
 
 

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την εκκρεμότητα έκδοσης διευκρινιστικής εγκυκλίου επί της 
οδηγίας υπ’ αρ. ΔΒ3Α/Φ115/13/οικ.26133/10-7-2019» 

  
 

Αξιότιμοι Κύριοι 
 
Όπως είναι γνωστό μετά την έκδοση της οδηγίας με θέμα: «Απαιτούμενα 
δικαιολογητικά για την αποζημίωση δαπανών για ειδικές θεραπείες παιδιών-
εφήβων και ενηλίκων του άρθρου 45 του ΕΚΠΥ (ΦΕΚ Β΄ 4898/2018 και ΦΕΚ 
Β΄889/2019)», υπήρξε συνάντηση του Προέδρου του Πανελληνίου Συλλόγου 
Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) Πέτρου Λυμπερίδη, με τον Γενικό Διευθυντή 
Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ, Γ. Αγγούρη, τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης 
Στρατηγικού Σχεδιασμού Φ. Ρηγάτο και τον σύμβουλο του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ 
Π. Γάλλο.  
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα του Π.Σ.Φ. και λόγω της 
απαγόρευσης αποδοχής ατομικών αιτημάτων αποζημίωσης φυσικοθεραπειών 
ειδικής αγωγής, των ασφαλισμένων, που έθετε η εγκύκλιος. 
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ΕΠΕΙΓΟΝ 



 
Κατά την συζήτηση έγιναν αποδεκτά από τους παρευρισκόμενους  εκπροσώπους 
του ΕΟΠΥΥ τα παρακάτω: 

 Η παροχή συνεδριών φυσικοθεραπείας σε δικαιούχους του άρθρου 45, 
είναι μια ειδική κατηγορία παροχής που αφορά μια μερίδα συμπολιτών 
μας, που πρέπει να διέπεται από ιδιαίτερη ευαισθησία, καθώς αφορά 
παιδιά με μόνιμα κινητικά και άλλης μορφής προβλήματα και η 
οποιαδήποτε υποχρεωτική επιβολή αντικατάστασης «θεραπευτή», θα έχει 
επιπτώσεις τόσο στην ίδια την θεραπευτική αγωγή όσο και στην ψυχολογία 
γενικότερα του παιδιού. 

 Σε καμία περίπτωση η συμβατική σχέση ενός μέλους μας με τον  ΕΟΠΥΥ, δεν 
σημαίνει εκ των προτέρων την δυνατότητα εξυπηρέτησης αυτής της 
κατηγορίας ασφαλισμένων, καθώς η πλειονότητα των φυσικοθεραπευτών 
δεν ασχολείται και δεν εξυπηρετεί τέτοια περιστατικά, γιατί η οργάνωση 
του εργαστηρίου φυσικοθεραπείας επιβάλλεται να είναι προς αυτή την 
κατεύθυνση και εύλογα να μην υπάρχει ανάμειξη και ταυτόχρονη 
εξυπηρέτηση ενηλίκων ,πολλές φορές ηλικιωμένων πολιτών, για εύλογους 
λόγους. 

 
Σε κάθε περίπτωση δεν εξυπηρετούν όλοι οι συμβεβλημένοι φυσικοθεραπευτές 
τέτοιου είδους παιδιατρικά περιστατικά. 
 
Εκείνο το διάστημα ο Π.Σ.Φ. ήταν στην διαδικασία της συλλογής και 
«πιστοποίησης» των φυσικοθεραπευτών της ειδικής αγωγής μέσα από την  ειδική 
πλατφόρμα στο μητρώο μελών. 
 
Όταν ο Π.Σ.Φ. ζήτησε την έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου, απαντώντας ο 
Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού ανέφερε: 
 

Αξιότιμες/οι κυρίες/οι, 
 

Σας γνωρίζουμε ότι προκειμένου να αποστείλουμε τη διευκρίνηση επί της 
οδηγίας υπ’ αριθμ. ΔΒ3Α/Φ115/13/οικ.26133/10-7-2019 αναμένουμε από 
μέρους σας Πίνακα με τους φυσικοθεραπευτές/φυσικοθεραπευτήρια που 
εκτελούν ανά νομό συνεδρίες φυσικοθεραπείας και αφορούν σε ειδική 
αγωγή προκειμένου να έχουμε εικόνα της κάλυψης του πληθυσμού σε 
θεραπευτές ανά την επικράτεια, όπως είχαν ζητηθεί με τα υπ’ αριθμ. 
ΔΒ3Ε/611/οικ. 15744/24-4-2019 και ΔΒ3Ε/753/οικ. 21496/6-6-2019 
(επισυνάπτονται) έγγραφα, μάλιστα υπενθυμίζουμε ότι το ανωτέρω είναι 
αποδοχή δική σας πρότασης που έγινε με το υπ’ αριθμ. 271/2019 έγγραφό 
σας (επισυνάπτεται). 
Αναμένουμε την απάντησή σας προκειμένου να εκδώσουμε όσο το 
δυνατόν πιο άμεσα τη διευκρινιστική οδηγία. 
 



Στις 5/8/2019 ο Π.Σ.Φ ολοκλήρωσε την διαδικασία καταγραφής ως όφειλε και 
απέστειλε στον ΕΟΠΥΥ την ζητούμενη λίστα προκειμένου ο ΕΟΠΥΥ να προχωρήσει 
στην έκδοση εγκυκλίου. 
 
Στις 7/8/2019 στάλθηκε στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ ηλεκτρονικό 
μήνυμα για να παραλαμβάνουν οι Διευθύνσεις τα ατομικά αιτήματα χωρίς να τα 
αποζημιώνουν, αναμένοντας περαιτέρω διευκρινήσεις. 
 
Μέχρι σήμερα τα ατομικά αιτήματα δεν αποζημιώνονται, οι Περιφερειακές 
Διευθύνσεις, μη έχοντας κάποια διευκρίνιση από την κεντρική διοίκηση, 
προτρέπουν του γονείς να καταφεύγουν ΜΟΝΟ σε συμβεβλημένους 
φυσικοθεραπευτές και γενικά υπάρχει μια γενική αναστάτωση και ανασφάλεια. 
 
Από τα παραπάνω προκύπτει εύλογα το παρακάτω ερώτημα: 
Γιατί η αρμόδια διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ δεν έχει εκδώσει την απαραίτητη 
διευκρινιστική εγκύκλιο, καθώς  ο Π.Σ.Φ. απέστειλε την σχετική λίστα των 
«πιστοποιημένων» φυσικοθεραπευτών ανά Νομό και περιοχή (συμβεβλημένων και 
μη συμβεβλημένων), που αυτό τέθηκε επιτακτικά ως προϋπόθεση για την έκδοσή 
της;   
 
Τέλος επειδή θεωρούμε ότι οι ασφαλισμένοι πρέπει να γνωρίζουν τη σχετική λίστα 
των «πιστοποιημένων» φυσικοθεραπευτών που εξυπηρετούν δικαιούχους του 
άρθρου 45, θα πρέπει ο ΕΟΠΥΥ να αναρτήσει στην κεντρική του σελίδα την σχετική 
λίστα (συμβεβλημένων και μη συμβεβλημένων)  και να αναρτηθεί επίσης  λίστα στις 
τοπικές ΠΕ.ΔΙ των αντίστοιχων «πιστοποιημένων» της περιοχής τους. 
 
Περιμένουμε άμεσα την έκδοση της διευκρινιστικής οδηγίες από την αρμόδια 
διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ καθώς και την ανάρτηση της σχετικής αναφερόμενης λίστας. 
 
Με εκτίμηση 
 

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 
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