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ΘΕΜΑ: «Συλλογική σύμβαση ΕΟΠΥΥ-ΠΣΦ, βασικά σημεία-διευκρινήσεις.»

Την Τρίτη 17 Ιουλίου, υπογράφηκε η συλλογική σύμβαση μεταξύ ΕΟΠΥΥ-ΠΣΦ, από τον
Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ και τον Πρόεδρο του Π.Σ.Φ. (http://files.psf.org.gr/....pdf_)

Ερωτήσεις και απαντήσεις για την συλλογική σύμβαση.

o

Ποιοι είναι υποχρεωμένοι να προσχωρήσουν στη συλλογική σύμβαση;

Στην συλλογική σύμβαση θα προσχωρήσουν μόνο όσοι το επιθυμούν, εφόσον καταθέσουν σχετική
δήλωση ότι δέχονται τους όρους της συλλογικής σύμβασης. Η προσχώρηση είναι προαιρετική και όχι
υποχρεωτική.

o

Πως θα γίνει η διαδικασία της προσχώρησης;

Η διαδικασία της προσχώρησης θα γίνει μέσα από το μητρώο του Π.Σ.Φ. μέσα στην περίοδο των 2
μηνών που προβλέπεται στην σύμβαση. Ήδη προετοιμάζεται η πλατφόρμα που θα δεχτεί τις σχετικές
αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν άμεσα
αίτηση εφόσον το επιθυμούν. Μαζί με την δήλωση προσχώρησης θα γίνει και η δήλωση του
απασχολούμενου προσωπικού και η εργασιακή σχέση των εργαζομένων. Απαραίτητη προϋπόθεση
για την αίτηση προσχώρησης θα είναι η οικονομική τακτοποίηση των μελών.

o

Από την έναρξη ισχύος της συλλογικής σύμβασης μπορεί κάποιος να προσφέρει
υπηρεσίες έχοντας ατομική σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ;

ΟΧΙ διότι από την έναρξη ισχύος της συλλογικής σύμβασης παύουν να ισχύουν οι ατομικές συμβάσεις.

o

Θα μπορεί κάποιος φυσικοθεραπευτής που δεν είναι συμβεβλημένος ή που δεν θέλει
στην παρούσα φάση να συμβληθεί με τον ΕΟΠΥΥ, να προσχωρήσει στη συλλογική
σύμβαση μετά από κάποιο διάστημα;

ΝΑΙ θα μπορεί σε δεύτερο χρόνο να προσχωρήσει, εφόσον το επιθυμεί, όμως η ατομική σύμβασή του
(εφόσον υπάρχει) παύει να ισχύει από την έναρξη της παρούσας συλλογικής αν δεν προσχωρήσει σε
αυτή.

o

Θα χρειαστεί ο αιτών να αποστείλει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και την
υπεύθυνη δήλωση προσχώρησης ταχυδρομικώς;

ΟΧΙ καθώς η όλη διαδικασία θα γίνει ηλεκτρονικά μέσα από το μητρώο και όσα δικαιολογητικά
απαιτηθούν θα τα ‘’ανεβάσει’’ το μέλος ηλεκτρονικά.

o

Διασφαλίζονται τα
Φυσικοθεραπευτή;

οικονομικά

προσωπικά

δεδομένα

του

συμβεβλημένου

ΝΑΙ, καθώς την συγκέντρωση των φακέλων υποβολών των συμβεβλημένων φυσικοθεραπευτών θα την
αναλάβει εταιρεία η οποία θα υπογράψει δήλωση εμπιστευτικότητας και τα μέλη της διοίκησης του
Π.Σ.Φ. δεν θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα. Ο Π.Σ.Φ. θα λαμβάνει μόνο τα στατιστικά
στοιχεία στο σύνολο της δαπάνης.

o

Μπορεί κάποιος φυσικοθεραπευτής να συνάψει 2 συμβάσεις ή περισσότερες με τον
ΕΟΠΥΥ;

ΟΧΙ , καθώς κάθε πάροχος δύναται να προσχωρεί στην παρούσα σύμβαση για μία (1) επαγγελματική
έδρα ανά Α.Φ.Μ.

o

Μπορεί ένας φυσικοθεραπευτής που είναι επιστημονικά υπεύθυνος σε κάποιο
εργαστήριο Φυσικοθεραπείας να συνάψει ο ίδιος σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ (π.χ κατ’
οίκον);

ΟΧΙ , καθώς στην περίπτωση επιστημονικά υπεύθυνου φυσικοθεραπευτή νομικού προσώπου, ο ίδιος
(επιστημονικός υπεύθυνος) δεν δύναται να υποβάλλει άλλη θετική δήλωση προσχώρησης στον
Π.Σ.Φ.

o

Ποιος μπορεί να εκτελεί φυσικοθεραπευτικές πράξεις;

Οι πράξεις αρμοδιότητας Φυσικοθεραπευτή εκτελούνται μόνον
Φυσικοθεραπευτές, στο εργαστήριο φυσικοθεραπείας ή κατ’ οίκον.

o

από

πτυχιούχους

Πως προγραμματίζεται η παροχή φυσιοθεραπευτικών υπηρεσιών προς τους
δικαιούχους, στο εργαστήριο φυσικοθεραπείας ή κατ’ οίκον;

Η παροχή πραγματοποιείται σύμφωνα με τις δυνατότητες και τον προγραμματισμό του παρόχου είτε
στο εργαστήριο φυσικοθεραπείας είτε κατ’ οίκον.

o

Θα μπορεί ο συμβεβλημένος φυσικοθεραπευτής να μην δέχεται ασφαλισμένους για
μεγάλο χρονικό διάστημα;

Ο πάροχος οφείλει να γνωστοποιεί στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πιθανή σοβαρή αιτία προσωρινής διακοπής
εκτέλεσης παραπεμπτικών (λόγοι υγείας, εγκυμοσύνη κλπ), εάν διαπιστωθεί μη κατάθεση
δαπάνης επί τριμήνου θα καταγγέλλεται η σύμβαση – προσχώρηση μετά από έγγραφη γνωστοποίηση
του παρόχου.

o

Μπορεί ο ΕΟΠΥΥ να μεταβάλει τους όρους της παρούσας σύμβασης;

ΟΧΙ, καθώς Οποιαδήποτε μεταβολή των όρων της σύμβασης θα γίνεται και θα αποδεικνύεται με
έγγραφη συμφωνία. Κάθε τροποποίηση γίνεται με νεότερη έγγραφη συμφωνία μεταξύ των
συμβαλλομένων αποκλειόμενης κάθε μονομερούς ενέργειας ή απόφασης.

o

Ποια είναι τα βασικά σημεία της συλλογικής σύμβασης;

Τα βασικά σημεία της συλλογικής σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ ΕΟΠΥΥ και ΠΣΦ είναι
τα παρακάτω:


Η ισχύς της Σύμβασης είναι αορίστου χρόνου, κατά τις προβλέψεις του άρθρου 108 παρ. 3β
του Νόμου 4461/2017.



Ο Π.Σ.Φ. συμβάλλεται με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αποκλειστικά για τη διενέργεια συνεδριών
φυσικοθεραπείας.



Οι πράξεις αρμοδιότητας Φυσικοθεραπευτή εκτελούνται μόνον από πτυχιούχους
Φυσικοθεραπευτές, σε χώρους όπου από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η παροχή
φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών, ή στην οικία του ασφαλισμένου.



Τα παραπεμπτικά για τη διενέργεια φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών είναι αυστηρώς
προσωπικά και απαγορεύεται η χρησιμοποίησή τους για λογαριασμό τρίτων προσώπων
και αποτελεί λόγο καταγγελίας της προσχώρησης του παρόχου στη σύμβαση.



Κάθε πάροχος δύναται να προσχωρεί στην παρούσα σύμβαση για μία (1) επαγγελματική
έδρα ανά Α.Φ.Μ.



Ο επιστημονικά υπεύθυνος του εργαστηρίου φυσικοθεραπείας δύναται να υποβάλλει στον
Π.Σ.Φ. μόνο μια θετική δήλωση προσχώρησης ανά δομή, όταν πρόκειται για φυσικό
πρόσωπο.



Στην περίπτωση επιστημονικά υπεύθυνου φυσικοθεραπευτή νομικού προσώπου, ο ίδιος
(επιστημονικός υπεύθυνος) δεν δύναται να υποβάλλει άλλη θετική δήλωση
προσχώρησης στον ΠΣΦ.



Ο πάροχος οφείλει να γνωστοποιεί στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πιθανή σοβαρή αιτία προσωρινής
διακοπής εκτέλεσης παραπεμπτικών (λόγοι υγείας, εγκυμοσύνη κλπ), σε διαφορετική
περίπτωση εάν διαπιστωθεί μη κατάθεση δαπάνης επί τριμήνου θα καταγγέλλεται η σύμβαση
– προσχώρηση μετά από έγγραφη γνωστοποίηση του παρόχου.



Η παροχή φυσιοθεραπευτικών υπηρεσιών προς τους δικαιούχους από τον πάροχο
πραγματοποιείται σύμφωνα με τον προγραμματισμό του εργαστηρίου, τις ώρες και τις
ημέρες λειτουργίας.



Ο πάροχος παρέχει υπηρεσίες κατ’ οίκον φυσικοθεραπείας σε δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς και σύμφωνα με τις δυνατότητες και τον
προγραμματισμό του παρόχου.



Η φυσικοθεραπεία, σύμφωνα με τον Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αποζημιώνεται ανά συνεδρία,
εντός της οποίας ο πάροχος αξιολογεί, επιλέγει και εκτελεί, τις πράξεις αρμοδιότητάς του,
όπως αυτές προβλέπονται στο Β.Δ. 411/1972, στο Π.Δ. 29/1987, το Π.Δ. 90/1995, και την Υπ.
Απ. 151096-ΦΕΚ β΄2381/2007, όπως ισχύουν, και περιέχονται κοστολογημένες στο Π.Δ.
157/1991, όπως κάθε φορά ισχύει, σύμφωνα με γραπτή διάγνωση ή γνωμάτευση του
θεράποντος ιατρού (Άρθρο 34 Ν. 4316/14) και αφορούν μια παθολογία, συμπτωματολογία
ή συγκεκριμένη ανατομική περιοχή του σώματος. Ο χρόνος της συνεδρίας
φυσικοθεραπείας ορίζεται σε τριάντα (30) λεπτά από την έναρξη μέχρι τη λήξη παροχής
της φυσικοθεραπείας σε δικαιούχο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.



Ο πάροχος δεν δύναται να εισπράξει, επιπλέον αμοιβή από το δικαιούχο ή τους οικείους του
για τις φυσικοθεραπευτικές πράξεις που εκτελεί κατά τη συνεδρία φυσικοθεραπείας όπως
ορίζεται στο σχετικό ηλεκτρονικό παραπεμπτικό και στις παραγράφους Γ.2. και Γ.3. της
σύμβασης.



Με άλλα λόγια, ο πάροχος είναι υποχρεωμένος για παροχή συνεδρίας φυσικοθεραπείας
διάρκειας 30 λεπτών, χωρίς επιπλέον αμοιβή, εκτός των περιπτώσεων που ορίζονται στον
νέο ΕΚΠΥ που θα ισχύσει από 1-10-2018 και προβλέπει συμμετοχή 10%.



Στον ΚΑΕ για Φυσικοθεραπεία περιλαμβάνονται αποκλειστικά δαπάνες για συνεδρίες
Φυσικοθεραπείας των κατηγοριών ιδιωτών παρόχων υγείας που προβλέπονται στον
Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.



Η κατάθεση και εξόφληση των λογαριασμών πραγματοποιείται μέσω του ΠΣΦ, ο οποίος
αναλαμβάνει το έργο της συγκέντρωσης των παραστατικών και λοιπών δικαιολογητικών όλων
των μελών του.



Η εξόφληση των λογαριασμών των παρόχων δύναται να ενεργείται με κατάθεση σε ειδικό
προς τούτο διανεμητικό λογαριασμό του ΠΣΦ και εν συνεχεία επιμερισμό και διανομή των
αναλογούντων ποσών στα μέλη, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύουν τα
μέλη.



Οποιαδήποτε μεταβολή των όρων της σύμβασης θα γίνεται και θα αποδεικνύεται με έγγραφη
συμφωνία. Κάθε τροποποίηση γίνεται με νεότερη έγγραφη συμφωνία μεταξύ των
συμβαλλομένων αποκλειόμενης κάθε μονομερούς ενέργειας ή απόφασης.



Ο Π.Σ.Φ. δικαιούται να καταγγείλει αζημίως την παρούσα σύμβαση συνολικά για
αποδεδειγμένη παράβαση των όρων αυτής από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και μετά από υποβολή
αιτιολογημένων εξηγήσεων για τους λόγους καταγγελίας προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Η συλλογική σύμβαση αποτέλεσε βασική διεκδίκηση του Π.Σ.Φ. τα τελευταία χρόνια και προωθήθηκε
στο Υπουργείο Υγείας για να γίνει Νόμος του Κράτους (Νόμος 4461/2017) και ενδυναμώνει τον κλάδο
και την υπεράσπιση των συμφερόντων των συμβεβλημένων φυσικοθεραπευτών έναντι του ΕΟΠΥΥ.
Ο Π.Σ.Φ. καθίσταται το αποκλειστικό όργανο που θα εκπροσωπεί τους συμβεβλημένους
φυσικοθεραπευτές έναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Οι όροι της συγκεκριμένης συλλογικής σύμβασης είναι ευνοϊκότεροι σε σύγκριση με την ισχύουσα
ατομική σύμβαση.
Οι όροι της σύμβασης αποτέλεσαν σημείο διαπραγμάτευσης μεταξύ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Π.Σ.Φ., που
διήρκησε πάνω από 6 μήνες. Η συλλογική σύμβαση εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση των
Αντιπροσώπων στην Πάτρα, μετά από εισήγηση του Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. και υπογράφηκε την Τρίτη 17
Ιουλίου 2018 από τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κο Σωτήριο Μπερσίμη και τον Πρόεδρο του Π.Σ.Φ. , κο
Πέτρο Λυμπερίδη.
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