
 
 

 

Ακινα, 27 Νοεμβρίου 2020 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Στάςθ εργαςίασ προκιρυξε ο  Πανελλινιοσ Σφλλογοσ Φυςικοκεραπευτϊν για τθν 

Τετάρτθ 2 Δεκεμβρίου 2020, με αίτθμα τθν ζνταξθ του κλάδου ςτα Βαρζα και 

Ανκυγιεινά Επαγγζλματα και τθν χοριγθςθ του επιδόματοσ ανκυγιεινισ εργαςίασ 

ςτουσ φυςικοκεραπευτζσ των Δθμοςίων Δομϊν Υγείασ και Πρόνοιασ  

 

Στάςθ εργαςίασ των φυςικοκεραπευτϊν των Νοςοκομείων όλθσ τθσ χϊρασ, για τθν 

Τετάρτθ 2 Δεκεμβρίου 2020, προκιρυξε ο Πανελλινιοσ Σφλλογοσ 

Φυςικοκεραπευτϊν – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ. Αίτθμα τθσ κινθτοποίθςθσ, θ οποία ζχει τθν 

κάλυψθ και τθσ ΠΟΕΔΗΝ, είναι θ  άμεςθ ζνταξθ όλων των Φυςικοκεραπευτϊν των 

Δθμοςίων δομϊν Υγείασ και Πρόνοιασ, ςτο κακεςτϊσ των βαρζων και  ανκυγιεινϊν 

επαγγελμάτων (Β.Α.Ε.) και θ χοριγθςθ ςτουσ δικαιοφχουσ του επιδόματοσ 

επικίνδυνθσ και ανκυγιεινισ εργαςίασ.  

Με επείγουςα επιςτολι του προσ τουσ αρμόδιουσ Υπουργοφσ, θ οποία 

κοινοποιείται ςτον Πρωκυπουργό, ο Π.Σ.Φ. επιςθμαίνει πωσ κατά τθ διάρκεια τθσ 

πανδθμίασ από τον κορωνοϊό, ςφςςωμθ θ ελλθνικι κοινωνία ςυνειδθτοποίθςε τον 

βακμό και τθν ζκταςθ του επικίνδυνου και ανκυγιεινοφ χαρακτιρα τθσ εργαςίασ 

του υγειονομικοφ προςωπικοφ ςτισ Δθμόςιεσ Δομζσ Παροχισ Υπθρεςιϊν Υγείασ. Σε 

αυτόν, μαηί με τουσ ιατροφσ και τουσ νοςθλευτζσ, εργάηονται κάτω από 

εξαιρετικά αντίξοεσ, επικίνδυνεσ και ανκυγιεινζσ ςυνκικεσ οι φυςικοκεραπευτζσ.   

Σιμερα ςφμφωνα με τα επίςθμα ςτοιχεία του Π.Σ.Φ ςε πολλά  Νοςοκομεία που 

νοςθλεφονται αςκενείσ με Covid-19, ζχουν προςβλθκεί εργαηόμενοι 

φυςικοκεραπευτζσ από κορωνοϊό  λόγω των υπθρεςιϊν που παρζχουν ςτα 

πλαίςια των κακθκόντων του.  

Είναι γνωςτό ότι οι φυςικοκεραπευτζσ, κατά τθν παροχι των υπθρεςιϊν τουσ, 

εργάηονται ςε καλάμουσ νοςθλείασ, όπωσ ακριβϊσ και οι άλλοι επαγγελματίεσ 

υγείασ (ιατροί, νοςθλευτζσ, παραςκευαςτζσ  κ.λπ..), ενϊ ζρχονται ςε άμεςθ και 

ςτενι επαφι για παρατεταμζνο χρόνο με τουσ νοςθλευόμενουσ αςκενείσ. 



 
 

Ωσ εκ τοφτου, το διαχρονικό αίτθμα του Πανελλθνίου Συλλόγου Φυςικοκεραπευτϊν 

περί τθσ άμεςθσ ζνταξθσ των φυςικοκεραπευτϊν, αφενόσ ςτο κακεςτϊσ των Β.Α.Ε., 

αφετζρου ςτουσ δικαιοφχουσ του επιδόματοσ επικίνδυνθσ και ανκυγιεινισ 

εργαςίασ, που ζχει χαρακτθριςτεί πολλζσ φορζσ δίκαιο από τθν  Πολιτικι Ηγεςία, 

κα πρζπει, επιτζλουσ, να ικανοποιθκεί.     

Άλλωςτε, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν πρόςφατθ απάντθςθ του Αναπλθρωτι  

Υπουργοφ Οικονομικϊν, κ. Σκυλακάκθ «θ Διοίκθςθ ζχει υποχρζωςθ να 

ςυμμορφώνεται προσ τισ δικαςτικζσ αποφάςεισ και να προβαίνει ςε όλεσ τισ 

ενζργειεσ που επιβάλλονται για τθν εκπλιρωςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ», κα κζλαμε 

να μνθμονεφςουμε τθν φπαρξθ ςχετικισ δικαςτικισ απόφαςθσ του Διοικθτικοφ 

Εφετείου Ακθνϊν, (Αρ. Απόφαςθσ: 75/2020), που δικαιϊνει πλιρωσ τθν αξίωςθ 

των φυςικοκεραπευτϊν του ΚΑΤ περί τθσ καταβολισ του επιδόματοσ επικίνδυνθσ 

και ανκυγιεινισ εργαςίασ, ενόψει των ςυνκθκϊν απαςχόλθςισ τουσ.   

 

Δεν είναι λίγεσ οι φορζσ που επιβεβαιώκθκε από τα πλζον επίςθμα χείλθ πόςο 

ςθμαντικό αλλά και επικίνδυνο είναι το ζργο των εργαηόμενων ςτα Νοςοκομεία.  

Σιμερα όμωσ ζχουμε και πολλοφσ νοςοφντεσ φυςικοκεραπευτζσ εργαηόμενουσ 

ςτα νοςοκομεία.  

Γιατί  ειδικά οι φυςικοκεραπευτζσ, ζχουν παρατεταμζνθ επαφι με όςουσ παρζχουν 

υπθρεςίεσ είτε ςτισ ΜΕΘ, είτε ςτουσ καλάμουσ νοςθλείασ - αυτό είναι το ζργο μασ. 

Σφμφωνα με επίςθμο άρκρο του Π.Ο.Υ. (https://psf.org.gr/psf-news-6427.htm), οι 

φυςικοκεραπευτζσ ζχουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν αποκατάςταςθ των αςκενών με 

COVID-19 με τθν  παρζμβαςθ του φυςικοκεραπευτι ςτθν αρχι τθσ νοςθλείασ να 

κεωρείται εξόχωσ ςθμαντικι. 

Είναι ςαφζσ ότι υπάρχει ευκεία ζκκεςι των φυςικοκεραπευτών ςτισ πάςθσ φφςεωσ 

ςωματικζσ εκκρίςεισ των αςκενών (όπωσ π.χ. ςταγονίδια αναπνοισ-βιχα, ςίελοσ, 

βλζννεσ, ίδρωτασ, οφρα, αίμα) και, ςυμπεραςματικά, ςτον κίνδυνο μόλυνςθσ από 

μεταδοτικά νοςιματα. 

Επίςθσ, κατά τθν παροχι φυςικοκεραπείασ ςε κλινιρεισ αςκενείσ με μόνιμθ ι 

παροδικι κινθτικι αναπθρία, οι φυςικοκεραπευτζσ αναγκαςτικώσ καταπονοφν το 

ςώμα τουσ για τθν άρςθ μελών των αςκενών, για τθν ζγερςθ από τθν κλίνθ, για τισ 

https://psf.org.gr/psf-news-6427.htm


 
 

αςκιςεισ ιςορροπίασ κ.λπ.., γεγονότα που οδθγοφν ςε επώδυνεσ πακιςεισ του 

μυοςκελετικοφ ςυςτιματοσ. 

Ειδικά ςτο ςκζλοσ του αιτιματοσ για το επίδομα επικίνδυνθσ και ανκυγιεινισ 

εργαςίασ που το διοικθτικό Εφετείο Ακθνών δικαιώνει τουσ ςυναδζλφουσ, θ 

ΑΜΕΣΗ χοριγθςι του είναι υποχρζωςθ που προκφπτει από το Σφνταγμα. 

Γι΄ αυτό ο Π.Σ.Φ προκιρυξε τθ ςτάςθ εργαςίασ ςτισ 2 Δεκεμβρίου 2020 και 

καλείται θ Κυβζρνθςθ:  

 

- να χορθγιςει το επίδομα επικίνδυνθσ και ανκυγιεινισ εργαςίασ, και  

- να εντάξει τουσ φυςικοκεραπευτζσ ςτο κακεςτώσ των βαρζων και  ανκυγιεινών 

επαγγελμάτων (Β.Α.Ε.).   

 

  

  


