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ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 
 
  

Απαράδεκτη διάκριση εις βάρος των Νοσοκομειακών 
Εργοθεραπευτών από την καθοδηγούμενη Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων 

και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων 

 

Η ίδια Επιτροπή κρίνει με διαφορετικά μέτρα και σταθμά επαγγελματίες Υγείας 
που αντιμετωπίζουν τους ίδιους κινδύνους στους ίδιους εργασιακούς χώρους 

 

Στάση εργασίας των Εργοθεραπευτών των Δημόσιων Δομών Υγείας 
την Τρίτη 22/12/2020, 11:00 – 13:00, με τη στήριξη της ΠΟΕΔΗΝ 

 

Τις τελευταίες μέρες η Επιτροπή ορισμού των ειδικοτήτων του Δημόσιου Τομέα που θα 
ενταχθούν στα ΒΑΕ,  ολοκληρώνοντας τις εργασίες της ετοίμασε την εισήγησή της, στην 
οποία, σε ότι αφορά τους χώρους των Νοσοκομείων (Υγεία), δεν συμπεριέλαβε τις 
ειδικότητες των Φυσικοθεραπευτών, Εργοθεραπευτών, Λογοθεραπευτών και Εποπτών Δημ. 
Υγείας.  

Αμέσως μετά, σε έκτακτη συνεδρίαση της, η ίδια Επιτροπή αποφάσισε να συμπεριλάβει 
τελικά στην πρότασή της και τους Φυσικοθεραπευτές των Δημόσιων Νοσοκομείων.  

Η νέα αυτή εξέλιξη οδηγεί στο να παραμένουν οι Νοσοκομειακοί Εργοθεραπευτές εκτός 
προβλέψεων για μια ακόμη φορά, παρά το γεγονός ότι η δραστηριότητά τους ανήκει στην 
ίδια κατηγορία με αυτή των Φυσικοθεραπευτών και σε κάθε έως σήμερα συζήτηση, οι 
προτάσεις ήταν ενιαίες και βασισμένες στα ίδια δεδομένα. 

Όπως αποδεικνύεται από τα εγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα και τις πραγματικές 
συνθήκες της καθημερινής απασχόλησής τους, αυτά είναι απόλυτα όμοια  με τα αντίστοιχα 
του προσωπικού των ιατρικών και νοσηλευτικών κλάδων, που βάσει της πρότασης της 
Επιτροπής εντάσσονται στα ΒΑΕ, γεγονός που  δεν μπορεί να δικαιολογήσει την  εξαίρεση 
των Εργοθεραπευτών. 

Ιδιαίτερα στην σημερινή δύσκολη περίοδο της πανδημίας,  οι Εργοθεραπευτές Δημόσιων 
Νοσοκομείων παρεμβαίνουν τόσο σε κλινικές νοσηλείας περιστατικών Covid-19  και σε 
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Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, όσο και σε όλες τις άλλες κλινικές και τμήματα 
νοσηλευόμενων, δηλαδή σε περιβάλλον εξαιρετικά ιογενές και επικίνδυνο για την υγεία 
τους, όπως αυτό ισχύει βέβαια και για τους Φυσικοθεραπευτές. Έτσι και οι Εργοθεραπευτές 
εκτίθενται στους ίδιους ακριβώς κινδύνους με το υπόλοιπο προσωπικό, κάτι που 
αποδεικνύεται και από το γεγονός της εμφάνισης θετικών κρουσμάτων μεταξύ τους, αλλά 
και από τις περιπτώσεις νοσηλείας τους. 

Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι, έως σήμερα, πλήθος αγωγών Εργοθεραπευτών  
απασχολουμένων σε δημόσια Νοσοκομεία με αντικείμενο την διεκδίκηση του επιδόματος 
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, είχαν θετική έκβαση τόσο πρωτόδικα όσο και σε 
επίπεδο εφετείου, όπου τα αρμόδια Δικαστήρια επιδίκασαν το εν λόγω επίδομα 
αναδρομικά και νομιμότοκα στους ενάγοντες Εργοθεραπευτές.  

Η μη ένταξή των Εργοθεραπευτών στα ΒΑΕ συνιστά αδικαιολόγητη δυσμενή διάκριση, η 
οποία παραβιάζει ευθέως την συνταγματική αρχή της ισότητας και την εξ αυτής 
απορρέουσα αρχή της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων.  

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών-ΝΠΔΔ θεωρεί ότι οι Εργοθεραπευτές θα πρέπει 
άμεσα: 

1. να ενταχθούν στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, με την ίδια 
ισότιμη και δίκαια διαδικασία που ακολουθείται για όλους τους άλλους συναφείς 
κλάδους  

2. να συμπεριληφθούν μεταξύ των δικαιούχων του όποιου  επιδόματος επικίνδυνης και 
ανθυγιεινής εργασίας προβλέπεται σήμερα ή πρόκειται να προβλεφθεί στο μέλλον 

Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη τακτική της πολιτικής ηγεσίας των Υπουργείων που με 
καθοδηγούμενες Επιτροπές, χωρίς ουσιαστική γνώση και με αποκλειστικό ενδιαφέρον 
οικονομικά και στατιστικά μεγέθη ενταγμένα σε πολιτικές αγκυλώσεις και επιδιώξεις, 
απαξιώνουν την πραγματική συνεισφορά πολιτών, απογοητεύοντας τους και οδηγώντας 
τους σε μονοπάτια αδιαφορίας και άρνησης προσφοράς προς το Δημόσιο καλό. Και 
μάλιστα στον τόσο σημαντικό αλλά και ευαίσθητο τομέα της Υγείας των πολιτών. 

Δηλώνουμε ότι θα στηρίζουμε πάντα τις καλές διαθέσεις και προοπτικές ανάπτυξης του 
κλάδου και των λειτουργών του και θα είμαστε πάντα απέναντι σε κάθε προσπάθεια 
εγκλωβισμού τους σε πρακτικές στασιμότητας και κακώς νοούμενης 
«δημοσιοϋπαλληλικής» αντίληψης που δεν εξυπηρετούν κανένα και κύρια τον Έλληνα 
πολίτη που έχει ανάγκη προστασίας του πολύτιμου αγαθού της Υγείας του.  
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