
 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόταση ενσωμάτωσης στο e-dapy όλων των περιπτώσεων που προβλέπονται 

από τον κανονισμό παροχών του ΕΟΠΥΥ σχετικά με την εκτέλεση παραπεμπτικών 

Φυσικοθεραπείας και απαντήσεις σε ερωτήματα που προκύπτουν». 

 

Είναι γεγονός ότι ο ΕΚΠΥ προβλέπει την δυνατότητα χορήγησης στους ασφαλισμένους του 

ΕΟΠΥΥ συνεδριών φυσικοθεραπείας, οι οποίες σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να 

ξεπερνούν σε κάθε παραπεμπτικό τον αριθμό 12 . 

Επίσης δύναται να χορηγούνται μέχρι 2 φορές το χρόνο και όχι σε μικρότερο διάστημα των 

30 ημερών του πρώτου παραπεμπτικού από το δεύτερο. 

Θεωρούμε ότι οι παραπάνω περιπτώσεις πρέπει να ενσωματωθούν στο e-dapy από την 

ΗΔΙΚΑ. 

Συγκεκριμένα: 

1) Να μην εκδίδεται 3ο παραπεμπτικό μέσα στο ίδιο έτος (με τον ισχύοντα ΕΚΠΥ) 

παρά μόνον στις ειδικές περιπτώσεις α,β,γ που προβλέπονται στον ΕΚΠΥ, για τις 

ειδικές περιπτώσεις  μπορεί να προβλεφθεί ειδικός κωδικός ένδειξης για να 

ξεμπλοκάρει το σύστημα  π.χ. 
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 Α1 περιπτώσεις ειδικής κατηγορίας α) με εφαρμογή σε εργαστήριο 

 Α2 περιπτώσεις ειδικής κατηγορίας α) με εφαρμογή κατ’ οίκον 

 Β1 περιπτώσεις ειδικής κατηγορίας β) με εφαρμογή στο εργαστήριο 

Β2  περιπτώσεις ειδικής κατηγορίας β) με εφαρμογή κατ’ οίκον 

Γ1 περιπτώσεις ειδικής κατηγορίας γ) με εφαρμογή στο εργαστήριο 

Γ2 περιπτώσεις ειδικής κατηγορίας γ) με εφαρμογή κατ’ οίκον 

2) Στις ειδικές περιπτώσεις α,β,γ του άρθρου 14 του ΕΚΠΥ να προβλεφθεί 

ηλεκτρονική ειδική γνωμάτευση που θα ενσωματωθεί στο e-dapy και θα 

«κουμπώνει» με την έκδοση παραπεμπτικών ειδικών περιπτώσεων (θα είναι 

υποχρεωτική), το οποίο δεν θα εκδίδεται χωρίς αυτήν. Η οποία θα προβλέπει ότι το 

περιστατικό είναι των ειδικών περιπτώσεων και πρέπει να υποβληθεί στις 

συνεδρίες σε εργαστήριο ή κατ’ οίκον. 

3) Να μην υπάρχει δυνατότητα χορήγησης άνω των 12 συνεδριών ανά 

παραπεμπτικό , που αυτό μπορεί να προβλεφθεί να είναι μέχρι 10 συνεδρίες στις 

κανονικές περιπτώσεις και μέχρι 12 στις ειδικές. 

4) Να μην εκδίδεται εκ νέου παραπεμπτικό αν δεν συμπληρωθούν 30 ημέρες από 

την έκδοση του πρώτου. 

Επίσης λόγω των προβλημάτων που προέκυψαν κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο των 

παραπεμπτικών που εφαρμόζεται για πρώτη φορά, θα πρέπει να σας επισημάνουμε ότι θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψιν και να ενσωματωθούν στο ε-δαπυ και τα κάτωθι: 

5) Εφόσον απαιτείται (με τον ισχύοντα ΕΚΠΥ) θεώρηση από τον ελεγκτή, το πεδίο 

ΑΜΚΑ ελεγκτή (ή ονοματεπώνυμο αν δεν υπάρχει ο ελεγκτής καταχωρημένος στο 

σύστημα) και το πεδίο ημερομηνία έγκρισης να γίνουν υποχρεωτικά (με 

αστερίσκο *), όπως είναι  ο αριθμός απόδειξης και το τηλέφωνο . Για άλλους 

παρόχους  που δεν απαιτείται θεώρηση παραπεμπτικού (π.χ εργαστηριακές 

εξετάσεις) θα εισάγεται η παύλα - όπως γίνεται δηλαδή για το πεδίο αριθμός 

απόδειξης για τις φυσικοθεραπείες. 



6) Να προβλεφθεί η ημερομηνία εκτέλεσης να μην μπορεί να είναι μικρότερη των 

15 ημερών από την ημερομηνία έγκρισης.  Δηλαδή αν η ημερομηνία έγκρισης 

είναι 10/2  ή ημερομηνία εκτέλεσης να μην μπορεί να είναι πριν τις 25/2. 

7) Να προβλεφθεί και να μην μπορεί να εισάγεται  ημερομηνία έγκρισης που θα  

υπερβαίνει τις 10 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του παραπεμπτικού.   (Π.Χ 

αν η ημερομηνία έκδοσης είναι η 1/10 ,να μην μπορεί να εισάγεται ημερομηνία 

μεταγενέστερη της 11/10). 

8) Για την αποφυγή παρερμηνειών το σύστημα να θεωρεί ότι το έτος κατά το οποίο 

θεωρείται ότι χορηγείται παραπεμπτικό να καθορίζεται από την ημερομηνία 

έκδοσης. π.χ. αν ο ασθενής παραπέμφθηκε για φυσικοθεραπεία στις 23/12/2014, 

άσχετα το πότε περατώθηκε η παροχή ,να θεωρείται ότι το παραπεμπτικό 

χορηγήθηκε το έτος της έκδοσης (2014). 

9) Να μην εκδίδεται παραπεμπτικό αν υπάρχει έλλειψη ασφαλιστικής ικανότητας. 

Αυτό μπορεί να γίνει με real time σύνδεση του συστήματος ΄΄Άτλας΄΄ με το σύστημα 

ε-δαπυ.   

10) Να μην επιτρέπει το σύστημα την χορήγηση φυσικοθεραπειών από ειδικότητες 

ιατρών που δεν προβλέπονται από τις Υπουργικές Αποφάσεις. 

Θεωρούμε ότι  όλες αυτές οι περιπτώσεις που αναφέρουμε θα πρέπει να αντιμετωπιστούν 

με εισαγωγή νέων δεδομένων και απαγορεύσεων στο σύστημα και θα πρέπει να ισχύσουν  

αυστηρότατα κριτήρια αφού εισαχθούν οι κανόνες και οι ασφαλιστικές δικλείδες και όχι 

αναδρομικά. 

Περιμένουμε τις ενέργειές σας και τις απαντήσεις σας στα θέματα που θέτουμε. 

 

Με εκτίμηση 

 

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 
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