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Θέμα: «Προειδοποιητική Αναστολή Σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ από 1/2/ έως 7/2/2016»                    

 

 

      Συνάδελφοι,  

 

 Όπως σας είχαμε ενημερώσει με προηγούμενο έγγραφό μας ισχύει από σήμερα 1/2/2016  

προειδοποιητική αναστολή εκτέλεσης παραπεμπτικών για 1 εβδομάδα.  

Σήμερα θα πραγματοποιηθεί επίσης συνάντηση με το Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, όπου ο Π.Σ.Φ. θα 

καταθέσει το πλαίσιο διεκδίκησης. Λεπτομερής ενημέρωση θα εκδοθεί μετά τη συνάντηση.  

 

Υπενθυμίζουμε ότι:  

Για Νομικούς λόγους η οποιαδήποτε συνέχιση της αναστολής θα αποφασίζεται την Παρασκευή για 

την επόμενη εβδομάδα και θα κοινοποιείται στον ΕΟΠΥΥ. 

Το κάθε μέλος θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση με την οποία εξουσιοδοτεί το Κ.Δ.Σ. του 

Π.Σ.Φ. για τη διαπραγμάτευση των συμβάσεων και επίσης να υπογράψει το υπόμνημα που θα 

κατατεθεί στην τοπική ΠΕ.ΔΙ. του ΕΟΠΥΥ που θα δηλώνει ότι: τα παρακάτω μέλη δηλώνουν ότι 
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συντάσσονται και συμφωνούν με την απόφαση του Κ.Δ.Σ. για την αναστολή εκτέλεσης 

παραπεμπτικών από την 1 Φεβρουαρίου έως και  την 7 Φεβρουαρίου και όσο καιρό διαρκέσει η 

αναστολή, σε περίπτωση απόφασης του Π.Σ.Φ. για επαναλαμβανόμενη αναστολή εκτέλεσης 

παραπεμπτικών. (αναστολή εκτέλεσης παραπεμπτικών που έχουν εκδοθεί μετά την 1 

Φεβρουαρίου ή έχουν ημερομηνία θεώρησης μετά την 1 Φεβρουαρίου).  

 

Όσο διαρκεί η αναστολή και μετά τις ημερομηνίες που αναφέρονται οι Φυσικοθεραπευτές 

εκτελούν τα παραπεμπτικά και εκδίδουν Α.Π.Υ. για να καταθέσει ο ασθενής δαπάνη στον 

ΕΟΠΥΥ μαζί με το παραπεμπτικό. 

Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΡΙΚΟΥ Π.Χ. 150 ΕΥΡΩ. 

 

 Σημείωση:  Το Υπόμνημα θα μπορείτε να το υπογράψετε στα Φυσικοθεραπευτήρια των: 

1. Στέλιος Σιουμουρέκης, Γκλαβάνη 29 με Ερμού 

2. Λαυρέντης Βαλασσάς, Καρκαβίτσα 23 με Κ. Καρτάλη  

 

Επισυνάπτεται η Υπεύθυνη Δήλωση. 

 

 

 

Για τη Διοικούσα Επιτροπή 

του Π.Τ. – Ν. Μαγνησίας 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                                Ο Γεν. Γραμματέας 

        Στέλιος Σιουμουρέκης                                                                        Λαυρέντης Βαλασσάς 

 

 

 


