάρμακα κάθε τύπου, όπως και την έκθεση σε ιογενείς εν γένει παράγοντες.  

Η περαιτέρω διάκριση, ως προς το ύψος του εν λόγω επιδόματος, μεταξύ του 

προσωπικού των Κατηγοριών Α΄, Β΄ και Γ΄, όπως οι εν λόγω κατηγορίες 

προβλέπονται από την προαναφερθείσα ΚΥΑ, στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο 

στην διαφοροποίηση των κλάδων, εις τους οποίους ανήκει το προσωπικό αυτό. 

Όπως θα καταδειχθεί και κατωτέρω, η φύση των παρεχομένων υπηρεσιών εκ 

μέρους των υπαλλήλων του κλάδου των φυσικοθεραπευτών, καθώς και οι 

συνθήκες της καθημερινής απασχόλησής τους προσομοιάζουν πλήρως με τις 

αντίστοιχες συνθήκες απασχόλησης του προσωπικού των κλάδων της Κατηγορίας 

Α΄, γεγονός που δεν δύναται να δικαιολογήσει την καθολική εξαίρεσή τους από την 

καταβολή του ένδικου επιδόματος ή την ένταξή τους σε κατώτερη κατηγορία. 

 

2. Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμη η συνοπτική παρουσίαση των βασικών 

χαρακτηριστικών του φυσικοθεραπευτικού επαγγέλματος και των όρων – συνθηκών 

ασκήσεώς του.  

Ειδικότερα, Φυσικοθεραπεία είναι η μοναδική επιστήμη και επάγγελμα, που 

στοχεύει στην πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, 



συγγενών και επίκτητων καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν 

διαταραχές στο ερειστικό μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό 

σύστημα, βοηθώντας, έτσι, τον άνθρωπο σε όλη τη διάρκεια της ζωής του να 

παραμείνει λειτουργικός και ενεργό μέλος της κοινωνίας. 

Οι φυσικοθεραπευτές εργάζονται σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο, αυτοδύναμα ή σε 

συνεργασία με ιατρούς, σχεδιάζοντας πάντα εξατομικευμένα προγράμματα για 

κάθε ένα από τους ασθενείς.  

Οι φυσικοθεραπευτές δύνανται να στελεχώνουν όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα και 

όλες τις δομές υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης της χώρας. 

Αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του επιστημονικού προσωπικού αυτών, ενώ στα 

νοσηλευτικά ιδρύματα αποτελούν προσωπικό του παραϊατρικού τμήματος που 

υπάγεται στην ιατρική Υπηρεσία των Νοσοκομείων.  

Πιο συγκεκριμένα απασχολούνται σε: 

• Θαλάμους νοσηλείας των Γενικών Νοσοκομείων, Ψυχιατρικών και 

Νοσοκομείων Παίδων 

• Μονάδες Εντατικής Θεραπείας – Μ.Ε.Θ. Γενικών Νοσοκομείων 

• Ειδικές Μονάδες και υπομονάδες (ΜΑΦ, ΜΕΠ, Μονάδες Λοιμώξεων, 

Εγκαυμάτων κλπ) των Γενικών Νοσοκομείων  

• Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας των Γενικών Νοσοκομείων και στα 

συνδεόμενα Κέντρα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑ) 

 Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω είναι ευνόητο πως οι φυσικοθεραπευτές 

εργάζονται σε ιδιαίτερα νοσηρά περιβάλλοντα καθώς είναι απόλυτα αναγκαία η 

σωματική επαφή με τον ασθενή, εκθέτοντας όμως τους εαυτούς τους στα σωματικά 

υγρά των ασθενών (σταγονίδια αναπνοής, σίελος, βλέννες, ίδρωτας, ούρα, αίμα) 

και κινδυνεύοντας από μεταδιδόμενα νοσήματα των ασθενών όπως ιοί ηπατίτιδας, 

μηνιγγίτιδας, Ιός HIV και άλλα δερματικά, πνευμονολογικά (φυματίωση), 

ουρολογικά νοσήματα. 

Επιπλέον, σε κλινήρεις καταστάσεις και σε περιπτώσεις κινητικής αναπηρίας των 

ασθενών, οι φυσικοθεραπευτές υποβάλλουν το σώμα τους σε ιδιαίτερη κόπωση για 

την άρση μελών των ασθενών, η οποία πολλές φορές οδηγεί σε επώδυνες παθήσεις 

μυο-σκελετικού συστήματος (κοίλες σπονδυλικής στήλης, τενοντίτιδες κ.α.). 

Ενδεικτικώς αναφέρεται, ότι το Τμήμα Φυσικοθεραπείας εκάστου Νοσοκομείου, 

καλύπτει τις ανάγκες παροχής φυσικοθεραπευτικής φροντίδας στους 

νοσηλευόμενους ασθενείς όλων των Τμημάτων και Κλινικών του Νοσοκομείου. Οι 

φυσικοθεραπευτές, που είναι κατανεμημένοι σε κάθε κλινική, σε στενή συνεργασία 

με τους υπεύθυνους ιατρούς των Τμημάτων και μετά από σχετική παραπομπή, 

αξιολογούν τους ασθενείς και εφαρμόζουν προγράμματα κινητικής και 

καρδιοαναπνευστικής αποκατάστασης σε όσους χρήζουν της σχετικής υποστήριξης. 

Τα προγράμματα φυσικοθεραπείας παρέχονται συστηματικά επί κλίνης, στο χώρο 

νοσηλείας των ασθενών, και για όσο διάστημα απαιτείται από την κατάσταση του 

ασθενούς.  



Τεχνικές Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας εφαρμόζονται, από τους 

εξειδικευμένους φυσικοθεραπευτές, σε όλους τους ασθενείς των χειρουργικών 

κλινικών, προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά, για την αντιμετώπιση των επιπλοκών 

που προκύπτουν στην λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος και 

εκπαιδεύονται οι ασθενείς για την σωστή αναπνευστική λειτουργία. Αντίστοιχα 

προγράμματα αναπνευστικής αποκατάστασης εφαρμόζονται σε ασθενείς κάθε 

κλινικής, οι οποίοι, πρωτογενώς ή δευτερογενώς, παρουσιάζουν αναπνευστικά 

προβλήματα. 

Προγράμματα κινησιοθεραπείας και εξατομικευμένα πρωτόκολλα κινητικής 

αποκατάστασης εφαρμόζονται σε όλους τους ασθενείς, που λόγω της  κατάστασής 

τους ή της μακροχρόνιας νοσηλείας τους, παρουσιάζουν κινητικά ελλείμματα ή 

κινητικές διαταραχές. Η πρώιμη κινητοποίηση όλων των χειρουργικών περιστατικών 

και κυρίως των ορθοπεδικών ασθενών, συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόληψη των 

διαταραχών  και τη δραστική μείωση του χρόνου νοσηλείας των ασθενών.  

Στα Ορθοπεδικά Τμήματα ενός Νοσοκομείου, η φυσικοθεραπεία αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι  της όλης αντιμετώπισης. Οι ασθενείς, με βάση 

συγκεκριμένα πρωτόκολλα, κινητοποιούνται άμεσα, επανεκπαιδεύονται στις 

κινητικές δραστηριότητες και τη βάδιση, με τη χρήση βοηθητικών μέσων και 

εφαρμόζουν προγράμματα μυϊκής ενδυνάμωσης. Αντίστοιχα στη Νευρολογική και 

τη Νευροχειρουργική Κλινική εφαρμόζονται προγράμματα και τεχνικές κινητικής 

λειτουργικής αποκατάστασης, για τα κινητικά ελλείμματα που προκύπτουν από 

βλάβες στο ΚΝΣ. 

Πλήρης και συνεχής φυσικοθεραπευτική κάλυψη παρέχεται σε όλες τις Ειδικές 

Μονάδες του Νοσοκομείου, με αιχμή τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, και τη 

Μονάδα Εγκαυμάτων του Τμήματος Πλαστικής Χειρουργικής και τις Μονάδες 

Αυξημένης Φροντίδας. 

 

3. Εκ του συνόλου των παραπάνω παρατηρήσεων, που εναρμονίζονται πλήρως με 

τα διδάγματα της επιστήμης της φυσικοθεραπείας και αποτυπώνουν με ακρίβεια 

την εργασιακή καθημερινότητα των απασχολουμένων στις δημόσιες δομές υγείας 

φυσικοθεραπευτών, διαπιστώνεται ότι ο αποκλεισμός των φυσικοθεραπευτών από 

την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας είναι 

τουλάχιστον άδικος και αδικαιολόγητος.  

Με άλλα λόγια, δοθέντος ότι οι φυσικοθεραπευτές, ως επαγγελματίες του κλάδου 

της υγείας, απασχολούνται κάτω από τις ίδιες ακριβώς συνθήκες με το προσωπικό 

που ήδη λαμβάνει το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής απασχόλησης, η μη 

καταβολή εις αυτούς του επίμαχου επιδόματος συνιστά αδικαιολόγητη δυσμενή 

διάκριση, η οποία παραβιάζει ευθέως την συνταγματική αρχή της ισότητας και την 

εξ αυτής απορρέουσα αρχή της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων, όπως αυτή 

έχει πλέον καθιερωθεί δια της παγίας νομολογίας των εθνικών και ευρωπαϊκών 

δικαστηρίων. 



Ως εκ τούτου ευελπιστούμε ότι η Επιτροπή Σας, με γνώμονα τις παραπάνω σκέψεις, 

θα κατατάξει τους φυσικοθεραπευτές μεταξύ των δικαιούχων του επιδόματος 

επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. 

 

4. Προς επίρρωση των ανωτέρω σκέψεων μνημονεύονται οι διατάξεις του άρθρου 

2.4 της Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας μεταξύ του σωματείου με την 

επωνυμία «Σύνδεσμος Ελληνικών Κλινικών» και της δευτεροβάθμιας 

συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Ομοσπονδία Συλλόγων 

Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδος» (ΟΣΝΙΕ), σύμφωνα με τις οποίες ρητώς 

συνομολογείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών η καταβολή επιδόματος 

επικινδύνου και ανθυγιεινής εργασίας σε διαφόρους κλάδους απασχολουμένων, 

συμπεριλαμβανομένων και των Φυσικοθεραπευτών.  

Με άλλα λόγια, στην επίμαχη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας γίνεται ευθέως δεκτό, 

ότι οι φυσικοθεραπευτές ομού μετά των νοσηλευτών, ιατρών, μαιών και λοιπών 

κλάδων εργαζομένων δικαιούνται του αυτού επιδόματος, ως απασχολούμενοι υπό 

τις αυτές συνθήκες.  

 

5. Περαιτέρω, προκειμένου να καταδειχθεί η επιβαλλόμενη όμοια αντιμετώπιση 

των φυσικοθεραπευτών με το προσωπικό της νοσηλευτικής υπηρεσίας 

επισημαίνονται τα κάτωθι : Σύμφωνα με τις προϊσχύσασες διατάξεις του άρθρου 

8§5 του Νόμου 3205/2003 (Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 

Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και 

αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος 

και άλλες συναφείς διατάξεις, ΦΕΚ Α΄ 297), «Εκτός από το βασικό μισθό του κάθε 

μισθολογικού κλιμακίου, όπως αυτός ορίζεται στο προηγούμενο άρθρο, 

χορηγούνται και τα εξής επιδόματα κατά μήνα: Α. 1) (…), 5) Νοσοκομειακό και 

τροφής, για το προσωπικό των Νοσοκομείων, των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας 

της χώρας, του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), των Κέντρων Υγείας, 

των Ν.Π.Δ.Δ. του Τομέα Πρόνοιας και των Κέντρων Ψυχικής Υγείας, οριζόμενο ως 

εξής:  

α. Για το προσωπικό νοσηλευτικής υπηρεσίας, εργαστηρίων, των κλάδων ΤΕ 

Φυσικοθεραπευτών, ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου και Καθαριότητας, σε διακόσια 

σαράντα ευρώ (240 €).  

β. Για το τεχνικό προσωπικό και προσωπικό εργαζόμενο στην εστίαση, καθώς και το 

λοιπό προσωπικό σε διακόσια δέκα ευρώ (210 €).  

γ. Για το προσωπικό που υπηρετεί στα αντικαρκινικά νοσοκομεία, τα ποσά των 

περιπτώσεων α' και β' προσαυξάνονται κατά δέκα ευρώ (10 €), αντίστοιχα.  

δ. Για το προσωπικό που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 105 του Ν. 

2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α'), "τα πληρώματα των ασθενοφόρων του Εθνικού Κέντρου 

Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), τους νοσηλευτές του Ε. Κ. Α. Β. και τους 

αποσπασμένους υπαλλήλους, που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως πληρώματα 



ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β.," τα ποσά των περιπτώσεων α' και β' προσαυξάνονται 

κατά δεκαπέντε ευρώ (15 Ε), αντίστοιχα (…)».  

Όπως σαφώς προκύπτει εκ των ανωτέρω, μέχρι και το έτος 2011 ο έλληνας 

νομοθέτης, εξ απόψεως χορήγησης επιδομάτων, αντιμετώπιζε με τον ίδιο ακριβώς 

τρόπο τους Φυσικοθεραπευτές με το προσωπικό της νοσηλευτικής υπηρεσίας, των 

εργαστηρίων και της καθαριότητας, απονέμοντας εις όλους το ίδιο ποσό του ήδη 

καταργηθέντος νοσοκομειακού επιδόματος, αναγνωρίζοντας, προφανώς, ότι 

παρέχουν τις υπηρεσίες τους κάτω από τις αυτές συνθήκες απασχόλησης.  

Ωστόσο, μετά την θέση σε ισχύ των διατάξεων του άρθρου 15 του Νόμου 

4024/2011 και της κατ’ εξουσιοδότηση τούτων εκδοθείσας υπ’ αριθμ. 

οικ.2/16519/0022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, χωρίς να έχει αλλάξει έστω και 

κατ’ ελάχιστον η φύση και ο τρόπος παροχής υπηρεσιών από τους υπαλλήλους των 

προαναφερθέντων κλάδων, μεταβλήθηκε η αντιμετώπιση των παραπάνω 

επαγγελματιών δια της εξαίρεσης των Φυσικοθεραπευτών από το δικαίωμα 

καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Η μεταστροφή 

αυτή έλαβε χώρα χωρίς προφανή δικαιολογητική βάση, δοθέντος ότι τα πραγματικά 

περιστατικά, και δη η φύση των παρεχομένων υπηρεσιών φυσικοθεραπείας στα 

νοσοκομεία, δεν μεταβλήθηκαν εντός του έτους 2011, ώστε να εξηγείται η ως άνω 

διαφορετική μεταχείριση.  

Θα μπορούσε, μάλιστα, να υποστηριχθεί, ότι η κανονιστικώς δρώσα διοίκηση 

«ξέχασε» να συμπεριλάβει και τους Φυσικοθεραπευτές μεταξύ των δικαιούχων του 

επίμαχου επιδόματος, δοθέντος ότι επί σειρά ετών ο νομοθέτης τους επεφύλασσε 

ισότιμη μεταχείριση, εξ απόψεως επιδοματικής πολιτικής, με το προσωπικό της 

νοσηλευτικής υπηρεσίας, των εργαστηρίων και της καθαριότητας.  

 

6. Συμπερασματικά, ενόψει του πλαισίου των επαγγελματικών δικαιωμάτων των 

πτυχιούχων φυσικοθεραπευτών αλλά και της σταθερής επί σειρά ετών 

αντιμετώπισής τους από τις διατάξεις του Νόμου 3205/2003 προκύπτει, ότι η 

εργασία ή άλλως οι υπηρεσίες του φυσικοθεραπευτή παρέχονται δίπλα στον 

ασθενή, που χρειάζεται την θεραπευτική του παρέμβαση. Εντεύθεν, ο 

επαγγελματικός χώρος του φυσικοθεραπευτή, δηλαδή ο χώρος όπου παρέχει τις 

υπηρεσίες του ως δημόσιος υπάλληλος, είναι πρωτίστως το δωμάτιο της κλινικής.   

Επομένως, οι συνθήκες απασχόλησης των φυσικοθεραπευτών, όπως αυτές 

διαμορφώνονται από τη φύση του επαγγέλματος και τον κύκλο των 

επαγγελματικών τους δικαιωμάτων – καθηκόντων, είναι πανομοιότυπες με τις 

συνθήκες απασχόλησης του προσωπικού της νοσηλευτικής υπηρεσίας, των 

εργαστηρίων καθώς και του προσωπικού Καθαριότητας.  

Με άλλα λόγια άπαντες οι φυσικοθεραπευτές έρχονται καθημερινά σε άμεση 

επαφή με τους πάσης φύσεως ασθενείς και με το περιβάλλον όπου νοσηλεύονται, 

παρέχοντας απευθείας εις αυτούς τις υπηρεσίες τους. Κατ’αυτόν τον τρόπο 

εκτίθενται σε πλήθος ασθενειών, ιώσεων, δερματολογικών παθήσεων κλπ., ήτοι σε 

παράγοντες που απειλούν διαρκώς την προσωπική τους υγεία. 



Ενόψει, λοιπόν, όλων των ανωτέρω στοιχείων η εξαίρεση των φυσικοθεραπευτών 

από την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας κρίνεται 

ως άδικη, ενώ συνιστά αναμφίβολα μια εις βάρος τους δυσμενή διάκριση, που 

ερμηνεύεται ως άνιση μεταχείριση έναντι άλλων κλάδων προσωπικού, όπως του 

προσωπικού της νοσηλευτικής υπηρεσίας, των εργαστηρίων, καθώς και του 

προσωπικού Καθαριότητας. Όλοι οι υπάλληλοι των ανωτέρω κλάδων παρέχουν τις 

υπηρεσίες τους υπό τους αυτούς όρους και συνθήκες με τους φυσικοθεραπευτές, 

λαμβάνουν, ωστόσο, το επίμαχο επίδομα και μάλιστα στην πλέον αυξημένη εκδοχή 

του. 

7. Επικουρικώς αναφέρεται, ότι στο πλαίσιο συζήτησης του νομοσχεδίου με τίτλο 

«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 

επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», ενώπιον της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων 

της Βουλής των Ελλήνων, τοποθετήθηκε ο Πρόεδρος του ΠΣΦ, κάνοντας λόγο περί 

της ανάγκης να συμπεριληφθούν μεταξύ των δικαιούχων του επιδόματος 

επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και οι φυσικοθεραπευτές που 

απασχολούνται στις δημόσιες δομές υγείας. Δικαιολογητική βάση του 

συγκεκριμένου αιτήματος αποτέλεσαν, προφανώς, οι συνθήκες απασχόλησης των 

φυσικοθεραπευτών, που ουδόλως διαφέρουν από τις αντίστοιχες συνθήκες 

απασχόλησης των νοσηλευτών στα δημόσια νοσοκομεία όλης της χώρας. 

 Ωστόσο, αυτό που έχει μείζονα σημασία, είναι η μετέπειτα τοποθέτηση του 

ίδιου του Υπουργού Υγείας επί των παρατηρήσεων που προηγήθηκαν από τους 

εκπροσώπους των ενδιαφερομένων φορέων, μεταξύ, δε, τούτων και του ΠΣΦ. 

 Κρίνουμε εν προκειμένω απαραίτητη την παράθεση αυτούσιου χωρίου από 

την ομιλία του Υπουργού Υγείας, όπως αποτυπώνεται στα οικεία Πρακτικά, όπου 

αναφέρονται τα εξής χαρακτηριστικά : «Υπάρχουν δίκαια αιτήματα, τα οποία 

αναδείχθηκαν, όπως για παράδειγμα, το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας των 

φυσικοθεραπευτών». 

 Εκ της φράσεως τούτης προκύπτει με σαφήνεια, ότι δια στόματος του ίδιου 

του Υπουργού Υγείας αναδεικνύεται με τον πλέον δημόσιο και πανηγυρικό τρόπο ο 

δίκαιος χαρακτήρας του αιτήματος των φυσικοθεραπευτών περί της καταβολής του 

επίμαχου επιδόματος. Με άλλα λόγια ο Υπουργός Υγείας συνομολογεί επί της 

ουσίας, ότι οι φυσικοθεραπευτές που δεν λαμβάνουν το εν λόγω επίδομα 

αδικούνται. Με τον τρόπο αυτό εμμέσως πλην σαφώς και από τα πλέον επίσημα 

χείλη αναγνωρίζεται, ότι οι φυσικοθεραπευτές των δημόσιων δομών παροχής 

υπηρεσιών υγείας εργάζονται κάτω από τέτοιες συνθήκες, που δικαιολογούν 

απόλυτα την εις αυτούς καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής 

εργασίας, ώστε η μη καταβολή του να συνιστά αδικία. 

 

  

 

 



ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

 Με τις σκέψεις αυτές, ο ΠΣΦ θεωρεί ότι η Επιτροπή Σας θα πρέπει να 

εκτιμήσει με προσοχή τις συνθήκες απασχόλησης των φυσικοθεραπευτών στις 

δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών φροντίδας και υγείας και να συμπεριλάβει 

στην τελική της πρόταση και τους φυσικοθεραπευτές μεταξύ των δικαιούχων του 

επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. 

 Σας προσκομίζουμε βεβαιώσεις των διοικητών των νοσοκομείων, σχετικά με 

το έργο των φυσικοθεραπευτών που εργάζονται στα δημόσια νοσοκομεία 

 Παραμένοντας στην διάθεσή Σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση, θα 

παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον τις εργασίες της Επιτροπής Σας, 

δηλώνοντας πρόθυμοι να συνδράμουμε καθ’ οιονδήποτε τρόπο το έργο της. 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 
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