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Φυσικοθεραπευτές Πιερίας: Επισκεφθείτε άφοβα τα φυσικοθεραπευτήρια,
τηρούνται όλα τα πρωτόκολλα για τον κορωνοϊό

Ως αναπόσπαστο κοµµάτι της ΠΦΥ και τοποθετώντας την δηµόσια υγεία πάνω από κάθε αξία, οι
φυσικοθεραπευτές του νόµου Πιερίας διαβεβαιώνουν ότι οι παροχές των συνεδριών θεραπείας,
υπερκαλύπτουν τα πρωτόκολλα προστασίας ενάντια στον covid19. Η θωράκιση του κάθε ασθενή και κατ’
επέκταση του συνόλου βάση πληθυσµιακών αναγκών, αποτέλεσε έναν µεγάλο στόχο που έπρεπε µε κάθε
κόστος να πραγµατοποιηθεί.
Οι πιστοποιηµένοι φυσικοθεραπετες του νόµου Πιερίας εγγυώνται ότι οι συνεδρίες που εκτελούνται στα
ιδιωτικά εργαστήρια είτε στις κατ’ οίκον επισκέψεις, είναι απόλυτα εναρµονισµένες µε κάθε ρητή εντολή
του υπουργείου υγείας.
Επισκεφθείτε άφοβα τα φυσικοθεραπευτήρια και εµπιστευτείτε την γνώση των εξειδικευµένων παροχών
υγείας.
Για το Δ.Σ.
Μπάναλης Παναγιώτης
Καραγιάννη Ελένη
Βασιουρή Αγνή
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Διαµαρτυρία ΠΣΦ: Εκτός οικονοµικής ενίσχυσης οι φυσικοθεραπευτές
Σε επιστολή τους προς τον Υπουργό Εργασίας ο ΠΣΦ καταγγέλλει άνιση µεταχείριση, κάνοντας λόγο για
προνοµιακή αντιµετώπιση συγκεκριµένων επαγγελµατικών κλάδων και ζητά την ένταξη του κλάδου των
φυσικοθεραπευτών στις ρυθµίσεις του άρθρου 66 του Σχεδίου Νόµου του Υπουργείου Εργασίας.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER
Τη διαµαρτυρία του για την εξαίρεση των φυσικοθεραπευτών από την εφάπαξ οικονοµική ενίσχυση που
χορηγείται σε δικηγόρους, µηχανικούς και οικονοµολόγους που ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ, εκφράζει ο
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ).
Ενόψει της κατάθεσης στη Βουλή προς ψήφιση του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών
Υποθέσεων µε τίτλο «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζοµένων και ευάλωτων κοινωνικών οµάδων,
κοινωνικοασφαλιστικές ρυθµίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων», ο Π.Σ.Φ. ζητεί από τους
αρµόδιους Υπουργούς την ένταξη του κλάδου των φυσικοθεραπευτών στις ρυθµίσεις του άρθρου 66 του
Σχεδίου Νόµου.
Σε επιστολή του προς τον Υπουργό Εργασίας κ. Γιάννη Βρούτση, την οποία κοινοποιεί στον Υπουργό
Οικονοµικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα, τον αναπληρωτή υπουργό κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη, στους υφυπουργούς
Εργασίας κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου και κυρία Δόµνα Μηχαηλίδου, και Οικονοµικών κ.κ. Απόστολο
Βεσυρόπουλο και Γεώργιο Ζαββό, ο Π.Σ.Φ. επισηµαίνει τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 66 του ως άνω σχεδίου, προβλέπεται η χορήγηση εφάπαξ
οικονοµικής ενίσχυσης στους δικηγόρους, µηχανικούς και οικονοµολόγους που ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ,
οι οποίοι υπάγονται στην παρ. 2α του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), εφόσον έχουν ενταχθεί µεταξύ
των µηνών Μαρτίου – Οκτωβρίου 2020 στους πληττόµενους Κωδικούς Αριθµούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) του
Υπουργείου Οικονοµικών, λόγω των µέτρων αντιµετώπισης της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19.
Με τις παραπάνω διατάξεις είναι σαφές, ότι προωθείται µια εξόχως προνοµιακή αντιµετώπιση
συγκεκριµένων επαγγελµατικών – επιστηµονικών κλάδων.
Η επιλογή αυτών των κλάδων και η εξαίρεση λοιπών, συµπεριλαµβανοµένων και των φυσικοθεραπευτών,
συνιστά µια διακριτική και εντελώς άνιση µεταχείριση, η οποία ουδόλως δικαιολογείται, ούτε και
υπαγορεύεται από αποχρώντες λόγους υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος.
Ο Πρόεδρος του ΠΣΦ κ. Πέτρος Λυµπερίδης δήλω σε γ ια το θέµα:

«Είναι γνωστό ότι για τον ειδικό λογαριασµό ανεργίας που έχει συσταθεί στον ΟΑΕΔ µε το Ν. 3986/2011
συνεισφέρουν και οι φυσικοθεραπευτές κάθε µήνα.
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Πλην των δικηγόρων, των µηχανικών και των οικονοµολόγων είναι γνωστό τοις πάσι, ότι από τα µέτρα για
την αντιµετώπιση της πανδηµίας επλήγησαν και οι φυσικοθεραπευτές, οι οποίοι παρά ταύτα εξαιρούνται
της καταβολής οποιασδήποτε οικονοµικής ενίσχυσης.
Ως εκ τούτου και προς αποκατάσταση της συνταγµατικής αρχής της ισότητας και της ίσης µεταχείρισης
των εργαζοµένων, η πολιτεία οφείλει να µεριµνήσει και να συµπεριλάβει µεταξύ των δικαιούχων της
επίµαχης οικονοµικής ενίσχυσης και τους φυσικοθεραπευτές.
Κατά συνέπεια ο ΠΣΦ υποστηρίζει, ότι το άρθρο 66 του ως άνω σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας
θα πρέπει να επαναδιατυπωθεί, προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής διεύρυνσης των δικαιούχων της
έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης».
Κάντε like στη σελίδα µας στο facebook για να µαθαίνετε όλα τα νέα
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Διαµαρτυρία των φυσικοθεραπευτών για την εξαίρεσή τους από την εφάπαξ
οικονοµική ενίσχυση
Τη διαµαρτυρία του για την εξαίρεση των φυσικοθεραπευτών από την εφάπαξ οικονοµική ενίσχυση
που χορηγείται σε δικηγόρους, µηχανικούς και οικονοµολόγους που ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ,
εκφράζει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.
Ενόψει της κατάθεσης στη Βουλή προς ψήφιση του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας &
Κοινωνικών Υποθέσεων µε τίτλο «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζοµένων και ευάλωτων κοινωνικών
οµάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθµίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων», ο Π.Σ.Φ.
ζητεί από τους αρµόδιους Υπουργούς την ένταξη του κλάδου των φυσικοθεραπευτών στις ρυθµίσεις
του άρθρου 66 του Σχεδίου Νόµου.
Σε επιστολή του προς τον Υπουργό Εργασίας κ. Γιάννη Βρούτση, την οποία κοινοποιεί στον
Υπουργό Οικονοµικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα, τον αναπληρωτή υπουργό κ. Θεόδωρο
Σκυλακάκη, στους υφυπουργούς Εργασίας κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου και κυρία Δόµνα
Μηχαηλίδου, και Οικονοµικών κ.κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο και Γεώργιο Ζαββό, ο Π.Σ.Φ.
επισηµαίνει τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 66 του ως άνω σχεδίου, προβλέπεται η χορήγηση εφάπαξ
οικονοµικής ενίσχυσης στους δικηγόρους, µηχανικούς και οικονοµολόγους που ασφαλίζονται στον eΕΦΚΑ, οι οποίοι υπάγονται στην παρ. 2α του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), εφόσον έχουν
ενταχθεί µεταξύ των µηνών Μαρτίου – Οκτωβρίου 2020 στους πληττόµενους Κωδικούς Αριθµούς
δραστηριότητας (ΚΑΔ) του Υπουργείου Οικονοµικών, λόγω των µέτρων αντιµετώπισης της
πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19.
Με τις παραπάνω διατάξεις είναι σαφές, ότι προωθείται µια εξόχως προνοµιακή αντιµετώπιση
συγκεκριµένων επαγγελµατικών – επιστηµονικών κλάδων.
Η επιλογή αυτών των κλάδων και η εξαίρεση λοιπών, συµπεριλαµβανοµένων και των
φυσικοθεραπευτών, συνιστά µια διακριτική και εντελώς άνιση µεταχείριση, η οποία
ουδόλως δικαιολογείται, ούτε και υπαγορεύεται από αποχρώντες λόγους υπέρτερου δηµοσίου
συµφέροντος.
Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ κ. Πέτρος Λυµπερίδης δήλωσε για το θέµα:
«Είναι γνωστό ότι για τον ειδικό λογαριασµό ανεργίας που έχει συσταθεί στον ΟΑΕΔ µε το Ν.
3986/2011 συνεισφέρουν και οι φυσικοθεραπευτές κάθε µήνα.
Πλην των δικηγόρων, των µηχανικών και των οικονοµολόγων είναι γνωστό τοις πάσι, ότι από τα
µέτρα για την αντιµετώπιση της πανδηµίας επλήγησαν και οι φυσικοθεραπευτές, οι οποίοι παρά
ταύτα εξαιρούνται της καταβολής οποιασδήποτε οικονοµικής ενίσχυσης.
Ως εκ τούτου και προς αποκατάσταση της συνταγµατικής αρχής της ισότητας και της
ίσης µεταχείρισης των εργαζοµένων, η πολιτεία οφείλει να µεριµνήσει και να συµπεριλάβει
µεταξύ των δικαιούχων της επίµαχης οικονοµικής ενίσχυσης και τους φυσικοθεραπευτές.
Κατά συνέπεια ο Π.Σ.Φ. υποστηρίζει, ότι το άρθρο 66 του ως άνω σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Εργασίας θα πρέπει να επαναδιατυπωθεί, προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής διεύρυνσης των
δικαιούχων της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης».

ΕΤΙΚΕΤΕΣ
Φυσικοθεραπευτών
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Διαµαρτυρία των φυσικοθεραπευτών για την εξαίρεσή τους από την εφάπαξ
οικονοµική ενίσχυση Σε επιστολή τους προς τον Υπουργό Εργασίας
καταγγέλλουν άνιση µεταχείριση, µιλούν για προνοµιακή αντιµετώπιση
συγκεκριµένων επαγγελµατικών κλάδων και ζητούν την ένταξη του κλάδου
των φυσικοθεραπευτών στις ρυθµίσεις που άρθρου 66 του Σχεδίου Νόµου του
Υπουργείου Εργασίας
Τη διαµαρτυρία του για την εξαίρεση των φυσικοθεραπευτών από την εφάπαξ οικονοµική ενίσχυση που
χορηγείται σε δικηγόρους, µηχανικούς και οικονοµολόγους που ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ, εκφράζει ο
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.
Ενόψει της κατάθεσης στη Βουλή προς ψήφιση του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών
Υποθέσεων µε τίτλο «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζοµένων και ευάλωτων κοινωνικών οµάδων,
κοινωνικοασφαλιστικές ρυθµίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων», ο Π.Σ.Φ. ζητεί από
τους αρµόδιους Υπουργούς την ένταξη του κλάδου των φυσικοθεραπευτών στις ρυθµίσεις του άρθρου 66
του Σχεδίου Νόµου.
Σε επιστολή του προς τον Υπουργό Εργασίας κ. Γιάννη Βρούτση, την οποία κοινοποιεί στον Υπουργό
Οικονοµικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα, τον αναπληρωτή υπουργό κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη, στους
υφυπουργούς Εργασίας κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου και κυρία Δόµνα Μηχαηλίδου, και Οικονοµικών
κ.κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο και Γεώργιο Ζαββό, ο Π.Σ.Φ. επισηµαίνει τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 66 του ως άνω σχεδίου, προβλέπεται η χορήγηση εφάπαξ
οικονοµικής ενίσχυσης στους δικηγόρους, µηχανικούς και οικονοµολόγους που ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ,
οι οποίοι υπάγονται στην παρ. 2α του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), εφόσον έχουν ενταχθεί µεταξύ
των µηνών Μαρτίου – Οκτωβρίου 2020 στους πληττόµενους Κωδικούς Αριθµούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) του
Υπουργείου Οικονοµικών, λόγω των µέτρων αντιµετώπισης της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19.
Με τις παραπάνω διατάξεις είναι σαφές, ότι προωθείται µια εξόχως προνοµιακή αντιµετώπιση
συγκεκριµένων επαγγελµατικών – επιστηµονικών κλάδων.
Η επιλογή αυτών των κλάδων και η εξαίρεση λοιπών, συµπεριλαµβανοµένων και των
φυσικοθεραπευτών, συνιστά µια διακριτική και εντελώς άνιση µεταχείριση, η οποία ουδόλως
δικαιολογείται, ούτε και υπαγορεύεται από αποχρώντες λόγους υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος.
Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ κ. Πέτρος Λυµπερίδης δήλωσε για το θέµα:
«Είναι γνωστό ότι για τον ειδικό λογαριασµό ανεργίας που έχει συσταθεί στον ΟΑΕΔ µε το Ν. 3986/2011
συνεισφέρουν και οι φυσικοθεραπευτές κάθε µήνα.
Πλην των δικηγόρων, των µηχανικών και των οικονοµολόγων είναι γνωστό τοις πάσι, ότι από τα µέτρα
για την αντιµετώπιση της πανδηµίας επλήγησαν και οι φυσικοθεραπευτές, οι οποίοι παρά ταύτα
εξαιρούνται της καταβολής οποιασδήποτε οικονοµικής ενίσχυσης.
Ως εκ τούτου και προς αποκατάσταση της συνταγµατικής αρχής της ισότητας και της ίσης
µεταχείρισης των εργαζοµένων, η πολιτεία οφείλει να µεριµνήσει και να συµπεριλάβει µεταξύ των
δικαιούχων της επίµαχης οικονοµικής ενίσχυσης και τους φυσικοθεραπευτές.
Κατά συνέπεια ο Π.Σ.Φ. υποστηρίζει, ότι το άρθρο 66 του ως άνω σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Εργασίας θα πρέπει να επαναδιατυπωθεί, προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής διεύρυνσης των
δικαιούχων της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης».
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Διαµαρτυρία των φυσικοθεραπευτών για την εξαίρεσή τους από την εφάπαξ
οικονοµική ενίσχυση
O Π.Σ.Φ. ζητεί από τους αρµόδιους Υπουργούς την ένταξη του κλάδου των
φυσικοθεραπευτών στις ρυθµίσεις του άρθρου 66 του Σχεδίου Νόµου.
Τη διαµαρτυρία του για την εξαίρεση των φυσικοθεραπευτών από την εφάπαξ οικονοµική ενίσχυση που
χορηγείται σε δικηγόρους, µηχανικούς και οικονοµολόγους που ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ, εκφράζει ο
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.
Ενόψει της κατάθεσης στη Βουλή προς ψήφιση του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών
Υποθέσεων µε τίτλο «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζοµένων και ευάλωτων κοινωνικών οµάδων,
κοινωνικοασφαλιστικές ρυθµίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων», ο Π.Σ.Φ. ζητεί από τους
αρµόδιους Υπουργούς την ένταξη του κλάδου των φυσικοθεραπευτών στις ρυθµίσεις του άρθρου 66 του
Σχεδίου Νόµου.
Σε επιστολή του προς τον Υπουργό Εργασίας κ. Γιάννη Βρούτση, την οποία κοινοποιεί στον Υπουργό
Οικονοµικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα, τον αναπληρωτή υπουργό κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη, στους υφυπουργούς
Εργασίας κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου και κυρία Δόµνα Μηχαηλίδου, και Οικονοµικών κ.κ. Απόστολο
Βεσυρόπουλο και Γεώργιο Ζαββό, ο Π.Σ.Φ. επισηµαίνει τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 66 του ως άνω σχεδίου, προβλέπεται η χορήγηση εφάπαξ
οικονοµικής ενίσχυσης στους δικηγόρους, µηχανικούς και οικονοµολόγους που ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ,
οι οποίοι υπάγονται στην παρ. 2α του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), εφόσον έχουν ενταχθεί µεταξύ
των µηνών Μαρτίου – Οκτωβρίου 2020 στους πληττόµενους Κωδικούς Αριθµούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) του
Υπουργείου Οικονοµικών, λόγω των µέτρων αντιµετώπισης της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19.
Με τις παραπάνω διατάξεις είναι σαφές, ότι προωθείται µια εξόχως προνοµιακή αντιµετώπιση
συγκεκριµένων επαγγελµατικών – επιστηµονικών κλάδων.
Η επιλογή αυτών των κλάδων και η εξαίρεση λοιπών, συµπεριλαµβανοµένων και των φυσικοθεραπευτών,
συνιστά µια διακριτική και εντελώς άνιση µεταχείριση, η οποία ουδόλως δικαιολογείται, ούτε και
υπαγορεύεται από αποχρώντες λόγους υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος.
Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ κ. Πέτρος Λυµπερίδης δήλωσε για το θέµα:
«Είναι γνωστό ότι για τον ειδικό λογαριασµό ανεργίας που έχει συσταθεί στον ΟΑΕΔ µε το Ν. 3986/2011
συνεισφέρουν και οι φυσικοθεραπευτές κάθε µήνα.
Πλην των δικηγόρων, των µηχανικών και των οικονοµολόγων είναι γνωστό τοις πάσι, ότι από τα µέτρα για
την αντιµετώπιση της πανδηµίας επλήγησαν και οι φυσικοθεραπευτές, οι οποίοι παρά ταύτα εξαιρούνται
της καταβολής οποιασδήποτε οικονοµικής ενίσχυσης.
Ως εκ τούτου και προς αποκατάσταση της συνταγµατικής αρχής της ισότητας και της ίσης µεταχείρισης
των εργαζοµένων, η πολιτεία οφείλει να µεριµνήσει και να συµπεριλάβει µεταξύ των δικαιούχων της
επίµαχης οικονοµικής ενίσχυσης και τους φυσικοθεραπευτές.
Κατά συνέπεια ο Π.Σ.Φ. υποστηρίζει, ότι το άρθρο 66 του ως άνω σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας
θα πρέπει να επαναδιατυπωθεί, προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής διεύρυνσης των δικαιούχων της
έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης».
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Διαµαρτυρία των φυσικοθεραπευτών για την εξαίρεσή τους από την εφάπαξ
οικονοµική ενίσχυση
Τη διαµαρτυρία του για την εξαίρεση των φυσικοθεραπευτών από την εφάπαξ οικονοµική ενίσχυση που
χορηγείται σε δικηγόρους, µηχανικούς και οικονοµολόγους που ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ, εκφράζει ο
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.
Ενόψει της κατάθεσης στη Βουλή προς ψήφιση του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών
Υποθέσεων µε τίτλο «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζοµένων και ευάλωτων κοινωνικών οµάδων,
κοινωνικοασφαλιστικές ρυθµίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων», ο Π.Σ.Φ. ζητεί από τους
αρµόδιους Υπουργούς την ένταξη του κλάδου των φυσικοθεραπευτών στις ρυθµίσεις του άρθρου 66 του
Σχεδίου Νόµου.
Σε επιστολή του προς τον Υπουργό Εργασίας κ. Γιάννη Βρούτση, την οποία κοινοποιεί στον Υπουργό
Οικονοµικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα, τον αναπληρωτή υπουργό κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη, στους υφυπουργούς
Εργασίας κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου και κυρία Δόµνα Μηχαηλίδου, και Οικονοµικών κ.κ. Απόστολο
Βεσυρόπουλο και Γεώργιο Ζαββό, ο Π.Σ.Φ. επισηµαίνει τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 66 του ως άνω σχεδίου, προβλέπεται η χορήγηση εφάπαξ
οικονοµικής ενίσχυσης στους δικηγόρους, µηχανικούς και οικονοµολόγους που ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ,
οι οποίοι υπάγονται στην παρ. 2α του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), εφόσον έχουν ενταχθεί µεταξύ
των µηνών Μαρτίου – Οκτωβρίου 2020 στους πληττόµενους Κωδικούς Αριθµούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) του
Υπουργείου Οικονοµικών, λόγω των µέτρων αντιµετώπισης της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19.
Με τις παραπάνω διατάξεις είναι σαφές, ότι προωθείται µια εξόχως προνοµιακή αντιµετώπιση
συγκεκριµένων επαγγελµατικών – επιστηµονικών κλάδων.
Η επιλογή αυτών των κλάδων και η εξαίρεση λοιπών, συµπεριλαµβανοµένων και των φυσικοθεραπευτών,
συνιστά µια διακριτική και εντελώς άνιση µεταχείριση, η οποία ουδόλως δικαιολογείται, ούτε και
υπαγορεύεται από αποχρώντες λόγους υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος.
Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ κ. Πέτρος Λυµπερίδης δήλωσε για το θέµα:
«Είναι γνωστό ότι για τον ειδικό λογαριασµό ανεργίας που έχει συσταθεί στον ΟΑΕΔ µε το Ν. 3986/2011
συνεισφέρουν και οι φυσικοθεραπευτές κάθε µήνα.
Πλην των δικηγόρων, των µηχανικών και των οικονοµολόγων είναι γνωστό τοις πάσι, ότι από τα µέτρα για
την αντιµετώπιση της πανδηµίας επλήγησαν και οι φυσικοθεραπευτές, οι οποίοι παρά ταύτα εξαιρούνται
της καταβολής οποιασδήποτε οικονοµικής ενίσχυσης.
Ως εκ τούτου και προς αποκατάσταση της συνταγµατικής αρχής της ισότητας και της ίσης µεταχείρισης
των εργαζοµένων, η πολιτεία οφείλει να µεριµνήσει και να συµπεριλάβει µεταξύ των δικαιούχων της
επίµαχης οικονοµικής ενίσχυσης και τους φυσικοθεραπευτές.
Κατά συνέπεια ο Π.Σ.Φ. υποστηρίζει, ότι το άρθρο 66 του ως άνω σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας
θα πρέπει να επαναδιατυπωθεί, προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής διεύρυνσης των δικαιούχων της
έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης».
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