
ΘΕΜΑ: «Αίτημα συνάντησης με τον Αξιότιμο Πρωθυπουργό για την αποκατάσταση των 
αδικιών που υπέστησαν στα χρόνια των μνημονίων οι φυσικοθεραπευτές της χώρας» 

 
 
Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ, 

 

Στο διάγγελμα που απευθύνατε στον Ελληνικό λαό από την Ιθάκη, με την ευκαιρία της 

εξόδου της χώρας μας από τα μνημόνια αναφέρατε: «Τα μνημόνια της λιτότητας και της 

ύφεσης επιτέλους τελείωσαν. Αφήσαμε πίσω μας τις συμπληγάδες. Η Ιθάκη είναι μόνο η 

αρχή». 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να απευθυνθούμε σε εσάς για την αποκατάσταση 

των στρεβλώσεων και των αδικιών που έλαβαν χώρα στο χώρο της Υγείας λόγω της 

επιβολής των αναγκαστικών μέτρων, στα χρόνια την μνημονίων από το 2010 και έπληξαν 

ιδιαίτερα τον κλάδο των φυσικοθεραπευτών γι αυτό και ζητάμε να ορίσετε μια συνάντηση 

μαζί μας για τη συζήτηση των πλέον σημαντικών προβλημάτων.  

Συγκεκριμένα: 

1) Το μέτρο των κλειστών προϋπολογισμών στις δαπάνες υγείας, έπληξε τον κλάδο 

των 2.500 ελευθεροεπαγγελματιών φυσικοθεραπευτών, καθώς η επιβολή 

αναγκαστικών επιστροφών (rebate & claw back) όσον αφορά τις αμοιβές, για τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, είχε σαν αποτέλεσμα, 

όλα αυτά τα χρόνια, την ΔΩΡΕΑΝ παροχή υπηρεσιών υγείας εκ μέρους των 

φυσικοθεραπευτών για τουλάχιστον 4 μήνες το χρόνο. 

Οι φυσικοθεραπευτές στήριξαν το Δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα επωμιζόμενοι την 

λεγόμενη «υπέρβαση» στην πλάτη τους και σε βάρος των προϋπολογισμών των 

οικογενειών τους. 
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Είναι βαρύ και άδικο από το 2013 και μέχρι σήμερα να εργάζεται ο συμβεβλημένος με τον 

ΕΟΠΥΥ  φυσικοθεραπευτής και να μην γνωρίζει με ποιά τιμή μονάδας θα αποζημιωθεί και 

ποιό θα είναι πραγματικά το εισόδημά του, καθώς όλα θα εξαρτηθούν από  το εάν και πόσο 

πάνω από το επιτρεπτό όριο θα αρρωστήσουν οι συμπολίτες μας, όλο το χρόνο. 

Αξίζει να αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι οι φυσικοθεραπευτές δεν συνταγογραφούν αλλά 

υποχρεούνται να εκτελούν τα παραπεμπτικά που εκδίδονται από τον ΕΟΠΥΥ και επίσης ότι 

οι φυσικοθεραπευτές δεν εμπορεύονται κάποιο προϊόν αλλά παρέχουν προσωπικά 

υπηρεσίες υγείας. 

Τέλος θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με τον νέο Ενιαίο Κανονισμό Παροχών του 

ΕΟΠΥΥ που θα ισχύσει από 01/10/2018, διευρύνονται οι κατηγορίες των παθήσεων που θα 

υποβάλλονται σε φυσικοθεραπεία. 

Οι φυσικοθεραπευτές από το 2013 εργάστηκαν ΔΩΡΕΑΝ για 5.333.333 συνεδρίες 

φυσικοθεραπείας  και πρόσφεραν υπηρεσίες υγείας αξίας 80.000.000 Ευρώ ΔΩΡΕΑΝ. 

Το αίτημα που διατυπώνουμε είναι απλό και είναι η παροχή φυσικοθεραπείας στον 

Ελληνικό λαό σύμφωνα με τις ανάγκες των ασφαλισμένων που ανέρχονται στα 94.000.000 

Ευρώ. 

2) Οι φυσικοθεραπευτές που εργάζονται στα Δημόσια Ιδρύματα της χώρας βρέθηκαν 

στην δυσάρεστη θέση το 2012, να μην περιλαμβάνονται στους δικαιούχους του 

επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, παρόλο που ήταν δικαιούχοι 

του Νοσοκομειακού επιδόματος που καταβάλλονταν μέχρι εκείνη τη χρονική 

περίοδο. 

Όλοι οι διατελέσαντες μέχρι σήμερα Υπουργοί Υγείας αναγνώρισαν το δίκαιο του αιτήματός 

μας και ήταν θετικοί στην άρση της αδικίας σε βάρος των εργαζομένων στα Νοσοκομεία 

Φυσιοθεραπευτών και σύμφωνοι στην ανάγκη της απόδοσης της ισονομίας, για ίδια 

αμοιβή σε όμοιο έργο, κάτι που ορίζεται  ρητά από το Σύνταγμα. 

Θεωρούμε αυτονόητη την αποκατάσταση της συγκεκριμένης αδικίας και την ένταξη των 

εργαζόμενων φυσικοθεραπευτών των Δημόσιων Ιδρυμάτων, στην Α΄ κατηγορία των 

δικαιούχων του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.   

Για αυτούς τους σημαντικούς, για όλους τους Φυσικοθεραπευτές, λόγους  αιτούμεθα 

συνάντηση με Εσάς Προσωπικά για να δώσετε λύσεις στα προβλήματα του κλάδου μας  

 

Με εκτίμηση, 

 
ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

       ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ          ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


