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Οι βουλευτές 
ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλίας 
για οφειλές ΕΟΠΥΥ 
σε φυσιοθεραπευτές 

οι βουλευτές τους ΣΥΡΙΖΑ στη 
Θεσσαλία, Αλ. Μεϊκόπουλος, 
Ηρώ ∆ιώτη, ∆ηµ. Γελαλής και 
Παναγιώτα ∆ριτσέλη, µε ερώτησή 

τους προς τον υπουργό Υγείας 
θέτουν το θέµα των οφειλών 

Ασφαλιστιστικών Ταµείων προς 
Εργαστηριούχους Φυσιοθεραπευτές 

Περιφέρειας Θεσσαλίας 
Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ επισηµαίνουν 

ότι µετά τους φαρµακοποιούς 
και τους γιατρούς, άλλη 

µια οµάδα υγειονοµικών, σι 
φυσικοθεραπευτές, δεν πληρώνονται 

από τον ΕΟΠΥΥ για τις 
υπηρεσίες που προσφέρουν 
στους ασφαλισµένους. Και προσθέτουν: 

"Οι εργαστηριούχοι φυσιοθεραπευτές, 
σύµφωνα µε τις συµβάσεις 

που είχαν υπογράψει στο 
παρελθόν µε τα ασφαλιστικά 
ταµεία ΟΠΑ∆, ΟΑΕΕ, και τώρα 
µε τον ΕΟΠΥΥ, παρέχουν τις υπηρεσίες 

τους και προσπαθούν 
να αποκαταστήσουν την υγεία 
των ασθενών µε επιστηµονική 
και επαγγελµατική ευσυνειδησία. 

Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, 
συνεισφέρουν σε αυτό µε 

την ετήσια φορολόγησή τους, 
το τέλος επιτηδεύµατος, τις έκτακτες 

εισφορές, τις περαιώσεις 
και το ειδικό τέλος ακινήτων, 
για την οικονοµική επιβίωση 

της χώρας. Επιπλέον, κάθε 
δίµηνο, καταβάλουν και την ασφαλιστική 

τους εισφορά στον 
ΟΑΕΕ. Ενώ λοιπόν οι ίδιοι συνεισφέρουν 

στο κράτος και τα ασφαλιστικά 
ταµεία, δεν γίνεται 

το ίδιο από αυτά. 
Ενώ στο παρελθόν, ο πρώην υπουργός 

Υγείας και ο πρόεδρος 
του ΕΟΠΥΥ κάλεσαν τους φυσικοθεραπευτές 

να µπουν στον ΕΟΠΥΥ 
και να παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους, δεσµευόµενοι για 

την εντός 45 ηµερών πληρωµή 
του 90% των οφειλών, έχουν 
ήδη περάσει 8 µήνες και σι φυσιοθεραπευτές 

έχουν πληρωθεί 
µόνο τους 4 µήνες από αυτούς 

και µόνο το 65% του ποσού. 
Με αυτό τον τρόπο τα εργαστήρια 

γίνονται µη βιώσιµα και ο 
κλάδος έχει περιέλθει σε απόγνωση. 

Η κατάσταση είναι δραµατική, 
στα όρια του εµπαιγµού. ∆εν είναι 

δυνατόν να επιβιώσουν τα 
εργαστήρια φυσικοθεραπείας 
µε τέτοιες συνθήκες, n οικονοµική 

κατάσταση των φυσιοθεραπευτών 
βρίσκεται σε άθλιο επίπεδο 

µε τη µη πληρωµή των 
οφειλοµένων από τα Ασφαλιστικά 

Ταµεία. 
Ερωτάται ο κ. υπουργός: 
Τι ενέργειες θα γίνουν από µεριάς 

του υπουργείου και πότε 
προκειµένου να χρηµατοδοτηθεί 

ο ΕΟΠΥΥ και να καταφέρει 
να αποπληρώσει τους φυσιοθεραπευτές 

Θεσσαλίας; 
Γιατί δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις 

του Νόµου 3965/2011 
και n οδηγία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και Συµβουλίου, 
ώστε να λυθεί το πρόβληµα καθυστέρησης 

καταβολών στους 
φυσικοθεραπευτές της Θεσσαλίας;" 
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