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λαμβάνοντας υπόψη, τόσο την πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση του Covid-19, η 

οποία έχει επηρεάσει την καθημερινότητα όλων, όσο και το γεγονός ότι οι 

φυσικοθεραπευτές ανήκουν σε έναν από τους βαριά πληττόμενους 

επαγγελματικούς κλάδους, οι οποίοι όμως δεν έχουν πάψει να παρέχουν υπηρεσίες 

υγείας σε συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ πολίτες που έχουν άμεση ανάγκη, ζητάμε 

να ληφθούν οικονομικά μέτρα στήριξης του κλάδου. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ελευθεροεπαγγελματιών φυσικοθεραπευτών είναι 

συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ (2.375 συμβεβλημένοι) και συνεχίζουν να παρέχουν 

υπηρεσίες φυσικοθεραπείας (στο πλαίσιο που οι συνθήκες τους επιτρέπουν), 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τη συλλογική σύμβαση του ΕΟΠΥΥ και του 

ΠΣΦ.  

Εν μέσω αυτής της δύσκολης περιόδου, αντιλαμβάνεστε ότι οι περιπτώσεις 

ασφαλισμένων που υποβάλλονται σε φυσικοθεραπείες (σε εργαστήρια 

φυσικοθεραπείας ή σε κατ’ οίκον επισκέψεις) είναι πλέον ελάχιστες έως και 

μηδενικές, με μείωση του μηνιαίου τζίρου από 90% και άνω, ενώ κάποιες μονάδες, 

εύλογα έχουν σταματήσει να παρέχουν υπηρεσίες. 

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί η περίοδος της κρίσης ειδικά στον τομέα των 

υπηρεσιών υγείας θα διαρκέσει πολλούς μήνες, με αποτέλεσμα πάροχοι υγείας 

όπως οι φυσικοθεραπευτές θα περάσουν μια παρατεταμένη περίοδο βαθιάς 

κρίσης, με απρόβλεπτες οικονομικές επιπτώσεις. 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών ζητάει να ληφθεί μέριμνα για τα 

παρακάτω: 

 Διαγραφή των επιστροφών claw back ετών 2018 και 2019 που έχουν 

καταλογιστεί στους συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές και που 

ανέρχονται στα 22.000.000 ευρώ.  

 Αναστολή της σχεδιαζόμενης προκαταβολικής παρακράτησης του claw back 

για το 2020. 



 Συνέχιση του καθεστώτος αποζημίωσης ατομικών αιτημάτων παροχής 

υπηρεσιών στους δικαιούχων ειδικής αγωγής του ΕΟΠΥΥ.  

Προσδοκούμε  τις  άμεσες ενέργειές σας, ώστε μέσα από αυτή την κατάσταση, 

να μπορέσουν οι φυσικοθεραπευτές να επιβιώσουν την δύσκολη αυτή υγειονομική 

και οικονομική συγκυρία. 

 

 Με εκτίμηση, 
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