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Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους φυσικοθεαπευτές
Οι φυσικοθεραπευτές δημόσιων δομών Υγείας θα λαμβάνουν επίδομα επικίνδυνης και
ανθυγιεινής εργασίας. Υπουργική απόφαση αναμένεται όπως ενημέρωσε ο αναπληρωτήw υπουργός
Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών.

Συγκεκριμένα, σε συνάντηση αντιπροσωπείας του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου
Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, αποτελούμενη από τον Λυμπερίδη Πέτρο (Πρόεδρος ΠΣΦ),
Ρουμελιώτη Σπύρο (Γενικός Γραμματέας του ΠΣΦ) και Μπουρνουσούζη Ελευθέριο (Β΄ Αντιπρόεδρο
και Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων του ΠΣΦ), ο κ. Σκυλακάκης διαβεβαίωσε ότι πλέον δικαιούχοι του
επιδόματος θα είναι και φυσικοθεραπευτές. Η αρμόδια επιτροπή έχει ολοκληρώσει το έργο της και μετά
την ένσταση του ΠΣΦ, ακολούθησε αναβαθμολόγηση τόσο για τους φυσικοθεραπευτές των Νοσοκομείων,
όσο και για τους φυσικοθεραπευτές των δομών πρόνοιας και άλλων δομών υγείας, όπως ανακοίνωσε ο
ΠΣΦ. Ήδη ετοιμάζεται η σχετική υπουργική απόφαση. Ενδεχομένως η λήψη του επιδόματος θα αρχίσει
από τη 1 η Ιανουαρίου του 2023. Από τον σύλλογο εκτιμάται πως «η πολύ μεγάλη μερίδα των
φυσικοθεραπευτών του Δημοσίου θα είναι στους δικαιούχους».
Ωστόσο, την ίδια θετική έκβαση δεν είχε η πρόταση του ΠΣΦ για τον συμψηφισμό του claw back με τις
δαπάνες έρευνας, ανάπτυξης και επενδυτικών σχεδίων για τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας.
Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση είχε μεταβιβαστεί σε όλους τους συναρμόδιους Υπουργούς και ο σύλλογος
τονίζει ότι συμψηφισμός προτάθηκε επιτακτικά. Επίι του θέματος ο κ. Σκυλακάκης υποστήριξε ότι
πρέπει να εξεταστεί γενικότερα από την Κυβέρνηση και τους συναρμόδιους Υπουργούς. Ο ίδιος δήλωσε
θετικός στη μείωση του claw back στους παρόχους, ιδιαίτερα σε αυτούς που προσφέρουν υπηρεσίες.
Μάλιστα ο κ. Σκυλακάκης ανέφερε ότι ήδη δη η Κυβέρνηση εξετάζει κάποια μέτρα. Από την πλευρά της η
αντιπροσωπεία του ΠΣΦ αιτήθηκε να μειωθούντα οφειλόμενα ποσά, ενώ ακόμη να προστεθούν πόροι για
τον προϋπολογισμό της Φυσικοθεραπείας.
Σχετικά με τη χρηματοδότηση για τις δαπάνες διαμόρφωσης της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στον
εργαστήριο του φυσικοθεραπευτή, ο κ. Σκυλακάκης την είδε με καλό μάτι προκειμένου να
διευκολυνθεί η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία . Ο ΠΣΦ θα καταθέσει στο μέλλον συγκεκριμένες
προτάσεις.
Όσο για τις χρηματοδοτήσεις για την έναρξη νέων επιχειρήσεων σε νέους επιστήμονες
φυσικοθεραπευτές και την επιδότηση ανανέωσης εξοπλισμού και εγκαταστάσεων υφιστάμενων
επιχειρήσεων φυσικοθεραπευτών, ο κ. Σκυλακάκης επεσήμανε πως το Υπουργείο Οικονομικών
συντονίζει και εγκρίνει τις χρηματοδοτήσεις που προτείνει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Συνεπώς, το
Υπουργείο Ανάπτυξης έχει την αρμοδιότητα των επιμέρους προγραμμάτων, στο οποίο ο ΠΣΦ έχει θέσει
τα παραπάνω ζητήματα.
Τέλος, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών δεσμεύτηκε ότι θα διορθωθεί το λάθος με τον
αποκλεισμό των εργαστηρίων φυσικοθεραπείας από τη χορήγηση ενίσχυσης σε επιχειρήσεις της
Δημοτικής Ενότητας Αρκαλοχωρίου επειδή δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ.
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Ημερίδα φυσικοθεραπευτών Πιερίας για την αποκατάσταση μετά από νόσηση
με κορονοϊό
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Φυσικοθεραπευτές Πιερίας: Ημερίδα στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας
Φυσικοθεραπείας.
Με χαρά σας προσκαλούμε στην 4η ημερίδα που διοργανώνουμε στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας
Φυσικοθεραπείας.
Θα είναι τιμή μας να μετέχετε και να κοινοποιήσετε τη δράση μας καθώς προσπαθούμε πάντα να δρούμε
με εξωστρέφεια και να ενημερώνουμε τους πολίτες σχετικά με τα θέματα που τους αφορούν.
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 22 Οκτ και ώρα 19.00 στον συνεδριακό κέντρο ΕΚΑΒΗ της
Κατερίνης.
Με εκτίμηση Για το Δ.Σ. του Π.Τ. Πιερίας
Μπάναλης Παναγιώτης
Καραγιάννη Ελένη
Φώτη Άννα

