
 
 
 

 

Αθήνα, 1/7/2022 

 

Ο Π.Σ.Φ. ζητά τον συμψηφισμό του clawback με δαπάνες έρευνας, 

ανάπτυξης και επενδυτικών σχεδίων για τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας 

Ο σχετικός νόμος είχε ψηφιστεί το 2020 για τις φαρμακευτικές εταιρείες 

και μόνο για το 2022 με πλαφόν συμψηφισμού 250 εκ. € απέδωσε 

επενδύσεις 605 εκ. € 

Με επιστολή του προς τα υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας, ο 

Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ, ζητά τον 

συμψηφισμό του clawback με δαπάνες έρευνας, ανάπτυξης και επενδυτικών 

σχεδίων για τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας. 

Το αίτημα του Π.Σ.Φ. βασίστηκε στον νόμο του 2020, όπου νομοθετήθηκε ο 

συμψηφισμός clawback με δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης (Research and 

Development, R&D) και Επενδυτικών Σχεδίων των φαρμακευτικών εταιρειών. 

Ο συμψηφισμός γίνεται με ποσοστά επί των δαπανών R&D που διενεργεί 

κάποια εταιρεία και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων 

ή υπηρεσιών ή γραμμών πρώτης παραγωγής. Υπάρχει, βέβαια ένα ανώτατο 

ποσό συμψηφισμού. 

Το συγκεκριμένο μέτρο είναι ένα μέτρο ανακούφισης των εταιρειών από τις 

υποχρεωτικές επιστροφές προς το κράτος, που παράλληλα δίνει κίνητρο στις 

εταιρείες για έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων ή βελτιστοποίηση των 

εγκαταστάσεων και λειτουργιών τους. 

Η ένταξη μάλιστα της σχετικής δράσης στο Ταμείο Ανάκαμψης είχε σαν 

αποτέλεσμα να αποκτήσει μια μεγάλη δυναμική, κάτι που οδήγησε στο να 

έχουν κατατεθεί έως τις 28/4/2022 επενδυτικά σχέδια 605 εκ. € από τις 



 
 
 
φαρμακευτικές εταιρείες, με συνολικό προϋπολογισμό δράσης (συμψηφισμού) 

250 εκ. €. Η μεγάλη επιτυχία της δράσης μάλιστα, έκανε τον υπ. Ανάπτυξης 

Αδ. Γεωργιάδη να τη χαρακτηρίσει «ένα πολύ ισχυρό αναπτυξιακό εργαλείο για 

την ελληνική οικονομία».   

Είναι γεγονός ότι και οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ φυσικοθεραπευτές, 

βιώνουν από το 2013 τα μέτρα των αναγκαστικών επιστροφών - clawback, 

λόγω της υπέρβασης των λεγόμενων επιτρεπόμενων δαπανών του ΕΟΠΥΥ. 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών έχει καταθέσει πολλές φορές 

πρόταση για τον συμψηφισμό του οφειλόμενου clawback με δαπάνες 

ανάπτυξης της επιχείρησης και επενδυτικών σχεδίων. 

Οι δαπάνες που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στον συμψηφισμό είναι η 

ανανέωση του εξοπλισμού, η αγορά και η επένδυση σε καινοτόμες τεχνολογίες 

ή ακόμη και οι δαπάνες για τη διαμόρφωση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στον 

επαγγελματικό χώρο του εργαστηρίου φυσικοθεραπείας (φορέας Π.Φ.Υ.) 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών δηλώνει συνεχώς ότι η συνέχιση 

της επιβολής clawback στα μέλη του, στη μεταμνημονιακή εποχή, αποτελεί 

ένα εξόχως άδικο μέτρο, που απειλεί τη βιωσιμότητα των μελών του. Έχουμε 

υποβάλλει επανειλημμένες φορές τη σχετική πρόταση περί συμψηφισμού των 

δαπανών R&D και επενδυτικών σχεδίων των μελών του Συλλόγου μας με το 

clawback, όμως μέχρι σήμερα δεν είχαμε εισακουστεί. Ελπίζουμε, η μεγάλη 

επιτυχία του αντίστοιχου μέτρου για τις φαρμακευτικές εταιρείες, να πείσει τα 

συναρμόδια υπουργεία ότι η επέκταση του νόμου και για τους 

φυσικοθεραπευτές θα είναι κίνηση win – win.  

 

 


