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ΘΕΜΑ: «Αίτημα κατάργησης της διάκρισης για τους δικαιούχους 
φυσικοθεραπειών ειδικής αγωγής που θεσπίστηκε με το αρ. 16 του ν.4737/2020» 
 
 

Αξιότιμοι-ες κύριοι-ες, 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) έχει επανειλημμένως 
θέσει την άποψή του στο ζήτημα της αποζημίωσης των φυσικοθεραπευτικών 
πράξεων που υπάγονται στο άρθρο 45 «ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ(ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ, 
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ, ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ/ΕΦΗΒΩΝ)» του 
ΦΕΚ 4898/Β΄/1-11-2018 και δήλωσε την πλήρη αντίθεσή του στην ψήφιση της 
διάταξης, που περιέχονταν στο άρθρο 16 του ν. 4737/2020 και που χαρακτηρίστηκε 
ως απαράδεκτη, καθώς θέσπισε έντονες διακρίσεις τόσο μεταξύ των παιδιών που 
πάσχουν από βαριά κινητικά προβλήματα, όσο και μεταξύ των επαγγελματιών 
υγείας. 

   
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
   ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

Αθήνα, 02/11/2022 
Αρ. Πρωτ.:  556/2022 

Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 34-Αθήνα  
Ταχ. Κώδικας :11473 
Τηλέφωνο :210-8213905/210-8213334 
E-mail  :ppta@otenet.gr 
Website :www.psf.org.gr 
 

ΠΡΟΣ :               

 Προϊστάμενο Διεύθυνσης 
Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΟΠΥΥ, 
κο Πασχάλη Θεόδωρο 
(d8@eopyy.gov.gr) 

 Γενικό Διευθυντή Οργάνωσης & 
Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών 
Υγείας, κο Αγγούρη Γεώργιο 
(gmanager2@eopyy.gov.gr)  

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

 Υπουργό Υγείας, κο Αθανάσιο 
Πλεύρη (minister@moh.gov.gr)  

 Διοικήτρια ΕΟΠΥΥ, κο Θεανώ 
Καρποδίνη 
(dioikitis@eopyy.gov.gr) 

  Εθνική Ομοσπονδία Ατόμων με 
Αναπηρία (info@eoka.com.gr)  
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Θέση του Π.Σ.Φ. αποτελεί η επαναφορά του καθεστώτος αποζημίωσης των 
δικαιούχων του άρθρου 45 της ειδικής αγωγής, καθώς το καθεστώς αφορά πολύ 
ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και με την ψήφιση της διάταξης (άρθρο 16) στο νόμο 
4737/2020 (ΦΕΚ/Α/204) που επιβάλει την έντονη διάκριση μεταξύ των θεραπευτών 
και των παιδιών, δημιούργησε πλείστων προβλημάτων.  

Η συγκεκριμένη διάταξη που απαγορεύει να αποζημιώνονται οι 
φυσικοθεραπείες που πραγματοποιούνται σε μη συμβεβλημένους 
φυσικοθεραπευτές, ενώ αποζημιώνονται όλες οι άλλες θεραπείες στο πλαίσιο της 
ειδικής αγωγή, έφερε μόνο πρόσθετα προβλήματα, στους γονείς και τους 
επιβαρύνει με το κόστος των φυσικοθεραπειών, καθώς διαχωρίζει τις θεραπείες 
που χορηγούνται από τον ΕΟΠΥΥ στους δικαιούχους ειδικής αγωγής, σε δυο 
κατηγορίες:  

α. σε αυτές που μπορούν να παρέχονται και να αποζημιώνονται εξ’ ολοκλήρου 
στους δικαιούχους (εργοθεραπείες, λογοθεραπείες κ.λπ.) και 

β. σε αυτές που δεν αποζημιώνονται αν δεν παρέχονται από συμβεβλημένους 
Φυσικοθεραπευτές, για παιδιά – νέους δικαιούχους που ξεκίνησαν τις 
θεραπείες μετά τη δημοσίευση του ν.4737/2020. 

Με τη διάταξη αυτή δεν επήλθε κανένα οικονομικό όφελος στον ΕΟΠΥΥ, γιατί 
είτε σε συμβεβλημένο γίνουν οι φυσικοθεραπείες, είτε σε μη συμβεβλημένο, η 
αποζημίωση είναι ίδιου ύψους.  

Το διάστημα των τελευταίων δύο ετών, από τη δημοσίευση του Νόμου και μέχρι 
σήμερα, το πρόβλημα έχει διογκωθεί, καθώς «τιμωρούνται» οι γονείς και τα παιδιά 
που πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας, με κινητικά προβλήματα που πολλές 
φορές επιβάλλονται μετά από μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις 
(τενοντομεταθέσεις κλπ). 

Αξιότιμοι-ες κύριοι-ες,  

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών ζητά την κατάργηση της διάταξης 
(άρθρο 16, ν. 4737/2020) και την επαναφορά της δυνατότητας ελεύθερης επιλογής 
φυσικοθεραπευτή, για τους δικαιούχους ειδικής αγωγής.  

Με εκτίμηση, 

 

 
ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

       ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ               ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 


