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ΘΕΜΑ: «Αίτημα άμεσης κατάργησης των μνημονιακών μέτρων claw back και 
rebate» 
 

 

Αξιότιμοι-ες κύριοι-ες, 

Κατόπιν της ανακοίνωσης για την άρση της Ενισχυμένης Εποπτείας της 
Ελληνικής οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Πανελλήνιος Σύλλογος 
Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ-ΝΠΔΔ) ζητά την κατάργηση των μέτρων των αυτόματων 
επιστροφών - claw back και του rebate,  που επιβλήθηκαν το 2013, λόγω των 
μνημονίων και που ταλανίζουν τους 2.570 συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ 
φυσικοθεραπευτές. 

Θυμίζουμε ότι το 2013 η αποζημίωση του ΕΟΠΥΥ για τη συνεδρία 
φυσικοθεραπείας μειώθηκε κατά 25% (από 20 ευρώ σε 15 ευρώ) και παράλληλα 
επιβλήθηκαν για τις παρεχόμενες υπηρεσίες φυσικοθεραπείας οι επαίσχυντες 
ρυθμίσεις των επιστροφών  (claw back και rebate). 

Για φέτος ο προϋπολογισμός για τις υπηρεσίες φυσικοθεραπείας που έχει 
ανακοινωθεί, ανέρχεται στο ύψος της περσινής χρονιάς, δηλαδή στα 73.995.000 €.  
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Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το πρώτο εξάμηνο 
του 2022 οι συνεδρίες φυσικοθεραπείας που εκτέλεσαν οι συμβεβλημένοι με τον 
ΕΟΠΥΥ φυσικοθεραπευτές, ανέρχονται στα  44.066.793,19€, με όριο δαπάνης 
εξαμήνου τα  36.997.500€, ήτοι «υπέρβαση» περίπου 7.000.000€. 

Με αυτό το δεδομένο, εάν υπολογιστεί η ετήσια υπέρβαση κατά 
αναλογικότητα, οι  συμβεβλημένοι φυσικοθεραπευτές θα αναγκαστούν να 
επιστρέψουν περίπου 14.000.000€ το 2022, εκ των δεδουλευμένων και 
παρεχόμενων υπηρεσιών τους προς τους πολίτες υπό την μορφή αυτόματης 
επιστροφής claw back, τα οποία έχουν ήδη πραγματοποιηθεί για την κάλυψη των 
αναγκών του πληθυσμού.  

Επιπλέον, σας υπενθυμίζουμε την παράλληλη επιβολή του rebate στους 
συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές, το οποίο ανέρχεται σύμφωνα με τα επίσημα 
στοιχεία, σε 10.000.000€ ανά έτος. 

Δηλαδή στο σύνολο του έτους, περίπου 24.000.000€ εκ των παρεχόμενων 
υπηρεσιών των συμβεβλημένων φυσικοθεραπευτών, δεν θα καταβληθούν ποτέ 
από τον ΕΟΠΥΥ. 

Με λίγα λόγια ο καθένας από τους 2.570 συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές 
θα υποχρεωθεί να καταβάλει από τη τσέπη του 9.338 ευρώ για το 2022 για να 
καλύψει πλήρως το Κράτος  τις ανάγκες των ασφαλισμένων για φυσικοθεραπείες!!! 

Ο ΠΣΦ έχει καταθέσει πληθώρα προτάσεων προς τον ΕΟΠΥΥ και το Υπουργείο 
Υγείας, όπως η εξαίρεση των δαπανών φυσικοθεραπείας για post covid 
περιστατικά, η εφαρμογή δυναμικότητας εκτέλεσης παραπεμπτικών 
φυσικοθεραπείας, η πρόταση συμψηφισμού του οφειλόμενου claw back με τις 
δαπάνες έρευνας, ανάπτυξης και επενδυτικών σχεδίων για τα εργαστήρια 
φυσικοθεραπείας, η εφαρμογή ταυτοποίησης της παρουσίας του ασφαλισμένου 
(OTP) παρέμειναν «υπό εξέταση». 

Δυστυχώς η Κυβέρνηση δεν έχει εισακούσει καμία εκ των προτάσεων του 
Π.Σ.Φ. που εκπροσωπεί τους 2.570 φυσικοθεραπευτές που έχουν προσχωρήσει στη 
συλλογική σύμβαση που έχει υπογράψει ο Π.Σ.Φ. με τον ΕΟΠΥΥ. 

Τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας βυθίζονται στα χρέη καθώς: 

 στο claw back των ετών 2018-2019 που έχει δοσοποιηθεί και παρακρατείται 
κάθε μήνα,  

 προστίθεται η παρακράτηση της δόσης του 2020,  

 προστίθεται η προείσπραξη της εκάστοτε μηνιαίας υπέρβασης του 2022 και  

 θα προστεθεί η παρακράτηση της δόσης του 2021 

Συνάδελφοι που αποβιώνουν αφήνουν χρέη στα παιδιά τους και οφειλόμενες 
δόσεις για χρόνια, ενώ οι περισσότεροι από τους συμβεβλημένους  
εργαστηριούχους φυσικοθεραπευτές θα καταβάλλουν δόσεις για το claw back για 
χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή τους.  
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Ουδεμία μέριμνα δεν επιδείχτηκε για τη στήριξη των εργαστηρίων 
φυσικοθεραπείας, δηλαδή των μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που 
καλύπτουν τις ανάγκες των Ελλήνων πολιτών σε κάθε γειτονιά των Πόλεων, σε κάθε 
γωνιά της Πατρίδας μας και που  παρέμειναν στις επάλξεις κατά τα χρόνια της 
πανδημίας παρέχοντας υπηρεσίες, επιπλέον και στους πολίτες που αδυνατούσαν 
να προσέλθουν στις δημόσιες δομές υγείας.  

Υπό αυτές τις συνθήκες δυστυχώς οδηγούμαστε στην λήψη μέτρων αντίδρασης, 
που θα κληθούν τα όργανα διοίκησης να αποφασίσουν ποια θα είναι αυτά και πότε 
θα πραγματοποιηθούν. 

Ζητάμε τη διόρθωση της αδικίας και απαιτούμε την κατάργηση των 
μνημονιακών μέτρων claw back και rebate, καθώς και τη μείωση του οφειλόμενου 
ποσού claw back των προηγούμενων ετών, που εξαναγκάζονται να επιστρέψουν οι 
φυσικοθεραπευτές υπό τη μορφή μηνιαίων δόσεων, για τις υπηρεσίες που 
παρείχαν και για τις οποίες δεν συνετέλεσαν στην πρόκλησή τους, καθώς ως 
γνωστόν δεν συνταγογραφούν, αλλά υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους 
όταν παρίσταται ανάγκη για τον ασφαλισμένο. 

Με εκτίμηση, 

 
 
 
 

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

       ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ               ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 


