
   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

Ημερομηνία: 4/6/2020 
Αρ. Πρωτ.: 192/2020 

Ταχ. Δ/νση : 
Ταχ. Κώδικας : 
Τηλέφωνο : 
FAX  :  
E-mail  : 
Website : 

Λ. Αλεξάνδρας 34, Αθήνα 
11473 
210-8213905 
210-8213760 
ppta@otenet.gr 
www.psf.org.gr 
 

ΠΡΟΣ:  
 Προϊστάμενο Διεύθυνσης 

Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ, κο Γεώργιο 

Αγγούρη 

 Διευθυντή Στρατηγικού 

Σχεδιασμού ΕΟΠΥΥ, κο Θεοφάνη 

Ρηγάτο 

 Προϊσταμένη του τμήματος 

ΕΚΠΥ και Προγραμμάτων 

Πρόληψης και Προαγωγής της 

Υγείας της Διεύθυνσης 

Στρατηγικού Σχεδιασμού του 

ΕΟΠΥΥ, κα Αντωνούδη Αρετή 

 Διευθυντή Ελέγχου & 

Εκκαθάρισης, κο Γιώργο 

Μπαθρέλλο 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

 Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ, κο Βασίλειο 

Πλαγιανάκο 

 Αντιπρόεδρο ΕΟΠΥΥ, κα Θεανώ 

Καρποδίνη 

 

 
 

 
ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τη δυνατότητα χορήγησης συνεδριών φυσικοθεραπείας δυο 
(2) φορές το χρόνο» 
 
 

 

Αξιότιμοι κύριοι, 

Μετά την έναρξη ισχύος του νέου Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του 

ΕΟΠΥΥ και σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7. ορίστηκε: “Η αποζημίωση της 
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φυσικοθεραπείας ανά συνεδρία ορίζεται στα 15 ευρώ. Δικαιολογούνται έως δέκα 

(10) συνεδρίες φυσικοθεραπειών ανά ασθενή, δύο (2) φορές τον χρόνο.” 

Από την έναρξη ισχύος των νομοθετικών διατάξεων, το έτος 2018 και μετά 

από σχεδόν ένα έτος εφαρμογής τους, προέκυψαν πολλές παρατηρήσεις από τους 

παρόχους υγείας, όσον αφορά την ερμηνεία αλλά και την εφαρμογή του 

περιορισμού αυτού στο σύστημα συνταγογράφησης του ΕΟΠΥΥ, τις οποίες ο 

Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών τις εξέφρασε προς τα αρμόδια τμήματα 

του ΕΟΠΥΥ. Πιο συγκεκριμένα έχει παρατηρηθεί κακή εφαρμογή για τον τρόπο που 

προσμετρά το σύστημα το χρονικό διάστημα για την έκδοση των γνωματεύσεων, 

καθώς ο περιορισμός 2 φορές το χρόνο, ερμηνεύεται ως 2 φορές σε βάθος ενός 

χρόνου. 

Μετά από συναντήσεις του Προέδρου του Πανελλήνιου Συλλόγου 

Φυσικοθεραπευτών, με τους υπηρεσιακούς παράγοντες της Διεύθυνσης 

Στρατηγικού Σχεδιασμού του Οργανισμού και κατόπιν έκθεσης των ζητημάτων που 

προκύπτουν από την εφαρμογή του περιορισμού αυτού στην παροχή 

φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών, υπήρξε η διαβεβαίωση για την πρόθεση του 

ΕΟΠΥΥ περί μη εφαρμογής του περιορισμού στις παρεχόμενες φυσικοθεραπείες σε 

ασφαλισμένους του Οργανισμού.  

Δόθηκε η υπόσχεση κατάθεσης σχετικής εισήγησης προς την Διεύθυνση 

Πληροφορικής, ώστε να διορθωθεί το σύστημα, προκειμένου να μην υπάρχει αυτός 

ο περιορισμός κατά την έκδοση γνωματεύσεων συνεδριών φυσικοθεραπείας. 

Σε αντίστοιχη παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη,  που προέκυψε μετά 

από καταγγελία ασφαλισμένου για παρόμοιο ζήτημα, για την μη χορήγηση 

συνεδριών φυσικοθεραπείας πριν την παρέλευση εξαμήνου, δικαιώθηκε ο 

ασφαλισμένος:  

https://www.synigoros.gr/resources/docs/435306.pdf?fbclid=IwAR0ONhv3E3KZYz4

R-vgQYvjn878j4Kay9pmzM9rBFl3aqJdUVSC_FbZpquY   

Οποιαδήποτε προσπάθεια προσδιορισμού του χρόνου (του έτους)  πλην του 

ημερολογιακού, αποτελεί λανθασμένη επιλογή και είναι αδύνατο να εφαρμοστεί 
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στην πράξη. Ο χρονικός περιορισμός “δύο (2) φορές τον χρόνο” αποτελεί 

ημερολογιακή ένδειξη (από 1/1 έως και 31/12)  και πρέπει να εφαρμοστεί στο 

σύστημα συνταγογράφησης, όπως άλλωστε είναι και η θέση της Διεύθυνσης 

Στρατηγικού Σχεδιασμού. 

Αναμένουμε τη διόρθωση της αστοχίας από τη Διεύθυνση Πληροφορικής 

άμεσα. 

Με εκτίμηση, 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 
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