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ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση της απόφασης του Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. για έναρξη κινητοποιήσεων, 
ενάντια στα μνημονιακά μέτρα των αυτόματων επιστροφών rebate και clawback» 
  
 
Κύριε Πρόεδρε, 

 

Σε απόγνωση βρίσκονται οι συμβεβλημένοι φυσικοθεραπευτές, μετά την 

ανακοίνωση από τον ΕΟΠΥΥ, του ποσού της υποχρεωτικής επιστροφής λόγω claw back για 

το Α’ εξάμηνο του 2018.  

Συγκεκριμένα, η υποχρεωτική  επιστροφή (clawback)  ανήλθε σε 26,06%  και 

συνυπολογίζοντας και το rebate που καταλογίζεται σαν έκπτωση για κάθε μηνιαία δαπάνη, 

το σύνολο της επιστροφής είναι 36,4%. 

Σε εξαμηνιαία βάση οι υποβληθείσες δαπάνες ανέρχονται στα 53.450.000 €, ενώ η 

επιτρεπτή ετήσια δαπάνη ανέρχεται στα 34.000.000 €. 

Η ορισθείσα ανώτατη επιτρεπτή δαπάνη των 68.000.000€ για συνεδρίες 

φυσικοθεραπείας είναι πολύ μικρή για να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες και από την 

άλλη η «ελιτίστικη» αντιμετώπιση  μια άλλης κατηγορίας παρόχων συνεδριών 

φυσικοθεραπείας, που η δαπάνη τους έχει οριστεί στα 2.000.000 ευρώ, έχει ως 



αποτέλεσμα την ανέκπτωτη παροχή συνεδριών φυσικοθεραπείας σε αυτή την κατηγορία 

παρόχων, όταν οι φυσικοθεραπευτές επιστρέφουν 26% clawback.    

Στα 125.000.000 ευρώ έχει φτάσει ο «λογαριασμός» του clawback και rebate  για 

τους φυσικοθεραπευτές από 2013 μέχρι και το Α΄εξάμηνο του 2018. 

Είναι γνωστό ότι οι γνωματεύσεις φυσικοθεραπείας συνταγογραφούνται από τους 

γιατρούς, όταν υπάρχει ανάγκη και εκτελούνται υποχρεωτικά από τους συμβεβλημένους 

φυσικοθεραπευτές, δηλαδή οι γνωματεύσεις φυσικοθεραπείας δεν συνταγογραφούνται 

από τον φυσικοθεραπευτή. 

Η μεγάλη πλειοψηφία αυτών που έχουν προσχωρήσει στην συλλογική σύμβαση 

αφορά μικρομεσαίους φυσικοθεραπευτές που με δυσκολία επιβιώνουν όλα αυτά τα 

χρόνια. Τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας παράγουν μόνο ζημίες, δεν μπορούν να 

ανταποκριθούν και κλείνουν.  

Ως πότε θα παρέχονται υπηρεσίες φυσικοθεραπείας, φορτώνοντας στις πλάτες των 

2.300 συμβεβλημένων φυσικοθεραπευτών την λεγόμενη υπέρβαση; 

Ζητάμε την άρση της καταναγκαστικής  μνημονιακή επιβολή αυτόματων 

επιστροφών  clawback και rebate,  για  υπηρεσίες  φυσικοθεραπείας ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ. 

Ζητάμε ετήσιο προϋπολογισμό για τις υπηρεσίες  φυσικοθεραπείας σύμφωνα με τις 

πραγματικές ανάγκες των ασφαλισμένων. 

Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Σ.Φ. στην συνεδρίαση της Κυριακής 19 

Μαΐου 2019, αποφάσισε την λήψη μέτρων προκειμένου να ενημερώσει τους 

ασφαλισμένους, την Κυβέρνηση και τα Κόμματα ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούν στις 

κινητοποιήσεις και  στην 48ωρη προειδοποιητική αναστολή εκτέλεσης παραπεμπτικών 

την Πέμπτη 23 Μαΐου και την Παρασκευή 24 Μαΐου 2019. 

Ζητάμε συνάντηση μαζί σας αλλά και με την Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 

Υγείας. 

 

Με εκτίμηση, 

 
 

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

       ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ          ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


