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Το κείμενο που ακολουθεί είναι προτάσεις μελών συναδέλφων που έχουν σύμβαση  με  ΕΟΠYΥ μετά 
από συνάντηση στις 21/12/2015 στην Λέσβο παρουσία του Αντιπροέδρου κ Σταθάκη  Λάμπρου αλλά 
και προτάσεις του ΠΤ οι οποίες έχουν ανακοινωθεί και παλαιοτέρα και σε συνελεύσεις αντιπροσώπων 
και είναι και πάγιες θέσεις του ΠΤ μας από την γένεση του ΕΟΠΠΥ  Πιστεύουμε ότι μια καλή συνεργασία 
όλων πέρα από κομματικούς  χρωματισμούς θα φέρει θετικό το αποτέλεσμα σε όλους τους 
συναδέλφους είτε είναι στον ΕΟΠYΥ η όχι.   
Αυτό το κείμενο με τις συνολικές προτάσεις θα προωθηθεί και πάλι όπως είναι τώρα, διευρυμένων 
απόψεων  στην Γενική Συνέλευση αντιπροσώπων για περισσότερη συζήτηση και όχι να παραμείνουν 
απλά προτάσεις  όπως στο παρελθόν. 
 
 
1.Δεν πιστεύουμε στις δυνατότητες ημίμετρων όπως είναι οι δήθεν αναστολές ,ειδικά εάν εντάσσονται 

σε μια απέλπιδα προσπάθεια να ανασάνουν οι έχοντες εργαστήριο  και οι κατ οίκον ,λες και δεν θα 

κληθούν να αντιμετωπίσουν τα ιδία ξανά από τον επόμενο μηνα. Προσωπικά θωρούμε πως θα πρέπει 

να απαιτηθεί (είναι πλέον ώριμες οι συνθήκες ,δεν ένιαι τυχαίο πως όλες οι παρατάξεις εμφανίζονται, 

έστω με διαφοροποιήσεις, να συμφωνούν στην απόλυτη προστασία από  rebate αλλά και  clawback στα 

ποσά γύρω  από τα 15 παραπεμπτικά και με ένα μέγιστο στα 50 παραπεμπτικά εάν υπάρχουν 

εργαζόμενοι  συνάδελφοι αναγνωρισμένων σχολών φυσικοθεραπείας και όχι βοηθοί ΙΕΚ στο 

φυσικοθεραπευτήριο .Εάν αυτό δεν συμβεί ,το μικρό και μεσαίο εργαστήριο ,θα έχει χαθεί!!! 

Κινητοποιήσεις με κλείσιμο των εργαστηρίων φυσικοθεραπείας για μια ημέρα και συγκεντρώσεις έξω 

από τα υπουργεία, όχι μόνο δεν «κορυφώνουν» αγώνες, οι οποίοι πρέπει να είναι επίπονοι και 

μακροχρόνιοι, αλλά είναι επικοινωνιακά τεχνάσματα αμφιβόλου αποτελεσματικότητας και σε λάθος 

χρόνο.  
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Δεν μπαίνει θέμα επίσχεσης εργασίας διότι είναι δικαίωμα του ΕΟΠYΥ βάσει των υπογραφέντων να την 

καταγγείλει. 

Για λόγους συμμόρφωσης με το rebate, το ποσό που δε θα έχει επιβάρυνση προτείνουμε να είναι τα 

2250 ευρώ (15 παραπεμπτικά ). Το παραπάνω ποσό, θεωρούμε πως καλύπτει τις πάγιες και διαρκείς 

ανάγκες λειτουργίας ενός εργαστηρίου και θα δώσει ανάσα επιβίωσης στους συμβεβλημένους 

φυσικοθεραπευτές. Επίσης, απαλλάσσει από επιστροφές και τους αποκλειστικά κατ  ́ οίκον 

συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές, οι οποίοι εργάζονται με ένα ασθενή κάθε φορά, έχουν τις 

μετακινήσεις και επί της ουσίας δεν καταθέτουν ατομικά μεγαλύτερο ποσό από τις 2.250 ευρώ. Στην 

ουσία προτείνουμε μέχρι τις 2.250 ευρώ να υπάρχουν μόνο οι θεσμοθετημένες φορολογικές κρατήσεις 

2.Για τον συνάδελφο  που δεν επιθυμεί να συμβληθεί με τον ΕΟΠΥΥ , οι ασθενείς του να δικαιούνται 

την αποζημίωση που ορίζει ο ΕΟΠΥΥ. Είναι νομικά καταχωρημένο από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία , με τα 

δικαιώματα του ασθενούς ,  ελεύθερη επιλογή του θεραπευτή δικαίωμα κάθε ασθενή .Πουθενά αλλού 

στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία υπάρχει αυτός ο αποκλεισμός .Ίσως μια προσφυγή στα Ευρωπαϊκά 

Δικαστήρια να ήταν η λύση . 

3.Κάθε ,συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ ,συνάδελφος να έχει το νόμιμο δικαίωμα να λαμβάνει από τον 

ασθενή  ελεύθερη οικονομική συμμετοχή στην δαπάνη φυσικοθεραπείας Είμαστε Ελεύθεροι 

Επαγγελματίες και όχι κρατικοδίαιτοι δημόσιοι υπάλληλοι . Πρέπει επιτέλους να καταλάβουν ότι στην 

ελεύθερη οικονομία ο κάθε ένας ορίζει την αμοιβή του βάση  προσωπικής αξιολόγησης των υπηρεσιών 

που παρέχει . 

4.Άμεση υλοποίηση μιας πλήρους τεκμηριωμένης  οικονομοτεχνικής μελέτης  για την βιωσιμότητα         

εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας . 

 5 Καμιά υποχώρηση από την ελεύθερη και ανοικτή δυνατότητα κάθε συνάδελφου να κάνει σύμβαση με 

τον ΕΟΠΥΥ, τώρα και στο μέλλον ,πανελλαδικά . 

6 Συμμετοχή του ασθενούς στην συνολική δαπάνη της θεραπείας .Είτε σε ποσοστό πάνω στο συνολικό 

κόστος η στο πλαίσιο της ελεύθερης αγοράς ελεύθερη τιμολόγηση ανάλογα με το περιστατικό και της 

γνώσεις και εμπειρία του φυσικοθεραπευτή . 

 

7 .Στο πλαίσιο του ανοικτού και ελεύθερου επαγγέλματος , να υπάρχει η δυνατότητα στους ασθενείς η 

ελεύθερη επιλογή του φυσικοθεραπευτή ασχέτως εάν είναι συμβεβλημένος η όχι με τον ΕΟΠΥΥ .Το 

ελεύθερο επάγγελμα σε μια χώρα με ελεύθερη οικονομία είναι αυθαίρετο να μας καταντούν εμμέσως 

κρατικούς υπαλλήλους με καταβολή των δεδουλευμένων ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα των 

κρατικών ταμείων  Ο ασθενής με την ΑΠΥ να έχει την δυνατότητα να παίρνει τα χρήματα που 

δικαιούται από τον ΕΟΠYΥ . Καμιά επιπλέων επιβάρυνση θα υπάρχει στο ταμείο ,εφ όσον το ποσόν 

αποζημίωσης είναι δεδομένο και σταθερό   

8.Νομική κατοχύρωση για την αποπληρωμή του 90 % των κατατεθέντων παραπεμπτικών σε 45 ήμερες 

όπως ορίζει η σύμβαση .Ενδεχομένως να μπει ρήτρα για ανατοκισμού του ωφελουμένου ποσού . 

9.Χρονική δέσμευση για το πότε θα αποδίνεται το υπόλοιπο 10% των εκκαθαρισμένων παραπεμπτικών  

 

10. Συμψηφισμός των όποιον εσόδων και τα έξοδα που υπάρχουν προς τους κρατικούς φορείς 

(Εφορία,  εισφορές ΟΑΕΕ κτλ)  

 

11.Σε περίπτωση rebate 10-15 % στης απολαβές μας να υπάρχει ανάλογο rebate και στα οφειλόμενα 

μας προς το κράτος . 

 

12 . Πρέπει να έχουμε εναλλακτικά σενάρια έτοιμα με ισοδύναμα μέτρα προς όφελος του κλάδου στις 

διαπραγματεύσεις με ΕΟΠYΥ. 

13 .Δέσμευση εκ μέρους της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ ότι δεν θα προχωρεί σε αλλαγές των όρων της 

σύμβασης εάν πρώτα δεν υπάρχει ενημέρωση και διαβούλευση με το ΚΔΣ 

14.Η Διοικούσα Επιτροπή αντίστοιχα αναλαμβάνει την ευθύνη προστασίας των συμφερόντων των 
μελών ατομικά και δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία θα θέσει σε κίνδυνο την κοινωνική 
τους υπόσταση και την οικονομική τους κατάσταση. Το σημείο «μηδέν» για την επιβίωση του 



εργαστηρίου φυσικοθεραπείας του αυτοαπασχολούμενου φυσικοθεραπευτή έχει ήδη ξεπεραστεί!!! 
Οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια στο «λουκέτο». Περιθώριο για «κροκοδείλια δάκρυα» δεν 
υπάρχει. 
Αναμένουμε από εσάς στο ΚΔΣ την συγκρότηση ΜΙΑΣ ρεαλιστικής, και επιτεύξιμης πρότασης προς τον 

ΕΟΠΥΥ με ξεκάθαρο ,διαυγή και ανυποχώρητο λόγο , που να διασφαλίζει τα συμφέροντα της 

πλειοψηφίας και είμαστε έτοιμοι να την διεκδικήσουμε δυναμικά ΜΑΖΊ ΣΑΣ  

Τα ΠΤ είναι αυτοδιοικούμενα και αναλογιζόμενοι τις ιδιαιτερότητες του κάθε Περιφερειακού  τα μέλη 

που αυτή την δεδομένη στιγμή είναι εκτός ΕΟΠYΥ αλλά και τα μέλη που βρίσκονται τώρα στο 

αφερέγγυο σύστημα του ΕΟΠΠΥ ,δεν θα δεχθούμε κομματικούς εντεταλμένους να διαμορφώνουν 

κομματικές απόψεις στα ανεξάρτητα περιφερειακά μας .Εάν δεν ήταν ανεξάρτητες οι ΔΕ θα κατεβαίναμε 

σε κομματικά ψηφοδέλτια και όχι σε ενιαίο όπως και έγινε με το ΠΤ μας. Οι γνώμες όλων είναι 

σεβαστές αλλά όχι  δεσμευτικές και δεν έχουν ρόλο καθοδηγητικό . 

 

 
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

ΚΑΡΥΤΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ                              ΘΛΙΒΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ  

 

 

 

 

 
 

 

     

 


