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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Ένταξη φυσικοθεραπευτών εταίρων σε εταιρείες στο πρόγραμμα
στήριξης επιστημόνων- ελεύθερων επαγγελματιών που πλήττονται από τον Covid19»

Αξιότιμη κυρία Γενική Γραμματέα,
Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε το ζήτημα που προκύπτει με τα μέλη του
Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, οι οποίοι είναι εταίροι σε ομόρρυθμες,
ετερόρρυθμες, περιορισμένης ευθύνης εταιρείες και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές
εταιρείες, οι οποίες λειτουργούν ως εργαστήρια φυσικοθεραπείας.
Πολλοί φυσικοθεραπευτές, οι οποίοι είναι εταίροι σε κάποιο εταιρικό
σχήμα, εργάζονται στα εργαστήρια φυσικοθεραπείας και δεν έχουν ενταχθεί σε
κανένα πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης.
Ο Π.Σ.Φ. θεωρεί ότι πρέπει να ενταχθούν στους δικαιούχους του
προγράμματος οικονομικής στήριξης επιστημόνων- ελεύθερων επαγγελματιών που
πλήττονται από τον Covid-19, όπως και τα υπόλοιπα μέλη του Συλλόγου, καθώς ο
ΚΑΔ 869013 για τους φυσικοθεραπευτές, είναι στη λίστα των πληττόμενων
επιχειρήσεων.

Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να επισημάνουμε, ότι αντίστοιχο ζήτημα είχε
δημιουργηθεί με τα μέλη του Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδος, τα οποία ήταν
και μέλη σε εταιρικά σχήματα οποιασδήποτε μορφής, το οποίο έχει επιλυθεί.
Παρακαλούμε όπως, προβείτε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την
ένταξη των μελών μας, στους δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης του Απριλίου.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών είναι προετοιμασμένος για την
αποστολή καταλόγου προς το Υπουργείο Εργασίας, με τα στοιχεία των
φυσικοθεραπευτών που πρέπει να ενταχθούν στο πρόγραμμα στήριξης των
επιστημόνων.
Ο κατάλογος θα περιλαμβάνει τον Αριθμό Μητρώου Π.Σ.Φ.,
ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, το ατομικό Α.Φ.Μ. του μέλους (όχι το εταιρικό), την
πλήρη διεύθυνση του εργαστηρίου φυσικοθεραπείας, το email, τηλέφωνο
επικοινωνίας και υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονική μέσω gov.gr από τον καθένα,
δηλώνοντας ότι δεν έχει λάβει ενίσχυση.
Περιμένουμε την ΑΜΕΣΗ αποδοχή του αιτήματος και την παράταση της
προθεσμίας που λήγει σήμερα 15 Μαΐου, για να σας αποστείλουμε τον κατάλογο
των μελών μας.
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