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ΘΕΜΑ: «Απρόσκοπτη χορήγηση ειδικής άδειας μετά αποδοχών του άρθρου 105 
του ν. 2071/1992 σε φυσικοθεραπευτές» 
 
 
Κυρία Τζώρτζη, 

Με τις διατάξεις του άρθρου 105 του ν. 2071/1992 καθιερώθηκε η χορήγηση 

ειδικής άδειας στους εργαζόμενους σε ειδικές μονάδες και χειρουργεία και στους 

δικαιούχους περιλαμβάνονται και οι φυσικοθεραπευτές. 

Με την απόφαση (Αριθμ. Γ2α/65797  ΦΕΚ 5489/ Β’/6.12.2018) έγινε η επέκταση της 

ειδικής άδειας μετ’ αποδοχών του άρθρου 105 του ν. 2071/1992 σε περαιτέρω 

τμήματα και ειδικές μονάδες των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. 

Με την ερμηνευτική εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας υπ’ αριθμ. 

πρωτ. Γ2α/οικ. 19064/12.3.2019 δόθηκε παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του 

παραπάνω αναφερόμενου ΦΕΚ, με την οποία διευκρινίζεται ότι η παροχή της 

ειδικής άδειας  χορηγείται σε όλους τους εργαζόμενους, πλην ιατρών, υπό το 

σκεπτικό της πλήρους και αποκλειστικής  υπηρεσίας στα συγκεκριμένα τμήματα και 

ειδικές μονάδες. Περαιτέρω όμως διευκρινίζεται ότι δικαιούχοι καθίστανται και 

άλλες κατηγορίες εργαζόμενων που παρέχουν υπηρεσίες σε δύο ή και περισσότερα 

τμήματα/ ειδικές μονάδες (π.χ. τραυματιοφορείς). 
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Με το υπ. Αρ Γ2α/11809 έγγραφο του Γ.Γ. Υπηρεσιών Υγείας, κου Ι. Κωτσιόπουλου 

διευκρινίζεται ότι οι μονάδες Covid που δημιουργήθηκαν στα Νοσοκομεία της 

χώρας, συμπεριλαμβάνονται στις ειδικές μονάδες.  

Είναι γνωστό ότι στα περισσότερα Νοσοκομεία της χώρας οι φυσικοθεραπευτές, 

προκειμένου να καλύψουν όλα τα τμήματα και όλες τις μονάδες και κλινικές, 

εργάζονται και παρέχουν υπηρεσίες όπου παραστεί ανάγκη, δηλαδή σε δυο ή 

περισσότερα τμήματα ή μονάδες (όπως αναφέρονται ενδεικτικά οι 

τραυματιοφορείς στην υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ2α/οικ. 19064/12.3.2019 διευκρινιστική 

εγκύκλιο).  

Επειδή υπάρχουν Ιδρύματα (Γ.Ν. “Μαμάτσειο” Κοζάνης κ.α) των οποίων οι 

διοικήσεις αδυνατούν να ερμηνεύσουν ορθώς τα παραπάνω, με αποτέλεσμα οι 

υπηρετούντες φυσικοθεραπευτές να μην εντάσσονται στους δικαιούχους της 

ειδικής αδείας, παρακαλούμε όπως η Διεύθυνσή σας διευκρινίσει πλήρως το 

ζήτημα αυτό, εντάσσοντας ρητώς τους φυσικοθεραπευτές στους δικαιούχους. 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

Με εκτίμηση, 

     

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

       ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ               ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
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