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ΘΕΜΑ: Αποζημίωση φυσικοθεραπειών Ειδικής Αγωγής.

Αγαπητοί κύριοι,
 
Σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 16 του ν.4737 (τεύχος Α 204/22-10-20) “Περί 
Δαπανών συμβεβλημένων και μη συμβεβλημένων Παρόχων Ε.Ο.Π.Υ.Υ.” και 
ειδικότερα ως αναφέρεται στην παράγραφο 2 του εν λόγω, στις φυσικοθεραπευτικές
πράξεις παιδιών η εφήβων του άρθρου 45 του Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., 
αναφέρεται σαφώς, η διάκριση μεταξύ των γνωματεύσεων που διενεργούνται για 
πρώτη φορά, μετά την δημοσίευση του Ν.4737/22-10-20 κι εκείνων που είχαν 
ξεκινήσει πριν απ' αυτήν.
Παρά την πλήρη αντίθεσή μας σε αυτή την διάκριση κι επειδή έχει παρατηρηθεί κατ' 
επανάληψη τους τελευταίους μήνες, παραπληροφόρηση των δικαιούχων 
ασφαλισμένων, θα θέλαμε να τονίσουμε τα εξής:

 Δημιουργείται απορία, για την παρερμηνεία εκ μέρους σας, παρά την 
σαφήνεια των προτάσεων, περί απ' ευθείας αποζημίωσης ατομικών αιτημάτων
για τις φυσικοθεραπείες παλαιών περιστατικών, σε μη συμβεβλημένους.  
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι ασφαλισμένοι, να αποτρέπονται να καταθέτουν 
τις γνωματεύσεις τους και τις αντίστοιχες αποδείξεις, για την συνέχιση του 
θεραπευτικού τους προγράμματος, στους μη συμβεβλημένους 
φυσικοθεραπευτές, με τους οποίους είχαν ξεκινήσει πριν την δημοσίευση του 
Νόμου.

 Παράλληλα οι αρμόδιοι υπάλληλοι της ΠΕ.ΔΙ., υποδεικνύουν συγκεκριμένο 
συμβεβλημένο Φυσίατρο, στον οποίο και παραπέμπουν τα περιστατικά, ενώ 
δικαιούνται απ' ευθείας αποζημίωση. Δεδομένου ότι κανένας 
φυσικοθεραπευτής του άρθρου 45 δεν έχει συμβληθεί στην Μεσσηνία.
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 Σημειώνεται επίσης ότι υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση του θέματος, σε 
κάθε ΠΕ.ΔΙ., κάτι που δημιουργεί σύγχυση και ανασφάλεια στους 
ασφαλισμένους.

 Όπως αντιλαμβάνεσθε, εγείρονται σοβαρά ερωτηματικά και ευθύνες, από την 
σκοπιμότητα αυτής της αντιμετώπισης.

 Επίσης είναι γνωστό ότι δεν επιτρέπεται η κατευθυνόμενη παραπομπή 
περιστατικών, σε οποιονδήποτε ειδικό. Οφείλουμε να υπογραμμίσουμε, ότι η
επανάληψη τέτοιων συμβάντων, θα μας αναγκάσει σε καταγγελία προς τις 
αρμόδιες Αρχές.

 Τέλος θα θέλαμε να αποκατασταθεί άμεσα, η εύρυθμη λειτουργία της ΠΕ.ΔΙ., 
ικανοποιώντας τα αιτήματα απ' ευθείας αποζημίωσης των δικαιούχων, 
διαφορετικά να απαντά εγγράφως και αιτιολογημένα, περί της απόρριψής 
τους.

 Με κάθε επιφύλαξη
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