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φυσικοθεραπευτές» 

 

Κύριοι Υπουργοί,  

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

Covid-19, πολλοί επαγγελματικοί κλάδοι, συμπεριλαμβανομένων και των 

φυσικοθεραπευτών, πλήττονται επαγγελματικά. 
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ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 



Τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας είναι φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας 

υγείας και δεν «έβαλαν λουκέτο», ακολουθώντας τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και του 

Υπουργείου Υγείας, συνεχίζοντας να παρέχουν υπηρεσίες υγείας σε πολίτες που 

έχουν άμεση ανάγκη. 

Όπως μπορείτε να αντιληφθείτε, οι περιπτώσεις ασφαλισμένων που 

υποβάλλονται σε φυσικοθεραπείες είναι πλέον ελάχιστες έως και μηδενικές, 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, είναι προφανές ότι πρέπει να ληφθούν 

οικονομικά  μέτρα στήριξης του κλάδου. 

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. 

Ο κλάδος των φυσικοθεραπευτών πλήττεται και επιβάλλεται η λήψη μέτρων 

στήριξης, όπως: 

 Κάλυψη μέρους των μισθών και των ασφαλιστικών εισφορών των 

εργαζομένων στις μονάδες Π.Φ.Υ. από το κράτος  για το επόμενο 4μηνο. 

 Απαλλαγή πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ των ελευθέρων 

επαγγελματιών και των ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ των εργαζόμενων, 

χωρίς απώλεια των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. 

 Αναστολή πληρωμής δόσεων ρύθμισης ασφαλιστικών ταμείων, εφορίας,  

ΔΕΗ και άλλων λογαριασμών. 

 Αναστολή πληρωμής δόσεων rebate και claw back  2012-2017 και αναστολή 

της σχεδιαζόμενης προκαταβολικής παρακράτησης του claw back για το 

2020. 

 Διαγραφή των επιστροφών claw back ετών 2018 και 2019 που έχουν 

καταλογιστεί στους συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές. 



 Μέριμνα για την καταβολή με πρόχειρο λογιστικό έλεγχο (90%) των 

οφειλόμενων του ΕΟΠΥΥ, καθώς έχουν ήδη παρατηρηθεί μεγάλες ελλείψεις 

προσωπικού και επακόλουθα έχει καθυστερεί η εκκαθάριση ων υποβολών 

του μηνός Δεκεμβρίου 2019. 

 Μέριμνα για την συνέχιση του καθεστώτος αποζημίωσης ατομικών 

αιτημάτων δικαιούχων ειδικής αγωγής του ΕΟΠΥΥ.  

 Αναστολή καταβολής των δόσεων των πάσης φύσεως δανείων στις 

Τράπεζες. 

 Μέτρα μείωσης του μηνιαίου μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων για 

το επόμενο 4μηνο. (προτείνεται μείωση τουλάχιστον κατά 50%) 

 Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για το επόμενο 4μηνο. 

 Άμεση άρση κάθε μέτρου αναγκαστικής είσπραξης, δεσμευμένων 

λογαριασμών, κατασχέσεων κ.λπ. σε βάρος τους και αναστολή 

πλειστηριασμών,  αλλά και διακοπών ρεύματος, νερού κ.ο.κ. 

 Άμεση επιβολή αφορολόγητου ορίου για εισοδήματα έως και 12.000 ευρώ 

το χρόνο και κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, ως απαραίτητη 

προϋπόθεση ώστε να μην εκτιναχθούν για μία ακόμα φορά τα χρέη των 

παρόχων. 

 Ενίσχυση με έκτακτο επίδομα, αναλογικό του επιδόματος ανεργίας, για όσες 

μέρες αναγκάζονται να κλείσουν τα εργαστήριά τους, με ιδιαίτερη μέριμνα 

για τις περιπτώσεις εκείνες των φυσικοθεραπευτών, στις οποίες το εισόδημά 

τους, είναι το μοναδικό της οικογένειας. 

 Ενίσχυση με έκτακτο επίδομα για τις νέες μητέρες, ώστε να μην 

αναγκαστούν να επιστρέψουν άμεσα στα εργαστήρια τους κ.λ.π 

Παράλληλα λόγω της αναγκαστικής χορήγησης αδειών στους εργαζόμενους 

φυσικοθεραπευτές, πάσης φύσεως επιχειρήσεων υγείας (εργαστήρια 

φυσικοθεραπείας, Κ.Α.Α. κλπ) και της μείωσης των εισοδημάτων των εργαζομένων, 



επιβάλλεται η αντίστοιχη λήψη μέτρων στήριξης και σε αυτή την κατηγορία των 

εργαζομένων φυσικοθεραπευτών. 

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. 

 Τέλος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι ως επαγγελματίες υγείας  

είμαστε πρόθυμοι να στηρίξουμε το ιατρικό, νοσηλευτικό, λοιπό προσωπικό και 

τους φυσικοθεραπευτές που εργάζονται στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, εφόσον 

αυτό γίνει απαιτητό από τις συνθήκες που θα δημιουργηθούν στο άμεσο μέλλον. 

 

 Με εκτίμηση, 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 
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