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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 

 
 
ΘΕΜΑ: «Επιτακτική η ανάγκη χορήγηση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης και 
το μήνα Μάιο στους φυσικοθεραπευτές» 
 
 
 

Κύριοι Υπουργοί, 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών αναμένει την υλοποίηση της 

κυβερνητικής δέσμευσης για την χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού για το 
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μήνα Μάιο, στους επιστημονικούς κλάδους, ύψους 800 ευρώ, στους οποίους 

εντάσσονται και οι φυσικοθεραπευτές, λαμβάνοντας υπόψη την από 2.4.2020 ρητή 

εξαγγελία του Πρωθυπουργού από το βήμα της Βουλής. 

Για το λόγο αυτό, ο  Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών καλεί τους 

αρμόδιους υπουργούς για την άμεση έκδοση της προβλεπόμενης κοινής 

υπουργικής απόφασης και την εκταμίευση του σχετικού ποσού.  

Ως γνωστόν ο κλάδος των φυσικοθεραπευτών παρέμεινε στις «επάλξεις» 

παρέχοντας υπηρεσίες φυσικοθεραπείας σε περιπτώσεις ασθενών που 

επιβάλλονταν η παροχή, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες  του ΕΟΔΥ. 

Παρόλα αυτά, η μείωση του αριθμού των ασθενών που εξυπηρετούνται από 

τους φυσικοθεραπευτές, ανέρχεται σε ποσοστά από 50% έως 95% για αυτό το λόγο, 

είναι από τα πρώτα επαγγέλματα που χαρακτηρίστηκαν  ως πληττόμενα. 

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να τονίσουμε το γεγονός της αυξημένης 

δαπάνης για κάθε συνεδρία κατά την παροχή των φυσικοθεραπευτικών 

υπηρεσιών στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, λόγω της εφαρμογής των 

υποχρεωτικών μέτρων προφύλαξης.  

Σημειώνουμε σε αυτό το σημείο ότι ο Π.Σ.Φ. έχει συνάψει συλλογική 

σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του. 

Όλα αυτά τα τελευταία δέκα χρόνια των μνημονίων,  οι φυσικοθεραπευτές 

επλήγησαν σοβαρά, από τις πολιτικές των κλειστών-επιτρεπτών δαπανών και δεν 

αποζημιώθηκαν για υπηρεσίες που παρείχαν ύψους 150.000.000 ευρώ,  λόγω των 

παράλογων και εξοντωτικών μέτρων επιστροφών rebate και claw back, χωρίς να 

είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για τις πραγματικές ανάγκες για φυσικοθεραπεία του 

Ελληνικού πληθυσμού. 

Ως φορολογούμενοι πολίτες, οι φυσικοθεραπευτές έχουμε συνεισφέρει στα 

κρατικά ταμεία όλα αυτά τα χρόνια και σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που βιώνουν 

οι φυσικοθεραπευτές ζητάμε την αυτονόητη αρωγή του Κράτους.  



Επιπλέον, θα θέλαμε να σας θυμίσουμε την άδικη εξαίρεση των 

φυσικοθεραπευτών- μετόχων σε εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ κλπ), που δεν βρέθηκε 

τρόπος να ενταχθούν στους δικαιούχους για να λάβουν την οικονομική ενίσχυση για 

το μήνα Απρίλιο, γεγονός επίσης απαράδεκτο. 

Περιμένουμε την άμεση υλοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας. 

Με εκτίμηση, 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 
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