
 
 

ΘΕΜΑ: «Αίτημα για λήψη έκτακτων μέτρων-αναστολή καταβολής δόσεων claw 
back, λόγω της κρίσης κορωναϊού»  
 
 

 

Αξιότιμε Υπουργέ, 

Γνωρίζουμε άπαντες πόσο σοβαρή είναι τελικά η κρίση που βιώνουμε λόγω 

του κορωνοϊού και έχει επιπτώσεις στην οικονομική ζωή του τόπου. 

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες φυσικοθεραπευτές (εργαστήρια 

φυσικοθεραπείας και φυσικοθεραπευτές κατ΄ οίκον) ήδη άρχισαν και 
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ΠΡΟΣ:       
 Υπουργό Υγείας, κο Βασίλειο 

Κικίλια 

 Υφυπουργό Υγείας, κο  
Βασίλειο Κοντοζαμάνη  

 Υπουργό Οικονομικών, κο 
Χρήστο Σταϊκούρα 

 Υφυπουργό Οικονομικών, κο 
Απόστολο Βεσυρόπουλο 

 Υφυπουργό Οικονομικών, κο 
Θεοδωρο Σκυλακάκη 

 Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ, κο Βασίλειο 
Πλαγιανάκο 

 Αντιπρόεδρο ΕΟΠΥΥ, κα 
Θεανω Καρποδίνη 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών 
 

 

ΕΠΕΙΓΟΝ 



αντιμετωπίζουν ζητήματα μειωμένης προσέλευσης και όχι μόνο στις περιοχές που 

έχουν εκδηλωθεί κρούσματα. Όπως προβλέπουν οι ειδικοί επιστήμονες, τους 

επόμενους μήνες, αναμένεται κορύφωση της επιδημίας και η κατάσταση θα 

επιδεινωθεί. 

Το τελευταίο διάστημα είναι σε εξέλιξη η συζήτηση για τη δοσοποίηση των 

οφειλών των παρόχων του ΕΟΠΥΥ για τα καταλογισμένα rebate και κυρίως claw 

back των ετών 2012-2019. 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, είχε εκφράσει την αντίθεσή 

του για το διαφαινόμενο σενάριο των έως 120 δόσεων με ελάχιστη δόση τα 150€ 

και ζήτησε τη διαστρωμάτωση των δόσεων για τα μικρά εισοδήματα (για 

παράδειγμα: για υποβολές 0-500€, να αντιστοιχεί δόση των 50€, για υποβολές από 

500-2.000€, να αντιστοιχεί δόση των 100€ και για υποβολές από 2.000€ και άνω, να 

αντιστοιχεί δόση των 150€). 

Λαμβάνοντας υπόψη όμως την τρέχουσα σοβαρότατη κατάσταση, 

επιβάλλεται η αναστολή των μέτρων αυτών για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσει η 

κρίση του νέου κορωναϊού 2019-nCoV. 

Θεωρούμε ότι θα κατανοήσετε την αγωνία των ελευθεροεπαγγελματιών 

φυσικοθεραπευτών και θα κάνετε δεκτό το αίτημά μας. 

 

Με εκτίμηση,  

 

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

       ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ          ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


