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έναρξης σύµβασης 
φυσικοθεραπειών 

ν. Ροδόπης 
Αναστέλλουν προσωρινό την έναρξη της 
σύµβασης τους µε τον ΕΟΠΥΥ σι φυσιοθεραπευτές 

της Ροδόπης, γιατί οι όροι 
δεν είναι ίσοι µετς σύµβαση 

Την απόφαση να αναστείλουν προσωρινά 
οι φυσιοθεραπευτές του νοµού Ροδόπης 

που πιστοποιήθηκαν ως συµβασιούχοι 
του ΕΟΠΥΥ την έναρξη της σύµβασης 
τους, εκτός του κ. Παυλίδη Αθανασίου 
,µε αφορµή την ψήφιση του νέου 

Ενιαίου Κανονισµού Παροχών Υγείας 
(ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ όπου στο προσχέδιο 

σι όροι δεν είναι ίδιοι µε την υπογραφείσα 
σύµβαση. 

Οι Φυσικποθεραπευτές αναµένουν απόφαση 
του Κ.∆.Σ. του Πανελλήνιου Συλλόγου 

ή του Π.Τ. Έβρου-ΡοδόπηςΙάνθης 
για να ξεκινήσουν είτε επίσχεση 

λόγω των χρεών του οργανισµού 
προς τους παρόχους Υγείας (φυσ/τές) 
ή παύση της σύµβασης εφόσον δεν 
τροποποιηθούν τα άρθρα U, 17, και 
δεν δοθούν διευκρινήσεις του άρθρου 
21 για τις πληρωµές όπως αυτά έχουν 
γραφεί στο προσχέδιο του νέου ΕΚΠΥ. 
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