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ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την προθεσμία θεώρησης των γνωματεύσεων 
φυσικοθεραπείας και την υλοποίηση της υπ. αρ. 666/7-5-2020 συνεδρίασης του 
Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ» 
 
 

Αξιότιμοι κύριοι, 

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ 666/7-5-2020 

εξετάστηκε το θέμα της προθεσμίας θεώρησης των γνωματεύσεων 

φυσικοθεραπείας που λόγω της στρεβλής ερμηνείας και της αδράνειας του ΕΟΠΥΥ, 

έχει επιφέρει σε δεκάδες συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές περικοπή σε 

εκτελεσμένες γνωματεύσεις και ποινές με οικονομικό κόστος επί  της υποβολής 

(10%).  

Όλα τα παραπάνω θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, εάν ο Οργανισμός 

ανταποκρίνονταν στα πολλαπλά έγγραφα του Πανελλήνιου Συλλόγου 

Φυσικοθεραπευτών– όπως αναφέρονται παρακάτω-και είχε εφαρμόσει στο 
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σύστημα του e-ΔΑΠΥ την μη δυνατότητα καταχώρησης γνωματεύσεων που 

θεωρήθηκαν μετά το 10ήμερο. 

Έτσι σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης που είναι αναρτημένα στο 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ αναφέρεται: «Η Επιτροπή Ενστάσεων παρόχων υγείας με κοινοποίηση 

στον Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ και το ΔΣ έλαβε ηλεκτρονικό μήνυμα από  το κ. Π. Λυμπερίδη 

Προέδρου Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) με θέμα την 

προθεσμία θεώρησης γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας, επισυνάπτοντας σχετικά 

έγγραφα (το υπ. Αρ 554/14-12-2018, το υπ. Αρ. 42/ 11-1-2019, το υπ Αρ. 63/21-1-

2019, το υπ. Αρ. 152/5-3-2019, το υπ. Αρ. 419/17-9-2019, το υπ. Αρ. 20/22-1-2020), 

προς τον ΕΟΠΥΥ αιτούμενος σχετική διοικητική διευκρίνηση. Με στόχο τη βέλτιστη 

διαχείριση και την ορθότερη διοικητική διαδικασία σε θέματα διοικητικών 

ενστάσεων επί του ανωτέρω θέματος εισηγούμαστε την έκδοση σχετικού γενικού 

εγγράφου ΕΟΠΥΥ από την αρμόδια Δ/νση του Οργανισμού.» 

Ενώ σύμφωνα με τι αποφάσεις αναφέρεται: 

«2. την διαβίβαση του θέματος για την προθεσμία θεώρησης γνωματεύσεων 

φυσικοθεραπείας στις αρμόδιες Δ/νσεις του ΕΟΠΥΥ για την έκδοση σχετικού 

διευκρινιστικού γενικού εγγράφου ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με τον ΕΚΠΥ.» 

Επειδή το Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, αναγνωρίζει την ύπαρξη του προβλήματος και 

Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει απάντηση ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ από τα 

έγγραφά μας. 

Καταθέτουμε το αίτημά μας για την έγκριση όλων των περικοπτόμενων 

υποβολών, που έχουν απορριφθεί λόγω του 10ημέρου από την ισχύ του νέου ΕΚΠΥ 

μέχρι σήμερα έως την έκδοση σχετικής οδηγίας και εφαρμογής στο σύστημα e-

ΔΑΠΥ, καθώς στο άρθρο 39 ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗΣ. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για την κατάθεση των προτάσεών μας. 

 

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 
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