
 

ΘΕΜΑ: «Ανακολουθία όσον αφορά την ισχύ της ασφαλιστικής ικανότητας των 

ασφαλισμένων και την καταχώρηση και  απόρριψη παραπεμπτικών από το ηλεκτρονικό 

σύστημα καταχώρησης». 

 
Αξιότιμοι Κύριοι Διευθυντές 
 
Το τελευταίο διάστημα δημιουργήθηκε ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί από 

ποια διεύθυνση έχει δημιουργηθεί , καθώς έχουν τροποποιηθεί τα απαιτούμενα δεδομένα 

όσον αφορά την ισχύουσα ασφαλιστική ικανότητα του ασφαλισμένου. 
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Συγκεκριμένα μέχρι τώρα γνωρίζαμε από τις σχετικές εγκυκλίους του οργανισμού και τις 

ΠΟΛΥΩΡΕΣ συζητήσεις μεταξύ του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και των 

αρμόδιων διευθύνσεων, ότι εφόσον ο ασφαλισμένος έχει ενεργή ασφαλιστική ικανότητα 

κατά την έναρξη της θεραπείας και εφόσον έχει εκδοθεί και έχει θεωρηθεί το 

παραπεμπτικό με την ασφαλιστική ικανότητα σε ισχύ  και άσχετα αν η ασφαλιστική 

ικανότητα θα παρέλθει κατά την διάρκεια της παρεχόμενης θεραπείας, τότε το 

παραπεμπτικό αποζημιώνεται κανονικά στον συμβεβλημένο φυσικοθεραπευτή, καθώς 

είναι λογικό και ορθό κατά την ιατρική δεοντολογία αλλά και κατά την χάρτα των 

δικαιωμάτων των ασθενών, συνεχόμενη παροχή θεραπείας που απαιτεί συγκεκριμένο 

χρόνο για να ολοκληρωθεί, δεν μπορεί να διακόπτεται. 

Ο Φυσικοθεραπευτής οφείλει να ελέγξει την ασφαλιστική ικανότητα ΜΟΝΟ αν αναφέρεται 

στο παραπεμπτικό ασφαλιστική ικανότητα μη διαθέσιμη. 

Το τελευταίο διάστημα συμβεβλημένοι φυσικοθεραπευτές που εκτέλεσαν παραπεμπτικά 

ασθενών που διέθεταν ασφαλιστική ικανότητα στην έναρξη και στην διάρκεια της 

θεραπείας, αλλά η ασφαλιστική ικανότητα παρήλθε π.χ. στην 6η ή στην 7η συνεδρία δεν 

μπορούν να τα καταχωρήσουν στο ε-δαπυ, καθώς το σύστημα τα απορρίπτει. 

Επειδή όπως αντιλαμβάνεστε αυτό αποτελεί μείζον ζήτημα και καθιστά ανακόλουθο τον 

οργανισμό , καθώς άλλα γνωρίζουμε εμείς , άλλα συμφωνήσαμε, άλλα ισχύουν σύμφωνα 

με τις εγκυκλίους του οργανισμού και άλλα εφαρμόζονται στο ηλεκτρονικό σύστημα θα 

θέλαμε να αποκαταστήσετε ΑΜΕΣΑ το πρόβλημα και να μας κοινοποιήσετε τον λόγο για 

τον οποίο δημιουργήθηκε αυτό το ζήτημα. 
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