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Κίνδυνος παραγραφής των παλιών ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τους
φυσικοθεραπευτές

Π

ρόκειται για υποχρεώσεις των ασφαλιστικών ταµείων των οποίων η αρµοδιότητα έχει ανατεθεί πλέον
στον ΕΦΚΑ, οι οποίες πηγαίνουν µέχρι και έξι χρόνια πίσω. 
Παρά τις διαβεβαιώσεις του αντιπροέδρου του ΕΦΚΑ, Δηµήτρη Τσακίρη, τον περασµένο Δεκέµβριο, ότι οι
προχωρούν οι εκκαθαρίσεις των ταµείων αρµοδιότητας ΕΦΚΑ, µέχρι σήµερα ουδεµία εξέλιξη
διαπιστώνεται και ο κίνδυνος της παραγραφής είναι προ των πυλών, τονίζει ο ΠΣΦ. 
«Ρωτάµε ευθέως την αρµόδια Υπουργό Εργασίας και τον Υπουργό Οικονοµικών: άραγε οι αρµόδιες
υπηρεσίες εργάζονται προς την κατεύθυνση της αποπληρωµής δεδουλευµένων προ εξαετίας; Θεωρούµε
πως όχι! Καθώς οι καταγγελίες των µελών µας για την πορεία εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσµων
υποχρεώσεων αρµοδιότητας ΕΦΚΑ µόνο ανησυχία προκαλούν. Τιµολόγια τα οποία έχουν εκδοθεί το 2016
για την εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών καλούνται τα µέλη µας να τα ακυρώσουν και να εκδώσουν
καινούργια, τιµολόγια που έχουν προσκοµιστεί στις υπηρεσίες, τα οποία κανείς δεν γνωρίζει πού
βρίσκονται αποτελούν µερικά παραδείγµατα για να αποτυπώσουν την γενικότερη κατάσταση» καταγγέλλει
ο ΠΣΦ. 
Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Πέτρος Λυµπερίδης, απευθύνει έκκληση «να αναλάβει επιτέλους κάποιος την
ευθύνη του συντονισµού» προκειµένου να µην παρέλθει και αυτή η ηµεροµηνία µε τη λύση του
προβλήµατος να παραµένει σε εκκρεµότητα.
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Κίνδυνος παραγραφής των παλιών ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τους
φυσικοθεραπευτές

Πρόκειται για υποχρεώσεις των ασφαλιστικών ταµείων των οποίων η αρµοδιότητα έχει ανατεθεί πλέον
στον ΕΦΚΑ, οι οποίες πηγαίνουν µέχρι και έξι χρόνια πίσω. Παρά τις διαβεβαιώσεις του αντιπροέδρου του
ΕΦΚΑ, Δηµήτρη Τσακίρη, τον περασµένο Δεκέµβριο, ότι οι προχωρούν οι εκκαθαρίσεις των ταµείων
αρµοδιότητας ΕΦΚΑ, µέχρι σήµερα ουδεµία εξέλιξη διαπιστώνεται και ο κίνδυνος της παραγραφής είναι
προ των πυλών, τονίζει ο ΠΣΦ. "Ρωτάµε ευθέως την αρµόδια Υπουργό Εργασίας και τον Υπουργό
Οικονοµικών: άραγε οι αρµόδιες υπηρεσίες εργάζονται προς την κατεύθυνση της αποπληρωµής
δεδουλευµένων προ εξαετίας; Θεωρούµε πως όχι! Καθώς οι καταγγελίες των µελών µας για την πορεία
εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων αρµοδιότητας ΕΦΚΑ µόνο ανησυχία προκαλούν. Τιµολόγια
τα οποία έχουν εκδοθεί το 2016 για την εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών καλούνται τα µέλη µας να
τα ακυρώσουν και να εκδώσουν καινούργια, τιµολόγια που έχουν προσκοµιστεί στις υπηρεσίες...
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Κίνδυνος παραγραφής των παλιών ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τους
φυσικοθεραπευτές

Τον κίνδυνο να παρέλθει χωρίς αποτέλεσµα η προθεσµία που έχει θέσει η κυβέρνηση, για την καταβολή
των ληξιπρόθεσµων οφειλών του Δηµοσίου προς τους φυσικοθεραπευτές, επισηµαίνει ο Πανελλήνιος
Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ).

Πρόκειται για υποχρεώσεις των ασφαλιστικών ταµείων των οποίων η αρµοδιότητα έχει ανατεθεί πλέον
στον ΕΦΚΑ, οι οποίες πηγαίνουν µέχρι και έξι χρόνια πίσω.

Παρά τις διαβεβαιώσεις του αντιπροέδρου του ΕΦΚΑ, Δηµήτρη Τσακίρη, τον περασµένο Δεκέµβριο, ότι
οι προχωρούν οι εκκαθαρίσεις των ταµείων αρµοδιότητας ΕΦΚΑ, µέχρι σήµερα ουδεµία εξέλιξη
διαπιστώνεται και ο κίνδυνος της παραγραφής είναι προ των πυλών, τονίζει ο ΠΣΦ.

«Ρωτάµε ευθέως την αρµόδια Υπουργό Εργασίας και τον Υπουργό Οικονοµικών: άραγε οι αρµόδιες
υπηρεσίες εργάζονται προς την κατεύθυνση της αποπληρωµής δεδουλευµένων προ εξαετίας;
Θεωρούµε πως όχι! Καθώς οι καταγγελίες των µελών µας για την πορεία εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσµων
υποχρεώσεων αρµοδιότητας ΕΦΚΑ µόνο ανησυχία προκαλούν. Τιµολόγια τα οποία έχουν εκδοθεί το 2016
για την εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών καλούνται τα µέλη µας να τα ακυρώσουν και να εκδώσουν
καινούργια, τιµολόγια που έχουν προσκοµιστεί στις υπηρεσίες, τα οποία κανείς δεν γνωρίζει πού
βρίσκονται αποτελούν µερικά παραδείγµατα για να αποτυπώσουν την γενικότερη κατάσταση» καταγγέλλει
ο ΠΣΦ.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Πέτρος Λυµπερίδης, απευθύνει έκκληση «να αναλάβει επιτέλους κάποιος
την ευθύνη του συντονισµού» προκειµένου να µην παρέλθει και αυτή η ηµεροµηνία µε τη λύση του
προβλήµατος να παραµένει σε εκκρεµότητα.
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