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Κύριοι Υπουργοί 

Όπως γνωρίζετε από την ημέρα που ξέσπασε η κρίση λόγω του κορωνοϊού 

Covid-19, πολλοί επαγγελματικοί κλάδοι, συμπεριλαμβανομένων και των 
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φυσικοθεραπευτών, πλήττονται επαγγελματικά και για αυτόν τον λόγο ο ΚΑΔ των 

παρόχων φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών περιλαμβάνονται στη λίστα των 

δικαιούχων για τα μέτρα στήριξης. 

Παρόλα αυτά, τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας είναι φορείς πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας και δεν έχουν κάνει αναστολή των εργασιών τους, ακολουθώντας 

τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Υγείας, συνεχίζοντας να παρέχουν 

υπηρεσίες υγείας σε πολίτες που έχουν άμεση ανάγκη.  

Λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις των ειδικών λοιμωξιολόγων, είμαστε 

ακόμα στην αρχή της κρίσης και η κατάσταση θα συνεχίσει να είναι δυσχερής για 

πολλούς μήνες ακόμα.  

Όπως μπορείτε να αντιληφθείτε, οι περιπτώσεις ασφαλισμένων που 

υποβάλλονται σε φυσικοθεραπείες (σε εργαστήρια φυσικοθεραπείας ή σε κατ’ 

οίκον επισκέψεις) είναι πλέον ελάχιστες έως και μηδενικές, με μείωση του μηνιαίου 

τζίρου από 90% και άνω, ενώ κάποιες μονάδες, όπως αυτές που εξυπηρετούν 

δικαιούχους ειδικής αγωγής, εύλογα έχουν σταματήσει να παρέχουν υπηρεσίες από 

την πρώτη μέρα της κρίσης. 

Για όλες αυτές τις περιπτώσεις, ζητάμε την ένταξη των φυσικοθεραπευτών στη 

λίστα των δικαιούχων της μείωσης του μισθώματος επαγγελματικής στέγης κατά 

40%, για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις των φυσικοθεραπευτών να βγουν 

πληττόμενες, αλλά βιώσιμες από την πρωτόγνωρη αυτή υγειονομική κρίση. 

Επιπλέον, επειδή η κρίση που επηρεάζει τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων, 

τους αυτοαπασχολούμενους (φυσικοθεραπευτές υπηρεσιών κατ΄ οίκον, με 

μπλοκάκι κλπ), αλλά και τους εργαζόμενους σε πληττόμενες επιχειρήσεις και έχει 

αντίστοιχες οικονομικές επιπτώσεις, (αντίστοιχα με τις περιπτώσεις των 

εργαζομένων σε επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή και είναι 

δικαιούχοι μείωσης ενοικίου), ζητάμε να ληφθεί μέριμνα για την υπαγωγή όλων 

των αναφερόμενων στη μείωση του μισθώματος πρώτης κατοικίας. 

Ζητάμε την μείωση του μισθώματος που καταβάλλουν για τα τέκνα των 

φυσικοθεραπευτών, που σπουδάζουν εκτός της πόλης μόνιμης κατοικίας τους. 

Περαιτέρω για όσους φυσικοθεραπευτές (εργαστήρια φυσικοθεραπείας και 

φυσικοθεραπευτές κατ΄ οίκον) έχουν ενεργά δάνεια σε Τράπεζες, θα πρέπει να 

δοθεί λύση για την αναστολή των δόσεων, για όσο διάστημα διαρκέσει η 

υγειονομική κρίση, με παράλληλη παράταση της διάρκειας αποπληρωμής του 

κεφαλαίου. Είναι αυτονόητο ότι κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος, θα 

πρέπει να καλυφθούν οι τόκοι των δανείων. 



Τέλος, θα πρέπει οι πληττόμενες επιχειρήσεις να απαλλαγούν από τα δημοτικά 

τέλη, να απαλλαγούν από την πληρωμή ρυθμίσεων δόσεων ΔΕΗ και άλλων 

λογαριασμών για όσο διάστημα διαρκέσει η κρίση. 

Καταθέτουμε εκ νέου και το Υπ΄ Αρ. Πρ. 124/18-3-2020 έγγραφο με τις 

αναλυτικές προτάσεις του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών για τα μέλη 

μας. 

Όσον αφορά τους εργαζόμενους φυσικοθεραπευτές των Δημοσίων δομών που 

δίνουν μάχη μαζί με το υπόλοιπο προσωπικό των δομών υγείας, και δεν 

θεωρούνται δικαιούχοι του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, 

καθώς και για την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων, θα καταθέσουμε άμεσα 

αναλυτικό υπόμνημα στο αρμόδιο υπουργείο. 

Προσδοκούμε στην υλοποίηση των προτάσεων του Πανελλήνιου Συλλόγου 

Φυσικοθεραπευτών και στην στήριξη των πληττόμενων μελών του. 

 

Με εκτίμηση,  

 

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 
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