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ΘΕΜΑ: «Προτάσεις Π.Σ.Φ. για το Clawback».  

 

Αξιότιμοι Υπουργοί, 

Αξιότιμη Διοικήτρια, 

Σε συνέχεια της συνάντησης αντιπροσωπείας του Πανελλήνιου Συλλόγου 

Φυσικοθεραπευτών με τον Υπουργό Υγείας και κατόπιν της θετικής αντιμετώπισης των 

ζητημάτων που τέθηκαν σε αυτή, σας κοινοποιούμε τις προτάσεις του Συλλόγου για τον 

περιορισμό της αυτόματης  επιστροφής (claw back) για το 2021 και τη συνολική 

αντιμετώπιση του μείζονος αυτού ζητήματος που αφορά τον κλάδο των 

φυσικοθεραπευτών. 

Όπως είναι γνωστό, από τα επίσημα στοιχεία της κατατεθειμένης δαπάνης για τον 

κωδικό ΣΤ1 Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας/Φυσικοθεραπευτές, η υπέρβαση ανέρχεται 

στο 16%  των ορίων. Όπως γίνεται αντιληπτό, το 2021, το ποσοστό της υπέρβασης της 

ετήσιας δαπάνης προβλέπεται να αγγίξει το 20%, καθώς οι βασικοί παράγοντες της 

αύξησης, όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω, συνεχίζουν να υφίστανται.  

Για την αντιμετώπιση της ανεπάρκειας της προϋπολογισθείσας δαπάνης του 2021 για 

τη φυσικοθεραπεία, ζητάμε: 

1)  την άμεση επαναφορά των 2.000.000 € για τις δαπάνες φυσικοθεραπείας 

(ποσό το οποίο περικόπηκε από τις επιτρεπτές δαπάνες του 2021 στον κωδικό 
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ΣΤ1 - Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας/Φυσικοθεραπευτές σε σύγκριση με το 

2020). 

2) την άμεση ενίσχυση με άλλα 5.000.000 € για το 2021, λόγω της πρόσθετης 

επιβάρυνσης των συμβεβλημένων εργαστηρίων φυσικοθεραπείας και άρα στη 

δαπάνη της φυσικοθεραπείας για το 2021, ως απότοκο της Covid-19 λοίμωξης, 

λόγω των μέτρων προφύλαξης με απαγόρευση λειτουργίας δημοσίων δομών 

(Νοσοκομεία, κέντρα υγείας και ΚΑΠΗ) και την αυξημένης προσέλευσης 

ασφαλισμένων.  

Για την ολιστική αντιμετώπιση και τον περιορισμό της αυτόματης επιστροφής claw 

back,  που επιβαρύνει μηνιαία τους φυσικοθεραπευτές, ζητάμε: 

1. Εφαρμογή ανέκπτωτου ποσού claw back (μαξιλαράκι). 

2. Εξομοίωση  της συμμετοχής του ασφαλισμένου από 10% (που ισχύει στις παροχές 

υπηρεσιών φυσικοθεραπείας) σε 15%, όπως ισχύει στις υπόλοιπες α΄ βάθμιες 

παροχές του ΕΟΠΥΥ (με συνέχιση της εφαρμογής μηδενικής συμμετοχής στις ειδικές 

περιπτώσεις, όπως πάσχοντες από μετεγχειρητικές συγκάμψεις αρθρώσεων, 

ασθενείς που έχουν υποστεί Α.Ε.Ε., λοιμώξεις ΚΝΣ, κακώσεις νωτιαίου μυελού, 

χρόνια νευρολογικά ή μυοσκελετικά νοσήματα κ.α).  

3. Εφαρμογή της δυναμικότητας των εργαστηρίων φυσικοθεραπείας σε συνάρτηση 

με τον αριθμό των απασχολούμενων φυσικοθεραπευτών-μελών του Π.Σ.Φ.  

4. Ηλεκτρονική εφαρμογή της ταυτοποίησης της παρουσίας του ασφαλισμένου (με 

χρήση  κωδικού αριθμού κατά την ανάκτηση του παραπεμπτικού) και παράλληλα 

εφαρμογή αυστηρού πλαισίου ποινών του ασφαλισμένου, όταν διαπιστώνεται η 

συμμετοχή του σε πιθανή εικονική εκτέλεση. 

5.  Την κατάργηση του μηχανισμού προείσπραξης του claw back, όπως αυτή 

θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4812/2021.  

Το ποσό προείσπραξης των μηνιαίων δόσεων του claw back 2021, προστίθεται στις 

ήδη παρακρατούμενες δόσεις του claw back προηγούμενων ετών, γεγονός που 

δημιουργεί οικονομική «ασφυξία» στους φυσικοθεραπευτές.  

Είμαστε στη διάθεσή σας για την παροχή περαιτέρω διευκρινήσεων επί των παραπάνω 

αναφερόμενων προτάσεων του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών σχετικά με 

την αντιμετώπιση του claw back. 

Με εκτίμηση, 

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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