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- Οικονομικών 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 

 
«Κίνδυνος παραγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΦΚΑ προς τους φυσικοθεραπευτές» 

 
 
Σε αδιέξοδο βρίσκονται οι επαγγελματίες φυσικοθεραπευτές, καθώς κινδυνεύουν να 
παραγραφούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τους επαγγελματίες του κλάδου.  
Για ακόμα μία φορά, η προθεσμία που έχει θέσει η ίδια η Κυβέρνηση για την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου, για τις υποχρεώσεις του 
ΕΦΚΑ και των ασφαλιστικών ταμείων των οποίων η αρμοδιότητα έχει δοθεί στον ΕΦΚΑ προς 
τους φυσικοθεραπευτές, κινδυνεύει να παρέλθει.  
Όπως υπογραμμίζει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών οι διαβεβαιώσεις της 
διοίκησης του ΕΦΚΑ τον περασμένο Δεκέμβριο, ότι προχωράνε οι εκκαθαρίσεις των ταμείων 
αρμοδιότητας ΕΦΚΑ, έπεσαν στο κενό με τους δικαιούχους να ανησυχούν ότι δεν θα 
προχωρήσει η αποπληρωμή των δεδουλευμένων τους.  
Ενδεικτικό της κατάστασης και της αγωνίας των φυσικοθεραπευτών είναι το γεγονός ότι 
καλούνται να ακυρώσουν τιμολόγια που έχουν εκδοθεί το 2016 για την εξόφληση των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών και να εκδώσουν καινούργια και να τα προσκομίσουν εκ νέου στις 
αρμόδιες υπηρεσίες. 
 
  
 Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί: 
 
 
-Σε ποιο στάδιο βρίσκονται  οι διαδικασίες καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του 
Δημοσίου, αρμοδιότητας ΕΦΚΑ, προς τους φυσικοθεραπευτές; 
 
-Σε ποιο ποσό ανέρχονται οι ανεξόφλητες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους 
φυσικοθεραπευτές, των πρώην ασφαλιστικών φορέων αρμοδιότητας Ε.Φ.Κ.Α 
 
-Υπάρχει κίνδυνος να παρέλθει για ακόμα μία φορά η καταλυτική ημερομηνία και να μην 
αποδοθούν οι οφειλές του ΕΦΚΑ προς τους δικαιούχους φυσικοθεραπευτές; 
 
-Σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβούν τα αρμόδια Υπουργεία προκειμένου να ολοκληρωθεί 
ομαλά και έγκαιρα η διαδικασία καταβολής των οφειλών; 
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-Επιβεβαιώνει το αρμόδιο Υπουργείο την πληροφορία ότι οι δικαιούχοι καλούνται να 
ακυρώσουν τιμολόγια που έχουν εκδοθεί το 2016 και να εκδώσουν καινούργια, χωρίς κανείς 
από τις υπηρεσίες να γνωρίζει που βρίσκονται;  
 
 

-Ο- 
ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 
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