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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών ΠΣΕ - ΝΠΔΔ 
ενώνει τις δυνάμεις του με την ΠΟΕΔΗΝ και άλλα Σωματεία 

για τη διεκδίκηση του ανθυγιεινού επιδόματος. 
 

Συμμετέχουμε στη στάση εργασίας την Δευτέρα 15 Νοεμβρίου, με 
συγκέντρωση στις 13.00 στην Πλατεία Κλαυθμώνος και πορεία στο Υπ. 

Οικονομικών. 
 
Αντιμέτωποι με την αδιαφορία της κυβέρνησης για την καταβολή του 
ανθυγιεινού επιδόματος εργασίας βρίσκονται για ακόμη μία φορά, 
κλάδοι στο χώρο της υγείας, μεταξύ των οποίων, και οι 
εργοθεραπευτές. 
Η νομοθέτηση του ανθυγιεινού επιδόματος έπρεπε να έχει 
πραγματοποιηθεί από την 1η Νοεμβρίου και ακόμη και σήμερα η 
ενημέρωση των ενδιαφερομένων πραγματοποιείται μέσω «βολικών» 
διαρροών. 
Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα στον τύπο, η αρμόδια επιτροπή 
για το θέμα  έχει εισηγηθεί στην κυβέρνηση περικοπή του επιδόματος 
σε πολλούς δικαιούχους ενώ αποκλείει από την καταβολή του, 
αρκετούς κλάδους μεταξύ των οποίων και οι Εργοθεραπευτές. 
 
Η εισήγηση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με αποφάσεις της 
ελληνικής δικαιοσύνης, η οποία σε σειρά υποθέσεων, κρίνει ότι οι 
εργοθεραπευτές που εργάζονται σε Δημόσιες Δομές Υγείας εκτίθενται 
σε κινδύνους τέτοιους που να αιτιολογούν πλήρως την ένταξή τους 



στους δικαιούχους του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας! Με ποια 
άραγε κριτήρια η αρμόδια επιτροπή εισηγείται το ακριβώς αντίθετο; 
 
Το Δ.Σ. του ΠΣΕ καλεί τα μέλη του να συμμετέχουν, στην τρίωρη στάση 
εργασίας, 12.00 – 15.00, που κήρυξε η ΠΟΕΔΗΝ για τη Δευτέρα 15 
Νοεμβρίου. Στη διάρκεια της στάσης εργασίας θα πραγματοποιηθεί 
συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος και θα ακολουθήσει πορεία 
προς το υπουργείο Οικονομικών. Η συμμετοχή μας πρέπει να είναι 
δυναμική και μαζική, προκειμένου να στείλουμε το ανάλογο μήνυμα 
στην κυβέρνηση, ότι δηλαδή δεν θα ανεχθούμε τον αποκλεισμό και την 
κοροϊδία. 
 
Λέμε όχι σε τετελεσμένες αποφάσεις. Ζητούμε να ακουστεί η φωνή 
μας και οι προτάσεις μας. Διεκδικούμε την άμεση νομοθέτηση του 
ανθυγιεινού επιδόματος και για το επάγγελμα του Εργοθεραπευτή. 
 

 

Για το Δ.Σ. του ΠΣΕ 

 

Η πρόεδρος                                               Ο Γενικός Γραμματέας 
Κυριακή Κεραμιώτου                                Παναγιώτης Μπούρος 


