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Προς τα μεάλη μας  

Αγαπητοιά συναά δελφοι, 

Με επιτυχιάα πραγματοποιηά θηκαν και φεάτος οι δραά σεις αποά  πολλαά  Περιφερειακαά  
Τμηά ματα στα πλαιάσια του εορτασμουά  της Παγκοά σμιας Ημεάρας Φυσικοθεραπειάας. 

Ο Πανελληά νιος Συά λλογος Φυσικοθεραπευτωά ν συμμετεάχει και προτειάνει δραά σεις και 
εκδηλωά σεις σε οά λη τη χωά ρα, οι οποιάες θα υλοποιηθουά ν αποά  τα Περιφερειακαά  Τμηά ματα τοά σο 
στην Αττικηά  οά σο και στην υποά λοιπη Ελλαά δα οι οποιάες θα ειάναι πολυποιάκιλες που θα 
αναδεικνυά ουν την Επιστηά μη της Φυσικοθεραπειάας, την χρησιμοά τηταά  της στους πληθυσμουά ς 
τοά σο για την Αποκαταά σταση της Υγειάας οά σο και για την προά ληψη παθηά σεων και κακωά σεων 
του Μυοσκελετικουά  συστηά ματος, του Κεντρικουά  Νευρικουά  συστηά ματος, του Καρδιο-
αναπνευστικουά  συστηά ματος καθωά ς και για την προά ληψη και βελτιάωση των ψυχικωά ν 
παθηά σεων. 

Το Κεντρικοά  Διοικητικοά  Συμβουά λιο του Π.Σ.Φ αποφαά σισε να υλοποιηά σει τις δραά σεις 
του την εβδομαά δα 01-07 Οκτωβριάου 2016 . Οι εκδηλωά σεις ξεκινουά ν την 1η Οκτωβριάου που 
ειάναι η παγκοά σμια ημεάρα ηλικιωμεάνων, διάνοντας το στιάγμα του εορτασμουά  που απορρεάει αποά  
το κεντρικοά  συά νθημα «προά σθεσε ζωηά  στα χροά νια σου» και συνεχιάζεται με εκδηλωά σεις για την 
προά ληψη των πτωά σεων, εγκεφαλικουά  επεισοδιάου και εμφαά νισης αά νοιας.  

Εκτοά ς αποά  τις διαά φορες εκδηλωά σεις και δραά σεις που θα οργανωθουά ν στις εάδρες των 
Περιφερειακωά ν τμημαά των με ομιλιάες, διανομηά  ενημερωτικουά  υλικουά , αξιολοάγηση και επιάδειξη 
ασκηά σεων σε ηλικιωμεάνους οι Φυσιοθεραπευτεάς των Δημοά σιων και Ιδιωτικωά ν 
Φυσιοθεραπευτηριάων αποά  01-07 Οκτωά βρη 2016 θα αξιολογουά ν και θα επιδεικνυά ουν δωρεαά ν 
προγραά μματα αά σκησης σε οά λους τους ανθρωά πους αά νω των 65 ετωά ν. 

 Μας λυπειά το γεγονοά ς οά τι οι περισσοά τεροι συναά δελφοι δεν συμμετεάχουν στις δραά σεις 
του συλλοάγου οά που δεν εάχει να κερδιάσει κανειάς αά λλος παραά  μοά νο ο κλαά δος μας. Ίσως αυτοά  που 
πρεάπει να γιάνει σαφεάς ειάναι πως το κυά ριο ζητουά μενο τεάτοιων δραά σεων ειάναι η αυά ξηση του 
αριθμουά  των ατοά μων που θα απευθυνθουά ν στον Φυσικοθεραπευτηά .  

Ο τομεάας της προά ληψης καθωά ς και της θεραπευτικηά ς αά σκησης ειάναι βασικεάς 
προτεραιοά τητες στα πλαιάσια της εξωστρεάφειας του Συλλοάγου. Στις δραά σεις που θ 
ακολουθηά σουν αναμεάνουνε την συμμετοχηά  σας καθωά ς και τις προταά σεις σας.  

Αυτοσμίδης Δημήτρης  
Υπεύθυνος εκδόσεων  
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Παρουσία του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ κου Σωτήρη Μπερσίμη στην 
συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Σ.Φ. 

 

 

ην Κυριακηά , 2/10/2016 μεταά  αποά  
προά σκληση του Προεάδρου του Π.Σ.Φ., 

παραβρεάθηκε ο Προά εδρος του ΕΟΠΥΥ κος 
Σωτηά ριος Μπερσιάμης. Στην συναά ντηση ο 
Προά εδρος του ΕΟΠΥΥ ενημερωά θηκε αποά  το 
Κ.Δ.Σ. για τα προβληά ματα που ταλανιάζουν τη 
σχεάση των μελωά ν (συμβεβλημεάνων με τον 
ΕΟΠΥΥ) με τον Οργανισμοά . Στην εισηά γηση του 
Προεάδρου του Π.Σ.Φ. κου Πεάτρου Λυμπεριάδη, 
τονιάστηκαν τα καά τωθι: 

"Ειάναι γνωστοά  οά τι οι φυσικοθεραπευτεάς 
εκτελουά ν παραπεμπτικαά  τα οποιάα δεν παραά γουν 
δεν αυτοσυνταγογραφουά ν και βεάβαια ειάναι 
υποχρεωμεάνοι να εκτελεάσουν. Οι υπηρεσιάες που 
προσφεάρουν ειάναι ωφεάλιμες για το εθνικοά  
συά στημα υγειάας και για την εξοικονοά μηση 
ποά ρων, αποά  την μειάωση της αναά γκης εφαρμογηά ς 
πολυά  δαπανηρωά ν διαγνωστικωά ν εξεταά σεων και 
βλαπτικωά ν φαρμακευτικωά ν σκευασμαά των. Έχει 
αποδειχτειά αποά  μελεάτες που εάγιναν στο 
εξωτερικοά  οά τι: οά ταν η φυσικοθεραπειάα ειάναι η 
πρωά τη επιλογηά  στην Πρωτοβαά θμια Φροντιάδα 
Υγειάας, υπαά ρχει μεγαά λη εξοικονοά μηση ποά ρων. 
Επιάσης, η συμβοληά  της φυσικοθεραπειάας στην 
προά ληψη της εκδηά λωσης διαφοά ρων ασθενειωά ν 
και κατασταά σεων ειάναι πολυά τιμη (π.χ. προά ληψη 
πτωά σεων). Έτσι, δεν μπορουά με σε καμιαά  
περιάπτωση να δεχτουά με περικοπεάς (rebate & 
clawback) για υπηρεσιάες που προσφεάρουμε στον 
ασθενηά , γιατιά πραγματικαά  η φυσικοθεραπειάα 
ειάναι παροχηά  υπηρεσιωά ν που παραά γεται με πολυά  
κοά πο και παραά γεται αποά  τον αά νθρωπο, 
επιστηά μονα φυσικοθεραπευτηά . Το 2015 οι 
συμβεβλημεάνοι φυσικοθεραπευτεάς δεν 
πληρωά θηκαν για 5 αποά  τους 12 μηά νες για 

υπηρεσιάες που προσεάφεραν στους 
ασφαλισμεάνους.  

Τα εργαστηά ρια φυσικοθεραπειάας ειάναι μη 
βιωά σιμα και υπερχρεωμεάνα. Η λεγοά μενη 
υπεάρβαση (περιάπου 20.000.000 ευρωά  ετησιάως ) 
ειάναι απειροελαά χιστη αν συγκριθειά με τις 
΄΄υπερβαά σεις΄΄ αά λλων κατηγοριωά ν παροάχων, π.χ. 
ειάναι ιάσως μικροά τερη αποά  το μηνιαιάο κοά στος των 
φαρμαά κων που συνταγογραφουά νται και 
πετιουά νται στα σκουπιάδια, καθωά ς μια παλιοά τερη 
εκτιάμηση (2009) ανεάβαζε το ετηά σιο κοά στος των 
φαρμαά κων που πετιουά νται στα σκουπιάδια στο 1 
δις ευρωά  (http://www.ethnos.gr/koinonia/ 
arthro/sta_skoupidia_axrisimopoiita_farmaka_ak
sias_1_dis_euro-63627561/). Το ποσοά  οά μως αυτοά  
(20.000.000 ευρωά ) ειάναι ικανοά  να ‘’τιναά ξει στον 
αεάρα’’ 2.450 συμβεβλημεάνα εργαστηά ρια 
φυσικοθεραπειάας.           

Δεν κατανοουά με πως η δαπαά νη φυσικοθεραπειάας 
προσδιοριάστηκε στο 1,2% των συνολικωά ν 
δαπανωά ν υγειάας οά ταν ο μεάσος οά ρος στην Ευρωά πη 
ειάναι 3%. Στο Βεάλγιο (με τον ιάδιο πληθυσμοά ) η 
δαπαά νη φυσικοθεραπειάας ειάναι 630.000.000 
ευρωά  το χροά νο’’. 

Τ 

http://www.ethnos.gr/koinonia/%20arthro/sta_skoupidia_axrisimopoiita_farmaka_aksias_1_dis_euro-63627561/
http://www.ethnos.gr/koinonia/%20arthro/sta_skoupidia_axrisimopoiita_farmaka_aksias_1_dis_euro-63627561/
http://www.ethnos.gr/koinonia/%20arthro/sta_skoupidia_axrisimopoiita_farmaka_aksias_1_dis_euro-63627561/
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Κατόπιν τέθηκαν και συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα: 

1) Αποά δοση των εισφορωά ν υγειάας των 
ασφαλισμεάνων κατευθειάαν σε ειδικοά  κωδικοά  για 
την υγειάα και οάχι αποά δοση αποά  τα ασφαλιστικαά  
ταμειάα καταά  το δοκουά ν, καθωά ς παρατηρειάται το 
φαινοά μενο συνεχωά ς να παρακρατουά νται 
περισσοά τεροι ποά ροι για την υγειάα και συνεχωά ς 
τα λεφταά  να μην επαρκουά ν. 

Ο Προά εδρος του ΕΟΠΥΥ απαά ντησε οά τι αυτοά  ειάναι 
παά γιο αιάτημα και του Οργανισμουά  και πρεάπει να 
ρυθμιστειά αποά  την Πολιτικηά  Ηγεσιάα. 

2) Ειάναι παά γιο αιάτημα του Π.Σ.Φ. η συά ναψη των 
συμβαά σεων να διεάπεται υποά  το καθεστωά ς της 
συλλογικηά ς συά μβασης, αά ποψη με την οποιάα 
συμφωνειά τοά σο η Διοιάκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οά σο 
και η ηγεσιάα του Υπουργειάου Υγειάας. 

Ο Προά εδρος του ΕΟΠΥΥ απαά ντησε οά τι ειάναι 
θετικηά  η αά ποψη του ΕΟΠΥΥ για συλλογικηά  
συά μβαση και αυτοά  θα διερευνηθειά περαιτεάρω 
αποά  τον Π.Σ.Φ. και τον ΕΟΠΥΥ για τις 
παραμεάτρους που προκυά πτουν. 

3) Η συά μβαση θα πρεάπει να ειάναι ελευά θερη και 
ανοιχτηά  σε οά ποιον επιθυμειά να συμβληθειά χωριάς 
περιορισμουά ς, διοά τι ειάναι γνωστοά  οά τι ο 
φυσικοθεραπευτηά ς εκτελειά οά που και αν υπαά ρχει 
αναά γκη και δεν συνταγογραφειά τις συνεδριάες 
φ/σ. 

Ο Προά εδρος του ΕΟΠΥΥ απαά ντησε οά τι αυτοά  ειάναι 
βεάβαιο και εφαρμοά ζεται. 

4) Θα πρεάπει να προβλεφθειά η δυνατοά τητα 
αποζημιάωσης με ΑΠΥ (οά πως γιάνεται στην ειδικηά  
αγωγηά ), στους ασθενειάς των περιοχωά ν εκειάνων 
οά που δεν υπαά ρχουν συμβεβλημεάνοι 
φυσικοθεραπευτεάς οά πως π.χ. σε 
απομακρυσμεάνα νησιαά  ηά  σε Νομουά ς της χωά ρας. 

Ο Προά εδρος του ΕΟΠΥΥ απαά ντησε οά τι λοάγω της 
εάλλειψης προσωπικουά  και για την αποφοά ρτιση 
των υπηρεσιωά ν των ΠΕ.ΔΙ. δεν θεωρειά οά τι 

μπορειά να εφαρμοστειά καά τι τεάτοιο. Μαά λιστα 
ανεάφερε οά τι προά θεση του ΕΟΠΥΥ ειάναι να καά νει 
συμβαά σεις για οά λες τις παροχεάς. 

5) ΣΥΜΒΑΣΗ-ΕΚΠΥ- Έχει συμφωνηθειά το 
κειάμενο της νεάας συά μβασης μεταξυά  – ΠΣΦ και 
ΕΟΠΥΥ, οά μως για να εφαρμοστειά η νεάα συά μβαση 
θα πρεάπει να ισχυά σει ο νεάος ΕΚΠΥ. Προτειάνουμε 
της εάκδοση ΚΥΑ και την τροποποιάηση του 
αά ρθρου 14 του υφισταά μενου ΕΚΠΥ, οά πως εάγινε 
με το ΦΕΚ Β΄1653 /2016, που να 
προσαρμοά ζεται στα συμφωνηθεάντα και στην 
ισχυά ουσα Νομοθεσιάα. Συγκεκριμεάνα για το 
αά ρθρο 14 του ΕΚΠΥ σας θεάτουμε: 

Α) Το ζηά τημα της εφαρμογηά ς της υφισταά μενης 
Νομοθεσιάας που διαφαιάνεται οά τι δεν γιάνεται 
σεβαστηά  στο προσχεάδιο ΕΚΠΥ που εάχουμε υπ’ 
οά ψιν μας και αφοραά  το επιλεάγειν και εκτελειάν 
(Νοά μος 4316/2014). 

Β) Το ζηά τημα του δικαιωά ματος της 
φυσικοθεραπευτικηά ς παροχηά ς στους ασθενειάς 
με την διαφαινοά μενη υποχρεωτικηά  θεάσπιση 
μεσοδιαστηά ματος 6 μηνωά ν στην «ασθεάνεια» των 
ασφαλισμεάνων. 

Γ) Το ζηά τημα αποά  την διαφαινοά μενη μειάωση του 
δικαιωά ματος παροχηά ς φυσικοθεραπειάας στους 
ασθενειάς με σοβαρεάς παθηά σεις που πληάττουν 
ευαιάσθητες κοινωνικεάς ομαά δες συμπολιτωά ν μας 
(αποά  6 μηά νες σε 4 μηά νες). 

Δ) Για την διαφαινοά μενη διατηά ρηση της 
θεωά ρησης των παραπεμπτικωά ν αποά  ελεγκτηά  
ιατροά , καθωά ς οά πως αποδειάχτηκε αποά  τις 
εκκαθαριάσεις με δειγματοληπτικοά  εάλεγχο, καμιαά  
τελικηά  νομιμοποιάηση εκτεάλεσης παραπεμπτικουά  
δεν τεκμηριωά νεται αποά  την σφραγιάδα του 
ελεγκτηά  που ειάναι μαά λλον διακοσμητικηά , καθωά ς 
το παραπεμπτικοά  ηά  εάχει ηά  δεν εάχει σφραγιάδα 
ελεγκτηά  αν δεν ειάναι συά μφωνο με τις εγκυκλιάους 
περικοά πτεται . 
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Ε) Το αιάτημα για θεάσπιση συμμετοχηά ς 15% 
(εξαιρωά ντας τις σοβαρεάς παθηά σεις των 
περιπτωά σεων Α,Β και Γ του αρ. 14 του ΕΚΠΥ). 

Για τις υποά λοιπες προτεινοά μενες αλλαγεάς σε 
αά λλα αά ρθρα του ΕΚΠΥ σας καταθεάτουμε 
συνημμεάνο υποά μνημα. 

Ο Προά εδρος του ΕΟΠΥΥ απαά ντησε οά τι θα γιάνουν 
σεβαστεάς οι ισχυά ουσες Νομοθετικεάς ρυθμιάσεις 
και στην περιάπτωση που ο ΕΚΠΥ θα βριάσκεται 
στο τελικοά  σταά διο επεξεργασιάας θα κληθειά ο 
Π.Σ.Φ. για να καταθεάσει τις θεάσεις του. 

Για την περιάπτωση εάκδοσης τροποποιητικηά ς 
ΚΥΑ του ισχυά οντος ΕΚΠΥ μοάνο για το αά ρθρο 14, 
την θεωά ρησε δυά σκολο να υλοποιηθειά. 

Αυτηά  την στιγμηά  ο ΕΟΠΥΥ κοστολογειά τις 
διαά φορες παροχεάς για να γιάνει 
επαναπροσδιορισμοά ς και ανακατανομηά  των 
επιμεάρους προϋπολογισμωά ν, αναά λογα με τις 
πραγματικεάς αναά γκες των ασθενωά ν. Επιάσης ο 
Προά εδρος του ΕΟΠΥΥ ειάπε οά τι το θεάμα της 
επιβοληά ς συμμετοχηά ς ασφαλισμεάνου, ειάναι 
καθαραά  πολικηά  αποά φαση. 

6) Δημιουργιάα επιτροπηά ς για την 
παρακολουά θηση της υλοποιάησης του 
προϋπολογισμουά  του ΕΟΠΥΥ για τη 
φυσικοθεραπειάα και πληά ρη διαφαά νεια στην 
διαχειάριση των οικονομικωά ν του κωδικουά  
0671.02 C1, με αά μεση κοινοποιάηση στον Π.Σ.Φ. 
της μηνιαιάας δαπαά νης στο τεάλος του εποά μενου 
μηά να και την κοινοποιάησης της πληά ρους εικοά νας 
των οικονομικωά ν στοιχειάων μεταά  την αφαιάρεση 
του rebate. 

Ο Προά εδρος του ΕΟΠΥΥ απαά ντησε οά τι ειάναι 
θετικοά ς στην προά ταση. 

7) Ζητηά ματα που σχετιάζονται με περικοπεάς 
συνεδριωά ν φυσικοθεραπειάας για τυπικουά ς 
λοάγους και λοάγους ερμηνειάας ΕΚΠΥ και 
κανονισμωά ν αποά  την εφαρμογηά  του 

δειγματοληπτικουά  ελεάγχου. Επιάσης η αά δικη 
εφαρμογηά  του rebate στο αρχικοά  υποβαλλοά μενο 
ποσοά , παροά λη την περικοπηά  θα πρεάπει να 
διευθετηθειά. 

Ο Προά εδρος του ΕΟΠΥΥ απαά ντησε οά τι ο 
δειγματοληπτικοά ς τροά πος εκκαθαά ρισης 
προκριάθηκε αποά  τον ΕΟΠΥΥ και εγκριάθηκε αποά  
το ελεγκτικοά  συνεάδριο λοάγω του πληά θους των 
παραπεμπτικωά ν, αά λλωστε ο Οργανισμοά ς 
λαμβαά νει σε ετηά σια βαά ση περιάπου 100.000.000 
παραστατικαά . Βεβαιάως αντιμετωπιάστηκαν και 
διαά φορα θεάματα τα οποιάα επιλυά ονται και επιάσης 
υπαά ρχει και η δυνατοά τητα της εάνστασης αποά  
τον παά ροχο. Για το θεάμα της αά δικης εφαρμογηά ς 
του rebate βαά σει της κατατεθειμεάνης δαπαά νης 
και οάχι της τελικηά ς (αν υπαά ρχουν περικοπεάς) 
απαά ντησε οά τι το θεάμα ειάναι πολυά πλοκο, ο Π.Σ.Φ 
θα επιμειάνει μεάχρι να επιλυθειά. 

8) Εφαρμογηά  του ελεάγχου real time (με 
ηλεκτρονικηά  καά ρτα υγειάας) για την διασφαά λιση 
της πληά ρους διαφαά νειας αποά  την εάκδοση μεάχρι 
την εκτεάλεση του παραπεμπτικουά . 

Ο Προά εδρος του ΕΟΠΥΥ απαά ντησε οά τι ειάναι στις 
προθεάσεις του ΕΟΠΥΥ για εφαρμογηά  του εν 
λοάγω μεάτρου, αλλαά  η εφαρμογηά  της καά ρτας 
υγειάας θα πρεάπει να εγκριθειά αποά  το Υπουργειάο 
Υγειάας, και εξεταά ζεται η εφαρμογηά  της 
ταυτοποιάησης ασφαλισμεάνου μεάσω POS. 

9) Νομοθεάτηση και θεσμοθεάτηση της ευθυά νης 
για τον ασφαλισμεάνο στην περιάπτωση της 
εάκδοσης και εκτεάλεσης εικονικωά ν 
παραπεμπτικωά ν, οά που αποδεικνυά εται οά τι 
υπαά ρχει συναιάνεση του ασφαλισμεάνου με 
παραδειγματικηά  τιμωριάα και αφαιάρεση π.χ για 6 
μηά νες της ασφαλιστικηά ς ικανοά τητας, οά πως 
συμβαιάνει σε διαά φορες Ευρωπαϊκεάς χωά ρες. 

Ο Προά εδρος του ΕΟΠΥΥ απαά ντησε οά τι αυτοά  θα 
προβλεάπεται στον νεάο ΕΚΠΥ. 
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10) Τροποποιάηση του Νοά μου 4172/2013 αά ρθρο 
97 σχετικαά  με τις ποινεάς των συμβεβλημεάνων 
φυσικοθεραπευτωά ν και εναρμοά νιση με την 
Νομοθεσιάα επιβοληά ς ποινωά ν των υπολοιάπων 
παροάχων καθωά ς οι ποινεάς του ως αά νω Νοά μου 
ειάναι διαφοροποιημεάνες και αυστηροά τερες με 
συά γχρονη προά βλεψη κοινοποιάησης των 
επιβαλλοά μενων ποινωά ν στον Π.Σ.Φ για την 
εφαρμογηά  του πειθαρχικουά  δικαιάου (Νοά μος 
3599/2007). 

Ο Προά εδρος του ΕΟΠΥΥ απαά ντησε οά τι θα 
εξεταά σει το θεάμα .Ο Π.Σ.Φ θα επιμειάνει μεάχρι να 
επιλυθειά το θεάμα. 

11) Εφαρμογηά  των νεάων ποσοστωά σεων του 
rebate που συμφωνηά θηκαν στη νεάα συά μβαση. 

Ο Προά εδρος του ΕΟΠΥΥ απαά ντησε οά τι αυτηά  την 
στιγμηά  υπαά ρχει επεξεργασιάα επανακαθορισμουά  
των ποσοστωά σεων rebate, ο Π.Σ.Φ θα 
αποστειάλει στον Προά εδρο του ΕΟΠΥΥ σχετικοά  
υποά μνημα. 

12) Εφαρμογηά  ανεάκπτωτου ποσουά  (2.000 ευρωά ) 
για το clawback. 

Ο Προά εδρος του ΕΟΠΥΥ απαά ντησε οά τι θα το 
εξεταά σει. Ο Π.Σ.Φ. θα επιμειάνει για ανεάκπτωτο 
ποσοά  clawback. 

13) Αυά ξηση του προϋπολογισμουά  για την 
φυσικοθεραπειάα με βαά σει τις πραγματικεάς 
αναά γκες, οά πως αυτεάς αποτυπωά νονται με την 
συνολικηά  δαπαά νη του 2015 που ανηά λθε στα 92 
εκ. ευρωά , με παγιάωση της ενιάσχυσης των 
6.000.000 ευρωά  που ΄΄εκλαά πησαν΄΄ αποά  τον 
κωδικοά  0671.02 C1. 

Ο Προά εδρος του ΕΟΠΥΥ απαά ντησε οά τι μοά νο με 
την κοστολοάγηση εξολοκληά ρου του ΕΚΠΥ θα 
υπαά ρξει δυνατοά τητα ενιάσχυσης επιμεάρους 
κωδικωά ν μεάσω της ανακατανομηά ς και αναά λογα 
με τις πραγματικεάς αναά γκες των ασφαλισμεάνων. 

14) Αποά δοση των ληξιπροά θεσμων οφειλωά ν 
παλιωά ν ταμειάων που ενταά χθηκαν στον ΕΟΠΥΥ 
(Άμεσα του οιάκου Ναυά του που ειάναι 
εκκαθαρισμεάνες). 

Ο Προά εδρος του ΕΟΠΥΥ απαά ντησε οά τι οι 
εκκαθαρισμεάνες δαπαά νες του οιάκου Ναυά του θα 
δοθουά ν αά μεσα καθωά ς υπαά ρχουν τα σχετικαά , ενωά  
για τις ληξιπροά θεσμες ΟΠΑΔ και αά λλων ταμειάων 
προωθειάτε αά μεσα στη Βουληά  Νομοθετικηά  
ρυά θμιση. Προβλεάπεται η αποά δοση των αά λλων 
ταμειάων εάως τις 31/03/2017. 

15) Ζηταά με πληά ρη ενημεάρωση για τις 
απορριπτεάες δαπαά νες που περιλαμβαά νονται 
στον κωδικοά  0671.02 c1 για καά θε μηά να αποά  τις 
αρχεάς του 2016, μεταά  την ολοκληά ρωση των 
ελεάγχων και των ενσταά σεων και της 
οριστικοποιάησης της καταβαλλοά μενης τελικηά ς 
δαπαά νης, με παραά λληλη εφαρμογηά  και μειάωση 
της μηνιαιάας δαπαά νης λοάγω των τελικωά ν 
περικοπωά ν. 

Ο Προά εδρος του ΕΟΠΥΥ απαά ντησε οά τι οι τελικεάς 
περικοπτοά μενες δαπαά νες καά θε μηά να μεταά  την 
οριστικοποιάηση και των ενσταά σεων θα 
μειωά νουν την μηνιαιάα υποβληθειάσα δαπαά νη, θα 
υπαά ρξει σχετικηά  ενημεάρωση στον Π.Σ.Φ. μεταά  
την τελικηά  και οριστικηά  εκκαθαά ριση των μηνωά ν 
που αποδοά θηκαν. 
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16) Έγινε γνωστοά  οά τι η παρακραά τηση του 
rebate & clawback θα γιάνει σε βαά θος 20 μηνωά ν, 
αρχηά ς γενοά μενης αποά  τον Μαϊο του 2016 και 
πρωά τα σε βαά θος 8 μηνωά ν για παρακραά τηση 
rebate & clawback β΄εξαμηά νου 2015. Υπαά ρχουν 
φυσικοθεραπευτεάς που αποχωά ρησαν αποά  την 
συά μβαση, καθωά ς θεωά ρησαν οά τι ειάναι μη 
συμφεάρουσα ηά  συνταξιοδοτηά θηκαν. Θα πρεάπει 
να ληφθειά μεάριμνα το rebate & clawback που 
οφειάλουν να επιστρεάψουν, να γιάνει με 
συμψηφισμοά  του 10 % οφειλοά μενων 
προηγουά μενων ετωά ν (2012-2015). 

Ο Προά εδρος του ΕΟΠΥΥ απαά ντησε οά τι αυτοιά οι 
συμβεβλημεάνοι θα πρεάπει να επιστρεάψουν τις 
επιστροφεάς, αλλαά  στα πλαιάσια των ρυθμιάσεων 
που προωθουά νται αυτοά  θα μπορουά σε να γιάνει 
μεταά  την αποά δοση του 10% των ετωά ν 
λειτουργιάας του ΕΟΠΥΥ (2012-2015) . Ο Π.Σ.Φ. 
θα επιμειάνει σε αυτηά  την λυά ση. Επιάσης 
ενημερωά νουμε και στα μεάλη μας οά τι αποά  την 
πληρωμηά  Μαΐου και για 8 συνεχουά ς μηά νες θα 
γιάνει η παρακραά τηση του r&cl του β΄εξαμηά νου 
του 2015( μαά λλον σε 8 ισοά ποσες δοά σεις) – 
εφοά σον δεν υπαά ρξει καμμιαά  απροά βλεπτη 
τεχνικηά  δυκολιάα στην εφαρμογηά  του μεάτρου, 
στους εποά μενους 12 μηά νες θα ακολουθηά σει η 
παρακραά τηση του α΄εξαμηάνου 2016 και των 
υπολειποά μενων ποσωά ν r& cl του 2014, στην 
εάνσταση αποά  μεάρους του Κ.Δ.Σ. για συμψηφισμοά  
με οφειλεάς 10% προηγουμεάνων ετωά ν (2012-
2015). Ο Προά εδρος του ΕΟΠΥΥ απαά ντησε οά τι 
αυτοά  ειάναι εφικτοά  με την Νομοθετικηά  ρυά θμιση 
που προωθειάτε για να αποδοθειά το 10% και 
κατοά πιν να παρακρατηθειά το rebate & clawback. 

17) Άμεση καταβοληά  του 10% των οφειλομεάνων 
του 2013 (Ι.Ε.Ε ) και των υπολοιάπων ετωά ν 
(2012, 2104, 2015). 

Ο Προά εδρος του ΕΟΠΥΥ απαά ντησε οά τι στην 
Νομοθετικηά  ρυά θμιση που προωθειάτε στη Βουληά  
για τις ληξιπροά θεσμες οφειλεάς (πριν τις 

31/12/2011) υπαά ρχει μεάριμνα για αποά δοση του 
10% χωριάς πληά ρη εκκαθαά ριση των ετωά ν 2012-
2015. Στην εάνσταση αποά  μεάρους του Κ.Δ.Σ. για 
την αντιάθεσηά  μας σε περιάπτωση που 
προβλεάπεται κουά ρεμα σε οφειλεάς ΕΟΠΥΥ, 
απαά ντησε οά τι ακοά μα το θεάμα βριάσκεται σε 
εξεάλιξη. 

18) Ενσωμαά τωση στο ηλεκτρονικοά  συά στημα 
εάκδοσης παραπεμπτικωά ν των προταά σεων του 
Π.Σ.Φ., που προκυά πτουν αποά  την εφαρμογηά  των 
διαταά ξεων, για την αποφυγηά  δυσλειτουργιωά ν 
στο μεάλλον. 

Ο Προά εδρος του ΕΟΠΥΥ απαά ντησε οά τι ειάναι 
θετικοά ς απλαά  μας ενημεάρωσε οά τι αυτοά  το 
χειριάζεται η ΗΔΙΚΑ και αυτοά  δημιουργειά μια 
χρονοκαθυστεάρηση. 

19) Άμεση επιάλυση των τεχνικωά ν ζητημαά των 
που προκυά πτουν καά θε φοραά  που αποστεάλλονται 
ψηφιοποιημεάνα αρχειάα στις ΠΕ.ΔΙ. 

Ο Προά εδρος του ΕΟΠΥΥ απαά ντησε οά τι υπηά ρξε 
μεάσα στο Σαββατοκυά ριακο αναβαά θμιση των 
εφαρμογωά ν που ‘’τρεάχουν’’ για την μεταφοραά  
και ενσωμαά τωση των ψηφιοποιημεάνων αρχειάων 
στα συστηά ματα του ΕΟΠΥΥ και ο Οργανισμοά ς 
ευελπιστειά οά τι θα ελαχιστοποιηθουά ν οι 
περιπτωά σεις ‘’τεχνικωά ν προβλημαά των’’. 

20) Κεάντρα Αποκαταά στασης-Πληά ρη εφαρμογηά  
του Π.Δ 383/2002 . 

Έγινε αναφοραά  για την καταστρατηά γηση του 
συγκεκριμεάνου Π.Δ. και αναλυά θηκε το θεάμα 
στην πληά ρη διαά στασηά  του. 

Επιάσης να αναφεάρουμε οά τι αποά  την συναά ντηση: 

Α) δοά θηκε το χρονοδιαά γραμμα πληρωμωά ν 
καθωά ς ο Οργανισμοά ς εάχει την οικονομικηά  
δυνατοά τητα (ο Μαά ιος θα οριστικοποιηθειά μεάχρι 
τις 15 -20 Οκτωβριάου και ο Ιουά νιος εάως τις 
αρχεάς Νοεμβριάου). 
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Β) ξεκαθαριάστηκε οά τι η δαπαά νη παραπεμπτικωά ν 
φυσικοθεραπειάας που εκτελουά νται στα ΠΕ.ΔΥ., 
αποζημιωά νεται αποά  τον κωδικοά  των 
Νοσοκομειάων. 

Γ) Επιάσης, στην πληροφοριάα αποά  τον Προά εδρο 
για την αποά φαση του Οργανισμουά  να συμβληθειά 
με φυσικοθεραπευτεάς και αά λλους παροάχους που 
εκτελουά ν πραά ξεις στην ειδικηά  αγωγηά  που 
υπαά γεται στο αά ρθρο 17, το Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. 
εάθεσε το θεάμα του κωδικουά  της αποζημιάωσης 
και προά τεινε τον υπολογισμοά  της ετηά σιας 
αποδιδοά μενης δαπαά νης της καά θε παροχηά ς της 

ειδικηά ς αγωγηά ς στους ασφαλισμεάνους 
(Φυσικοθεραπειάα, εργοθεραπειάα, λογοθεραπειάα 
κλπ), ουά τως ωά στε να προσδιοριστειά και να 
καθοριστειά ο καά θε επιμεάρους ετηά σιος 
ξεχωριστοά ς κωδικοά ς δαπαά νης, ο οποιάος για την 
φυσικοθεραπειάα θα ειάναι διαφορετικοά ς και 
ξεχωριστοά ς αποά  τον κωδικοά  0671.02 c1.  

Το Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. θα επιμειάνει στον 
προσδιορισμοά  ξεχωριστουά  κωδικουά  εφοά σον 
εφαρμοστειά η αποά φαση του ΕΟΠΥΥ για συά ναψη 
συμβαά σεων για την ειδικηά  αγωγηά . 

 

Το Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. στην συνεδριάαση που ακολουά θησε την εν λοάγω συναά ντηση, αποφαά σισε να 
συγκαλεάσει την Κυριακηά  16 Οκτωβριάου στα γραφειάα του Π.Σ.Φ. εάκτακτη συναά ντηση Προεάδρων Π.Τ. 
για να ενημερωά σει τους Προά εδρους οά λης της χωά ρας για την πορειάα επιάλυσης των προβλημαά των και 
να διερευνηά σει την βουά ληση των προθεάσεων των μελωά ν του Π.Σ.Φ. 

Επιάσης θα εξεταστειά και το θεάμα της προετοιμασιάας της 4ωρης σταά σης εργασιάας που εάχει 
προκηρυχτειά για την Τεταά ρτη 2 Νοεμβριάου στις Δημοά σιες δομεάς της χωά ρας, με σημαιάα διεκδιάκησης το 
επιάδομα επικιάνδυνης και ανθυγιεινηά ς εργασιάας. 

Ο προβληματισμοά ς λοάγω της συνεάχισης των χρονιζοά ντων προβλημαά των ειάναι εάντονος, τα 
εργαστηά ρια φυσικοθεραπειάας ειάναι υπερχρεωμεάνα και μη βιωά σιμα λοάγω της δωρεαά ν προσφοραά ς 
υπηρεσιωά ν για 5 μηά νες το χροάνο στο ασφαλιστικοά  συά στημα της χωά ρας και οι συναά δελφοι των 
Δημοσιάων δομωά ν σε αποάγνωση. 
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Ανακοίνωση για τη νομοθετική ρύθμιση αποπληρωμής των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών από τον ΕΟΠΥΥ 

              

         Μεταά  την γνωστοποιάηση της νομοθετικηά ς ρυά θμισης για τις εκπτωά σεις που αφορουά ν τις 
ληξιπροά θεσμες οφειλεάς, υπηά ρξε εάντονη κινητικοά τητα και επαφηά  των μελωά ν του Κ.Δ.Σ. με 
Προά εδρους αά λλων Ενωά σεων παροχωά ν, για την αά μεση αντιάδραση και την επαφηά  με το Υπουργειάο 
Υγειάας, προκειμεάνου να διευκρινιστουά ν, αλλαά  και να εξομαλυνθουά ν οά λες αυτεάς ακραιάες 
ποσοστωά σεις εκπτωά σεων. 

 Στα πλαιάσια λοιποά ν των αντιδραά σεων, υπηά ρξε επαφηά   μελωά ν του Κεντρικουά  Διοικητικουά  
Συμβουλιάου, με παραά γοντες του Υπουργειάου Υγειάας, ουά τως ωά στε να μην περιληφθειά μεάσα στη 
ρυά θμιση η αποά δοση ληξιπροά θεσμων οφειλωά ν του ΕΟΠΥΥ, που οά πως διαφαιάνονταν στο κατατεθεάν 
κειάμενο περιλαμβαά νονταν με μεγαά λη ποσοά στωση εάκπτωσης. 

 Επιάσης, για τις περιπτωά σεις οά που υπηά ρξε προκαταβοληά  της δαπαά νης (αποά δοση με προάχειρο 
λογιστικοά  εάλεγχο 90%) να μειωθειά το ποσοστοά  της εάκπτωσης. 

Ήδη το Υπουργειάο εξεταά ζει το ενδεχοά μενο διορθωτικωά ν κινηά σεων. 

Για οά τι νεοά τερο και για τις τελικεάς ρυθμιάσεις θα υπαά ρξει ανακοιάνωση. 

Στο αά ρθρο 53, του σχεδιάου νοά μου του Υπουργειάο Εργασιάας θα εντοπιάσετε την σχετικηά  νομοθετικηά  
ρυά θμιση που εάχει κατατεθειά στην Βουλη: 

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-
aebdc768f4f7/9746567.pdf 

 

Πρόσκληση του Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής 
στην ακρόαση Φορέων επί του Σχεδίου Νόμου που περιλαμβάνει τη νομοθετική 

ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές 
 

Μεταά  αποά  αιάτημα του Π.Σ.Φ., εάγινε δεκτηά  η παρουσιάα και η παρεάμβαση του Κ.Δ.Σ. στην 
Επιτροπηά  Κοινωνικωά ν Υποθεάσεων της Βουληά ς, επιά της νομοθετικηά ς ρυά θμισης που περιλαμβαά νεται 
στο Σχεδιάο Νοά μου του Υπουργειάου Εργασιάας για τις ληξιπροά θεσμες οφειλεάς, την Τεταά ρτη, 
12/10/2016 και ωά ρα 10.30. 

 
 

 
 



ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ  ΝΕΑ  
 

 σελ. 11 

Αντίθεση του Π.Σ.Φ. στην Νομοθετική ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και στα 
κουρέματα που επιβάλλονται 

 

 

 

ντιπροσωπειάα του Πανελληνιάου Συλλοάγου 
Φυσικοθεραπευτωά ν αποτελουά μενη αποά  τον 
Προά εδρο Πεάτρο Λυμπεριάδη, Β΄ Αντιπροά εδρο Γιαά ννη 
Μαρμαραά  και Γενικοά  Ταμιάα Λευτεάρη 
Μπουρνουσουά ζη, παραβρεάθηκε στην Επιτροπηά  
Κοινωνικωά ν Υποθεάσεων της Βουληά ς, οά που 
συζητηά θηκε  το σχεάδιο Νοά μου  "Κοινωνικηά  και 
Αλληλεάγγυα Οικονομιάα και αναά πτυξη των φορεάων" 
του Υπουργειάου Εργασιάας. 

Καταά  την τοποθεάτησηά  του, ο Προά εδρος του 
Π.Σ.Φ. κος Πεάτρος Λυμπεριάδης εξεάφρασε την 
αντιάθεση των φυσικοθεραπευτωά ν στο 
ενδεχοά μενο κουρεάματος των ληξιπροά θεσμων 
οφειλωά ν και επεσηά μανε οά τι οι οφειλεάς 
εάπρεπε να καταβληθουά ν εντοά κως, καθωά ς 
αυτοά  επιβαά λλεται αποά  την εφαρμογηά  της 
ισονομιάας στη σχεάση Κραά τους –Πολιτωά ν και 
αντιάστροφα. 

Επιάσης, τοά νισε οά τι η οριστικηά  εκκαθαά ριση 
των παραπεμπτικωά ν φυσικοθεραπειάας που 
εφαρμοά ζεται αποά  τις 1/1/2016, κατεάδειξε 
οά τι το ποσοστοά  αποά ρριψης παραπεμπτικωά ν 
ανεάρχεται στο 0,85% και αυτοά  κυριάως για 
τυπικουά ς λοάγους, εξαά λλου παά ντα πριν  
εκτελεστουά ν παραπεμπτικαά  
φυσικοθεραπειάας υπηά ρχε εάγκριση αποά  
ελεγκτηά , ο οποιάος εάλεγχε την σωστηά  
εφαρμογηά  των κανονισμωά ν παροχωά ν των 
ταμειάων, αά ρα δεν υπαά ρχει θεάμα μη ορθηά ς 
εκτεάλεσης παραπεμπτικωά ν. 

Τονιάστηκε και το θεάμα των παραμεάτρων που 
πρεάπει να ρυθμιστουά ν και που  θα 
προκυά ψουν αποά  την πιθανηά  εάκπτωση, 
εφοά σον ψηφιστειά, οά πως εφαρμογηά  της 
φορολογικηά ς νομοθεσιάας και ζητηά ματα 
επαναπροσδιορισμουά  rebate & claw back, 
εφοά σον περιληφθειά  στην ρυά θμιση η 
εξοά φληση των 10% του ΕΟΠΥΥ για τα εάτη 
2012-2015. 

Ζητηά θηκε μαά λιστα τα ποσαά  που οφειάλονται 
αποά  τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να συμψηφιστουά ν με τα 
ποσαά  rebate & claw back που υποχρεουά νται 
να επιστρεάψουν οι παά ροχοι για τα 
προηγουά μενα εάτη. 

Με την ευκαιριάα της παρουσιάας της 
αντιπροσωπειάας του Π.Σ.Φ. κατατεάθηκε 
σχετικοά  υποά μνημα στην Επιτροπηά , στο οποιάο 
τονιάστηκαν και αά λλα ζητηά ματα που αφορουά ν 
τους Φυσικοθεραπευτεάς, οά πως: 

Το ζηά τημα του προσδιορισμουά  
ασφαλιστικωά ν εισφορωά ν αποά  1/1/2017 αποά  
εικονικοά  φορολογητεάο εισοά δημα που δεν εάχει 
εισπραχτειά αποά  τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Αποά δοση των εισφορωά ν υγειάας των 
ασφαλισμεάνων κατευθειάαν σε ειδικοά  κωδικοά  
για την υγειάα. 

Ζητηά ματα εφαρμογηά ς υφισταά μενης 
Νομοθεσιάας στον νεάο κανονισμοά  παροχωά ν 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και πιθανωά ν περικοπωά ν 
παροχωά ν σε ευαιάσθητες κοινωνικεάς ομαά δες. 

Εφαρμογηά  ανεάκπτωτου ποσουά   για το claw 
back για την προστασιάα των μικρωά ν 
εργαστηριάων. 

Ενσωμαά τωση στο ηλεκτρονικοά  συά στημα 
καταχωά ρησης των παραπεμπτικωά ν, οά λων 
των παραμεάτρων για να μην απορριάπτονται 
παραπεμπτικαά  για τυπικουά ς λοάγους. 

Α 



ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ  ΝΕΑ  
 

 σελ. 12 

Εφαρμογηά  των νεάων ποσοστωά σεων του 
rebate που συμφωνηά θηκαν στη νεάα 
συά μβαση. 

Αυά ξηση του προϋπολογισμουά  για την 
φυσικοθεραπειάα με βαά σει τις πραγματικεάς 
αναά γκες, οά ταν ο μεάσος οά ρος στη Ελλαά δα, 
εάναντι των συνολικωά ν δαπανωά ν υγειάας ειάναι 
1.3% και στα Ευρωπαϊκαά  κραά τη 3%. 

Το 2015 οι συμβεβλημεάνοι 
φυσικοθεραπευτεάς δεν πληρωά θηκαν για 5 
αποά  τους 12 μηά νες για υπηρεσιάες που 
προσεάφεραν στους ασφαλισμεάνους, 
συνεάχισαν αυτουά ς τους 5 μηά νες να 

πληρωά νουν λειτουργικαά  εάξοδα, 
ασφαλιστικεάς εισφορεάς, κλπ. 

Άμεση προά σληψη προσωπικουά  για την 
λειτουργιάα των δημοά σιων δομωά ν 
αποκαταά στασης και προά σληψη 
φυσικοθεραπευτωά ν στις κενεάς οργανικεάς 
θεάσεις των Δημοά σιων δομωά ν. 

Και τεάλος, 

Άμεση αποά δοση του επιδοά ματος επικιάνδυνης 
και ανθυγιεινηά ς εργασιάας στους 
εργαζοά μενους φυσικοθεραπευτεάς των 
δημοά σιων δομωά ν που με τοά σο προκλητικοά  
τροά πο εξαιρεάθηκαν. 

Στις παρακαά τω διευθηάνσεις μπορειάτε να δειάτε τα video των τοποθετηά σεων του Προεάδρου στην 
Επιστροπηά  Κοινωνικωά ν Υποθεάσεων: 

https://www.youtube.com/watch?v=9oElOnlFbFQ&feature=youtu.be 

https://youtu.be/Q5RDUv9Eyz8 

 

 

 

 

 

 



ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ  ΝΕΑ  
 

 σελ. 13 

Εξέταση ενστάσεων που έχουν υποβληθεί πριν από την με  

αρ. πρωτ. Α1β/Γ.Π. 3298/8-2-2016 Κ.Υ.Α. 
 

Ο προεδρος του ΕΟΠΥΥ εξεδωσε την ακοά λουθη ανακοιάνωση:   

ΘΕΜΑ: «Εξεάταση ενσταά σεων που εάχουν υποβληθειά πριν αποά  την με αρ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.  3298/8-2-
2016 Κ.Υ.Α., περιά συγκροά τησης  Επιτροπηά ς Ενσταά σεων για την εξεάταση αιτημαά των αποδοά σεως 
δαπανωά ν του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» 

ΣΧΕΤ: Το με αρ.πρωτ. ΔΒ3/οικ.16018/28-4-2016 γενικοά  εάγγραφο ΕΟΠΥΥ Συά μφωνα με την υπ’ αρ. 
πρωτ. Α1β/Γ.Π.:15191/6-5-2015 Κ.Υ.Α.(ΑΔΑ:7Χ3Μ465ΦΥΟ-0ΗΔ), οά πως αυτηά  τροποποιηά θηκε με 
την αρ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.:3298/8-2-2016 Κ.Υ.Α.(ΑΔΑ:67ΣΤ465ΦΥΟ-ΓΑΞ) με θεάμα «Συγκροά τηση 
Επιτροπηά ς Ενσταά σεων για την εξεάταση αιτημαά των αποδοά σεως δαπανωά ν του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.», 
συσταά θηκε η Επιτροπηά  Ενσταά σεων για την εξεάταση ενσταά σεων των ασφαλισμεάνων επιά 
απορριπτικωά ν αποφαά σεων σχετικαά  με αποδοά σεις δαπανωά ν του Οργανισμουά . 

Η Επιτροπηά  αποφαιάνεται επιά ενσταά σεων-προσφυγωά ν ασφαλισμεάνων καταά  των απορριπτικωά ν 
αποφαά σεων των Διευθυντωά ν των Περιφερειακωά ν Διευθυά νσεων ΕΟΠΥΥ, των Δ/νσεων της Κ.Υ. του 
ΕΟΠΥΥ καθωά ς και των Υποκαταστημαά των ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, που αφορουά ν στην εφαρμογηά  του Ενιαιάου 
Κανονισμουά  Παροχωά ν Υγειάας του ΕΟΠΥΥ. 

Συά μφωνα με το ανωτεάρω σχετικοά  εάγγραφοά  μας, η Επιτροπηά  εξεταά ζει ενσταά σεις επιά απορριπτικωά ν 
αποφαά σεων, εφοά σον οι απορριπτικεάς αποφαά σεις εάχουν εκδοθειά αποά  την ημερομηνιάα 
τροποποιάησης της συά στασης της Επιτροπηά ς και μεταά , δηλαδηά  αποά  8- 2-2016. 

 Ωστοά σο, λοάγω του μεγαά λου οάγκου των ενσταά σεων που εάχουν κατατεθειά αποά  τις 6-5-2015, 
ημερομηνιάα της πρωά της συγκροά τησης της Επιτροπηά ς και οι οποιάες εάχουν παραμειάνει σε 
εκκρεμοά τητα, κριάνεται σκοά πιμη η υπαγωγηά  στην αρμοδιοά τητα της Επιτροπηά ς οά λων των 
ενσταά σεων-προσφυγωά ν ασφαλισμεάνων επιά απορριπτικωά ν αποφαά σεων, εφοά σον αυτεάς (οι 
απορριπτικεάς) εκδοά θηκαν καταά  το χρονικοά  διαά στημα αποά  6-5-2015 εάως 7-2-2016. 

 Ως εκ τουά του, παρακαλουά νται οά λες οι υπηρεσιάες του Οργανισμουά  να προωθηά σουν στην Επιτροπηά  
Ενσταά σεων τυχοά ν εκκρεμειάς ενσταά σεις, καταά  τα ανωτεάρω. 

 

Ο Προά εδρος ΕΟΠΥΥ 

Σ. ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ 

Επ. Καθηγητηά ς Πανεπιστημιάου 

Πειραιωά ς 
 

 

 

 



ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ  ΝΕΑ  
 

 σελ. 14 

Συμμετοχή του Π.Σ.Φ. στην Επιτροπή Τουρισμού Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
 

 

Την Πεάμπτη, 13/10/2016, πραγματοποιηά θηκε συνεδριάαση της Επιτροπηά ς 
Τουρισμουά  Υγειάας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στην οποιάα παρευρεάθηκε για πρωά τη φοραά  
αντιπροσωπειάα του Π.Σ.Φ., αποτελουά μενη αποά  τον Β΄ Αντιπροά εδρο του Π.Σ.Φ., 
Γιαά ννη Μαρμαραά  και το μεάλος του Π.Τ. Αττικηά ς, Μιμηά  Μαρσεάλλου. 

 
Στην Επιτροπηά  προεδρευά ει το μεάλος του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Κλεοά βουλος 

Αλεξιαά δης. 
 
Στοάχος της Επιτροπηά ς ειάναι ο συντονισμοά ς των παροάχων υγειάα που 

συνεργαά ζονται με τον Οργανισμοά , ωά στε να προωθηθουά ν οι διαδικασιάες του 
τουρισμουά  υγειάας. Ο κος Αλεξιαά δης, ενημεάρωσε τους αντιπροσωά πους του Π.Σ.Φ. για 
τις αρμοδιοά τητες και το οά ραμα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τον τουρισμοά  υγειάας, ενωά  
ταυτοάχρονα εάθεσε και καά ποια τεχνικαά  ζητηά ματα που αφορουά ν τη λειτουργιάα της 
Επιτροπηά ς. 

 
Η αντιπροσωπειάα του Π.Σ.Φ. ενημεάρωσε την Επιτροπηά  πως προά θεση του 

Συλλοά γου ειάναι η προωά θηση του τουρισμουά  υγειάας προς οά φελος των μελωά ν του 
Συλλοά γου και η συνεργασιάα με οά λους τους αρμοά διους φορειάς που καθοριάζουν τη 
πολιτικηά  στο τουρισμοά  υγειάας. Ταυτοάχρονα,  ζητηά θηκε  η συμμετοχηά  στην Επιτροπηά  
ενοά ς τακτικουά  μεάλους που θα οριάσει ο Π.Σ.Φ., ενωά  ξεκαθαριάστηκε πως για τα τεχνικαά  
θεάματα που αφορουά ν την λειτουργιάα της Επιτροπηά ς θα πρεάπει να κατατεθουά ν τα 
σχετικαά  αιτηά ματα αποά  τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στον Π.Σ.Φ. και ακολουά θως να παά ρει τις 
σχετικεάς αποφαά σεις το Κ.Δ.Σ. Ο κος Αλεξιαά δης, αποδεάχτηκε το αιάτημα για ορισμοά  
τακτικουά  μεάλους αποά  τον Π.Σ.Φ. ενωά  δεσμευά τηκε πως θα σταλειά αά μεσα σχετικηά  
αλληλογραφιάα στο Συά λλογο. 
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Συνάντηση συνεργασίας του Π.Σ.Φ. με τον Π.Φ.Σ. για το θέμα της 
συλλογικής σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ 

 
 
 
 
Μεταά  τη συνεδριάαση του Κ.Δ.Σ., στις 2/10/2016, με την παρουσιάα του 

Προεάδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Σωτηά ρη Μπερσιάμη και τη συζηά τηση που εάγινε για τη 
συλλογικηά  συά μβαση, το Κ.Δ.Σ. αποφαά σισε να ξεκινηά σει σειραά  επαφωά ν με τον 
Πανελληά νιο Φαρμακευτικοά  Συά λλογο, ο οποιάος διαχειριάζεται τη σχετικηά  συλλογικηά  
συά μβαση των φαρμακοποιωά ν εδωά  και πολλαά  χροά νια. Για το σκοποά  αυτοά  συνεάστησε 
σχετικηά  επιτροπηά , αποτελουά μενη αποά  τον Β΄ Αντιπροά εδρο του Π.Σ.Φ., Γιαά ννη 
Μαρμαραά  και το μεάλος του Κ.Δ.Σ., Αλεάξανδρο Σιδεάρη, οι οποιάοι και εάχουν αναλαά βει 
τις σχετικεάς συνεργασιάες. 

 
Την Πεάμπτη, 20/10/2016, η 

παραπαά νω επιτροπηά , μεταά  αποά  
τηλεφωνικεάς επαφεάς με τον Προά εδρο του 
Π.Φ.Σ., Κωά στα Λουραά ντο, συναντηά θηκε με 
τον Ειδικοά  Γραμματεάα του Φαρμακευτικουά  
Συλλοά γου Αττικηά ς, Κωά στα Πετρουλαά κη, ο 
οποιάος ειάναι ο εντεταλμεάνος υπευά θυνος αποά  
τον φαρμακευτικοά  Συά λλογο για τα θεάματα 
της συλλογικηά ς συά μβασης. 

 
Αντικειάμενο της συναά ντησης ηά ταν η ενημεάρωση του Π.Σ.Φ. για τους οά ρους και 

τις προϋποθεάσεις λειτουργιάας της συλλογικηά ς συά μβασης, καθωά ς και η αρχικηά  
ενημεάρωση για τεχνικαά  θεάματα εφαρμογηά ς της. Τα συμπεραά σματα της συναά ντησης 
ηά ταν πολυά  ικανοποιητικαά  και θα αξιολογηθουά ν στην επικειάμενη συνεδριάαση του 
Κ.Δ.Σ., σε συνεργασιάα με το νομικοά  συά μβουλο του Συλλοά γου. Παά γιο αιάτημα του 
Π.Σ.Φ., εγκεκριμεάνο αποά  τη Γ.Σ.Α., ειάναι η διεκδιάκηση της υπογραφηά ς συλλογικηά ς 
συά μβασης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.     
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Στάση εργασίας των Φυσικοθεραπευτών  
 

Το Κ.Δ.Σ. του Πανελληά νιου Συλλοά γου Φυσικοθεραπευτωά ν αποφαά σισε την 
πραγματοποιάηση σταά σης εργασιάας των φυσικοθεραπευτωά ν εργαζομεάνων στις δημοά σιες 
δομεάς, με την στηά ριξη των εργαστηριουά χων φυσικοθεραπευτωά ν, την Τεταά ρτη 2 
Νοεμβριάου αποά  τις 11.00-15.00, με αιτηά ματα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιάσης, θα πραγματοποιηθειά συγκεάντρωση στο Υπουργειάο Υγειάας, Αριστοτεάλους 17, 
Αθηά να, την ιάδια ημεάρα, 2 Νοεμβριάου 2016 στις 12.00 μ.μ. 

Καλουά με τα μεάλη μας να συμμετεάχουν ενεργαά  στις κινητοποιηά σεις που θα 
προγραμματιάσουν τα Περιφερειακαά  τους Τμηά ματα. 
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Ο Ρόλος της Φυσικοθεραπείας στη Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας 

 

 Μοναά δα Εντατικηά ς Θεραπειάας (Μ.Ε.Θ.) αποτελειά την πρωά τη γραμμηά  στη μαά χη για την 
επιβιάωση αποά  το συά νολο των κλινικωά ν ενοά ς νοσηλευτικουά  ιδρυά ματος. Ειάναι εάνα κλειστοά  
τμηά μα, στελεχωμεάνο με εξειδικευμεάνο προσωπικοά  και καταά λληλο εξοπλισμοά  για την 

παρακολουά θηση, φροντιάδα και θεραπειάα των βαρεάως πασχοά ντων ασθενωά ν. Συνεπωά ς, η Μ.Ε.Θ. αποτελειά 
εάνα ιδιαιάτερο δυά σκολο και απαιτητικοά  περιβαά λλον, που  η ζωηά  προσπαθειά να «αναπνευά σει, να προχωρηά σει 
και να βγει στο φως. 

Στο ευρυά  κοινοά  δεν ειάναι ιδιαιάτερα γνωστηά  η σημασιάα της φυσικοθεραπειάας στους ασθενειάς της 
Μ.Ε.Θ. Στα περισσοά τερα νοσοκομειάα των αναπτυγμεάνων χωρωά ν, η φυσικοθεραπειάας αποτελειά 
αναποά σπαστοά  μεάρος της θεραπευτικηά ς αντιμετωά πισης αυτωά ν των ασθενωά ν. Οι φυσικοθεραπευτεάς ειάναι 
επαγγελματιάες υγειάας, οι οποιάοι καλουά νται να πραγματοποιηά σουν αξιολοά γηση και αποκαταά σταση των 
βαρεάως πασχοά ντων ασθενωά ν με τα καταά λληλα φυσικοθεραπευτικαά  μεάσα και μεθοά δους.  

Στη Μ.Ε.Θ., η αναά γκη για μηχανικηά  υποστηά ριξη 
της αναπνοηάς, η ακινητοποιάηση τωνν βαρεάως 
πασχοά ντων ασθενωά ν, η σηά ψη, η εκτεταμεάνη χρηά ση 
κατασταλτικωά ν, μυοχαλαρωτικωά ν και αντιβιοτικωά ν 
φαρμαά κων και αά λλοι παραά γοντες επηρεαά ζουν την 
αναπνευστικηά  και καρδιοαγγειακηά  λειτουργιάα, τη 
λειτουργικοά τητα και την ποιοά τητα ζωηά ς των ασθενωά ν. 
Για το λοά γο αυτοά ν, η φυσικοθεραπειάα κριάνεται 
απαραιάτητη και συστηά νεται αποά  το συά νολο της 
ιατρικηά ς κοινοά τητας ως μια αποά  τις βασικεάς 
θεραπευτικεάς παρεμβαά σεις στο χειρισμοά  των βαρεάως 
πασχοά ντων ασθενωά ν.  

Συγκεκριμεάνα, οι φυσικοθεραπευτεάς καλουά νται να εμπλακουά ν, κυριάως στη φροντιάδα του 
καρδιαγγειακουά  και αναπνευστικουά  συστηά ματος, στη διαδικασιάα αποδεάσμευσης αποά  το μηχανικοά  αερισμοά  
και στη πρωά ιμη κινητοποιάηση των ασθενωά ν. Οι φυσικοθεραπευτικεάς τεχνικεάς συμβαά λλουν στη μειάωση 
του χροά νου παραμονηάς του ασθενουά ς στο μηχανικοά  αερισμοά  και τη Μ.Ε.Θ., στη βελτιάωση της 
καρδιαγγειακηά ς και αναπνευστικηά ς λειτουργιάας, στην αυά ξηση της μυϊκηά ς δυά ναμης, ισχυά ος, αντοχηά ς, 
ισορροπιάας,  λειτουργικοά τητας και στη καλυτεάρευση της ποιοά τητας ζωηά ς των ασθενωά ν καταά  την 
παραμονηά  και εάξοδο αποά  τη Μ.Ε.Θ.  

Ταυτοά χρονα η φυσικοθεραπειάα, με την αναχαιάτιση των επιπλοκωά ν που προκαλουά νται αποά  την 
μακροχροά νια ακινητοποιάηση και τη μηχανικηά  υποστηά ριξη της αναπνοηά ς, συμβαά λει στη μειάωση της 
παραμονηά ς του ασθενουά ς στη Μ.Ε.Θ., με αποτεάλεσμα την ελαά ττωση του κοά στους νοσηλειάας των ασθενωά ν, 
εφοά σον η νοσηλειάα στη Μ.Ε.Θ. ειάναι αποά  τις πλεάον «ακριβεάς» μορφεάς νοσηλειάας. Αναά λογη ελαά ττωση του 
κοά στους νοσηλειάας επιτυγχαά νεται και μεταά  την εάξοδο αποά  τη Μ.Ε.Θ., εφοά σον οι επιπλοκεάς ειάναι ηπιοά τερες 
και ο χροά νος παραμονηάς σε αά λλα κλινικαά  τμηά ματα του νοσοκομειάου θα ειάναι μικροά τερος. 

Ο Προά εδρος του Πανελληνιάου Συλλοά γου Φυσικοθεραπευτωά ν Κος Πεάτρος Λυμπεριάδης ανεάφερε για 
το θεάμα: ‘’Δυστυχωά ς, ο αριθμοά ς των φυσικοθεραπευτωά ν που στελεχωά νουν τα νοσοκομειάα του Εθνικουά  
Συστηά ματος Υγειάας ειάναι πολυά  μικροά τερος αποά  αυτοά ν που προβλεάπεται στους οργανισμουά ς τους, αλλαά  και 

Η 
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στις προδιαγραφεάς του Παγκοά σμιου Οργανισμουά   Υγειάας για την παροχηά  ασφαλωά ν και επαρκωά ν 
φυσικοθεραπευτικωά ν υπηρεσιωά ν. Αν εδωά  προσθεάσουμε και την μειωμεάνη διαθεσιμοά τητα κλινωά ν Μ.Ε.Θ. 
στο Ε.Σ.Υ., γιάνεται αντιληπτοά  πως ο ροά λος και οι δυνατοά τητες προσφοραά ς των  φυσικοθεραπευτωά ν στους 
βαρεάως παά σχοντες ασθενειάς στη χωά ρα μας ειάναι περιορισμεάνος.  

Ο Πανελληά νιος Συά λλογος Φυσικοθεραπευτωά ν, εδωά  και χροά νια απευθυά νεται στη Πολιτειάα και το 
Υπουργειάο Υγειάας ζητωά ντας και τη προά σληψη μοά νιμων φυσικοθεραπευτωά ν, συά μφωνα με τα διεθνηά  
δεδομεάνα, ωά στε να λειτουργηά σουν οι 150 κλιάνες Μ.Ε.Θ. που ειάναι τεχνολογικαά  εξοπλισμεάνες αλλαά  χωριάς 
προσωπικοά , ενωά  εάχει επανειλημμεάνα αναδειάξει την υποστελεάχωση σε φυσικοθεραπευτεάς των ηά δη 
λειτουργουά ντων κλινωά ν Μ.Ε.Θ΄΄. 
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Ανακοίνωση για το πρόγραμμα "ΗΠΙΟΝΗ" 
 

 

Ο Πανελληά νιος Συά λλογος Φυσικοθεραπευτωά ν 
συμμετειάχε στις συναντηάσεις που εάγιναν στο 
Υπουργειάο Υγειάας για την καταά θεση προταά σεων 
για την υλοποιάησης του «Εθνικουά  Πιλοτικουά  
Προγραά μματος Προά ληψης και Προαγωγηά ς της 
Υγειάας των Ηλικιωμεάνων Ατοά μων – Ηπιοά νη». 

Στις δυο συναντηά σεις συμμετειάχαν ο Προά εδρος 
του Π.Σ.Φ. κος Πεάτρος Λυμπεριάδης, ο Γενικοά ς 
Ταμιάας κος Λευτεάρης Μπουρνουσουά ζης και η  
Καθηγηά τρια του Τ.Ε.Ι.  Στερεαά ς Ελλαά δας κα 
Βασιλικηά  Σακελλαά ρη. 

Στις δυο συναντηά σεις αναπτυά χθηκαν οι θεάσεις 
του Π.Σ.Φ. για τον ροά λο και την προσφοραά  των 
Φυσικοθεραπευτωά ν, προκειμεάνου να υλοποιηθειά 
η δραά ση. 

Προταά θηκαν συγκεκριμεάνα διαγνωστικαά  
εργαλειάα που θα χρησιμοποιηθουά ν αποά  τους 
Φυσικοθεραπευτεάς που πρεάπει να πλαισιωά σουν 
και να συμμετεάχουν στο προά γραμμα για να 
αξιολογηθουά ν οι ηλικιωμεάνοι για την ικανοά τητα 
σταά σης, δυά ναμης και ισορροπιάας συγκεκριμεάνα 
κατεάθεσε ερωτηματολοά γιο με τιάτλο ’’Ποά σο 
σιάγουρος αισθαά νεστε για την διατηά ρηση της 
ισορροπιάας σας» και τριάα τεστ αξιολοά γησης της 
σταά σης, δυά ναμης και ισορροπιάας’’. 

 

Έτσι το Υπουργειάο Υγειάας προκειμεάνου να 
υλοποιηθειά το προά γραμμα "Ηπιοά νη" εάχει εκδωά σει 
σχετικεάς οδηγιάες, οά που αναφεάρεται ο ροά λος του 
καά θε επαγγελματιάα υγειάας στο προά γραμμα. 

Συγκεκριμεάνα: Καλουά νται οι Συά λλογοι, να 
ενημερωά σουν τα μεάλη τους για να συμμεταά σχουν 
στις επιμεάρους ενεάργειες και δραά σεις σε τοπικοά  
επιάπεδο, να οριάσουν καταά  περιάπτωση 
περιφερειακουά ς υπευθυά νους που θα συμβαά λλουν 
στην καλυά τερη οργαά νωση και δικτυά ωση με τους 
τοπικουά ς φορειάς, να διαθεάσουν εξειδικευμεάνους 
και εάμπειρους επαγγελματιάες υγειάας προκειμεάνου 
να συμμεταά σχουν σε ενημερωτικεάς και 
επιμορφωτικεάς εκδηλωά σεις, να αναρτηά σουν 
στους ιστοτοά πους τους σχετικοά  πληροφοριακοά  
υλικοά  για το προά γραμμα «ΗΠΙΟΝΗ» και να 
παραπεάμπουν σε συνδεάσμους ιστοτοά πων αά λλων 
συνεργαζοά μενων φορεάων, να αξιοποιουά ν τα 
προτεινοά μενα εργαλειάα΄΄. 

Παρακαλουά νται τα Περιφερειακαά  Τμηά ματα να 
αναλαά βουν την πρωτοβουλιάα για να 
ενημερωά σουν τα μεάλη τους και να 
προγραμματιάσουν την συμμετοχηά  τους στο 
προά γραμμα που θα υλοποιηθειά στην περιοχηά  
τους.
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Συνάντηση του Προέδρου του Π.Σ.Φ. Πέτρου Λυμπερίδη με την 
Πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Θεραπευτικής Ιππασίας  

κα Σάννα Ματτίλα 
 

 

Το Σαά ββατο 15 Οκτωβριάου 2016, ο 
Προά εδρος του Πανελληνιάου Συλλοάγου 
Φυσικοθεραπευτωά ν κος Πεάτρος Λυμπεριάδης 
συναντηά θηκε με την Προά εδρο της 
Παγκοά σμιας Ομοσπονδιάας Θεραπευτικηά ς 
Ιππασιάας ("Federation of Horses in Education 
and Therapy International-HETI") - κα Σαά ννα 
Ματτιάλα, Φυσικοθεραπευά τρια MSc & Ειδικοά  
Ιπποθεραπειάας - η οποιάα βριάσκεται αυτεάς τις 
ημεάρες στην Αθηά να. 

Καταά  την συναά ντηση συζητηά θηκαν 
θεάματα που αφορουά ν το γενικοά  πλαιάσιο 
εκπαιάδευσης και εφαρμογηά ς της 
Ιπποθεραπειάας σε Παγκοά σμιο επιάπεδο, 
καθωά ς και εκπαιδευτικοά  πλαιάσιο  
μετεκπαιάδευσης και πως καθοριάζεται αυτοά  
(χρονικηά  διαά ρκεια, καθορισμεάνη 
υποχρεωτικηά  διαδικασιάα κλπ), επιάσης της 
επαγγελματικηά ς αξιοποιάησης και εφαρμογηά ς 
της μεθοά δου,  που ισχυά ει στις διαά φορες 
χωά ρες  Ευρωά πης και Αμερικηά ς. 

Αναλυά θηκε το πλαιάσιο εφαρμογηά ς 
της Ιπποθεραπειάας σε ασθενειάς στην 

Φιλανδιάα  και στις αά λλες Σκανδιναβικεάς 
χωά ρες και τα κριτηά ρια επιλογηά ς των 
θεραπευτωά ν και των εγκατασταά σεων αποά  τα 
εκειά ασφαλιστικαά  ταμειάα  για την εφαρμογηά  
και αποζημιάωση της Ιπποθεραπειάας, που 
σημειωτεάον ανεάρχεται στο υά ψος των 120 
ευρωά  την ωά ρα. 

Ο Προά εδρος του Π.Σ.Φ. εάθεσε στην 
Προά εδρο της Παγκοά σμιας Ομοσπονδιάας το 
θεάμα του καθορισμουά  συγκεκριμεάνου 
προγραά μματος εκπαιάδευσης, που θα πρεάπει 
να προσδιοριστειά και που θα ισχυά ει διεθνωά ς, 
ουά τως ωά στε να θωρακιστειά θεσμικαά  η 
Ιπποθεραπειάα και στις αά λλες χωά ρες που δεν 
εάχουν ενταά ξει την συγκεκριμεάνη 
θεραπευτικηά  προσεάγγιση στις 
αναγνωρισμεάνες τεχνικεάς εφαρμογηά ς στους 
ασθενειάς. 

Η συναά ντηση ειάχε εποικοδομητικαά  
αποτελεάσματα και σιάγουρα θα βοηθηάσει  
στην  προωά θηση της Ιπποθεραπειάας στην 
Ελλαά δα. 

Συμφωνηά θηκε αποά  τις δυο πλευρεάς 
να υπαά ρχει στενηά  συνεργασιάα στο μεάλλον, 
για την αξιοποιάηση της εμπειριάας της 
Παγκοά σμιας Ομοσπονδιάας και των 
καταά λληλων  επιστημονικωά ν δεδομεάνων, 
προκειμεάνου να σχεδιαστειά αποά  τον Π.Σ.Φ. ο 
τροά πος περαιτεάρω αναά πτυξης της μεθοά δου 
και επαγγελματικηά ς αξιοποιάησης, της 
Ιπποθεραπειάας στην Ελλαά δα. 
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Επιστημονικό Τμήμα Γηριατρικής Φυσικοθεραπείας   
1η Ημερίδα ΤΜΗ.ΓΗ.ΦΥ : Λειτουργία στην Γ΄ Ηλικία 

 

Συνδιοργαά νωση Ε.Τ. Γηρ. Φυσικοθεραπειάας του Π.Σ.Φ. με το Π.Μ.Σ. στην Προηγμεάνη 
Φυσικοθεραπειάα του Τ.Ε.Ι. Στερεαά ς Ελλαά δας. 

Κυριακηά  23 Οκτωβριάου 2016Δωά μα Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμοά ς» 
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6ο Σεμινάριο Επιστημονικού Τμήματος Καρδιοαγγειακής & 
Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας - Αποκατάστασης (Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α.) 

του ΠΣΦ 
 

Tο  Επιστημονικοά  Τμηά μα  Καρδιοαγγειακηά ς  &  Αναπνευστικηά ς  Φυσικοθεραπειάας - 
Αποκαταά στασης (Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α.)  του Πανελληνιάου Συλλοά γου Φυσικοθεραπευτωά ν 
(ΠΣΦ) διοργανωά νει  το  6ο του  σεμιναά ριο την Παρασκευηά  11 Νοεμβριάου 2016, στις 
14:00 στο Αμφιθεάατρο  του Ωνασειάου Καρδιοχειρουργικοά υ Κεάντρου με θεάμα: «Απλοά ς 
οδηγοά ς επιβιάωσης στη ΜΕΘ για Φυσικοθεραπευτεάς» 

 

Για περισσοά τερες πληροφοριάες: 

http://www.tkafa.gr/news_details.php?id=2840 
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Παρουσία του Π.Σ.Φ. στο 7o Πανελλήνιο Συνέδριο Εργοθεραπείας του 
Συλλόγου Ελλήνων Εργοθεραπευτών 

 

Το Σαά ββατο 15 Οκτωβριάου 2016, ξεκιάνησε τις εργασιάες του το 7ο Πανελληά νιο Συνεάδριο Εργοθεραπειάας 
του Συλλοά γου Ελληά νων Εργοθεραπευτωά ν, με τιάτλο «Χτιάζοντας Υγιειάς Κοινωνιάες». 

Ο Προά εδρος του Πανελληνιάου Συλλοά γου Φυσικοθεραπευτωά ν, Πεάτρος Λυμπεριάδης, συνοδευοά μενος αποά  
τον Προά εδρο του Π.Τ Σερρωά ν, Βασιάλειο Καρδιτσαά , επισκεάφθηκε το χωά ρο του συνεδριάου το αποά γευμα 
του Σαββαά του, οά που ειάχε την ευκαιριάα να ανταλλαά ξει αποά ψεις με το Δ.Σ και την Προά εδρο του Συλλοά γου 
Εργοθεραπευτωά ν, Κυριακηά  Κεραμιωά του. 

Γενικοά τερα συζητηά θηκε το θεσμικοά  πλαιάσιο λειτουργιάας των δυο επαγγελμαά των και το πλαιάσιο 
εφαρμογηά ς και αποζημιάωσης των επαγγελματιωά ν που προσφεάρουν υπηρεσιάες στους ασθενειάς. 

Το πρωιά της ιάδιας μεάρας, καταά  την τελετηά  εάναρξης του Συνεδριάου, παραβρεάθηκε και απευά θυνε 
χαιρετισμοά  εκ μεάρους του Π.Σ.Φ., ο Β΄ Αντιπροά εδρος Γιαά ννης Μαρμαραά ς. Στοά χος του Π.Σ.Φ. ειάναι η 
αναά ληψη πρωτοβουλιωά ν, διεπιστημονικηά ς και διακλαδικηά ς συνεργασιάα με οά μορους επαγγελματικουά ς 
και επιστημονικουά ς συλλοά γους υγειάας. 
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Τελικό Πρόγραμμα-Επιστημονική Ημερίδα ΠΤ Θεσσαλονίκης - 
Κιλκίς - Χαλκιδικής και Α΄ Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής Κλινικής 

του ΑΠΘ στη Θεσσαλονίκη 
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