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      Συνάδελφοι, 

 

      Το Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. κατόπιν σχετικής απόφασής του, καλεί τους Εργαστηριούχους 

Φυσικοθεραπευτές σε απεργιακή κινητοποίηση την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016, με κλείσιμο 

των Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας και συγκέντρωση στην Αθήνα (για τους γειτονικούς νομούς), 

Υπουργείο Υγείας στις 12.00 π.μ., για τη διεκδίκηση των αιτημάτων μας. 

Επισυνάπτονται οι αφίσες σε Α4 και Α3 μέγεθος εκτύπωσης. 

 

Επίσης σας μεταφέρουμε την εσωτερική ενημέρωση του Κ.Δ.Σ. προς τα Π.Τ.: 

«Στα πλαίσια της επερχόμενης συνεργασίας για τη διαπραγμάτευση των όρων το Κ.Δ.Σ. ζητά από 

τα Π.Τ. τις προτάσεις για το πλαίσιο βάσει του οποίου θα πρέπει να γίνει ο διάλογος με τον 

ΕΟΠΥΥ.  
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Στις προτάσεις του Κ.Δ.Σ και άλλες που κατά καιρούς έχουν κατατεθεί θα πρέπει να προστεθούν 

οι προτάσεις των Π.Τ.   

Προτάσεις από το Κ.Δ.Σ.:   

1) Συλλογική σύμβαση (χρειάζεται όμως μεγάλη προσοχή όσον αφορά τους όρους αυτής). 2) 

Επιστροφή των 6.000.000 ευρώ που υπεξαιρέθηκαν. Αναγνωρίζεται σαν δίκαιο τόσο από τον 

Πρόεδρο όσο και από τον Αναπληρωτή Υπουργό και είναι μείζον ζήτημα που πρέπει να 

αποκατασταθεί. 3) Διαχωρισμός του κωδικού για τις συνεδρίες Φ/Σ που εκτελούν οι Φυσίατροι, ο 

διαχωρισμός να γίνει βάσει της αναλογούσας δαπάνης ανάλογα με τον αριθμό των φυσιατρίων και 

όχι της κατατεθειμένης δαπάνης. 4) Επιβολή συμμετοχής 15% όπως ισχύει σε όλη την ανοιχτή 

περίθαλψη (προτείνεται από την διοίκηση του ΕΟΠΥΥ και αναφέρθηκαν παραπάνω οι επιφυλάξεις 

του Π.Σ.Φ.).  

5) Πλήρη εφαρμογή του real  time ελέγχου έκδοσης και εκτέλεσης παραπεμπτικών με παράλληλη 

αλλαγή στον επιτρεπτό χρόνο έναρξης και εκτέλεσης των συνεδριών φυσικοθεραπείας με 

δεδομένο και την κατάργηση της θεώρησης από ελεγκτή των παραπεμπτικών. Προτείνετε το 

επιτρεπτό διάστημα έναρξης των συνεδριών να είναι οι 10 ημέρες και το επιτρεπτό διάστημα 

εκτέλεσης των συνεδριών οι 30 ημέρες από την έναρξη της θεραπείας.    

  

Άλλες προτάσεις που έχουν κατατεθεί από παρατάξεις, μέλη του Κ.Δ.Σ. ή μέλη του Π.Σ.Φ.:   

6) Επιβολή μηνιαίου κόφτη πάνω από το ύψος του 5.166.000 & 20% του ποσού, το οποίο αφορά 

το rebate, ώστε να μην παραμείνουν αδιάθετα χρήματα στον κωδικό. Τα επιπλέον παραπεμπτικά 

θα εκτελούνται από δημόσιες υπηρεσίες φυσικοθεραπείας. (Είναι όμως διάτρητη διαδικασία και 

ενέχει κινδύνους και δεν προκρίνεται από το Υπουργείο Υγείας). 7) Κλειστοί προϋπολογισμοί ανά 

Νομό. 8) Επιβολή πλαφόν (Δεν εγκρίνεται όμως από την Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, όπως δηλώθηκε 

από τον Πρόεδρο στην τελευταία συνάντηση).  

Η διαβεβαίωση του Προέδρου είναι ότι είναι πρόθεση της Διοίκησης και ήδη υπάρχει συνεννόηση 

με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών για την χρησιμοποίηση των  pos που έτσι κι αλλιώς θα 

υποχρεωθούν όλοι οι πάροχοι να προμηθευτούν. Η πιστοποίηση της επίσκεψης του 

ασφαλισμένου θα γίνεται με την χρήση της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας του ασφαλισμένου με 



την εισαγωγή του pin και θα έχει σκοπό της πιστοποίηση της παρουσίας του ασφαλισμένου σε 

real time.  

Σε κάθε περίπτωση όλη αυτή η διαδικασία της έναρξης των συζητήσεων με την Διοίκηση του 

ΕΟΠΥΥ θέτει το θέμα των νέων συμβάσεων σε άλλη βάση, με στόχο την κατά το δυνατόν 

ελάφρυνση των συμβεβλημένων φυσικοθεραπευτών, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, κάτι που 

ήταν το ζητούμενο των κινητοποιήσεων.  

Έτσι η προσωρινή πίστωση χρόνου, μέσω της προσωρινής άρσης της έναρξης της «επίσχεσης», 

σε καμιά περίπτωση δεν δίνει εν λευκώ την εξουσιοδότηση στην Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, αλλά 

δημιουργείται ένα κλίμα συνδιαμόρφωσης των όρων.  

Θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση για παν ενδεχόμενο, αν δεν καταλήξει σύντομα η 

διαπραγμάτευση στα επιθυμητά αποτελέσματα, όπως τέθηκαν στην συνάντηση». 

 

Παρακαλούμε για την κατάθεση προτάσεων μέχρι την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016.  

 

 

Για τη Διοικούσα Επιτροπή 

του Π.Τ. – Ν. Μαγνησίας 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                                Ο Γεν. Γραμματέας 

        Στέλιος Σιουμουρέκης                                                                        Λαυρέντης Βαλασσάς 


