
ΘΕΜΑ: «Επίλυση ζητημάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού» 

 

Κύριε Ρηγάτε, 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας θέσουμε ζητήματα αρμοδιότητάς σας, 

τα οποία θα πρέπει να διευκρινιστούν με εγκύκλιο για την ομαλοποίηση της διαδικασίας 

έκδοσης και εκτέλεσης παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας από τους συμβεβλημένους 

παρόχους υπηρεσιών φυσικοθεραπείας. 

Συγκεκριμένα απαιτείται: 

1) Η διευκρίνιση για την μη υποχρεωτική προσκόμισης πρόσθετης ειδικής 

γνωμάτευσης για έγκριση από τους ελεγκτές των ειδικών περιπτώσεων και της μη 

υποχρεωτικής επισύναψης για την αποζημίωση των εκτελούμενων παραπεμπτικών. 

2) Η διευκρίνιση για τον τρόπο ορισμού της «αδυναμίας μετακίνησης» από τον γιατρό 

που συνταγογραφεί συνεδρίες φυσικοθεραπείας για παροχή κατ’ οίκον υπηρεσιών, 
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η οποία θα πρέπει να δικαιολογείται ΜΟΝΟ για τις ειδικές περιπτώσεις α,β,γ,δ,ε 

και ζ και όχι για οποιαδήποτε νόσο. 

3) Ο ορισμός της προθεσμίας θεώρησης παραπεμπτικών από τον ελεγκτή ιατρό, 

καθώς δεν ορίζεται σαφώς από τον ΕΚΠΥ. 

4) Η διευκρίνιση για την τοποθέτηση σφραγίδας εκτέλεσης των συνεδριών στις 

γνωματεύσεις, από τον επιστημονικά υπεύθυνο του εργαστηρίου 

φυσικοθεραπείας ο οποίος έχει την επιστημονική ευθύνη της λειτουργίας του 

εργαστηρίου και όχι από την επιχείρηση. 

Συγχρόνως θα θέλαμε να σας θέσουμε ορισμένα εκκρεμή ζητήματα που προέκυψαν και 

δεν έχουν επιλυθεί μέχρι σήμερα που αφορούν την συνταγογράφηση συνεδριών 

φυσικοθεραπείας με το νέο σύστημα από το e-ΔΑΠΥ: 

1. Η υποχρεωτικότητα ορισμού των φυσικοθεραπευτικών πράξεων από τον 

θεράποντα Ιατρό που έχει εφαρμοστεί στο σύστημα  αποτελεί παραβίαση της 

ισχύουσας νομοθεσίας (Ν. 4316/2014-αρθρο 34) σύμφωνα με το οποίο  «Οι 

πτυχιούχοι του Τμήματος Φυσικοθεραπείας των Ανώτατων Τεχνολογικών 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας αξιολογούν, επιλέγουν και εκτελούν τις 

πράξεις φυσικοθεραπευτή, όπως αυτές προβλέπονται στο Β.Δ. 411/1972, το Π.Δ. 

29/1987 και το Π.Δ. 90/1995, όπως ισχύουν, και περιέχονται κοστολογημένες στο 

Κεφάλαιο «Φυσικοθεραπείες» του Π.Δ. 157/1991, όπως ισχύει, σύμφωνα με 

γραπτή διάγνωση ή γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού, στους χώρους όπου 

εργάζονται κατά την κείμενη νομοθεσία.» 

Η συγκεκριμένη υποχρεωτικότητα του ορισμού των φυσικοθεραπευτικών πράξεων 

πρέπει να καταργηθεί. 

2. Ο καθορισμός των εκτελούμενων πράξεων φυσικοθεραπείας ανά συνεδρία, που 

εισήχθη στο σύστημα σαν υποχρέωση κατά την καταχώρηση του παραπεμπτικού, 

πρέπει να καταργηθεί και να προβλεφθεί καθορισμός των εκτελούμενων πράξεων 

συνολικά για όλες τις εκτελούμενες συνεδρίες «άπαξ». 

3. Η μη δυνατότητα έκδοσης 3ου παραπεμπτικού με την εισαγωγή επισήμανσης στο 

σύστημα συνταγογράφησης «απαιτείται έγκριση από το ΑΥΣ» έχει δημιουργήσει 

πλήθος προβλημάτων στις περιπτώσεις ασθενειών για τις οποίες απαιτείται συνεχή 

μηνιαία χορήγηση συνεδριών φυσικοθεραπείας (περιπτώσεις ειδικής αγωγής, 

περιπτώσεις ασθενειών που προβλέπεται 3μηνη, 6μηνη χορήγηση), καθώς δεν έχει 



εκδοθεί σχετική οδηγία για τον άμεσο τρόπο έγκρισης από το ΑΥΣ για τις 

περιπτώσεις αυτές. 

Τέλος απαιτείται άμεσα λύση για την αποζημίωση των συμβεβλημένων 

φυσικοθεραπευτών για τις παρακάτω περιπτώσεις καθώς: 

Α) Υπάρχουν γνωματεύσεις φυσικοθεραπείας που εκτελέστηκαν από συμβεβλημένους 

φυσικοθεραπευτές που φέρουν την ένδειξη «απαιτείται έγκριση από ΑΥΣ» και αφορούν 

τις συγκεκριμένες αναφερόμενες περιπτώσεις, για τις οποίες υπάρχει σχετική Ιατρική  

γνωμάτευση (περιπτώσεις ειδικής αγωγής) ή υπάρχει σχετική γνωμάτευση (π. χ. 

απόφαση ΑΥΣ 6μηνης ή ετήσιας διάρκειας) ή υπάρχει σχετική ιατρική γνωμάτευση 

(ειδικές περιπτώσεις α, β, γ του παλιού ΕΚΠΥ). Αυτές οι γνωματεύσεις φυσικοθεραπείας 

που εκτελέστηκαν πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να καταχωρηθούν και να 

αποζημιωθούν, γι’ αυτό απαιτείται ειδική πρόβλεψη π. χ. συμπληρωματικής υποβολής 

με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ιατρικές γνωματεύσεις) που αποδεικνύουν το είδος 

της ειδικής πάθησης.  

Β) Υπάρχουν εκτελεσμένα παραπεμπτικά παλαιού τύπου (έκδοση από την ΗΔΙΚΑ) τα 

οποία εκτελέστηκαν κατά τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο από 

συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές που εκτελούν περιστατικά ειδικής αγωγής, θα 

πρέπει να δοθεί δυνατότητα καταχώρησης και αποζημίωσης στο e-ΔΑΠΥ. 

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες. 

 

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

       ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ          ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


