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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 

 
 
 
ΘΕΜΑ: «Ένταξη εργαζομένων φυσικοθεραπευτών στους δικαιούχους της 
χρηματικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος» 
 

 

Αξιότιμοι κύριοι,  

Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη 

διάθεση οικονομικής προσφοράς (δωρεάς) του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, στο 

υγειονομικό προσωπικό που εργάζεται στις ΜΕΘ των νοσοκομείων αναφοράς για 

τον COVID-19. Στην ανακοίνωση με τίτλο «Άμεση Υποστήριξη Εργαζόμενων στις 

ΜΕΘ των Νοσοκομείων Αναφοράς», αναφέρεται ότι δικαιούχοι της ενίσχυσης, 

ύψους 7,5 εκατ. ευρώ, θα είναι οι περίπου 5000 νοσηλευτές, γιατροί και προσωπικό 

καθαριότητας των παραπάνω ΜΕΘ. 

https://www.snf.org/el/protoboulies/diethnis-protoboulia-drasis-gia-ton-covid-19/  
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Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών με το έγγραφο υπ’ αριθμ. 

πρωτ. 168/2020, έχει ζητήσει την παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας στο Ι.Σ.Ν., για 

να ενημερωθεί το Δ.Σ. του Ι.Σ.Ν. από την αρμόδια αρχή, για το ρόλο της 

φυσικοθεραπείας στους ασθενείς που πάσχουν από τον κορονοϊό, ώστε να 

ενταχθούν και οι φυσικοθεραπευτές που εργάζονται στις δομές υγείας της χώρας, 

στους δικαιούχους της οικονομικής προσφοράς του Ιδρύματος σε όσους εργάζονται 

στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της πανδημίας στη χώρα μας, αντιμετωπίζοντας 

τους ισότιμα ως μέλη της ομάδας παρέμβασης στους ασθενείς με Covid-19.  

Λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη επιστολή της ΠΟΕΔΗΝ για την 

χρηματική δωρεά στους υγειονομικούς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ζητάμε εκ 

νέου την παρέμβαση του Υπουργείου ώστε να συμπεριληφθούν και οι 

φυσικοθεραπευτές στους δικαιούχους της οικονομικής προσφοράς. 

Είμαστε στη διάθεση σας για περαιτέρω διευκρινήσεις.  

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 
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