
 

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με εκκρεμότητες παραπεμπτικών ειδικής αγωγής» 

 

Αξιότιμοι κύριοι, 

Μετά από επικοινωνία του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών με τη 
Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ σχετικά με τα εκκρεμή ζητήματα 
που αφορούν στις γνωματεύσεις της ειδικής αγωγής και την καταχώρησή τους, 
παρακαλούμε για την έκδοση σχετικών διευκρινήσεων για τα κάτωθι: 

Α) Υπάρχουν (ετήσιες) χειρόγραφες γνωματεύσεις για παροχή φυσικοθεραπευτικών 
υπηρεσιών σε δικαιούχους του άρθρου 45 του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ, οι οποίες δεν έχουν 
λήξει και εκτελούνται από συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές. 

Β) Υπάρχουν περιπτώσεις ηλεκτρονικών γνωματεύσεων, που εκδόθηκαν τον Μάιο, 
οι οποίες έχουν εκτελεστεί αλλά δεν έχουν κατατεθεί από τους συμβεβλημένους 
φυσικοθεραπευτές προς αποζημίωση. Μέχρι και σήμερα είναι σε εκκρεμότητα η 
αποζημίωση αυτών για τους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. 

Γ) Λόγω δυσλειτουργίας του συστήματος του ΕΟΠΥΥ κατά τον μήνα Αύγουστο, 
υπάρχουν γνωματεύσεις, οι οποίες δεν έχουν υποβληθεί για αποζημίωση. 
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ΠΡΟΣ:     

 Διευθυντής Στρατηγικού 
Σχεδιασμού ΕΟΠΥΥ, κο 
Θεοφάνη Ρηγάτο 

 Προϊστάμενο Τμήματος 
Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & 
Προγραμματισμού 
Αναπτυξιακών Έργων, 
Διεύθυνση Στρατηγικού 
Σχεδιασμού ΕΟΠΥΥ, κο 
Σπυρίδωνα Γούλα  
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  

• Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ, κο Βασίλειο 
Πλαγιανάκο 

• Αντιπρόεδρο ΕΟΠΥΥ, κα Θεανώ 
Καρποδίνη 



Παρακαλούμε όπως εκδώσετε σχετικές διευκρινήσεις για τον τρόπο υποβολής 
των παραπάνω αναφερομένων περιπτώσεων. 

Επιπρόσθετα, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι βρίσκεται ακόμα σε 
εκκρεμότητα η έκδοση διευκρινήσεων και οδηγιών σχετικά με τα παρακάτω: 

 το ζήτημα της καταχώρησης στοιχείων ελεγκτή ιατρού, κατά τη διάρκεια 
καταχώρησης παραπεμπτικών ειδικής αγωγής στο σύστημα του ΕΟΠΥΥ, κάτι 
το οποίο δεν ισχύει για τις συγκεκριμένες γνωματεύσεις. 

 Τον τρόπο κατάθεσης των γνωματεύσεων (φυσικό αρχείο) στις περιπτώσεις 
στις οποίες αναγράφονται υπηρεσίες φυσικοθεραπείας μαζί με υπηρεσίες 
άλλων ειδικοτήτων, όπως εργοθεραπείες, λογοθεραπείες.  

 Τη διευκρίνιση για την ημερομηνία που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά 
την υποβολή μιας γνωμάτευσης, στην οποία οι ημερομηνίες 
συνταγογράφησης και έγκρισης δε συμπίπτουν. 
 

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη τα παραπάνω αναφερόμενα και εκδώσετε 
άμεσα διευκρινιστικές εγκυκλίους για την ομαλή λειτουργία του συστήματος. 

 

Με εκτίμηση,  

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

       ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ          ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


