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Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Όπως

είναι

ήδη

γνωστό

στις

30‐11‐2011

εξεδόθη

η

υπ’αριθμ.

Φ10221/οικ.26816/929 (ΦΕΚ Β' 2778/02/12/2011) Απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης περί του προσδιορισμού των βαρέων και
ανθυγιεινών εργασιών (ΒΑΕ). Η ως άνω απόφαση ισχύει από την 1η‐12‐2011.
Η βασική φιλοσοφία που ακολουθείται, προκειμένου να ενεργείται ο
καθορισμός των βαρέων και ανθυγιεινών εργασιών, στηρίζεται σε δύο βασικούς
παράγοντες, ήτοι τον χώρο εργασίας – απασχόλησης και την ειδικότητα. Τα δύο ως
άνω στοιχεία, η ταυτόχρονη συνδρομή των οποίων είναι απαραίτητη, θεωρούνται
εξαιρετικά κρίσιμα για την υπαγωγή ή μη ενός απασχολουμένου στο καθεστώς των
ΒΑΕ.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αριθμ. οικ.2/16519/0022
Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄465/24/02/2012) περί του καθορισμού του
επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν.
4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27‐10‐2011), καθορίζεται το μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης
και ανθυγιεινής εργασίας για τους μόνιμους και δόκιμους πολιτικούς υπαλλήλους
και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου
χρόνου (ΙΔΑΧ ‐ ΙΔΟΧ) του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Α` και Β` βαθμού ανά
κατηγορία.
Και στην περίπτωση της ως άνω Υπουργικής Απόφασης γνώμονα για τον
προσδιορισμό των δικαιούχων του επίμαχου επιδόματος αποτέλεσε ο κλάδος και ο
φορέας, κατ’επέκταση, δε, το ιδιαίτερο περιβάλλον απασχόλησης. Με βάση τα
παραπάνω κριτήρια προσδιορίστηκαν οι εργαζόμενοι εκείνοι, των οποίων η φύση
και το αντικείμενο της απασχόλησης, καθώς και το περιβάλλον παροχής των
υπηρεσιών τους δικαιολογούν επαρκώς την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης
και ανθυγιεινής εργασίας.
Πλην όμως, από τις περιοριστικώς αναφερόμενες κατηγορίες των
δικαιούχων του συγκεκριμένου επιδόματος απεκλείσθησαν ολοκληρωτικά οι
εργοθεραπευτές, χωρίς προφανή δικαιολογητική βάση. Ενόψει της εξέλιξης ταύτης
χωρούν οι ακόλουθες σκέψεις.
 Εργοθεραπεία είναι η μοναδική επιστήμη και επάγγελμα που βοηθά τον
άνθρωπο σε όλη τη διάρκεια της ζωής του να παραμείνει λειτουργικός και
ενεργό μέλος της κοινωνίας να αντιμετωπίσει ή/και να εξαλείψει όλους τους
παράγοντες που τον εμποδίζουν σ΄αυτό.
 Οι εργοθεραπευτές εργάζονται σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο, σχεδιάζοντας
πάντα εξατομικευμένα προγράμματα για κάθε ένα από τους ασθενείς / πελάτες
τους.
 Οι εργοθεραπευτές στελεχώνουν όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα και όλες τις
δομές υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης της χώρας, που υπάγονται,
εποπτεύονται και επιχορηγούνται από το Υ.Υ.Κ.Α.

 Αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του επιστημονικού προσωπικού αυτών, ενώ
στα νοσηλευτικά ιδρύματα αποτελούν προσωπικό του παραϊατρικού τμήματος
που υπάγεται στην ιατρική Υπηρεσία των Νοσοκομείων.
 Πιο συγκεκριμένα απασχολούνται σε:
 Μονάδες Εντατικής Θεραπείας – Μ.Ε.Θ. και Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας
– Μ.Α.Φ. Γενικών Νοσοκομείων
 Θαλάμους

νοσηλείας

των

Ψυχιατρικών,

Γενικών

Νοσοκομείων,

Νοσοκομείων Παίδων
 Εργαστήρια Εργοθεραπείας σε κλινικές Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης
 Μονάδες ψυχικής υγείας υπό τη μορφή οικοτροφείων και ξενώνων
 Μονάδες απεξάρτησης με κλειστά τμήματα νοσηλείας
 Μονάδες που φιλοξενούν και παρέχουν υπηρεσίες πρόληψης σε μετανάστες
που πάσχουν από χρόνια ή ψυχικά προβλήματα

Παραδείγματα τέτοιων μονάδων είναι οι δομές του Κ.Ε.Ε.Λ.Π.Ν.Ο., το
Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων παίδων Σκαραμαγκά, το κέντρο ημέρας ΒΑΒΕΛ,
το 18 άνω, το ψυχο‐γηριατρικό οικοτροφείο Νέστωρ, το Εθνικό Ίδρυμα
Αποκατάστασης Αναπήρων, τα Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.Μ.Ε.Α. και άλλες Μ.Κ.Ο., Ν.Π.Δ.Δ.,
Ν.Π.Ι.Δ. )
 Στις παραπάνω δομές οι εργοθεραπευτές προετοιμάζουν και εκπαιδεύουν
ασθενείς και πάσχοντες, ώστε να γίνουν ανεξάρτητοι σε Δραστηριότητες
Καθημερινής Διαβίωσης, με προγράμματα προσωπικής υγιεινής, χρήσης
τουαλέτας, σίτισης, ένδυσης‐απόδυσης, φροντίδας εαυτού.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω είναι ευνόητο πως οι εργοθεραπευτές
εργάζονται σε ιδιαίτερα νοσηρά περιβάλλοντα καθώς είναι απόλυτα αναγκαία η
σωματική επαφή με τον ασθενή, εκθέτοντας όμως τους εαυτούς τους στα σωματικά
υγρά των ασθενών (σταγονίδια αναπνοής, σίελος, βλέννες, ίδρωτας, ούρα, αίμα)

και κινδυνεύοντας από μεταδιδόμενα νοσήματα των ασθενών όπως ιοί ηπατίτιδας,
μηνιγγίτιδας, Ιός HIV και άλλα δερματικά, πνευμονολογικά (φυματίωση),
ουρολογικά νοσήματα.

Ακόμη σε κλινήρεις καταστάσεις και σε περιπτώσεις κινητικής αναπηρίας των
ασθενών, οι εργοθεραπευτές υποβάλλουν το σώμα τους σε ιδιαίτερη κόπωση για
την άρση μελών των ασθενών, η οποία πολλές φορές οδηγεί σε επώδυνες παθήσεις
μυο‐σκελετικού συστήματος (κοίλες σπονδυλικής στήλης, τενοντίτιδες κ.α.)

Εκ του συνόλου των παραπάνω παρατηρήσεων, που εναρμονίζονται πλήρως
με τα διδάγματα της επιστήμης της εργοθεραπείας και αποτυπώνουν με ακρίβεια
την

εργασιακή

καθημερινότητα

των

απασχολουμένων

εργοθεραπευτών,

διαπιστώνεται ότι ο αποκλεισμός των εργοθεραπευτών από την καταβολή του
επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας είναι τουλάχιστον άδικος και
αδικαιολόγητος. Με

άλλα λόγια, δοθέντος

ότι

οι εργοθεραπευτές,

ως

επαγγελματίες του κλάδου της υγείας, απασχολούνται κάτω από τις ίδιες ακριβώς
συνθήκες με τους νοσηλευτές, η μη καταβολή εις αυτούς του επίμαχου επιδόματος
συνιστά αδικαιολόγητη δυσμενή διάκριση, η οποία παραβιάζει ευθέως την
συνταγματική αρχή της ισότητας και την εξ αυτής απορρέουσα αρχή της ίσης
μεταχείρισης των εργαζομένων, όπως αυτή έχει πλέον καθιερωθεί δια της παγίας
νομολογίας των εθνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων.
Εν προκειμένω μνημονεύεται ενδεικτικώς η χαρακτηριστική υπ’αριθμ.
112/2011 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, δυνάμει της οποίας εκρίθη, ότι οι
εργοθεραπευτές θα πρέπει να λαμβάνουν το ίδιο και όχι μικρότερο ποσό
νοσοκομειακού επιδόματος εν σχέσει με τους νοσηλευτές, δοθέντος ότι
απασχολούνται υπό τις αυτές συνθήκες.
Με το σκεπτικό αυτό το Δικαστήριο επιδίκασε αναδρομικά στους ενάγοντες
εργοθεραπευτές το ποσό του νοσοκομειακού επιδόματος που υπολειπόταν του
ποσού που ελάμβαναν οι νοσηλευτές.

Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται από τον Σύλλογό μας είναι:

Πως είναι δυνατόν να εξαιρούνται οι εργοθεραπευτές από την απόφαση για την
ανθυγιεινή εργασία
 όταν η φύση του επαγγέλματος τους αναγκάζει
 να εισέρχονται καθημερινά σε μονάδες εντατικής θεραπείας και σε
θαλάμους νοσηλείας,
 να συνεργάζονται με τους ασθενείς επί κλίνης και στην τουαλέτα για την
δικής τους ανεξαρτητοποίηση,
 όταν εργάζονται ακριβώς στους ίδιους χώρους και με τις ίδιες ακριβώς
συνθήκες με το νοσηλευτικό προσωπικό

Κύριοι Υπουργοί,

Για όλους τους παραπάνω λόγους σας ζητούμε να επαναθεωρήσετε την απόφασή
σας και να μην αποκλείσετε άδικα από αυτή εργαζόμενους που πραγματικά
εκτελούν επικίνδυνη και ανθυγιεινή εργασία στους χώρους που προαναφέρθηκαν,
προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Γι’ αυτό και αιτούμαστε την αποκατάσταση
της δικαιοσύνης και της ισονομίας, με τη συμπερίληψη του κλάδου μας στη πρώτη
κατηγορία των επαγγελμάτων, στα οποία θα χορηγηθεί επίδομα επικίνδυνης και
ανθυγιεινής εργασίας, σε όλους τους χώρους των Δημόσιων φορέων (ΝΠΔΔ και
ΟΤΑ), που παρέχεται εργοθεραπεία.

Θεωρούμε πως θα λάβετε σοβαρά υπόψη τις υποδείξεις μας.
Είμαστε στην διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις και συνεργασία.
Με εκτίμηση,

Η Πρόεδρος

Κυριακή Κεραμιώτου

Η Γεν. Γραμματέας

Μαίρη Καραμπέτσου

