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ΘΕΜΑ: «Υποχρέωση υπογραφής
φυσικοθεραπευτών σε Κ.Α.Α.»

υπεύθυνης

δήλωσης

εργαζομένων

Αναφορικά με την υποχρέωση υπογραφής υπευθύνου δηλώσεως εκ μέρους
των φυσικοθεραπευτών, που απασχολούνται σε Κέντρα Αποθεραπείας και
Αποκατάστασης (ΚΑΑ) για την μη δυνατότητα σύναψης ατομικής σύμβασης
εκτέλεσης συνεδριών φυσικοθεραπείας στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Ειδικής
Αγωγής, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) επισημαίνει τα
ακόλουθα.

1. Ευθύς εξαρχής θα πρέπει να παρατηρηθεί, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 43 παρ. 4 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ
(ΦΕΚ Β΄ 4898/2018), «Στα Κ.Α.Α. ανοιχτής περίθαλψης δύνανται να διενεργούνται
και μεμονωμένες πράξεις ειδικής αγωγής μέσω ειδικής σύμβασης, λογοθεραπείες,
εργοθεραπείες, ψυχοθεραπείες, σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν πραγματοποιεί
πρόγραμμα ανοιχτής αποκατάστασης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του
παρόντος». Οι ως άνω ρυθμίσεις ισχύουν ήδη από την 1η-11-2018.
Ενόψει των παραπάνω ρυθμίσεων καθίσταται σαφές, ότι ο ισχύων ΕΚΠΥ δεν
επιτρέπει

την

εκτέλεση,

μέσω

ειδικής

σύμβασης,

φυσικοθεραπευτικών

συνεδριών στα ΚΑΑ, στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Ειδικής Αγωγής.
Συνεπώς δεν αντιλαμβανόμεθα, πώς είναι δυνατόν να καλούνται οι
απασχολούμενοι στα ΚΑΑ φυσικοθεραπευτές να υποβάλουν οποιαδήποτε
υπεύθυνη δήλωση, σε συμμόρφωση με συμβατικούς όρους, το περιεχόμενο των
οποίων δεν συνάδει με τον ισχύοντα ΕΚΠΥ.
2. Περαιτέρω, η ως άνω υποχρέωση υποβολής της σχετικής υπευθύνου
δηλώσεως φέρεται να υπαγορεύεται από τους όρους της ήδη εγκεκριμένης
σύμβασης μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και των ΚΑΑ για την παροχή υπηρεσιών Ειδικής
Αγωγής.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της ως άνω σύμβασης, όπως
μας κοινοποιήθηκαν δυνάμει του υπ’αριθμ.πρωτ. ΔΑ2Α/Φ800/94/44194/10-122018 εγγράφου του Τμήματος Συμβάσεων ΠΦΥ της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υποθέσεων του ΕΟΠΥΥ, «Απαγορεύεται ο επιστημονικά υπεύθυνος και
οι λοιποί επαγγελματίες υγείας του ΚΑΑ να συνάπτουν ατομική σύμβαση με τον
ΕΟΠΥΥ για υπηρεσίες Ειδικής Αγωγής».
Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, ο επίμαχος συμβατικός όρος έχει
συμφωνηθεί μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και των εκπροσώπων των ΚΑΑ, χωρίς, ωστόσο, να
έχει υπάρξει συμμετοχή των απασχολουμένων στα ΚΑΑ φυσικοθεραπευτών ούτε
κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων, ούτε, βέβαια, κατά το στάδιο έγκρισης και
υπογραφής της οικείας σύμβασης.
Με άλλα λόγια οι εν λόγω φυσικοθεραπευτές, ως επαγγελματίες υγείας,
καλούνται να υποβάλουν μια υπεύθυνη δήλωση, προκειμένου να εκπληρωθεί μια

συμβατική δέσμευση, που αφορά άλλους, ήτοι διαφορετικά πρόσωπα (ΕΟΠΥΥ και
ΚΑΑ) σε σχέση με τους συγκεκριμένους φυσικοθεραπευτές. Είναι, λοιπόν,
τουλάχιστον αδιανόητο οι συμβατικοί όροι που συμφωνήθηκαν μεταξύ των
συγκεκριμένων συμβαλλομένων μερών να αναπτύσσουν ισχύ και επί τρίτων
προσώπων, όπως είναι οι απασχολούμενοι στα ΚΑΑ φυσικοθεραπευτές, οι οποίοι
ουδέποτε συμβλήθηκαν, ούτε καν ρωτήθηκαν, επί των επίμαχων όρων.
Σε κάθε, δε, περίπτωση, μια σύμβαση μεταξύ δύο φορέων δεν μπορεί να
φτάνει μέχρι του σημείου να παράγει δεσμευτικά έννομα αποτελέσματα επί τρίτων,
μη συμβεβλημένων, προσώπων.
3. Εν προκειμένω, δε, τα παραγόμενα έννομα αποτελέσματα τυγχάνουν και
εξόχως

περιοριστικά

της

επαγγελματικής

ελευθερίας

ειδικώς

των

φυσικοθεραπευτών εκείνων που απασχολούνται ως επαγγελματίες υγείας και όχι
ως επιστημονικά υπεύθυνοι, οι οποίοι καλούνται να απεμπολήσουν το δικαίωμά
τους να προσχωρήσουν στη συλλογική σύμβαση μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και του ΠΣΦ.
Σημειωτέον, δε, ότι η επαγγελματική ελευθερία αποτελεί αναπόσπαστο
στοιχείο της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, η οποία χαίρει
συνταγματικής κατοχύρωσης και προστασίας.

Ενόψει των παραπάνω παρατηρήσεων, είναι σαφές ότι καταχρηστικώς και
κατά

παράβαση

των

διατάξεων

του

ισχύοντος

ΕΚΠΥ

καλούνται

οι

απασχολούμενοι στα ΚΑΑ φυσικοθεραπευτές να υποβάλουν την επίμαχη
υπεύθυνη δήλωση, ενώ θα πρέπει να απέχουν από την υποβολή της,
προασπίζοντας την επαγγελματική και συμβατική τους ελευθερία.
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