
 
ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την αδυναμία έκδοσης σημειωμάτων claw back και τις 
κοινωνικές επιπτώσεις αυτής». 
 
 
 

Αξιότιμοι κύριοι-ες, 

Όπως σας είχαμε ήδη ενημερώσει με το έγγραφό μας υπ’ αριθμ. πρωτ. 169/2020, 

έχει προκύψει ζήτημα με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων λόγω 

καθυστέρησης έκδοσης των σημειωμάτων claw back από τον ΕΟΠΥΥ. 
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ΠΡΟΣ :      

 Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ, κο Βασίλειο 

Πλαγιαννάκο 

 Αντιπρόεδρο ΕΟΠΥΥ, κα 

Θεανώ Καρποδίνη 

 Διεύθυνση Στρατηγικού 

Σχεδιασμού ΕΟΠΥΥ 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 

 Υπουργό Υγείας, κο Βασίλη 

Κικίλια 

 Υπουργό Οικονομικών, κο 

Χρήστο Σταϊκούρα 

 Υφυπουργό Οικονομικών, κο 

Αποστόλο Βεσυρόπουλο 

 

 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 
 



Μεγάλος αριθμός φυσικοθεραπευτών, συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ, 

αντιμετωπίζουν προβλήματα τα οποία διασυνδέονται άμεσα με την υποβολή των 

φορολογικών δηλώσεων. Μερικά από τα προβλήματα που υπάρχουν είναι: 

 Ένταξη τέκνων σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς των δήμων της 

χώρας. Στους περισσότερους δήμους, έχουν ήδη λήξει οι παρατάσεις των 

υποβολών των αιτήσεων για την ένταξη των τέκνων στους δημοτικούς 

παιδικούς σταθμούς  

 Υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση 

οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής». Μέσα στις επόμενες ημέρες θα 

ανακοινωθεί η δημόσια πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα 

ΕΕΤΑΑ για τους παιδικούς σταθμούς 2020-2021. Παρόλο που όπως 

αναφέρεται στα Δελτία Τύπου, θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής μόνο μίας 

αίτησης χωρίς δικαιολογητικά, η τελική έγκριση των δικαιούχων θα γίνει με 

την αξιολόγηση των εισοδηματικών κριτηρίων του έτους. 

 Χορήγηση Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις 

που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό 

έτος 2019-2020 θα υποβάλλονται από την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020 έως και τη 

Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020. Επισημαίνεται ότι οι αιτούντες θα κάνουν είσοδο 

στην ειδική εφαρμογή με τους κωδικούς της Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες του TAXISnet, για να ελεγχθεί η ορθότητα της φορολογικής 

δήλωσης του έτους 2019 προκειμένου να διαμορφωθεί το οικονομικό 

κριτήριο. 

 Υποβολή αίτησης για Επίδομα Στέγης. Όσοι είναι δικαιούχοι του 

επιδόματος στέγασης με ημερομηνία λήξης των αιτήσεων από Μάιο έως 

Ιούλιο του 2020, πήραν παράταση υποβολής των αιτήσεων μέχρι το τέλος 

Ιουλίου 2020. Και σε αυτήν την περίπτωση, γίνεται είσοδος τους κωδικούς 

της Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet, για να ελεγχθεί η 

ορθότητα της φορολογικής δήλωσης του έτους 2019 προκειμένου να 

διαμορφωθεί το οικονομικό κριτήριο. 



Σε πρόσφατη επικοινωνία του ΕΟΠΥΥ με τον Πρόεδρο του Π.Σ.Φ. υπήρξε 

διαβεβαίωση έκδοσης των σημειωμάτων claw back μέχρι το τέλος της 

προηγούμενης εβδομάδας. Για μια ακόμη φορά, οι υποσχέσεις του Οργανισμού δεν 

επιβεβαιώθηκαν, δημιουργώντας ένα μείζον κοινωνικό ζήτημα. 

Επειδή υπάρχει έντονη ανησυχία των μελών μας και καθημερινή επικοινωνία με 

τη Γραμματεία μας, θα θέλαμε την επιτάχυνση των διαδικασιών από την πλευρά 

του ΕΟΠΥΥ, έτσι ώστε να εκδοθούν ΑΜΕΣΑ τα σημειώματα του claw back, τα οποία 

όπως γνωρίζουμε έχουν ήδη ολοκληρωθεί αλλά δεν έχουν σταλεί ως ενημέρωση 

στους συμβεβλημένους παρόχους. 

 

Αναμένουμε  τις άμεσες ενέργειές σας. 

 

Με εκτίμηση, 

 

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

      ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ          ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 


