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Αξιότιμοι κφριοι,  

 

Με τθν παροφςα επιςτολι καταγγζλλουμε τθν αναξιοπιςτία του Οργανιςμοφ, όςον 

αφορά τθν ειδικι αγωγι και τθν ακζτθςθ τθσ ςυμφωνίασ με τθ Διοίκθςθ του Πανελλινιου 

υλλόγου Φυςικοκεραπευτϊν. 

Όπωσ γνωρίηετε, το καλοκαίρι που μασ πζραςε ο Π..Φ., ςυμφϊνθςε με τον ΕΟΠΤΤ 

να καταγράψει και να παραδϊςει λίςτα ςυμβεβλθμζνων και μθ ςυμβεβλθμζνων 

φυςικοκεραπευτϊν ειδικισ αγωγισ προκειμζνου ο ΕΟΠΤΤ: 

1) Να δϊςει το δικαίωμα τθσ ξεχωριςτισ μθνιαίασ υποβολισ γνωματεφςεων ειδικισ 

αγωγισ, οι οποίεσ εκτελοφνται από  ςυμβεβλθμζνουσ φυςικοκεραπευτζσ και 
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2) Να διατθριςει το δικαίωμα των αςφαλιςμζνων του άρκρου 45, για αποηθμίωςθ 

τθσ δαπάνθσ   φυςικοκεραπείασ,  με τθν κατάκεςθ ΑΠΤ, ςτισ περιπτϊςεισ εκτζλεςθσ 

των αναφερόμενων γνωματεφςεων από μθ ςυμβεβλθμζνουσ με τον Οργανιςμό 

φυςικοκεραπευτζσ. 

Αντίςτοιχθ δζςμευςθ του ΕΟΠΤΤ, για τουσ παραπάνω αναφερόμενουσ λόγουσ, 

πραγματοποιικθκε με άλλο ΝΠΔΔ, και πιο ςυγκεκριμζνα με τον Πανελλινιο φλλογο 

Εργοκεραπευτϊν. 

Η Διεφκυνςθ τρατθγικοφ χεδιαςμοφ του ΕΟΠΤΤ, δεςμεφτθκε να εκδώςει οδθγίεσ, για 

τθ δυνατότθτα και τον τρόπο αποηθμίωςθσ των αςφαλιςμζνων, για γνωματεφςεισ ειδικισ 

αγωγισ που ζχουν εκτελεςτεί από μθ ςυμβεβλθμζνουσ παρόχουσ.  

Εφλογα, θ Διοίκθςθ του Π..Φ., δζχτθκε τισ αιτιάςεισ του ΕΟΠΤΤ, ότι κα εξαςφαλιηόταν 

πλιρωσ θ παροχι υπθρεςιϊν φυςικοκεραπείασ προσ τθν ευαίςκθτθ αυτι ομάδα 

δικαιοφχων, ιδιαίτερα εφόςον κα υπιρχε διαςφάλιςθ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν 

φυςικοκεραπείασ από καταγεγραμμζνουσ και νομικά κατοχυρωμζνουσ επαγγελματίεσ για 

τθν αποφυγι περιπτϊςεων αντιποίθςθσ και κακισ εκτζλεςθσ.  

Ο Π..Φ. ανταποκρινόμενοσ άμεςα ςτα κριτιρια που ζπρεπε να εξαςφαλιςτοφν, 

δθμιοφργθςε ειδικι εφαρμογι, μζςω του μθτρϊου μελϊν του, ϊςτε να γίνει εφικτι θ 

καταγραφι των ςυμβεβλθμζνων και μθ ςυμβεβλθμζνων με τον Οργανιςμό 

φυςικοκεραπευτϊν.  

Η παράδοςθ τθσ λίςτασ αποτελοφςε προχπόκεςθ για τθν ζκδοςθ ςχετικϊν οδθγιϊν, 

εντοφτοισ θ Διεφκυνςθ τρατθγικοφ χεδιαςμοφ, όχι μόνο δεν ανταποκρίκθκε ςτισ 

δεςμεφςεισ τθσ αλλά ειςθγικθκε ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο του ΕΟΠΤΤ, για τθ διακοπι 

αποηθμίωςισ των αςφαλιςμζνων, ςτισ περιπτϊςεισ που οι φυςικοκεραπείεσ ζχουν 

πραγματοποιθκεί από μθ ςυμβεβλθμζνουσ παρόχουσ. 

Εξαιτίασ αυτισ τθσ απόφαςθσ, το Κ.Δ.. του Π..Φ. αιτικθκε τθν πραγματοποίθςθ 

ςυνάντθςθσ με τον Πρόεδρο και τον Διευκυντι τρατθγικοφ χεδιαςμοφ του ΕΟΠΤΤ και 

απζςπαςε τθν υπόςχεςθ τθσ ζκδοςθσ οδθγίασ για τθν αποηθμίωςθ των 

φυςικοκεραπειών ειδικισ αγωγισ που διενεργοφνται ςε μθ ςυμβεβλθμζνουσ. 



Για μια ακόμθ φορά, ο ΕΟΠΤΤ ακετϊντασ τθ ςυμφωνία, προχϊρθςε ςτθν «βάπτιςθ» 

όλων των φυςικοκεραπευτϊν, ωσ κεραπευτζσ ειδικισ αγωγισ και μάλιςτα με κακι 

εκτζλεςθ τθσ διαδικαςίασ αυτισ. 

 Όπωσ αποδεικνφεται από τα ςυνθμμζνα αρχεία, ζχουν μετονομαςτεί όλεσ οι δομζσ 

παροχισ ειδικισ αγωγισ, ακόμα και αυτζσ ςτισ οποίεσ δεν υπθρετεί κανζνασ 

φυςικοκεραπευτισ.  

Για παράδειγμα, ζχουν αναρτθκεί ςτον διαδικτυακό ιςτότοπο του ΕΟΠΤΤ, για το Νομό 

ερρϊν, όλοι οι ςυμβεβλθμζνοι φυςικοκεραπευτζσ του Νομοφ ωσ παρόχοι  ειδικισ αγωγισ,  

ακόμθ και τα Κζντρα Τγείασ Νζασ Ζίχνθσ , Ροδόπολθσ, Ροδολίβουσ κ.α (δεν υπθρετεί 

κανζνασ φυςικοκεραπευτισ ςε αυτά). 

Εν ςυνεχεία, ςτισ 17 Μαρτίου 2020, ο ΕΟΠΤΤ ανιρτθςε ςτθν ιςτοςελίδα του, οδθγίεσ 

για όςουσ κεραπευτζσ επικυμοφν να διεκπεραιϊνουν τθν διαδικαςία κατάκεςθσ των 

δικαιολογθτικϊν των αςφαλιςμζνων εκδίδοντασ ςυνολικό τιμολόγιο. 

 τθν ουςία, αυτι θ ανακοίνωςθ είναι θ εφαρμογι των προβλζψεων του voucher, που 

ωσ γνωςτόν θ διαδικαςία ζχει προςβλθκεί ενϊπιον του ΣΕ και εκκρεμεί θ εκδίκαςθ του. 

ασ αποςτζλλουμε τθν ανανεωμζνθ λίςτα ςυμβεβλθμζνων και μθ ςυμβεβλθμζνων 

φυςικοκεραπευτϊν που δθλϊνουν ότι παρζχουν υπθρεςίεσ φυςικοκεραπείασ ςε 

δικαιοφχουσ του άρκρου 45 του ΕΚΠΤ (Ειδικζσ κεραπείεσ). 

Ο Πανελλινιοσ φλλογοσ Φυςικοκεραπευτϊν, κα προβεί ςτθν ανάρτθςθ των ςτοιχείων 

των παραπάνω παρόχων ςτθν ιςτοςελίδα του, ςε ξεχωριςτζσ λίςτεσ (ςυμβεβλθμζνων και 

μθ ςυμβεβλθμζνων) με  πλιρθ ςτοιχεία επικοινωνίασ και διευκφνςεϊν τουσ, προκειμζνου 

να γνωρίηουν οι αςφαλιςμζνοι ςε ποιουσ κεραπευτζσ να μποροφν απευκφνονται 

ΤΠΕΤΘΤΝΑ. 

Καλοφμε τον ΕΟΠΤΤ να πράξει αντιςτοίχωσ, να αναρτθκοφν οι νζεσ λίςτεσ που ςασ 

ςτζλνουμε και να αποςυρκοφν οι λίςτεσ αναηιτθςθσ που ζχουν δθμιουργθκεί και οι οποίεσ 

εκκζτουν τον Οργανιςμό, κακϊσ παραπλανοφν τον πολίτθ παρζχοντασ ανακριβείσ 

πλθροφορίεσ. (παραπομπι ςε δομζσ χωρίσ φυςικοκεραπευτζσ). 

Οι καταγεγραμμζνοι (μθ ςυμβεβλθμζνοι) φυςικοκεραπευτζσ που περιλαμβάνονται ςτθ 

λίςτα τθν οποία ςασ αποςτζλλουμε, κα μποροφςαν ενδεχομζνωσ, ςε αυτι τθν δφςκολθ 

περίοδο που βιϊνουμε λόγω τθσ κρίςθσ του κορωνοϊοφ, και όςο διαρκζςει αυτι, να 



ςυνδράμουν ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΑ ςτθ διευκόλυνςθ τθσ διεκπεραίωςθσ τθσ διαδικαςίασ 

θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν των αςφαλιςμζνων που τουσ ζχουν 

παραςχεκεί υπθρεςίεσ φυςικοκεραπείασ, δθλαδι να εκδίδουν τθν ΑΠΤ ςτο όνομα του 

αςφαλιςμζνου, να κατακζτουν θλεκτρονικά τα δικαιολογθτικά και  να αποςτζλλουν τα 

φυςικά παραςτατικά όπου υποδείξει ο ΕΟΠΤΤ, προκειμζνου να αποηθμιϊνονται οι 

αςφαλιςμζνοι. 

Κατϋ αυτό τον τρόπο κα αποτραποφν οι επιςκζψεισ των αςφαλιςμζνων ςτισ τοπικζσ 

ΠΕ.Δ.Ι.  και κα απαλλαγοφν  οι υπθρεςίεσ του ΕΟΠΤΤ από ζνα μεγάλο μζροσ του διοικθτικοφ 

φορτίου. 

Σζλοσ, κζλουμε να ηθτιςουμε τθν ΑΜΕΗ εκκακάριςθ και αποηθμίωςθ των 60 περίπου 

ςε αρικμό φυςικοκεραπευτϊν, οι οποίοι είναι ςυμβεβλθμζνοι, ζχουν εκτελζςει και 

ςυνεχίηουν να εκτελοφν γνωματεφςεισ ειδικισ αγωγισ. Επιπλζον,  ζχουν αναφερκεί και 

μεμονωμζνεσ περιπτϊςεισ μθ αποηθμίωςθσ παλαιότερων μθνϊν, χωρίσ να γνωρίηουμε τθν 

αιτία, τισ οποίεσ κζλουμε να αποηθμιϊςετε άμεςα. 

 

Με εκτίμθςθ, 

 

 

ΓΙΑ ΣΟ Κ.Δ.. ΣΟΤ Π..Φ. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ      Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 

       ΛΤΜΠΕΡΙΔΗ ΠΕΣΡΟ          ΚΟΤΣΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 

 


