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Φυσικοθεραπευτές: Άγνωστο τι θα γίνει µε τις εισφορές που καταβλήθηκαν µε
βάση τα έσοδα του 2015
Λύση, φαίνεται να βρίσκεται στο θέµα των ασφαλιστικών εισφορών, αρχής
γενοµένης από τον Ιανουάριο του 2018.
Περίπου 1.200 Έλληνες φυσικοθεραπευτές έφυγαν για δουλειά στο εξωτερικό την περίοδο 2010-2017- 150
κάθε χρόνο- ενώ ήδη 1.000 είναι άνεργοι στην Ελλάδα. Η κατάσταση για τον κλάδο των 7.000 ατόµων
πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, συµβάλλοντας σε αυτό και ο υπολογισµός των ασφαλιστικών τους
εισφορών µε βάση τα εισοδήµατα του 2015 και όχι του 2016. Με την διαφορά, όµως, ότι τα εισοδήµατα
του 2015 ήταν αυξηµένα κατά 30% έναντι των αντίστοιχων του 2016. Τα προαναφερθέντα, µας ανέφερε ο
πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, κ. Πέτρος Λυµπερίδης, τονίζοντας ότι σήµερα
στον κλάδο απασχολούνται 3.500 ελεύθεροι επαγγελµατίες (εκ των οποίων οι 2.450 είναι συµβεβληµένοι µε
τον ΕΟΠΥΥ) και άλλοι 3.500 σε Δηµόσιες Δοµές, Ιδιωτικές Κλινικές, ΚΑΠΗ, Γηροκοµεία, Κέντρα
Αποκατάστασης κ.λπ.
Λύση, ωστόσο, φαίνεται να βρίσκεται στο θέµα των ασφαλιστικών εισφορών για τους φυσικοθεραπευτές,
αρχής γενοµένης από τον Ιανουάριο του 2018. Σε συνάντηση που έγινε ανάµεσα στον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών µε τον αντιπρόεδρο του ΕΦΚΑ κ. Δ. Τσακίρη, ο τελευταίος αναγνώρισε το µέγεθος
του προβλήµατος και ενηµέρωσε, ότι ήδη επεξεργάζεται η ΗΔΙΚΑ την έκδοση των εισφορών µε τα
εισοδήµατα του 2016 και όχι του 2015.
Ωστόσο, όπως υπογράµµισε ο πρόεδρος του ΠΦΣ, δεν διευκρινίστηκε αν τα ποσά που είναι θα
επιστραφούν, θα καταβληθούν ή θα παρακρατηθούν για επόµενες εισφορές. Η µόνη διαβεβαίωση ήταν ότι
θα καταβληθούν σε αυτούς που έχουν συνταξιοδοτηθεί ή έχουν σταµατήσει την δραστηριότητα, που
υπολογίζονται σε περίπου 150 άτοµα.
Για τα ληξιπρόθεσµα των πρώην φορέων κοινωνικής ασφάλισης που ανήκουν στον ΕΦΚΑ (όλοι εκτός από
ΟΠΑΔ, Οίκος Ναύτου, ΤΑΥΤΕΚΩ) ο αντιπρόεδρος του ΕΦΚΑ επεσήµανε ότι συνεχίζουν την διαδικασία
εκκαθάρισης και εκδίδονται εντάλµατα. Δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει ακριβώς τις οφειλές σε
φυσικοθεραπείες του ΕΦΚΑ. Όσον αφορά το ΤΥΔΚΥ υπήρχε ένα πρόβληµα ερµηνείας του Νόµου που
προέρχονταν από το ελεγκτικό και επιλύεται µε νοµοθετική παρέµβαση. Όσον αφορά τις οφειλές του ΤΑΠΟΤΕ (ΤΑΥΤΕΚΩ) που ανήκουν στην αρµοδιότητα του ΕΟΠΥΥ υπήρξε η διαβεβαίωση από τον Οργανισµό ότι
θα προχωρήσει η πληρωµή.

