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

 

Αξιότιμοι κύριοι-ες, 

 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, θα ήθελε να σας ενημερώσει 

για 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, το 

οποίο αποτελεί διαχρονικό αίτημα του Συλλόγου. 

Οι φυσικοθεραπευτές, εργαζόμενοι σε δημόσιες δομές, 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. 
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Το πάγιο, πλέον, αίτημα του Π.Σ.Φ. περί της αμέσου εντάξεως στους 

δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, έχει πολλές 

φορές χαρακτηριστεί δίκαιο από την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Σε 

αυτό το σημείο θα θέλαμε να σας επισημάνουμε, ότι υπάρχει θετική απόφαση του 

Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία δικαιώνει τους φυσικοθεραπευτές του Γ. 

Νοσ. Αθηνών «ΚΑΤ». Εκ τούτου, το αίτημα της ένταξης των φυσικοθεραπευτών, 

αποβαίνει απόλυτα βάσιμο και θα πρέπει, επιτέλους, να ικανοποιηθεί.  

Γνωρίζοντας για τον αγώνα σας και την προσπάθειά σας για την επίλυση 

τέτοιων ζητημάτων, ζητάμε να διορθωθεί το δελτίο Τύπου της ΠΟΕΔΗΝ και να 

συμπεριληφθεί το αίτημα του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, το οποίο 

είναι σε εκκρεμότητα από το 2012, στα αιτήματα σας. 

Είμαστε αρωγοί των προσπαθειών σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας 

για περαιτέρω πληροφορίες. 

Με εκτίμηση,  

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 
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