
ΘΕΜΑ: «Σχετικά με αδυναμία καταχώρησης παραπεμπτικών/γνωματεύσεων 

φυσικοθεραπείας λόγω ασφαλιστικής ικανότητας ασφαλισμένων». 

 

Αξιότιμοι κύριοι, 

Τις τελευταίες μέρες έχουν αναφερθεί από μέλη μας, αρκετά περιστατικά σχετικά 

με αδυναμία καταχώρησης παραπεμπτικών/γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας, τα οποία 

κατά την έκδοση και τη θεώρησή τους, οι δικαιούχοι είχαν ασφαλιστική ικανότητα, 

εκτελέστηκαν σε συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους και κατά την προσπάθεια 

καταχώρησης στο σύστημα e-ΔΑΠΥ, οι δικαιούχοι φέρονται ως υπόχρεοι του Ν. 4368/2016 

(δηλαδή έχουν απολέσει την ασφαλιστικής τους ικανότητα). 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με την παράγραφο Γ.4. της 

υπογεγραμμένης συλλογικής σύμβασης του ΕΟΠΥΥ με τον ΠΣΦ, προβλέπεται ότι: «ο 

πάροχος κατά την έναρξη παροχής υπηρεσιών υγείας για φυσικοθεραπεία, υποχρεούται να 
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ελέγχει την ασφαλιστική ικανότητα (ημερομηνία λήξης ασφαλιστικής ικανότητας στο 

ηλεκτρονικό παραπεμπτικό)… Σε περίπτωση απώλειας-λήξης της ασφαλιστικής ικανότητας 

…β) κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αριθμού συνεδριών φυσικοθεραπείας ολοκληρώνεται 

μέχρι την εκτέλεση του συνολικού αριθμού συνεδριών φυσικοθεραπείας που 

αναγράφονται στο παραπεμπτικό και αποζημιώνεται.» και σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. 

του ΕΟΠΥΥ, σε όσα παραπεμπτικά/ γνωματεύσεις φυσικοθεραπείας ήταν σε ισχύ η 

ασφαλιστική ικανότητα των δικαιούχων κατά την έκδοση και θεώρηση του παραπεμπτικού, 

πρέπει να εκτελούνται και να αποζημιώνονται. 

Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να σας αναδείξουμε το μέγιστο αυτό ζήτημα, 

το οποίο οδηγεί σε απώλεια εισοδήματος τους συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές με τον 

ΕΟΠΥΥ, ενώ ήδη έχουν παρέχει τις υπηρεσίες τους στους δικαιούχους. 

Ζητάμε την άμεση διόρθωση της προαναφερόμενης αδυναμίας του συστήματος, 

προκειμένου να τηρηθούν οι όροι της σύμβασης παροχής υπηρεσιών φυσικοθεραπείας και 

τα μέλη μας, συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ, να αποζημιωθούν για τα ήδη εκτελεσμένα 

παραπεμπτικά/ γνωματεύσεις φυσικοθεραπείας. 

 

Με εκτίμηση, 

 

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

       ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ          ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


