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ΘΕΜΑ: «Μείωση του οφειλόμενου ποσού claw back στον κλάδο των 
φυσικοθεραπευτών λόγω μειωμένου κύκλου εργασιών»  
 
 
 
Αξιότιμοι κύριοι-ες, 

 

 Με τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου της από 01-05-2020 Πράξεως 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο 

στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα, ΦΕΚ Α΄ 90) προβλέπεται η στήριξη των 

επιχειρήσεων με αντικείμενο τη νοσοκομειακή δραστηριότητα.  

 Ειδικότερα, με την παράγραφο 4 του ως άνω άρθρου προβλέπεται ότι στις 

εν λόγω επιχειρήσεις, οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών, λόγω της 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ποσοστό 20% της διαφοράς του μηνιαίου 
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κύκλου εργασιών για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο έτους 2020, από τους 

αντίστοιχους μήνες του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, 

αντισταθμίζεται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 

(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) μέσω μείωσης του ποσού των καταβλητέων δόσεων που έχουν 

προκύψει ή πρόκειται να προκύψουν μέσω της Εφαρμογής Μηχανισμού 

Αυτόματης Επιστροφής από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Η μείωση του προηγούμενου εδαφίου 

δεν δύναται να υπερβεί το ποσοστό 50% των τριών δωδεκατημορίων του εργατικού 

κόστους του πάσης φύσεως προσωπικού της επιχείρησης για το έτος 2019, όπως 

αυτό προκύπτει από τις υποβληθείσες Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις. Με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, που εκδίδεται ύστερα από 

εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται ο τρόπος βεβαίωσης του 

μειωμένου κύκλου εργασιών του πρώτου εδαφίου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 

λεπτομέρεια τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την εφαρμογή της παρούσας. 

 Ενόψει των παραπάνω διατάξεων ο ΠΣΦ-ΝΠΔΔ θεωρεί, ότι ένα αντίστοιχο 

μέτρο στήριξης επιβάλλεται να καθιερωθεί και υπέρ των εργαστηριούχων 

φυσικοθεραπευτών, οι οποίοι εμφάνισαν μειωμένο κύκλο εργασιών λόγω της 

πανδημίας.  

Ο περιορισμός της μείωσης του οφειλόμενου ποσού της ρήτρας clawback θα 

δώσει σημαντική οικονομική ανάσα στον δοκιμαζόμενο κλάδο των 

φυσικοθεραπευτών, ενώ θα τους επιτρέψει να συνεχίσουν να παρέχουν αδιάλειπτα 

τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τους στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.  

 Αναμένοντας για τις δικές σας ενέργειες, παραμένουμε στη διάθεσή σας για 

οποιαδήποτε διευκρίνιση.  
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