
 

 

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

 

Αξιότιμοι κύριοι, 

Στις  21 Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκαν διορθώσεις στο σύστημα 

συνταγογράφησης του ΕΟΠΥΥ και όσον αφορά τις γνωματεύσεις φυσικοθεραπείας 

παρατηρήθηκαν κάποιες αλλαγές που έχουν σχέση με την διάρκεια ισχύος των 

γνωματεύσεων για τις παρεχόμενες συνεδρίες  φυσικοθεραπείας. 
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Ημερομηνία: 23/12/2019 
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ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 



Συγκεκριμένα σε τρία (3) διαφορετικά σημεία της γνωμάτευσης αναγράφονται 

διαφορετικές πληροφορίες. Για παράδειγμα, σε γνωμάτευση φυσικοθεραπείας η οποία 

εκδόθηκε στις 21/11/2019 αναφέρεται: 

1) Διάρκεια ισχύος από 21/11/2019 - Διάρκεια ισχύος έως 20/12/2019 

2) Διάρκεια θεραπείας σε μήνες (1) 

3) Η παρούσα γνωμάτευση εκτελείται μοναδικά εντός χρονικού διαστήματος από 

21/11/2019 έως 20/1/2020. 

Κατά την άποψη μας ΜΟΝΟ Η ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Νο3 ΑΡΚΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

Μπορεί τα συγκεκριμένα πεδία να μπήκαν στο σύστημα έχοντας υπόψη ότι το 

σύστημα χρησιμοποιείτε και για άλλες παροχές (π.χ. υλικά) αλλά δεν πρέπει να είναι 

εφαρμοστέο για τις φυσικοθεραπείες, γιατί σύμφωνα με τον ΕΚΠΥ στο άρθρο 39 

αναφέρεται: «4. Έκδοση  νέου παραπεμπτικού φυσικοθεραπείας για την ίδια πάθηση ή 

νευρομυϊκή βλάβη, επιτρέπεται μόνο μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας.»  Και «5. Τα 

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

έκδοσης της γνωμάτευσης.» 

Για τις μόνες περιπτώσεις που αναφέρει ο ΕΚΠΥ κάθε πότε μπορούν να χορηγούνται 

συνεδρίες φυσικοθεραπείας είναι οι ειδικές περιπτώσεις 8 α, β, γ, δ, ε, στ και ζ, όπου για 

κάθε κατηγορία παθήσεων ορίζει ότι χορηγούνται μέχρι  6 ή 8 ή 10 ή 12 συνεδρίες το μήνα. 

Όμως η πρόβλεψη για το κάθε πότε δικαιούται ο ασφαλισμένος τις  6 ή 8 ή 10 ή 12 

συνεδρίες ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ. 

Στον οδηγό  εκκαθάρισης των γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/nomothesia/05032019_00471600015517895620

01df33b.pdf  που εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 471/06-06-2018  απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ 

αναφέρεται στο κεφάλαιο Ε: «1.4. Το παραπεμπτικό έχει προθεσμία εκτέλεσης 60 ημερών 

επομένως, ο πάροχος μπορεί να το εκτελέσει εντός της προθεσμίας, ανεξάρτητα από το εάν 

αυτό εκτελέστηκε τμηματικά, ή σε ένα μήνα ή σε δύο μήνες.»  ΚΑΙ «1.8. Σύμφωνα με τον 

κώδικα δεοντολογίας των φυσικοθεραπευτών, που θέσπισε με την υπ. αρ. Υ7γ/ΓΠ/οικ. 

107359 (5), απόφασή του το Υπουργείο Υγείας, και συγκεκριμένα στο αρ. 6,  καθορίζεται 

ότι: Η συχνότητα των φυσικοθεραπευτικών επισκέψεων πρέπει να δικαιολογείται από τη 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/nomothesia/05032019_0047160001551789562001df33b.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/nomothesia/05032019_0047160001551789562001df33b.pdf


βαρύτητα της νόσου, από την θέληση του ασθενούς ή των οικείων του. Επομένως, δεν θα 

υπεισέλθουμε στη διαπίστωση ή μη της εκτέλεσης των συνεδριών φυσικοθεραπείας κατά 

τη διάρκεια του Σ.Κ. Κατά συνέπεια, ο διοικητικός έλεγχος μετράει μόνο ημερολογιακές 

ημέρες μετά την ημερομηνία έγκρισης του ελεγκτή.» 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών έγκαιρα όπως πάντα, απέστειλε 

στις 27/11/2019 την επιστολή με αρ. πρ. 520/2019 επισημαίνοντας τις λανθασμένες 

ενδείξεις επί των γνωματεύσεων όπου αναφέρονται τα κάτωθι: 

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 πραγματοποιείται 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. 

Επιπλέον πρέπει να αναφερθεί ότι δεν δόθηκε ποτέ γραπτή απάντηση από τον ΕΟΠΥΥ 

και σε τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου του Π.Σ.Φ. με την Διεύθυνση Στρατηγικού 

Σχεδιασμού του Οργανισμού υπήρχε η διαβεβαίωση για την δυνατότητα εκτέλεσης και 

καταχώρησης των γνωματεύσεων μέχρι και την εξάντληση της προθεσμίας των 60 ημερών 

από την έκδοσή τους. 

Όμως αυτές τις ημέρες παρέρχεται ο χρόνος των 30 ημερών για τις πρώτες 

εκδιδόμενες γνωματεύσεις φυσικοθεραπείας και παρατηρείται το φαινόμενο της 

απόρριψης από το e -ΔΑΠΥ, όσων γνωματεύσεων υπερβαίνουν τον χρόνο εκτέλεσης των 30 

ημερών. (Συνημμένα έγγραφα). 

Για αυτό το λόγο θέλουμε να διορθώσετε το πρόβλημα άμεσα και όπως 

αναφέρουμε παραπάνω θα πρέπει στην γνωμάτευση να παραμείνει ΜΟΝΟ η ένδειξη ότι  

εκτελείται μοναδικά εντός χρονικού διαστήματος από π.χ. 21/11/2019 έως 20/1/2020 



δηλαδή των 60 ημερών,  όπως άλλωστε προβλέπεται από τον ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ, χωρίς 

περιττές επισημάνσεις. 

Τέλος, θα θέλαμε να τονίσουμε για μια ακόμη φορά ότι έχετε ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ πριν την 

εφαρμογή αλλαγών στο σύστημα συνταγογράφησης ή καταχώρησης των γνωματεύσεων 

φυσικοθεραπείας να επικοινωνείτε με το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Σ.Φ.- 

Ν.Π.Δ.Δ. από τη στιγμή που έχει υπογραφεί συλλογική σύμβαση παροχής 

φυσικοθεραπευτικών πράξεων από τις 17 Ιουλίου 2018,  προκειμένου να συνδράμει στην 

ομαλή ένταξη των οποιονδήποτε αλλαγών, καθώς έχουν παρατηρηθεί πολλές αστοχίες στο 

σύστημα συνταγογράφησης και καταχώρησης των γνωματεύσεων με αποτέλεσμα την 

ταλαιπωρία των ασφαλισμένων και των παρόχων. 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

       ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ          ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

Συνημμένα αρχεία τρία (3): 

1. Έγγραφο Π.Σ.Φ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 520/2019 

2. Αντίγραφο γνωμάτευσης φυσικοθεραπείας 

3. Στιγμιότυπο καταχώρησης γνωμάτευσης φυσικοθεραπείας στο e- ΔΑΠΥ 


