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Κύριοι Βουλευτές, 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.-ΝΠΔΔ), συσταθείς 

δυνάμει των διατάξεων του Νόμου 3599/2007, αποτελεί τον επίσημο 
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της υποχρεωτικής εγγραφής αυτών στα μητρώα του, κατά το πρότυπο των 

δικηγορικών, ιατρικών και λοιπών συλλόγων – Ν.Π.Δ.Δ σωματειακής φύσεως.  
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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 
 



Σκοπός του ΠΣΦ-ΝΠΔΔ είναι η προαγωγή και ανάπτυξη της 

φυσικοθεραπείας ως ανεξάρτητης και αυτόνομης επιστήμης και η παροχή 

υπηρεσιών υψηλής στάθμης στο κοινωνικό σύνολο.  

Ο θεσμικός του ρόλος, σαν φορέας όλων των Φυσικοθεραπευτών, 

προκύπτει μέσα από τα άρθρα του Νόμου, ενώ σήμερα εκπροσωπεί  9.000 

φυσικοθεραπευτές, που εργάζονται με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση σε όλη την 

Ελλάδα. Προασπίζει την Νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος, είναι σύμβουλος των 

φορέων της Κυβέρνησης και προάγει την Επιστήμη της Φυσικοθεραπείας, προς 

όφελος πάντα της Δημόσιας υγείας και  του ασθενή. 

Ως εκ τούτου ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών καταθέτει στην 

επιτροπή τις κάτωθι προτάσεις για το σχέδιο Νόμου «Κύρωση α) της από 

13.4.2020 Π.Ν.Π. “Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (Α΄ 84) 

και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. “Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την 

επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα” (Α΄ 90) και άλλες 

διατάξεις»: 

1) Εκκινούμε με αφορμή το άρθρο 7 (Χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και 

ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζομένους στην Ελληνική Αεροπορική 

Βιομηχανία (Ε.Α.Β.) Α.Ε.) 

Οι φυσικοθεραπευτές εργαζόμενοι στις Δημόσιες Δομές Υγείας και Πρόνοιας  

ασκούν καθήκοντα σε περιβάλλον που αποτελεί τον ορισμό του επικινδύνου 

και ανθυγιεινού και  έρχονται σε άμεση και παρατεταμένη επαφή με τους 

ασθενείς, αφού έτσι επιτάσσει το καθήκον τους και έπρεπε να λαμβάνουν 

ήδη το επίδομα επικίνδυνης εργασίας. 

Οι φυσικοθεραπευτές μέχρι το 2012 λάμβαναν το Νοσοκομειακό επίδομα. 

Σήμερα, το αίτημα της χορήγησης γίνεται ακόμη πιο επίκαιρο λόγω της 

αυξημένης επικινδυνότητας των συνθηκών για τους εργαζόμενους των 

Δημοσίων Δομών Υγείας και Πρόνοιας, λόγω του covid-19.  



Επιπροσθέτως υπάρχει και η υπ. αρ. 75/2020 θετική απόφαση του Εφετείου 

Αθηνών για τους φυσικοθεραπευτές του ΚΑΤ. 

Η διεκδίκηση του επιδόματος έχει χαρακτηριστεί ως δίκαιο αίτημα, από 

όλους τους Υπουργούς Υγείας. 

Το δίκαιο αίτημα πρέπει να γίνει πράξη και να σταματήσει αυτή η κατάφορη 

αδικία. 

Προτείνουμε στο άρθρο 7 να προστεθεί στο τέλος της παραγράφου 

«…καθώς και στους φυσικοθεραπευτές των Δημοσίων Δομών Υγείας και 

Πρόνοιας». 

 

2) Ένταξη των φυσικοθεραπευτών που εργάζονται στις ΜΕΘ και ΜΑΦ στους 

δικαιούχους της ενίσχυσης που προβλέπεται στο άρθρο 27. 

 Με τις διατάξεις του άρθρου 27 του εν λόγω νομοσχεδίου προβλέπεται, ότι 

«Στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και στο βοηθητικό 

προσωπικό καθαρισμού που υπηρετεί σε νοσοκομεία (Ε.Σ.Υ., 

πανεπιστημιακά και στρατιωτικά νοσοκομεία) παρέχοντας τις υπηρεσίες του 

σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ή σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, όπου 

νοσηλεύονται ασθενείς νοσούντες από κορωνοϊό COVID-19 ή σε κλινικές 

νοσηλείας νοσούντων από κορωνοϊό COVID-19, καταβάλλεται αποκλειστικά 

και μόνο για το έτος 2020 έκτακτη οικονομική ενίσχυση προερχόμενη από 

δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για τις παρασχεθείσες 

εκ μέρους τους υπηρεσίες για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19. 

Η παροχή αυτή συνιστά επιπλέον παροχή σε σχέση με τον βασικό μισθό που 

λαμβάνει ο δικαιούχος και είναι ακατάσχετη και αφορολόγητη».   

Στο προσωπικό που παρέχει εργασία υπό τις ίδιες ακριβώς ως άνω 

συνθήκες συμπεριλαμβάνονται και οι φυσικοθεραπευτές των δημόσιων 

νοσοκομείων, οι οποίοι κατά την τρέχουσα υγειονομική κρίση παρείχαν και 

εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε νοσούντες από κορωνοϊό 

COVID-19, είτε σε ΜΕΘ, είτε σε ΜΑΦ, είτε σε άλλες κλινικές. 

Κρίνεται συνταγματικά επιβεβλημένη η συμπλήρωση των κρίσιμων 

διατάξεων του άρθρου 27 του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, ώστε μεταξύ 



των δικαιούχων της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης να συμπεριληφθούν 

και οι φυσικοθεραπευτές των δημόσιων νοσοκομείων. (Συνημμένο 1). 

 

3) Στο άρθρο πέμπτο (Στήριξη επιχειρήσεων με αντικείμενο νοσοκομειακές 

δραστηριότητες) 

Με την παράγραφο 4 του ως άνω άρθρου προβλέπεται ότι στις εν λόγω 

επιχειρήσεις, οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών, λόγω της 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ποσοστό 20% της διαφοράς του 

μηνιαίου κύκλου εργασιών για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο έτους 

2020, από τους αντίστοιχους μήνες του αμέσως προηγούμενου φορολογικού 

έτους, αντισταθμίζεται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών 

Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) μέσω μείωσης του ποσού των καταβλητέων δόσεων που 

έχουν προκύψει ή πρόκειται να προκύψουν μέσω της Εφαρμογής 

Μηχανισμού Αυτόματης Επιστροφής από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Ενόψει των παραπάνω διατάξεων ο ΠΣΦ-ΝΠΔΔ θεωρεί, ότι ένα αντίστοιχο 

μέτρο στήριξης επιβάλλεται να καθιερωθεί και υπέρ των εργαστηριούχων 

φυσικοθεραπευτών, οι οποίοι εμφάνισαν μειωμένο κύκλο εργασιών λόγω 

της πανδημίας.  

Ο περιορισμός της μείωσης του οφειλόμενου ποσού της ρήτρας clawback θα 

δώσει σημαντική οικονομική ανάσα στον δοκιμαζόμενο κλάδο των 

φυσικοθεραπευτών, ενώ θα τους επιτρέψει να συνεχίσουν να παρέχουν 

αδιάλειπτα τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τους στους ασφαλισμένους του 

ΕΟΠΥΥ. (Συνημμένο 2) 

 

4) Άρθρο 33 

Όπως τονίζεται και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο ρόλος του 

φυσικοθεραπευτή στις μονάδες εντατικής θεραπείας είναι εξαιρετικά 

σημαντικός (https://psf.org.gr/psf-news-6427.htm.) 

Με την πρόβλεψη του άρθρου 33-Σύσταση θέσεων Μ.Ε.Θ. συστήνονται στα 

Νοσοκομεία της Χώρας: α) πεντακόσιες (500) οργανικές θέσεις ειδικευμένων 

ιατρών Ε.Σ.Υ., β) τριακόσιες (300) θέσεις εξειδικευμένων ιατρών στο 

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


γνωστικό αντικείμενο της εξειδίκευσης στην εντατική νοσηλεία και γ) χίλιες 

(1000) οργανικές θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού. Οι ως άνω θέσεις 

συστήνονται για τη στελέχωση με εξειδικευμένο ιατρονοσηλευτικό 

προσωπικό των πρόσθετων κλινών νοσηλείας των Μονάδων Εντατικής 

Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) των νοσοκομείων της χώρας, που δημιουργούνται στο 

πλαίσιο υλοποίησης δωρεών προς το Ε.Σ.Υ., πέραν των υφισταμένων μέχρι 

τη δημοσίευση του παρόντος οργανικών θέσεων σε Μ.Ε.Θ. 

Η λειτουργία νέων κλινών ΜΕΘ θα πρέπει να συνοδεύεται και με ανάλογη 

αύξηση φυσικοθεραπευτικού προσωπικού, σύμφωνα με τα διεθνή 

πρωτόκολλα που υπάρχουν για την αναλογία κρεβατιών ΜΕΘ ανά 

φυσικοθεραπευτή.  

Με την υποστελέχωση που υπάρχει δεν είναι εφικτό να παρέχουν οι 

υπάρχοντες συνάδελφοι ποιοτικές υπηρεσίες και στις υπάρχουσες κλίνες 

ΜΕΘ και κλινικές, αλλά και στις υπό ανάπτυξη ΜΕΘ χωρίς να υπάρξει 

ανάλογη αύξηση της δυναμικότητας. 

 

5) Στις αυξημένες οργανικές θέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 35,  θα 

πρέπει να υπάρξει και ανάλογη αύξηση θέσεων φυσικοθεραπείας, καθώς 

συστήνονται, πέραν των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων, εκατό 

εβδομήντα (170) θέσεις ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., νοσηλευτικού και 

λοιπού προσωπικού στα ακόλουθα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.: (α) Γενικό 

Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο», (β) Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «ΑΓΙΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» και (γ) Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο».  

 

6) Στο άρθρο δέκατο έκτο (Κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών των συμβεβλημένων ιατρών του ΕΟΠΥΥ και οικογενειακών 

ιατρών της ΠΦΥ προς ασθενείς με κορωνοϊό COVID 19), συστήνεται 

νομοθετικά η εξ αποστάσεως παροχή υπηρεσιών για ιατρούς καθώς και η 

τιμολόγησή της.  

Για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων 

στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας του ΕΟΠΥΥ και στις 



συμβάσεις των ιατρών του προηγούμενου εδαφίου, η αποζημίωσή τους 

καθορίζεται σε συγκεκριμένο ύψος. 

Θεωρούμε αυτονόητη την πρόβλεψη σχετικής διαδικασίας και για τους 

συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές με τον ΕΟΠΥΥ για τους ανάλογους 

ασθενείς και την αύξηση της τιμής της συνεδρίας κατ΄ οίκον από 15 σε 30 

ευρώ.  

Επισημαίνουμε το άρθρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, στο οποίο 

αναφέρεται πόσο σημαντική είναι η φυσικοθεραπεία κατά και κυρίως μετά 

τη νοσηλεία:  «Για ασθενείς που παραμένουν πολύ καιρό σε αδράνεια και 

χωρίς δραστηριότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως αυτοί που 

βρίσκονται σε εντατική θεραπεία, απαιτούνται πρόσθετες θεραπευτικές 

παρεμβάσεις παράλληλα με την αναπνευστική φυσιοθεραπεία. 

Απαιτούνται ασκήσεις διατάσεων και ενδυνάμωσης για να αποτραπούν οι 

δυσκαμψίες στις αρθρώσεις και να καταπολεμηθεί η μυϊκή αδυναμία για 

αυτούς τους ασθενείς, για να μην καθυστερήσει η ανάρρωση τους και η 

επιστροφή τους  στο σπίτι.» 

 

7)  Άρθρο δέκατο ένατο (Παροχή υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς με κορωνοϊό 

COVID-19 μέσω ψηφιακών υποδομών).  Προβλέπεται ότι «για την παροχή 

συμβουλευτικής, καθοδήγησης και υποστήριξης των ασθενών που έχουν 

διαγνωσθεί με κορωνοϊό COVID-19 και παραμένουν στην οικία τους και των 

συνοίκων τους, για όλη τη διάρκεια της παρακολούθησής τους, μπορούν να 

χρησιμοποιούνται ψηφιακές υποδομές και υπηρεσίες που καθορίζονται με 

κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με 

όμοια απόφαση δύναται να προβλέπεται η διαλειτουργικότητα των εν λόγω 

ψηφιακών εφαρμογών με υφιστάμενες υποδομές ηλεκτρονικής υγείας του 

Δημοσίου». 

Είναι αυτονόητο ότι μια τέτοια διαδικασία παροχής φυσικοθεραπευτικών 

συμβουλών εξ αποστάσεως, μπορεί να προβλεφθεί και την φυσικοθεραπεία, 

όπως εφαρμόζεται στην πρωτοποριακή δράση, του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας - Εργαστηρίου Φυσιολογίας της Άσκησης και της 



Αποκατάστασης, για την παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης με το σύστημα 

«Τήλε-επίβλεψης»  "ATHLOS" στους ασθενείς που έχουν νοσηλευτεί και 

ανάρρωσαν από Κορωνοϊό που προσφέρει ουσιαστικές υπηρεσίες υγείας 

με στόχο τη βελτίωση της αναπνευστικής ικανότητας, της σωματικής και 

ψυχικής τους υγείας και ανταποκρίνεται με ένα ασφαλή τρόπο παρέμβασης, 

σε ένα υπαρκτό πρόβλημα δημόσιας υγείας με έντονο κοινωνικό στίγμα. 

Παρακαλούμε όπως ληφθούν υπόψη οι προτάσεις μας και είμαστε στη 

διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 

Με εκτίμηση, 

 
 
 
 

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

       ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ          ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

Συνημμένα αρχεία δύο (2) 


