
 

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τη μη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων των μελών του Π.Σ.Φ. στους 

παιδικούς σταθμούς των Δήμων» 

 

Αξιότιμοι κύριοι, 

Σύμφωνα με τις προκηρύξεις των δήμων, ενόψει της κατάθεσης  αιτήσεων για τους 

παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, στην πλειοψηφία αυτών, δίνεται διορία 

κατάθεσης μέσα στο χρονικό διάστημα 20 μέχρι 31 Μαΐου 2019. Απαραίτητη προϋπόθεση 

είναι η κατάθεση του εκκαθαριστικού της φορολογικής δήλωσης για τα εισοδήματα χρήσης 

2018. Επίσης, σύμφωνα με το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση οικογενειακής και 
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επαγγελματικής ζωής» για το σχολικό έτος 2019-2020, οι γονείς/κηδεμόνες, μπορούν να 

υποβάλλουν σχετική αίτηση από τις 7 Ιουνίου 2019 μέχρι και 22 ημέρες μετά, στην οποία 

προαπαιτούμενο δικαιολογητικό είναι η δήλωση του οικογενειακού εισοδήματος. 

Θα θέλαμε να σας θέσουμε ένα σοβαρότατο ζήτημα που αφορά μητέρες παιδιών 

φυσικοθεραπεύτριες στο επάγγελμα ή φυσικοθεραπευτές που θέλουν να αιτηθούν την 

ένταξη των τέκνων τους στους σταθμούς των Δήμων, αλλά παράλληλα τυγχάνει να είναι 

συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ. 

Όπως ίσως γνωρίζετε, ο ΕΟΠΥΥ έχει θεσπίσει κλειστά όρια προϋπολογισμού και τις 

υπερβάσεις αυτών καλούνται οι συμβεβλημένοι πάροχοι να καταβάλλουν υπό την μορφή 

επιστροφών (claw back). Ο ΕΟΠΥΥ εκδίδει ειδικά σημειώματα επιστροφών προς τους 

συμβεβλημένους παρόχους,  τα οποία εκδίδονται ανά εξάμηνο. Μέχρι και σήμερα,  ο 

ΕΟΠΥΥ δεν έχει εκδώσει τα σχετικά σημειώματα που αφορούν τις επιστροφές του β’ 

εξαμήνου του 2018 και εκτιμάται η έκδοσή τους περίπου στις 15 Ιουνίου 2019. 

Το αποτέλεσμα είναι οι συμβεβλημένοι φυσικοθεραπευτές να μην μπορούν να 

υποβάλλουν την φορολογική τους δήλωση και άρα να μην έχουν δικαίωμα κατάθεσης των 

σχετικών αιτήσεων, όπου το εκκαθαριστικό σημείωμα της φορολογίας του εισοδήματος 

είναι προαπαιτούμενο. 

`Επειδή το ζήτημα στην κοινωνική του διάσταση είναι σοβαρό και αφορά γονείς 

εργαζόμενους που πιθανόν να αποκλειστούν χωρίς λόγο, παρακαλούμε όπως παρατείνετε 

τις προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων, προκειμένου να μην αποκλειστούν οι 

συγκεκριμένοι ενδιαφερόμενοι συμβεβλημένοι φυσικοθεραπευτές, που αδυνατούν να 

υποβάλλουν αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς. 

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες. 

 

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 
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