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ΘΕΜΑ: Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Π.Τ. Πέλλας 

   Το ΠΤ Πέλλας στην έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 27-12-2015 πήρε τις παρακάτω 

αποφράσεις όσον αφορά το διεκδικητικό πλαίσιο του κλάδου   . 
                                      
1.           Αύξηση του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ      για τη Φυσικοθεραπεία , που θα λαμβάνει 

υπ όψιν  το γεγονός ότι ο αριθμός των ασθενών που δικαιούνται υπηρεσίες φυσιοθεραπείας  μέσω 

του ταμείου αυξήθηκε κατακόρυφα μετά την  ένταξη ταμείων που δεν είχαν φυσιοθεραπευτική 

κάλυψη στους ασφαλισμένους τους (π.χ ΟΓΑ).Ταυτόχρονη λήψη μέτρων ,σε συνεργασία με τις 

αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ,  κατά της προκλητής ζήτησης και αθέμιτων πρακτικών μικρής 

μερίδας συναδέλφων που ανεβάζουν πλασματικά την  δαπάνη σε βάρος των υπολοίπων .    

2 . Άμεση επιστροφή των 6.000.000 ευρώ που μεταφέρθηκαν (εκλάπησαν) από τον κωδικό της 

Φυσικοθεραπείας στο ανοικτό νοσήλιο των Κ.Α.Α.       

  3 . Διαχωρισμό από τον κωδικό της Φυσικοθεραπείας των δαπανών που αφορούν τους 

Φυσιάτρους  .  

4.     Άμεση    κατάργηση του clawback για δαπάνες  μέχρι  15 παραπεμπτικών 

με ταυτόχρονη αναπροσαρμογή της κλίμακας του rebate ώστε να ελαχιστοποιηθεί το clawback .  

 

5.         Κατάργηση του άρθρου 7 του  ΕΚΠΥ  με  ανώτατο όριο τριών(3) πράξεων ανά συνεδρία   

 

6 . Συμμετοχή  του ΠΤ Πέλλας  σε κινητοποιήσεις όπως αυτές αποφασισθούν από το  ΚΔΣ του 

ΠΣΦ   μέχρι  την ικανοποίηση των παραπάνω αιτημάτων . 

 

7   . Σε περίπτωση που το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΠΥΥ  δεν  επιδείξουν καμία διάθεση  

προσέγγισης των προβλημάτων μας  ,ΑΝΑΣΤΟΛΗ  ΚΑΙ   ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ των συμβάσεων με 

την  προϋπόθεση  την μαζική συμμετοχή των συναδέλφων  . 

     Η  Δ.Ε του Πέλλας θέλει να ευχαριστήσει τα μέλη της που παραβρέθηκαν και συμμετείχαν 

ενεργά   στην συνέλευση .Ελπίζει στην μαζική συμμετοχή και των συναδέλφων ,που για δικούς 

τους λόγους ο καθένας  δεν παραβρέθηκαν , σε μελλοντικές κινητοποιήσεις .   

                                          ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε   Π.Τ  ΠΕΛΛΑΣ 
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