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ΘΕΜΑ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΛΟΓΩ COVID-19

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών εκπροσωπεί περί τους δύο
χιλιάδες (2.000) ενεργούς εργοθεραπευτές, οι οποίοι στη συντριπτική πλειοψηφία
τους εργάζονται σε χώρους παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας,
όπως είναι η ειδική αγωγή και οι συνεδρίες εργοθεραπείας. Οι υπηρεσίες των
εργοθεραπευτών, είτε ως εργοδοτών, είτε ως υπαλλήλων, παρέχονται σε χώρους
όπου συχνά απασχολούνται δεκάδες εργαζόμενοι, ενώ στις υπάρχουσες αίθουσες
αναμονής αναγκαστικώς συγχρωτίζονται άτομα όλων των ηλικιακών ομάδων,
συμπεριλαμβανομένων και των πλέον ευπαθών.
Ενόψει των ανωτέρω αυτομάτως γίνεται αντιληπτό, ότι η κανονική
συνέχιση της λειτουργίας των χώρων αυτών ουδόλως εξυπηρετεί την εθνική, πλέον,
προσπάθεια περιορισμού της διάδοσης του κορωναϊού, ενώ έρχεται σε προφανή
αντίθεση με όλες τις κατευθυντήριες οδηγίες των αρμοδίων εθνικών αρχών, ιδίως,
δε, του ΕΟΔΥ.
Κατά συνέπεια παρίσταται επιτακτική ανάγκη όπως η Πολιτεία λάβει
μέριμνα περί της άμεσης αναστολής λειτουργίας των χώρων απασχόλησης των
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εργοθεραπευτών, με στόχο την διασφάλιση του αγαθού της δημόσιας υγείας.
Πέραν τούτων και ενόψει του αυτονόητου οικονομικού πλήγματος που
δέχονται οι ιδιώτες εργοθεραπευτές, που διατηρούν αντίστοιχους επαγγελματικούς
χώρους, θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριληφθούν στη δέσμη μέτρων, που
αφορούν την αναστολή φορολογικών, ασφαλιστικών και λοιπών υποχρεώσεων και
καταλαμβάνουν μέχρι σήμερα άλλες πληττόμενες οικονομικές δραστηριότητες. Ο
κλάδος μας δέχεται ομοίως ισχυρό πλήγμα και στο πλαίσιο της ισότητας και της
ισονομίας δεν μπορεί να εξαιρεθεί από τις εξαγγελλόμενες ευνοϊκές ρυθμίσεις.
Επιπρόσθετα σας παραθέτουμε τα ΚΑΔ που αφορούν τα κέντρα ειδικών θεραπειών:
υπηρεσίες Εργοθεραπείας: 86901905, υπηρεσίες Λογοθεραπείας: 86901909,
υπηρεσίες Ψυχολόγου: 86901804, υπηρεσίες Ψυχοθεραπευτή: 86901803, υπηρεσίες
Παιδοψυχολόγου: 86901801, υπηρεσίες Ειδικού Παιδαγωγού 85591903, υπηρεσίες
συμβούλου ψυχικής υγείας: 86901802, υπηρεσίες ψυχικής υγείας: 86901800.
Αναμένοντας για την άμεση ανταπόκρισή σας, παραμένουμε στη διάθεσή
σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση, υπογραμμίζοντας ότι ο ΠΣΕ παραμένει αρωγός της
Πολιτείας στην εθνική προσπάθεια.

Με εκτίμηση,

Η Πρόεδρος

Κυριακή Κεραμιώτου

Ο Γραμματέας

Παναγιώτης Μπούρος
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