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Μήνυμα Προέδρου Π.Σ.Φ. 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Ο Απρίλιος ήταν ένας μήνας που σηματοδοτήθηκε από μια έκτακτη Γενική Συνέλευση των 

αντιπροσώπων με θεματολογία τον ΕΟΠΥΥ (ΕΚΠΥ –Σύμβαση). 

Οι αποφάσεις που ελήφθησαν, αφού εξετάστηκε πρώτα άρθρο-άρθρο τόσο ο ΕΚΠΥ όσο και 

η νέα σύμβαση, προωθήθηκαν προς τον ΕΟΠΥΥ, όπως θα δείτε μέσα από τα συνημμένα 

έγγραφα. 

Είναι γεγονός ότι μια νέα καινοτομία που υιοθέτησε ο Π.Σ.Φ. και είχε ευρεία αποδοχή από 

τα μέλη, υλοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε μέσα στον Απρίλιο, αναφέρομαι  στο βαρόμετρο 

που έχει πλέον μετρήσιμα αποτελέσματα στις ερωτήσεις που ετέθησαν στα μέλη και ήδη 

έχουν εξαχθεί πολύ χρήσιμα συμπεράσματα, που θα βοηθήσουν το Κ.Δ.Σ. να χαράξει νέα 

πολιτική. Στόχος της Διοίκησης είναι να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα για να μετράει τον «σφυγμό» και την άποψη των μελών για πολλά θέματα. 

Ήδη άρχισε η υλοποίηση κάποιων απαιτήσεων των μελών για την απλοποίηση της 

διαδικασίας ανανέωσης εγγραφής, ανανέωση του site, κ.α. 

Επίσης, μέσα στον Απρίλιο πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο η συνδιάσκεψη των 

Ευρωπαϊκών Συλλόγων, όπου η χώρα μας συμμετείχε με 3μελή επιτροπή και είχε την 

ευκαιρία να θέσει ζητήματα σοβαρά που απασχολούν τον κλάδο (θέματα εκπαίδευσης, 

άσκησης επαγγέλματος, δικαιώματα ασθενών, σχέση φυσικοθεραπευτών /ασφαλιστικών 

ταμείων σε άλλους ευρωπαϊκούς συλλόγους), επίσης υπήρξε επαφή με Ευρωπαϊκούς 

Συλλόγους για την στήριξη στην αναδιοργάνωση και τεχνογνωσία σε θέματα του δικού  μας 

συλλόγου. 

Τέλος, συνεχής ήταν οι παρεμβάσεις του Π.Σ.Φ. σε όλα τα ζητήματα που αφορούν τους 

συναδέλφους, επίσης πιστεύουμε ότι και μέσα από την προσπάθεια που κάνουμε με την 

υποβολή προτάσεων ΕΣΠΑ θα  υπάρξει σημαντικό όφελος για τα άνεργα μέλη και για την 

προώθηση της εξωστρέφειας. 

 

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ. 

Λυμπερίδης Πέτρος 

 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 
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Προς τα μέλη μας 
 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,  

Ο μήνας που μας πέρασε ήταν πλούσιος σε δράση και προβληματισμό για τον κλάδο 

μας. Συνεχίστηκαν οι κινητοποιήσεις για το ασφαλιστικό, οι συζητήσεις για την 

σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ και τον νέο ΕΚΠΥ καθώς και επαφές και πιέσεις για το 

ανθυγιεινό.  

Αυτό όμως που σηματοδότησε αυτό το μήνα ήταν η έκτακτη Γ.Σ. των Αντιπροσώπων με 

μοναδικό θέμα την νέα σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, στις σελίδες του περιοδικού θα 

διαβάσετε τις αποφάσεις που πάρθηκαν και υλοποιήθηκαν από την επιτροπή 

διαπραγμάτευσης. 

Τα μέλη του Κ.Δ.Σ. εργάστηκαν για την εξεύρεση λύσεων σε θέματα που αφορούν τον 

κλάδο,  προσπαθούν να προωθήσουν την φυσικοθεραπεία σε νέες επαγγελματικές 

δράσεις, όπως ο θεραπευτικός τουρισμός, και τα προγράμματα ΕΣΠΑ. 

Γίνεται μία συλλογική προσπάθεια για την καλύτερη λειτουργία του συλλόγου, την 

χρηστικότητα του προς τα μέλη και την επίλυση καθημερινών προβλημάτων.  

Τον επόμενο μήνα με την ανανέωση της ιστοσελίδας θα πούμε περισσότερα γι’ αυτά τα 

θέματα.  

 

 

Αυτοσμίδης Δημήτρης  

Υπεύθυνος Εκδόσεων  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 
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Ημερολόγιο δράσεων Π.Σ.Φ. 
 

 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 9/4/2016 

 

 

Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, 

στην συνεδρίασή του, στις 6 Μαρτίου 2016, πραγματοποίησε έκτακτη Γενική 

Συνέλευση των Αντιπροσώπων του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, 

κατόπιν σχετικού αιτήματος του 1/3 του αριθμού των εκλεγμένων αντιπροσώπων της, 

το Σάββατο, 9/4/2016, και ώρα 09.00-17.00, σε αίθουσα του  ξενοδοχείου «Best 

Western Museum Hotel», Μπουμπουλίνας 16, στην Αθήνα. 

 

 
 
Θέματα της Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων ήταν:  
1) Σύμβαση Ε.Ο.Π.Υ.Υ.- Ε.Κ.Π.Υ.  
2) Ασφαλιστικό  
 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 
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Συμμετοχές αντιπροσώπων έκτακτης Γ.Σ.Α.  

1.ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
2.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΣ ΤΡΥΦΩΝ 
3.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ       
4.ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ                   
5.ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                
6.ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ              
7.ΤΣΙΡΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                      
8.ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                     
9.ΜΠΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                    
10.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
11.ΜΠΟΥΡΝΟΥΣΟΥΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
12.ΜΑΡΣΕΛΛΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ (ΜΙΜΗ) 
13.ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ                    
14.ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
15.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 
16.ΚΕΦΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
17.ΚΑΛΑΜΑΣ- ΑΒΟΥΡΗΣ ΚΟΣΜΑΣ   
18.ΚΑΜΑΡΓΙΑΝΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 
19.ΖΟΥΡΜΠΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 
20.ΠΑΛΠΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
21.ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ  

22.ΒΑΣΜΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
23.ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
24.ΑΥΤΟΣΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
25.ΦΕΤΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
26.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
27.ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
28.ΠΑΤΣΙΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ   
29.ΜΑΤΙΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
30.ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   
31.ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ  
32.ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
33.ΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   
34.ΣΙΟΥΜΟΥΡΕΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
35.ΒΑΚΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ   
36.ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
37.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
38.ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
39.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 
40.ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 
41.ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   
42.ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 
1. Συμμετοχή επί του παραπεμπτικού. 
 
2. Αύξηση κατά 50% της τιμής της κατ’ οίκον συνεδρίας. 
 
3. Συμψηφισμός οφειλών. 
 
4. Συλλογική Σύμβαση. 
 
5. Μαξιλάρι Claw Back στα 2000 ευρώ. 
 
6. Κατάργηση του σχολίου στο παραπεμπτικό. 
 
7. Κάρτα υγείας με real time πίστωση και αυτόματο έλεγχο των υπερβάσεων. 
 
8. Απόδοση άμεσα όλων των οφειλών. 
 
9. Θέσπιση πρόληψης παθήσεων. 

 
10. Κοστολόγηση της φυσικοθεραπευτικής αξιολόγησης. 
 
11. Ξεκάθαρη αναφορά σε ξεχωριστό άρθρο της Σύμβασης πως οι όροι της έχουν την 
έγκριση και του ΠΣΦ, ενώ θα πρέπει να συνοδεύονται και από σχετικό έγγραφο 
αποδοχής των όρων της Σύμβασης, υπογεγραμμένο από τον ΕΟΠΥΥ και τον ΠΣΦ, 
στα πρότυπα της πρώτης Σύμβασης του Ιανουαρίου του 2012 χωρίς αλλαγή στην 
τριετία μονομερώς. 
 
12. Να εξαλειφθεί η προϋπόθεση πως αν κάποιος έχει νοσηλευτεί σε κλινική Φ.Ι.ΑΠ ή σε 
Κ.Α.Α δεν μπορεί να κάνει φυσικοθεραπεία. 
 
13. Σαφή και επίσημη ενημέρωση της δράσης του ΚΔΣ στις ΔΕ των ΠΤ και από εκεί 
σε όλα τα μέλη των Π.Τ. 
 
14. Σαφή και επίσημη ενημέρωση της δράσης του ΚΔΣ στις ΔΕ των ΠΤ και από εκεί 
σε όλα τα μέλη των Π.Τ. 
 
15. Προφύλαξη των επαγγελματικών δικαιωμάτων των συναδέλφων που δεν έχουν 
σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ. 
 
16. Τροποποίηση άρθρου 14Α1β που αφορά στη νευρογενή κύστη. Να προστεθεί η 
ακράτεια από προσπάθεια και η επιτακτική ακράτεια που προκύπτει από 
μυοσκελετικές αλλαγές, χειρουργεία πυελικού εδάφους και τοκετού. Πριν την 
ολοκλήρωση της διατύπωσης να επισημοποιηθεί από το αρμόδιο Ε.Τ. 
 
17. Κατάργηση rebate – clawback. 
 

18. Συνοδευτικό Τεχνικό Δελτίο που θα υπαγορεύει τους όρους. 
 
19. Στο άρθρο 6 του ΕΚΠΥ να προστεθεί: για την πρόληψη των πτώσεων σε άτομα 
άνω των 65 ετών, φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση κάθε τρία χρόνια μέχρι τα 75 έτη, 
και κάθε δύο χρόνια από 76 ετών και άνω. Κόστος όσο και η φυσικοθεραπευτική 
συνεδρία 15 ευρώ. 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 
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20. Στο άρθρο 10 να προστεθεί: Ασθενείς με αστάθεια πυελικού δακτυλίου και 
ασθενείς με κατάγματα δύο άκρων με αδυναμία ορθοστάτησης και βάδισης με βοήθημα 
(βακτηρίες, περιπατητούρα κτλ.). 
 
21. Στο άρθρο 14 στη φυσικοθεραπεία καθιερώνεται αποζημίωση ανά συνεδρία εντός 
της οποίας εκτελούνται οι φυσικοθεραπευτικές πράξεις (τουλάχιστον τρεις). Αυτό να 
απαλειφτεί και να μπει το διάταγμα που προβλέπει τις φυσικοθεραπευτικές πράξεις. 
 
22. Εισήγηση προς ΕΟΠΥΥ για 20’ θεραπεία. 
 
22. Ψήφιση της πρότασης του Κ.Δ.Σ. για το ασφαλιστικό. 

 

 
Το Προεδρείο της Γ.Σ.Α.  
 
Καμαργιάννη Τριανταφυλλιά 
 
Κλεινάκης Κωνσταντίνος 
 
Λεωτσάκος Γεώργιος 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 
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    Συναντήσεις του Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. 
 

 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                                                                                                                                                                                                                        
κα ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ  

ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

 

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 6/4/2016, συνάντηση αντιπροσωπείας του Π.Σ.Φ. με την 

Αναπληρώτρια Υπουργό Τουρισμού, κα. Έλενα Κουντουρά, στο Υπουργείο Τουρισμού. Εκ 

μέρους του Π.Σ.Φ. παρευρέθηκαν οι Β΄ Αντιπρόεδρος και Γεν. Γραμματέας, Γιάννης Μαρμαράς 

και Ευάγγελος Τριγώνης αντίστοιχα και η Μιμή Μαρσέλλου, μέλος της Δ.Ε. του Π.Τ. Αττικής. 

                      

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση και η διεκδίκηση της στελέχωσης των Μονάδων 

Ιαματικής Θεραπείας από φυσικοθεραπευτές. Είχε προηγηθεί η αποστολή σχετικού εγγράφου 

από τον Π.Σ.Φ. Κατά τη συνάντηση, κατατέθηκε στη κα. Υπουργό, ολοκληρωμένος φάκελος με 

τη σχετική νομοθεσία που διέπει την ιαματική θεραπεία και το επάγγελμα του 

φυσικοθεραπευτή, ενώ ενημερώθηκε πως η όποια απουσία φυσικοθεραπευτών από τις 

παραπάνω μονάδες δημιουργεί προϋποθέσεις αντιποίησης του φυσικοθεραπευτικού 

επαγγέλματος.                                                                                                                             
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Η κα. Κουντουρά, μας ενημέρωσε πως είναι στις προθέσεις του Υπουργείου η αναβάθμιση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών ιαματικής θεραπείας και η ενεργοποίηση του τουρισμού υγείας, στις 

οποίες έχουν ρόλο και οι φυσικοθεραπευτές. Για να επιτευχθούν τα παραπάνω έχει οριστεί 

επιτροπή, ενώ θα πραγματοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα η επικαιροποίηση της 

σχετικής νομοθεσίας. 

Συμφωνήθηκε να οριστεί άμεσα εκπρόσωπος του Π.Σ.Φ. που θα συνεργαστεί με την παραπάνω 

επιτροπή. Επίσης, θεωρεί αυτονόητο πως οι φυσικοθεραπευτικές πράξεις πρέπει να 

εκτελούνται από φυσικοθεραπευτές. Για τις ήδη υφιστάμενες δομές που λειτουργούν με 

προσωρινές άδειες, η κα. Υπουργός θα διερευνήσει τις δυνατότητες άμεσης παρέμβασης με τη 

νομική υπηρεσία του Υπουργείου, σε συνεργασία με τον εκπρόσωπο του Π.Σ.Φ., ενώ θα 

ακολουθήσει σύντομο νέο ραντεβού με τον Π.Σ.Φ. για ενημέρωση.  Ο Π.Σ.Φ. θα παρακολουθεί το 

θέμα με μεγάλη προσοχή, τόσο για λόγους διαφύλαξης του επαγγέλματος όσο και για λόγους 

δημόσιας υγείας. Ταυτόχρονα, θεωρούμε πως ο ιαματικός τουρισμός μπορεί να προσφέρει νέες 

θέσεις εργασίας, κυρίως στη περιφέρεια, ενώ ο κλάδος πλήττεται από μεγάλα ποσοστά 

ανεργίας. 

Ορισμός εκπροσώπου Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών 

στο Υπουργείου Τουρισμού 

 

Σε συνέχεια της συνάντησής μας, την Τετάρτη 6/4/2016, στο Υπουργείο Τουρισμού για το 

αίτημά μας που αφορά τη στελέχωση των Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας από 

φυσικοθεραπευτές, μέλη του Ν.Π.Δ.Δ. «Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών» και μετά το 

σχετικό αίτημά σας για ορισμό εκπροσώπου του Συλλόγου στο Υπουργείο σας, σας 

ενημερώνουμε πως το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Σ.Φ., αποφάσισε να ορίσει ως 

εκπρόσωπό του, τη συνάδελφο και μέλος Ευφημία Μαρσέλλου. 
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Συνεχίζουν δυναμικά τις κινητοποιήσεις ενάντια στο Ασφαλιστικό 

οι επιστημονικοί Φορείς 
 
 

Την αποφασιστικότητα τους να 
συνεχίσουν με μεγαλύτερη ένταση τις 
κινητοποιήσεις και τις αντιδράσεις 
ενάντια στις προτάσεις της 
Κυβέρνησης για το Ασφαλιστικό, 
ανέδειξαν οι εκπρόσωποι των 
επιστημονικών Φορέων της χώρας σε 
έκτακτη συνάντησή τους στα γραφεία 
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, 
τη Τρίτη, 20/4/2016.  

Τον Π.Σ.Φ. εκπροσώπησε ο Β' 
Αντιπρόεδρος, Γιάννης Μαρμαράς. 
 
Οι εκπρόσωποι των επιστημονικών 
Φορέων τόνισαν ότι μετά από τρεις 
μήνες αντιδράσεων και κινητοποιήσεων 
ενάντια στα σχεδιαζόμενα μέτρα, η 
κυβέρνηση δεν έκανε καμία αλλαγή 
αποδεκτή και παρουσίασε νομοσχέδιο σε 
σύντομη και προσχηματική δημόσια 
διαβούλευση και κατήγγειλαν ότι δεν 
είχε στην πραγματικότητα προηγηθεί 
κανένας ουσιαστικός κοινωνικός 

διάλογος για το νέο Ασφαλιστικό, όπως 
αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η 
Κυβέρνηση δεν άλλαξε τίποτε από όσα 
πρότεινε. 

Οι επιστημονικοί Φορείς σημείωσαν ότι 
επί τρίμηνο και πλέον αντιδρούν και 
κινητοποιούνται ενάντια σε ένα 
καταστροφικό για τους επιστήμονες, 
τους ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και 
την οικονομία και την κοινωνία 
σχεδιαζόμενο ασφαλιστικό σύστημα 
αλλά δεν εισακούονται. 

  
Κοινή διαπίστωση των   συμμετεχόντων 
στη συνάντηση ήταν ότι ο αγώνας 
πρέπει να συνεχιστεί ενόψει της 
κατάθεσης του νομοσχεδίου, ενώ οι 

αποφάσεις για τη μορφή των 
κινητοποιήσεων θα ληφθεί τις 
αμέσως επόμενες ημέρες. 
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Θέματα ΕΟΠΥΥ 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ CLAW BACK ΚΑΙ REBATE 

ΠΑΡΟΧΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

      

Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1052893 ΕΞ 2016/4.4.2016 Χρόνος φορολόγησης και φορολογική 

μεταχείριση των claw back και rebate ιατρού που έχει σύμβαση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Αθήνα, 4 Απριλίου 2016  

Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1052893 ΕΞ 2016  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α'  

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Τ.Κ. : 101 84 Αθήνα  

Πληροφορίες: Β. Δασουράς Τηλέφωνο : 210.3375314-5 Fax: 210. 3375001  

ΘΕΜΑ: «Χρόνος φορολόγησης και φορολογική μεταχείριση των claw back και rebate ιατρού 

που έχει σύμβαση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.». 

Σε απάντησης της από 15.3.2016 ερωτήματος σας (με fax), αναφορικά με το παραπάνω θέμα, 

σας γνωρίζουμε τα εξής: 1. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4172/2013 και την 

ΠΟΛ.1223/8.10.2015 ερμηνευτική εγκύκλιο των ως άνω διατάξεων, τίθεται ως γενικός κανόνας 

για το χρόνο κτήσης του εισοδήματος το σύστημα της δεδουλευμένης βάσης, ήτοι ο χρόνος που 

ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξης του εισοδήματος, όπως άλλωστε ίσχυε και με τις 

προϊσχύσασες διατάξεις του ν. 2238/1994. Επίσης, σύμφωνα με την προηγούμενη εγκύκλιό μας, 

τα ως άνω εφαρμόζονται και στην περίπτωση που παρέχονται υπηρεσίες στο Ελληνικό Δημόσιο 

και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται πλέον ως χρόνος 

κτήσης του εισοδήματος ο χρόνος είσπραξής του, όπως οριζόταν με τις διατάξεις της παρ. 7 του 

άρθρου 48 του ν.2238/1994. 2.  
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Περαιτέρω, με την ΠΟΛ.1113/2.6.2015 εγκύκλιό μας, οι επιχειρηματικές δαπάνες εκπίπτουν, 

εφόσον πληρούν αθροιστικά τα κριτήρια του άρθρου 22 και δεν ανήκουν στον περιοριστικό 

κατάλογο του άρθρου 23 ή της παραγράφου 4 του άρθρου 48. Αναφορικά με το χρόνο 

έκπτωσής τους, αυτές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους το οποίο 

αφορούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 (π.χ. χρόνος έκπτωσης 

ασφαλιστικών εισφορών, κ.λπ.). Οι δαπάνες των οποίων τα δικαιολογητικά εκδίδονται ή 

λαμβάνονται έως την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού και αφορούν την κλειόμενη 

χρήση επίσης εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του έτους που αφορούν. 

3. Επίσης, με την ΠΟΛ.1191/12.8.2014 αναφορικά με την φορολογική μεταχείριση των ποσών 

επιστροφής κατ' εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back) και του 

κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (rebate), από τους συμβεβλημένους 

ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν 4172/2013, 

όταν τα παραπάνω ποσά επιστροφής μπορούν να προβλεφθούν στη χρήση που αφορούν, 

βαρύνουν τη χρήση αυτή, διαφορετικά θα μειώσουν τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης εντός της 

οποίας εκκαθαρίζονται και εκδίδονται τα σχετικά στοιχεία. 

4. Κατόπιν των ανωτέρω, συνάγεται ότι εφόσον οι εκκαθαρίσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εκδόθηκαν σε 

χρόνο πριν την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογικού έτους 2015, έχετε τη 

δυνατότητα να λάβετε υπόψη σας τα στοιχεία αυτά, έτσι ώστε από τα ακαθάριστα έσοδα του 

φορολογικού έτους 2015 να έχουν αφαιρεθεί τα ποσά claw back και rebate που αφορούν το 

έτος αυτό. 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

Ευθύμιος Σαΐτης 

http://www.taxheaven.gr 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ 

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αποσταλεί στο e-dapy με μορφή μηνύματος από τον ΕΟΠΥΥ, το 

παρακάτω έγγραφο που αφορά τις οδηγίες κατάθεσης των παραπεμπτικών που αρχίζει από την 

υποβολή του μηνός Μαρτίου 2016. 

 
 

 

 
 
 

ΜΑΡΟΥΣΙ, 08.04.2016 
 

Ανακοίνωση 
 

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 

Σε συνέχεια της από 31-03-2016 Ανακοίνωσης, σας ενημερώνουμε για την διαδικασία 
Εκτύπωσης της ετικέτας που θα εκδίδεται από το Σύστημα Υποβολής e-dapy και θα επικολλάται 
στον φάκελο ή το κυτίο με τα παραστατικά που θααποστέλλονται στον ΕΟΠΥΥ και αφορούν το 
μήνα ΜΑΡΤΙΟ 2016 και μετά: 
1. Με την ολοκλήρωση της ΥΠΟΒΟΛΗΣ των Λογαριασμών στο μηχανογραφικό Σύστημα e-dapy, 
στον Πίνακα Στοιχείων Υποβολών Εγκατάστασης (Κατάσταση:«ΥΠΟΒΟΛΗ» ) εμφανίζεται η 
επιλογή «Πληροφορίες Αποστολής Κυτίου». 
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2. Πατώντας την επιλογή «Πληροφορίες Αποστολής Κυτίου», εμφανίζεται πεδίο «Ημερομηνία 
Αποστολής» και πεδίο «Αριθμός Κυτίων», όπου συμπληρώνονται αντίστοιχα η ημερομηνία 
αποστολής και ο αριθμός των φακέλων ή κυτίων που αφορούν σε κάθε υποβολή και επιλέγεται 
«Αποθήκευση». Η ενέργεια αυτή μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές επιθυμεί ο χρήστης ώστε να 
είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή η διόρθωση των πεδίων «Ημερομηνία Αποστολής» και πεδίο 
«Αριθμός Κυτίων». 
 
 

 
 

3. Μετά την συμπλήρωση των παραπάνω πεδίων εμφανίζεται στο μενού η επιλογή «Εκτύπωση 
Αυτοκόλλητου Κυτίου» και εκδίδεται η ετικέτα σε τόσα αντίτυπα όσααφορά ο «Αριθμός 
Κυτίων». Η εκτύπωση μπορεί να πραγματοποιηθεί όσες φορές επιθυμεί ο χρήστης. 

 

 
 
 

4. Η ετικέτα θα επικολλάται στο φάκελο ή το κυτίο και θα αποστέλλεται στο Κέντρο 
Εκκαθάρισης. Η ετικέτα έχει την παρακάτω μορφή: 
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Η παραλαβή των κυτίων και των φακέλων, καθώς και η έκδοση αποδεικτικού παραλαβής, στο 
Κτίριο του ΕΟΠΥΥ, Λ. Ειρήνης 54, Πεύκη ΤΚ 15121, θα αρχίσει από την Τετάρτη 20-04-2016 έως 
και την Μ. Πέμπτη 28-04-2016, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, από 09:00 – 15:00 και 
προκειμένου για την Μ. Πέμπτη 28-04-2016 από 09:00 – 13:00. 
 
Για την εξυπηρέτηση των συμβεβλημένων Προμηθευτών του ΕΟΠΥΥ, λόγω της αλλαγής της 
διαδικασίας αποστολής του φυσικού αρχείου, για τις υποβολές μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ 2016, δίδεται 
παράταση μέχρι την Μ. Πέμπτη 28-04-2016. 

 
Υπενθυμίζουμε ότι για πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω, παρακαλούμε επικοινωνήστε στα: 
 
 Για θέματα τεχνικής φύσεως και χρήσεως της εφαρμογής: 
Διεύθυνση Πληροφορικής στο email: edapy@eopyy.gov.gr 
 
 Για θέματα επιχειρησιακής φύσεως και διαδικασιών 
Διεύθυνση Ελέγχου και Εκκαθάρισης στο email: d18@eopyy.gov.gr 

 

     

 

 

 

 

Ανάρτηση από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  με  ερωτήσεις – απαντήσεις: 
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α/α ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1. Α) Το τιμολόγιο που εκδίδεται πρέπει να 
εσωκλείεται στο φάκελο ή στην κούτα; 
Β) Οι συμβεβλημένοι ιατροί, με 
συμβάσεις επισκέψεων, δεν 
καταχωρούσαν ηλεκτρονικά το 
φορολογικό στοιχείο. 
Το καταχωρούσαν οι ΠΕ.ΔΙ. Τι πρέπει να 
κάνουν από την υποβολή μηνός Μαρτίου 
2016; 

Α) Θα περιλαμβάνεται στην αποστολή μαζί με τα 
υπόλοιπα δικαιολογητικά. 
Β) Το e-dapy θα επιτρέπει την ηλεκτρονική 
καταχώρηση τιμολογίου σε όλους τους 
παρόχους, μετά την 20.04.2016. Οι 
συμβεβλημένοι ιατροί 
πρέπει να καταχωρούν στο σύστημα οι ίδιοι, το 
φορολογικό παραστατικό που εκδίδουν και να 
εσωκλείουν το πρωτότυπο στο φάκελο με το 
υπόλοιπο φυσικό αρχείο. 

2. Οι συμβεβλημένοι πάροχοι πρέπει να 
εσωκλείουν και το αποδεικτικό υποβολής 
στο e-dapy; 

Α) Για τους μήνες 1 και 2/16, το αποδεικτικό 
ηλεκτρονικής υποβολή βρίσκεται στο φυσικό 
αρχείο, επομένως ούτως ή άλλως, θα αποσταλεί 
στο Κέντρο Εκκαθάρισης. 
Β) Από τον 1/16 και μετά, δεν απαιτείται η 
αποστολή και του αποδεικτικού ηλ. υποβολής. 

3. Ο πάροχος υποχρεούται να αποστείλει 
Φορολογική και Ασφαλιστική 
Ενημερότητα; 

Η διαχείριση της φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενημερότητας, μέσω των ΠΕ.ΔΙ., θα γίνεται με 
τον ίδιο τρόπο που γινόταν μέχρι σήμερα. 

4. Α) Οι διαστάσεις φακέλων ή/και κυτίων 
που αναφέρονται στην ανακοίνωση είναι 
υποχρεωτικές; Κάποιοι πάροχοι 
αναφέρουν ότι δεν είναι εύκολη η 
ανεύρεσή τους στην ελεύθερη αγορά σε 
αυτές τις διαστάσεις. 
Β) Οι εκτυπώσεις παραστατικών του 
φυσικού αρχείου από τον πάροχο, μπορεί 
να γίνουν σε χαρτί διαστάσεων Α5 ή θα 
υπάρχει πρόβλημα στην ψηφιοποίησή 
τους; 

A. Οι διαστάσεις των φακέλων ως προς τα 
μέγιστα τουλάχιστον μεγέθη είναι δεσμευτικές. 
Οι διαστάσεις των κουτιών που αναφέρονται 
στην πρώτη ανακοίνωση επελέγησαν βάσει του 
σχεδιασμού της αποτελεσματικής 
αρχειοθέτησης 
τους στη συνέχεια της διαδικασίας. 
Επειδή υπήρχε πλήθος ερωτημάτων για τα 
μεγέθη των χαρτοκιβωτίων της πρώτης 
ανακοίνωσης μπορείτε, εφόσον είναι εφικτό, να 
συσκευάζετε αποκλειστικά τα δικαιολογητικά σε 
κουτί με διαστάσεις 35 Πλάτος Χ 35 Μήκος Χ 31 
Ύψος. Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό μπορείτε 
να συσκευάζετε σε κουτί οποιονδήποτε 
διαστάσεων. 
B. Οι εκτυπώσεις σε χαρτί Α5 μπορεί να 
δημιουργήσει πρόβλημα στην ψηφιοποίηση 
τους. 

5. Τοποθέτηση στην κούτα ή στο φάκελο με 
ημερολογιακή σειρά. Για ποια ημερομηνία 
πρόκειται; (π.χ. έκδοσης, εκτέλεσης, 
κ.λ.π.) 

Α) Πρόκειται για την ημερομηνία εκτέλεσης των 
παραπεμπτικών ιατρικών πράξεων στο e-dapy. 
Η ημερομηνία αυτή μπορεί να συμπίπτει με την 
ημερομηνία καταχώρησης, μπορεί και όχι. Το 
ίδιο ισχύει και για τις ιατρικές επισκέψεις και για 
την εκτέλεση ιατρικών πράξεων Π.Φ.Υ. σε 
δημόσιες και ιδιωτικές δομές νοσηλείας. 
Β) Για την κλειστή περίθαλψη η ημερολογιακή 
σειρά αφορά στην έκδοση του εξιτηρίου. Όλα τα 
εξιτήρια, με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά της 
νοσηλείας, τοποθετούνται ανά ημερομηνία 
έκδοσης, ανεξάρτητα από την κλινική (τμήμα) 
από την οποία προέρχονται και ανεξάρτητα από 
το αναφορούν δαπάνες νοσηλείας εντός ή εκτός 
ΚΕΝ. Και στις δύο περιπτώσεις δεν απαιτείται 
και χειρόγραφη αρίθμηση των δικαιολογητικών. 
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6. Η διαδικασία εκκαθάρισης που θα 
ξεκινήσει αφορά και τα κρατικά 
νοσοκομεία (ανοικτή και κλειστή 
περίθαλψη); 

Η διαδικασία αποστολής του φυσικού αρχείου 
από τον Ιανουάριο 2016 (δεσμευτικά από την 
υποβολή 1/16) αφορά και τα κρατ. νοσοκομεία. 

     7. Α) Πώς θα αποδεικνύεται η παραλαβή 
των υποβολών στις κούτες ή /και στους 
φακέλους από το κέντρο εκκαθάρισης 
από την υποβολή Μαρτίου και μετά ; 
Β) Πώς θα αποδεικνύεται ότι το φυσικό 
αρχείο παρελήφθη από το κέντρο 
εκκαθάρισης «ανέπαφο»; 
Γ) Τι προβλέπεται στην περίπτωση κατά 
την οποία χαθεί ο φάκελος με ευθύνη της 
μεταφορικής; 

Α) Με την παραλαβή του φακέλου ή της κούτας, 
θα εκδίδεται ηλεκτρονικά πρωτόκολλο 
κατάθεσης του φυσικού αρχείου το οποίο θα 
αποστέλλεται στον πάροχο είτε ηλεκτρονικά 
μέσω e-dapy, είτε θα παραδίδεται όταν ζητείται 
στην εταιρεία ταχυδρομικών υπηρεσιών 
προκειμένου να το επιστρέψει στον πάροχο. 
Β,Γ) Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είναι υπεύθυνος για την 
ακεραιότητα του φυσικού αρχείου που 
παρέλαβε από την ημερομηνία παραλαβής και 
μετά. Μέχρι την έκδοση του πρωτοκόλλου 
κατάθεσης, υπεύθυνος για την ακεραιότητα του 
περιεχομένου της αποστολής είναι ο πάροχος και 
η επιλεγείσα από αυτόν εταιρεία ταχ υπηρεσιών. 

8. Σε αυτή τη φάση, θα αποσταλούν και 
εκπρόθεσμοι λογ/σμοί (εκπρόθεσμες 
υποβολές), οι οποίες αφορούν τόσο 
στους δημόσιους παρόχους, όσο και σε 
κάποιους ιδιωτικούς και έχουν υποβληθεί 
εντός του έτους 2016; 

Θα αποσταλούν, και οι εκπρόθεσμοι λογ/σμοί, με 
την ένδειξη «ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ» επί του 
φακέλου που αφορούν τις χρεώσεις 
αποκλειστικά του Ιανουαρίου 2016 και εφεξής. 

9. Πότε θεωρείται εμπρόθεσμη η υποβολή 
του φυσικού αρχείου στο κέντρο 
εκκαθάρισης; 

Η ημερομηνία παράδοσης στην εταιρεία ταχυδρ. 
υπηρεσιών αρκεί αυτή να είναι μέχρι την και την 
20η του επόμενου μήνα, του μήνα υποβολής. 

   10. ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (δαπάνες 
ανοιχτής και κλειστής περίθαλψης). Πώς 
θα γίνει η διαχείριση αυτών των 
δαπανών; Υπενθυμίζεται ότι οι δαπάνες 
αυτές υποβάλλονται σε ξεχωριστό 
αρχείο, εκτός του αρχείου με τα 
πρωτότυπα δικαιολογητικά, από τους 
παρόχους. 

Οι φάκελοι που έχουν κατατεθεί στις ΠΕ.ΔΙ. και 
περιλαμβάνουν τα αντίγραφα των 
δικαιολογητικών δαπανών των ευρωπαίων 
ασφαλισμένων, ανοικτής και κλειστής 
περίθαλψης Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2016, 
θα κρατηθούν στις ΠΕ.ΔΙ. για τις εργασίες που 
έχουν καθοριστεί από τα σχετικά γενικά 
έγγραφα του Οργανισμού. Οι αντίστοιχοι 
φάκελοι αντιγράφων Μαρτίου 2016 και εφεξής 
επίσης θα κατατίθενται στις ΠΕ.ΔΙ. με το 
πρωτόκολλο της κατάθεσης των πρωτότυπων 
δικαιολογητικών, μετά την αποστολή αυτών με 
την νέα διαδικασία. 

   11. Από την 01/01/2015 οι ΠΕ.ΔΙ. κάνουν 
εκκαθάριση στο 100% των λογαριασμών 
παρόχων της κατηγορίας Μ.Χ.Α. – Μ.Τ.Ν. 
και των προμηθευτών τους. 
Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή της Μ.Χ.Α.- 
Μ.Τ.Ν. συσχετίζεται για την εκκαθάριση 
με την υποβολή του/των προμηθευτή 
/των τους. Τα αντίστοιχα φυσικά αρχεία 
(της Μονάδας και του προμηθευτή) 
πρέπει να αποστέλλονται συσχετισμένα, 
προκειμένου να ελέγχονται ταυτόχρονα; 

Α) Για 1-2/2016 οι ΠΕ.ΔΙ. θα πρέπει να 
αποστείλουν τις υποβολές συσχετισμένες. 
Δηλαδή στην κατάσταση που θα αποστείλουν να 
έχουν αναγράψει δίπλα στον αριθμό υποβολής 
της Μ.Χ.Α.– Μ.Τ.Ν. και τον αριθμό υποβολή 
του/των προμηθευτή/τών τους. 
Β) Από τον μήνα Μάρτιο και μετά, η Μ.Χ.Α. – 
Μ.Τ.Ν. πρέπει να έρχεται σε συνεννόηση με τους 
προμηθευτές τους, προκειμένου να επιλεγεί από 
αμφότερους μία εταιρεία ταχυδρ. υπηρεσιών και 
οι υποβολές να αποστέλλονται συσχετισμένες. 
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   12. Στην περίπτωση κατά την οποία θα 
υπάρξουν περικοπές και απαιτείται η 
έκδοση πιστωτικών τιμολογίων, τα πιστ. 
τιμολόγια που θα κατατίθενται 
/αποστέλλονται, στην ΠΕ.ΔΙ. ή στην Κ.Υ.; 

Τα πιστωτικά τιμολόγια, μετά την εκκαθάριση 
των δαπανών, θα κατατίθενται στην υπηρεσία 
που θα οριστεί, από την Δ/νση Οικονομικών, 
στις οδηγίες που θα ακολουθήσουν. 

   13. Ποιες είναι ή πως ορίζονται οι μη 
αποδεκτές δαπάνες, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του αρ.90 του Ν.4368/2016; 

Μη αποδεκτές δαπάνες μπορεί να προκύψουν 
είτε από τον διοικητικό – οικονομικό έλεγχο, είτε 
από τον κλινικό – ιατρικό έλεγχο. Έτσι: 
Α) Παραπεμπτικό για την εκτέλεση ιατρ. πράξης, 
μπορεί να περικοπεί εάν π.χ. δε φέρει θεώρηση 
ελεγκτή (όπου απαιτείται), εάν φέρει την ένδειξη 
«δεν εκτελείται σε ιδιώτη πάροχο» για τους ιδ. 
παρόχους, εάν φέρει αλλοιώσεις, κ.λ.π. Ομοίως, 
δαπάνη κλειστής νοσηλείας μπορεί να περικοπεί 
εάν π.χ. δεν υπάρχει τιμολόγιο ή φύλλο 
παρατηρητηρίου τιμών για τη χρέωση υλικού 
στις περιπτώσεις χρέωσης με ημερήσιο νοσήλιο, 
η απουσία απόφασης ΚΕ.Σ.Υ. για την έγκριση 
υλικού ή πρακτικού χειρουργείου, για τις 
περιπτώσεις χρέωσης συγκεκριμένων Κ.Ε.Ν. κλπ 
Β) Ο κλινικός έλεγχος θα αφορά π.χ. στην επιστ. 
τεκμηρίωση της συσχέτισης των κωδικών 
διάγνωσης με την ιατρική πράξη που 
εκτελέστηκε, στο Κ.Ε.Ν. που χρεώθηκε (ειδικά 
για τα χειρουργικά Κ.Ε.Ν. σε συσχετισμό με το 
πρακτικό χειρουργείου), στην αναγκαιότητα 
παράτασης της νοσηλείας κλπ 

   14. Στην περίπτωση κατά την οποία έχει ήδη 
γίνει από τις ΠΕ.ΔΙ. πρόχειρος λογιστικός 
έλεγχος για τον 1-2/2016, θα πρέπει να 
ακυρωθεί; 

Ναι. 

   15. Στην περίπτωση κατά την οποία έχει 
γίνει εκκαθάριση στο 100% σε Μ.Χ.Α.–
Μ.Τ.Ν. και ο προμηθευτής τους και έχει 
εκδοθεί πράξη εκκαθάρισης, ακυρώνεται; 

Ναι. 

   16. Οι ιατροί συμβεβλημένοι με τον 
Οργανισμό για επισκέψεις και πράξεις 
πρέπει να υποβάλλουν 2 φακέλους; Έναν 
για τις πράξεις, έναν για τις επισκέψεις; 

Ναι. 

   17. Οι δαπάνες μηνός Απριλίου 2016 
καταχωρούνται κανονικά; 

Ναι. 

   18. 

 
 
 

 
 
 

 

Εάν ιδιώτης πάροχος με σύμβαση 
κατηγορία Ιδ. Διαγν. Εργ/ριο, 
διαπιστώσει ότι σε παραπεμπτικό που 
έχει εκδοθεί ο παραγγέλων ιατρός έχει 
υπερβεί τα όρια συνταγο/σης αλλά το 
παραπεμπτικό δε φέρει την ένδειξη «δεν 
εκτελείται σε ιδιώτη πάροχο», πρέπει να 
αναζητήσει και να εκτελέσει όσες πράξεις 
βρίσκονται (σε αριθμό) εντός των ορίων 
συνταγο/σης της ειδικότητας του 
παραγγέλοντος; 

Όχι, δεν προβλέπεται από την Υ.Α. ότι ο εκτελών 
ιατρός δύναται να επιλέξει ιατρικές πράξεις που 
θα εκτελέσει από το παραπεμπτικό. Τις πράξεις 
που κρίνει ότι πρέπει να εκτελεστούν τις 
επιλέγει ο θεράπων. Εφόσον το παραπεμπτικό 
δεν φέρει την ένδειξη «δεν εκτελείται σε ιδιώτη 
πάροχο», η εκτέλεσή του προχωρά κανονικά. 
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19. 

Στην περίπτωση κατά την οποία το ίδιο 
παραπεμπτικό (με τον ίδιο μοναδικό 
αριθμό), αναπτύσσεται σε 2 ή 3 σελίδες, 
θα πρέπει να τεθεί συνδετήρας, ή δύναται 
να γίνει συρραφή; 

Α) Στις οδηγίες που σας έχουν αποσταλεί, 
αναφέρεται ότι είναι προτιμητέα η χρήση 
συνδετήρα, έτσι ώστε να είναι ευκολότερο το 
σκανάρισμα των παραστατικών. Παρακαλείσθε, 
να ακολουθήσετε την οδηγία, εφόσον δεν είναι 
ανέφικτο. Στην ανακοίνωση προς τους παρόχους 
ζητήθηκε ως επιθυμητό «οι σελίδες των 
παραστατικών να μην είναι συραμμένες, αλλά 
πιασμένες με συνδετήρα για την καλύτερη 
διαχείριση τους». Η παράκληση αφορά τη 
διαχείριση του έργου και ιδιαίτερα την 
ψηφιοποίηση του φυσικού αρχείου, αφού η 
ψηφιοποίηση συραμμένων δικαιολογητικών 
απαιτεί πολλαπλάσιο χρόνο. 
Β) Στις περιπτώσεις όπου σε έναν Α.Μ.Κ.Α. έχουν 
εκδοθεί 2 ή και 3 διαφορετικά (με διαφορετικό 
μοναδικό αριθμό) παραπεμπτικά, δεν χρειάζεται 
να τεθεί συνδετήρας. Η επιλογή του δείγματος 
γίνεται με αριθμό παραπεμπτικού στην 
επιλεγείσα από το σύστημα ημερομηνία. 

    
20. 

Ο Μάρτιος 2016 που θα αποσταλεί στο 
κέντρο εκκαθάρισης στην Πεύκη, αλλά 
και οι επόμενοι μήνες που θα 
αποσταλούν στο σημείο που θα 
υποδειχθεί, δύνανται να παραδοθούν από 
τον ίδιο τον πάροχο και όχι με εταιρεία 
ταχυδρ. υπηρεσιών; 

Ναι. 

    
21. 

Επιτρέπεται να υπάρχουν σχόλια από τον 
παραγγέλοντα ιατρό στο σώμα του 
ηλεκτρονικού παραπεμπτικού; 

Ναι. 

    
22. 

Εάν τα παραστατικά δεν χωρούν σε ένα 
φάκελο, επιτρέπεται η χρήση 
περισσότερων από έναν, φακέλους; 

Ναι όπως έχει προβλεφθεί και στην σχετική 
ανακοίνωση. 

    
23. 

Μπορεί να αρχίσει άμεσα η αποστολή 
μηνός Μαρτίου 2016 στο κέντρο 
εκκαθάρισης της Πεύκης;  

Όχι. Η αποστολή μηνός Μαρτίου 2016 θα αρχίσει 
μετά την 20.04.2016, σύμφωνα με την 
ανακοίνωση που σας έστειλε ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

    
24. 

Μπορώ να καταχωρήσω σήμερα δαπάνες 
Μαρτίου 2016, δηλαδή να συνεχίσω την 
υποβολή του Μαρτίου 2016, με την 
υποχρέωση να έχω παραδώσει το φυσικό 
αρχείο στη υπηρεσία ταχυδρομικών 
υπηρεσιών και να έχω αποδεικτικό 
ηλεκτρονικής υποβολής, έως και την 
28.04.2016; 

Ναι. 

    
25. 

Τι πρέπει να προσέχουν οι 
συμβεβλημένοι πάροχοι πριν την 
παράδοση ή την αποστολή του φυσικού 
αρχείου. 

Οι συμβεβλημένοι πάροχοι θα πρέπει να έχουν 
την συνήθη μέριμνα και επιμέλεια για την 
πληρότητα (φορολογικά στοιχεία και 
δικαιολογητικά δαπανών) του φυσικού αρχείου 
του λογαριασμού τους. 

  Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 04/04/2016 
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26. 

Πότε θα ολοκληρώνεται ο έλεγχος της 
εκάστοτε τρέχουσας υποβολής. 

Στόχος είναι η ολοκλήρωση του ελέγχου και της 
εκκαθάρισης της εκάστοτε τρέχουσας υποβολής 
εντός μηνός από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής, αλλά και η συνεχής αξιολόγηση, 
βελτίωση και απλοποίηση της διαδικασίας. 

    
27. 

Θα πρέπει να γίνει κάποιου είδους 
διαχείριση της απόδειξης παροχής 
υπηρεσιών που εκδίδεται από τον 
πάροχο Π.Φ.Υ. ή Δ.Φ.Υ. προς τον 
δικαιούχο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και αφορά στη 
συμμετοχή του στην αντίστοιχη δαπάνη 
(εκτέλεση ιατρικών πράξεων ή νοσήλια 
για τους ιδιώτες παρόχους οι οποίοι 
κρατούν 
συμμετοχή); 

Η απόδειξη παροχής υπηρεσιών με τη συμμετοχή 
του δικαιούχου στην υπηρεσία υγείας που 
παρασχέθηκε και αποζημιώνει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δεν 
έχει καμία σχέση με την υποβολή του φυσικού 
αρχείου στο κέντρο εκκαθάρισης. Αποτελεί 
φορολογική υποχρέωση του παρόχου και δεν 
επηρεάζει τη διαδικασία εκκαθάρισης. 

    
28. 

Με την νέα διαδικασία θα πρέπει να 
αναγράφονται άλλα στοιχεία πελάτη στα 
φορολογικά στοιχεία ; 

Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στα στοιχεία πελάτη 
στα φορολογικά στοιχεία. 

  Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 04/04/2016 
 

 
 
 
ΦΕΚ 1115Β 19.4.2016 Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου Συνταγογράφησης και 
Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων 

 
http://www.psf.org.gr/news_details.php?id=3905&catid=10 
 

 

 

 

Ψηφιακή καταχώρηση στο e-dapy του φορολογικού παραστατικού 

για την ηλεκτρονική υποβολή 

 
Έχουν σταλεί συγκεκριμένες οδηγίες στο e-dapy για τον τρόπο καταχώρησης. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας Ελεγκτικού Κέντρου ΕΟΠΥΥ: 210-8068604, 210-8068629, 210-8068635 και 
210-8068529. 

Οδηγίες: http://www.psf.org.gr/news_details.php?id=3918 
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Αντιδρούμε στην απόφαση της Κυβέρνησης για την μεταφορά 

των αποθεματικών του ΕΟΠΥΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος 
 

Με θλίψη πληροφορηθήκαμε την απόφαση της κυβέρνησης να μεταφέρει τα αποθεματικά του 
ΕΟΠΥΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος. 
Η μεταφορά των αποθεματικών στην Τράπεζα της Ελλάδος αυτόματα σημαίνει παύση των 
πληρωμών στους συμβεβλημένους παρόχους Υγείας, που προσφέρουν υπηρεσίες στους 
ασφαλισμένους της χώρας. 
Η δυσμενής οικονομική κατάσταση των 2.400 συμβεβλημένων φυσικοθεραπευτών γίνεται 
ακόμη δυσμενέστερη. 
Ύστερα από την αφαίμαξη των παρόχων, λόγω των μνημονιακών μέτρων του rebate & 
clawback, με το πρόσχημα των ετήσιων κλειστών προϋπολογισμών (λες και η αρρώστια 
επιδέχεται περιορισμό), έρχεται τώρα αυτή η απόφαση να δημιουργήσει την απόλυτη 
καταστροφή και να εκθέσει πλήρως τα μέλη μας, καθώς είναι αδύνατον να καλυφθούν οι 
φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους, οι υποχρεώσεις τους έναντι των Τραπεζών 
και έναντι των εργαζομένων που απασχολούν. 
Όσες καλές προθέσεις και να έχει η διοίκηση του οργανισμού, δυστυχώς η έλλειψη 
ρευστότητας θα μας κάνει να ξαναζήσουμε μαύρες μέρες και η Ανάσταση δεν θα έρθει ποτέ. 
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ 

ΕΟΠΥΥ 
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΣΧΟΛΙΩΝ 

ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

 

Σχετικά με την υπ. αριθμ.  πρωτ. οικ. 9891/11-3-2013 εγκύκλιο της  Γενική Διεύθυνση 

Οργάνωσης και Σχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ, με θέμα «Ορθή αναγραφή παραπεμπτικών 

φυσικοθεραπείας», με την οποία επιβλήθηκε η υποχρεωτική αναγραφή πράξεων 

φυσικοθεραπείας (σχόλιο) στο ηλεκτρονικό παραπεμπτικό:  

      Σας ενημερώνουμε ότι με τον Νόμο 4316/2014, άρθρο 34, προβλέπεται: 

Άρθρο 34 

Επιλογή και εκτέλεση φυσικοθεραπτικών πράξεων 

 

Η παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 3329/2005, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φυσικοθεραπείας των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων της χώρας αξιολογούν, επιλέγουν και εκτελούν τις πράξεις φυσικοθεραπευτή, όπως 

αυτές προβλέπονται στο β.δ. 411/1972, το π.δ. 29/1987 και το π.δ. 90/1995, όπως ισχύουν, και 

περιέχονται κοστολογημένες στο Κεφάλαιο «Φυσικοθεραπείες» του π.δ. 157/1991, όπως 

ισχύει, σύμφωνα με γραπτή διάγνωση ή γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού, στους χώρους 

όπου εργάζονται κατά την κείμενη νομοθεσία.».                                                                                                                   

Με βάση τα ανωτέρω, θα πρέπει η προαναφερόμενη εγκύκλιος να αποσυρθεί, καθώς ο Νόμος 

επιβάλλει η επιλογή των φυσικοθεραπευτικών πράξεων να γίνεται από τον φυσικοθεραπευτή. 

 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Καταρχήν, χαιρετίζουμε την απόφασή σας να εκκαθαρίζονται από τον ΕΟΠΥΥ οι μηνιαίες 

υποβολές με δειγματοληπτικό έλεγχο στο 100%.  

Θέλουμε όμως να σας καταθέσουμε τους κάτωθι προβληματισμούς: 

1. Παρατηρούνται περιπτώσεις συμβεβλημένων φυσικοθεραπευτών που λόγω αμέλειας δεν 

έχουν σφραγίσει και υπογράψει τα παραπεμπτικά, σύμφωνα με τα ισχύοντα αυτά τα 

παραπεμπτικά πιθανόν να ακυρωθούν. 

2. Παρατηρούνται περιπτώσεις, που ενώ τα παραπεμπτικά φυσικοθεραπείας έχουν εγκριθεί 

από τον ελεγκτή ιατρό, δεν πληρούσαν τις διατάξεις του ισχύοντος ΕΚΠΥ, π.χ. παραπεμπτικά 

κατ’ οίκον δεν συνοδεύονταν από την ειδική γνωμάτευση ιατρού.   

Θεωρούμε ότι σ’ αυτήν την περίπτωση θα έπρεπε την ευθύνη της τήρησης των διατάξεων να 

έχει αποκλειστικά ο ελεγκτής ιατρός, σύμφωνα με το ισχύον Π.Δ.  121/2008: 
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Άρθρο 3 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 

1. Οι αρμόδιοι ελεγκτές ιατροί κάθε ασφαλιστικού οργανισμού οφείλουν να ελέγχουν τη 

συνταγογράφηση εφαρμόζοντας τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος, τα 

προβλεπόμενα στους κανονισμούς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των οικείων οργανισμών, 

τη σχετική γενική νομοθεσία και τις εγκυκλίους των αρμοδίων Υπουργείων και των 

ασφαλιστικών οργανισμών που εκδίδονται κάθε φορά περί του τρόπου, χρόνου και όρων 

παροχής φαρμακευτικής περίθαλψης. 

Επειδή, οι δύο παραπάνω περιπτώσεις οδηγούν στην απόρριψη παραπεμπτικών 

φυσικοθεραπείας, τα οποία έχουν εκτελεστεί κανονικά, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ληφθεί 

μέριμνα για την διευθέτηση των ανωτέρω. 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ 

 
 
Ως γνωστόν τίθεται σε εφαρμογή το σχέδιο για την εκκαθάριση των παραπεμπτικών 
φυσικοθεραπείας στο 100% με δειγματοληπτικό έλεγχο από τον 1/2016, ενώ οι υποβολές του 
Μαρτίου 2016 και μετά θα αποστέλλονται από τους φυσικοθεραπευτές στο ελεγκτικό κέντρο.  
 
Θεωρούμε ότι η αποστολή των παραπεμπτικών δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να επιβαρύνει 
τον πάροχο,  θα έπρεπε τα παραπεμπτικά να κατατίθενται στις Τοπικές ΠΕΔΙ και να 
αποστέλλονται ομαδικά από την Υπηρεσία. 
 
Επίσης, λόγω της ασάφειας των οδηγιών, θέλουμε να μας διευκρινίσετε τα παρακάτω: 
 
1. Αν τα παραπεμπτικά θα αρχειοθετούνται σύμφωνα με την ημερομηνία έκδοσης ή την 
ημερομηνία εκτέλεσης, καθώς στο e-δαπυ καταχωρούνται κατά σειρά με την ημερομηνία 
εκτέλεσης. 
 
2. Κατά την εκτύπωση του εντύπου που θα επικολλείται στο φάκελο της μηνιαίας υποβολής 
εμπεριέχονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως το συνολικό ποσό της δαπάνης το οποίο 
εκτός των άλλων είναι και εικονικό, καθώς τελικά ο πάροχος εισπράττει το 50% τούτου. 
Θεωρούμε ότι το έντυπο που θα εκδίδει το e-δαπυ δεν πρέπει να έχει το ποσό και άλλα 
προσωπικά δεδομένα. 
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ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΣΤΟΥΣ 

ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ 

 

Στις 18-08-2014 εκδόθηκε υπ’ αριθμ. Υ9/οικ. 7052  Υπουργική Απόφαση «Βραχυπρόθεσμα και 

Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων» η 

οποία καθορίζει τα ποσοστά εκπτώσεων στους συμβεβλημένους παρόχους με τον ΕΟΠΥΥ. 

Στις υπηρεσίες ανοιχτής περίθαλψης στις περιπτώσεις των Ιατρών κατά πράξη  για κάθε 

αυτοπαραπομπή ορίζεται ποσοστό rebate 40%. Αυτό το ποσοστό δεν εφαρμόζεται ούτε στην 

περίπτωση των φυσικοθεραπευτών και των εργαστηρίων φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης 

(Ομάδα C1), ούτε και στις υπηρεσίες Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Ανοιχτής 

Περίθαλψης (Ομάδα C2). Είναι γνωστό, ότι παραπεμπτικά για εκτέλεση φυσικοθεραπείας εκδίδονται 

και από φυσιάτρους, οι οποίοι έχουν την παράλληλη δυνατότητα να τα εκτελούν στον επαγγελματικό 

του χώρο, στο πλαίσιο ενός συστήματος «αυτοπαραπομπής». 

Εν προκειμένω, χαρακτηριστικές και εξαιρετικά κρίσιμες αποβαίνουν οι διατάξεις του άρθρου 3 της υπ’ 

αριθμ. Υ9/οικ. 70521/14-08-2014 Απόφασης του Υπουργού Υγείας (Βραχυπρόθεσμα και 

Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων, 

ΦΕΚ Β΄ 2243/18-08-2014), σύμφωνα με τις οποίες « … Όσες εξετάσεις συνταγογραφούνται και 

εκτελούνται από τον ίδιο ιατρό (αυτο-παραπομπές) αποζημιώνονται, με ειδική τιμή που 

αντιστοιχεί στο 60% των κάθε φορά ισχυουσών τιμών αποζημίωσης του ΕΟΠΥΥ. Το ίδιο ισχύει 

και για περιπτώσεις κέντρων στα οποία εκτελούνται εξετάσεις που έχουν συνταγογραφηθεί 

από ιατρούς που έχουν σχέση μετοχική ή εργάζονται ως υπάλληλοι ή συνεργάζονται με 

οποιαδήποτε εργασιακή σχέση με το κέντρο…».  

Ενόψει των ανωτέρω διατάξεων, θεωρούμε ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται πλήρως και ορθώς στις 

περιπτώσεις αυτοπαραπομπής:  

1) Εκ μέρους των φυσιάτρων για την εκτέλεση συνεδριών φυσικοθεραπείας (51000047).  

2) Επίσης, θα πρέπει να εφαρμόζεται στις περιπτώσεις αυτοπαραπομπής και εκτέλεσης των 

πράξεων tens, laser, biofeedback που παραχωρήθηκε με την υπ’ αρ. 117/27-5-2013 απόφαση του 

Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Σχεδιασμού και εκτελούνται σαν ιατρικές πράξεις με 15% συμμετοχή 

ασθενούς και χωρίς την απαραίτητη θεώρηση από ελεγκτή ιατρό. 

3) Καθώς και στις περιπτώσεις παραπομπής σε ΚΑΑ για εκτέλεση παραπεμπτικών από ιατρούς 

που διατηρούν εργασιακές σχέσεις με το ΚΑΑ. 

Δεν γνωρίζουμε αν εφαρμόζετε ποσοστό 40% αυτοπαραπομπής και δεν μπορούμε να κατανοήσουμε 

βάσει ποιάς λογικής δεν θα πρέπει να ενταχθούν οι συγκεκριμένες περιπτώσεις στην επιβολή rebate 

40% αν δεν εφαρμόζεται. 

Γιατί: Η λογική της μη ρητώς αναφερόμενης  εφαρμογής στις παραπάνω περιπτώσεις, στην 

παράγραφο που καθορίζει τα ποσοστά rebate 40% , δεν φαίνεται να είναι λογική καθώς ο γενικός 

τίτλος της Υπ. Απόφασης  Υ9/οικ. 70521/14-08-2014  «Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα 

Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων» σε καμιά περίπτωση δεν 

αναφέρει τον όρο φυσικοθεραπεία, όμως εφαρμόζεται τόσο για τις ειδικότητες που συνταγογραφούν 

όσο και για τα όρια του τίθενται στο άρθρου 3» Όρια και έλεγχοι συνταγογραφούμενων εξετάσεων» 

και έχουν ενσωματωθεί στο ΗΔIΚΑ e−prescription για τις φυσικοθεραπείες. 

Εκτός αυτού οι περιπτώσεις της παραπομπής και εκτέλεσης των παραπάνω πράξεων και συνεδριών 

αποτελεί κατά την άποψή μας τον ορισμό της αυτοπαραπομπής που δεν δύναται να εξαιρούνται. 
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ e-dapy ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 

ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ 

 

Είναι γεγονός ότι, ο ΕΚΠΥ προβλέπει την δυνατότητα χορήγησης στους ασφαλισμένους του 

ΕΟΠΥΥ, συνεδριών φυσικοθεραπείας, οι οποίες σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να ξεπερνούν 

σε κάθε παραπεμπτικό τον αριθμό 12 . 

Επίσης, δύναται να χορηγούνται μέχρι 2 φορές το χρόνο και όχι σε μικρότερο διάστημα των 30 

ημερών του πρώτου παραπεμπτικού από το δεύτερο. 

Θεωρούμε ότι οι παραπάνω περιπτώσεις πρέπει να ενσωματωθούν στο e-dapy από την ΗΔΙΚΑ. 

Συγκεκριμένα: 

1) Να μην εκδίδεται 3ο παραπεμπτικό μέσα στο ίδιο έτος (με τον ισχύοντα ΕΚΠΥ) παρά μόνον 

στις ειδικές περιπτώσεις α, β, γ που προβλέπονται στον ΕΚΠΥ, για τις ειδικές περιπτώσεις  

μπορεί να προβλεφθεί ειδικός κωδικός ένδειξης για να ξεμπλοκάρει το σύστημα  π. χ. 

      Α1 περιπτώσεις ειδικής κατηγορίας α) με εφαρμογή σε εργαστήριο, 

Α2 περιπτώσεις ειδικής κατηγορίας α) με εφαρμογή κατ’ οίκον, 

Β1 περιπτώσεις ειδικής κατηγορίας β) με εφαρμογή στο εργαστήριο, 

Β2  περιπτώσεις ειδικής κατηγορίας β) με εφαρμογή κατ’ οίκον, 

Γ1 περιπτώσεις ειδικής κατηγορίας γ) με εφαρμογή στο εργαστήριο, 

Γ2 περιπτώσεις ειδικής κατηγορίας γ) με εφαρμογή κατ’ οίκον. 

2) Να μην υπάρχει δυνατότητα χορήγησης άνω των 12 συνεδριών ανά παραπεμπτικό , που 

αυτό μπορεί να προβλεφθεί να είναι μέχρι 10 συνεδρίες στις κανονικές περιπτώσεις και μέχρι 

12 στις ειδικές. 

3) Να μην εκδίδεται εκ νέου παραπεμπτικό αν δεν συμπληρωθούν 30 ημέρες από την έκδοση 

του πρώτου. 

 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΟΝΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.Ε 0671.02 C1 

 

 Αφορμή για την σύνταξη του παρόντος αποτελεί ο τρόπος αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ 

των πράξεων με τις ονομασίες «BIOFEEDBACK», «TENS» και «LASER» για Φυσικοθεραπεία. 

Ειδικότερα, ενδιαφέρον παρουσιάζει η πηγή προέλευσης της πίστωσης, ήτοι ο συγκεκριμένος 

Κωδικός Αριθμός Εξόδων (Κ.Α.Ε.), εκ του οποίου καταβάλλεται η δαπάνη προς τους παρόχους, 

που εκτελούν τις ως άνω πράξεις. 

 Εκκινούμε την σκέψη και τον προβληματισμό μας από σχετικό έγγραφο της Γενικής 

Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας του ΕΟΠΥΥ, ήδη από το έτος 2013. 

Σύμφωνα με το εν λόγω έγγραφο, οι συγκεκριμένες πράξεις, που χαρακτηρίζονται ως ιατρικές, 

δύνανται να εκτελούνται  τόσο από ιατρούς Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης, όσο και από 

Φυσικοθεραπευτές.  
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Στο σημείο αυτό, ως παρένθεση, θα πρέπει να διευκρινιστεί, ότι κατ’ εξουσιοδότηση των 

διατάξεων του άρθρου 33 παρ. 4 του Νόμου 3329/2005 εξεδόθη η υπ’ αριθμ. οικ. 151096/26-

11-2007 Απόφαση του Υφυπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δυνάμει της οποίας οι  

πράξεις T.E.N.S. (αναλγησία με εφαρμογή ηλεκτρικού μηχανήματος) και BIOFEEDBACK 

(λειτουργική επανατροφοδότηση) εντάχθηκαν στις Φυσικοθεραπευτικές πράξεις. 

Σύμφωνα, πάντα, με το προαναφερθέν έγγραφο του ΕΟΠΥΥ, όταν οι επίμαχες πράξεις 

εκτελούνται από φυσικοθεραπευτές, τότε η αποζημίωση που καταβάλλεται είναι αυτή της 

φυσικοθεραπευτικής συνεδρίας με βάση τα εκάστοτε οριζόμενα στον ΕΚΠΥ.  

Αντιστρόφως, όταν οι εν λόγω πράξεις εκτελούνται από ιατρούς Φυσικής Ιατρικής & 

Αποκατάστασης, τότε ακολουθείται η διαδικασία εκτέλεσης ιατρικών πράξεων, δεν 

απαιτείται θεώρηση και υπάρχει συμμετοχή του ασφαλισμένου σε ποσοστό 15%., ενώ η 

αποζημίωση ακολουθεί τα πρότυπα της αποζημίωσης των ιατρικών πράξεων. 

Το έγγραφο ολοκληρώνεται με την παραίνεση να μετατρέπονται τα παραπεμπτικά σε 

συνεδρίες φυσικοθεραπείες, εφόσον οι πράξεις εκτελούνται από φυσικοθεραπευτές, ενώ σε 

περίπτωση εκτέλεσης από ιατρούς δεν απαιτείται αντίστοιχη μετατροπή.  

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, ο ΕΟΠΥΥ αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο την 

αποζημίωση των συγκεκριμένων πράξεων, έχοντας ως κριτήριο την ιδιότητα του παρόχου 

που τις εκτελεί, αν, δηλαδή, είναι ιατρός ή φυσικοθεραπευτής.  

Ωστόσο, κατά το στάδιο αποζημίωσης των εν λόγω πράξεων και ανεξαρτήτως της ιδιότητας 

του παρόχου που τις εκτελεί, παρατηρείται τα τελευταία έτη το εξής παράδοξο.  

Ειδικότερα, όπως είναι γνωστό, στον ΕΟΠΥΥ έχουν θεσπιστεί ανώτατα επιτρεπόμενα όρια 

δαπανών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους, 

ανά κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας. Τα συγκεκριμένα όρια προσδιορίζονται ανά ΚΑΕ. Πιο 

συγκεκριμένα, υπάρχει διακριτός ΚΑΕ (0671.01, Ομάδα Β2) για τους ιατρούς κατά πράξη και 

περίπτωση (κατηγορία Α) με ειδικότητα καρδιολογία, γαστρεντερολογία, νευρολογία, 

γυναικολογία και φυσιατρική και διακριτός ΚΑΕ (0671.02, Ομάδα C1) για 

Φυσικοθεραπευτήρια  και Φυσ/τές (ιδιώτες και εταιρείες) (ΦΕΚ Β΄ 2059/18-09-2015).  

Ενόψει των ανωτέρω θα ανέμενε κανείς, για μεν τις πράξεις που εκτελούνται από 

φυσικοθεραπευτές να χρεώνεται ο ΚΑΕ των φυσικοθεραπευτηρίων, για δε τις πράξεις 

που εκτελούνται από ιατρούς να χρεώνεται ο ΚΑΕ των ιατρών κατά πράξη και 

περίπτωση, όπως αμέσως ανωτέρω εκτίθενται. Αντί αυτού, εκ των σχετικών αναλυτικών 

πινάκων προκύπτει με σαφήνεια, ότι για τις πράξεις που εκτελούν οι ιατροί σε εργαστήρια 

ΦΙΑΠ χρεώνεται ο ίδιος ΚΑΕ με τα φυσ/ρια και δη ο υπ’αριθμ. 00.10.0671.02 της κατηγορίας 

Γ1. Με άλλα λόγια, ενώ υπάρχει διακριτός ΚΑΕ για τους φυσικοθεραπευτές και τις πράξεις που 

αυτοί εκτελούν, ο ίδιος ΚΑΕ εμφανίζεται να επιβαρύνεται και με την αποζημίωση πράξεων, που 

εκτελούνται από ιατρούς.   
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Το εν λόγω φαινόμενο, πέραν του ότι συρρικνώνει τον προϋπολογισμό που 

προβλέπεται υπέρ των φυσικοθεραπευτών, θεωρούμε ότι χρήζει αμέσου διερεύνησης, 

με αναζήτηση τυχόν ευθυνών παντός εμπλεκομένου προσώπου.  

Κι αυτό γιατί είναι τουλάχιστον αδιανόητο, ενώ παραβιάζει ευθέως το γράμμα και το πνεύμα 

των οικείων κανονιστικής φύσεως ρυθμίσεων, κάθε επέμβαση και εν τοις πράγμασι αλλοίωση 

των υφιστάμενων ΚΑΕ, δια της μίξεως πράξεων που εκτελούνται και από ιατρούς και από 

φυσικοθεραπευτές, εις βάρος του προϋπολογισμού των φυσικοθεραπευτηρίων. 

Συνοψίζοντας, η θέση του ΠΣΦ είναι η αποζημίωση των εκτελούμενων πράξεων από τον οικείο 

ΚΑΕ, με αποκλειστικό γνώμονα την ιδιότητα του εκάστοτε παρόχου υπηρεσιών υγείας και η 

άμεση διακοπή της επιβάρυνσης του ΚΑΕ των φυσικοθεραπευτηρίων και των 

φυσικοθεραπευτών με την αποζημίωση πράξεων, που εκτελούνται από ιατρούς.  

Τέλος, είναι προφανές, ότι ο ΠΣΦ αναζητά εξηγήσεις για όλα τα ανωτέρω, προκειμένου 

να αποσαφηνιστεί το γιατί και με ευθύνη ποιών συντελέστηκε η προπεριγραφείσα 

εκτροπή.    

Γι αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο:  

1) η άμεση απόσυρση της παραπάνω εγκυκλίου της Γενικής Διεύθυνσης Σχεδιασμού & 

Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας του ΕΟΠΥΥ ΑΜΕΣΑ, που δίνει το δικαίωμα αποζημίωσης πράξεων 

με διαφορετική τιμολόγηση ανάλογα με την ιδιότητα του εκτελούντος και επιβαρύνει τον 

ΕΟΠΥΥ.  

2) να γίνεται η αποζημίωση από τον Κ.Α.Ε 00.10.0671.02 της κατηγορίας Γ1 

(φυσικοθεραπευτήρια και φυσικοθεραπευτές-ιδιώτες και εταιρείες), αποκλειστικά και 

μόνο των υπηρεσιών: 

- 510000047 (φυσικοθεραπεία ανά συνεδρία), 

- 510000048 (Φυσικοθεραπεία κατ’ οίκον) και  

-510000049 (φυσικοθεραπεία κατ’ οίκον μετά από Κ.Α.Α ή Φ.Ι.Α.Π)  

 που βρίσκονται κωδικοποιημένες στο αρχείο προϊόντα σύμβασης ανά ειδικότητα και 

αποτελούν την κωδικοποίηση των αποζημιωνόμενων πράξεων στο e-dapy.  

3) Επίσης κρίνεται σκόπιμο ο διαχωρισμός από τον εν λόγω Κ.Α.Ε 00.10.0671.02  και η ένταξη 

σε ξεχωριστό Κ.Α.Ε των συνεδριών φυσικοθεραπείας που εκτελούν οι Ιατροί στα Εργαστήρια 

ΦΙΑΠ, καθώς και στα Φυσικοθεραπευτήρια που διατηρούν και αυτοπαραπέμπουν για την 

εκτέλεση των συνεδριών στο χώρο τους. Προτείνουμε ο ξεχωριστός κωδικός να οριστεί στο 

ποσό των 958.181 ευρώ (62.000.000/2.200 Χ 32 = 958.181.) 

4) Επιβολή έκπτωσης rebate 40% (αυτοπαραπομπής) στις παραπάνω περιπτώσεις όπως 

προβλέπεται από το άρθρο 3 της Αριθ. Υ9/οικ.70521 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 

β΄2243/2014).  
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ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ Π.Σ.Φ. ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

ΚΑΙ ΤΟΝ Ε.Κ.Π.Υ. 

 

Στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης της νέας σύμβασης των μελών μας με τον ΕΟΠΥΥ θέλουμε να 
σας θέσουμε τα ακόλουθα: 

1) Είναι πάγιο αίτημα του Π.Σ.Φ. η σύναψη των συμβάσεων να διέπεται υπό το καθεστώς της 
συλλογικής σύμβασης, άποψη με την οποία συμφωνεί τόσο η Διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όσο και 
η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. 
 
2) Η σύμβαση θα πρέπει να είναι ελεύθερη και ανοιχτή σε όποιον επιθυμεί να συμβληθεί 
χωρίς περιορισμούς ,διότι είναι γνωστό ότι ο φυσικοθεραπευτής εκτελεί όπου και αν υπάρχει 
ανάγκη και δεν συνταγογραφεί τις συνεδρίες φ/σ. 
 
3) Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα αποζημίωσης με ΑΠΥ (όπως γίνεται στην ειδική 
αγωγή), στους ασθενείς των περιοχών εκείνων όπου δεν υπάρχουν συμβεβλημένοι 
φυσικοθεραπευτές όπως π.χ. σε απομακρυσμένα νησιά ή σε Νομούς της χώρας. 
 
4) Η δυνατότητα της ελεύθερης επιλογής από τον ασφαλισμένο, των δομών όπου θα 
εκτελεστούν οι συνεδρίες φυσικοθεραπείας χωρίς να υπάρχει διάκριση μεταξύ δημόσιων και 
ιδιωτικών (Ευρωπαϊκή χάρτα των δικαιωμάτων των ασθενών). 
  
5) Στην νέα σύμβαση θα πρέπει να απεικονίζεται το νομοθετικό καθεστώς που διέπει την 
άσκηση του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή (Ν. 3599/2007, το Β.Δ. 411/1972, το Π.Δ. 
29/1987 και το Π.Δ. 90/1995, Ν. 3329/2005, η Υπ. Απ. 151096-ΦΕΚ β΄2381/2007, ο Ν. 
4316/14). 
 
6) Στην σύμβαση θα πρέπει να προβλέπονται συγκεκριμένα οι φυσικοθεραπευτικές παροχές 
που αποζημιώνονται από τον ΚΑΕ  00.10.0671.02 της κατηγορίας C1 και μόνον αυτές. 
 
7) Θα πρέπει να προβλεφθεί ενέκπωτο ποσό για τις επιστροφές που εφαρμόζονται βάσει του 
Νόμου του clawback (μαξιλαράκι στα 2.000 ευρώ). 
 
8) Ξεκάθαρη αναφορά σε ξεχωριστό  άρθρο της σύμβασης ,ότι οι όροι της σύμβασης τελούν 
υπό την έγκριση του Π.Σ.Φ και να συνοδεύεται από σχετικό έγγραφο όπου θα υπογράφουν οι 
πρόεδροι του ΕΟΠΥΥ και του Π.Σ.Φ, είναι τακτική που εφαρμόστηκε κατά την σύμβαση του 
2012. 
 
9) Συμμετοχή 15% στον ασφαλισμένο (όπως προβλέπεται σε όλες τις παροχές της ανοιχτής 
περίθαλψης) με ασφαλιστική τιμή συνεδρίας τα 20 ευρώ (συμμετοχή 3 ευρώ για κάθε 
συνεδρία), εξαιρούμενες οι ειδικές περιπτώσεις α, β, και γ του ΕΚΠΥ. 
 
10) Αύξηση της τιμής της κατ’ οίκον συνεδρίας στα 20 ευρώ (στρογγυλοποιημένο 15 ευρώ + 
50%), καθώς αυτό ισχύει παντού στην Ευρώπη και εφαρμόζονταν στα παλιά ταμεία.  
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ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ Π.Σ.Φ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

 

Είναι γεγονός ότι λόγω της γνωστής εγκυκλίου του ΕΟΠΥΥ που έδωσε το δικαίωμα 

χαρακτηρισμού και αποζημίωσης φυσικοθεραπευτικών πράξεων (tens, biofeedback, laser), 

δημιουργήθηκε ένα τεράστιο κατ’ εμάς πρόβλημα καθώς οι ίδιες πράξεις εκτελούμενες από 

Έλληνες πολίτες με διαφορετική επαγγελματική ιδιότητα αμείβονται διαφορετικά (με 

πολλαπλάσια αποζημίωση στους φυσιάτρους) . 

Το παράδοξο στην υπόθεση είναι ότι οι χαρακτηριζόμενες αυτές  ιατρικές αυτές πράξεις 

–που σημειωτέον δεν χρειαζόταν έγκριση από ελεγκτή ιατρό ,με συμμετοχή 15% για τον 

ασθενή-αποζημιώνονταν από τον κωδικό 0671.02 c1. 

Ζητάμε άμεσα την απόσυρση της εν’ λόγω εγκυκλίου που είναι προκλητική και 

παραβιάζει ακόμη και το σύνταγμα, άρθρο 22, παρ. 1 : «H εργασία αποτελεί δικαίωμα και 

προστατεύεται από το Κράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης 

όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και 

αστικού πληθυσμού. Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν 

δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας». 

Βεβαίως σε κάθε περίπτωση πρέπει για να διαχωριστεί ο κωδικός : 

1) Από την υποβολή του Απριλίου του 2016 θα πρέπει οι Φυσίατροι να καταθέτουν 3 τιμολόγια 

για: 

α) ιατρικές επισκέψεις,  

β) συνεδρίες φυσικοθεραπείας που εκτελούνται ΜΟΝΟΝ από όσους διατηρούν κατά Νόμο 

οριζόμενα Εργαστήρια Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, και  

γ) ιατρικές πράξεις. 

2) Να ληφθεί μέριμνα για τις υποβολές Ιανουάριου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου  του 2016 ούτως ώστε 

να διαχωριστούν οι ιατρικές πράξεις, με κατάθεση πιστωτικών τιμολογίων από τους Ιατρούς.  

Θα θέλαμε επίσης να μας ενημερώσετε στις υποβολές του έτους 2015 πόσο ακριβώς ήταν το 

ποσό της υποβολής που αφορούσε συνεδρίες φυσικοθεραπείας  

Ήτοι: 

 - 510000047 (φυσικοθεραπεία ανά συνεδρία), 

- 510000048 (Φυσικοθεραπεία κατ’ οίκον) και  

-510000049 (φυσικοθεραπεία κατ’ οίκον μετά από Κ.Α.Α ή Φ.Ι.Α.Π),  

και πόσο επίσης ακριβώς ήταν το ποσό της συνολικής υποβολής του έτους 2015 του Κ.Α.Ε 

0671.02 C1. 

Περιμένουμε την απάντηση σας για τα ερωτήματα που θέτουμε και επίσης περιμένουμε 

τις ενέργειές σας για τα αιτήματά μας.  
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 
 

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 

 

Με αφορμή το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε το Γραφείο Τύπου του Υπουργείο Υγείας, στις 12 

Απριλίου 2016, (http://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-

releases/3856-stelexwsh-domwn-dhmosias-ygeias), σχετικά με τη στελέχωση των δομών 

Δημόσιας Υγείας από μόνιμο και επικουρικό προσωπικό, το Ν.Π.Δ.Δ. «Πανελλήνιος Σύλλογος 

Φυσικοθεραπευτών» έχει να σας καταθέσει εκ νέου το αίτημά του για προκήρυξη θέσεων 

φυσικοθεραπείας και πρόσληψη φυσικοθεραπευτών/τριών στις δημόσιες δομές. 

Παρά τα συνεχή αιτήματά μας και την απουσία ανάλογων προκηρύξεων με θέσεις 

φυσικοθεραπευτών, πρέπει εκ νέου να σας ενημερώσουμε πως εδώ και έξι χρόνια έχουν γίνει 

ελάχιστες προσλήψεις φυσικοθεραπευτών, κυρίως ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι 

οποίες και δεν μπορούν να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες των δημόσιων δομών σε 

φυσικοθεραπευτικές υπηρεσίες.  

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, πως υπάρχει μεγάλος αριθμός κενών οργανικών θέσεων 

φυσικοθεραπευτών στις δημόσιες δομές, ενώ  σημαντικός αριθμός φυσικοθεραπευτών των 

παραπάνω δομών, έχει βγει σε σύνταξη τα τελευταία έξι χρόνια χωρίς να αντικατασταθεί 

από ανάλογες προσλήψεις.   

Επανερχόμαστε και διεκδικούμε να συμπεριλάβετε ικανό αριθμό μόνιμων 

φυσικοθεραπευτών στην αμέσως επόμενη προκήρυξη των 2.440 θέσεων που προβλέπεται 

να δημοσιευθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα, όπως και σχετική προκήρυξη για την 

στελέχωση φυσικοθεραπευτών για τις ανάγκες των Μ.Ε.Θ., των οποίων οι κλίνες 

παραμένουν κλειστές. 

Τέλος, για ακόμα μια φορά ζητούμε τη χορήγηση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας 

στους φυσικοθεραπευτές των δημόσιων δομών, οι οποίοι έχουν αποκλειστεί αδίκως και 

χωρίς καμία επιστημονική βάση, από το παραπάνω επίδομα.  

Θεωρούμε πως η προσωπικής σας αναγνώριση για το δίκαιο του αιτήματός μας, καθώς και η 

δέσμευσή σας για αποκατάσταση της αδικίας από του βήματος της Επιτροπής Κοινωνικών 

Υποθέσεων της Βουλής, την Πέμπτη, 17-12-2015, θα γίνουν πράξη στο επόμενο νομοσχέδιο 

του Υπουργείου Υγείας.  

(https://www.youtube.com/watch?v=Nn2VVbZyzk4&feature=youtu.be).   
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 

 

Σε συνέχεια του με Αρ. Πρωτ: 100922/29-12-2015 εγγράφου του Γενικού Γραμματέα του 

Υπουργείου Υγείας με θέμα «Ενημέρωση για διαδικασία υποβολής προτάσεων νέων 

έργων», σας υποβάλλουμε τις προτάσεις του ΝΠΔΔ Πανελληνίου Συλλόγου 

Φυσικοθεραπευτών, προκειμένου αφενός να λάβουν την σύμφωνη γνώμη του 

Υπουργείου Υγείας και αφετέρου να χρηματοδοτηθούν από τους πόρους των 

Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.  

Οι προτάσεις μας –όπως περιγράφονται αναλυτικά στα επισυναπτόμενα έντυπα- 

αφορούν: 

 Πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου για παθήσεις της σπονδυλικής στήλης και των κάτω 

άκρων σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

 Ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και πρόληψης των μυοσκελετικών παθήσεων σε 

εργαζόμενους του δευτερογενή τομέα 

 Ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης σε επαγγελματίες υγείας και άτομα τρίτης 

ηλικίας για την πρόληψη των πτώσεων στο σπίτι και τους χώρους διαβίωσης 
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 
 

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΣΤΑ ΔΙΕΚ ΒΟΗΘΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ 

 

Αφορμή για την σύνταξη του παρόντος αποτέλεσε η βάσιμη υπόνοια, ότι μεταξύ των 

Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών που επελέγησαν για να διδάξουν με την ειδικότητα ΠΕ 1825 

Φυσικοθεραπείας ή ΠΕ 28 Φυσικοθεραπευτών σε δημόσια ΙΕΚ της Περιφέρειας Λέσβου και 

της Περιφέρειας Αττικής για την χρονική περίοδο 2015 – 2016 συμπεριλαμβάνονται και 

πρόσωπα, που στερούνται των ελαχίστων απαιτουμένων τυπικών προσόντων και δη 

στερούνται του πτυχίου Φυσικοθεραπείας.  

 Ειδικότερα, όπως είναι ήδη γνωστό, οι επίμαχες θέσεις των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών 

καλύπτονται κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως από τους ενδιαφερομένους, σε συνέχεια 

δημοσίευσης της οικείας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εκ μέρους του Ιδρύματος 

Νεολαίας & Διά Βίου Μάθησης. Όσον αφορά τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, η 

Πρόσκληση παραπέμπει στην εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 14 και 15 του 

άρθρου 27 του Νόμου 4186/2013.  

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις διατάξεις του ως άνω άρθρου 27 παρ. 15α,  «Ως Εκπαιδευτής 

Ενηλίκων ορίζεται ο επαγγελματίας, ο οποίος διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για 

την άσκηση του επαγγέλματος του και την απαιτούμενη πιστοποιημένη εκπαιδευτική 

επάρκεια, για τη γενική εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο της Δια 

Βίου Μάθησης, όπως προσδιορίζεται σχετικά στο εκάστοτε ισχύον πιστοποιημένο 

Επαγγελματικό Περίγραμμα Εκπαιδευτή». 

 Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, βασική προϋπόθεση για την επιλογή τινός προσώπου 

ως εκπαιδευτικού είναι η από μέρους του κατοχή των απαραίτητων τυπικών και 

ουσιαστικών προσόντων για την άσκηση του σχετικού επαγγέλματος. Υπ’ αυτό το πρίσμα 

καθίσταται σαφές, ότι προκειμένου για τις ειδικότητες ΠΕ 1825 Φυσικοθεραπείας ή ΠΕ 28 

Φυσικοθεραπευτών, τα πρόσωπα που επιλέγονται θα πρέπει οπωσδήποτε να φέρουν τον 

επαγγελματικό τίτλο του Φυσικοθεραπευτή, άρα να είναι κάτοχοι πτυχίου φυσικοθεραπείας.  

 Συνακόλουθα προκύπτει, ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα θα πρέπει υποχρεωτικώς να είναι 

μέλη του οικείου ΝΠΔΔ που λειτουργεί ως επαγγελματικός σύλλογος όλων των 

φυσικοθεραπευτών, ήτοι του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, κατά την ρητή 

πρόβλεψη των διατάξεων των άρθρων 3 και 4 του Νόμου 3599/2007. 
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 Οποιαδήποτε αντίθετη πρακτική, ιδίως δε, η επιλογή προσώπων ως ωρομίσθιων 

εκπαιδευτικών στις προαναφερθείσες ειδικότητες, που είτε δεν φέρουν τον επαγγελματικό 

τίτλο του φυσικοθεραπευτή, είτε δεν είναι μέλη του ΠΣΦ-ΝΠΔΔ, αντιβαίνει πλήρως το 

γράμμα και το πνεύμα των ρυθμίσεων του Νόμου 4186/2013, ενώ δημιουργεί ισχυρές και 

δικαιολογημένες επιφυλάξεις όσον αφορά την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

 Χαρακτηριστική εν σχέση με τα ανωτέρω αποβαίνει η περίπτωση ωρομίσθιου 

εκπαιδευτικού, ο οποίος επελέγη στην Περιφέρεια Αττικής καίτοι συγκέντρωσε μόλις 6 

μόρια. Και μόνον από το σύνολο των μορίων καθίσταται εμφανές, ότι ο συγκεκριμένος 

εκπαιδευτικός στερείται του βασικού τίτλου σπουδών φυσικοθεραπείας, δηλαδή στερείται 

πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης, η κατοχή του οποίου απονέμει 12 μόρια, με αποτέλεσμα να 

αδυνατεί αφενός να φέρει τον επαγγελματικό τίτλο του φυσικοθεραπευτή, αφετέρου να 

είναι μέλος του ΠΣΦ-ΝΠΔΔ. 

 Ενόψει του συνόλου των ως άνω παρατηρήσεων θεωρούμε, ότι εφεξής στις Προσκλήσεις 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάληψη θέσεων ωρομίσθιων εκπαιδευτικών με 

ειδικότητα στην Φυσικοθεραπεία, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ως απαραίτητο τυπικό 

προσόν και ως θεμελιώδης προϋπόθεση επιλογής η κατοχή πτυχίου φυσικοθεραπείας από 

ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και η εγγραφή στα μητρώα του ΠΣΦ-ΝΠΔΔ.  

 Σε διαφορετική περίπτωση παραβιάζονται ή άλλως καταστρατηγούνται μια σειρά 

διατάξεων, που αποσκοπούν πρωτίστως στην ασφαλή άσκηση του φυσικοθεραπευτικού 

επαγγέλματος και στην άρτια και ποιοτική εκπαίδευση των αυριανών Βοηθών των 

Φυσικοθεραπευτών.  
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Συμμετοχή του Π.Σ.Φ. σε κινητοποιήσεις 

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 19/4/16 

ΤΟ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ» ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ… 48ΩΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΟΤΑΝ ΤΟ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Ν/Σ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ 

 
 

Η κυβέρνηση, συνεχίζοντας το επικοινωνιακό παιχνίδι, δίνει στη δημοσιότητα το 

ασφαλιστικό νομοσχέδιο και με το «αμπαλάζ» της δημόσιας διαβούλευσης, επιχειρεί να 

προετοιμάσει τους πολίτες για μέτρα που ρίχνουν την ταφόπλακα σε ασφαλισμένους και 

συνταξιούχους και που σε καμία περίπτωση δεν εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του 

συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.  

Με μεθοδεύσεις, τακτικισμούς και δραματοποιήσεις, θέλει να εμφανίζεται ως σκληρά 

μαχόμενη απέναντι στους δανειστές, ενώ έχει υπογράψει μνημόνιο που προβλέπει 

ποσοτικοποιημένες περικοπές 1,8 δις ευρώ, με τις οποίες διαφωνούμε κατηγορηματικά.  

Μέσα σ’ αυτό το νοσηρό πολιτικό και οικονομικό σκηνικό, που όλες οι κοινωνικές ομάδες 

χειμάζονται από τα άδικα και αντικοινωνικά μέτρα, η απάντηση του κόσμου της 

μισθωτής εργασίας, είναι ξεκάθαρη, ενωτική και αγωνιστική.  

Η ΓΣΕΕ, έχει λάβει ήδη απόφαση για 48ωρη Γενική Απεργία, η οποία θα πραγματοποιηθεί 

όταν τα τεχνάσματα τελειώσουν και κατατεθεί στη Βουλή τελικό Νομοσχέδιο, με 

χρονοδιάγραμμα διαδικασίας και ψήφισης.  

Όταν δηλαδή το «θέατρο της ηρωικής διαπραγμάτευσης» και τάχα της «σωτηρίας» της 

χώρας, θα έχει ρίξει αυλαία…  

Για τη Συνομοσπονδία και αυτά τα καταρχήν μέτρα (αναμένοντας τα χειρότερα), είναι 

ΑΔΙΚΑ, ΑΝΙΣΑ και ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ, γι’ αυτό και ο αγώνας είναι μονόδρομος.  

                                                                               
                                                                           ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  

 
 

 
 
 
 
 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 



 

36 
 

 
 
 
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Κλιμάκωση του αγώνα για την ακύρωση των κυβερνητικών σχεδίων 

Συλλαλητήριο 25/04 

 

Η συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. κατέθεσε στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση το 

νομοσχέδιο – ταφόπλακα στην Κοινωνική Ασφάλιση και το νομοσχέδιο της νέας 

φορολεηλασίας. 

Δεν σταματούν όμως μόνο εκεί. Εκτός από τα παραπάνω, που θα επιβαρύνουν τον λαό με 

5,4 δισ. ευρώ, η Κυβέρνηση συμφώνησε με τους δανειστές να νομοθετήσει και επιπλέον 

«προληπτικά» μέτρα ύψους 3,6 δισ. ευρώ, εξόντωσης του λαού για να εφαρμοστούν 

άμεσα σε περίπτωση μη υλοποίησης του μνημονιακού προγράμματος.  

Δίνουμε τη μάχη τώρα! Τα ψέματα τελείωσαν!  

Μπλόκο στα αντιλαϊκά – αντεργατικά μέτρα, στο ασφαλιστικό και τη νέα 

φοροεπιδρομή.  

Να ανατραπεί συνολικά η επίθεση Κυβέρνησης, Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΔΝΤ.  

Παλλαϊκός ξεσηκωμός παντού με απεργίες, καταλήψεις, συλλαλητήρια κάθε μέρα 

από εδώ και εμπρός.  

Όλοι στη συγκέντρωση και στην πορεία σήμερα, Δευτέρα 25 Απριλίου 2016, στις 

6:30μμ στα Χαυτεία.  

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. μαζί με την Πανελλήνια Ένωση 

Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών έχουν καταλάβει από τις 6:00πμ σήμερα το κτήριο του 

Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Λυκούργου και Αθηνάς), το οποίο λειτουργεί, 

σήμερα, ως κέντρο αγώνα για την υπεράσπιση των Ασφαλιστικών μας Ταμείων και του 

δημόσιου κοινωνικού χαρακτήρα της Ασφάλισης.  

 
                                                              Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΪΟΥ ΜΕ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ 

 

Η ΓΣΕΕ με ομόφωνη απόφαση της Εκτελεστικής της Επιτροπής και στηρίζοντας τον 

αγώνα της Ομοσπονδίας Iδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Ι.Υ.Ε), προκηρύσσει 24ωρη 

Γενική Απεργία για την Κυριακή 8 Μάιου, κατά την οποία έχει επιβληθεί το άνοιγμα των 

καταστημάτων, εντάσσοντας στη συγκεκριμένη απεργιακή κινητοποίηση τις εκδηλώσεις 

για τον εορτασμότης Εργατικής Πρωτομαγιάς.  

Η συγκεκριμένη Κυριακή, μαζί με άλλες επτά, έχουν οριστεί με μνημονιακούς νόμους ως 

εργάσιμες για το χώρο του εμπορίου, μέτρο που μας βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετους, 

αφού αφενός μεν οδηγεί στην κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας και αφετέρου 

λειτουργεί αποκλειστικά προς όφελος τωνπολυεθνικών, οδηγώντας σε λουκέτο τις μικρές 

επιχειρήσεις του κλάδου.  

Η ΓΣΕΕ παράλληλα, από την πρώτη στιγμή εξέφρασε την αγανάκτησή της για τις 

μεθοδεύσεις της κυβέρνησης και τη μετάθεση της Εργατικής Πρωτομαγιάς, 

επαναλαμβάνοντας ότι για τα συνδικάτα και τον κόσμο της μισθωτής εργασίας η 

Πρωτομαγιά δεν είναι αργία αλλά ημέρα μνήμης, τιμής και αγώνα.  

Για αυτό η ΓΣΕΕ καλεί τους εργαζόμενους σε συγκεντρώσεις μνήμης και διαμαρτυρίας, σε 

χώρο και χρόνο που θα προσδιορίσουν τα κατά τόπους Εργατικά Κέντρα. Η απεργία στις 

8 Μαΐου, είναι ανεξάρτητη από την 48ωρη Γενική Απεργία που έχει αποφασίσει η 

Συνομοσπονδία και η οποία θα πραγματοποιηθεί όταν κατατεθεί στη Βουλή το τελικό 

νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό και υπάρξει χρονοδιάγραμμα διαδικασίας και ψήφισης.  

                                                                 
                                                                     ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
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           Διεθνή θέματα 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ER WCPT 21-23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016, ΚΥΠΡΟΣ 

ER-WCPT 2016 GM – 10 General Meeting of the European Region 

LIMASSOL , CYPRUS,  

21-23 APRIL 2016 

 

Φυσικοθεραπευτικοί σύλλογοι (MO)από 36 χώρες βρέθηκαν για 3 μέρες στην Λεμεσό της 

Κύπρου στις 21-23 Απριλίου σε  τακτική Γενική Συνέλευση. Το όργανο συνεδριάζει κάθε 2 

έτη με αντιπροσώπους από τις 39 χώρες μέλη για θέματα που αφορούν τον κλάδο της 

φυσικοθεραπείας σε επαγγελματικό, θεσμικό, εκπαιδευτικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο και 

συμβάλλει στην διαμόρφωση της Φυσικοθεραπείας στην Ευρώπη. 

Τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών, μετά από εισήγηση του Υπεύθυνου Δημοσίων 
Σχέσεων κ. Γεωργίου Κούτρα και αποδοχή από το ΚΔΣ εκπροσώπησαν εκτός από τον Πρόεδρο 
του Π.Σ.Φ Πέτρο Λυμπερίδη και οι Δημήτρης Τάκας, αντιπρόσωπος ΓΣΑ /μέλος επιτροπής Δημ. 
Σχέσεων, Βενετία Μπαρκάτσα ,πρόεδρος ΠΤ Χανίων Ρεθύμνου/ μέλος επιτροπής Δημ. 
Σχέσεων, και έλαβαν μέρος στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της Ευρωπαϊκής 
Περιφέρειας της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας (ER-WCPT). 
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Κατά τις εργασίες της συνόδου: 

 Η Πρόεδρος της WCPT Emma Stokes και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου John  

Xerri de Caro παρουσίασαν συμπεράσματα   από οργανώσεις-μέλη για το στρατηγικό 

σχέδιο #wcptlookforward για τα επόμενα 2 χρόνια. 

www.slideshare.net/WCPT1951/wcpt-in-2016-european-region-conference-limassol-

april-2016 

 Παρουσιάστηκε η Έκθεση της προέδρου της ER-WCPT ,Sarah Bazin, UK, καθώς και οι 

Εκθέσεις  πεπραγμένων ομάδων εργασίας  

  για θέματα ΕΕ 2014 – 2016, Roland Craps, Belgium, 

   για θέματα εκπαίδευσης 2014 – 2016, Sonia Souto, Spain, 

  για Επαγγελματικά θέματα 2014 – 2016, Sarah Bazin, UK, 

  για ιδρυτικά θέματα 2014-2016, Roland Craps, Belgium.  

 Έγινε παρουσίαση στρατηγικού σχεδίου ER-WCPT Strategic για 2016 – 2018 

 Έγινε ενημέρωση για το Physiopedia + από τους χειριστές και δημιουργούς του site. 

Όπου θα δίνεται η δυνατότητα προνομιακής παροχής στα μέλη του Π.Σ.Φ (15 ευρώ το 

χρόνο). 

 Παρουσιάστηκαν οι προσεχείς  μελλοντικές  δράσεις / εκδηλώσεις:  

 

1. 4th European Congress of the ER-WCPT on Physiotherapy Education, 

Practice, Research and Management - Advancing Physiotherapy – 

Demonstrating Value and Impact , http://www.liverpool2016.com/ 
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2. World Confederation for Physical Therapy Congress 2017 

Cape Town, South Africa 

Web: www.wcpt.org/congress 

 
3. Next Regional Meeting: Dublin 26-28 April 2018 

 

 
 

  Μετά από συζήτηση των αποτελεσμάτων, παρέμβαση των συλλόγων μελών στις 

αποφάσεις, αλλαγές σε κείμενα για υιοθέτηση και αποδοχή, έγινε Ψηφοφορία, και 

τέλος εκλογές νέων  μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Η συνδιάσκεψη των Ευρωπαϊκών Συλλόγων Φυσικοθεραπευτών είναι ένα γεγονός 

που λαμβάνει χώρα κάθε 2 χρόνια και έχει σκοπό να προωθήσει θέματα εκπαίδευσης 

, προβολής ,επαγγελματικής αναβάθμισης, μέσα από διάφορες δράσεις και μέσα από 

προτάσεις που εισηγούνται οι ομάδες εργασίας που συστήνονται. Μπορούν να 

προωθηθούν και προτάσεις διατάξεων που θα εισαχθούν στο Ευρωπαϊκό 

κοινοβούλιο ή θα πάρουν μορφή οδηγιών και αποφάσεων από την commission. 

 

 

 

 

 

 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 

http://www.wcpt.org/congress
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Η Ελληνική αντιπροσωπεία είχε την δυνατότητα να κάνει επαφές με την ηγεσία τόσο σε 

Ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, και να συζητήσει για θέματα εκπαίδευσης, 

άσκησης επαγγέλματος, δικαιώματα ασθενών, σχέση φυσικοθεραπευτών /ασφαλιστικών 

ταμείων σε άλλους ευρωπαϊκούς συλλόγους. 

 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 
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Η Ελληνική Αντιπροσωπεία με την Πρόεδρο της  WCPT Emma Stokes 
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Έγινε ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας Ευρωπαϊκών συλλόγων και υπήρχε διάθεση για 

στήριξη στην αναδιοργάνωση και τεχνογνωσία σε θέματα του δικού  μας σύλλογο δεν μένει 

παρά να αξιοποιήσουμε την προσφορά των Ευρωπαϊκών συλλόγων και την εμπειρία τους για 

να αλλάξουμε τον Π.Σ.Φ και να θέσουμε σε λειτουργία έναν πραγματικά σύγχρονο Ευρωπαϊκό 

σύλλογο που θα ανταποδίδει στα μέλη του αυτό που απαιτούν. 

 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 
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Έγινε επίσης επαφή με συλλόγους από τα Βαλκάνια και με συλλόγους από χώρες της Μεσογείου. 

 

Στις παράλληλες δράσεις της συνόδου έγινε και συνάντηση με την εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού 

Πανεπιστημίου Κύπρου για να συζητηθεί η πιθανότητα συνεργασίας με τον ΠΣΦ. 

 

Τα συμπεράσματα της συνδιάσκεψης είναι ότι σε αυτή την διαδικασία η χώρα μας θα πρέπει να 

είναι πάντα παρόν γιατί μέσα από αυτές τις συναντήσεις χαράσσονται οι πολιτικές για την ποιοτική 

αναβάθμιση του επαγγέλματος και επίσης χαράσσεται το «όραμα»  γα την επιστήμη που 

υπηρετούμε που θα πρέπει όλοι οι Σύλλογοι να έχουν θέση και άποψη. Το Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. θα 

συνεχίσει ανελλιπώς να παρίσταται και να συμμετέχει πιο ενεργά σε αυτού του είδους τις 

διαδικασίες με στόχο το κοινό όφελος και την αναβάθμιση της Επιστήμης της φυσικοθεραπείας. 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 
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Συμμετοχή του Π.Σ.Φ. σε εκδηλώσεις

 

 

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 5 Απριλίου, στο αμφιθέατρο της ΕΣΔΥ Ημερίδα-Συνάντηση 

εργασίας, που οργάνωσε το Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να παρουσιαστεί «η εθνική 

στρατηγική και οι επιχειρησιακές προτεραιότητες του Τομέα Υγείας και οι προτάσεις 

εξειδίκευσης της στρατηγικής στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020». 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, που είχε κληθεί να συμμετάσχει, 

αντιπροσωπεύτηκε από τον Γεν. Γραμματέα Βαγγέλη Τριγώνη, τον Β΄ Αντιπρόεδρο Γιάννη 

Μαρμαρά, τον Ταμία του ΚΔΣ Λευτέρη Μπουρνουσούζη και τον Πρόεδρο του Π.Τ. Αττικής 

Τρύφωνα Παπαγέωργα. 

Στο περιθώριο της εκδήλωσης οι εκπρόσωποι του Π.Σ.Φ. είχαν συναντήσεις με τον Υπουργό 

Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό, τον Γεν. Γραμματέα κ. Πέτρο Γιαννουλάτο, τον Γραμματέα Δημόσιας 

Υγείας κ. Γιάννη Μπασκόζο και υπηρεσιακούς παράγοντες και συμβούλους του Υπουργείου 

Υγείας, όπου παρουσίασαν τις επεξεργασμένες προτάσεις του Π.Σ.Φ. για δράσεις μέσω των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, σε συνεργασία με τις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις της 

χώρας. 
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  Τα νε α του ΕΣΠΑ

 Ενημέρωση για την προκήρυξη προγραμμάτων ΕΣΠΑ: www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx 

 

Πρόκειται για τα 4 Προγράμματα που βρίσκονταν σε προδημοσίευση, τα 
οποία προκηρύχθηκαν και είναι διαθέσιμα στους εξής συνδέσμους: 

Πρόγραμμα "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" 

Πρόγραμμα "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" 

Πρόγραμμα "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη 
των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές" 

Πρόγραμμα "Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον 
εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών"  
 

Στην ιστοσελίδα του Π.Σ.Φ. και συγκεκριμένα στο link: 

http://www.psf.org.gr/news_details.php?id=3746&catid=1 έχουν αναρτηθεί οι οικονομικές 

προσφορές Εταιρειών για την κατάθεση του φακέλου του φυσικοθεραπευτή.

 

Παράταση προθεσμίας μέχρι τις 10/5/2016: http://www.psf.org.gr/news_details.php?id=3735. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 

https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=763
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2782
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2783
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2649
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2649
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2784
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2784
http://www.psf.org.gr/news_details.php?id=3746&catid=1
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Εκπαιδευτικά θέματα 

 

 

  
Μεταπτυχιακά προγράμματα Σχολών Φυσικοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. και άλλων 

Πανεπιστημίων 

 

 

 Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του 
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας με τίτλο: "Προηγμένη Φυσικοθεραπεία- Advanced 
Physiotherapy".   

http://www.psf.org.gr/news_details.php?id=2341 

 

 Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 
ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την 
εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών, για το Ακαδημαϊκό έτος 
2015-2016, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο 
«Νευρομυοσκελετική Φυσικοθεραπεία» που εγκρίθηκε με το ΦΕΚ 1694/τ. 
Β/14.08.2015. 
Είδος Τίτλου 
Το παρόν Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην 
«Νευρομυοσκελετική Φυσικοθεραπεία» - “Master of Science in 
Neuromusculoskeletal Physiotherapy” 
Email: nms-master@phys.teithe.gr 
Link: http://nms-master.phys.teithe.gr/ 
Αναλυτικές πληροφορίες για όλο το Π.Μ.Σ. αναφέρονται στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος Φυσικοθεραπείας (www.phys.teithe.gr/) και σε σύντομο χρονικό 
διάστημα στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. (http://nms-master.phys.teithe.gr/) και 
από την Γραμματεία του Π.Μ.Σ. 

http://www.psf.org.gr/news_details.php?id=3307 

 

 

 

 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 

http://www.psf.org.gr/news_details.php?id=2341
http://www.psf.org.gr/news_details.php?id=3307
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 Μεταπτυχιακό σε «Οικονομικά και Διοίκηση Υγείας» του Τμήματος Οικονομικής 
Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς. 
 

Πολύτιμα εφόδια σε μεταπτυχιακούς φοιτητές που επιθυμούν να «βουτήξουν» στο αντικείμενο 
των οικονομικών και της διοίκησης της υγείας, επιδιώκει να προσφέρει το μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών 
και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 
Το πρόγραμμα «Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας», του ακαδημαϊκού κύκλου 2016-2018 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την κάλυψη αναγκών σε θέματα αποτελεσματικής διοίκησης των 
οργανισμών Υγείας, τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τοµέα. 
Όπως τονίζει το Παν. Πειραιά, αντικείμενο του Προγράµµατος είναι η παροχή εκπαίδευσης σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές με στόχο να καταστούν ικανοί να δραστηριοποιηθούν στα πλαίσια 
δράσεων που ορίζει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. 
Δεκτοί θα γίνουν, µετά από επιλογή, πτυχιούχοι Τµηµάτων Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, Επιστημών Υγείας (ή άλλων συναφών Τµηµάτων) Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της 
ημεδαπής ή αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα και τα μαθήματα ξεκινούν τον 
Οκτώβριο και οι αιτήσεις γίνονται δεκτές έως της 10 Ιουνίου στη Γραμματεία του Τμήματος 
Οικονομικής Επιστήμης. Οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια θα κληθούν σε συνέντευξη, ενώ 
για την παρακολούθηση του εν λόγω μεταπτυχιακού προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων. 
Απαραίτητα δικαιολογητικά: 
 Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας (όπως το υπόδειγμα: http://msc-
hem.gr/files/aitisi_ypovolis_dikaiologitikon.pdf) 
 Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα (όπως στο υπόδειγμα: http://msc-hem.gr/files/cv.pdf) 
 Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος 
 Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας 
 Δύο συστατικές επιστολές (σφραγισμένες σε φακέλους από τον υπογράφοντα http://msc-
hem.gr/files/sistatiki_epistoli.pdf) 
 Επικυρωμένο αποδεικτικό καλής γνώσης ξένης γλώσσας Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής 
(επιπέδου Β2) 
 Δύο πρόσφατες, έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου, με το ονοματεπώνυμο του 
υποψηφίου οπισθογραφημένο 
 Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας 
 Αποδεικτικό γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας από τους αλλοδαπούς, που αποδεικνύεται από 
πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Πανεπιστημίου ή βεβαίωση του Διδασκαλείου 
Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθήνας ή του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή πιστοποιητικό τουλάχιστον επιπέδου Β2 (Γ’) του Κέντρου 
Ελληνικής Γλώσσας 
 Αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ για υποψηφίους που έχουν τίτλους σπουδών από Τριτοβάθμια 
Ιδρύματα της αλλοδαπής (επικυρωμένο αντίγραφο) 
 Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν) 
 Ερευνητικές δραστηριότητες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν) 
 Επιπρόσθετα προσόντα, υποτροφίες, ειδικά σεμινάρια, μαθήματα σε Πανεπιστήμια του 
εξωτερικού, μελέτες, μεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης κλπ. (εάν 
υπάρχουν) 
Η συμπληρωμένη αίτηση και τα σχετικά επίσημα δικαιολογητικά υποβάλλονται καθημερινά στη 
γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης: Πειραιώς – Γραμματεία Τμήματος 
Οικονομικής Επιστήμης Καραολή και Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς (Κεντρικό κτήριο, 
ημιώροφος, γραφείο 110) Τηλ.: 210 4142077, 210 4142080 Fax : 210 4142346 email: 
kkouts@unipi.gr. Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.msc-hem.gr/ 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 
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Δραστηριότητες Επιστημονικών Τμημάτων Π.Σ.Φ. 

 

Διήμερο Σεμινάριο-Περιφερειακό Τμήμα Ηρακλείου - 

Λασιθίου και ΤΚΑΦΑ του Π.Σ.Φ., με θέμα:  

"Φυσικοθεραπεία σε Καρδιοαγγειακούς, 

Αναπνευστικούς & Βαρέως Πάσχοντες Ασθενείς: 

Από τη Θεωρία στην Πράξη" 

14-15 Μαΐου 2016,Αμφιθέατρο ΣΕΥΠ, 

ΤΕΙ Ηρακλείου Κρήτης 

 
Εισηγητές - Προεδρείο 

Βασμαρής Δημήτριος Φυσικοθεραπευτής 

Ζαχαριούδακης Γιώργος Φυσικοθεραπευτής 

Καστρινάκης Λεωνίδας Φυσικοθεραπευτής, Εισηγητής Ψυχοσωματικής Νοημοσύνης 

Κοντοπόδης Κωνσταντίνος Φυσικοθεραπευτής 

Λαουτάρης Ιωάννης MMedSc, PhD, FESC, Φυσικοθεραπευτής, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο 

Μαρκάκης Κωνσταντίνος Φυσικοθεραπευτής 

Παντουβάκη Αννα MSc, Υπεύθυνη Φυσικοθεραπείας Γ.Ν. «Βενιζέλειου» 

Πατσάκη Ειρήνη MSc, PhDcand. Φυσικοθεραπεύτρια Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», ΤΕΙ Φυσικοθεραπείας 

Αθηνών 

Πέπερα Γαρυφαλλιά MSc, PhD, Φυσικοθεραπεύτρια, Επιστημονικός Συνεργάτης Φυσικοθεραπείας, 

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 

Περιστερόπουλος Αργύρης MSc, Εργαστηριούχος Φυσικοθεραπευτής, Bόλος 

Περυσινάκη Νίκη Φυσικοθεραπεύτρια 

Σαρηγιάννη Μαρία Φυσικοθεραπεύτρια Γ.Ν. «Βενιζέλειου» 

Σπίνου Αριέττα MSc, PhDcand, Φυσικoθεραπεύτρια, King’s College London, 

Royal Brompton Hospital, Αγγλία 

Σπυριδάκη Κατερίνα Φυσικοθεραπεύτρια 

Φουντουλάκης Αντώνης Φυσικοθεραπευτής 

Χαρωνίτης Επαμεινώνδας Φυσικοθεραπευτής, Πρόεδρος ΠΤ ΠΣΦ Ηρακλείου-Λασιθίου 

Xρηστάκου Άννα MSc, PhD, Φυσικοθεραπεύτρια, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», ΤΕΙ Φυσικοθεραπείας 

Αθηνών 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η Συμμετοχή ορίζεται στα 40 Ευρώ 

Περιλαμβάνει: Φάκελο με στυλό μπλοκ σημειώσεων, Αναλυτικό πρόγραμμα, Φωτοτυπίες Υλικού, 

Βεβαίωση Συμμετοχής, Καφέδες & Αναψυκτικά 

 

Οργανωτική Επιτροπή: Περιστερόπουλος Αργύρης, Βασμαρής Δημήτριος , Παπουτσάκης 

Κωνσταντίνος, Κατσέλη Αναστασία, Χιωτάκης Αντώνιος, Χρυσουλάκης Ιωάννης 

 

Επιστημονική Επιτροπή: Πέπερα Γαρυφαλλιά, Λαουτάρης Ιωάννης, Περιστερόπουλος Αργύρης,  

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 
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Σπίνου Αριέττα, Χρηστάκου Άννα 

 

 

Πρόγραμμα 

Σάββατο 14 Μαίου 2016 

09.30-10.00 Εγγραφές 

10.00-10.15 Χαιρετισμοί Χαρωνίτης Επαμεινώνδας, Πρόεδρος ΠΤ ΠΣΦ Ηρακλείου-Λασιθίου, 

Δρ Λαουτάρης Ιωάννης, Πρόεδρος Τ.Κ.Α.Φ.Α. 

10.15 - 11.20 1η Συνεδρία: Καρδιοαγγειακή Φυσικοθεραπεία–Αποκατάσταση 

Προεδρείο: Περυσινάκη Νίκη, Φουντουλάκης Αντώνης 

10.15 - 10.35 Η Καρδιοαγγειακή Αποκατάσταση ως Δευτερογενής Πρόληψη Δρ. Λαουτάρης Ιωάννης 

10.35 - 10.50 Προγράμματα Αερόβιας Άσκησης: Διαλειμματική ή Συνεχή Άσκηση; Δρ. Πέπερα Γαρυφαλλιά 

10.50 - 11.05 Προγράμματα Άσκησης στην Καρδιακή Ανεπάρκεια Περιστερόπουλος Αργύρης 

11.05 - 11.20 Συζήτηση 

11.20 - 12.05 2η Συνεδρία: Φυσικοθεραπεια στη MΕΘ 

Προεδρείο: Ζαχαριούδακης Γιώργος, Σαρηγιάννη Μαρία 

11.20 - 11.35 Τεχνικές αναπνευστικής φυσικοθεραπείας διασωληνωμένου ασθενούς στη Μονάδα Εντατικής  

Θεραπείας (ΜΕΘ) Δρ Χρηστάκου Άννα 

11.35 - 11.50 Πρώιμη Κινητοποίηση και πρόληψη πολυνευρομυοπάθειας ασθενών στη Μονάδα Εντατικής  

Θεραπείας (ΜΕΘ) Ειρήνη Πατσάκη 

11.50 - 12.05 Συζήτηση 

12.05 - 12.30 Διάλειμμα – Καφέ 

12.30 - 14.30 1ο ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 

Λειτουργικές Δοκιμασίες Αξιολόγησης Καρδιοαγγειακών ασθενών 

Εκπαιδευτές: Δρ Πέπερα Γαρυφαλλιά, Περιστερόπουλος Αργύρης 

14.30 - 14.50 Διάλειμμα – Καφέ 

14.50 -16.50 2ο ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 

Φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση και κινητοποίηση βαρέως πασχόντων ασθενών στη Μονάδα  

Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) 

Εκπαιδευτές: Άννα Παντουβάκη, Δρ Άννα Χρηστάκου, Ειρήνη Πατσάκη 
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Κυριακή 15 Μαϊου 2016 

10.00 - 10.30 3η Συνεδρία: Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία – Αποκατάσταση  

Προεδρείο: Βασμαρής Δημήτριος, Σπυριδάκη Κατερίνα 

10.00 - 10.20 Τεχνικές και μέσα καθαρισμού του τραχειοβρογχικού δέντρου Σπίνου Αριέττα 

10.20 - 10.30 Συζήτηση 

10.30 - 11.00 4η Συνεδρία: Ψυχοσωματική Νοημοσύνη στην Καρδιοαναπνευστική Φυσικοθεραπεία 

Προεδρείο: Κοντοπόδης Κωνσταντίνος, Μαρκάκης Κωνσταντίνος 

10.30 - 10.50 Πώς να μεγιστοποιήσετε την αποτελεσματικότητα σας; Καστρινάκης Λεωνίδας 

10.50 - 11.00 Συζήτηση 

11.00 - 11.30 Διάλειμμα – Καφέ 

11.30 - 13.30 3ο ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 

Φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση χρόνιων αναπνευστικών παθήσεων 

Εκπαιδευτής: Σπίνου Αριέττα 

13.30 - 13.50 Διάλειμμα – Καφέ 

13.50 - 15.50 4ο ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 

Εργαστήριο προσωπικής ανάπτυξης φυσικοθεραπευτών: Δεξιότητες Ηγεσίας 

Εκπαιδευτής: Καστρινάκης Λεωνίδας 

Περιφερειακό Τμήμα Ηρακλείου-Λασιθίου, ΠΣΦ 

e-mail: nontasharonitis@gmail.com, κιν. 6977699573 (Πρόεδρος ΠΤ) 

Τμήμα Καρδιoαγγειακής & Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας-Αποκατάστασης, ΠΣΦ 

website: www.tkafa.gr, e-mail: info@tkafa.gr 

 

 

 

Αναλυτικό πρόγραμμα: http://www.psf.org.gr/news_details.php?id=3826&catid=10 
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ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - Ημερίδες  
 

 

 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 



 

53 
 

 

 
 
 
 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ :  
Διοικούσα Επιτροπή  
Π.Τ. Αχαΐας & Ηλείας  
Πρόεδρος: Παπαδοπούλου Αμαλία  
Αντιπρόεδρος: Μουτούσης Παναγιώτης  
Γεν. Γραμματέας: Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος  
Ταμίας: Σκανδάμης Γεώργιος  
Οργ. Γραμματέας: Περδικάρη Αγγελική  
Υπευθ. Δημ. Σχέσεων: Ζούλα Χρυσούλα  
Μέλος: Παπαγεωργόπουλος Βασίλειος  
 
 
 
 

 
 
 
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  
Μουτούσης Παναγιώτης  
Μπανιά Θεοφανή  
Παπαδοπούλου Αμαλία  
Φαράντου Χαρίκλεια 

 *Οι εγγραφές στην ημερίδα θα γίνουν από 8.30 

έως 9.30 την ημέρα διεξαγωγής της.  

Δικαίωμα & Κόστος συμμετοχής:  
Φυσικοθεραπευτές: 25 €  
Σπουδαστές: 15 €  
Λοιποί Σύνεδροι: 25 € 

 
 
 
 
 
Αγαπητές και Αγαπητοί συνάδελφοι,  
Η Διοικούσα Επιτροπή του Π.Τ. Αχαΐας και Ηλείας του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών 
βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσει στην Επιστημονική Ημερίδα 
Φυσικοθεραπείας: Σκλήρυνση κατά Πλάκας, Νόσος του Πάρκινσον, Μέθοδοι και Τεχνικές 
Φυσικοθεραπείας, που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα στο Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ 
Δυτικής Ελλάδας, το Σάββατο 21 Μαΐου 2016.  
Έχουμε την τιμή να φιλοξενήσουμε διακεκριμένους επιστήμονες στον τομέα της Νευρολογίας και της 
Νευρολογικής Φυσικοθεραπείας. Στόχος μας υπήρξε η συγκρότηση ενός ενδιαφέροντος και υψηλού 
επιπέδου Επιστημονικού Προγράμματος, μέσω του οποίου θα έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε 
για τις τεχνικές και μεθόδους φυσικοθεραπείας στην Σκλήρυνση κατά πλάκας και τη νόσο του 
Πάρκινσον.  
Η συμμετοχή σας θα αναδείξει τη δυναμική του κλάδου μας, ο οποίος παρά τις δυσκολίες παραμένει 
προσηλωμένος στην διαρκή ενημέρωση και εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό, σας προσκαλούμε να 
συμμετάσχετε ενεργά ευελπιστώντας ότι η Επιστημονική Ημερίδα Φυσικοθεραπείας, θα 
ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας.  
Θα χαρούμε να σας έχουμε κοντά μας.  
 
Για την Οργανωτική Επιτροπή  
Η Πρόεδρος  
Αμαλία Παπαδοπούλου  
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8.30 - 09.30 : Προσέλευση-Εγγραφές  
 
Α’ Συνεδρίαση, 09.30 – 11.40  
 
09.30-09.40: Προσφώνηση, Παπαδοπούλου Αμαλία, Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Π.Τ. Αχαΐας 
και Ηλείας.  
 
Προεδρείο: Παπαθανασόπουλος Παναγιώτης, Ελλούλ Ιωάννης  
 
09.40-10.00: Εισαγωγή στην Σκλήρυνση κατά Πλάκας, Παπαθανασόπουλος Παναγιώτης, 

Καθηγητής Νευρολογίας, Δ/ντής Νευρολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών, Πρόεδρος Ελληνικής 

Ακαδημίας Νευροανοσολογίας.  

10.00-10.20: Η σπαστικότητα στην Σκλήρυνση κατά Πλάκας – Ιατρική αντιμετώπιση, 

Λιτσαρδόπουλος Παντελής, Ιατρός Νευρολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών.  

10.20-10.40: Εισαγωγή στη Νόσο του Parkinson, Σολδάτος Παναγιώτης, Νευρολόγος, Επιστημ. 

Συνεργάτης Νευρολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών.  

10.40-11.00: Εν τω βάθει διέγερση του εγκεφάλου (DBS) στη Νόσο του Parkinson, Ελλούλ Ιωάννης, 

Αναπληρωτής Καθηγητής Νευρολογίας, Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών.  

11.00-11.20: Η Νόσος του Parkinson μέσα από τη διδασκαλία στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ 

Στερεάς Ελλάδας, Σακελλάρη Βασιλική, Καθ. Φυσικοθεραπείας, Διευθ. Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας 

και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) T.E.I. Στερεάς Ελλάδας.  

11.20-11.40: Νοσηλευτικές παράμετροι και ποιότητα ζωής πασχόντων από Σκλήρυνση κατά Πλάκας 

και νόσο του Parkinson, Μάρκου Ιωάννα, Νοσηλεύτρια Νευρολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου 

Πατρών.  

11.40 – 12.00 : ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ, ΚΑΦΕΣ 

12.00 – 12.30 : Χαιρετισμοί, Βραβεύσεις 

12.30 – 12.40: Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία και Φυσικοθεραπεία, Κουτσογιάννης 

Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής, Ανδρικόπουλος Ανδρέας MSc, 

Υποψήφιος Διδάκτορας Ιατρικής Φυσικής. 

 
Β’ Συνεδρίαση 12.40 – 14.30  
Προεδρείο: Ρόσμπογλου Στέλιος, Σταθόπουλος Σταύρος  
 
12.40-13.00: Φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση ασθενή με νόσο του Parkinson και ασθενή με 

Σκλήρυνση κατά Πλάκας, Ταξιαρχόπουλος Νικόλαος, Φυσικοθεραπευτής, MSc (c).  

13.00-13.20: Το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης στην Πολλαπλή Σκλήρυνση, Μπακαλίδου Δάφνη, PT, 

MSc, PhD, Επίκουρη καθηγήτρια, Τ.Ε.Ι. Αθήνας.  

13.20-13.40: Η Φυσικοθεραπευτική Αποκατάσταση στην Πολλαπλή Σκλήρυνση - Γενική θεώρηση, 

Παπατσίμπας Βασίλειος, Φυσικοθεραπευτής NDT, MSc (c), Γ.Ν.Α. "Γ. Γεννηματάς", Τριγώνης 

Ευάγγελος, Φυσικοθεραπευτής MSc, Προϊστάμενος Τμήματος Παραϊατρικών Επαγγελμάτων Γ.Ν.Α. 

"Γ. Γεννηματάς", Εργαστηριακός συνεργάτης Τ.Ε.Ι. Αθήνας.  

13.40-14.00: Ιδιοδεκτικότητα - Μύθος ή Πραγματικότητα? Αυτοσμίδης Δημήτριος, MSc 

Φυσικοθεραπευτής, Ασκληπιείο Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας, Θεσσαλονίκη.  

14.00-14.20: Αναπνευστικές δυσλειτουργίες σε χρόνιους νευρολογικούς ασθενείς - Οι περιπτώσεις 

της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας και της νόσου του Parkinson, Σεφεριάδης Μιχαήλ, PT, MSc, 

Εργαστηριακός Συνεργάτης Τ.Ε.Ι. Αθήνας.  

14.20-14.30: Ερωτήσεις, Συζήτηση  

 
14.30 – 16.30 : ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ-ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ 
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Γ΄ Συνεδρίαση 16.30 – 19.10  
 
Προεδρείο: Μπακαλίδου Δάφνη, Μπανιά Θεοφανή 
  
16.30-16.50: Φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση της σπαστικότητας, Θεοδωρόπουλος Διονύσιος 

Φυσικοθεραπευτής MSc, Εργαστηριακός Συνεργάτης Τ.Ε.Ι. Αθήνας.  

16.50-17.10: Η εφαρμογή των τεχνικών PNF στις νευρολογικές παθήσεις, Φαράντου Χαρίκλεια, PT, 

MSc, Πανεπ. Υπότροφος, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.  

17.10-17.30: Live Feldenkrais (επίδειξη χωρίς πολλά λόγια), Ρόσμπογλου Στέλιος, Επίκουρος 

Καθηγητής Φυσικοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.  

17.30-17.50: Νευρολογική Φυσικοθεραπεία και Biofeedback, Δρ. Σφετσιώρης Δημήτρης, 

Φυσικοθεραπευτής, D.E.A. en Biomécanique et Physiologie du Mouvement, Université Paris XI, 

Διδάκτορας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  

17.50-18.10: Προηγμένες τεχνολογίες Νευροκινητικής αποκατάστασης στην Σκλήρυνση κατά 

Πλάκας: παρελθόν, παρόν και μέλλον, Χόρτης Αναστάσιος, Φυσικοθεραπευτής, MSc.  

18.10-18.30: Προβλήματα ισορροπίας στην Σκλήρυνση κατά Πλάκας και αντιμετώπισή τους, 

Απόστολος Γ. Εμμανουηλίδης, Φυσικοθεραπευτής Δ. Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, OEP Leader.  

18.30-18.50: Νόσος του Πάρκινσον: Πρόγραμμα βελτίωσης φυσικής κατάστασης στο σπίτι, Dr 

Σταθόπουλος Σταύρος, Φυσικοθεραπευτής ειδικευμένος στην αποκατάσταση νευρολογικών & 

νευροψυχολογικών δυσχερειών, Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Δ/ντης & Καθ. Μεταπτυχιακών 

Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Παν/μίου “G. Marconi” Ρώμης, Ιταλία.  

 

18.50-19.10: Συμπεράσματα - Λήξη Ημερίδας 

 

 

Ανάρτηση: 

http://www.psf.org.gr/news_details.php?id=3927 
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« ΤΟ ΒΙΟΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ICF ΣΤΗΝ ΕΛΕΠΑΠ»  

 

Σάββατο 25 Ιουνίου 2016, Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών Του Ιδρύματος Ωνάση, Μικρή Σκηνή, 
Λεωφ. Συγγρού 107-109, 09:00 – 17:30.  

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ελληνική Εταιρία Προστασίας & Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων.  

 Το Συνέδριο αξιολογείται με μόρια αναγνωρισμένα από την UEMS. 

Κόστος Συμμετοχής € 30,00. 

Φοιτητές € 5,00 (Περιορισμένος αριθμός θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας). 

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 20 Ιουνίου 2016. 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2106980978 – 6949784684 (Κα Χριστίνα Λεονάρδου). 

Αίτηση Συμμετοχής (αποστολή στο email altercom.pr@gmail.com ). 

Πληροφορίες site Π.Σ.Φ.: http://www.psf.org.gr/news_details.php?id=3883. 
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Ιατρικά Συνέδρια - Μάιος 2016                 Επιστημονικά Συνέδρια - Μάιος 2016 

05/05/2016 

35o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ & 

ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- 

ΘΡΑΚΗΣ 

12/05/2016  

International Conference on 

Modern Circuits and Systems 

Technologies  

  

06/05/2016 
31ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ  
13/05/2016  

1o Πανελλήνιο Συνέδριο με 

θέμα: «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΥΠΟ 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ»  

06/05/2016 - 

08/05/2016 

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Ένωσης Μαιευτήρων 

Γυναικολόγων Ελλάδος  
13/05/2016 

2ο συνέδριο Energy 

Commodities της E-ntelligence  

  

06/05/2016  
3ο Σχολείο 

Παιδοαλλεργιολογίας 

13/05/2016  
6ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο 

Μετρολογίας  

07/05/2016 
Πρόληψη και Συντηρητική 

Αγωγή Αγγειακών Παθήσεων  
14/05/2016  

1ο Συνέδριο για την Ελληνική 

Πετοσφαίριση με θέμα: 

"Διεθνείς τάσεις της 

Πετοσφαίρισης και οι 

προοπτικές της στην Ελλάδα"  

11/05/2016 - 

15/05/2016 

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Επείγουσας 

Προνοσοκομειακής 

Φροντίδας με διεθνή 

συμμετοχή + Ελληνοκυπριακό 

Συμπόσιο Αναζωογόνησης 

16/05/2016  

23rd INTERNATIONAL 

CONGRESS ON 

TELECOMMUNICATIONS  

  

11/05/2016  
30th European 

Immunogenetics and 

Histocompatibility Conference 

18/05/2016  

9th Hellenic Conference on 

Artificial Intelligence  

  

11/05/2016  
42ο Ετήσιο Πανελλήνιο 

Ιατρικό Συνέδριο  
19/05/2016  

EUROPEAN LUXURY 

HOSPITALITY SUMMIT  

11/05/2016  

43ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό 

Συνέδριο  

  
19/05/2016  

Συνέδριο για τους μαρτυρικούς 

τόπους με τίτλο «Μνήμη, 

Θύμηση, εκπαίδευση»   

12/05/2016  

11o Πανελλήνιο Συνέδριο 

Αλγολογίας  

  
20/05/2016  

24ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ "ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΙ 

ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 

http://medicalcongress.us9.list-manage.com/track/click?u=9baca3a4ffae67eaa117e0db1&id=47e6a0b29e&e=4a3e9d4e60
http://medicalcongress.us9.list-manage.com/track/click?u=9baca3a4ffae67eaa117e0db1&id=47e6a0b29e&e=4a3e9d4e60
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ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ"  

13/05/2016  
2ο Συνέδριο 

Θωρακοχειρουργικής 

Ογκολογίας  
20/05/2016  

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Κοινωνιολογίας της 

Εκπαίδευσης  

13/05/2016  

36ο Έτος «Αθηναϊκές 

Ουρολογικές Ημέρες»  

  
20/05/2016  

Διεπιστημονικό συνέδριο με 

θέμα «Ταμπού – Παράβαση – 

Υπέρβαση στην Τέχνη και την 

Επιστήμη»  

13/05/2016  

9o Πανελλήνιο Συνέδριο 

Μεταγγισιοθεραπείας  

  
20/05/2016  

ΤΑΜΠΟΥ – ΠΑΡΑΒΑΣΗ – 

ΥΠΕΡΒΑΣΗ στην Τέχνη και την 

Επιστήμη  

13/05/2016  
9th Conference of the 

European Lactation 

Consultants Alliance -ELACTA- 

21/05/2016  
Hotel Security Certification  

  

15/05/2016 
Ημερίδα Πρόληψης και 

Αντιμετώπισης του 

Καπνίσματος  
22/05/2016 

πρώτο Πανελλαδικό Συνέδριο 

για τον Μυθικισμό  

  

17/05/2016  

21th Annual International 

Conference of the Association 

of Psychology and Psychiatry 

for Adults and Children 

23/05/2016  

Παγκόσμιο Συνέδριο 

«Αριστοτέλης 2400 Χρόνια»  

  

17/05/2016  

21th Annual International 

Conference of the Association 

of Psychology and Psychiatry 

for Adults and Children 

(A.P.P.A.C.) "Recent Advances 

in Neuropsychiatric, 

Psychological and Social 

Sciences” 

25/05/2016  

14ο Διεθνές Συνέδριο της 

Ελληνικής Γεωλογικής 

Εταιρείας - 14th International 

Congress of the Geological 

Society of Greece  

  

19/05/2016  

10ο Ελληνοτουρκικό 

Διαπανεπιστημιακό 

Ορθοπαιδικό Συνέδριο (10th 

Greek - Turkish Intra - 

University Orthopaedic 

Meeting) 

25/05/2016  

Ευρωπαϊκό Συνέδριο «Τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα σε 

έναν Κόσμο που Αλλάζει: 

Ερευνητικές και Εφαρμοσμένες 

Προσεγγίσεις»  

19/05/2016  

13th Spring Symposium of the 

European Academy of 

Dermatology and 

Venereology (EADV)  

26/05/2016  

3ο Συνέδριο Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας  

  

19/05/2016  
9ο Πανελλήνιο & 

Πανευρωπαϊκό Νοσηλευτικό 

Συνέδριο  
27/05/2016  

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο οι 

Φυσικές Επιστήμες στην 

Προσχολική Εκπαίδευση - 

Σύγχρονες τάσεις και 
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προοπτικές  

20/05/2016  
13ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Λογοπεδικών 

Λογοθεραπευτών 

27/05/2016  
Πανθεσσαλικό οδοντιατρικό 

συνέδριο 

20/05/2016  

4ο Επιστημονικό Forum «Από 

το Vancouver στη Σύρο: 

Ανασκόπηση από το '' 

American Academy Neurology 

Meeting 2016 '' για την 

πολλαπλή σκλήρυνση 

28/05/2016 6 

16η Εκπαιδευτική Διημερίδα 

Παιδιατρικής 

  

20/05/2016  
6o Πανελλήνιο Συνέδριο 

Νεογνολογίας 

28/05/2016 

18η Ημερίδα ΣΕ.Δ.ΚΑ. 

"Δύσκολες Επιλογές θεραπείας 

και αντιπαραθέσεις σε 

παθήσεις και κακώσεις του 

ισχίου" 

20/05/2016  
Διημερίδα: Κακώσεις 

Σπονδυλικής Στήλης - 

Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις 

28/05/2016  

1ο Συμπόσιο Μεταπτυχιακών 

Φοιτητών (1st Post-Graduate 

Symposium in Classical 

Reception. "Continuities and 

Discontinuities")  

21/05/2016 
Επιστημονική Ημερίδα με 

τίτλο Εξελίξεις στην Νεογνική 

Χειρουργική 

28/05/2016  
1ο Φαρμακευτικό Συνέδριο 

Ανατ.Μακεδονίας-Θράκης 

25/05/2016  

49th Annual Meeting of the 

European Society of Pediatric 

Gastroenterology, Hepatology 

and Nutrition 

29/05/2016 
Ημερίδα Πρόληψης και 

Αντιμετώπισης του 

Καπνίσματος 

26/05/2016  

10th Meeting of the EBMT 

Paediatric Disease Working 

Party & 5th Meeting of the 

EBMT Paediatric Nurses 

30/05/2016 

Euromaintenance 2016 

Conference  

  

26/05/2016  

1ο Συνέδριο βασισμένης σε 

δεδομένα Ψυχικής Υγείας: 

Από την έρευνα στην κλινική 

πράξη (Evidence Based 

Mental Health: From 

Research to Clinical Practice),  

30/05/2016  
Διεθνές Συνέδριο KohaCon16  

  

26/05/2016  
49ο Πανελλήνιο 

Οφθαλμολογικό Συνέδριο 

31/05/2016  52nd AESGP Annual Meeting 

26/05/2016  
ΕΑΡΙΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 2016 
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