
 

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την διάρκεια ισχύος των γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας» 

 

 
Αξιότιμοι κύριοι, 

Τις τελευταίες ημέρες, παρατηρήθηκαν οι παρακάτω αλλαγές στις 

γνωματεύσεις που εκδίδονται από το σύστημα συνταγογράφησης του ΕΟΠΥΥ και θα 

θέλαμε να μας πληροφορήσετε για τους λόγους στους οποίους βασίζονται αυτές ή 

εάν αποτελούν αστοχίες του ηλεκτρονικού συστήματος, οι οποίες και θα 

διορθωθούν. 

Πιο συγκεκριμένα στις γνωματεύσεις, τροποποιήθηκαν τα παρακάτω: 

1. Η διάρκεια ισχύος. Μέχρι τώρα η ισχύς ξεκινούσε από την ημερομηνία 

έκδοσης της γνωμάτευσης και ίσχυε για δύο (2) μήνες και πλέον έχει 

τροποποιηθεί η διάρκεια σε ένα (1) μήνα. 

2. Η διάρκεια θεραπείας, η οποία τροποποιήθηκε αντίστοιχα από δύο (2) 

μήνες σε έναν (1). 
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ΠΡΟΣ                       

 Προϊστάμενο Διεύθυνσης 
Στρατηγικού Σχεδιασμού, κο 
Θεοφάνη Ρηγάτο 

 Γενικό Διευθυντή 
Οργάνωσης & Σχεδιασμού 
ΕΟΠΥΥ, κο Γεώργιο Αγγούρη 

 Προϊστάμενο Διεύθυνσης 
Ελέγχου και Εκκαθάρισης, κο 
Γεώργιος Μπαθρέλλο 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

 Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ, κο Βασίλειο 
Πλαγιαννάκο 

 Αντιπρόεδρο ΕΟΠΥΥ, κα 
Θεανώ Καρποδίνη 
 



3. Τέλος, θα θέλαμε να σας αναφέρουμε ότι στο τέλος της γνωμάτευσης 

παραμένει η αναγραφή: «Η παρούσα γνωμάτευση εκτελείται μοναδικά 

εντός χρονικού διαστήματος 2 μηνών». (π.χ. από 22/11/2019 έως 

21/01/2020). 

Έχοντας υπόψη: 

Α) Την παράγραφο 5 του άρθρου 39 του ΕΚΠΥ (ΦΕΚ 4898/Β’/1.11.2018): «Τα 

παραπεμπτικά εκτελούνται υποχρεωτικά εντός εξήντα (60) ημερών, από την 

ημερομηνία έκδοσης της γνωμάτευσης.» 

Β) Το άρθρο 2γ του εδαφίου Γ. ΠΑΡΟΧΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

της συλλογικής σύμβασης φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών που έχει υπογράφει 

αμφότερα από τον ΠΣΦ και τον ΕΟΠΥΥ, το οποίο αναφέρει  ότι:  «η εκτέλεση των 

παραπεμπτικών εκτελείται εντός των προθεσμιών  που προβλέπονται στον 

ΕΚΠΥ», 

 Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε εάν έχει προκύψει κάποια τροποποίηση 

στις ανωτέρω αναφερόμενες προθεσμίες ή εάν το πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί 

αφορά αστοχία του συστήματος. Στην τελευταία περίπτωση, παρακαλούμε για την 

άμεση διόρθωση του. 
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