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Κύριοι, 
Από το 2012 που ξεκίνησε την λειτουργία

του ο ΕΟΠΥΥ, είμασταν οι πρώτοι που υπο-
γράψαμε σύμβαση με τον Οργανισμό, συμ-
βάλλοντας στην καλή λειτουργία του και στην
άριστη παροχή υπηρεσιών προς τους ασφα-
λισμένους του.

Σε λίγους μήνες, δηλαδή το Νοέμβριο 2012,
άρχισαν οι πρώτοι αιφνιδιασμοί εκ μέρους
του Οργανισμού. Μειώθηκαν σε μια νύχτα οι
αριθμοί των συνεδρίων και η τιμή τους με
αναδρομική ισχύ για όλα τα καθυστερούμε-
να.

Από εκεί και πέρα, αυτή η κατάσταση δεν
έχει τέλος! Καθιέρωση των ληστρικών περι-
κοπών claw back (υποχρεωτική παρακράτηση
χρημάτων λόγω υπέρβασης του προϋπολο-
γισμού) και rebate (αυτόματη και καθόλου
αμελητέα μηνιαία έκπτωση, μόλις καταθέτουμε
τον αριθμό των παραπεμπτικών στον ΕΟΠΥΥ)
που μας υποχρεώνουν να εργαζόμαστε 12
μήνες αλλά να πληρωνόμαστε μέχρι σήμερα
για 8!!

Ο ΕΦΚΑ, όμως υπολογίζεται από τα 12 τι-
μολόγια που υποχρεωτικά καταθέτουμε. Η
σύμβασή μας λέει ότι οι πληρωμές από τον
ΕΟΠΥΥ, πρέπει να γίνονται σε 90 μέρες, ενώ
η πραγματικότητα είναι …90 μήνες, αν υπο-

λογίσει κανείς τις οφειλές από το 2010!!!
Την προηγούμενη εβδομάδα, ανακοινώθηκε

ότι θα πληρωθεί ο Μάιος του 2017 και κληθή-
καμε να καταθέσουμε άμεσα τα δικαιολογητικά
πληρωμής. Σε ένα εικοσιτετράωρο ακυρώθηκε
η εντολή και ακούστηκε η δικαιολογία ότι δεν
το επιτρέπει η …τρόικα!! Γιατί όμως παρά τις
πιέσεις της τρόικας δεν πληρώνονται τα κα-
θυστερούμενα για πολλά χρόνια;; 

Έχοντας ως μοναδικό εργοδότη τον ΕΟΠΥΥ,
έχουμε μετατραπεί σε «δημόσιους υπαλλή-
λους», με έξοδα όμως ελεύθερων επαγγελ-
ματιών! Ο Οργανισμός πληρώνει όταν και
όσα νομίζει και ένας ολόκληρος κλάδος υπο-
φέρει. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως η χωρά
βρίσκεται σε επιτροπεία. Ως Πανελλήνιος
Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΝΠΔΔ), έχουμε
προτείνει λύσεις, τις οποίες ο Οργανισμός
απορρίπτει.

Ο εμπαιγμός και ο εξευτελισμός των φυσι-
κοθεραπευτών δεν έχει τέλος, ενώ συνεχίζουμε
να εργαζόμαστε κανονικά.
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