
ΘΕΜΑ: «Σχετικά με περικοπές εκτελεσμένων γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας» 

 
 

Αξιότιμοι Κύριοι, 

Ως γνωστόν ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) έχει συνάψει 

συλλογική σύμβαση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ η οποία τέθηκε σε  ισχύ στις 17/10/2019. 

Έχουμε πληροφορηθεί για περικοπές γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας, οι 

οποίες έχουν εκτελεστεί από συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές που έχουν 

προσχωρήσει στην συλλογική σύμβαση και ως εκ τούτου ο Π.Σ.Φ. έχει το δικαίωμα και 

την υποχρέωση να προστατεύσει τους συμβεβλημένους παρόχους που εξυπηρετούν 

τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. 

Πιο συγκεκριμένα: 

1) Γίνονται περικοπές σε γνωματεύσεις φυσικοθεραπείας, οι οποίες έχουν 

θεωρηθεί από τους ελεγκτές Ιατρούς σε προθεσμία που υπερβαίνει τις 10 

ημέρες που ναι μεν έθετε ως περιθώριο θεώρησης ο παλιός ΕΚΠΥ, δε θέτει 

όμως ο νέος ΕΚΠΥ.   
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2) Γίνονται περικοπές σε γνωματεύσεις φυσικοθεραπείας, οι οποίες εκτελέστηκαν 

από τους συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές και αφορούσαν περιστατικά 

ειδικών περιπτώσεων ή κατ΄ οίκον, επειδή συνταγογραφήθηκαν από ιδιώτες 

γιατρούς. 

3) Γίνονται περικοπές σε γνωματεύσεις φυσικοθεραπείας, οι οποίες αφορούν 

παθήσεις, για τις οποίες σύμφωνα με την ερμηνεία των υπαλλήλων σας, δεν 

προβλέπεται παροχή φυσικοθεραπείας. 

 

Θα θέλαμε να σας θέσουμε τα παρακάτω: 

Α. Δεν προβλέπεται σε κανένα σημείο του ισχύοντος ΕΚΠΥ η απαγόρευση 

συνταγογράφησης συνεδριών φυσικοθεραπείας ειδικών περιπτώσεων ή κατ΄ 

οίκον από ιδιώτες γιατρούς. 

Β. Δε προβλέπεται σε κανένα σημείο του ισχύοντος ΕΚΠΥ, επιτρεπτή προθεσμία 

θεώρησης της γνωμάτευσης από τους ελεγκτές ιατρούς, σε αντίθεση με τον 

παλιό ΕΚΠΥ που έθετε ανώτατο όριο τις 10 ημέρες.  

Γ. Δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη υπουργική απόφαση (άρθρο 39) η οποία θα 

ενσωματωθεί στο σύστημα συνταγογράφησης που θα καθορίζει επιλεξιμότητα 

παθήσεων κατά ICD10 και τις σχετικές ιατρικές ειδικότητας που θα τις 

συνταγογραφούν. 

Από την έναρξη ισχύος του ισχύοντος ΕΚΠΥ, ο Π.Σ.Φ. έχοντας έννομο 

συμφέρον, έχει ζητήσει επανειλημμένα από τις αρμόδιες διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ την 

έκδοση σχετικής εγκυκλίου προκειμένου να διευκρινιστούν τα παραπάνω θέματα, η 

οποία δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα. 

Δεν δύναται να περικόπτονται εκτελεσμένες συνεδρίες φυσικοθεραπείας, λόγω 

των παρερμηνειών από τους εκάστοτε υπαλλήλους του Οργανισμού, που προκύπτουν 

ελλείψει διευκρινιστικών εγκυκλίων, η έκδοση των οποίων έχει ζητηθεί κατ΄ 

επανάληψη από τον Π.Σ.Φ. 

Επιπλέον, είναι γεγονός ότι η εκτέλεση γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας από 

τους παρόχους, προαπαιτεί την έγκριση του ελεγκτή Ιατρού. Με αυτό τον τρόπο, 

λαμβάνεται η επίσημη έγκριση του επιλεγμένου σχήματος για τη συνταγογραφούμενη 

παροχή για συγκεκριμένη πάθηση, την οποία υποχρεούται να εκτελέσει ο πάροχος και 



να αποζημιωθεί, κατ΄ αναλογία των προβλεπομένων στο άρθρο 3 του ισχύοντος Π.Δ 

121/2008. 

Ζητάμε την έγκριση και την αποζημίωση όλων των εκτελεσμένων συνεδριών 

φυσικοθεραπείας που φέρουν την έγκριση του ελεγκτή ιατρού, για παρεχόμενες 

υπηρεσίες που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΕΚΠΥ (ΦΕΚ Β’ 

4898/1-11-2018), που τέθηκε σε ισχύ στις 1-11-2018, εφόσον το διάστημα που 

μεσολαβεί από την ημερομηνία έγκρισης έως την ημερομηνία εκτέλεσης επαρκεί για 

την εκτέλεση των προβλεπόμενων συνεδριών (π.χ 10 ημέρες για 10 χορηγούμενες 

συνεδρίες φυσικοθεραπείας). 

 

Με εκτίμηση, 

 

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

       ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ          ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

Τέσσερα(4) συνημμένα: 

 

1) Έγγραφο με ΘΕΜΑ: «Επίλυση ζητημάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης 

Στρατηγικού Σχεδιασμού» (αρ. πρ. 42/11-1-2019) 

2) Έγγραφο με ΘΕΜΑ: «Προβλήματα εκκαθάρισης γνωματεύσεων 

φυσικοθεραπείας που εκδόθηκαν από το e-ΔΑΠΥ». (αρ. πρ. 149/28-2-2019 

3) Έγγραφο με ΘΕΜΑ: «Επείγοντα ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν» (αρ. πρ. 

554/14-12-2018 –Γενικότερα ζητήματα παρ. 6) 

4) Έγγραφο με ΘΕΜΑ: «Επείγοντα ζητήματα που αφορούν το πλέγμα της 

πρόβλεψης, παροχής, συνταγογράφησης, έγκρισης, εκτέλεσης, εκκαθάρισης και 

αποζημίωσης συνεδριών φυσικοθεραπείας των άρθρων 39 και 45 του ΕΚΠΥ». 

(αρ. πρ. 63/21-1-2019) 

 


