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Νέα Πρώτης Γραμμής 

 

Συνέντευξη του Προέδρου του ΠΣΦ Πέτρου Λυμπερίδη στο Δημοτικό 
Ραδιόφωνο της Κατερίνης 

 

Ο Πρόεδρος του ΠΣΦ Πέτρος Λυμπερίδης φιλοξενήθηκε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της 

Κατερίνης από τη δημοσιογράφο Σωτηρία Ουσταμπασίδου. 

Το Περιφερειακό Τμήμα Πιερίας του Π.Σ.Φ., διαθέτει επί 4 συναπτά έτη, τη μοναδική 

ραδιοφωνική εκπομπή στην Ελλάδα, αποκλειστικά για τη ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. Ο τίτλος της 

"ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΙΤΕ" και μεταδίδεται κάθε δεύτερο Σάββατο από τη συχνότητα του 

δημοτικού ραδιοφώνου Κατερίνης στους 95,3 fm.  

Ο Πρόεδρος του ΠΣΦ, παρουσίασε με πλήρη ανάλυση και λεπτομέρεια κάθε πτυχή του 

επαγγέλματος υγείας που τα τελευταία χρόνια καταλαμβάνει όλο και μεγαλύτερο μέρος στη 

συνείδηση του κάθε πολίτη που επιζητεί ποιοτική και λειτουργική αποκατάσταση 

πολύπλευρων αιτιολογιών. Οι απαντήσεις που δόθηκαν αποτέλεσαν κύρια πηγή 

πληροφόρησης προς τους ακροατές για όσα ταλανίζουν τον χώρο της υγείας αλλά 

παράλληλα και για τα βήματα που έκανε ο κλάδος αυτός τα τελευταία χρόνια. 

 

 https://youtu.be/ycq9Xqq0V1k 

https://psf.org.gr/psf-news-6570.htm 

 

«Μαϊμού» φυσικοθεραπεύτρια η γυναίκα που φέρεται να έσπειρε τον 
κορωνοϊό στον Πόρο όπως καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος 
Φυσικοθεραπευτών 

 

Η χρόνια αδιαφορία της Πολιτείας για την αντιποίηση των επαγγελμάτων υγείας 

αποτελεί εγκληματική ενέργεια κατά τη ζωής των πολιτών 

Να δοθεί άμεσα λύση ενάντια στα φαινόμενα «ψευτογιατρών» και «μαϊμού-

φυσικοθεραπευτών» 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών-Π.Σ.Φ.-ΝΠΔΔ, με αφορμή δημοσιεύματα ότι 

η διασπορά του κορωνοϊού στον Πόρο ξεκίνησε από «φυσικοθεραπεύτρια» που διατηρούσε 

«εργαστήριο φυσικοθεραπείας» στο νησί, καταγγέλλει ότι η συγκεκριμένη γυναίκα ΔΕΝ 

είναι φυσικοθεραπεύτρια και συμπερασματικά λειτουργούσε ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ εργαστήριο 

https://youtu.be/ycq9Xqq0V1k
https://psf.org.gr/psf-news-6570.htm


 

 

3 

φυσικοθεραπείας στον Πόρο.   

Το γεγονός αυτό όμως, σε συνδυασμό και με την πρόσφατη σύλληψη του «ψευτογιατρού», 

αναδεικνύει σε όλο της το μέγεθος την εγκληματική αδιαφορία της Πολιτείας για την 

αντιποίηση των επαγγελμάτων υγείας, μια αδιαφορία που – όπως αποδείχθηκε – μπορεί να 

αποβεί μοιραία για τη ζωή των πολιτών. 

Για τον Π.Σ.Φ., είναι αδιανόητο το γεγονός ότι, ένα νομοθετικώς ρυθμιζόμενο επάγγελμα 

υγείας, που διέπεται από ένα αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο, μπορεί να εξασκείται με τις 

ευλογίες της Πολιτείας από οποιονδήποτε. 

Πώς είναι δυνατόν η Πολιτεία να αναμένει από κάποιον, ο οποίος λειτουργεί εν γνώσει του 

παρανόμως-όταν προσποιείται τον επαγγελματία υγείας με σκοπό το κέρδος, να είναι 

ευαισθητοποιημένος στα θέματα δημόσιας υγείας και στη συγκεκριμένη περίπτωση να 

τηρεί τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ έναντι της COVID-19 στην παροχή υπηρεσιών υγείας; 

Ο Π.Σ.Φ. θυμίζει ότι, πριν από έναν χρόνο, με αφορμή την έκρηξη του φαινομένου της 

παροχής υπηρεσιών φυσικοθεραπείας από άσχετους-επικίνδυνους, έθεσε το ζήτημα στην 

αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας, στο Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και στον 

εισαγγελέα, ζητώντας τη λήψη μέτρων. 

Η αναφορά του Π.Σ.Φ. δε κατέληγε ως εξής: 

 «Πώς αδειοδοτούνται και υπό ποιου κανονιστικού πλαισίου διασφαλίζονται οι όροι 

υγιεινής και ασφάλειας  (πυρασφάλεια, υγειονομική συνθήκες κ.λπ.); 

 Από ποιους παρέχονται και με ποια εχέγγυα οι συγκεκριμένες υπηρεσίες που επιτρέπουν 

τους εργαζόμενους να έρχονται σε επαφή με το σώμα και τα άκρα ανυποψίαστων 

πολιτών; 

 Πως διασφαλίζεται (ιατρική διάγνωση) ότι οι ανυποψίαστοι πολίτες δεν πάσχουν από 

κάποια σοβαρή νόσο, που δεν επιτρέπει την εφαρμογή μεθόδων μάλαξης ή δεν πάσχουν 

από κάποιο μεταδοτικό νόσημα, οι πελάτες ή ακόμη και οι εργαζόμενοι στα 

«κέντρα» αυτά; 

 Ποιος αποφάσισε και με ποιο κανονιστικό πλαίσιο, ότι μπορούν να παρέχονται υπηρεσίες 

που αποτελούν κατοχυρωμένες πράξεις φυσικοθεραπευτών ή αισθητικών από τρίτα 

πρόσωπα και σε ποιους χώρους;» 

Επίσης πρόσφατα στις 22 Ιουνίου 2020, ο Π.Σ.Φ εξέδωσε Δ.Τ στο οποίο τόνιζε: 

«Ο Π.Σ.Φ. προειδοποιεί το κοινό για το τρομερό κίνδυνο - για τη δημόσια υγεία - που 

ελλοχεύει η λειτουργία τέτοιων παράνομων χώρων που αυτοαποκαλούνται 

«θεραπευτήρια» και ιδίως σ’ αυτή την εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο της παγκόσμια 

πανδημίας του κορωνοϊού, αφού δεν υπάρχει σε αυτά, ούτε ο στοιχειώδης έλεγχος ως προς 

την τήρηση των μέτρων ασφάλειας, αλλά και για τη τήρηση των κανόνων υγιεινής. 
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Ο Π.Σ.Φ  έχει σημάνει συναγερμό, εδώ και πολύ καιρό στο Υπουργείο 

Οικονομικών, επισημαίνοντας το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης χορήγησης κωδικών 

αριθμών δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) από την εφορία, προς  κάθε επιτήδειο και επίδοξο 

απατεώνα, ο οποίος - στη συνέχεια - παριστάνει τον «θεραπευτή», προβαίνοντας στην 

αντιποίηση του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή.» 

Επειδή η Υγεία είναι υπέρτατο αγαθό και η προστασία της αποτελεί χρέος της Πολιτείας και 

των Θεσμών της, ο Π.Σ.Φ. ζητά άμεσα από το Υπουργείο Υγείας μέτρα αντιμετώπισης 

αυτής της επικίνδυνα ανεξέλεγκτης μάστιγας των παράνομων «θεραπευτών». 

Κυρίως θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να σταματήσει την ανεξέλεγκτη χορήγηση 

κωδικών αριθμών δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) και μπλοκ αποδείξεων και να συνεργαστεί με 

τον Π.Σ.Φ ,τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και το Υπουργείο Υγείας για την οριστική 

εξάλειψη τέτοιων φαινομένων. 

 Δεν είναι δυνατόν εν έτει 2020 με μια απλή δήλωση στην εφορία ο καθένας να βαφτίζεται 

«θεραπευτής». 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών δηλώνει ότι όλοι  οι φυσικοθεραπευτές μέλη 

του, είναι επαγγελματίες υγείας και παρέχουν υπηρεσίες με γνώμονα την διαφύλαξη της 

δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Υγείας, ενώ τα 

εργαστήρια φυσικοθεραπείας λειτουργούν επίσης με ασφάλεια, ακολουθώντας τις σχετικές 

οδηγίες. 

Για τους λόγους αυτούς ο Π.Σ.Φ προτρέπει τους πολίτες, να απαιτούν από τους φερόμενους 

«θεραπευτές» την επίδειξη της ταυτότητας μέλους του Π.Σ.Φ. ή να αναζητούν την 

επιβεβαίωση της ιδιότητάς τους από την ιστοσελίδα του 

Π.Σ.Φ https://psf.org.gr/physio_members.php. 

Σχετικά αρχεία 

 Δείτε το αρχείο 

https://psf.org.gr/psf-news-6568.htm 

 

 

Γιατί η Πολιτεία αγνοεί Δικαστικές αποφάσεις και Επιστημονικά Δεδομένα; 
Παρέμβαση Π.Σ.Φ. 

  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό κινδυνεύει 3,5 φορές περισσότερο να νοσήσει από 

τον COVID-19, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο  Lancet, με τους 

φυσικοθεραπευτές να είναι οι μόνοι από αυτούς που δεν δικαιούνται το επίδομα 

https://psf.org.gr/physio_members.php
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/11082020_145033_7810.pdf
https://psf.org.gr/psf-news-6568.htm
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ανθυγιεινής εργασίας 

Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών δικαιώνει πλήρως την αξίωση των 

φυσικοθεραπευτών του νοσοκομείου «ΚΑΤ» περί της καταβολής του επιδόματος 

επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.  

Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών: Γιατί η Πολιτεία αγνοεί επιδεικτικά τα 

επιστημονικά δεδομένα και τις δικαστικές αποφάσεις; 

Άμεση ένταξη των φυσικοθεραπευτών των Δημόσιων δομών υγείας στα ΒΑΕ και στους 

δικαιούχους επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας 

Με επείγουσα επιστολή του προς τους αρμόδιους Υπουργούς και κοινοποίηση στον 

Πρωθυπουργό, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ.-ΝΠΔΔ απαιτεί 

την  άμεση ένταξη όλων των Φυσικοθεραπευτών των Δημόσιων δομών Υγείας και 

Πρόνοιας, στο καθεστώς των βαρέων και  ανθυγιεινών επαγγελμάτων (Β.Α.Ε.) και στους 

δικαιούχους της χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. 

Στη σχετική επιστολή, ο Π.Σ.Φ. επισημαίνει πως, κατά τη διάρκεια της πανδημίας από τον 

κορωνοϊό, σύσσωμη η ελληνική κοινωνία συνειδητοποίησε τον βαθμό και την έκταση του 

επικίνδυνου και ανθυγιεινού χαρακτήρα της εργασίας του υγειονομικού προσωπικού στις 

δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών υγείας, στο οποίο, πλην των ιατρών και των 

νοσηλευτών, συγκαταλέγονται και οι φυσικοθεραπευτές, οι οποίοι ομοίως παρέχουν τις 

υπηρεσίες τους κάτω από εξαιρετικά αντίξοες, επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες. 

Όπως σημειώνεται στην επιστολή, οι φυσικοθεραπευτές, κατά την παροχή των υπηρεσιών 

τους, αναγκαστικώς εισέρχονται σε θαλάμους νοσηλείας, ΜΕΘ και ΜΑΦ, όπως ακριβώς και 

οι άλλοι επαγγελματίες υγείας (ιατροί, νοσηλευτές, παρασκευαστές  κ.λπ.), ενώ έρχονται σε 

άμεση και στενή επαφή για παρατεταμένο χρόνο με τους νοσηλευόμενους ασθενείς. 

Είναι σαφές ότι υπάρχει ευθεία έκθεση των φυσικοθεραπευτών στις πάσης φύσεως 

σωματικές εκκρίσεις των ασθενών (όπως π.χ. σταγονίδια αναπνοής-βήχα, σίελος, βλέννες, 

ίδρωτας, ούρα, αίμα) και συμπερασματικά, στον κίνδυνο μόλυνσης από μεταδοτικά 

νοσήματα. 

Όλα αυτά πλέον έρχονται να επιβεβαιωθούν για ακόμα μια φορά και με δεδομένα, καθώς 

την περασμένη εβδομάδα δημοσιεύθηκε έρευνα στο  Lancet, μια από τις πιο 

αναγνωρισμένες ιατρικές επιθεωρήσεις παγκοσμίως, που κατέδειξε ότι το 

ιατρονοσηλευτικό προσωπικό κινδύνευε τον Απρίλιο σχεδόν 3,5 φορές περισσότερο 

από τον υπόλοιπο πληθυσμό να προσβληθεί από κορωνοϊό, σύμφωνα με στοιχεία που 

συλλέχθηκαν από τις 23 Μαρτίου έως τις 24 Απριλίου σε Βρετανία και ΗΠΑ.  

Παράλληλα, θα πρέπει να αναφερθεί ότι πέραν των κινδύνων που έχουν προκύψει από τον 

COVID-19, κατά την εν γένει παροχή φυσικοθεραπείας σε κλινήρεις ασθενείς με μόνιμη ή 

παροδική κινητική αναπηρία, οι φυσικοθεραπευτές αναγκαστικώς καταπονούν το σώμα 
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τους για την άρση μελών των ασθενών, για την έγερσή τους από την κλίνη, για τις ασκήσεις 

ισορροπίας κ.λπ., γεγονότα που οδηγούν σε επώδυνες παθήσεις του μυοσκελετικού 

συστήματος. 

Όπως καταγγέλλει ο Π.Φ.Σ. όμως, η Πολιτεία, εκτός από τα επιστημονικά δεδομένα, 

επιλέγει να αγνοεί και τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης, καθώς, σύμφωνα με πρόσφατη 

απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, (Αρ. Απόφασης: 75/2020), δικαιώνεται 

πλήρως η αξίωση των φυσικοθεραπευτών του νοσοκομείου «ΚΑΤ» περί της καταβολής 

του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, ενόψει των συνθηκών 

απασχόλησής τους.  

Για όλους τους παραπάνω λόγους, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών καλεί τους 

συναρμόδιους Υπουργούς να αναλάβουν ΑΜΕΣΑ σχετική πρωτοβουλία: 

 Για τη χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους 

φυσικοθεραπευτές των Δημόσιων δομών Υγείας και Πρόνοιας. 

 Για την ένταξη των φυσικοθεραπευτών των Δημόσιων δομών Υγείας και Πρόνοιας 

στο καθεστώς των βαρέων και  ανθυγιεινών επαγγελμάτων (Β.Α.Ε.) 

  

 https://psf.org.gr/psf-news-6563.htm 

  

https://psf.org.gr/psf-news-6563.htm
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Θέματα ΕΟΠΥΥ  

 

Σχετικά με τον ορισμό του έτους στο e-ΔΑΠΥ για τη συνταγογράφηση 
γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας 

 

Σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020, ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ., κος Πέτρος Λυμπερίδης 

συναντήθηκε με τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης & Αγοράς 

Υπηρεσιών Υγείας ΕΟΠΥΥ και τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΟΠΥΥ, για το 

ζήτημα του ετήσιου ορισμού της συνταγογράφησης γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας και 

την εφαρμογή του στο e-ΔΑΠΥ. 

Ενημερωτικά σας αναφέρουμε ότι ο Π.Σ.Φ., μετά από αναφορές που δέχθηκε το 

προηγούμενο διάστημα για το συγκεκριμένο ζήτημα, απέστειλε έγγραφο προς τον ΕΟΠΥΥ 

(Έγγραφο Π.Σ.Φ. 192/4.6.2020) εκφράζοντας την άποψη του Συλλόγου για το ζήτημα με 

στόχο την άμεση επίλυσή του. Παρά τις διαβεβαιώσεις από τη Δ/νση Στρατηγικού 

Σχεδιασμού για την διόρθωση του ζητήματος, για άγνωστο λόγο το ζήτημα παραπέμφθηκε 

στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ, το οποίο εν συνεχεία ζήτησε τη γνωμοδότηση της 

νομικής υπηρεσίας του Οργανισμού.  Σύμφωνα με ενημέρωση από τον ΕΟΠΥΥ, η νομική 

υπηρεσία, επικαλούμενη τον Αστικό Κώδικα, γνωμοδότησε ότι η συνταγογράφηση των 

γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας μπορεί να γίνεται έως  δύο (2) φορές στη διάρκεια των 

365 ημερολογιακών ημερών. 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών κατέθεσε εκ νέου τις απόψεις του και 

ζητήθηκε έγγραφη απάντηση από τον ΕΟΠΥΥ προκειμένου να κινηθεί περαιτέρω, 

τονίζοντας ότι ο Σύλλογος διαφωνεί 

Επίσης, κατά τη διάρκεια της συνάντησης διευκρινίστηκαν τα παρακάτω: 

1. Μια γνωμάτευση (2μηνης ισχύος) αναγνωρίζεται από το σύστημα του ΕΟΠΥΥ ως 

ενεργή μέχρι και 75 ημέρες μετά την έκδοσή της. Η γνωμάτευση διαγράφεται από το 

σύστημα είτε μετά την παρέλευση των 75 ημερών μετά την έκδοσή της, εφόσον δεν 

εκτελεστεί είτε σε περίπτωση που ακυρωθεί από τον ελεγκτή ιατρό. 

2. Οι ειδικές περιπτώσεις της παρ. 8 του άρθρου 39 του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ, δεν 

προσμετρούνται  συσσωρευτικά για τις δύο (2) γνωματεύσεις το έτος και 

θεωρούνται ως ειδικές περιπτώσεις 

Σχετικά αρχεία 

 Έγγραφο Π.Σ.Φ. 

https://psf.org.gr/psf-news-6586.htm 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/28082020_155334_52f0.pdf
https://psf.org.gr/psf-news-6586.htm


 

 

8 

Σχετικά με την αναστολή θεώρησης γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας 

 

Σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020, ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ., κος Πέτρος Λυμπερίδης 

συναντήθηκε με τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης & Αγοράς 

Υπηρεσιών Υγείας ΕΟΠΥΥ και τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΟΠΥΥ, σχετικά με 

το ζήτημα της αναστολής θεώρησης των γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας που ελήφθη 

από το Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ. 

Έχοντας υπόψη την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, με την οποία 

απαλλάσσονται από την υποχρέωση της θεώρησης οι γνωματεύσεις οι οποίες έχουν 

εκδοθεί από 30 Ιουνίου μέχρι την έκδοση της αναμενόμενης Υπουργικής Απόφασης, όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 24 του Ν. 4715/2020 (με το οποίο δίνεται η δυνατότητα παράτασης 

της αναστολής θεώρησης των γνωματεύσεων λόγω κορωνοϊού μέχρι 31/12/2020 με την 

έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης), διευκρινίστηκε ότι η απόφαση αφορά και τις 

γνωματεύσεις φυσικοθεραπείας. 

Ο ΕΟΠΥΥ έχει αποστείλει την απόφαση του Δ.Σ. προς το Υπουργείο Υγείας με το αίτημα 

έκδοση της παραπάνω αναφερόμενης Υ.Α.  Η απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ ελήφθη για την 

κάλυψη του κενού σε αναμονή της έκδοσής της. 

Εν κατακλείδι,  οι γνωματεύσεις φυσικοθεραπείας που έχουν εκδοθεί από 30 Ιουνίου μέχρι 

και την έκδοση της αναμενόμενης Υπουργικής Απόφασης, μπορούν να εκτελεστούν χωρίς 

την έγκριση από ελεγκτή ιατρό. 

 

Σχετικά αρχεία 

 Απόφαση συνεδρίασης Δ.Σ. του ΟΠΥΥ 

https://psf.org.gr/psf-news-6585.htm 

 

Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των ενταχθέντων 
στον ΕΟΠΥΥ φορέων (οφειλές προ του 2012) 

 

Σας επισυνάπτουμε την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ για τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των 

ενταχθέντων στον ΕΟΠΥΥ φορέων (οφειλές προ του 2012). 

Η ανακοίνωση αναφέρει: 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ/ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΤΑΧΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΦΟΡΕΩΝ (οφειλές προ του 2012) 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/28082020_155211_8d37.pdf
https://psf.org.gr/psf-news-6585.htm
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Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του αρ. 52 του Ν.4430/16, ο ΕΟΠΥΥ είναι αρμόδιος για 

την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του ΟΠΑΔ/Τομέας Ασφαλισμένων 

Δημοσίου, πρώην Οίκου Ναύτου και πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ. 

Δεδομένου ότι η όλη διαδικασία σταδιακά ολοκληρώνεται, παρακαλούνται οι πάροχοι που 

έχουν απαιτήσεις από τα προαναφερθέντα ταμεία, να παρακολουθούν τακτικά τις 

ηλεκτρονικές εφαρμογές του Οργανισμού στο site και συγκεκριμένα στην διεύθυνση: 

https://eservices.eopyy.gov.gr/eOverdueDebts/faces/login.xhtml για την ύπαρξη μηνυμάτων 

που αφορούν την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων αυτών οφειλών. 

Σε κάθε περίπτωση, δύναται οι πάροχοι/ασφαλισμένοι να έρχονται σε επικοινωνία με την 

αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ ή την αντίστοιχη ομάδα εκκαθάρισης 

ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προκειμένου να ενημερώνονται για την εξέλιξη της εν λόγω 

διαδικασίας. 

Ειδικότερα, σε ότι αφορά το π. ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και δεδομένης της καθυστέρησης 

αποπληρωμής των εν λόγω οφειλών, προβλέφθηκε με την υπ. αρ. ΔΒ1Δ/85/οικ. 19842/16-7-

2020 (ΑΔΑ: 93ΥΧΟΞ7Μ-ΛΨΒ) απόφαση Προέδρου του ΕΟΠΥΥ η κατάργηση της 

υφιστάμενης ομάδας και η διεκπεραίωση των εν λόγω οφειλών από την ομάδα εργασίας 

του π. ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΑΠ ΔΕΗ Τρίπολης και Δυτικής Ελλάδας. 

Δεδομένου ότι ο Οργανισμός βρίσκεται σε αναμονή για την παράδοση του φυσικού αρχείου 

από την π. ομάδα εργασίας του ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ, θα ενημερωθείτε σχετικά με 

νεότερη ανακοίνωση. 

 

https://psf.org.gr/psf-news-6582.htm 

 

Νέες ημερομηνίες για τις προθεσμίες αποστολής φυσικού αρχείου για τους 
μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2020 

 

Σε νέα ανακοίνωσή του ο ΕΟΠΥΥ τροποποιεί τις προθεσμίες για την αποστολή των 

φυσικών αρχείων των υποβολών Ιουνίου και Ιουλίου 2020. 

Έτσι, ο Ιούνιος 2020 πρέπει να αποσταλεί από τις 11/8 έως και την Παρασκευή 28/8, ενώ ο 

Ιούλιος 2020, από τη Δευτέρα 31/8 έως και την Παρασκευή 4/9. 

 Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ (10/08/20) 

 Σχετικά αρχεία 

 Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ (10/08/20) 

https://psf.org.gr/psf-news-6569.htm 

 

https://psf.org.gr/psf-news-6582.htm
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/12082020_115035_49e7.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/12082020_115035_49e7.pdf
https://psf.org.gr/psf-news-6569.htm
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Έναρξη αποστολής φυσικού αρχείου στον Ασπρόπυργο - Καταληκτικές 
Ημερομηνίες αποστολής μηνών Ιουνίου, Ιουλίου 2020 

  

Οι συμβεβλημένοι πάροχοι μπορούν να αποστέλλουν το φυσικό αρχείο των υποβολών 

του Ιουνίου 2020 στο κέντρο διαλογής του Ασπροπύργου, από την Τρίτη, 11 Αυγούστου 

2020 έως και την Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2020. 

Σημειώνεται ότι, όσοι εκ των παρόχων υπέβαλαν ηλεκτρονικά τον μήνα Ιούνιο 2020 μετά 

την 31η Ιουλίου 2020, θεωρούνται εμπρόθεσμοι αφού όλες οι ηλεκτρονικές υποβολές του 

Ιουνίου 2020 μπορούν να γίνουν έως και την 20 Αυγούστου 2020 (τελευταία ημέρα 

αποστολής φυσικού αρχείου για τον μήνα Ιούνιο 2020). 

Επίσης, δόθηκε παράταση στις ηλεκτρονικές υποβολές του Ιουλίου 2020, έως τις 31 

Αυγούστου 2020, ενώ όσο αφορά την αποστολή του φυσικού αρχείου για τον μήνα Ιούλιο 

2020,αυτή αρχίζει την Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2020  και θα ολοκληρωθεί έως και 

τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2020. 

  

Σχετικά αρχεία 

 Δείτε το αρχείο 

https://psf.org.gr/psf-news-6567.htm 

 

Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ σχετικά με την υποχρέωση προσκόμισης πιστωτικών 
τιμολογίων, στις κατά τόπους περιφερειακές διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ 

  

Σας ενημερώνουμε για την υποχρέωση προσκόμισης των πιστωτικών τιμολογίων που θα 

εκδοθούν για το clawback, Α’ και Β’ Εξαμήνου του 2019, τα οποία αναρτήθηκαν πρόσφατα 

στην ενημέρωση συναλλασσομένων, στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ. 

Υπενθυμίζουμε ότι, τα πιστωτικά τιμολόγια πρέπει να εκδοθούν με ημερομηνία, το πολύ 

έως και την 15η του επόμενου μήνα, από την ημερομηνία κοινοποίησης των σημειωμάτων. 

Να έχουν δηλαδή  ημερομηνία έκδοσης το πολύ έως τις 15/08/2020,  

https://www.psf.org.gr/psf-news-5363.htm, άσχετα με το πότε θα προσκομιστούν στην 

Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ.  

Σχετικά αρχεία 

 Δείτε το αρχείο 

https://psf.org.gr/psf-news-6566.htm 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/08082020_032049_43be.pdf
https://psf.org.gr/psf-news-6567.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-5363.htm
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/07082020_180014_ce8e.pdf
https://psf.org.gr/psf-news-6566.htm
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Ανακοίνωση σχετικά με την αποστολή του φυσικού αρχείου στον 
Ασπρόπυργο 

   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σχετικά με την αποστολή του φυσικού αρχείου στον Ασπόπυργο. 

  

Η 3μηνη παράταση της σύμβασης μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και της εταιρείας που ψηφιοποιεί τα 

φυσικά αρχεία, έχει λάβει την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Ως εκ τούτου, αύριο αναμένεται η έκδοση σχετικής ανακοίνωσης από τον ΕΟΠΥΥ για την 

έναρξη αποστολής των φακέλων με τα φυσικά αρχεία στον Ασπρόπυργο 

 

https://psf.org.gr/psf-news-6565.htm 

 

Επιστολή ΠΣΦ σχετικά με την αποζημίωση Ειδικής Αγωγής 

 

  

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τη μη δυνατότητα αποζημίωσης των συνεδριών φυσικοθεραπείας 

ατόμων με κινητικά προβλήματα-ειδικής αγωγής» 

  

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, 

Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ, 

 Μόλις πρόσφατα ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό η ενεργοποίηση της 

δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για τα ατομικά αιτήματα 

αποζημίωσης θεραπευτικών πράξεων ειδικής αγωγής. 

Μια καινοτομία που βάζει τέλος στην ταλαιπωρία των γονέων οι οποίοι έχουν συχνή 

και μακρόχρονη συναλλαγή με τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ. 

Επίσης, ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων η τροπολογία του Υπουργείου Υγείας 

που δίνει τη δυνατότητα αποζημίωσης ατομικών αιτημάτων λόγω των έκτακτων 

υγειονομικών συνθηκών έως και το τέλος του 2020. 

https://psf.org.gr/psf-news-6565.htm
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Ο ΕΟΠΥΥ παρόλο που είναι υποχρεωμένος να αποζημιώνει όλα  τα ατομικά 

αιτήματα έχει εξαιρέσει τις φυσικοθεραπείες της ειδικής αγωγής, με απόφαση που 

έχει λάβει το Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, αγνοώντας τον Νόμο. 

Ο Π.Σ.Φ. έχει δεχτεί ήδη καταγγελίες από γονείς, επειδή στο «opengov.gr» δεν 

δίνεται η δυνατότητα της υποβολής δικαιολογητικών για την αποζημίωση 

συνεδριών φυσικοθεραπείας ειδικής αγωγής. 

Ενημερωτικά θα σας αναφέρουμε ότι το 2017, δημιουργήθηκε η ειδική επιστημονική 

επιτροπή -με πολυπληθή διεπιστημονική σύνθεση- η οποία κατέληξε σε προτάσεις 

για θεραπευτικά πρωτόκολλα, για τις παρεχόμενες  θεραπείες ειδικής αγωγής  που 

υλοποιήθηκαν στο σύστημα συνταγογράφησης. 

Με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία, όσον αφορά τη φυσικοθεραπεία, ο ΕΟΠΥΥ 

παρέχει -βάσει των πρωτοκόλλων της ειδικής επιτροπής-το ίδιο ποσό 

της  αποζημίωσης, στους δικαιούχους, είτε παρέχονται οι φυσικοθεραπείες από 

συμβεβλημένους, είτε παρέχονται από μη συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές. 

Ο ΕΟΠΥΥ όμως επιμένει ότι οι συνεδρίες φυσικοθεραπείας στα παιδιά της ειδικής 

αγωγής θα πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά στο δίκτυο των 

συμβεβλημένων φυσικοθεραπευτών που έχει συμβληθεί μεν με τον ΕΟΠΥΥ, αλλά 

για την κάλυψη των υπολοίπων εκατοντάδων περιπτώσεων παθήσεων που 

αναφέρονται στο άρθρο 45 του κανονισμού παροχών. 

Οι φυσικοθεραπείες ειδικής αγωγής ανέκαθεν πραγματοποιούνταν και 

αποζημιώνονταν στους ασφαλισμένους, κυρίως από το τους μη συμβεβλημένους 

φυσικοθεραπευτές. 

Η συγκεκριμένη εξαίρεση των φυσικοθεραπειών δημιουργεί διακρίσεις σε βάρος 

των παιδιών με κινητικά προβλήματα, στοχοποιώντας τη φυσικοθεραπεία της 

ειδικής αγωγής και κατά την άποψη του Π.Σ.Φ. είναι μια εσφαλμένη πολιτική που 

εκθέτει το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας. 

Κατόπιν των παραπάνω γεγονότων, ο Π.Σ.Φ. ΚΑΛΕΙ το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ να λάβει 

θέση στο ζήτημα της ειδικής αγωγής, καθώς το ζήτημα αφορά παιδιά ειδικής 

αγωγής με κινητικά προβλήματα και στις οικογένειές τους,  που ανησυχούν 

βαθύτατα. 

 

 Δείτε το αρχείο 

https://psf.org.gr/psf-news-6564.htm 

 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/06082020_130835_3b86.pdf
https://psf.org.gr/psf-news-6564.htm
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Αίτημα του Π.Σ.Φ. για κατάργηση Clawback και Rebate 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Άμεση κατάργηση των ληστρικών clawback και rebate ζητά ο Πανελλήνιος Σύλλογος 
Φυσικοθεραπευτών 

  

Στα 150.000.000 ευρώ έχει φτάσει ο «λογαριασμός» για τους φυσικοθεραπευτές από το 
2013 μέχρι και το 2019. 

Σε απόγνωση βρίσκεται ολόκληρος ο κλάδος των φυσικοθεραπευτών, μετά την 
ανακοίνωση από τον ΕΟΠΥΥ του ποσού υποχρεωτικής επιστροφής δεδουλευμένων λόγω 
claw-back, καθώς, το άθροισμά τους με το υποχρεωτικώς παρακρατούμενο ποσό του 
rebate, οδηγούν μαθηματικά έναν ολόκληρο επαγγελματικό κλάδο στο να μην είναι 
βιώσιμος.   

Θα πρέπει να τονιστεί δε ότι, η υποχρεωτική  επιστροφή ή διαφορετικά, η μη καταβολή 
δεδουλευμένων λόγω claw-back,  σε συνδυασμό με το rebate που καταλογίζεται ως 
έκπτωση για κάθε μηνιαία δαπάνη, αποτελούν δωρεάν προσφορά υπηρεσιών από τους 
φυσικοθεραπευτές προς το κοινωνικό σύνολο. 

Το πρόβλημα δημιουργείται λόγω του γεγονότος ότι ο ΕΟΠΥΥ επιλέγει εσκεμμένα να 
αγνοεί τις πραγματικές ανάγκες του ελληνικού πληθυσμού ασφαλισμένων για 
φυσικοθεραπείες, που σε ετήσια βάση ανέρχονται στα 90.000.000 €, προσδιορίζοντας 
αυθαίρετα τη συνολική δαπάνη στα 70.000.000 €.  

Η αδιανόητη επιβολή claw-back και rebate για υπηρεσίες όπως οι φυσικοθεραπείες, που 
επιβλήθηκε το 2013 υπό  καθεστώς "τρομοκρατίας" για την αποφυγή της χρεωκοπίας της 
χώρας, συνεχίζεται μέχρι σήμερα και αυτό αποτελεί παραβίαση κάθε έννοιας Ευρωπαϊκού 
δικαίου. 

Η εργασία χωρίς αμοιβή από τους εργαζόμενους αποτελεί ποινικό αδίκημα για τον 
εργοδότη, όταν όμως επιβάλλεται από τον Εργοδότη-Κράτος αναγκαστικά, καλυπτόμενη 
από τον μανδύα της δήθεν αναγκαίας συμμόρφωσης στους θεσμούς, νομιμοποιείται και 
καταστρέφει ολοκληρωτικά τον μικρομεσαίο φυσικοθεραπευτή. 

Τα μερικά εκατομμύρια της υποτιθέμενης ετήσιας "υπέρβασης" στον προϋπολογισμό της 
φυσικοθεραπείας, είναι μηδαμινά στο σύνολο των δαπανών Υγείας. 

Είναι, άλλωστε, γνωστό ότι οι γνωματεύσεις φυσικοθεραπείας συνταγογραφούνται από 
τους γιατρούς, όταν υπάρχει η σχετική ανάγκη και εκτελούνται υποχρεωτικά από τους 
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συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές. Με άλλα λόγια δηλαδή, τα παραπεμπτικά 
φυσικοθεραπείας ΔΕΝ συνταγογραφούνται από τον φυσικοθεραπευτή. 

Είναι γνωστή ακόμα σε όλον τον κόσμο η συμβολή της φυσικοθεραπείας στη μείωση του 
κόστους για τα συστήματα Υγείας των χωρών που έχουν επενδύσει σε αυτήν, ενώ είναι 
επίσης γνωστό ότι επενδύοντας στην προαγωγή της κινητικής υγείας των πολιτών 
μειώνονται οι δαπάνες Υγείας.  

Τέλος, είναι γνωστή και η σπουδαιότητα της παρεχόμενης φυσικοθεραπείας στους 
νοσούντες από κορωνοϊό, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ξεκινώντας από 
τη ΜΕΘ και έως την τελική ανάρρωση.  

Αν το Κράτος δεν μπορεί να ενισχύσει τον ετήσιο προϋπολογισμό δαπανών 
φυσικοθεραπείας στο ύψος της πραγματικής ανάγκης, θα ήταν εντιμότερο να σταματάει 
την παροχή στους ασφαλισμένους για εκείνο το διάστημα του έτους που αδυνατεί να 
καλύψει. 

Η παράνομη και καταχρηστική από κάθε έννοια, επιβολή δωρεάν εργασίας από τους 
φυσικοθεραπευτές προς το Κράτος πρέπει να σταματήσει ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ. 

 Η διοίκηση του Π.Σ.Φ. προβληματίζεται έντονα για το πώς πρέπει να δράσει για να λάβει 
ένα ΤΕΛΟΣ αυτό το μαρτύριο που συνεχίζεται από 2013. 

Σε αυτά τα χρόνια, οι 2.300 συμβεβλημένοι φυσικοθεραπευτές στερήθηκαν με παράνομο 
και καταχρηστικό τρόπο 150.000.000 ευρώ, για την αμοιβή της υπηρεσίας που προσφέρουν 
και βυθίστηκαν άπαντες στα χρέη, αδυνατώντας να συντηρήσουν πλέον και τις οικογένειές 
τους.  

Οι φυσικοθεραπευτές έχουν να επιστρέψουν το claw-back του 2018 και 2019 και σύμφωνα 
με τα σχέδια του ΕΟΠΥΥ θα καταβάλλουν και το claw-back του 2020 προκαταβολικά. 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών θα στείλει ανοιχτή επιστολή στον 
Πρωθυπουργό και θα ζητήσει συνάντηση μαζί του, για να του εξηγήσει ότι τα ετήσια 
πλεονάσματα  προέκυπταν από την παράνομη παρακράτηση και διαγραφή των 
δεδουλευμένων μας και θα πρέπει  η Κυβέρνηση να διορθώσει ΠΡΩΤΑ αυτή την αδικία, για 
να εμπεδωθεί το αίσθημα δικαίου στους Έλληνες Πολίτες. 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών διεκδικεί κονδύλια για τη φυσικοθεραπεία 
σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των Πολιτών και θεωρεί ότι η μη καταβολή 
δεδουλευμένων για παρεχόμενες υπηρεσίες φυσικοθεραπείας είναι έξω από κάθε λογική, 
αποτελώντας ταυτόχρονα κατάφορη παραβίαση του Ευρωπαϊκού δικαίου. 

 

 https://psf.org.gr/psf-news-6560.htm 

https://psf.org.gr/psf-news-6560.htm
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Γενική Ενημέρωση 

 

Οδηγίες χρήσης για τη Διαχείριση Αιτημάτων Παρόχων Ληξιπρόθεσμων 
Υγείας ΕΦΚΑ 

 

Κατόπιν της έκδοσης ΦΕΚ για τη δημιουργία νέας ψηφιακής πλατφόρμας για την 

εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών  του κλάδου υγείας των Φορέων Κοινωνικής 

Ασφάλισης (ΦΚΑ) [εξαιρουμένων των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του πρώην 

Ο.Π.Α.Δ./Τομέας Ασφαλισμένων Δημοσίου, πρώην Οίκου Ναύτου και πρώην 

Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.] και αφορούν την περίοδο από 1.1.2006 έως την ένταξη εκάστου κλάδου 

υγείας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς παρόχους υγείας, σας επισυνάπτουμε το Εγχειρίδιο Χρήσης της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας-μηχανισμού εκκαθάρισης από τον e-ΕΦΚΑ. 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

 

Σχετικά αρχεία 

 Εγχειρίδιο Χρήσης 

https://psf.org.gr/psf-news-6584.htm 

 

 

Θέσεις Αναπληρωτών Φυσικοθεραπευτών Α Φάσης ΠΕ 28 Ειδικής Αγωγής 
και ΠΕ 87.08 Γενικής Εκπαίδευσης (2020-2021) 

 

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας (https://www.minedu.gov.gr/) οι θέσεις 

αναπληρωτών Φυσικοθεραπευτών ΠΕ 28 Ειδικής αγωγής και ΠΕ 87.08 Γενικής της Α΄ 

φάσης, σε όλη την Επικράτεια με τους ενιαίους πίνακες. 

Οι θέσεις είναι: 

 (79) σε ΣΜΕΑΕ 

 (13) σε ΚΕΣΥ και 

 (29) στη γενική εκπαίδευση 

Σύνολο (121) θέσεις στην Α΄ Φάση. 

https://www.efka.gov.gr/el/ypobole-aitematos-gia-lexiprothesma-ygeias
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/28082020_154802_9f9f.pdf
https://psf.org.gr/psf-news-6584.htm
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Οι φυσικοθεραπευτές οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα 

σχολεία στα οποία θα τοποθετηθούν από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 2 

Σεπτεμβρίου 2020. 

Στο σύνδεσμο αναλυτικά όλα τα ονόματα : 

https://www.minedu.gov.gr/?fbclid=IwAR1VvptqCrzl0gazKkcYlRidFyk-

hnKKGKvU2pCRPbzDXRPozx1MhmNx_04 

 

https://psf.org.gr/psf-news-6583.htm 

 

Έκδοση ΦΕΚ για τη δημιουργία νέας ψηφιακής πλατφόρμας για την 
εκκαθάριση παλαιών οφειλών προς παρόχους υγείας 

 

Εκδόθηκε το ΦΕΚ Β 3484/2020, με το οποίο προβλέπεται η δημιουργία ειδικής ψηφιακής 

πλατφόρμας μέσω της οποίας θα εκκαθαρισθούν παλαιές οφειλές του κλάδου υγείας των 

Ταμείων πριν αυτά ενσωματωθούν στον ΕΟΠΥΥ. 

Πιο συγκεκριμένα, στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) 

δημιουργείται ηλεκτρονική υπηρεσία, μέσω της οποίας εκκαθαρίζονται και πληρώνονται 

ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του κλάδου υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 

(ΦΚΑ), που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προς τα φαρμακεία, λοιπούς συμβεβλημένους 

ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια 

κ.λπ.), φαρμακευτικές εταιρείες, προμηθευτές υγειονομικού και λοιπού υλικού κ.λπ., 

εξαιρουμένων των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του πρώην Ο.Π.Α.Δ./ Τομέας 

Ασφαλισμένων Δημοσίου, πρώην Οίκου Ναύτου και πρώην Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., και αφορούν 

την περίοδο από 1.1.2006 έως την ένταξη εκάστου κλάδου υγείας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Ημερομηνία έναρξης της πλατφόρμας ορίζεται η 21η Αυγούστου 2020. 

Διαδικασία υπαγωγής στην ηλεκτρονική υπηρεσία και δικαιολογητικά στοιχεία 

Οι ιδιώτες - πάροχοι που επιθυμούν να υπαχθούν στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Μηχανισμός 

εκκαθάρισης ληξιπροθέσμων οφειλών υγείας» υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση - 

υπεύθυνη δήλωση στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). 

Η υπαγωγή στην ηλεκτρονική υπηρεσία είναι προαιρετική, και προϋποθέτει, για την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας, την παραίτηση των ιδιωτών-παρόχων από τις αξιώσεις 

τόκων υπερημερίας και αποζημιώσεων για έξοδα είσπραξης με αντάλλαγμα την άμεση 

τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων προς αυτούς οφειλών. Σε περίπτωση μη υπαγωγής στην 

ηλεκτρονική υπηρεσία δεν θίγονται οι αξιώσεις των ιδιωτών παρόχων, 

https://www.minedu.gov.gr/?fbclid=IwAR1VvptqCrzl0gazKkcYlRidFyk-hnKKGKvU2pCRPbzDXRPozx1MhmNx_04
https://www.minedu.gov.gr/?fbclid=IwAR1VvptqCrzl0gazKkcYlRidFyk-hnKKGKvU2pCRPbzDXRPozx1MhmNx_04
https://psf.org.gr/psf-news-6583.htm
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συμπεριλαμβανομένων των τόκων υπερημερίας και λοιπών εξόδων δυνάμει της Οδηγίας 

2011/7/ΕΕ. 

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες - πάροχοι εισέρχονται στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Μηχανισμός 

εκκαθάρισης ληξιπροθέσμων οφειλών υγείας» και υποβάλουν αρχικά αίτηση μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της 

πλατφόρμας, αφού προηγουμένως αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών 

διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 

Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet). 

Η αίτηση υποβάλλεται σε διακριτό πεδίο της πλατφόρμας, ανά τ. Φορέα Κοινωνικής 

Ασφάλισης και περιλαμβάνει: τα στοιχεία ταυτοποίησης του αιτούντος-παρόχου 

(ονοματεπώνυμο ή επωνυμία), τη διεύθυνσή του, τον αριθμό λογαριασμού IBAN, 

ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email), τηλέφωνο επικοινωνίας, τα ποσά και τα 

στοιχεία των ήδη εκδοθέντων παραστατικών με επισήμανση (σε προσφερόμενο από την 

πλατφόρμα πεδίο) για τα παραστατικά που τυχόν έχουν εκχωρηθεί ως απαιτήσεις, καθώς 

και τα στοιχεία του/των τυχόν εκδοχέα/έων της απαίτησης μετά των στοιχείων αυτού/ών 

(Επωνυμία Εκδοχέα, ΑΦΜ, Αριθμός και ημ/νια σύμβασης εκχώρησης της απαίτησης). 

Τέλος, με ειδική επισημείωση όπως ορίζεται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, ο αιτών 

επιλέγει την κατηγορία παρόχου υπηρεσιών υγείας που τον αφορά όπως αυτές ορίζονται 

από το νόμο για τον καθορισμό των προβλεπομένων εκπτώσεων. 

Η αίτηση δύναται να υποβάλλεται και διακριτά ανά τ. Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και 

επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’75) με την οποία ο αιτών δηλώνει 

αρχικά ότι δεν έχει εκχωρήσει τις απαιτήσεις που εμπεριέχονται στην αίτησή του, πλην 

εκείνων που έχει ο ίδιος επισημάνει. 

Στην περίπτωση που επιθυμούν να ενταχθούν στο μηχανισμό ιδιώτες - πάροχοι που έχουν 

ασκήσει αγωγές ή προσφυγές σε οποιοδήποτε Δικαστήριο κατά του πρώην Φ.Κ.Α με 

αίτημα αναγνωριστικό ή καταψηφιστικό για τα ποσά που τους οφείλονται, στην αίτηση που 

θα υποβάλλουν θα δηλώσουν ότι θα παραιτηθούν από το κάθε δικόγραφο αγωγής ή 

προσφυγής εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης. Στην ίδια 

προθεσμία θα πρέπει να προσκομίσουν και πιστοποιητικό παραίτησης από το δικόγραφο 

και το δικαίωμα από την οικεία γραμματεία του Δικαστηρίου όπου εκκρεμεί η αγωγή - 

προσφυγή. 

Σε περίπτωση που έχει ήδη εκδοθεί οριστική ή τελεσίδικη ή αμετάκλητη απόφαση κατά του 

πρώην Ταμείου, πλην όμως επιθυμούν να υπαχθούν στον μηχανισμό, στην αίτηση που 

υποβάλλουν δηλώνουν ότι παραιτούνται από τη διεκδίκηση τόκων και δικαστικής δαπάνης 

κατά του πρώην Ταμείου, αναφορικά με τις συγκεκριμένες αγωγές – προσφυγές 

Διαδικασία έκδοσης ενταλμάτων πληρωμής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-E.Φ.Κ.Α 

Μετά την επιτυχή υποβολή της αίτησης, οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-E.Φ.Κ.Α. διενεργούν 
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τους νόμιμους ελέγχους και διασταυρώσεις των στοιχείων και αναρτούν στην πλατφόρμα 

τα τελικά εγκεκριμένα από την υπηρεσία ποσά με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 118, παρ. 9 

του ν. 4714/2020 (Α΄148) απορρίπτοντας τα υπόλοιπα. 

Εν συνεχεία, ο ιδιώτης - πάροχος, αποδέχεται ή απορρίπτει κατά περίπτωση τα ποσά που 

έχουν εγκριθεί από την υπηρεσία. Στην περίπτωση αποδοχής του ποσού, υποβάλλει 

τυποποιημένο κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’75) με την οποία ο αιτών 

δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τη ρύθμιση για όλες τις απαιτήσεις του που 

εμπεριέχονται στην αίτηση του και που δεν έχουν εκχωρηθεί και ότι παραιτείται χωρίς 

επιφύλαξη από τυχόν ένδικα μέσα και βοηθήματα που έχουν ασκηθεί μέχρι και τον χρόνο 

υποβολής της αίτησης καθώς και από οποιαδήποτε άλλη αξίωση η οποία πηγάζει από την 

ίδια αιτία, συμπεριλαμβανομένης και της αξίωσης για την καταβολή οποιουδήποτε είδους 

τόκων μέχρι και την εξόφληση της απαίτησης. 

Επίσης ο ιδιώτης – πάροχος εκδίδει και αναρτά στην ηλεκτρονική υπηρεσία τα φορολογικά 

παραστατικά που απαιτούνται για την πληρωμή του συμφωνηθέντος ποσού. Μετά την 

ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών εκδίδεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-

E.Φ.Κ.Α. χρηματικό ένταλμα πληρωμής για την εξόφληση του 90% του ποσού που έχει 

προκύψει μετά την εφαρμογή των νόμιμων εκπτώσεων. Για την εξόφληση του υπόλοιπου 

ποσού πραγματοποιείται πρόχειρος λογιστικός έλεγχος από τις αρμόδιες οικονομικές 

υπηρεσίες. Σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί νομίμως προκαταβολές, 

καταβάλλεται μόνο το εναπομείναν οφειλόμενο ποσό,  κατόπιν πρόχειρου λογιστικού 

ελέγχου. 

Μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, ο ιδιώτης – πάροχος ενημερώνεται και για την 

ολοκλήρωση του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες e- 

ΕΦΚΑ, και την εξόφληση του υπόλοιπου ποσού της απαίτησης. 

 

Σχετικά αρχεία 

 ΦΕΚ Β 3484/2020 

 Ν 4714/2018 

https://psf.org.gr/psf-news-6576.htm 

 

 

Ενημερωτικό υλικό αναφορικά με τη χρήση μάσκας 

 

Η πανδημία της νόσου του κορωνοϊού (Covid-19) παραμένει σε εξέλιξη. Με τα τρέχοντα 

δεδομένα της επιστημονικής κοινότητας, η μετάδοση του SARS-CoV-2 είναι πιθανό να είναι 

παρόμοια με το SARS  ή και άλλους αναπνευστικούς ιούς που μεταδίδονται μέσω 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/24082020_143759_5887.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/24082020_143845_d86c.pdf
https://psf.org.gr/psf-news-6576.htm
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σταγονιδίων, με άμεση επαφή και αερογενώς σε μερικές περιπτώσεις, δεδομένης της 

παρουσίας του ιού τόσο στο κατώτερο όσο και στο ανώτερο αναπνευστικό καθώς και της 

παραμονής του στον αέρα έως και 3 ώρες. 

Βάσει των διαθέσιμων έως σήμερα επιδημιολογικών δεδομένων οι τρέχουσες 

κατευθυντήριες για τα μέτρα ελέγχου πρόληψης διασποράς του SARS-CoV-2 στην 

κοινότητα, περιλαμβάνουν: 

 Φυσική απόσταση (κατά προτίμηση τουλάχιστον 2 μέτρων) 

 Χρήση προστατευτικής μάσκας 

 Σωστή υγιεινή χεριών 

 Απολύμανση επιφανειών 

 Καλό αερισμό 

 Έγκαιρη ανίχνευση κρουσμάτων και απομόνωσή τους καθώς και άμεση ιχνηλάτηση 

των επαφών τους. 

Αναφορικά με τη χρήση προστατευτικής μάσκας, όταν αυτή χρησιμοποιείται συνολικά 

οδηγεί σε μείωση του βαθμού μετάδοσης, της επιδημικής καμπύλης και του αριθμού των 

νέων κρουσμάτων. Η υποχρεωτική χρήση μάσκας, τόσο για το κοινό όσο και για τους 

εργαζόμενους  και η σωστή εφαρμογή της είναι κρίσιμης σημασίας, έτσι ώστε να μην 

αφήνει κατά το δυνατόν κενά μεταξύ προσώπου και μάσκας. 

Επισημαίνεται ότι η χρήση μάσκας είναι ένα συμπληρωματικό μέτρο και δεν υποκαθιστά 

τους βασικούς κανόνες προστασίας, όπως η φυσική απόσταση >1,5μ., η αναπνευστική 

υγιεινή (χρήση χαρτομάντηλου για τον βήχα ή φτέρνισμα), η υγιεινή των χεριών και η 

αποφυγή αγγίγματος του προσώπου. 

Σας επισυνάπτουμε την αφίσα και το οπτικοακουστικό υλικό τη δημιουργία του οποίου 

επιμελήθηκε το Υπουργείο Υγείας , το οποίο περιλαμβάνει τους βασικούς κανόνες χρήσης 

της προστατευτικής μάσκας. Το εν λόγω υλικό επισυνάπτεται και περιλαμβάνει δυο βίντεο 

(ένα στα ελληνικά και ένα στα αγγλικά) και μια αφίσα με τις οδηγίες σωστής χρήσης της 

μάσκας. 

Προτείνεται η εκτύπωση και ανάρτηση της αφίσας στους χώρους σας, η αναπαραγωγή του 

βίντεο σε χώρους αναμονής κοινού και η αναπαραγωγή του με κάθε πρόσφορο μέσο. 

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ! 

Σχετικά αρχεία 

 Αφίσα 

 Βίντεο 

 Βίντεο (Αγγλικά) 
https://psf.org.gr/psf-news-6575.htm 

  

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/20082020_105927_9113.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/20082020_110006_81d3.mp4
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/20082020_110107_a577.mp4
https://psf.org.gr/psf-news-6575.htm
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                                               ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου  

Λ. Αλεξάνδρας 34 – Τ.Κ. 11473 Αθήνα  

Τηλ: 210-8213905, 210-8213334 

e-mail: ppta@otenet.gr 

mailto:ppta@otenet.gr

