
 

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις επί της εκκρεμούσας Κ.Υ.Α. καθορισμού του αριθμού των δόσεων για 

το οφειλόμενο  rebate & claw back των παρόχων του ΕΟΠΥΥ» 

 

 

Αξιότιμε Υπουργέ, 

Όπως είναι γνωστό με το άρθρο 81 του Ν. 4623/2019, δίνεται η δυνατότητα 

ρύθμισης αποπληρωμής των οφειλόμενων ποσών επιστροφής rebate & claw back 

των ετών 2013 έως και 2018 των παρόχων του ΕΟΠΥΥ σε μέχρι και 120 δόσεις. 

Με την παρούσα επιστολή, αφού σας εκφράσουμε την θέση του Πανελλήνιου 

Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) για άτοκη καταβολή του οφειλόμενου 

ποσού, θα θέλαμε να σας θέσουμε τα παρακάτω ζητήματα, τα οποία πρέπει να 

ληφθούν υπόψη ώστε να ρυθμιστούν. 

1)    Υπάρχουν μέλη του Π.Σ.Φ. που έχουν συνταξιοδοτηθεί και οφείλουν ποσά 

επιστροφής των προηγούμενων ετών  
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2)    Υπάρχουν μέλη του Π.Σ.Φ., που έπαψαν να ασκούν το επάγγελμα ή έχουν 

μεταναστεύσει στο εξωτερικό. 

3)    Υπάρχουν μέλη του Π.Σ.Φ. που δραστηριοποιούνταν με διάφορων μορφών 

εταιρείες  και είχαν συμβατική σχέση με τον ΕΟΠΥΥ. Οι εταιρείες αυτές δεν 

υφίστανται σήμερα (δεν δραστηριοποιούνται) και τα οφειλόμενα ποσά 

rebate & claw back βαρύνουν τα ΑΦΜ των εταίρων. 

 

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις πρέπει να ληφθεί μέριμνα προσδιορισμού 

του αριθμού των δόσεων για το οφειλόμενο  rebate & claw back, των οποίων το 

ύψος θα πρέπει να είναι στα πλαίσια των δηλωθέντων εισοδημάτων τους, για να 

μπορούν να αποπληρώνονται.  

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη τα παραπάνω αναφερόμενα και όπως 

ρυθμίσετε τις περιπτώσεις που θέτουμε στο παρόν έγγραφο. Τέλος θα θέλαμε να 

λάβετε υπόψη την πάγια θέση του Π.Σ.Φ. για άτοκη καταβολή των δόσεων οι 

οποίες θα καθοριστούν. 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

       ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ          ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


