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Η Δ.Ε. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ, ΣΕ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ, ΕΚΦΡΑΖΕΙ
ΤΑ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΑΙΡΟΥΣΗ.
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H Δ.Ε. του Περιφερειακού Τµήµατος Δ. Μακεδονίας του Πανελλήνιου συλλόγου
Φυσικοθεραπευτών εκφράζει τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του

εκλιπόντος Δ. Δαϊρούση
Η Δ.Ε. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ, ΣΕ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ, ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΑ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ
ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΑΙΡΟΥΣΗ. ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΤΙΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΗΜΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
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Αντιδράσεις για τον αποκλεισµό των νοσοκοµειακών φυσικοθεραπευτών από
τα ΒΑΕ

 

Είδε το φως της δημοσιότητας το πόρισμα της επιτροπής κρίσεως
βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων του υπουργείου Εργασίας.
Ο Σύλλογος των Φυσικοθεραπευτών Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας,
κάνει λόγο σε έγγραφο του προς τους βουλευτές της
Αιτωλοακαρνανίας για “μεροληπτικό αποκλεισμό του κλάδου των
φυσικοθεραπευτών από τα ΒΑΕ σε αντίθεση με τους υπόλοιπους
υγειονομικούς κλάδους που δικαίως εντάχθεισαν”.
Συγκεκριμένα:
“Οι Νοσοκομειακοί φυσικοθεραπευτές – συνάδελφοι μας “προδομένοι”
ήρωες της πρώτης γραμμής, προσφέρουν χρόνια τώρα τις υπηρεσίες
τους στις ΜΕΘ, ΜΑΦ ,κλινικές των Γενικών νοσοκομείων , στα
διασυνδεόμενα με αυτά κέντρα αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ) και στη
συγκυρία της πανδημίας στις ΜΕΘ COVID και ΚΛΙΝΙΚΕΣ COVID.
Mε κίνδυνο τη ζωή τους, όπως και οι υπόλοιποι Γιατροί -Νοσηλευτές, με
πλειάδα συναδέλφων μας έχουν νοσήσει και νοσηλευτεί μαζί με τους
ασθενείς που περιέθαλπταν.
Αποτελεί πρωτοφανές σκάνδαλο και είναι προφανής η αγανάκτηση, που
προκαλεί ο μεροληπτικός αποκλεισμός και διαχωρισμός αυτός , όταν το
υπουργείο υγείας τελευταία, προσέλαβε 100 φυσικοθεραπευτές για να
καλύψει πρόσθετες ανάγκες εξ αιτίας της πανδημίας στα νοσοκομεία
για την επάνδρωση των μονάδων COVID.
EINAI ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ στους ίδιους χώρους με την ίδια επικινδυνότητα ,οι
φυσικοθεραπευτές των νοσοκομείων να ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ από την ένταξη
τους στα ΒΑΕ, ΟΤΑΝ ΜΑΛΙΣΤΑ ΔΕΝ ΑΡΙΘΜΟΥΝ ΠΑΝΩ 500 ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΝΟΛΟ
120000 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ Της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΒΑΕ.
ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΑΣ ΤΟΣΟ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΣΟ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΠΕΧΡΑΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ ΣΕ
ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΑΣ
Η ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΟΔΗΣΗΣΕΙ ΣΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΣ
ΣΑΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΩ ΤΟ ΕΞΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ
ΤΟ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ Φ/ΤΩΝ ΣΤΟ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,…. ΚΛΠ)”.
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Στην κυβέρνηση θέλουν… αποδείξεις ότι η δουλειά των φυσικοθεραπευτών
είναι βαριά και ανθυγιεινή!

 
 
 
 
 

Το 2011 “ξέχασαν” να εντάξουν τους φυσικοθεραπευτές στην λίστα για τη χορήγηση του ανθυγιεινού
επιδόµατος. Το 2020 η επιτροπή του υπουργείου θέλει αποδείξεις ότι η δουλειά τους είναι βαριά και
ανθυγιεινή!

Μάλιστα για το θέµα αυτό υπήρξε κινητοποίηση των φυσικοθεραπευτών των Νοσοκοµείων όλης της
χώρας, που προκήρυξε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ.. Αίτηµα της κινητοποίησης, η
οποία είχε την κάλυψη και της ΠΟΕΔΗΝ, ήταν η  άµεση ένταξη 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 επιστολή του προς τους αρµόδιους Υπουργούς, η οποία κοινοποιείται στον Πρωθυπουργό, ο Π.Σ.Φ.
επισηµαίνει πως κατά τη διάρκεια της πανδηµίας από τον νέο 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

https://www.candiadoc.gr/2020/12/13/stin-kyvernisi-theloyn-apodeixeis-oti/


https://www.candiadoc.gr/

 Publication date: 13/12/2020 15:23

 Alexa ranking (Greece): 1006

 https://www.candiadoc.gr/2020/12/13/stin-kyvernisi-theloyn-apodeixeis-oti/

καταβολής του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, ενόψει των συνθηκών απασχόλησής
τους. 
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