
 

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού του claw back και την 

εφαρμογή μέτρων ελέγχου εκτέλεσης γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας » 

 

 

Κύριε Πρόεδρε, 

 

Ευθύς εξαρχής θέλουμε να εκφράσουμε την έντονη δυσαρέσκειά μας για την απόφαση 

του Δ.Σ του ΕΟΠΥΥ και την πολύ μικρή ενίσχυση των ορίων της επιτρεπτής δαπάνης ΣΤ1 –

φυσικοθεραπεία μόλις κατά 3.000.000 ευρώ, για το 2019. 

Καθώς γνωρίζατε τα οικονομικά στοιχεία των υποβολών που  το 2015 ήταν 91.675.120 

ευρώ, το 2016 96.144.021 ευρώ, το 2017 95.777.131 ευρώ το 2018 53.000.000 ευρώ το α΄ 

εξάμηνο (σχεδόν 100.000.000 ευρώ το έτος).  

Θα θέλαμε επίσης να σας υπενθυμίσουμε ότι ο Π.Σ.Φ. έχει συνάψει συλλογική 

σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ για την παροχή συνεδριών φυσικοθεραπείας. 

Ο Π.Σ.Φ ως ο αποκλειστικός εκπρόσωπος των παρόχων φυσικοθεραπευτικών 

υπηρεσιών συμμετείχε στην συνάντηση του Υπουργού Υγείας με τους εκπροσώπους των 

συμβεβλημένων φορέων παροχής Π.Φ.Υ, κατά την οποία ο Υπουργός Υγείας ενημέρωσε 

τους φορείς για την Πολιτική Απόφαση της εφαρμογής ανέκπτωτου ποσού στο claw back. 

Σας ενημερώνουμε ότι το Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ συμφωνεί με αυτή την απόφαση και έχει την 

έγκριση της Γενικής Συνέλευση των Αντιπροσώπων, του ανώτατου οργάνου του Π.Σ.Φ, για 

την εφαρμογή του ανέκπτωτου ποσού. 
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Σας ενημερώνουμε ότι ο Π.Σ.Φ από το 2016 έθεσε τόσο στον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ Κο 

Σωτήρη Μπερσίμη το αίτημα της εφαρμογής ανέκπτωτου ποσού 2.000 ευρώ, όσο και στον 

αρμόδιο Αναπληρωτή υπουργό Υγείας Κο Παύλο Πολάκη. 

Επίσης έχει καταθέσει γραπτώς το αίτημα στην επιτροπή διαπραγμάτευσης των 

συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ. 

Οι αρμόδιοι δήλωναν τότε με σαφήνεια, ότι για  την εφαρμογή ανέκπτωτου ποσού στο  

claw back απαιτείται Νομοθετική ρύθμιση. 

Η εξαγγελία του Υπουργού Υγείας προφανώς περιέχει και τον σχεδιασμό της 

Κυβέρνησης για την εφαρμογή του μέτρου η οποία πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα. 

Γι΄ αυτό ζητάμε να μας διευκρινίσετε αν έχει προχωρήσει η λήψη των απαραίτητων 

εκείνων διοικητικών ή Νομικών ενεργειών για να υπάρχει η δυνατότητα της εφαρμογής του 

μέτρου. 

Τέλος θα θέλαμε την συνεργασία σας, πριν ο ΕΟΠΥΥ  εφαρμόσει τις παραμέτρους της 

υλοποίησης ενός τέτοιου μέτρου. 

Επίσης ο Π.Σ.Φ έχει την υποχρέωση να μεριμνά για την ποιοτική παροχή υπηρεσιών 

στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ και να προβαίνει από κοινού με τον ΕΟΠΥΥ στην 

διασφάλιση της. 

Έτσι έχοντας υπόψιν συγκεκριμένα στοιχεία και παραμέτρους, θα θέλαμε την 

συνεργασία της αρμόδιας διεύθυνσης στρατηγικού σχεδιασμού για την εφαρμογή μέτρων 

ελέγχου εκτέλεσης γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας.  

Σε κάθε περίπτωση είμαστε στην διάθεσή σας για περαιτέρω συνεργασία. 

 

 

Με εκτίμηση 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

       ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ          ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 


