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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 

 
 
ΘΕΜΑ: «Ένταξη εταιρειών φυσικοθεραπευτών στην οικονομική ενίσχυση μηνός 
Απριλίου» 
 
 
 

Αξιότιμοι κύριοι, 

 Σε συνέχεια του προηγούμενο εγγράφου μας υπ’ αριθμ. πρωτ. 150/2020 

σχετικά με την ένταξη των εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες φυσικοθεραπείας 

και κατόπιν επικοινωνίας με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 

ενημερωθήκαμε ότι για να μπορέσουν τα εν λόγω εταιρικά σχήματα να λάβουν 

οικονομική ενίσχυση, θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να προβεί σε ενέργειες 

ένταξης του ΚΑΔ 869013 στους δικαιούχους της ενίσχυσης. 

 Μέχρι και σήμερα, οι εταιρείες που παρέχουν φυσικοθεραπευτικές 

υπηρεσίες, δεν έχουν υπαχθεί σε καμία κατηγορία, παρόλο που καθ ΄όλη τη 

δύσκολη περίοδό των προηγούμενων μηνών, συνέχισαν να παρέχουν τις υπηρεσίες 

τους, όπως άλλωστε και οι ατομικές επιχειρήσεις. 
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 Για να διορθωθεί αυτή η αδικία, παρακαλούμε για την άμεση υπαγωγή του 

ΚΑΔ 869013 στο σύστημα των δικαιούχων, από το Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να 

μπορέσουν, εν συνεχεία να αποζημιωθούν από το Υπουργείο Εργασίας. 

Πρόσφατα, όπως αναφέρει το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος 

εντάχθηκαν οι οικονομολόγοι: 

Στο αίτημα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδος, για παράταση της προθεσμίας υποβολής των 

αιτήσεων για την οικονομική ενίσχυση – αποζημίωση ειδικού σκοπού των 

600€ των επιστημόνων, ανταποκρίθηκε θετικά το Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων και ορίζεται ως νέα προθεσμία η Παρασκευή 15 

Μαΐου 2020. 

Μετά από πρόσθετη παρέμβαση του ΟΕΕ, στους δικαιούχους εντάχθηκαν και 

όλοι οι ασκούντες το επάγγελμα του οικονομολόγου με την συμμετοχή τους 

ως εταίροι σε νομικά πρόσωπα με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 

70.22. 

Αδυνατούμε να αντιληφθούμε γιατί μετά από τόσες προσπάθειες, δεν 

μπορούν να ενταχθούν οι φυσικοθεραπευτές. 

Παρακαλούμε την  άμεση υλοποίηση του αιτήματός μας. 

Με εκτίμηση  
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