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ΠΡΟΣ:                          

 Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ, κο Βασίλη 
Πλαγιανάκο 

 Αντιπρόεδρο ΕΟΠΥΥ, κο Παναγιώτη 
Γεωργακόπουλο 

 Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού 
ΕΟΠΥΥ κο Φάνη Ρηγάτο 

 Προϊστάμενο Τμήματος 
Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & 
Προγραμματισμού Αναπτυξιακών 
Έργων, Διεύθυνση Στρατηγικού 
Σχεδιασμού ΕΟΠΥΥ, κο Σπυρίδωνα 
Γούλα 

 Προϊστάμενο Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΟΠΥΥ, κο 
Μπαρούς Κωνσταντίνο 

 Μέλη του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

 Υπουργό Υγείας, κο Ανδρέα Ξανθό 

 Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κο 
Παύλο Πολάκη 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 

     

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την ενίσχυση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, των παρόχων 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την ενίσχυση του κωδικού –φυσικοθεραπείας για 

το 2019». 
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Αξιότιμοι Κύριοι 

Την Τρίτη 11 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Υπουργείο Υγείας, όπου 

παρευρέθηκαν ο Υπουργός Υγείας, κος Ανδρέας Ξανθός, ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, κος 

Βασίλης Πλαγιανάκος, ο Αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, κος Παναγιώτης Γεωργακόπουλος και 

επίσης συμμετείχε αντιπροσωπεία του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών 

(Π.Σ.Φ.). Θέμα της συνάντησης ήταν η εξεύρεση λύσης για το ζήτημα των 

κινητοποιήσεων των φορέων Π.Φ.Υ. 

Ο Υπουργός Υγείας κατέθεσε τις προτάσεις του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες μεταξύ 

άλλων περιλαμβάνουν και την επιπλέον ενίσχυση των κωδικών για τους φορείς Π.Φ.Υ., 

με το ποσό των 30.000.000 ευρώ, το οποίο θα κατανεμηθεί αναλογικά και στον κωδικό 

ΣΤ.1–ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ. 

Θα θέλαμε να σας παραθέσουμε τα επίσημα στοιχεία της δαπάνης για την 

φυσικοθεραπεία, αφού σας θυμίσουμε ότι για τον κωδικό ΣΤ1 ισχύει αυξημένη 

ποσόστωση παρακράτησης  rebate (ΦΕΚ Β΄2746/4-8-2017) που έχει ως εξής: 

R6. Υπηρεσίες Φυσικοθεραπείας 

Ύψος Ποσού Μηνιαίας Υποβολής Δαπάνης Ποσοστό Rebate 

Για ποσό από έως 2.000,00€                                      0,0% 

Για ποσό από 2.000,01 € έως 3.000,00€                 10,0% 

Για ποσό από 3.000,01 € έως 4.000,00€                 20,0% 

Για ποσό από 4.000,01 € έως 8.000,00€                30,0% 

Για ποσό από 8.000,01 € και άνω                            45,0% 

  

Το 2017 η δαπάνη ανέρχονταν σε 95.777.131,61 ευρώ (προ Rebate) και το 2018 η 

δαπάνη υπολογίζεται στα 98.000.000 ευρώ (προ Rebate) 
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Το πρώτο εξάμηνο του 2018 η δαπάνη μετά την αφαίρεση του Rebate ήταν 46.066.000 

ευρώ και καταλογίστηκε σε κάθε φυσικοθεραπευτή claw back  26,05%. 

Η δαπάνη φυσικοθεραπείας θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο εάν αναλογιστούμε, ότι με 

τον ισχύοντα από την 1η-11-2018 Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ Β΄ 

4898) διευρύνθηκαν οι παθήσεις, για τις οποίες δικαιολογείται η εκτέλεση συνεδριών 

φυσικοθεραπείας (π.χ. λεμφοίδημα), ενώ για άλλες παθήσεις παρατάθηκε ο χρόνος 

διενέργειας συνεχόμενων συνεδριών όπως: εκφυλιστικά νοσήματα του νευρικού 

συστήματος, υδροκέφαλος φυσιολογικής ενδοκράνιας πίεσης, χρόνια εγκεφαλοπάθεια - 

εγκεφαλίτιδα, χρόνια νευροπάθεια (μονονευροπάθειες/πολυνευροπάθειες), μυών 

(μυοπάθειες, αμυοτονίες), νευροδερματικά σύνδρομα (νευρινωμάτωση/οζώδης 

σκλήρυνση κ.ά.), χρόνια απομυελινωτικά νοσήματα (πολλαπλή σκλήρυνση/ χρόνια 

φλεγμονώδης πολυνευροπάθεια), παθήσεις του συνδετικού ιστού (με συμμετοχή του 

Ν.Σ.) και αγγειίτιδα νευρικού συστήματος, ρευματικά νοσήματα, όπως ρευματοειδής 

αρθρίτιδα, αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, με παραμορφώσεις και λειτουργική έκπτωση 

αρθρώσεων και μυϊκών ομάδων και του αναπνευστικού συστήματος, αγγειακό 

εγκεφαλικό επεισόδιο, κρανιοεγκεφαλική κάκωση, κάκωση νωτιαίου μυελού, λοιμώξεις 

ΚΝΣ μικροβιακής, ιογενούς και παρασιτικής αιτιολογίας, οξεία εγκεφαλομυελίτιδα, οξεία 

μυελίτιδα, μυελοπάθεια ή οξεία πολυνευροπάθεια ή έχουν υποβληθεί σε χειρουργικές 

επεμβάσεις εγκεφάλου ή νωτιαίου μυελού και έχουν πλέον μόνιμα κινητικά νευρολογικά 

ελλείμματα (ατελή και πλήρη μονοπληγία, ημιπληγία, παραπληγία, τετραπληγία, πάρεση 

ή πληγία άνω άκρων), ενώ σε παθήσεις όπως πολλαπλή σκλήρυνση και κυστική ίνωση, 

δίνεται η δυνατότητα χορήγησης συνεδριών φυσικοθεραπείας κάθε μήνα εφ΄ όρου ζωής.  

Όλες οι παραπάνω παθήσεις μέχρι σήμερα δεν μπορούν να λαμβάνουν τον αυξημένο 

αριθμό συνεδριών φυσικοθεραπείας,  γιατί δεν έχει προσαρμοστεί ακόμη στο σύστημα 

συνταγογράφησης του ΕΟΠΥΥ η παραπάνω δυνατότητα, γεγονός που τέθηκε από τον 

Πρόεδρο του Π.Σ.Φ. στη διάρκεια της συνάντησης και επιβεβαιώθηκε από τον Πρόεδρο 

του ΕΟΠΥΥ προς τον Υπουργό Υγείας. 

Επίσης, με τον νέο ΕΚΠΥ διευρύνθηκε η δυνατότητα χορήγησης κατ΄ οίκον 

φυσικοθεραπείας η τιμή της οποίας αυξήθηκε από 12 ευρώ σε 15 ευρώ. 
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Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και τις δημόσιες δεσμεύσεις του Υπουργείου Υγείας, κου 

Ανδρέα Ξανθού, θεωρούμε ότι θα αναθεωρηθούν τα επιτρεπτά όρια δαπάνης του 

κωδικού ΣΤ 1 (εργαστήρια φυσικοθεραπείας-φυσικοθεραπευτές), σε ύψος ανάλογο με 

την ποσοστιαία αναλογία της δαπάνης επί του συνόλου των δαπανών Π.Φ.Υ., σε 

συνδυασμό με το ύψος του claw back  (26,05%) του 2018 και την αύξηση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών φυσικοθεραπείας στους ασφαλισμένων λόγω του νέου 

ΕΚΠΥ. 

Θεωρούμε ότι το ύψος της αύξησης για το έτος 2019 δεν μπορεί να υπολείπεται των 

6.000.000 ευρώ ετησίως. 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

 ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

      

  ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ                    ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


