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ΘΕΜΑ: «Επίδομα ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας στους φυσικοθεραπευτές
εργαζόμενους σε δημόσιες δομές»

Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής,

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) συστάθηκε 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 Ν. 4354/2015, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 396 του Ν. 4512/2018.
Σε συνέχεια προηγούμενου υπομνήματός του ΠΣΦ προς την Επιτροπή υπ’
αριθμ. πρωτ. 186/2018, θα θέλαμε να ληφθεί υπόψη ως πρόσθετο κριτήριο
εξέτασης ένταξης των φυσικοθεραπευτών στους δικαιούχους του επιδόματος
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και το καθεστώς εργασίας σε βάρδιες.
Στα μεγάλα νοσοκομεία της χώρας, τα οποία έχουν επάρκεια προσωπικού,
οι φυσικοθεραπευτές εργάζονται με βάρδιες τόσο τις καθημερινές, πρωί και
απόγευμα, όσο και τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, όπως ισχύει και στα
επαγγέλματα των ιατρών και των νοσηλευτών. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε τα
παρακάτω νοσοκομεία που εφαρμόζεται το καθεστώς βάρδιας στους εργαζόμενους
φυσικοθεραπευτές: Στο νομό Αττικής, το Γ.Ν. «Ο Ευαγγελισμός», Γ.Ν. «Ελευσίνας
«Θριάσιο», Γ.Ν. Αττικής «ΚΑΤ», Π.Γ.Ν. Αττικόν, και στο νομό Θεσσαλονίκης, το
Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο».
Οι φυσικοθεραπευτές, όπως ήδη γνωρίζετε παρέχουν τις υπηρεσίες τους
κάτω από εξαιρετικά αντίξοες, επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες και εκτίθενται
καθημερινά εις ένα εξαιρετικά νοσογόνο περιβάλλον απασχόλησης, με βιολογικούς
(ασθένειες, ιώσεις, δερματολογικές παθήσεις και μεταδοτικά νοσήματα),
εργονομικούς και ψυχοκοινωνικούς παράγοντες, που απειλούν σε καθημερινή
βάση την προσωπική τους υγεία, και έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά με
διαφορετικής

βαρύτητας

περιστατικά,

που

χρήζουν

φυσικοθεραπευτικής

παρέμβασης και σε πολλές περιπτώσεις με επώδυνες παθήσεις του μυοσκελετικού
συστήματος.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, θεωρούμε πως οι φυσικοθεραπευτές του
δημόσιο τομέα, πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια συσχέτισης βλαπτικών
παραγόντων με την επικινδυνότητα και νοσηρότητα του επαγγέλματός τους, ώστε
να υπαχθούν στους δικαιούχους του επικίνδυνου και ανθυγιεινού επιδόματος.
Με εκτίμηση,
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