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ΘΕΜΑ: «Αίτημα για άμεση ενίσχυση του κωδικού της δαπάνης για φυσικοθεραπεία 

για το έτος 2022» 

 

Αξιότιμοι-ες κύριοι-ες, 

Εν’ όψει του ορισμού των επιτρεπόμενων ορίων του ΕΟΠΥΥ για παρεχόμενες υπηρεσίες 

υγείας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, υπάρχει 

αύξηση της δαπάνης του ΕΟΠΥΥ για τις φυσικοθεραπείες των μηνών Ιανουαρίου και 

Φεβρουαρίου 2022. Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί την αυξανόμενη τάση των δαπανών 

για το 2022. 

Σε αυτή συμβάλλει η συνεχιζόμενη εξυπηρέτηση αυξημένου αριθμού ασφαλισμένων, 

οι οποίοι προσέρχονται στα ιδιωτικά εργαστήρια φυσικοθεραπείας, καθώς οι 

δημόσιες δομές (Κέντρα Υγείας, Νοσοκομεία, ΠΕΔΥ, ΚΑΠΗ των δήμων) δεν 

εξυπηρετούν ασφαλισμένους λόγω της πανδημίας. 
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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 

mailto:dioikitis@eopyy.gov.gr
mailto:d8@eopyy.gov.gr
mailto:deputyminister-secr@minfin.gr
mailto:minister@moh.gov.gr
mailto:alternate.minister@moh.gov.gr


2 

 

Πιο συγκεκριμένα:  

α. τον Ιανουάριο του 2021 η δαπάνη ανερχόταν σε 6.400.000€, ενώ φέτος, η 

δαπάνη του αντίστοιχου μήνα ανέρχεται σε 7.118.000€, δηλαδή είναι αυξημένη 

κατά 12% ενώ, 

β. τον μήνα Φεβρουάριο 2021 η δαπάνη από 6.600.000€ αυξήθηκε σε 7.217.000€, 

δηλαδή είναι αυξημένη κατά 11%. 

Είναι γνωστό ότι ο φυσικοθεραπευτής δεν ευθύνεται για την αυξημένη ανάγκη των 

ασθενών σε φυσικοθεραπείες, διότι οι συνεδρίες φυσικοθεραπείας χορηγούνται στους 

ασφαλισμένους κατόπιν συνταγογράφησης του θεράποντος ιατρού και ανάλογα με τις 

ανάγκες τους. 

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο μόνος παράγοντας που διαμορφώνει τελικά την ετήσια 

δαπάνη της φυσικοθεραπείας του ΕΟΠΠΥ είναι η πραγματική ανάγκη, καθώς ο 

φυσικοθεραπευτής δεν συνταγογραφεί, αλλά εκτελεί, σύμφωνα με τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις, τις φυσικοθεραπείες που συνταγογραφούνται. 

Η επιτρεπόμενη δαπάνη των 74.000.000€ του 2021, αποδεικνύεται ανεπαρκέστατη για 

τις ανάγκες των ασφαλισμένων. 

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία των ετήσιων υποβληθεισών δαπανών 

φυσικοθεραπείας, η υποβληθείσα δαπάνη των προηγούμενων ετών ήταν:  

 το  2015 91.675.120€  

 το 2016 96.144.021€ 

 το 2017 95.777.131€ 

 το 2018 96.000.000€ 

 το 2019 85.000.000€ 

 το 2021 81.853.000€ 

Για όλα τα παραπάνω αναφερόμενα, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, 

απαιτεί την άμεση και επαρκή ενίσχυση της δαπάνης φυσικοθεραπείας του ΕΟΠΥΥ, 

πάνω από το όριο των 74.000.000€ του 2021. 

Με εκτίμηση, 

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

       ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ               ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 


