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Κύριε Υπουργέ, 

Σε συνέχεια προηγούμενης αλληλογραφίας, ο Πανελλήνιος Σύλλογος 

Φυσικοθεραπευτών θα ήθελε να σας επισημάνει το αίτημα της ένταξης του κλάδου 

των φυσικοθεραπευτών στα ΒΑΕ. 

Δυνάμει των διατάξεων του Ν.3863/2010  συστάθηκε με την υπ. αρ.  

39535/Γ1. 13239/2019 απόφασή σας η Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών 

Επαγγελμάτων, η οποία θα εξετάσει  νέα επαγγέλματα για την ένταξή τους νέων 

στην σχετική λίστα. 

Στη σχετική λίστα που δημοσιεύτηκε και ισχύει από το 2011 

συμπεριλαμβάνονται κατηγορίες εργαζομένων στα: Νοσηλευτικά Ιδρύματα, 

Κλινικές, Τράπεζες Αίματος, Μικροβιολογικά-Βιοχημικά Εργαστήρια, Κέντρα 

Υγιεινής Υγειονομικές Μονάδες  Ασφαλιστικών Οργανισμών. Αυτές οι κατηγορίες 

εργαζομένων αναφέρονται παρακάτω και είναι οι : Νοσοκόμοι, Παρασκευαστές και 

Βοηθοί αυτών, Τραπεζοκόμοι  Ασθενών, Φύλακες, Θαλαμηπόλοι Ψυχιατρικών 

Νοσοκομείων - Κλινικών, Συντηρητές Πειραματόζωων, Συσκευαστές ορρών-

εμβολίων, παρασκευαστές τραπέζης αίματος, καθαρίστριες, εργάτες αποκομιδής 
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απορριμμάτων, μαίες απασχολούμενες αποκλειστικά με την άσκηση της 

ειδικότητάς τους.  

Θεωρούμε ότι κακώς έχει εξαιρεθεί το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή 

από την σχετική λίστα και θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται και οι 

Φυσικοθεραπευτές. 

Στο σημείο αυτό αισθανόμεθα την ανάγκη να επαναλάβουμε για πολλοστή 

φορά, ότι οι φυσικοθεραπευτές, κατά την παροχή των υπηρεσιών τους, 

αναγκαστικώς εισέρχονται σε θαλάμους νοσηλείας, όπως ακριβώς και οι άλλοι 

επαγγελματίες υγείας (ιατροί, νοσηλευτές, παρασκευαστές κλπ), ενώ έρχονται σε 

άμεση και στενή επαφή για παρατεταμένο χρόνο με τους νοσηλευομένους 

ασθενείς.  

Κατ’ αυτόν τον τρόπο καθίσταται απόλυτα σαφές, έως αυτονόητο, ότι και οι 

φυσικοθεραπευτές εκτίθενται εις ένα εξαιρετικά νοσογόνο περιβάλλον 

απασχόλησης, με ασθένειες, ιώσεις, δερματολογικές παθήσεις και μεταδοτικά 

νοσήματα, που απειλούν σε καθημερινή βάση την προσωπική τους υγεία.  

Εξάλλου, η άμεση και παρατεταμένη επαφή των φυσικοθεραπευτών με τους 

ασθενείς συνεπάγεται την ευθεία έκθεσή τους στις πάσης φύσεως σωματικές 

εκκρίσεις των ασθενών (όπως π.χ. σταγονίδια αναπνοής-βήχα, σίελος, βλέννες, 

ίδρωτας, ούρα, αίμα) και, άρα, τον κίνδυνο μόλυνσης από μεταδοτικά νοσήματα. 

Αξίζει, επίσης, να υπογραμμιστεί, ότι οι φυσικοθεραπευτές παρέχουν τις 

υπηρεσίες τους ακόμη και εντός των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, όπου ως 

γνωστόν αφενός νοσηλεύονται και ασθενείς με COVID-19, αλλά και άλλες σοβαρές 

παθήσεις, αφετέρου αναπτύσσονται εξαιρετικά λοιμογόνοι παράγοντες. 

Επιπλέον, σε κλινήρεις ασθενείς με μόνιμη ή παροδική κινητική αναπηρία, οι 

φυσικοθεραπευτές αναγκαστικώς καταπονούν το σώμα τους για την άρση μελών 

των ασθενών, για την έγερση από την κλίνη, για τις ασκήσεις ισορροπίας κλπ, οι 

οποίες οδηγούν σε επώδυνες παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος.   

Όλα τα παραπάνω στοιχεία συνηγορούν υπέρ της εντάξεως των 

φυσικοθεραπευτών στα Β.Α.Ε. 

Πιστεύουμε ότι θα εξετάσετε με προσοχή τις θέσεις του κλάδους μας για το 

σοβαρό αυτό ζήτημα της ένταξής μας στην λίστα και θα αποκαταστήσετε την 

αδικία  με την αγνόηση του επαγγέλματος που έχει συντελεστεί και πρέπει να 

επανεκτιμήσετε τα επαγγέλματα υγείας. 



Σας καταθέτουμε εκ νέου τις θέσεις του Π.Σ.Φ (Αρ.Πρ 194/2019) και επίσης 

την εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου (risk assessment) και την αναλυτική 

περιγραφή των καθηκόντων (job description) του επαγγέλματος του 

φυσικοθεραπευτή (Αρ.Πρ. 195/2019) και ζητάμε να προωθηθεί στην ειδική 

επιτροπή για να εξεταστεί το αίτημα που σας καταθέτουμε. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω συνεργασία. 

Με εκτίμηση, 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 
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