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ΘΕΜΑ: «Επιτακτικι θ ανάγκθ χοριγθςθσ του επιδόματοσ 800 ευρώ ςτουσ 
φυςικοκεραπευτζσ και θ ζνταξθ ςτουσ δικαιοφχουσ του επιδόματοσ των Νομικών 
Προςώπων (Ο.Ε., Ε.Ε. κλπ) και των εταίρων μελών του Π..Φ., που ζχουν μείνει 
εκτόσ προγραμμάτων ενίςχυςθσ» 
 
 
Κφριοι Τπουργοί 

Ο Πανελλινιοσ φλλογοσ Φυςικοκεραπευτϊν ωσ ΝΠΔΔ, ςυςτακείσ δυνάμει των 

διατάξεων του Νόμου 3599/2007, αποτελεί τον επίςθμο επαγγελματικό ςφλλογο 

όλων των Φυςικοκεραπευτϊν τθσ χϊρασ, προβλεπομζνθσ τθσ υποχρεωτικισ 

εγγραφισ αυτϊν ςτα μθτρϊα του, κατά το πρότυπο των δικθγορικϊν, ιατρικϊν και 

λοιπϊν ςυλλόγων – Ν.Π.Δ.Δ ςωματειακισ φφςεωσ. 
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ΠΡΟ:       

 Τπουργό Οικονομικϊν, κο 
Χριςτο ταϊκοφρα 

 Τπουργό Εργαςίασ και 
Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων, κο 
Ιωάννθ Βροφτςθ 

 Τπουργό Ανάπτυξθσ και 
Επζνδυςεων, κο πυρίδωνα- 
Άδωνι Γεωργιάδθ 

 Τφυπουργό Οικονομικϊν, κο 
Απόςτολο Βεςυρόπουλο 

 Τφυπουργό Οικονομικϊν, κο 
Θεόδωρο κυλακάκθ 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 
Αξιότιμο Πρωκυπουργό 
 
 



Ο Π..Φ. εκπροςωπϊντασ και τουσ ελευκεροεπαγγελματίεσ φυςικοκεραπευτζσ 

που αςκοφν το επάγγελμα ςτθ χϊρα, είτε ωσ ελευκεροεπαγγελματίεσ με παροχι 

υπθρεςιϊν κατϋοίκον είτε ωσ ιδιοκτιτεσ εργαςτθρίου φυςικοκεραπείασ με ατομικι 

επιχείρθςθ ι ωσ Νομικά Πρόςωπα (Ο.Ε, Ε.Ε, ΕΠΕ κλπ) κζλουμε να ςασ κζςουμε τα 

κάτωκι: 

1. Μετά τθν ματαίωςθ του προγράμματοσ κατάρτιςθσ, τθν ανακοίνωςθ τθσ 

Κυβζρνθςθσ για ενίςχυςθ των Επιςτθμόνων με 600€ και τθν κάλυψθ του 

ςυγκεκριμζνου ποςοφ από τον κρατικό προχπολογιςμό, για λόγουσ ιςότθτασ 

κα πρζπει να χορθγθκεί θ ενίςχυςθ των 800 ευρώ ςτουσ 

φυςικοκεραπευτζσ.  

2. Είχαμε εντοπίςει το ςοβαρό ηιτθμα τθσ μθ υπαγωγισ ΠΟΤΘΕΝΑ των 

εταιρειϊν φυςικοκεραπευτικϊν υπθρεςιϊν (ΚΑΔ 869013-Νομικά Πρόςωπα 

με τθ μορφι Ο.Ε., Ε.Ε. κλπ), κακϊσ και τθ μθ δυνατότθτα ενίςχυςθσ με 

voucher των φυςικοκεραπευτϊν μελϊν μασ και μελϊν των εταιρειϊν.  Με το 

υπϋ αρικμόν  145/16-4-2020 ζγγραφό μασ 

(https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/16042020_09291180015870327

9751e6d3bc.pdf) είχαμε ηθτιςει τθν υπαγωγι αυτϊν των περιπτϊςεων 

ςτουσ δικαιοφχουσ, με τθν διαδικαςία που προβλζφκθκε για τουσ Ιατροφσ. 

Επανερχόμαςτε ςτο αίτθμά μασ και ηθτάμε τθν πρόβλεψθ τθσ υπαγωγισ ςτουσ 

δικαιοφχουσ τθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ, τόςο των εταιρειϊν, όςο και των μελϊν 

των εταιρειϊν που τυγχάνουν μζλθ του Π..Φ. 

Αναμζνουμε τθν άμεςθ υλοποίθςθ των προτάςεων του Πανελλινιου 

υλλόγου Φυςικοκεραπευτών για τθ ςτιριξθ των πλθττόμενων μελών του. 

 

Με εκτίμθςθ,  

 

ΓΙΑ ΣΟ Κ.Δ.. ΣΟΤ Π..Φ. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ      Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 

       ΛΤΜΠΕΡΙΔΗ ΠΕΣΡΟ          ΚΟΤΣΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 
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