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Αίτημα ακύρωσης του clawback στο ΣτΕ κατέθεσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος
ΦυσικοθεραπευτώνU

Π. Λυμπερίδης, πρόεδρος Π.Σ.Φ.: Η άρνηση του κράτους να
αποζημιώσει εξ΄ολοκλήρου τους φυσικοθεραπευτές
για τις υπηρεσίες που παρέχουν, σε εποχές που δεν δεσμευόμαστε
ως Χώρα από μνημόνια, δημιουργεί μεγάλες κοινωνικές ανισότητες
Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ για την κατάργηση του clawback. Πιο
συγκεκριμένα, κατέθεσε αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της
Επικρατείας της υπ’ αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 26284/16-06-2022 απόφαση του
Υπουργού Υγείας (“Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργανισμού
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας - Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έτους 2022, για παρεχόμενες
υπηρεσίες υγείας και ιατροτεχνολογικά προϊόντα και συμπληρώματα ειδικής
διατροφής”, ΦΕΚ Β΄3144/22-06-2022), κατά το μέρος που αφορά τον
προσδιορισμό επιτρεπόμενων ορίων δαπανών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες
φυσικοθεραπείας από φυσικοθεραπευτές και εργαστήρια φυσικοθεραπείας.
Ο Π.Σ.Φ., από την πρώτη στιγμή της επιβολής του μέτρου της αυτόματης
επιστροφής (ρήτρα claw back) στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ
φυσικοθεραπευτές, είχε αντιδράσει έντονα, τονίζοντας τον εντελώς άδικο
χαρακτήρα του συγκεκριμένου μέτρου, που περιορίζει δραστικά το ύψος
των ήδη συμφωνημένων απολαβών τους.
Οι τότε ηγεσίες του υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ, ως δικαιολογητική
βάση για την επιβολή του εν λόγω μέτρου, προέβαλαν την ανάγκη
αντιμετώπισης της οξείας δημοσιονομικής κρίσης, που υπαγόρευε την
συγκράτηση της δαπάνης του ΕΟΠΥΥ εντός των ορίων του λεγόμενου
κλειστού προϋπολογισμού, ως απόρροια « μνημονιακής» υποχρέωσης της
χώρας μας.
Σήμερα, ωστόσο, τα δεδομένα έχουν αλλάξει.
Σύμφωνα με τις δηλώσεις του ίδιου του πρωθυπουργούΚ. Μητσοτάκη, η
άρση της εποπτείας την 20 Αυγούστου 2022, «…κλείνει έναν δωδεκαετή
κύκλο που έφερε πόνο στους πολίτες, καθήλωση στην οικονομία και διχασμό
στην κοινωνία», ενώ ταυτόχρονα «σηματοδοτεί το τέλος των Μνημονίων
και όσων επιβλήθηκαν στο όνομά τους: δυσβάσταχτοι φόροι και περικοπές
μισθών και συντάξεων».
Δυστυχώς όμως, φαίνεται ότι οι Φυσικοθεραπευτές και τα συναφή
επαγγέλματα υγείας τα οποία υφίστανται το ληστρικό μέτρο
του clawback βρίσκονται, για ανεξήγητους λόγους, στο στόχαστρο της
παρούσας κυβέρνησης, η οποία συνεχίζει να «σφυρίζει αδιάφορα» στις
εκκλήσεις του Π.Σ.Φ. για την κατάργηση του συγκεκριμένου μέτρου.
Το χειρότερο δε είναι ότι το υπουργείο Υγείας και τα συναρμόδια υπουργεία
αρνούνται να κάνουν οποιοδήποτε βήμα προς τη κατεύθυνση,
της απάλειψηςαυτής της αδικίας.
Ενώ ο Π.Σ.Φ. έχει καταθέσει σειρά προτάσεων, όπως π.χ. την αύξηση του
κλειστού προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ για φυσικοθεραπείες, έτσι ώστε να
ανταποκρίνεται στην πραγματική ετήσια ζήτηση ή τον συμψηφισμό
του clawback με δαπάνες R&D και επενδυτικών σχεδίων για τα εργαστήρια
η
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φυσικοθεραπείας, όπως συνέβη με άλλους κλάδους, εντούτοις οι αρμόδιοι
φορείς κωφεύουν.
Ο πρόεδρος του Π.Σ.Φ. κ. Πέτρος Λυμπερίδης δήλωσε σχετικά: « Ο Π.Σ.Φ.,
εξαντλώντας τα νόμιμα μέσα, αποφάσισε να προσφύγει στο ΣτΕ για
την κατάργηση του ληστρικού μνημονιακού μέτρου του clawback.
Θεωρούμε επιεικώς απαράδεκτη τη στάση του ΕΟΠΥΥ, του υπουργείου
Υγείας και των συναρμόδιων υπουργείων, που κουτοπόνηρα συνεχίζουν την
ισχύ ενός μνημονιακού μέτρου, που επιβλήθηκε σε άλλες εποχές, όπου
προτεραιότητα ήταν η σωτηρία ενός έθνους από την οικονομική
καταστροφή.
Πλέον, μετά την επίσημη ανακοίνωση από τα χείλη του πρωθυπουργού στις
20 Αυγούστου 2022 για το τέλος της ενισχυμένης εποπτείας, που – σύμφωνα
με τις δηλώσεις του - «…σηματοδοτεί το τέλος των Μνημονίων και όσων
επιβλήθηκαν στο όνομά τους…», εκλείπουν οι δικαιολογίες για τη διόρθωση
αυτής της «ληστείας».

Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να δεχόμαστε την αφαίμαξη από τα
εισοδήματά μας, των χρημάτων για υπηρεσίες που αποδεδειγμένα έχουμε
προσφέρει.
Για τον κλάδο των φυσικοθεραπευτών δε, δεν ισχύει καν το γελοίο και
απαράδεκτο
επιχείρημα
περί
«τεχνητής
ζήτησης»,
καθώς
οι
φυσικοθεραπευτές δεν μπορούν οι ίδιοι να συνταγογραφήσουν τις συνεδρίες
που πραγματοποιούν.
Το απαράδεκτο μνημονιακό μέτρο πρέπει να λάβει τέλος και γι΄ αυτό
προσφύγαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας δικαίωση».
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ΑΙΤΗΜΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ CLAWBACK ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΣΤΟ ΣΤΕ Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
O Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών κατέθεσε αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της
Επικρατείας για την κατάργηση του clawback.
Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ
για την κατάργηση του clawback.
Πιο συγκεκριμένα, κατέθεσε αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας της υπ’ αριθμ.
ΕΑΛΕ/Γ.Π. 26284/16-06-2022 απόφαση του Υπουργού Υγείας (“Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού
Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας – Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έτους 2022, για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και
ιατροτεχνολογικά προϊόντα και συμπληρώματα ειδικής διατροφής”, ΦΕΚ Β΄3144/22-06-2022), κατά το
μέρος που αφορά τον προσδιορισμό επιτρεπόμενων ορίων δαπανών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες
φυσικοθεραπείας από φυσικοθεραπευτές και εργαστήρια φυσικοθεραπείας.
Διαβάστε περισσότερα στο e-farmako.gr
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Προσφυγή του ΠΣΦ στο ΣτΕ για την κατάργηση του clawback
Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών - Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ
για την κατάργηση του clawback. Kατέθεσε αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας
της υπ' αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 26284/16-06-2022 απόφασης του Υπουργού Υγείας ("Επιτρεπόμενα όρια δαπανών
του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας - Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έτους 2022, για παρεχόμενες υπηρεσίες
υγείας και ιατροτεχνολογικά προϊόντα και συμπληρώματα ειδικής διατροφής", ΦΕΚ Β΄3144/22-06-2022),
κατά το μέρος που αφορά τον προσδιορισμό επιτρεπόμενων ορίων δαπανών για τις παρεχόμενες
υπηρεσίες φυσικοθεραπείας από φυσικοθεραπευτές και εργαστήρια φυσικοθεραπείας. Ο Π.Σ.Φ., από την
πρώτη στιγμή της επιβολής του μέτρου της αυτόματης επιστροφής (ρήτρα clawback) στους
συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ φυσικοθεραπευτές, είχε αντιδράσει έντονα, τονίζοντας ''τον εντελώς
άδικο χαρακτήρα του συγκεκριμένου μέτρου, που περιορίζει δραστικά το ύψος των ήδη συμφωνημένων...
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Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών: Κατέθεσε αίτημα ακύρωσης του
clawback στο ΣτΕ
Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών –
Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ για την κατάργηση του clawback.
Πιο συγκεκριμένα, κατέθεσε αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας της υπ’ αριθμ.
ΕΑΛΕ/Γ.Π. 26284/16-06-2022 απόφαση του Υπουργού Υγείας (“Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού
Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας – Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έτους 2022, για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και
ιατροτεχνολογικά προϊόντα και συμπληρώματα ειδικής διατροφής”, ΦΕΚ Β΄3144/22-06-2022), κατά το
μέρος που αφορά τον προσδιορισμό επιτρεπόμενων ορίων δαπανών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες
φυσικοθεραπείας από φυσικοθεραπευτές και εργαστήρια φυσικοθεραπείας.
Για μεγάλες κοινωνικές ανισότητες έκανε λόγο ο Πέτρος Λυμπερίδης, πρόεδρος Π.Σ.Φ ως αποτέλεσμα της
άρνησης του κράτους να αποζημιώσει εξ ολοκλήρου τους φυσικοθεραπευτές για τις υπηρεσίες που
παρέχουν, σε εποχές που δεν δεσμευόμαστε ως Χώρα από μνημόνια.
Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση των Φυσικοθεραπευτών “ο Π.Σ.Φ., από την πρώτη στιγμή της
επιβολής του μέτρου της αυτόματης επιστροφής (ρήτρα claw back) στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ
φυσικοθεραπευτές, είχε αντιδράσει έντονα, τονίζοντας τον εντελώς άδικο χαρακτήρα του συγκεκριμένου
μέτρου, που περιορίζει δραστικά το ύψος των ήδη συμφωνημένων απολαβών τους.
“Οι τότε ηγεσίες του υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ, ως δικαιολογητική βάση για την επιβολή του εν
λόγω μέτρου, προέβαλαν την ανάγκη αντιμετώπισης της οξείας δημοσιονομικής κρίσης, που υπαγόρευε
την συγκράτηση της δαπάνης του ΕΟΠΥΥ εντός των ορίων του λεγόμενου κλειστού προϋπολογισμού, ως
απόρροια «μνημονιακής» υποχρέωσης της χώρας μας.
“Σύμφωνα με τις δηλώσεις του ίδιου του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη, η άρση της εποπτείας την 20η
Αυγούστου 2022, «…κλείνει έναν δωδεκαετή κύκλο που έφερε πόνο στους πολίτες, καθήλωση στην
οικονομία και διχασμό στην κοινωνία», ενώ ταυτόχρονα «σηματοδοτεί το τέλος των Μνημονίων και όσων
επιβλήθηκαν στο όνομά τους: δυσβάσταχτοι φόροι και περικοπές μισθών και συντάξεων».
“Δυστυχώς όμως, φαίνεται ότι οι Φυσικοθεραπευτές και τα συναφή επαγγέλματα υγείας τα οποία
υφίστανται το ληστρικό μέτρο του clawback βρίσκονται, για ανεξήγητους λόγους, στο στόχαστρο της
παρούσας κυβέρνησης, η οποία συνεχίζει να «σφυρίζει αδιάφορα» στις εκκλήσεις του Π.Σ.Φ. για την
κατάργηση του συγκεκριμένου μέτρου.
“Το χειρότερο δε είναι ότι το υπουργείο Υγείας και τα συναρμόδια υπουργεία αρνούνται να κάνουν
οποιοδήποτε βήμα προς τη κατεύθυνση, της απάλειψης αυτής της αδικίας.
“Ενώ ο Π.Σ.Φ. έχει καταθέσει σειρά προτάσεων, όπως π.χ. την αύξηση του κλειστού προϋπολογισμού του
ΕΟΠΥΥ για φυσικοθεραπείες, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στην πραγματική ετήσια ζήτηση ή τον
συμψηφισμό του clawback με δαπάνες R&D και επενδυτικών σχεδίων για τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας,
όπως συνέβη με άλλους κλάδους, εντούτοις οι αρμόδιοι φορείς κωφεύουν.
Ο πρόεδρος του Π.Σ.Φ. κ. Πέτρος Λυμπερίδης δήλωσε σχετικά: «Ο Π.Σ.Φ., εξαντλώντας τα νόμιμα μέσα,
αποφάσισε να προσφύγει στο ΣτΕ για την κατάργηση του ληστρικού μνημονιακού μέτρου του clawback.
“Θεωρούμε επιεικώς απαράδεκτη τη στάση του ΕΟΠΥΥ, του υπουργείου Υγείας και των συναρμόδιων
υπουργείων, που κουτοπόνηρα συνεχίζουν την ισχύ ενός μνημονιακού μέτρου, που επιβλήθηκε σε άλλες
εποχές, όπου προτεραιότητα ήταν η σωτηρία ενός έθνους από την οικονομική καταστροφή.
“Πλέον, μετά την επίσημη ανακοίνωση από τα χείλη του πρωθυπουργού στις 20 Αυγούστου 2022 για το
τέλος της ενισχυμένης εποπτείας, που – σύμφωνα με τις δηλώσεις του – «…σηματοδοτεί το τέλος των
Μνημονίων και όσων επιβλήθηκαν στο όνομά τους…», εκλείπουν οι δικαιολογίες για τη διόρθωση αυτής
της «ληστείας».
“Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να δεχόμαστε την αφαίμαξη από τα εισοδήματά μας, των χρημάτων
για υπηρεσίες που αποδεδειγμένα έχουμε προσφέρει.
“Για τον κλάδο των φυσικοθεραπευτών δε, δεν ισχύει καν το γελοίο και απαράδεκτο επιχείρημα περί
«τεχνητής ζήτησης», καθώς οι φυσικοθεραπευτές δεν μπορούν οι ίδιοι να συνταγογραφήσουν τις
συνεδρίες που πραγματοποιούν.
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“Το απαράδεκτο μνημονιακό μέτρο πρέπει να λάβει τέλος και γι΄ αυτό προσφύγαμε στο Συμβούλιο της
Επικρατείας ζητώντας δικαίωση».
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Αίτημα ακύρωσης του clawback στο ΣτΕ κατέθεσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών

Π. Λυμπερίδης, πρόεδρος Π.Σ.Φ.: Η άρνηση του κράτους να αποζημιώσει
εξ΄ολοκλήρου τους φυσικοθεραπευτές για τις υπηρεσίες που παρέχουν, σε εποχές
που δεν δεσμευόμαστε ως Χώρα από μνημόνια, δημιουργεί μεγάλες κοινωνικές
ανισότητες
Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ
για την κατάργηση του clawback. Πιο συγκεκριμένα, κατέθεσε αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου
της Επικρατείας της υπ’ αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 26284/16-06-2022 απόφαση του Υπουργού Υγείας
(“Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας – Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έτους
2022, για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και ιατροτεχνολογικά προϊόντα και συμπληρώματα ειδικής
διατροφής”, ΦΕΚ Β΄3144/22-06-2022), κατά το μέρος που αφορά τον προσδιορισμό επιτρεπόμενων ορίων
δαπανών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες φυσικοθεραπείας από φυσικοθεραπευτές και εργαστήρια
φυσικοθεραπείας.
Ο Π.Σ.Φ., από την πρώτη στιγμή της επιβολής του μέτρου της αυτόματης επιστροφής (ρήτρα claw back)
στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ φυσικοθεραπευτές, είχε αντιδράσει έντονα, τονίζοντας τον εντελώς
άδικο χαρακτήρα του συγκεκριμένου μέτρου, που περιορίζει δραστικά το ύψος των ήδη συμφωνημένων
απολαβών τους.
Οι τότε ηγεσίες του υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ, ως δικαιολογητική βάση για την επιβολή του εν
λόγω μέτρου, προέβαλαν την ανάγκη αντιμετώπισης της οξείας δημοσιονομικής κρίσης, που υπαγόρευε
την συγκράτηση της δαπάνης του ΕΟΠΥΥ εντός των ορίων του λεγόμενου κλειστού προϋπολογισμού, ως
απόρροια «μνημονιακής» υποχρέωσης της χώρας μας.
Σήμερα, ωστόσο, τα δεδομένα έχουν αλλάξει.
Σύμφωνα με τις δηλώσεις του ίδιου του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη, η άρση της εποπτείας την 20η
Αυγούστου 2022, «…κλείνει έναν δωδεκαετή κύκλο που έφερε πόνο στους πολίτες, καθήλωση στην
οικονομία και διχασμό στην κοινωνία», ενώ ταυτόχρονα «σηματοδοτεί το τέλος των Μνημονίων και όσων
επιβλήθηκαν στο όνομά τους: δυσβάσταχτοι φόροι και περικοπές μισθών και συντάξεων».
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Δυστυχώς όμως, φαίνεται ότι οι Φυσικοθεραπευτές και τα συναφή επαγγέλματα υγείας τα οποία
υφίστανται το ληστρικό μέτρο του clawback βρίσκονται, για ανεξήγητους λόγους, στο στόχαστρο της
παρούσας κυβέρνησης, η οποία συνεχίζει να «σφυρίζει αδιάφορα» στις εκκλήσεις του Π.Σ.Φ. για την
κατάργηση του συγκεκριμένου μέτρου.
Το χειρότερο δε είναι ότι το υπουργείο Υγείας και τα συναρμόδια υπουργεία αρνούνται να κάνουν
οποιοδήποτε βήμα προς τη κατεύθυνση, της απάλειψης αυτής της αδικίας.
Ενώ ο Π.Σ.Φ. έχει καταθέσει σειρά προτάσεων, όπως π.χ. την αύξηση του κλειστού προϋπολογισμού του
ΕΟΠΥΥ για φυσικοθεραπείες, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στην πραγματική ετήσια ζήτηση ή τον
συμψηφισμό του clawback με δαπάνες R&D και επενδυτικών σχεδίων για τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας,
όπως συνέβη με άλλους κλάδους, εντούτοις οι αρμόδιοι φορείς κωφεύουν.
Ο πρόεδρος του Π.Σ.Φ. κ. Πέτρος Λυμπερίδης δήλωσε σχετικά: «Ο Π.Σ.Φ., εξαντλώντας τα νόμιμα μέσα,
αποφάσισε να προσφύγει στο ΣτΕ για την κατάργηση του ληστρικού μνημονιακού μέτρου του clawback.

Θεωρούμε επιεικώς απαράδεκτη τη στάση του ΕΟΠΥΥ, του υπουργείου Υγείας και των συναρμόδιων
υπουργείων, που κουτοπόνηρα συνεχίζουν την ισχύ ενός μνημονιακού μέτρου, που επιβλήθηκε σε άλλες
εποχές, όπου προτεραιότητα ήταν η σωτηρία ενός έθνους από την οικονομική καταστροφή.
Πλέον, μετά την επίσημη ανακοίνωση από τα χείλη του πρωθυπουργού στις 20 Αυγούστου 2022 για το
τέλος της ενισχυμένης εποπτείας, που – σύμφωνα με τις δηλώσεις του – «…σηματοδοτεί το τέλος των
Μνημονίων και όσων επιβλήθηκαν στο όνομά τους…», εκλείπουν οι δικαιολογίες για τη διόρθωση αυτής
της «ληστείας».
Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να δεχόμαστε την αφαίμαξη από τα εισοδήματά μας, των χρημάτων για
υπηρεσίες που αποδεδειγμένα έχουμε προσφέρει.
Για τον κλάδο των φυσικοθεραπευτών δε, δεν ισχύει καν το γελοίο και απαράδεκτο επιχείρημα περί
«τεχνητής ζήτησης», καθώς οι φυσικοθεραπευτές δεν μπορούν οι ίδιοι να συνταγογραφήσουν τις
συνεδρίες που πραγματοποιούν.
Το απαράδεκτο μνημονιακό μέτρο πρέπει να λάβει τέλος και γι΄ αυτό προσφύγαμε στο Συμβούλιο της
Επικρατείας ζητώντας δικαίωση».
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O Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών κατέθεσε αίτημα ακύρωσης του
clawback στο ΣτΕ
Ο πρόεδρος του Π.Σ.Φ. μίλησε για άρνηση του κράτους να αποζημιώσει εξ΄ολοκλήρου τους
φυσικοθεραπευτές για τις υπηρεσίες που παρέχουν.
Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ.
ΝΠΔΔ για την κατάργηση του clawback. Πιο συγκεκριμένα, κατέθεσε αίτηση ακύρωσης ενώπιον του
Συμβουλίου της Επικρατείας της υπ’ αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 26284/16-06-2022 απόφαση του Υπουργού Υγείας
(«Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας - Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έτους
2022, για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και ιατροτεχνολογικά προϊόντα και συμπληρώματα ειδικής
διατροφής», ΦΕΚ Β΄3144/22-06-2022), κατά το μέρος που αφορά τον προσδιορισμό επιτρεπόμενων ορίων
δαπανών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες φυσικοθεραπείας από φυσικοθεραπευτές και εργαστήρια
φυσικοθεραπείας.
Ο Π.Σ.Φ., από την πρώτη στιγμή της επιβολής του μέτρου της αυτόματης επιστροφής (ρήτρα claw back)
στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ φυσικοθεραπευτές, είχε αντιδράσει έντονα, τονίζοντας τον εντελώς
άδικο χαρακτήρα του συγκεκριμένου μέτρου, που περιορίζει δραστικά το ύψος των ήδη συμφωνημένων
απολαβών τους.
Οι τότε ηγεσίες του υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ, ως δικαιολογητική βάση για την επιβολή του εν
λόγω μέτρου, προέβαλαν την ανάγκη αντιμετώπισης της οξείας δημοσιονομικής κρίσης, που υπαγόρευε
την συγκράτηση της δαπάνης του ΕΟΠΥΥ εντός των ορίων του λεγόμενου κλειστού προϋπολογισμού, ως
απόρροια «μνημονιακής» υποχρέωσης της χώρας μας.
Σήμερα, ωστόσο, τα δεδομένα έχουν αλλάξει.
Σύμφωνα με τις δηλώσεις του ίδιου του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη, η άρση της εποπτείας την 20η
Αυγούστου 2022, «…κλείνει έναν δωδεκαετή κύκλο που έφερε πόνο στους πολίτες, καθήλωση στην
οικονομία και διχασμό στην κοινωνία», ενώ ταυτόχρονα «σηματοδοτεί το τέλος των Μνημονίων και όσων
επιβλήθηκαν στο όνομά τους: δυσβάσταχτοι φόροι και περικοπές μισθών και συντάξεων».
Δυστυχώς όμως, φαίνεται ότι οι Φυσικοθεραπευτές και τα συναφή επαγγέλματα υγείας τα οποία
υφίστανται το ληστρικό μέτρο του clawback βρίσκονται, για ανεξήγητους λόγους, στο στόχαστρο της
παρούσας κυβέρνησης, η οποία συνεχίζει να «σφυρίζει αδιάφορα» στις εκκλήσεις του Π.Σ.Φ. για την
κατάργηση του συγκεκριμένου μέτρου.
Το χειρότερο δε είναι ότι το υπουργείο Υγείας και τα συναρμόδια υπουργεία αρνούνται να κάνουν
οποιοδήποτε βήμα προς τη κατεύθυνση, της απάλειψης αυτής της αδικίας.
Ενώ ο Π.Σ.Φ. έχει καταθέσει σειρά προτάσεων, όπως π.χ. την αύξηση του κλειστού προϋπολογισμού του
ΕΟΠΥΥ για φυσικοθεραπείες, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στην πραγματική ετήσια ζήτηση ή τον
συμψηφισμό του clawback με δαπάνες R&D και επενδυτικών σχεδίων για τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας,
όπως συνέβη με άλλους κλάδους, εντούτοις οι αρμόδιοι φορείς κωφεύουν.
Ο πρόεδρος του Π.Σ.Φ. κ. Πέτρος Λυμπερίδης δήλωσε σχετικά: «Ο Π.Σ.Φ., εξαντλώντας τα νόμιμα μέσα,
αποφάσισε να προσφύγει στο ΣτΕ για την κατάργηση του ληστρικού μνημονιακού μέτρου του clawback.
Θεωρούμε επιεικώς απαράδεκτη τη στάση του ΕΟΠΥΥ, του υπουργείου Υγείας και των συναρμόδιων
υπουργείων, που κουτοπόνηρα συνεχίζουν την ισχύ ενός μνημονιακού μέτρου, που επιβλήθηκε σε άλλες
εποχές, όπου προτεραιότητα ήταν η σωτηρία ενός έθνους από την οικονομική καταστροφή.
Πλέον, μετά την επίσημη ανακοίνωση από τα χείλη του πρωθυπουργού στις 20 Αυγούστου 2022 για το
τέλος της ενισχυμένης εποπτείας, που – σύμφωνα με τις δηλώσεις του - «…σηματοδοτεί το τέλος των
Μνημονίων και όσων επιβλήθηκαν στο όνομά τους…», εκλείπουν οι δικαιολογίες για τη διόρθωση αυτής
της «ληστείας».
Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να δεχόμαστε την αφαίμαξη από τα εισοδήματά μας, των χρημάτων για
υπηρεσίες που αποδεδειγμένα έχουμε προσφέρει.
Για τον κλάδο των φυσικοθεραπευτών δε, δεν ισχύει καν το γελοίο και απαράδεκτο επιχείρημα περί
«τεχνητής ζήτησης», καθώς οι φυσικοθεραπευτές δεν μπορούν οι ίδιοι να συνταγογραφήσουν τις
συνεδρίες που πραγματοποιούν.
Το απαράδεκτο μνημονιακό μέτρο πρέπει να λάβει τέλος και γι΄ αυτό προσφύγαμε στο Συμβούλιο της
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Επικρατείας ζητώντας δικαίωση».
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O Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών κατέθεσε αίτημα ακύρωσης του
clawback στο ΣτΕ

Ο πρόεδρος του Π.Σ.Φ. μίλησε για άρνηση του κράτους να αποζημιώσει εξ΄ολοκλήρου τους
φυσικοθεραπευτές για τις υπηρεσίες που παρέχουν.
Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ.
ΝΠΔΔ για την κατάργηση του clawback. Πιο συγκεκριμένα, κατέθεσε αίτηση ακύρωσης ενώπιον του
Συμβουλίου της Επικρατείας της υπ’ αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 26284/16-06-2022 απόφαση του Υπουργού Υγείας
(«Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας - Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έτους
2022, για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και ιατροτεχνολογικά προϊόντα και συμπληρώματα ειδικής
διατροφής», ΦΕΚ Β΄3144/22-06-2022), κατά το μέρος που αφορά τον προσδιορισμό επιτρεπόμενων ορίων
δαπανών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες φυσικοθεραπείας από φυσικοθεραπευτές και εργαστήρια
φυσικοθεραπείας.
Ο Π.Σ.Φ., από την πρώτη στιγμή της επιβολής του μέτρου της αυτόματης επιστροφής (ρήτρα claw back)
στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ φυσικοθεραπευτές, είχε αντιδράσει έντονα, τονίζοντας τον εντελώς
άδικο χαρακτήρα του συγκεκριμένου μέτρου, που περιορίζει δραστικά το ύψος των ήδη συμφωνημένων
απολαβών τους.
Οι τότε ηγεσίες του υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ, ως δικαιολογητική βάση για την επιβολή του εν
λόγω μέτρου, προέβαλαν την ανάγκη αντιμετώπισης της οξείας δημοσιονομικής κρίσης, που υπαγόρευε
την συγκράτηση της δαπάνης του ΕΟΠΥΥ εντός των ορίων του λεγόμενου κλειστού προϋπολογισμού, ως
απόρροια «μνημονιακής» υποχρέωσης της χώρας μας.
Σήμερα, ωστόσο, τα δεδομένα έχουν αλλάξει.
Σύμφωνα με τις δηλώσεις του ίδιου του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη, η άρση της εποπτείας την 20η
Αυγούστου 2022, «…κλείνει έναν δωδεκαετή κύκλο που έφερε πόνο στους πολίτες, καθήλωση στην
οικονομία και διχασμό στην κοινωνία», ενώ ταυτόχρονα «σηματοδοτεί το τέλος των Μνημονίων και όσων
επιβλήθηκαν στο όνομά τους: δυσβάσταχτοι φόροι και περικοπές μισθών και συντάξεων».
Δυστυχώς όμως, φαίνεται ότι οι Φυσικοθεραπευτές και τα συναφή επαγγέλματα υγείας τα οποία
υφίστανται το ληστρικό μέτρο του clawback βρίσκονται, για ανεξήγητους λόγους, στο στόχαστρο της
παρούσας κυβέρνησης, η οποία συνεχίζει να «σφυρίζει αδιάφορα» στις εκκλήσεις του Π.Σ.Φ. για την
κατάργηση του συγκεκριμένου μέτρου.
Το χειρότερο δε είναι ότι το υπουργείο Υγείας και τα συναρμόδια υπουργεία αρνούνται να κάνουν
οποιοδήποτε βήμα προς τη κατεύθυνση, της απάλειψης αυτής της αδικίας.
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Ενώ ο Π.Σ.Φ. έχει καταθέσει σειρά προτάσεων, όπως π.χ. την αύξηση του κλειστού προϋπολογισμού του
ΕΟΠΥΥ για φυσικοθεραπείες, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στην πραγματική ετήσια ζήτηση ή τον
συμψηφισμό του clawback με δαπάνες R&D και επενδυτικών σχεδίων για τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας,
όπως συνέβη με άλλους κλάδους, εντούτοις οι αρμόδιοι φορείς κωφεύουν.
Ο πρόεδρος του Π.Σ.Φ. κ. Πέτρος Λυμπερίδης δήλωσε σχετικά: «Ο Π.Σ.Φ., εξαντλώντας τα νόμιμα μέσα,
αποφάσισε να προσφύγει στο ΣτΕ για την κατάργηση του ληστρικού μνημονιακού μέτρου του clawback.
Θεωρούμε επιεικώς απαράδεκτη τη στάση του ΕΟΠΥΥ, του υπουργείου Υγείας και των συναρμόδιων
υπουργείων, που κουτοπόνηρα συνεχίζουν την ισχύ ενός μνημονιακού μέτρου, που επιβλήθηκε σε άλλες
εποχές, όπου προτεραιότητα ήταν η σωτηρία ενός έθνους από την οικονομική καταστροφή.
Πλέον, μετά την επίσημη ανακοίνωση από τα χείλη του πρωθυπουργού στις 20 Αυγούστου 2022 για το
τέλος της ενισχυμένης εποπτείας, που – σύμφωνα με τις δηλώσεις του - «…σηματοδοτεί το τέλος των
Μνημονίων και όσων επιβλήθηκαν στο όνομά τους…», εκλείπουν οι δικαιολογίες για τη διόρθωση αυτής
της «ληστείας».
Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να δεχόμαστε την αφαίμαξη από τα εισοδήματά μας, των χρημάτων για
υπηρεσίες που αποδεδειγμένα έχουμε προσφέρει.
Για τον κλάδο των φυσικοθεραπευτών δε, δεν ισχύει καν το γελοίο και απαράδεκτο επιχείρημα περί
«τεχνητής ζήτησης», καθώς οι φυσικοθεραπευτές δεν μπορούν οι ίδιοι να συνταγογραφήσουν τις
συνεδρίες που πραγματοποιούν.
Το απαράδεκτο μνημονιακό μέτρο πρέπει να λάβει τέλος και γι΄ αυτό προσφύγαμε στο Συμβούλιο της
Επικρατείας ζητώντας δικαίωση».
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Στο ΣτΕ οι Φυσικοθεραπευτές για το clawback
Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ
για την κατάργηση του clawback.
Πιο συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό με σχετική ανακοίνωση ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ κατέθεσε αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας
της υπ’ αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 26284/16-06-2022 απόφαση του Υπουργού Υγείας (“Επιτρεπόμενα όρια δαπανών
του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας - Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έτους 2022, για παρεχόμενες υπηρεσίες
υγείας και ιατροτεχνολογικά προϊόντα και συμπληρώματα ειδικής διατροφής”, ΦΕΚ Β΄3144/22-06-2022),
κατά το μέρος που αφορά τον προσδιορισμό επιτρεπόμενων ορίων δαπανών για τις παρεχόμενες
υπηρεσίες φυσικοθεραπείας από φυσικοθεραπευτές και εργαστήρια φυσικοθεραπείας.
Αναλυτικότερα:
«Ο Π.Σ.Φ., από την πρώτη στιγμή της επιβολής του μέτρου της αυτόματης επιστροφής (ρήτρα claw back)
στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ φυσικοθεραπευτές, είχε αντιδράσει έντονα, τονίζοντας τον εντελώς
άδικο χαρακτήρα του συγκεκριμένου μέτρου, που περιορίζει δραστικά το ύψος των ήδη συμφωνημένων
απολαβών τους.
Οι τότε ηγεσίες του υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ, ως δικαιολογητική βάση για την επιβολή του εν
λόγω μέτρου, προέβαλαν την ανάγκη αντιμετώπισης της οξείας δημοσιονομικής κρίσης, που υπαγόρευε
την συγκράτηση της δαπάνης του ΕΟΠΥΥ εντός των ορίων του λεγόμενου κλειστού προϋπολογισμού, ως
απόρροια «μνημονιακής» υποχρέωσης της χώρας μας.
Σήμερα, ωστόσο, τα δεδομένα έχουν αλλάξει.
Σύμφωνα με τις δηλώσεις του ίδιου του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη, η άρση της εποπτείας την 20η
Αυγούστου 2022, «…κλείνει έναν δωδεκαετή κύκλο που έφερε πόνο στους πολίτες, καθήλωση στην
οικονομία και διχασμό στην κοινωνία», ενώ ταυτόχρονα «σηματοδοτεί το τέλος των Μνημονίων και όσων
επιβλήθηκαν στο όνομά τους: δυσβάσταχτοι φόροι και περικοπές μισθών και συντάξεων».
Δυστυχώς όμως, φαίνεται ότι οι Φυσικοθεραπευτές και τα συναφή επαγγέλματα υγείας τα οποία
υφίστανται το ληστρικό μέτρο του clawback βρίσκονται, για νεξήγητους λόγους, στο στόχαστρο της
παρούσας κυβέρνησης, η οποία συνεχίζει να «σφυρίζει αδιάφορα» στις εκκλήσεις του Π.Σ.Φ. για την
κατάργηση του συγκεκριμένου μέτρου.
Το χειρότερο δε είναι ότι το υπουργείο Υγείας και τα συναρμόδια υπουργεία αρνούνται να κάνουν
οποιοδήποτε βήμα προς τη κατεύθυνση, της απάλειψης αυτής της αδικίας.
Ενώ ο Π.Σ.Φ. έχει καταθέσει σειρά προτάσεων, όπως π.χ. την αύξηση του κλειστού προϋπολογισμού του
ΕΟΠΥΥ για φυσικοθεραπείες, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στην πραγματική ετήσια ζήτηση ή τον
συμψηφισμό του clawback με δαπάνες R&D και επενδυτικών σχεδίων για τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας,
όπως συνέβη με άλλους κλάδους, εντούτοις οι αρμόδιοι φορείς κωφεύουν.
Ο πρόεδρος του Π.Σ.Φ. κ. Πέτρος Λυμπερίδης δήλωσε σχετικά: «Ο Π.Σ.Φ., εξαντλώντας τα νόμιμα μέσα,
αποφάσισε να προσφύγει στο ΣτΕ για την κατάργηση του ληστρικού μνημονιακού μέτρου του clawback.
Θεωρούμε επιεικώς απαράδεκτη τη στάση του ΕΟΠΥΥ, του υπουργείου Υγείας και των συναρμόδιων
υπουργείων, που κουτοπόνηρα συνεχίζουν την ισχύ ενός μνημονιακού μέτρου, που επιβλήθηκε σε άλλες
εποχές, όπου προτεραιότητα ήταν η σωτηρία ενός έθνους από την οικονομική καταστροφή.
Πλέον, μετά την επίσημη ανακοίνωση από τα χείλη του πρωθυπουργού στις 20 Αυγούστου 2022 για το
τέλος της ενισχυμένης εποπτείας, που – σύμφωνα με τις δηλώσεις του - «…σηματοδοτεί το τέλος των
Μνημονίων και όσων επιβλήθηκαν στο όνομά τους…», εκλείπουν οι δικαιολογίες για τη διόρθωση αυτής
της «ληστείας».
Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να δεχόμαστε την αφαίμαξη από τα εισοδήματά μας, των χρημάτων για
υπηρεσίες που αποδεδειγμένα έχουμε προσφέρει.
Για τον κλάδο των φυσικοθεραπευτών δε, δεν ισχύει καν το γελοίο και απαράδεκτο επιχείρημα περί
«τεχνητής ζήτησης», καθώς οι φυσικοθεραπευτές δεν μπορούν οι ίδιοι να συνταγογραφήσουν τις
συνεδρίες που πραγματοποιούν.
Το απαράδεκτο μνημονιακό μέτρο πρέπει να λάβει τέλος και γι΄ αυτό προσφύγαμε στο Συμβούλιο της
Επικρατείας ζητώντας δικαίωση».
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Στα δικαστήρια οι φυσικοθεραπευτές για την κατάργηση του clawback

Σε ένδικα μέσα στρέφεται ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών –ΠΣΦ ΝΠΔΔ με στόχο την
κατάργηση του clawback. Αίτηση ακύρωσης καταθέτει στο ΣτΕ σχετικά με τα επιτρεπόμενα ορία
δαπανών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες φυσικοθεραπείας από φυσικοθεραπευτές και εργαστήρια
φυσικοθεραπείας.
Συγκεκριμένα, ο ΠΣΦ στράφηκε εναντίον της υπ’ αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 26284/16-06-2022 απόφασης του
Υπουργού Υγείας (“Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών
Υγείας – Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έτους 2022, για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και ιατροτεχνολογικά προϊόντα και
συμπληρώματα ειδικής διατροφής”, ΦΕΚ Β΄3144/22-06-2022), καθώς αφορά τον προσδιορισμό
επιτρεπόμενων ορίων δαπανών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες φυσικοθεραπείας από
φυσικοθεραπευτές και εργαστήρια φυσικοθεραπείας. Τον άδικο χαρακτήρα του clawback για τους
συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές με τον ΕΟΠΥΥ, που περικόπτει το ύψος των ήδη συμφωνημένων
απολαβών τους στηλίτευσε από την αρχή της εφαρμογής του ο σύλλογος. Υπενθυμίζεται ότι το μέτρο
επιβλήθηκε μεσούσης της δημοσιονομικής κρίσης, με στόχευση την συγκράτηση της δαπάνης του
ΕΟΠΥΥ εντός των ορίων του λεγόμενου κλειστού προϋπολογισμού, ως απόρροια «μνημονιακής»
υποχρέωσης της χώρας μας.
Πλέον επιτεύχθηκε η άρση της εποπτείας, όμως το «ληστρικό μέτρο» όπως τονίζει ο ΠΣΦ, είναι σε ισχύ
για τους φυσικοθεραπευτές και τα συναφή επαγγέλματα υγείας. Πυρά εξαπολύει ο σύλλογος
κατηγορώντας την κυβέρνηση εξακολουθεί να «σφυρίζει αδιάφορα» στις εκκλήσεις του Π.Σ.Φ.
για την κατάργηση του συγκεκριμένου μέτρου. Στο στόχαστρο των φυσικοθεραπευτών μπαίνουν το
Υπουργείο Υγείας και τα συναρμόδια υπουργεία, καθώς δεν προχωρούν στην «απάλειψη αυτής της
αδικίας».
Σε αντιστάθμισμα του clawback ο Π.Σ.Φ. έχει καταθέσει σειρά προτάσεων, όπως π.χ. την αύξηση του
κλειστού προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ για φυσικοθεραπείες. Σύμφωνα με τον σύλλογο η κίνηση
αυτή θα φέρει στην επιφάνεια την πραγματική ετήσια ζήτηση. Επίσης , ο σύλλογος έχει προτείνει τον
συμψηφισμό του clawback με δαπάνες R&D και επενδυτικών σχεδίων για τα εργαστήρια
φυσικοθεραπείας, όπως συνέβη με άλλους κλάδους, εντούτοις οι αρμόδιοι φορείς κωφεύουν.
Καυτηριάζοντας την επιλογή του ΕΟΠΥΥ και των αρμόδιων Υπουργείων για την συνέχιση της εφαρμογής
του μέτρου ο πρόεδρος του Π.Σ.Φ. Πέτρος Λυμπερίδης σχολίασε «θεωρούμε επιεικώς απαράδεκτη τη
στάση του ΕΟΠΥΥ, του υπουργείου Υγείας και των συναρμόδιων υπουργείων, που κουτοπόνηρα συνεχίζουν
την ισχύ ενός μνημονιακού μέτρου, που επιβλήθηκε σε άλλες εποχές, όπου προτεραιότητα ήταν η
σωτηρία ενός έθνους από την οικονομική καταστροφή».
Ειδικότερα για την προσφυγή στο ΣτΕ με αίτημα την κατάργηση του ληστρικού μνημονιακού μέτρου
του clawback ο κ. Λυμπερίδης πρόσθεσε ότι «δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να δεχόμαστε την
αφαίμαξη από τα εισοδήματά μας, των χρημάτων για υπηρεσίες που αποδεδειγμένα έχουμε προσφέρει.
Για τον κλάδο των φυσικοθεραπευτών δε, δεν ισχύει καν το γελοίο και απαράδεκτο επιχείρημα περί
«τεχνητής ζήτησης», καθώς οι φυσικοθεραπευτές δεν μπορούν οι ίδιοι να συνταγογραφήσουν τις
συνεδρίες που πραγματοποιούν.Το απαράδεκτο μνημονιακό μέτρο πρέπει να λάβει τέλος και γι΄ αυτό
προσφύγαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας δικαίωση».
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ΠΣΦ: Φτάνει πια η τιμωρία σε παιδιά και νέους δικαιούχους ειδικής αγωγής!
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) ζητά, με επιστολή του, την κατάργηση
της «απίστευτης» -όπως τη χαρακτηρίζει- διάκρισης του ν. 4737/2020, για τους δικαιούχους
ειδικής αγωγής του ΕΟΠΥΥ που υποβάλλονται σε φυσικοθεραπείες.

«Η συγκεκριμένη διάταξη αποτελεί ντροπή για το ασφαλιστικό και υγειονομικό σύστημα της χώρας»,
τονίζει ο πρόεδρος Π.Σ.Φ., Πέτρος Λυμπερίδης.
Πιο συγκεκριμένα, η συγκεκριμένη διάκριση ενάντια στους δικαιούχους ειδικής αγωγής θεσπίστηκε από
την Κυβέρνηση το 2020, με το άρθρο 16 του ν.4737/2020, και έχει δημιουργήσει μόνο προβλήματα,
καθώς διαχωρίζει τις θεραπείες που χορηγούνται από τον ΕΟΠΥΥ στους νέους δικαιούχους ειδικής
αγωγής που ξεκίνησαν τις θεραπείες μετά τη δημοσίευση του ν.4737/2020, σε δυο κατηγορίες: Α) σε
αυτές που μπορούν να παρέχονται και να αποζημιώνονται εξ ολοκλήρου στους δικαιούχους
(εργοθεραπείες, λογοθεραπείες κ.λπ.) και Β) σε αυτές που δεν αποζημιώνονται αν δεν παρέχονται από
συμβεβλημένους Φυσικοθεραπευτές.
Για τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών - Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ, ο διαχωρισμός που γίνεται με τη
συγκεκριμένη τροπολογία είναι ακατανόητος και τιμωρητικός για τους γονείς που θα
αποκτήσουν ένα παιδί με κινητικά προβλήματα, καθώς εξαναγκάζονται να καταβάλουν από το
υστέρημά τους τις φυσικοθεραπείες για την κινητική αποκατάσταση του παιδιού τους, αν δεν
καταφέρουν να βρουν συμβεβλημένο φυσικοθεραπευτή που να έχει τη δυνατότητα παροχής
φυσικοθεραπειών ειδικής αγωγής.
Η συγκεκριμένη διάταξη δεν είχε τελικά κανένα οικονομικό αποτέλεσμα, γιατί, είτε σε συμβεβλημένο
εκτελεστούν οι φυσικοθεραπείες, είτε σε μη συμβεβλημένο, η αποζημίωση είναι ίδιου ύψους από τον
ΕΟΠΥΥ. Κι αυτό γιατί το 2017, δημιουργήθηκε η ειδική επιστημονική επιτροπή -με πολυπληθή
διεπιστημονική σύνθεση- η οποία κατέληξε σε προτάσεις που υλοποιήθηκαν στο σύστημα
συνταγογράφησης. Σύμφωνα λοιπόν με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία, ο ΕΟΠΥΥ παρέχει - βάσει των
πρωτοκόλλων της ειδικής επιστημονικής επιτροπής - αποζημίωση ίσης αξίας στους δικαιούχους, είτε
παρέχονται από συμβεβλημένους, είτε από μη συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές.
Διευκρινίζεται δε ότι, οι παροχές φυσικοθεραπείας στην ειδική αγωγή γίνονται σε περιστατικά με μεγάλη
βαρύτητα, με σοβαρά κινητικά προβλήματα και πολλές φορές επιβάλλονται μετά από μεγάλες
χειρουργικές επεμβάσεις (τενοντομεταθέσεις κ.λπ.)
Το πρόβλημα έχει διογκωθεί όλο αυτό το διάστημα των δύο ετών, καθώς “τιμωρούνται” τα
παιδιά που πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας και οι γονείς τους, αφού δεν
αποζημιώνονται για τις φυσικοθεραπείες που εκτελούνται σε μη συμβεβλημένους
φυσικοθεραπευτές, από τη δημοσίευση του Νόμου και μέχρι σήμερα.
Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ. Πέτρος Λυμπερίδης δήλωσε: «Από την πρώτη στιγμή, δηλώσαμε την πλήρη
αντίθεσή μας στην ψήφιση αυτής της διάταξης, που περιέχονταν στο άρθρο 16 του ν. 4737/2020 και που,
κατά την άποψή μας, αποτελεί ντροπή για το ασφαλιστικό και υγειονομικό σύστημα της χώρας, καθώς
θέσπισε έντονες διακρίσεις τόσο μεταξύ των παιδιών που πάσχουν από βαριά κινητικά προβλήματα, όσο
και μεταξύ των επαγγελματιών υγείας. Ζητήσαμε επανειλημμένα την κατάργηση της συγκεκριμένης
απαράδεκτης διάταξης τόσο από τη διοικήτρια του οργανισμού, κα Καρποδίνη, όσο και από τον υπουργό
Υγείας, κ. Πλεύρη.
Αυτό προτείνουμε και σήμερα με την επιστολή μας προς τον ΕΟΠΥΥ και τον υπουργό Υγείας, δηλαδή την
κατάργηση της διάταξης και την επαναφορά της δυνατότητας ελεύθερης επιλογής φυσικοθεραπευτή για
τους δικαιούχους ειδικής αγωγής.
Φτάνει πια η τιμωρία από το Κράτος σε αυτά τα παιδιά!
Είμαστε σε συνεργασία με τους συλλόγους ασθενών και ΑΜΕΑ, οι οποίοι προτείνουν την αλλαγή του
πλαισίου και την επαναφορά του καθεστώτος όπως ίσχυε πριν το 2020, καθώς οι ίδιοι βιώνουν έναν
πρόσθετο Γολγοθά που θέσπισε η Βουλή το 2020.
Τέλος, θα ήθελα να θυμίσω ότι οι ασθενείς που βιώνουν ειδικές δυσκολίες και ειδικά προβλήματα,
αντιμετωπίζονται διαχρονικά με μεγαλύτερη ευαισθησία από τις Κυβερνήσεις και πρέπει να
μην επιβαρύνονται οικονομικά και ψυχολογικά με λανθασμένες αποφάσεις», τονίζει
καταλήγοντας ο πρόεδρος του Π.Σ.Φ.
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ΠΣΦ: Φτάνει πια η τιμωρία από το Κράτος στα παιδιά - νέους δικαιούχους
ειδικής αγωγής και τους γονείς τους!
Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2022
Φτάνει πια η τιμωρία από το Κράτος στα παιδιά - νέους δικαιούχους ειδικής αγωγής και τους γονείς τους!
Ο Π.Σ.Φ. ζητά με επιστολή του την κατάργηση της απίστευτης διάκρισης του ν. 4737/2020, για τους
δικαιούχους ειδικής αγωγής του ΕΟΠΥΥ που υποβάλλονται σε φυσικοθεραπείες!
Π. Λυμπερίδης, πρόεδρος Π.Σ.Φ.: «Η συγκεκριμένη διάταξη αποτελεί ντροπή για το ασφαλιστικό και
υγειονομικό σύστημα της χώρας»
Η απίστευτη διάκριση ενάντια στους δικαιούχους ειδικής αγωγής θεσπίστηκε από την Κυβέρνηση το 2020
με το άρθρο 16 του ν.4737/2020 και έχει δημιουργήσει μόνο προβλήματα, καθώς διαχωρίζει τις
θεραπείες που χορηγούνται από τον ΕΟΠΥΥ στους νέους δικαιούχους ειδικής αγωγής που ξεκίνησαν τις
θεραπείες μετά τη δημοσίευση του ν.4737/2020, σε δυο κατηγορίες: Α) σε αυτές που μπορούν να
παρέχονται και να αποζημιώνονται εξ ολοκλήρου στους δικαιούχους (εργοθεραπείες, λογοθεραπείες
κ.λπ.) και Β) σε αυτές που δεν αποζημιώνονται αν δεν παρέχονται από συμβεβλημένους
Φυσικοθεραπευτές.
Για τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών - Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ, ο διαχωρισμός που γίνεται με τη
συγκεκριμένη τροπολογία είναι ακατανόητος και τιμωρητικός για τους γονείς που θα αποκτήσουν ένα
παιδί με κινητικά προβλήματα, καθώς εξαναγκάζονται να καταβάλουν από το υστέρημά τους τις
φυσικοθεραπείες για την κινητική αποκατάσταση του παιδιού τους, αν δεν καταφέρουν να βρουν
συμβεβλημένο φυσικοθεραπευτή που να έχει τη δυνατότητα παροχής φυσικοθεραπειών ειδικής αγωγής.
Η συγκεκριμένη διάταξη δεν είχε τελικά κανένα οικονομικό αποτέλεσμα, γιατί, είτε σε συμβεβλημένο
εκτελεστούν οι φυσικοθεραπείες, είτε σε μη συμβεβλημένο, η αποζημίωση είναι ίδιου ύψους από τον
ΕΟΠΥΥ. Κι αυτό γιατί το 2017, δημιουργήθηκε η ειδική επιστημονική επιτροπή - με πολυπληθή
διεπιστημονική σύνθεση - η οποία κατέληξε σε προτάσεις που υλοποιήθηκαν στο σύστημα
συνταγογράφησης. Σύμφωνα λοιπόν με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία, ο ΕΟΠΥΥ παρέχει - βάσει των
πρωτοκόλλων της ειδικής επιστημονικής επιτροπής - αποζημίωση ίσης αξίας στους δικαιούχους, είτε
παρέχονται από συμβεβλημένους, είτε από μη συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές.
Διευκρινίζεται δε ότι, οι παροχές φυσικοθεραπείες στην ειδική αγωγή γίνονται σε περιστατικά με μεγάλη
βαρύτητα, με σοβαρά κινητικά προβλήματα και πολλές φορές επιβάλλονται μετά από μεγάλες
χειρουργικές επεμβάσεις (τενοντομεταθέσεις κ.λπ.)
Το πρόβλημα έχει διογκωθεί όλο αυτό το διάστημα των δύο ετών, καθώς “τιμωρούνται” τα παιδιά που
πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας και οι γονείς τους, αφού δεν αποζημιώνονται για τις
φυσικοθεραπείες που εκτελούνται σε μη συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές, από τη δημοσίευση του
Νόμου και μέχρι σήμερα.
Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ. Πέτρος Λυμπερίδης δήλωσε: «Από την πρώτη στιγμή δηλώσαμε την πλήρη
αντίθεσή μας στην ψήφιση αυτής της διάταξης, που περιέχονταν στο άρθρο 16 του ν. 4737/2020 και που,
κατά την άποψή μας, αποτελεί ντροπή για το ασφαλιστικό και υγειονομικό σύστημα της χώρας, καθώς
θέσπισε έντονες διακρίσεις τόσο μεταξύ των παιδιών που πάσχουν από βαριά κινητικά προβλήματα, όσο
και μεταξύ των επαγγελματιών υγείας. Ζητήσαμε επανειλημμένα την κατάργηση της συγκεκριμένης
απαράδεκτης διάταξης τόσο από τη διοικήτρια του οργανισμού κα Καρποδίνη, όσο και από τον Υπουργό
Υγείας κο Πλεύρη. Αυτό λοιπόν προτείνουμε και σήμερα με την επιστολή μας προς τον ΕΟΠΥΥ και τον
Υπουργό Υγείας, δηλαδή την κατάργηση της διάταξης και την επαναφορά της δυνατότητας ελεύθερης
επιλογής φυσικοθεραπευτή για τους δικαιούχους ειδικής αγωγής.
Φτάνει πια η τιμωρία από το Κράτος σε αυτά τα παιδιά!
Είμαστε σε συνεργασία με τους συλλόγους ασθενών και ΑΜΕΑ, οι οποίοι προτείνουν την αλλαγή του
πλαισίου και την επαναφορά του καθεστώτος όπως ίσχυε πριν το 2020, καθώς οι ίδιοι βιώνουν έναν
πρόσθετο Γολγοθά που θέσπισε η Βουλή το 2020.
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Τέλος, θα ήθελα να θυμίσω ότι οι ασθενείς που βιώνουν ειδικές δυσκολίες και ειδικά προβλήματα,
αντιμετωπίζονται διαχρονικά με μεγαλύτερη ευαισθησία από τις Κυβερνήσεις και πρέπει να μην
επιβαρύνονται οικονομικά και ψυχολογικά με λανθασμένες αποφάσεις.»
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Στο ΣτΕ προσφεύγουν οι φυσικοθεραπευτές για το clawback
από healthstories
Στο ΣτΕ καταφεύγουν οι φυσικοθεραπευτές για την κατάργηση του clawback. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ, κατέθεσε αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας
της υπ’ αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 26284/16-06-2022 απόφαση του Υπουργού Υγείας (“Επιτρεπόμενα όρια δαπανών
του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας – Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έτους 2022, για παρεχόμενες υπηρεσίες
υγείας και ιατροτεχνολογικά προϊόντα και συμπληρώματα ειδικής διατροφής”, ΦΕΚ Β΄3144/22-06-2022),
κατά το μέρος που αφορά τον προσδιορισμό επιτρεπόμενων ορίων δαπανών για τις παρεχόμενες
υπηρεσίες φυσικοθεραπείας από φυσικοθεραπευτές και εργαστήρια φυσικοθεραπείας. Ο , από την πρώτη
στιγμή της στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ φυσικοθεραπευτές, είχε αντιδράσει έντονα, τονίζοντας
τον εντελώς άδικο χαρακτήρα του συγκεκριμένου μέτρου, που περιορίζει δραστικά το ύψος των ήδη
συμφωνημένων απολαβών τους. Οι τότε ηγεσίες του υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ, ως
δικαιολογητική βάση για την επιβολή του εν λόγω μέτρου, προέβαλαν την ανάγκη αντιμετώπισης της
οξείας δημοσιονομικής κρίσης, που υπαγόρευε την συγκράτηση της δαπάνης του ΕΟΠΥΥ εντός των ορίων
του λεγόμενου κλειστού προϋπολογισμού, ως απόρροια «μνημονιακής» υποχρέωσης της χώρας μας.
«Σήμερα, ωστόσο, τα δεδομένα έχουν αλλάξει, αναφέρει ο ΠΣΦ. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του ίδιου του
πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη, η άρση της εποπτείας την 20η Αυγούστου 2022, «…κλείνει έναν δωδεκαετή
κύκλο που έφερε πόνο στους πολίτες, καθήλωση στην οικονομία και διχασμό στην κοινωνία», ενώ
ταυτόχρονα «σηματοδοτεί το τέλος των Μνημονίων και όσων επιβλήθηκαν στο όνομά τους:
δυσβάσταχτοι φόροι και περικοπές μισθών και συντάξεων». Δυστυχώς όμως, φαίνεται ότι οι
Φυσικοθεραπευτές και τα συναφή επαγγέλματα υγείας τα οποία υφίστανται το ληστρικό μέτρο του
clawback βρίσκονται, για ανεξήγητους λόγους, στο στόχαστρο της παρούσας κυβέρνησης, η οποία
συνεχίζει να «σφυρίζει αδιάφορα» στις εκκλήσεις του Π.Σ.Φ. για την κατάργηση του συγκεκριμένου
μέτρου. Το χειρότερο δε είναι ότι το υπουργείο Υγείας και τα συναρμόδια υπουργεία αρνούνται να κάνουν
οποιοδήποτε βήμα προς τη κατεύθυνση, της απάλειψης αυτής της αδικίας». Ενώ ο Π.Σ.Φ. έχει καταθέσει
σειρά προτάσεων, όπως π.χ. την αύξηση του κλειστού προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ για φυσικοθεραπείες,
έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στην πραγματική ετήσια ζήτηση ή τον συμψηφισμό του clawback με δαπάνες
R&D και επενδυτικών σχεδίων για τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας, όπως συνέβη με άλλους κλάδους,
εντούτοις «οι αρμόδιοι φορείς κωφεύουν», αναφέρει. Ο πρόεδρος του Π.Σ.Φ. κ. δήλωσε σχετικά: «Ο
Π.Σ.Φ., εξαντλώντας τα νόμιμα μέσα, αποφάσισε να προσφύγει στο ΣτΕ για την κατάργηση του ληστρικού
μνημονιακού μέτρου του clawback για τους φυσικοθεραπευτές. Θεωρούμε επιεικώς απαράδεκτη τη στάση
του ΕΟΠΥΥ, του υπουργείου Υγείας και των συναρμόδιων υπουργείων, που κουτοπόνηρα συνεχίζουν την
ισχύ ενός μνημονιακού μέτρου, που επιβλήθηκε σε άλλες εποχές, όπου προτεραιότητα ήταν η σωτηρία
ενός έθνους από την οικονομική καταστροφή. Πλέον, μετά την επίσημη ανακοίνωση από τα χείλη του
πρωθυπουργού στις 20 Αυγούστου 2022 για το τέλος της ενισχυμένης εποπτείας, που – σύμφωνα με τις
δηλώσεις του – «…σηματοδοτεί το τέλος των Μνημονίων και όσων επιβλήθηκαν στο όνομά τους…»,
εκλείπουν οι δικαιολογίες για τη διόρθωση αυτής της «ληστείας». Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να
δεχόμαστε την αφαίμαξη από τα εισοδήματά μας, των χρημάτων για υπηρεσίες που αποδεδειγμένα έχουμε
προσφέρει. Για τον κλάδο των φυσικοθεραπευτών δε, δεν ισχύει καν το γελοίο και απαράδεκτο επιχείρημα
περί «τεχνητής ζήτησης», καθώς οι φυσικοθεραπευτές δεν μπορούν οι ίδιοι να συνταγογραφήσουν τις
συνεδρίες που πραγματοποιούν. Το απαράδεκτο μνημονιακό μέτρο πρέπει να λάβει τέλος και γι΄ αυτό
προσφύγαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας δικαίωση».
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Φυσικοθεραπευτές: Αίτημα ακύρωσης του clawback στο ΣτΕ
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Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ
για την κατάργηση του clawback.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

https://www.healthpharma.gr/
Publication date: 03/11/2022 13:43
Alexa ranking (Greece): 3199
link

Πιο συγκεκριμένα, κατέθεσε αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας της υπ’ αριθμ.
ΕΑΛΕ/Γ.Π. 26284/16-06-2022 απόφαση του Υπουργού Υγείας (“Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού
Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας – Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έτους 2022, για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και
ιατροτεχνολογικά προϊόντα και συμπληρώματα ειδικής διατροφής”, ΦΕΚ Β΄3144/22-06-2022), κατά το
μέρος που αφορά τον προσδιορισμό επιτρεπόμενων ορίων δαπανών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες
φυσικοθεραπείας από φυσικοθεραπευτές και εργαστήρια φυσικοθεραπείας.
Ο Π.Σ.Φ., από την πρώτη στιγμή της επιβολής του μέτρου της αυτόματης επιστροφής (ρήτρα clawback)
στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ φυσικοθεραπευτές, είχε αντιδράσει έντονα, τονίζοντας τον εντελώς
άδικο χαρακτήρα του συγκεκριμένου μέτρου, που περιορίζει δραστικά το ύψος των ήδη συμφωνημένων
απολαβών τους.
Οι τότε ηγεσίες του υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ, ως δικαιολογητική βάση για την επιβολή του εν
λόγω μέτρου, προέβαλαν την ανάγκη αντιμετώπισης της οξείας δημοσιονομικής κρίσης, που υπαγόρευε
την συγκράτηση της δαπάνης του ΕΟΠΥΥ εντός των ορίων του λεγόμενου κλειστού προϋπολογισμού, ως
απόρροια «μνημονιακής» υποχρέωσης της χώρας μας.
Σήμερα, ωστόσο, τα δεδομένα έχουν αλλάξει.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του ίδιου του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη, η άρση της εποπτείας την 20η
Αυγούστου 2022, «…κλείνει έναν δωδεκαετή κύκλο που έφερε πόνο στους πολίτες, καθήλωση στην
οικονομία και διχασμό στην κοινωνία», ενώ ταυτόχρονα «σηματοδοτεί το τέλος των Μνημονίων και όσων
επιβλήθηκαν στο όνομά τους: δυσβάσταχτοι φόροι και περικοπές μισθών και συντάξεων».
Δυστυχώς όμως, φαίνεται ότι οι Φυσικοθεραπευτές και τα συναφή επαγγέλματα υγείας τα οποία
υφίστανται το ληστρικό μέτρο του clawback βρίσκονται, για ανεξήγητους λόγους, στο στόχαστρο της
παρούσας κυβέρνησης, η οποία συνεχίζει να «σφυρίζει αδιάφορα» στις εκκλήσεις του Π.Σ.Φ. για την
κατάργηση του συγκεκριμένου μέτρου.
Το χειρότερο δε είναι ότι το υπουργείο Υγείας και τα συναρμόδια υπουργεία αρνούνται να κάνουν
οποιοδήποτε βήμα προς τη κατεύθυνση, της απάλειψης αυτής της αδικίας.
Ενώ ο Π.Σ.Φ. έχει καταθέσει σειρά προτάσεων, όπως π.χ. την αύξηση του κλειστού προϋπολογισμού του
ΕΟΠΥΥ για φυσικοθεραπείες, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στην πραγματική ετήσια ζήτηση ή τον
συμψηφισμό του clawback με δαπάνες R&D και επενδυτικών σχεδίων για τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας,
όπως συνέβη με άλλους κλάδους, εντούτοις οι αρμόδιοι φορείς κωφεύουν.
Λυμπερίδης: Ληστρικό μνημονιακό μέτρο

Ο πρόεδρος του Π.Σ.Φ. κ. Πέτρος Λυμπερίδης δήλωσε σχετικά: «Ο Π.Σ.Φ., εξαντλώντας τα νόμιμα μέσα,
αποφάσισε να προσφύγει στο ΣτΕ για την κατάργηση του ληστρικού μνημονιακού μέτρου του clawback.
Θεωρούμε επιεικώς απαράδεκτη τη στάση του ΕΟΠΥΥ, του υπουργείου Υγείας και των συναρμόδιων
υπουργείων, που κουτοπόνηρα συνεχίζουν την ισχύ ενός μνημονιακού μέτρου, που επιβλήθηκε σε άλλες
εποχές, όπου προτεραιότητα ήταν η σωτηρία ενός έθνους από την οικονομική καταστροφή.
Πλέον, μετά την επίσημη ανακοίνωση από τα χείλη του πρωθυπουργού στις 20 Αυγούστου 2022 για το
τέλος της ενισχυμένης εποπτείας, που – σύμφωνα με τις δηλώσεις του – «…σηματοδοτεί το τέλος των
Μνημονίων και όσων επιβλήθηκαν στο όνομά τους…», εκλείπουν οι δικαιολογίες για τη διόρθωση αυτής
της «ληστείας».
Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να δεχόμαστε την αφαίμαξη από τα εισοδήματά μας, των χρημάτων για
υπηρεσίες που αποδεδειγμένα έχουμε προσφέρει.
Για τον κλάδο των φυσικοθεραπευτών δε, δεν ισχύει καν το γελοίο και απαράδεκτο επιχείρημα περί
«τεχνητής ζήτησης», καθώς οι φυσικοθεραπευτές δεν μπορούν οι ίδιοι να συνταγογραφήσουν τις
συνεδρίες που πραγματοποιούν.
Το απαράδεκτο μνημονιακό μέτρο πρέπει να λάβει τέλος και γι΄ αυτό προσφύγαμε στο Συμβούλιο της
Επικρατείας ζητώντας δικαίωση».
Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα
ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ
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Προσφυγή του ΠΣΦ στο ΣτΕ για την κατάργηση του clawback
Ο Π.Σ.Φ., από την πρώτη στιγμή της επιβολής του μέτρου της αυτόματης επιστροφής (ρήτρα clawback)
στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ φυσικοθεραπευτές, είχε αντιδράσει έντονα.
Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ
για την κατάργηση του clawback. Kατέθεσε αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας
της υπ’ αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 26284/16-06-2022 απόφασης του Υπουργού Υγείας (“Επιτρεπόμενα όρια δαπανών
του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας - Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έτους 2022, για παρεχόμενες υπηρεσίες
υγείας και ιατροτεχνολογικά προϊόντα και συμπληρώματα ειδικής διατροφής”, ΦΕΚ Β΄3144/22-06-2022),
κατά το μέρος που αφορά τον προσδιορισμό επιτρεπόμενων ορίων δαπανών για τις παρεχόμενες
υπηρεσίες φυσικοθεραπείας από φυσικοθεραπευτές και εργαστήρια φυσικοθεραπείας.
Ο Π.Σ.Φ., από την πρώτη στιγμή της επιβολής του μέτρου της αυτόματης επιστροφής (ρήτρα clawback)
στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ φυσικοθεραπευτές, είχε αντιδράσει έντονα, τονίζοντας ‘’τον
εντελώς άδικο χαρακτήρα του συγκεκριμένου μέτρου, που περιορίζει δραστικά το ύψος των ήδη
συμφωνημένων απολαβών τους. ‘’
Οι τότε ηγεσίες του υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ, ως δικαιολογητική βάση για την επιβολή του εν
λόγω μέτρου, προέβαλαν την ανάγκη αντιμετώπισης της οξείας δημοσιονομικής κρίσης, που υπαγόρευε
την συγκράτηση της δαπάνης του ΕΟΠΥΥ εντός των ορίων του λεγόμενου κλειστού προϋπολογισμού, ως
απόρροια «μνημονιακής» υποχρέωσης της χώρας μας, σημειώνει ο ΠΣΦ και συνεχίζει.
‘’Σήμερα, ωστόσο, τα δεδομένα έχουν αλλάξει.
Σύμφωνα με τις δηλώσεις του ίδιου του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη, η άρση της εποπτείας την 20η
Αυγούστου 2022, «…κλείνει έναν δωδεκαετή κύκλο που έφερε πόνο στους πολίτες, καθήλωση στην
οικονομία και διχασμό στην κοινωνία», ενώ ταυτόχρονα «σηματοδοτεί το τέλος των Μνημονίων και όσων
επιβλήθηκαν στο όνομά τους: δυσβάσταχτοι φόροι και περικοπές μισθών και συντάξεων».
Δυστυχώς όμως, φαίνεται ότι οι Φυσικοθεραπευτές και τα συναφή επαγγέλματα υγείας τα οποία
υφίστανται το ληστρικό μέτρο του clawback βρίσκονται, για ανεξήγητους λόγους, στο στόχαστρο της
παρούσας κυβέρνησης, η οποία συνεχίζει να «σφυρίζει αδιάφορα» στις εκκλήσεις του Π.Σ.Φ. για την
κατάργηση του συγκεκριμένου μέτρου.
Το χειρότερο δε είναι ότι το υπουργείο Υγείας και τα συναρμόδια υπουργεία αρνούνται να κάνουν
οποιοδήποτε βήμα προς τη κατεύθυνση, της απάλειψης αυτής της αδικίας.
Ενώ ο Π.Σ.Φ. έχει καταθέσει σειρά προτάσεων, όπως π.χ. την αύξηση του κλειστού προϋπολογισμού του
ΕΟΠΥΥ για φυσικοθεραπείες, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στην πραγματική ετήσια ζήτηση ή τον
συμψηφισμό του clawback με δαπάνες R&D και επενδυτικών σχεδίων για τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας,
όπως συνέβη με άλλους κλάδους, εντούτοις οι αρμόδιοι φορείς κωφεύουν.’’
Ο πρόεδρος του Π.Σ.Φ. κ. Πέτρος Λυμπερίδης δήλωσε σχετικά: «Ο Π.Σ.Φ., εξαντλώντας τα νόμιμα μέσα,
αποφάσισε να προσφύγει στο ΣτΕ για την κατάργηση του ληστρικού μνημονιακού μέτρου του clawback.
Θεωρούμε επιεικώς απαράδεκτη τη στάση του ΕΟΠΥΥ, του υπουργείου Υγείας και των συναρμόδιων
υπουργείων, που κουτοπόνηρα συνεχίζουν την ισχύ ενός μνημονιακού μέτρου, που επιβλήθηκε σε άλλες
εποχές, όπου προτεραιότητα ήταν η σωτηρία ενός έθνους από την οικονομική καταστροφή.
Πλέον, μετά την επίσημη ανακοίνωση από τα χείλη του πρωθυπουργού στις 20 Αυγούστου 2022 για το
τέλος της ενισχυμένης εποπτείας, που – σύμφωνα με τις δηλώσεις του - «…σηματοδοτεί το τέλος των
Μνημονίων και όσων επιβλήθηκαν στο όνομά τους…», εκλείπουν οι δικαιολογίες για τη διόρθωση αυτής
της «ληστείας».
Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να δεχόμαστε την αφαίμαξη από τα εισοδήματά μας, των χρημάτων για
υπηρεσίες που αποδεδειγμένα έχουμε προσφέρει.
Για τον κλάδο των φυσικοθεραπευτών δε, δεν ισχύει καν το γελοίο και απαράδεκτο επιχείρημα περί
«τεχνητής ζήτησης», καθώς οι φυσικοθεραπευτές δεν μπορούν οι ίδιοι να συνταγογραφήσουν τις
συνεδρίες που πραγματοποιούν.
Το απαράδεκτο μνημονιακό μέτρο πρέπει να λάβει τέλος και γι΄ αυτό προσφύγαμε στο Συμβούλιο της
Επικρατείας ζητώντας δικαίωση».
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Αντιδράσεις για διάκριση των δικαιούχων ειδικής αγωγής που υποβάλλονται
σε φυσικοθεραπείες

Να καταργηθεί η συγκεκριμένη διάταξη ζητούν οι
φυσικοθεραπευτές
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών ζητά με επιστολή του την κατάργηση της διάκρισης του ν.
4737/2020, για τους δικαιούχους ειδικής αγωγής του ΕΟΠΥΥ που υποβάλλονται σε φυσικοθεραπείες. Όπως
αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η εν λόγω διάταξη έχει δημιουργήσει μόνο προβλήματα, καθώς
διαχωρίζει τις θεραπείες που χορηγούνται από τον ΕΟΠΥΥ στους νέους δικαιούχους ειδικής αγωγής που
ξεκίνησαν τις θεραπείες μετά τη δημοσίευση του ν.4737/2020, σε δυο κατηγορίες: Α) σε αυτές που
μπορούν να παρέχονται και να αποζημιώνονται εξ ολοκλήρου στους δικαιούχους (εργοθεραπείες,
λογοθεραπείες κ.λπ.) και Β) σε αυτές που δεν αποζημιώνονται αν δεν παρέχονται από συμβεβλημένους
Φυσικοθεραπευτές.
Για τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ, ο διαχωρισμός που γίνεται με τη
συγκεκριμένη τροπολογία είναι ακατανόητος και τιμωρητικός για τους γονείς που θα αποκτήσουν ένα
παιδί με κινητικά προβλήματα, καθώς εξαναγκάζονται να καταβάλουν από το υστέρημά τους τις
φυσικοθεραπείες για την κινητική αποκατάσταση του παιδιού τους, αν δεν καταφέρουν να βρουν
συμβεβλημένο φυσικοθεραπευτή που να έχει τη δυνατότητα παροχής φυσικοθεραπειών ειδικής αγωγής. Η
συγκεκριμένη διάταξη δεν είχε τελικά κανένα οικονομικό αποτέλεσμα, γιατί, είτε σε συμβεβλημένο
εκτελεστούν οι φυσικοθεραπείες, είτε σε μη συμβεβλημένο, η αποζημίωση είναι ίδιου ύψους από τον
ΕΟΠΥΥ. Κι αυτό γιατί το 2017, δημιουργήθηκε η ειδική επιστημονική επιτροπή – με πολυπληθή
διεπιστημονική σύνθεση – η οποία κατέληξε σε προτάσεις που υλοποιήθηκαν στο σύστημα
συνταγογράφησης. Διευκρινίζεται δε ότι, οι παροχές φυσικοθεραπείες στην ειδική αγωγή γίνονται σε
περιστατικά με μεγάλη βαρύτητα με σοβαρά κινητικά προβλήματα και πολλές φορές επιβάλλονται μετά
από μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις (τενοντομεταθέσεις κ.λπ.)
Ο Πρόεδρος του ΠΣΦ Πέτρος Λυμπερίδης δήλωσε: «Από την πρώτη στιγμή δηλώσαμε την πλήρη αντίθεσή
μας στην ψήφιση αυτής της διάταξης, που περιέχονταν στο άρθρο 16 του ν. 4737/2020 και που, κατά την
άποψή μας, αποτελεί ντροπή για το ασφαλιστικό και υγειονομικό σύστημα της χώρας, καθώς θέσπισε
έντονες διακρίσεις τόσο μεταξύ των παιδιών που πάσχουν από βαριά κινητικά προβλήματα, όσο και
μεταξύ των επαγγελματιών υγείας».
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Υγεία
Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών
– Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ για την κατάργηση του clawback.
Ο Π.Σ.Φ., από την πρώτη στιγμή της επιβολής του μέτρου της αυτόματης επιστροφής
(ρήτρα claw back) στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ φυσικοθεραπευτές, είχε
αντιδράσει έντονα, τονίζοντας “τον εντελώς άδικο χαρακτήρα του συγκεκριμένου μέτρου,
που περιορίζει δραστικά το ύψος των ήδη συμφωνημένων απολαβών τους”.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΠΣΦ , οι τότε ηγεσίες του υπουργείου Υγείας και
του ΕΟΠΥΥ, ως δικαιολογητική βάση για την επιβολή του εν λόγω μέτρου, προέβαλαν
την ανάγκη αντιμετώπισης της οξείας δημοσιονομικής κρίσης, που υπαγόρευε την
συγκράτηση της δαπάνης του ΕΟΠΥΥ εντός των ορίων του λεγόμενου κλειστού
προϋπολογισμού, ως απόρροια «μνημονιακής» υποχρέωσης της χώρας μας.
“Σήμερα, ωστόσο, τα δεδομένα έχουν αλλάξει”, τονίζει αφού “σύμφωνα με τις δηλώσεις
του ίδιου του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη, η άρση της εποπτείας την 20η Αυγούστου
2022, «…κλείνει έναν δωδεκαετή κύκλο που έφερε πόνο στους πολίτες, καθήλωση στην
οικονομία και διχασμό στην κοινωνία», ενώ ταυτόχρονα «σηματοδοτεί το τέλος των
Μνημονίων και όσων επιβλήθηκαν στο όνομά τους: δυσβάσταχτοι φόροι και περικοπές
μισθών και συντάξεων».
“Θεωρούμε επιεικώς απαράδεκτη τη στάση του ΕΟΠΥΥ, του υπουργείου Υγείας και των
συναρμόδιων υπουργείων, που κουτοπόνηρα συνεχίζουν την ισχύ ενός μνημονιακού
μέτρου, που επιβλήθηκε σε άλλες εποχές, όπου προτεραιότητα ήταν η σωτηρία ενός
έθνους από την οικονομική καταστροφή”, αναφέρει ο Πρόεδρος του ΠΣΦ Πέτρος
Λυμπερίδης.
CLAWBACK ΣτΕ ΦΑΡΜΑΚΟ
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Αίτημα ακύρωσης του clawback στο ΣτΕ κατέθεσε ο
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18:16 3/11/2022 - Πηγή: Enikos
Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ για την κατάργηση του clawback.
Ο Π.Σ.Φ., από την πρώτη στιγμή της επιβολής του μέτρου της αυτόματης επιστροφής
(ρήτρα claw back) στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ φυσικοθεραπευτές, είχε
αντιδράσει έντονα, τονίζοντας “τον εντελώς άδικο χαρακτήρα του συγκεκριμένου μέτρου,
που περιορίζει δραστικά το ύψος των ήδη συμφωνημένων
απολαβών τους”.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΠΣΦ , οι τότε ηγεσίες του υπουργείου Υγείας και
του ΕΟΠΥΥ, ως δικαιολογητική βάση για την επιβολή του εν λόγω μέτρου, προέβαλαν
την ανάγκη αντιμετώπισης της οξείας δημοσιονομικής κρίσης, που υπαγόρευε την
συγκράτηση της δαπάνης του ΕΟΠΥΥ εντός των ορίων του λεγόμενου κλειστού
προϋπολογισμού, ως απόρροια «μνημονιακής» υποχρέωσης της χώρας μας.
“Σήμερα, ωστόσο, τα δεδομένα έχουν αλλάξει”, τονίζει αφού “σύμφωνα με τις δηλώσεις
του ίδιου του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη, η άρση της εποπτείας την 20η Αυγούστου
2022, «…κλείνει έναν δωδεκαετή κύκλο που έφερε πόνο στους πολίτες, καθήλωση στην
οικονομία και διχασμό στην κοινωνία», ενώ ταυτόχρονα «σηματοδοτεί το τέλος των
Μνημονίων και όσων επιβλήθηκαν στο όνομά τους: δυσβάσταχτοι φόροι και περικοπές
μισθών και συντάξεων».
“Θεωρούμε επιεικώς απαράδεκτη τη στάση του ΕΟΠΥΥ, του υπουργείου Υγείας και των
συναρμόδιων υπουργείων, που κουτοπόνηρα συνεχίζουν την ισχύ ενός μνημονιακού
μέτρου, που επιβλήθηκε σε άλλες εποχές, όπου προτεραιότητα ήταν η σωτηρία ενός
έθνους από την οικονομική καταστροφή”, αναφέρει ο Πρόεδρος του ΠΣΦ Πέτρος
Λυμπερίδης.
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >>
Keywords
εν λόγω, νπδδ, εοπυυ, φοροι, ισχύ, νπδδ, οικονομια, σωτηρια, υψος, δηλωσεις, εν λόγω,
εποχες, ονομα, ισχύ, υγειας
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Αίτημα ακύρωσης του clawback στο ΣτΕ κατέθεσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών

Αίτημα ακύρωσης του clawback στο ΣτΕ κατέθεσε ο
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών
newsbase.gr/2022/11/aitima-akurosis-tou-clawback-sto-ste-katethese-o-panellinios-sullogos-fusikotherapeuton2569249.html

Ειδήσεις τώρα
Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ για την κατάργηση του clawback.
Ο Π.Σ.Φ., από την πρώτη στιγμή της επιβολής του μέτρου της αυτόματης επιστροφής
(ρήτρα claw back) στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ φυσικοθεραπευτές, είχε
αντιδράσει έντονα, τονίζοντας “τον εντελώς άδικο χαρακτήρα του συγκεκριμένου
μέτρου, που περιορίζει δραστικά το ύψος των ήδη συμφωνημένων απολαβών τους”.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΠΣΦ , οι τότε ηγεσίες του υπουργείου Υγείας και
του ΕΟΠΥΥ, ως δικαιολογητική βάση για την επιβολή του εν λόγω μέτρου, προέβαλαν
την ανάγκη αντιμετώπισης της οξείας δημοσιονομικής κρίσης, που υπαγόρευε την
συγκράτηση της δαπάνης του ΕΟΠΥΥ εντός των ορίων του λεγόμενου κλειστού
προϋπολογισμού, ως απόρροια «μνημονιακής» υποχρέωσης της χώρας μας.
“Σήμερα, ωστόσο, τα δεδομένα έχουν αλλάξει”, τονίζει αφού “σύμφωνα με τις δηλώσεις
του ίδιου του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη, η άρση της εποπτείας την 20η Αυγούστου
2022, «…κλείνει έναν δωδεκαετή κύκλο που έφερε πόν...
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις εδώ: Newsbase - Google News

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

https://newsbase.gr/2022/11/aitima-akurosis-tou-clawback-sto-ste-katethese-o-panellinios-sullogos-fusikotherapeuton-2569249.html

1/1

1. ΠΣΦ ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΙΔΙΚΗ...

Μέσο: . . . . . . . . . DAILY PHARMANEWS
Ημ. Έκδοσης: . . .03/11/2022 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .04/11/2022
Σελίδα: . . . . . . . . 8

Φτάνει πια η τιμωρία
σε παιδιά και νέους δικαιούχους
ειδικής αγωγής
ΠΣΦ

Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών Π.Σ.Φ ζητά
με επιστολή του την κατάργηση της απίστευτης όπως τη
χαρακτηρίζει διάκρισης του ν 4737/2020 για τους δικαιούχους
ειδικής αγωγής του ΕΟΠΥΥ που υποβάλλονται σε φυσικοθεραπείες
Ο

συγκεκριμένη διάταξη
αποτελεί ντροπή για το ασφαλιστικό και
υγειονομικό σύστημα της χώρας τονίζει
ο πρόεδρος Π.Σ.Φ Πέτρος Λυμπερίδης
Πιο συγκεκριμένα η συγκεκριμένη
ενάντια στους δικαιούχους ειδικής
αγωγής θεσπίστηκε από την Κυβέρνηση
το 2020 με το άρθρο 16 του ν.4737/2020
και έχει δημιουργήσει μόνο προβλήματα
διάκριση

καθώς διαχωρίζει τις θεραπείες που
χορηγούνται από τον ΕΟΠΥΥ στους νέους
δικαιούχους ειδικής αγωγής που ξεκίνησαν
τις θεραπείες μετά τη δημοσίευση
του ν.4737/2020 σε δυο κατηγορίες Α
σε αυτές που μπορούν να παρέχονται και

Η συγκεκριμένη διάταξη δεν είχε
τελικά κανένα οικονομικό αποτέλεσμα
γιατί είτε σε συμβεβλημένο εκτελεστούν
οι φυσικοθεραπείες είτε σε μη
η αποζημίωση είναι ίδιου
συμβεβλημένο

ύψους από τον ΕΟΠΥΥ Κι αυτό γιατί το
2017 δημιουργήθηκε η

ειδική

επιστημονική

επιτροπή με πολυπληθή διεπιστημονική
σύνθεση η οποία κατέληξε
σε προτάσεις που υλοποιήθηκαν στο

να καταβάλουν από το υστέρημά τους

σύστημα συνταγογράφησης Σύμφωνα
λοιπόν με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία
ο ΕΟΠΥΥ παρέχει βάσει των
πρωτοκόλλων της ειδικής επιστημονικής
επιτροπής αποζημίωση ίσης αξίας
στους δικαιούχους είτε παρέχονται από
συμβεβλημένους είτε από μη συμβεβλημένους
φυσικοθεραπευτές
Διευκρινίζεται δε ότι οι παροχές
στην ειδική αγωγή γίνονται
σε περιστατικά με μεγάλη βαρύτητα με
σοβαρά κινητικά προβλήματα και πολλές
φορές επιβάλλονται μετά από μεγάλες
χειρουργικές επεμβάσεις τενοντομετα
θέσεις κ.λπ
Το πρόβλημα έχει διογκωθεί όλο
αυτό το διάστημα των δύο ετών καθώς
τιμωρούνται τα παιδιά που πάσχουν

τις φυσικοθεραπείες για την κινητική

από σοβαρά προβλήματα υγείας και οι

αποκατάσταση του παιδιού τους αν
δεν καταφέρουν να βρουν συμβεβλημένο
φυσικοθεραπευτή που να έχει τη
δυνατότητα παροχής φυσικοθεραπειών

γονείς τους αφού δεν αποζημιώνονται
για τις φυσικοθεραπείες που εκτελούνται
σε μη συμβεβλημένους φυσιοθεραπευτές
από τη δημοσίευση του
Νόμου και μέχρι σήμερα

να αποζημιώνονται εξ ολοκλήρου στους

δικαιούχους εργοθεραπείες λογοθε
ραπείες κ.λπ και Β σε αυτές που δεν
αποζημιώνονται αν δεν παρέχονται από
συμβεβλημένους Φυσικοθεραπευτές
Για τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών
Π.Σ.Φ ΝΠΔΔ ο διαχωρισμός

γίνεται με τη συγκεκριμένη
τροπολογία είναι ακατανόητος και
τιμωρητικός για τους γονείς που θα
αποκτήσουν ένα παιδί με κινητικά
προβλήματα καθώς εξαναγκάζονται
που

ειδικής αγωγής

φυσικοθεραπείας

1. ΠΣΦ ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΙΔΙΚΗ...

Μέσο: . . . . . . . . . DAILY PHARMANEWS
Ημ. Έκδοσης: . . .03/11/2022 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .04/11/2022
Σελίδα: . . . . . . . . 9

Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος
Λυμπερίδης δήλωσε Από την πρώτη
στιγμή δηλώσαμε την πλήρη αντίθεσή
μας στην ψήφιση αυτής της διάταξης
που περιέχονταν στο άρθρο 16 του ν
4737/2020 και που κατά την άποψή μας
αποτελεί ντροπή για το ασφαλιστικό και

τόσο από τη διοικήτρια του οργανισμού
κα Καρποδίνη όσο και από τον υπουργό
Υγείας κ Πλεύρη
Αυτό προτείνουμε και σήμερα με την
επιστολή μας προς τον ΕΟΠΥΥ και τον
υπουργό Υγείας δηλαδή την κατάργηση
της διάταξης και την επαναφορά

τείνουν την αλλαγή του πλαισίου και την
επαναφορά του καθεστώτος όπως ίσχυε
πριν το 2020 καθώς οι ίδιοι βιώνουν
έναν πρόσθετο Γολγοθά που θέσπισε η

υγειονομικό σύστημα της χώρας καθώς
θέσπισε έντονες διακρίσεις τόσο μεταξύ
των παιδιών που πάσχουν από βαριά

της δυνατότητας ελεύθερης επιλογής
φυσικοθεραπευτή για τους δικαιούχους
ειδικής αγωγής
Φτάνει πια η τιμωρία από το Κράτος σε

και ειδικά προβλήματα αντιμετωπίζονται
διαχρονικά με μεγαλύτερη
ευαισθησία από τις Κυβερνήσεις και
πρέπει να μην επιβαρύνονται οικονομικά
και ψυχολογικά με λανθασμένες
αποφάσεις τονίζει καταλήγοντας ο

Ο

κινητικά προβλήματα όσο και μεταξύ
των επαγγελματιών υγείας Ζητήσαμε
επανειλημμένα την κατάργηση της
συγκεκριμένης απαράδεκτης διάταξης

αυτά τα παιδιά
Είμαστε σε συνεργασία με τους συλλόγους
ασθενών και ΑΜΕΑ οι οποίοι προ¬

Βουλή το 2020
Τέλος θα ήθελα να θυμίσω ότι οι
ασθενείς που βιώνουν ειδικές δυσκολίες

πρόεδρος του Π.Σ.Φ

Μ

2. ? ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ...
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ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ
ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ
ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
Να καταργηθεί η συγκεκριμένη διάταξη ζητούν

οι φυσικοθεραπευτέε

Φυσικοθεραπευιών ζηιά με επιστολή ίου ιην
καιάργηση ins διάκρισηε ίου ν 4737/2020 για tous öikciiouxous eiôiKns αγώγια
ίου ΕΟΠΥΥ που υποβάλλονται σε φυσικοθεραπείε Oncos αναφέρεται σε
σχειική ανακοίνωση η εν λόγω διάιαξη έχει δημιουργήσει μόνο προβλήματα
KaGcbs διαχωρίζει us θεραπείε που χορηγούνται από ιον ΕΟΠΥΥ otous véous
ôiKaioùxous eiöiKns αγωγή που ξεκίνησαν us θεραπείε μετά m δημοσίευση
ίου ν 4737/2020 σε δυο κατηγορίε Α σε auiés που μπορούν να παρέχονται
και να αποζημιώνονται εξ ολοκλήρου otous ôikoiouxous εργοθεραπείε5
λογοθεραπείε5 κ.λπ και Β σε auiés που δεν αποζημιώνονιαι αν δεν παρέχονται
Ο naveflrlnvios Σύλλογοε

από συμβεβλημένουε Φυσικοθεραπευτ
Για

ιον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών-Π.Σ.Φ ΝΠΔΔ ο διαχωρισμόε
in συγκεκριμένη τροπολογία είναι aKaiavônios και ιιμωρηιικόε

που γίνειαι με

για tous γονεί5 που θα αποκιήσουν ένα παιδί με κινητικά προβλήματα Ka6ci>s
εξαναγκάζονται να καιαβάλουν από ίο υσιέρημά tous us φυσικοθεραπείε5
για ιην κινητική αποκατάσταση ίου παιδιού tous αν δεν καταφέρουν να
βρουν συμβεβλημένο φυσικοθεραπευιή που να έχει in δυνατότητα παροχή5
φυσικοθεραπειών ειδικήβ αγωγή5 Η συγκεκριμένη διάιαξη δεν είχε ιελικά
κανένα οικονομικό αποτέλεσμα γιατί είχε σε συμβεβλημένο εκιελεσιούν οι
φυσικοθεραπείε5 είχε σε μη συμβεβλημένο η αποζημίωση είναι ίδιου ùqjous
από ιον ΕΟΠΥΥ Κι αυιό γιατί το 201 7 δημιουργήθηκε η ειδική επιστημονική
επιιροπή-με πολυπληθή διεπιστημονική σύνθεση-η οποία καιέληξε σε προιάσεΐ5
που υλοποιήθηκαν οίο σύσιημα συνιαγογράφησηε Διευκρινίζεται δε ότι οι
napoxés φυσικοθεραπείε5 στην ειδική αγωγή γίνονται σε περιστατικά με μεγάλη
βαρύτητα με σοβαρά κινητικά προβλήματα και πολλέ5 cpopés επιβάλλονται μετά
από μεγάλεε χειρουργέ επεμβάσεΐ5 τενοντομεταθέσεΐ5 κ.λπ

