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Αγαπητοί συνάδελφοι, 
  
Σας εύχομαι Καλή Χρονιά ,περισσότερο δημιουργική και περισσότερο αποδοτική. 
  
Ο Π.Σ.Φ. έχει ξεκινήσει μέσα στο 2016 - αρχής γεννώμενης από το Ετήσιο Επιστημονικό 
Συνέδριο, στις 22-24 Ιανουαρίου - μια προσπάθεια εξωστρέφειας. 
  
Συνεχίζει την διεπιστημονική συνεργασία με διάφορες Ιατρικές ειδικότητες και άλλους 
επιστήμονες υγείας, πιστεύοντας ότι η συνεργασία προάγει το καλύτερο αποτέλεσμα για 
την επιστήμη και τον ασθενή. 
  
Παράλληλα διεκδικεί την αναβάθμιση του ρόλου μας σε κάθε επίπεδο και ήδη υπάρχουν 
απτά αποτελέσματα με την συμμετοχή εκπροσώπου του Π.Σ.Φ στην επιτροπή 
δικαιωμάτων ληπτών υπηρεσιών υγείας Ν. Νόμος 4368/ΦΕΚ 21/Α/21-2-2016 «Μέτρα για 
την επιτάχυνση του Κυβερνητικού Έργου και άλλες διατάξεις». 
  
Οι πιέσεις προς την κεντρική εξουσία με όλο το πλαίσιο δράσεων και αντιδράσεων, 
επέφερε για φέτος την ενίσχυση του κωδικού με 6 εκ. ευρώ και διεκδικούμε εξοικονόμηση 
και άλλων πόρων μέσω του διαχωρισμού του κωδικού μας και των πράξεών μας. 
  
Η διαπραγμάτευση για το νέο κανονισμό παροχών και την νέα σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ 
είναι σε εξέλιξη. 
  
Ήδη αρκετά από αυτά που διεκδικούσαμε δείχνουν να ομαλοποιούνται (εκκαθάριση στο 
100% με δειγματοληπτικό έλεγχο, εκκαθάριση με δειγματοληπτικό έλεγχο για τα 10% των 
εκκρεμών ετών, κλπ). 
  
Η διεκδίκηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τους εργαζόμενους 
στις δημόσιες δομές και της αναβάθμισης του ρόλο τους στην Δημόσια Υγεία είναι συνεχής. 
  
Ο Π.Σ.Φ. ήταν και είναι πρωτοπόρος στην διεκδίκηση ενός δίκαιου ασφαλιστικού 
συστήματος που δεν θα στραγγαλίζει τον ελεύθερο επαγγελματία και δεν θα αδικεί τους 
λοιπούς εργαζόμενους δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 
  
  
                                                                                                                      Λυμπερίδης   Πέτρος 
                                                                                                                          Πρόεδρος Π.Σ.Φ. 
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Προς τα μέλη μας 
 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,  

Εύχομαι στη νέα χρονιά να είμαστε περισσότερο αλληλέγγυοι προς τους 

συνανθρώπους μας, συμπονετικοί με τους ασθενείς μας και διεκδικητικοί για τον κλάδο. Με 

το ξεκίνημα της η χρονιά έφερε το ασφαλιστικό, το claw back, το ανθυγιεινό, τη νέα σύμβαση 

και μια σειρά από ζητήματα που αφορούν τον κλάδο και επιζητούν άμεσα λύση.   

Το Κ.Δ.Σ. συζήτησε, διαπραγματεύτηκε, διεκδίκησε και κάλεσε σε κινητοποιήσεις 

τόσο για ζητήματα κλαδικά (απεργία στις 10 Φεβρουαρίου) όσο και γενικότερα όπως το 

ασφαλιστικό,  στις οποίες οι συνάδελφοι ανταποκρίθηκαν.  

Στα τέλη Γενάρη πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το 25ο Επιστημονικό 

Συνέδριο του Συλλόγου.  Η υψηλού επιπέδου επιστημονικότητά του, οι καινοτομίες του, η 

εξωστρέφεια του και η άρτια οργάνωση του, σηματοδοτούν την θέση που θα έπρεπε να έχει 

η Φυσικοθεραπεία.  

Οι επόμενοι μήνες ακόμη δυσκολότεροι, αφού ο κλάδος θα πρέπει να πάρει 

σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον του.  

Ιδιαίτερη μνεία χρειάζεται για τους συναδέλφους που είτε οργανωμένα είτε από 

μόνοι τους προσφέρουν στους κατατρεγμένους. 

 

 

 

Αυτοσμίδης Δημήτρης 

Υπεύθυνος Εκδόσεων  
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Ημερολόγιο δράσεων Π.Σ.Φ. 

 

 

Ο Π.Σ.Φ. δηλώσει την πλήρη αντίθεσή του στο 
νέο ασφαλιστικό πρόγραμμα και θα 
συμμετάσχει σήμερα Δευτέρα, 11/1/2016 
στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου 
Αθηνών στην σύσκεψη προέδρων όλων των 
συλλόγων ελευθέρων επαγγελματικών και 
επιστημονικών φορέων με αποκλειστικό θέμα 
το ασφαλιστικό. Τον Π.Σ.Φ. θα εκπροσωπήσει 
ο Β' Αντιπρόεδρος Ιωάννης Μαρμαράς. 

Επίσης, ήδη η ΑΔΕΔΥ αποφάσισε 
συλλαλητήριο στην Αθήνα το Σάββατο, 16 
Ιανουαρίου 2016, ώρα 12:00 στην Ομόνοια 
και πορεία προς τη Βουλή. 

Για τους λόγους αυτούς το Γενικό Συμβούλιο 
της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αποφάσισε την κήρυξη 
Απεργίας, ενάντια στην αντιασφαλιστική 
«μεταρρύθμιση» της Κυβέρνησης. Η 
ημερομηνία και η διάρκεια θα καθοριστούν 
από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 
αφού προηγηθούν οι απαραίτητες ενέργειες 
συντονισμού με όλους τους άλλους 
συνδικαλιστικούς και κοινωνικούς φορείς. 

Δελτίο Τύπου Π.Σ.Φ. 
 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, 
συμμετείχε στη συγκέντρωση και πορεία των 

επιστημονικών φορέων που ξεκίνησε από τα 
γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, 
καταλήγοντας στη Βουλή των Ελλήνων, όπου 
κατατέθηκε σχετικό ψήφισμα στην 
Αντιπρόεδρο της Βουλής, κα 
Χριστοδουλοπούλου, η οποία και ενημέρωσε 
ότι θα επανεξεταστεί το νομοσχέδιο και θα 
κατατεθεί καλύτερη πρόταση. 
 
Ο Π.Σ.Φ. και οι υπόλοιποι επιστημονικοί 
φορείς, με έντονο και κατηγορηματικό τρόπο, 
δήλωσαν την αντίθεσή τους στο 
καταστροφικό σχέδιο νόμου για το 
ασφαλιστικό, χωρίς να είχε προηγηθεί η 
οφειλόμενη στοιχειώδη προηγούμενη 
συζήτηση με τους κοινωνικούς φορείς. 

 
Στην πορεία παρευρέθηκαν εκ μέρους του 
Κ.Δ.Σ., ο Β΄ Αντιπρόεδρος, Ιωάννης Μαρμαράς, 
ο Ταμίας, Λευτέρης Μπουρνουσούζης και το 
μέλος, Ανδρέας Καραβίδας. 
 
Την Παρασκευή, 15/01, θα πραγματοποιηθεί 
νέα συνάντηση στα γραφεία του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος, όπου οι Φορείς θα 
αποτιμήσουν και θα επανεξετάσουν τη στάση 
τους με βάση τα δεδομένα που προέκυψαν 
από την κινητοποίηση. 
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Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 
PANHELLENIC FEDERATION OF PUBLIC HOSPITALS WORKERS ΜΕΛΟΣ ΑΔΕΔΥ MEMBER OF 
ADEDY  
 
 Αριστοτέλους 22, 10433 Αθήνα Τηλ. 210 .52.36.094 – 210.52.24.604, Fax 210.52.34.589 22 
Aristotelous str. GR-10433 Athens, Greece Tel. (30) 210 .52.36.094 – (30) 210.52.24.604, Fax 
(30) 210.52.34.589 e-mail: poedhn@otenet.gr, http://www.poedhn.gr  
 
 
ΑΘΗΝΑ 8/1/2016  
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 1173  
ΠΡΟΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ  
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ στα ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ το ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 στις 
12.00 το μεσημέρι, που οργανώνει η ΑΔΕΔΥ ενάντια στην αντιασφαλιστική 
«μεταρρύθμιση» της Κυβέρνησης.  
Καλούμε τις Διοικήσεις των Σωματείων να οργανώσουν Γενικές Συνελεύσεις στις οποίες θα 
παραστούν για ενημέρωση μέλη της Διοίκησης της ΠΟΕΔΗΝ και της ΑΔΕΔΥ.  
Μέχρι σήμερα ενημερωθήκαμε για την οργάνωση των κάτωθι Συλλαλητηρίων:  

ΑΘΗΝΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, στις 12:00, με συγκέντρωση στην Πλατεία Ομονοίας 
και πορεία στη Βουλή. Συμμετέχουν και τα Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, 
Άρτας και Πρέβεζας.  

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΚΡΗΤΗΣ): ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΙΑΝΟΥΡΙΟΥ, στις 12:00. Συμμετέχουν και τα Ν.Τ. της 
ΑΔΕΔΥ Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου.  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ. Συμμετέχουν και τα Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ Μακεδονίας, 
Θράκης, Θεσσαλίας, Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας.  
 
Οι Διοικήσεις των Σωματείων των περιφερειακών Νοσοκομείων σε συνεργασία με τα 
Νομαρχιακά Τμήματα της ΑΔΕΔΥ καλούνται να πάρουν πρωτοβουλίες οργάνωσης 
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΩΝ και στις άλλες πόλεις.  
Για τις πόλεις που δεν θα πραγματοποιηθούν Συλλαλητήρια καλούμε τις Διοικήσεις των 
Σωματείων Μελών μας, να οργανώσουν τη συμμετοχή των εργαζομένων με πούλμαν στα 
κεντρικά Συλλαλητήρια.  
Σας κοινοποιούμε την απόφαση της ΑΔΕΔΥ.  
 
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 
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Σε κοινή συνάντηση των Επιστημονικών Φορέων 
της χώρας στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου 
Αθηνών  απορρίφθηκε ομόφωνα, με έντονο, 
ανεπιφύλακτο και κατηγορηματικό τρόπο, το 
προσχέδιο νόμου της Κυβέρνησης για το 
ασφαλιστικό, όπως αυτό είδε το φως της 
δημοσιότητας χωρίς μάλιστα την οφειλόμενη 
στοιχειώδη προηγούμενη συζήτηση με τους 
κοινωνικούς φορείς. 

Η τυχόν εφαρμογή των μέτρων που 
περιλαμβάνονται στο εν λόγω προσχέδιο συνιστά 
ουσιαστικά δήμευση του εισοδήματος των 
επιστημόνων-ελεύθερων επαγγελματιών, 
συνυπολογιζομένων των λοιπών φοροδοτικών τους 
υποχρεώσεων (ΦΠΑ, φορολόγηση από το πρώτο 
ευρώ, τέλος επιτηδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης 
κ.λπ.). 

Η εισφοροδοτική επιδρομή, που επιχειρείται με το 
συγκεκριμένο προσχέδιο νόμου οδηγεί σε μαζική 
βίαιη έξοδο από το επάγγελμα μεγάλο αριθμό του 
ενεργού πληθυσμού των ελευθέρων επαγγελματιών 
– επιστημόνων, καθιστά δε παντελώς επισφαλή την, 
ήδη, κλονισμένη εισπραξιμότητα των ασφαλιστικών 
ταμείων και συμβάλλει ευθέως στην ενίσχυση των 
«γκρίζων» ζωνών της οικονομίας. 

Η κατάσταση είναι οριακή για τη συντριπτική 
πλειοψηφία των ενεργών ασφαλισμένων 
επιστημόνων οι οποίοι αδυνατούν να 
ανταποκριθούν στις ασφαλιστικές και φορολογικές 
τους υποχρεώσεις. Οι προτάσεις της κυβέρνησης 
ενισχύουν την αδυναμία αυτή και καταστρέφουν 
τον παραγωγικό ιστό της χώρας, βασικό τμήμα της 
οποίας αποτελούν οι επιστήμονες-ελεύθεροι 
επαγγελματίες. 

Με δεδομένα όλα αυτά, οι επιστημονικοί φορείς 
της χώρας, ζητούν από την Κυβέρνηση να 

αποσύρει τις επίμαχες διατάξεις και να ξεκινήσει 
έναν ουσιαστικό κοινωνικό διάλογο από 
μηδενική βάση. 

Καλούν όλους τους επιστήμονες – 
ελεύθερους επαγγελματίες να συμμετέχουν 
στην κοινή πορεία προς το Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 
τη Βουλή, την Πέμπτη 14/1/2016 και ώρα 
12.00΄ , με σημείο εκκίνησης τα γραφεία του 
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 
60). 

Την Παρασκευή σε νέα συνάντησή τους οι φορείς 
θα επανεξετάσουν τη στάση τους με βάση τα 
δεδομένα που θα προκύψουν (ώρα 11.00 π.μ στα 
γραφεία του ΤΕΕ). 

Στη συνάντηση έλαβαν μέρος: 

Ο Πρόεδρος του ΔΣΑ και της Ολομέλειας των 
Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Βασίλης 
Αλεξανδρής, ο πρόεδρος του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος Γ. Στασινός, ο πρόεδρος 
του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου Μιχ. 
Βλασταράκος, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου 
Φαρμακευτικού Συλλόγου Κων. Λουράντος και 
το μέλος του Δ.Σ Σεραφείμ Ζήκας, ο πρόεδρος της 
Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας Αθαν. 
Κατσίκης, ο Πρόεδρος της Σ.Ε των 
Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Γεωρ. Ρούσκας 
και ο ταμίας του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου 
Αθηνών Θεοδ. Αναγνωστόπουλος, ο πρόεδρος 
της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ευθ. 
Πρεκετές, ο Γ.Γ της Ομοσπονδίας Νικ. Αντωνίου 
και το μέλος της Ομοσπονδίας Γ. Χαλκιαδάκης, η 
πρόεδρος του πανελλήνιου κτηνιατρικού 
Συλλόγου Αθηνά Τραχήλη και ο αντιπρόεδρος 
του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών 
Ι. Μαρμαράς. 
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Πραγματοποιήθηκε κοινή συνέντευξη τύπου 
των επιστημονικών φορέων νωρίτερα σήμερα 
στα γραφεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος. Οι επιστημονικοί φορείς της χώρας 
ενώνουν τις δυνάμεις τους για κοινό αγώνα, 
ενάντια στις προτάσεις της κυβέρνησης για το 
ασφαλιστικό, καθώς τυχόν εφαρμογή των 
μέτρων που περιλαμβάνονται στο προσχέδιο 
νόμου θα εξοντώσει τους ελεύθερους 
επαγγελματίες και θα οδηγήσει σε αφανισμό το 
επιστημονικό δυναμικό του τόπου. 

Εκ μέρους των φορέων μίλησαν ο πρόεδρος του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Γιώργος 
Στασινός, ο πρόεδρος του Πανελληνίου 
Ιατρικού Συλλόγου Μιχάλης Βλασταράκος, ο 
πρόεδρος της Ολομέλειας Δικηγορικών 
Συλλόγων Ελλάδος Βασίλης Αλεξανδρής, ο 
πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος Κων/νος Κόλλιας, ο πρόεδρος του 
Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου Κων/ 
νος Λουράντος, ο πρόεδρος της Ελληνικής 
Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας Θανάσης 
Κατσίκης, η πρόεδρος του Πανελληνίου 
Κτηνιατρικού Συλλόγου Αθηνά Τραχήλη, ο 

πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής 
Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Γιώργος 
Ρούσκας, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
Δικαστικών Επιμελητών Ευθύμιος Πρεκετές, το 
μέλος της διοίκησης του Γεωτεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας Διονύσης Γκούτης, η 
πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών 
Φιλένια Σιδέρη, ο αντιπρόεδρος του 
Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών 
Γιάννης Μαρμαράς, ο πρόεδρος της Ένωσης 
Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος 
Δημήτρης Γαβαλάκης και ο πρόεδρος της 
Πανελλήνιας Ένωσης Φοροτεχνικών Γιώργος 
Χριστόπουλος. 

 
Οι εκπρόσωποι των φορέων κάλεσαν όλους 
τους αυταπασχολούμενους, τους ελεύθερους 
επαγγελματίες, τους επιστήμονες αλλά και όλη 
την κοινωνία να αντιδράσουν στο προτεινόμενο 
ασφαλιστικό νομοσχέδιο και να συμμετέχουν 
στην πορεία διαμαρτυρίας που διοργανώνουν 
οι επιστημονικοί φορείς την Πέμπτη 21/1 στις 
11:30πμ στα Προπύλαια. 
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Συνεχίζουν δυναμικά τις κινητοποιήσεις ενάντια στο νέο ασφαλιστικό 
οι φυσικοθεραπευτές μαζί με τους υπόλοιπους 

επιστήμονες, ελεύθερους επαγγελματίες και αυταπασχολούμενους 

 

 

 

 
 Σε κοινή συνάντηση των επιστημονικών φορέων 

της χώρας, που έλαβε χώρα σήμερα στα γραφεία 
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Νίκης 4), 
στην οποία συμμετείχε και ο Π.Σ.Φ. με τον Β΄ 
Αντιπρόεδρο του Κ.Δ.Σ., Γιάννη Μαρμαρά, 
επιβεβαιώθηκε η εναντίωση όλων με έντονο, 
ανεπιφύλακτο και κατηγορηματικό τρόπο, στις 
προτάσεις της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό, 
ακόμη και μετά τις «διαρροές» για, επουσιώδεις 
στην πραγματικότητα, βελτιώσεις και 
συμφωνήθηκε ομόφωνα η δυναμική συνέχεια 
των κινητοποιήσεων. 

 
Η τυχόν εφαρμογή των μέτρων που 
περιλαμβάνονται στο προσχέδιο νόμου της 
Κυβέρνησης για το Ασφαλιστικό συνιστά 
ουσιαστικά δήμευση του εισοδήματος των 
επιστημόνων – ελεύθερων επαγγελματιών, 
συνυπολογιζομένων των λοιπών φοροδοτικών 
τους υποχρεώσεων (ΦΠΑ, φορολόγηση από το 
πρώτο ευρώ, τέλος επιτηδεύματος, εισφορά 
αλληλεγγύης, προκαταβολή φόρου εισοδήματος 
στο 75% από φέτος και 100% από του χρόνου 
κ.λπ.). 

 
Η εισφοροδοτική επιδρομή, που επιχειρείται με 
το συγκεκριμένο προσχέδιο νόμου οδηγεί σε 
μαζική βίαιη έξοδο από το επάγγελμα μεγάλου 
αριθμού του ενεργού πληθυσμού των ελευθέρων 
επαγγελματιών – επιστημόνων, καθιστά δε 
παντελώς επισφαλή την, ήδη, κλονισμένη 
εισπραξιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων και 
συμβάλλει ευθέως στην ενίσχυση των «γκρίζων» 
ζωνών της οικονομίας. 

 
 

         Η κατάσταση είναι οριακή για τη συντριπτική 
πλειοψηφία των ενεργών ασφαλισμένων 
επιστημόνων οι οποίοι αδυνατούν να 
ανταποκριθούν στις ασφαλιστικές και 
φορολογικές τους υποχρεώσεις. Οι προτάσεις της 
κυβέρνησης ενισχύουν την αδυναμία αυτή και 
καταστρέφουν τον παραγωγικό ιστό της χώρας, 
βασικό τμήμα της οποίας αποτελούν οι 
επιστήμονες-ελεύθεροι επαγγελματίες. 

 
Οι επιστημονικοί φορείς θεωρούν ότι οι 
συνάδελφοι ελεύθεροι επαγγελματίες ήδη 
συμμετέχουν δυναμικά στις κινητοποιήσεις, 
όπως η χθεσινή πορεία, και θα κλιμακώσουν τις 
κινητοποιήσεις τους το επόμενο διάστημα. 
Παράλληλα οι επιστημονικοί φορείς δηλώνουν 
ότι συμμετέχουν και ενισχύουν τις 
κινητοποιήσεις και των άλλων επαγγελματικών, 
επιστημονικών και συνδικαλιστικών φορέων 
κατά του νέου ασφαλιστικού. 

 
Με δεδομένα όλα αυτά, οι επιστημονικοί φορείς 
της χώρας: 

 
• Ζητούν από την Κυβέρνηση να αποσύρει τις 
επίμαχες διατάξεις και να διοργανώσει έναν 
ουσιαστικό κοινωνικό διάλογο, από μηδενική 
βάση, με βάση συγκεκριμένα στοιχεία 
αναλογιστικών μελετών 

 
• Συμμετέχουν στις συζητήσεις της επιτροπής 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το 
ασφαλιστικό μέσω εκπροσώπων 
/εμπειρογνωμόνων 
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         • Καλούν τους εκπροσώπους των Μέσων 
Ενημέρωσης σε κοινή συνέντευξη τύπου την 
Τρίτη 19/1/2016, ώρα 12:30μμ, στο αμφιθέατρο 
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Νίκης 4, 
Αθήνα) 

 
• Καλούν όλους τους βουλευτές του Ελληνικού 
Κοινοβουλίου σε συνάντηση εργασίας για το 
ασφαλιστικό 

 
• Καλούν όλους τους επιστήμονες – ελεύθερους 
επαγγελματίες να συμμετέχουν στην κοινή 
πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τη Βουλή, την 
Πέμπτη 21/1/2016 και ώρα 11.30, με σημείο 
εκκίνησης τα Προπύλαια του Πανεπιστημίου 
Αθηνών 

 
Στη συνάντηση έλαβαν μέρος και συμφώνησαν 
στα ανωτέρω Πρόεδροι, μέλη των διοικήσεων και 
εκπρόσωποι από τους φορείς:                               
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Οικονομικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο 

Ελλάδας, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, 
Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, 
Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Πανελλήνιος 
Φαρμακευτικός Σύλλογος, Ελληνική 
Οδοντιατρική Ομοσπονδία, Συντονιστική 
Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων, 
Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών, 
Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών, 
Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος, 
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, ενώ 
παρακολούθησαν τις συζητήσεις εκπρόσωποι της 
Ένωσης Ελλήνων Χημικών και του 
Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας. 

Το Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ., κατόπιν σχετικής απόφασής 
του, καλεί όλα τα μελή του σε 24ωρη αποχή από 
τα καθήκοντά τους, τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου, 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το 
υπουργείο Εργασίας (Σταδίου 29) στις 11.30 πμ 
και πορεία προς τη Βουλή, μαζί με τον Ιατρικό 
Σύλλογο Αθηνών. 

Καλούμε επίσης, όλους τους επιστημονικούς 
φορείς να συμμετέχουν στην κινητοποίηση 
ενάντια στις ασφαλιστικές αλλαγές. 

 

Δελτίο Τύπου Π.Σ.Φ. 

Οι υγειονομικοί επιστήμονες και ελεύθεροι 

επαγγελματίες, πραγματοποίησαν συγκέντρωση 

διαμαρτυρίας για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο έξω 

από το Υπουργείο Εργασίας, την Δευτέρα, 25/01. 

Στη συγκέντρωση συμμετείχε και ο Π.Σ.Φ., ενώ 

απεύθυνε χαιρετισμό στους συγκεντρωμένους, ο Β΄ 

Αντιπρόεδρος του Κ.Δ.Σ., Γιάννης Μαρμαράς. 

Στη συνέχεια, αντιπροσωπεία των φορέων που 

συμμετείχαν στη συγκέντρωση 

πραγματοποίησαν συμβολική κατάληψη του 

γραφείου του Γενικού Γραμματέα του 

Υπουργείου Εργασίας, Ν. Φράγκου, 

καταθέτοντας σχετική διαμαρτυρία και 

ζητώντας άμεση συνάντηση με τον αρμόδιο 

Υπουργό Εργασίας. 

Στη συνάντηση που ακολούθησε οι υγειονομικοί 

ζήτησαν την απόσυρσή του νομοσχεδίου και την 

έναρξη ειλικρινούς διαλόγου, ενώ ο Υπουργός 

ανέφερε πως θα διατηρηθεί ο κεντρικός 

χαρακτήρας του νομοσχεδίου και θα υπάρξει μια 

ελάφρυνση στους νέους επιστήμονες. 
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ΚΟΙΝO ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ 

Αθήνα 22.01.2016 

Στην ευρεία σύσκεψη των εκπροσώπων όλων των επαγγελματικών και επιστημονικών 
κλάδων και φορέων με την συμμετοχή της ΓΣΕΕ και της ΠΑΣΕΓΕΣ, που πραγματοποιήθηκε 
στα γραφεία του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, διατυπώθηκε η σαφής θέση για 
ένα αρραγές και κοινό διεκδικητικό μέτωπο. 
Οι πρόεδροι και εκπρόσωποι των φορέων που συμμετείχαν στην σύσκεψη, αποφάσισαν 
την συμμετοχή στην 24ωρη Γενική Απεργία της 4ης Φεβρουαρίου, που έχει εξαγγείλει 
η ΓΣΕΕ και τον προγραμματισμό δράσεων δημοσιοποίησης της αντίθεσης τους στο υπό 
κατάθεση νομοσχέδιο για το Ασφαλιστικό. 
Οι φορείς διατύπωσαν την απαίτηση τους για άμεση συνάντηση με τον πρωθυπουργό της 
χώρας προκειμένου να ζητήσουν την έναρξη πραγματικού διαλόγου για το Ασφαλιστικό. 

ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
ΓΣΕΕ 
ΕΣΕΕ 
ΕΣΗΕΑ 
ΠΑΣΕΓΕΣ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΤΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
OIKONOMIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ 
ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 
ΈΝΩΣΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Π.Σ.Φ. 
Την κατηγορηματική αντίθεση των επιστημόνων της χώρας στις αόριστες προτάσεις της 

κυβέρνησης για το ασφαλιστικό, εξέφρασαν εκ νέου οι εκπρόσωποι των Επιστημονικών 

Φορέων – Ελεύθερων Επαγγελματιών, στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της 

Τετάρτης, 27/01 στα γραφεία του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), δύο ημέρες μετά τη 

συνάντησή τους με τον Πρωθυπουργό και την επομένη της προ ημερησίας συζήτησης στη 

Βουλή σε επίπεδο Αρχηγών. Τον Π.Σ.Φ. εκπροσώπησε ο Β΄ Αντιπρόεδρος, Γιάννης Μαρμαράς. Οι 

εκπρόσωποι των Επιστημονικών Φορέων της χώρας εξέδωσαν σχετικό Δελτίο Τύπου και 

επανέλαβαν: - ότι θα εμποδίσουν με κάθε τρόπο την καταστροφή των επαγγελματιών, που 

επιφέρει η πρόταση για το ασφαλιστικό, συνυπολογιζόμενων των αυξημένων φορολογικών 

υποχρεώσεων για τα επόμενα έτη. - ζητούν από τη Κυβέρνηση να δημοσιοποιήσει την 

αναλογιστική μελέτη που έχει αποστείλει – κατά δήλωση των εκπροσώπων της - στους 

θεσμούς, για τη σύνταξη του νομοσχεδίου για το ασφαλιστικό σύστημα. - συμμετέχουν 

δυναμικά στη Γενική Απεργία που έχουν προκηρύξει η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ την Πέμπτη 4 

Φεβρουαρίου 2016 και καλούν τα μέλη τους και όλη την κοινωνία να συμμετέχει ενεργά στην 

παραπάνω κινητοποίηση».  

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 



 

13 
 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΟΙ ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ  
 ΝΕΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ 

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ  
 ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

 

Η κατηγορηματική αντίθεση των επιστημόνων της χώρας στις αόριστες προτάσεις της κυβέρνησης για το 

ασφαλιστικό, εκφράστηκε εκ νέου στη συνάντηση των εκπροσώπων των Επιστημονικών Φορέων – 

Ελεύθερων Επαγγελματιών που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στα γραφεία του 

Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), δύο ημέρες μετά τη συνάντησή τους με τον Πρωθυπουργό και την 

επομένη της προ ημερησίας συζήτησης στη Βουλή σε επίπεδο Αρχηγών. 

Οι εκπρόσωποι των Επιστημονικών Φορέων της χώρας επανέλαβαν ότι θα εμποδίσουν με κάθε τρόπο την 

καταστροφή των επαγγελματιών, που επιφέρει η πρόταση για το ασφαλιστικό, συνυπολογιζόμενων των 

αυξημένων φορολογικών υποχρεώσεων για τα επόμενα έτη.  

Μαζί με όλους τους αγρότες, τους άλλους επαγγελματίες και το σύνολο της κοινωνίας, οι επιστήμονες θα 

παλέψουν για την ανατροπή της λογικής που αποδυναμώνει τον παραγωγικό ιστό της χώρας, δημιουργεί 

ανεργία, υπανάπτυξη, μετανάστευση και εντείνει τα φαινόμενα της φοροδιαφυγής και άλλων γκρίζων 

ζωνών στην οικονομία. Ζητούν δε από τη Κυβέρνηση να  δημοσιοποιήσει την αναλογιστική μελέτη που 

έχει αποστείλει – κατά δήλωση των εκπροσώπων της - στους θεσμούς, για τη σύνταξη του νομοσχεδίου 

για το ασφαλιστικό σύστημα.  

Οι εκπρόσωποι των Επιστημονικών Φορέων δηλώνουμε ότι : 
- Συμμετέχουμε ενεργά στις κινητοποιήσεις και είμαστε σε κοινή κατεύθυνση για την κλιμάκωση 

των δράσεων μας το επόμενο διάστημα.  

- Ενισχύουμε τις κινητοποιήσεις των επί μέρους επιστημονικών φορέων, αγροτών και άλλων 
επαγγελματιών και ζητούμε να έρθει πρόταση με ποσοτικά στοιχεία και αναλογιστική μελέτη, για 
ένα ασφαλιστικό σύστημα βιώσιμο, με προοπτική, κοινωνικά δίκαιο και δυνατότητα καταβολής 
των ασφαλιστικών εισφορών.  

- Συμμετέχουμε δυναμικά στη Γενική Απεργία που έχουν προκηρύξει η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ την 
Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016 και καλούμε τα μέλη μας και όλη την κοινωνία να 
συμμετέχει ενεργά στην παραπάνω κινητοποίηση. 

Στη συνάντηση έλαβαν μέρος και συμφώνησαν 

στα ανωτέρω oι εκπρόσωποι των παρακάτω 

Φορέων:   

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ  

OIKONOMIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ  

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ  

EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ  

ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ  

EΝΩΣΗ   ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ   

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Από το Γραφείο Τύπου του Π.Ι.Σ. 
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 Αθήνα, 18.01.2016  
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2  
105 57 ΑΘΗΝΑ  
Τηλ 213.16.16.900  
Fax 2103246165  
Email: adedy@adedy.gr,  
adedy1@adedy.gr  

Αριθμ. Πρωτ.: 21  

 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
Γενική Απεργία  
Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2016  
Σε νέα λεηλασία των συντάξεων με θύματα όλους τους συνταξιούχους και ιδιαίτερα 
όσους θα βγουν στη σύνταξη από την ψήφιση του νόμου και έπειτα οδηγεί το Σχέδιο-
Πρόταση της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προς τους δανειστές.  
Οι προτάσεις της Κυβέρνησης είναι σαφές ότι δεν συνιστούν ασφαλιστική μεταρρύθμιση που 
θα σώσει την Κοινωνική Ασφάλιση, όπως η ίδια ισχυρίζεται. Κινούνται στην κατεύθυνση 
τήρησης των δεσμεύσεων που ανέλαβε και απορρέουν από το τρίτο μνημόνιο για μείωση των 
συνταξιοδοτικών δαπανών κατά 1,8 δις ευρώ για το 2016 και τα επόμενα χρόνια, προκειμένου 
να τα δώσει στους δανειστές για την αποπληρωμή του επαχθούς, παράνομου και άδικου 
δημοσίου χρέους της χώρας.  
Ο Νόμος που σχεδιάζεται να ψηφίσει, έρχεται να προστεθεί στους προηγούμενους 
αντιασφαλιστικούς νόμους, στην αύξηση των ορίων ηλικίας στα 67 χρόνια ή στα 62 με 40 
χρόνια εργασίας, στην αύξηση των εισφορών για την περίθαλψη στους ήδη συνταξιούχους, 
καθώς και στις περικοπές των δαπανών για συντάξεις. Πρόκειται για μια συνολική 
αντεργατική – αντιασφαλιστική αναδιάρθρωση, που διαλύει ότι έμεινε όρθιο από το 
Δημόσιο Ασφαλιστικό Σύστημα, μετατρέποντάς το σε ανταποδοτικό με κατεύθυνση να γίνει 
πλήρως κεφαλοποιητικό.  
Μετά από τις μειώσεις των συντάξεων που έγιναν από τις προηγούμενες Κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ – 
ΝΔ και τις πρόσφατες που επέβαλε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ το καλοκαίρι, σχεδιάζουν τώρα 
νέες δραστικές μειώσεις σε όλους τους συνταξιούχους.  
Η συνέχιση των αδιέξοδων και καταστροφικών πολιτικών της Κυβέρνησης, Ευρωπαϊκής 
ένωσης και ΔΝΤ, θα βρει απέναντι τους αγώνες των εργαζομένων, των συνταξιούχων, του 
συνόλου της ελληνικής κοινωνίας με κεντρικό στόχο την ακύρωση των σχεδίων για τη διάλυση 
της Κοινωνικής Ασφάλισης.  
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., καλεί τους εργαζόμενους του Δημοσίου σε 
μαζική συμμετοχή στη Γενική Απεργία της 4ης Φεβρουαρίου 2016 και στα Απεργιακά 
Συλλαλητήρια που θα πραγματοποιηθούν.  
Μπορούμε να τους σταματήσουμε!  
Η διάλυση της Κοινωνικής Ασφάλισης δεν θα περάσει!  

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 
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Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία σε όλη τη 
χώρα η 24ωρη απεργία των εργαστηριούχων 
φυσικοθεραπευτών. Στη συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας που έγινε από το Π.Τ. Αττικής, 
μπροστά στο Υπουργείο Υγεία συμμετείχε 
σοβαρός αριθμός συναδέλφων, προκειμένου 
να διαμαρτυρηθούν για τις περικοπές του 
ΕΟΠΥΥ. 

Δεν έγινε καταρθωτό να πραγματοποιηθεί 
συνάντηση με τον Αν. Υπουργό υγείας κ. 
Παύλο Πολάκη, λόγω της συνεδρίασης του 
Υπουργικού Συμβουλίου και έτσι 
αντιπροσωπεία του Κ.Δ.Σ. συναντήθηκε με 
τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου 
Υγείας κ. Πέτρο Γιαννουλάτο. 

Στην εκτενή χρονικά συζήτηση 
παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν σε βάθος 
όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους 
συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ 
συναδέλφους. Έγινε σαφές στον Γενικό 
Γραμματέα ότι ο διάλογος που άνοιξε με τον 
ΕΟΠΥΥ ο Π.Σ.Φ., περιμένει άμεσα και απτά 
αποτελέσματα, προκειμένου να δοθεί λύση 
στο πρόβλημα περικοπής των εκτελεσμένων 
συνεδριών φυσικοθεραπείας. 

Κατατέθηκαν οι διαστάσεις και οι 
παράμετροι των ζητημάτων. Συγκεκριμένα, 
τέθηκε το θέμα της ενίσχυσης του κωδικού 
για τη φυσικοθεραπεία και της επιβολής 
ανέκπτωτου ποσού στο claw back 
(μαξιλαράκι). Κατατέθηκαν οι θέσεις του 
Π.Σ.Φ. για τον νέο κανονισμό παροχών, της 
εξόφλησης του 10% των ετών που 
εκκρεμούν, της εκκαθάρισης στο 100% της 
υποβολής (κατάργηση Νόμου Λοβέρδου, 
κατάργηση των ελέγχων από τις ΙΕΕ, και 
άλλα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο. 
Υπήρξε η δέσμευση μεταφοράς των 
αιτημάτων στην Πολιτική Ηγεσία, όπως και 
η προώθηση όσων συμφωνηθούν στον 
διάλογο του Π.Σ.Φ. με την Διοίκηση του 
ΕΟΠΥΥ. 

Σε κάθε περίπτωση ο κλάδος βρίσκεται σε 
αγωνιστική ετοιμότητα, προκειμένου στην 
περίπτωση που δεν υπάρξει το επιθυμητό 
αποτέλεσμα από τις διαπραγματεύσεις να 
προχωρήσει σε κλιμάκωση των 
κινητοποιήσεων.
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Συναντήσεις του Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. 
 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. ΜΕ ΤΟΝ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ κ. ΠΑΥΛΟ 

ΠΟΛΑΚΗ 

 

 

 

Το Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. συναντήθηκε στις 10/2/2016 με τον Αν. Υπουργό Υγείας κ. Παύλο Πολάκη, όπου 

του έθεσε όλα τα θέματα που αφορούν τον ΕΟΠΥΥ, αλλά και τις δημόσιες δομές του Υπουργείου 

Υγείας, καθώς και θεσμικά ζητήματα του κλάδου των φυσικοθεραπευτών. 
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ κ. Σ. ΜΠΕΡΣΙΜΗ 

 

Την Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου, από τις 08.00’ 
π.μ. πραγματοποιήθηκε πολύωρη συνάντηση 
του Κ.Δ.Σ. του Πανελληνίου Συλλ. 
Φυσικοθεραπευτών με τον Πρόεδρο του 
ΕΟΠΥΥ καθηγητή κ. Σωτ. Μπερσίμη, όπου 
τέθηκαν και συζητήθηκαν αναλυτικά και σε 
βάθος τα ζητήματα σχέσεων του 
Οργανισμού με τους συμβεβλημένους 
φυσ/τές.  

 
 
Ο νέος Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ αναφέρθηκε 
στο σύνολο των προσπαθειών που 
καταβάλει για τον εξορθολογισμό και τον 
έλεγχο της δαπάνης του Οργανισμού. 
Αναφέρθηκε εκτενώς στην προσπάθεια που 
κατευθύνεται στον έλεγχο σε πραγματικό 
χρόνο (real time) για τον έλεγχο της 
συνταγογράφησης και εκτέλεσης.  
 
Συμφωνήθηκε ότι ξεκινάει άμεσα με 
προγραμματισμένες και καθορισμένες τις 
επόμενες συναντήσεις μας για καταγραφή 
και διερεύνηση όλων των προτάσεων 
αλλαγών και αναπροσαρμογών των 
προβλέψεων σύμβασης και ΕΚΠΥ, που θα 
οδηγούν στην ορθολογική παροχή της 
φυσικοθεραπείας και τον περιορισμό στην 
πράξη της εφαρμογής του claw back. Από το 
Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ., ζητήθηκε να δοθούν από 
τον ΕΟΠΥΥ επίσημα στατιστικά στοιχεία, 
που αφορούν την κατανομή της ζήτησης σε 
βάθος τριετίας, ανά μήνα και ανά νομό και 
κλιμακωτή ανάλυση των υποβολών (από 0-
1500€, 1501-3000, 3001-4500 κ.ο.κ.), ώστε 
με γνώση των επίσημων στοιχείων να 
συμμετάσχει και να συμβάλλει ο ΠΣΦ, τόσο 
στο σχεδιασμό όσο και τον έλεγχο. 

Καταγράφεται συνολικά ένα θετικό κλίμα 
στη σχέση της νέας Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ με 
τον Π.Σ.Φ. και στην κατεύθυνση να δοθεί ο 
απαραίτητος χρόνος για να δρομολογηθούν 
οι παρεμβάσεις που θα συνδιαμορφωθούν 
και θα αποφασιστούν από κοινού με τον 
Οργανισμό, το Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. αποφάσισε 
άμεσα την αναβολή μέχρι το τέλος 
Φεβρουαρίου, για την έναρξη της 
κινητοποίησης που είχε αποφασιστεί από 
σήμερα 1/2/16, για «αναστολή εκτέλεσης 
των παραπεμπτικών του ΕΟΠΥΥ». 
 
Στο διάστημα αυτό θα καταβληθεί κάθε 
προσπάθεια και από τους δύο Φορείς, 
συγκεκριμενοποίησης και δρομολόγησης 
όλων των σχετικών διαδικασιών, με στόχο 
την διαμόρφωση σε σύντομο διάστημα, μιας 
σύμβασης «νέας λογικής», με σύγχρονούς 
όρους και προϋποθέσεις, που δεν θα 
κατευθύνεται απλά σε οριζόντιες και άκριτες 
περικοπές και θα οδηγεί στον περιορισμό 
στη πράξη του claw back. 
 

Ζητήθηκε άμεσα και για το μεσοδιάστημα να 
καθοριστεί κατώτατο όριο επιβολής του 
claw back (μαξιλαράκι), για την προστασία 
του μικρού εργαστηρίου και αναφέρθηκε ότι 
μελετώνται άμεσα τρόποι διευθέτησης του 
10% των προηγουμένων ετών. 
 
Συμφωνήθηκε η πραγματοποίηση της 
επόμενης συνάντησης, σαν ένταξη του 
διαλόγου που συμφωνήθηκε, με 
συγκεκριμένο περιεχόμενο, για την 
Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου. 
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Την Παρασκευή, 12/2/2016, πραγματοποιήθηκε η 
προγραμματισμένη συνάντηση του Κ.Δ.Σ. του 
Π.Σ.Φ. με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Μπερσίμη, 
τον Αντιπρόεδρο κ. Γεωργακόπουλο και τη 
συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων. 

 
Στη συνάντηση που διήρκησε πέντε (5) ώρες 
παρουσιάστηκαν από τον Πρόεδρο αναλυτικά 
στοιχεία της δαπάνης φυσικοθεραπείας της 
τετραετίας 2012-2015 κατανεμημένα κατά νομό. 
Συμφωνήθηκε η συμπλήρωση των στοιχείων με 
σειρά νέων ποιοτικών παραμέτρων, προκειμένου 
να αποτελέσουν τη βάση για την 
συγκεκριμενοποίηση προτάσεων που θα 
συμπεριληφθούν στην πρόταση της νέας 
σύμβασης. 

 
Μας κοινοποιήθηκε τα προσχέδιο του ΕΚΠΥ, 
προκειμένου άμεσα να κατατεθούν οι προτάσεις 
του κλάδου. 

 
Ζητήθηκαν και θα κατατεθούν όλες οι 
αιτιολογήσεις που τεκμηριώνουν με 
επιστημονικούς και στατιστικούς όρους την 
ανάγκη αύξησης της δαπάνης για φυσικοθεραπεία, 
για να υπάρξει η αναγκαία ανακατανομή των 
ποσών. 

 
Η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ με τις υπηρεσίες της 
ανάλαβε άμεσα να διερευνήσει την νομική και 
πρακτική δυνατότητα καθορισμού ελάχιστου 
ποσού μη εφαρμογής claw back άμεσα, για την 
προστασία του μικρού εργαστηρίου 
φυσικοθεραπείας (μαξιλαράκι) από 1/1/2016. 

 
Ζητήσαμε να γίνει η απόδοση του 10% του 2013 
σε εκείνους τους παρόχους που έχουν συμβληθεί 
με τις ΙΕΕ. 

 

 

 

 

 

 

 

Για την εκκαθάριση του 10% από το 2012-
2015 ο ΕΟΠΥΥ θα προτείνει την απόδοση 
με αποδοχή έκπτωσης η οποία θα είναι 
προαιρετική. Στην περίπτωση που δεν 
αποδεχτεί κάποιο μέλος την προαιρετική 
έκπτωση θα υποβάλλεται σε 
δειγματοληπτικό έλεγχο. 

 
Για το 2016 θα γίνεται η έκπτωση του 
rebate στα μικτά ποσά κάθε μήνα και 
γίνεται προσπάθεια να εκκαθαρίζονται οι 
δαπάνες στο 100%. 

 
Επίσης, το σχέδιο του ΕΟΠΥΥ είναι οι 
δαπάνες του κάθε παρόχου να 
αποστέλλονται στην Κεντρική Υπηρεσία, 
όπου θα ελέγχονται δειγματοληπτικά 
προκειμένου να εκκαθαριστούν, κάτι για το 
οποίο απαιτείται νομοθετική ρύθμιση. 

 
Επιβεβαίωσε την εφαρμογή της 
ηλεκτρονικής κάρτας, με την οποία θα 
πιστοποιείται η φυσική παρουσία του 
ασφαλισμένου και θα εφαρμοστεί για όλες 
τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ. 

 
Αποφασίστηκε να ξεκινήσουν άμεσα οι 
διαπραγματεύσεις για την νέα σύμβαση, η 
οποία ζητήθηκε να είναι συλλογική και θα 
περιλαμβάνει όλες τις παραμέτρους. Η 
έναρξη του διαλόγου για τις συμβάσεις θα 
γίνει με την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης 
του ΕΟΠΥΥ. 

 
Τονίστηκε από το Κ.Δ.Σ. , ότι θα πρέπει να 
καταλήξουν σύντομα οι διαπραγματεύσεις 
για τη νέα σύμβαση, καθώς δεν γίνεται 
αποδεκτή από τον Π.Σ.Φ. η συνέχιση της 
υφιστάμενης σχέσης συνεργασίας που 
επιβάλλει την δωρεάν παροχή υπηρεσιών 
για 6 μήνες τον χρόνο. 
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Στην συνάντηση του Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ με τον 
Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κο Μπερσίμη τέθηκε 
το θέμα της αποδοχής απο τον ΕΟΠΥΥ των 
εκπρόθεσμων υποβολών των 
παραπεμπετικών φυσικοθεραπείας. Ώς 
γνωστόν προβλέπεται η υποβολή των 
παραπεμπτικών στις τοπικέ ΠΕ.ΔΙ του 
ΕΟΠΥΥ μέχρι της 20 του επόμενου μήνα. 

 
ΣΕ εξαιρετικές περιπτώσεις που οι 
συμβεβλημένοι φυσικοθεραπευτές δεν 
υπέβαλαν στις προκαθορισμένες 
ημερομηνίες τα παραπεμπτικά μέχρι τώρα, 
γινόταν αίτηση για έγκριση στον Πρόεδρο 
του ΕΟΠΥΥ που έπρεπε να εγκρίνει την 
ατομική αίτηση του παρόχου ο οποίος 
επικαλούμενος συγκεκριμένους λόγους 
αιτούνταν της έγκριση. 
Συμφωνήθηκε η διαδικασία διεκδίκησης 
της εκπρόθεσμης έγκρισης να 
αποστέλλεται στον Π.Σ.Φ ( στο email: 
ppta@otenet.gr ) σκαναρισμένη, από το 
κάθε μέλος και ο Π.Σ.Φ θα προωθεί τα 

αιτήματα μαζικά για έγκριση στον 
Πρόεδρο. 

 
Θα πρέπει να τονιστεί οτι στην 
ενυπόγραφη αίτηση την οποία θα συντάσει 
ο συμβεβλημένος πάροχος θα πρέπει να 
αναφέρονται όλα τα ατομικά του στοιχεία 
(κωδικός εγκατάστασης ,ονοματεπώνυμο 
και ΠΕ.ΔΙ στην οποία έχει κατατεθεί) 
καθώς επίσης και ποιο μήνα αφορά, επίσης 
στην αίτηση θα γίνεται αναφορά των 
(σοβαρών) λόγων για τους οποίους δεν 
έγινε εμπρόθεσμα η κατάθεση (π.χ. 
ασθένεια,κλπ). 
 

Τέλος πρέπει να τονιστεί για μια ακόμη 
φορά ότι η υποβολές του Μήνα 
υποβάλλονται οπωσδήποτε μέχρι τις 20 
του επόμενου μήνα στις τοπικές ΠΕ.ΔΙ του 
ΕΟΠΥΥ και θα υπάρχει μεγαλύτερη 
αυστηρότητα στην τήρηση των παραπάνω 
προθεσμιών. 

 
 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ.  
ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κ. ΝΙΚΟ ΦΙΛΗ 

 
 

Αντιπροσωπεία του Κ.Δ.Σ. του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών είχε την Τετάρτη, 3 

Φεβρουαρίου 2016, προγραμματισμένη συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 

κ. Νίκο Φίλη. Τον Π.Σ.Φ. εκπροσώπησαν ο Β΄ Αντιπρόεδρος, Ιώαννης Μαρμαράς, ο Γεν. Γραμματέας, 

Ευάγγελος Τριγώνης, ο πρώην Πρόεδρος και μέλος του Κ.Δ.Σ., Γιώργος Μπάκας και ο Πρόεδρος του Π.Τ. 

Αττικής, Τρύφωνας Παπαγέωργας, συνοδευόμενοι από τους καθηγητές φυσικοθεραπείας κ.κ. Γιώργο 

Γιόφτσο, Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του Π.Σ.Φ. και Γιώργο Παπαθανασίου, Πρόεδρο του 

Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Στη συνάντηση παραβρέθηκε και ο Γεν. Γραμματέας Δια Βίου 

Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, κ. Παυσανίας Παπαγεωργίου.  

 

Στη συζήτηση παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν σε βάθος, το σύνολο των θεμάτων που αφορούν το χώρο 

της εκπαίδευσης για την προαγωγή της επιστήμης της φυσικοθεραπείας και τη δια βίου εκπαίδευση των 

φυσικοθεραπευτών. Για το σύνολο των θεμάτων καταγράφηκε πλήρης κατανόηση από την πολιτική ηγεσία 

του Υπουργείου Παιδείας και προγραμματίστηκαν συναντήσεις και συνεργασίες για την εξειδίκευση και 

προώθησή τους, στα πλαίσια των οποίων θα πραγματοποιηθεί άμεσα αντίστοιχη συνάντηση και με την 

αναπληρώτρια Υπουργό κ. Σία Αναγνωστοπούλου. Άμεσα ο Π.Σ.Φ., θα ξεκινήσει αλληλογραφία με τον 

αρμόδιο Γεν. Γραμματέα για θέματα της αρμοδιότητάς του. 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 

ΒΟΥΛΕΥΤΗ κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ 

 

Το Κ.Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών εξέφρασε την ικανοποίησή του, για 

την κατάθεση των Ερωτήσεων από τον Αντιπρόεδρο της Βουλής, Βουλευτή κ. Νικήτα 

Κακλαμάνη στην Βουλή, για ζητήματα του κλάδου των φυσικοθεραπευτών, και συγκεκριμένα 

για τη χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους 

φυσικοθεραπευτές των δημοσίων δομών και την πρόσληψη φυσικοθεραπευτών στις Μ.Ε.Θ.  
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                  Θέματα ΕΟΠΥΥ 
 

 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

 
 

Το Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. απέστειλε έγγραφο προς τον ΕΟΠΥΥ για τα παραπεμπτικά 

φυσικοθεραπείας: 

Με αρ. πρωτ. οικ. 9891/11-3-2013 έγγραφο του Αν. Γενικού Δ/ντή Σχεδιασμού κ. Ιωάννη Ν. 

Βαφειάδη δίνονταν η οδηγία προκειμένου στα παραπεμπτικά φυσικοθεραπείας, οι 

θεράποντες ιατροί να προσδιορίζουν το είδος των φυσικοθεραπευτικών πράξεων που κρίνουν 

αναγκαίες να γίνουν, ανάλογα με τη διαγνωσθείσα πάθηση του ασφαλισμένου. Ειδικότερα, οι 

θεράποντες ιατροί αναγράφοντας συνεδρίες φυσικοθεραπείας στο ηλεκτρονικό 

παραπεμπτικό, θα πρέπει στη θέση «σχόλιο» να προσδιορίζουν το είδος των 

φυσικοθεραπευτικών πράξεων που συστήνουν. Η αναγραφή του είδους των πράξεων 

κρίνονταν απαραίτητη, καθώς θεωρούνταν ο ιατρός  ο μόνος αρμόδιος και υπεύθυνος να 

αποφασίσει το είδος της θεραπευτικής αγωγής του ασθενή.   

Μεταγενέστερα ο Νόμος 4316/2014 ψηφίστηκε για να ρυθμίσει «ζητήματα επαγγελματικών 

δικαιωμάτων φυσικοθεραπευτών» (Έκθεση Επιστημονικής Υπηρεσίας μας Βουλής), ο 

οποίος στο άρθρο 34 αναφέρει: «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».  

Έτσι σύμφωνα με τις ειδικές εκθέσεις μας Βουλής: 

α) Οι φυσικοθεραπευτές έχουν το δικαίωμα ασφαλούς επιλογής και εφαρμογής 

φυσικοθεραπευτικών μέσων και μεθόδων σε ασθενείς, επί των οποίων κατά ιατρική 

γνωμάτευση ή διάγνωση ενδείκνυται η εφαρμογή φυσικοθεραπευτικών πράξεων. Ως 

φυσικοθεραπευτικές πράξεις νοούνται τα μέσα, οι μέθοδοι και οι τεχνικές που διδάσκονται 

στα Τμήματα Φυσικοθεραπείας των ΑΤΕΙ και προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 

(Αιτιολογική έκθεση).  

β) Η συνέπεια μας διάταξης μας θα είναι ότι η επιλογή και η εκτέλεση φ/σ πράξεων που 

αρμόζουν για την αντιμετώπιση κάθε περιστατικού γίνεται μόνο από επαγγελματίες 

φυσικοθεραπευτές πτυχιούχους του Τμήματος Φυσικοθεραπείας των ΑΤΕΙ μας 

χώρας  (Έκθεση αξιολόγησης συνεπειών ρύθμισης).                    
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Επισύναψη των εισηγητικών εκθέσεων:                                                               

Νόμος 4316/ΦΕΚ 270/Α/24-12-2014                                                                                Άρθρο 34                                                                                                                        

Επιλογή και εκτέλεση φυσικοθεραπευτικών 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.» 
 

Αιτιολογική έκθεση 
Άρθρο 35 

Επιλογή και εκτέλεση φυσικοθεραπευτικών πράξεων 
 

Οι επαγγελματίες φυσικοθεραπευτές επιλέγουν και εκτελούν τις φυσικοθεραπευτικές πράξεις 
που αρμόζουν για την αντιμετώπιση κάθε περιστατικού. Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 5 
της υπουργικής απόφασης 65146/2006 (Β΄ 915), το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος 
Φυσικοθεραπείας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης της Φυσικοθεραπείας, με 
σκοπό την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και 
επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, 
νευρικό, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα. 
Οι φυσικοθεραπευτές έχουν το δικαίωμα ασφαλούς επιλογής και εφαρμογής 
φυσικοθεραπευτικών μέσων και μεθόδων σε ασθενείς, επί των οποίων κατά ιατρική 
γνωμάτευση ή διάγνωση ενδείκνυται η εφαρμογή φυσικοθεραπευτικών πράξεων. Ως 
φυσικοθεραπευτικές πράξεις νοούνται τα μέσα, οι μέθοδοι και οι τεχνικές που διδάσκονται 
στα Τμήματα Φυσικοθεραπείας των ΑΤΕΙ και προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 
 
 

Έκθεση αξιολόγησης συνεπειών ρύθμισης 
Άρθρο 35 

Επιλογή και εκτέλεση φυσικοθεραπευτικών πράξεων 
 
Η συνέπεια της διάταξης αυτής θα είναι ότι η επιλογή και εκτέλεση φυσικοθεραπευτικών 
πράξεων που αρμόζουν για την αντιμετώπιση κάθε περιστατικού γίνεται μόνο από 
επαγγελματίες φυσικοθεραπευτές πτυχιούχους του τμήματος Φυσικοθεραπείας των ΑΤΕΙ της 
Χώρας. 

Επειδή πρόσφατα ερμηνεύοντας την εγκύκλιο που είναι προγενέστερη του Νόμου, η 
περιφερειακή Διεύθυνση  Χανίων ζητάει την εφαρμογή της παραπάνω αναφερόμενης 
εγκυκλίου καθώς «η μη αναγραφή του είδους των πράξεων καθιστά το παραπεμπτικό 
ελλιπές και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να θεωρείται από τον ελεγκτή ιατρό» όπως 
αναφέρει, κάτι που είναι αντίθετο με το παρόν νομοθετικό πλαίσιο εφαρμογής του 
επαγγέλματος του Φυσικοθεραπευτή, παρακαλούμε όπως ανακαλέσετε άμεσα την εν λόγω 
εγκύκλιο καθώς δημιουργούνται ζητήματα ακυρότητας των παραπεμπτικών κάτι που δεν 
ισχύει με το ισχύον Νομικό καθεστώς. 
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ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ κ. ΑΝΔΡΕΑ ΞΑΝΘΟ  

ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ κ. ΠΑΥΛΟ ΠΟΛΑΚΗ 

 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών έχει ιδρυθεί σαν Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 
Δικαίου με τον Νόμο 3599/2007. 
Ο θεσμικός του ρόλος, σαν φορέας όλων των Φυσικοθεραπευτών, προκύπτει μέσα από τα 
άρθρα του Νόμου και εκπροσωπεί τους 8.000 φυσικοθεραπευτές, που εργάζονται με 
οποιαδήποτε εργασιακή σχέση σε όλη την Ελλάδα. 
Προασπίζει την Νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος, είναι σύμβουλος των φορέων της 
Κυβέρνησης και προάγει την Επιστήμη της Φυσικοθεραπείας, προς όφελος πάντα της 
Δημόσιας υγείας και  του ασθενή. 
Εκπροσωπεί και τα 2.200 μέλη συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ που με τις ρυθμίσεις των 
τελευταίων ετών αντιμετωπίζουν σήμερα τεράστια ζητήματα επιβίωσης. 
Εκκινώντας θέλουμε να σας δηλώσουμε με κάθε σαφήνεια ότι σε καμιά περίπτωση δεν 
μπορούμε να δεχτούμε 1.660.000 συνεδρίες φυσικοθεραπείας το χρόνο να 
εκτελούνται ΔΩΡΕΑΝ από τους φυσικοθεραπευτές. 
Πλήρη κατάργηση των κάθε είδους επιστροφών (rebate & clawback), καθώς η 
φυσικοθεραπείας είναι προσφορά υπηρεσίας που εκτελείται με κόπο από τον επιστήμονα 
άνθρωπο πτυχιούχο φυσικοθεραπευτή και εκτελείται όταν και όπου υπάρχει ανάγκη, χωρίς 
να ευθύνεται ο φυσικοθεραπευτής για την παραπομπή, ο φυσικοθεραπευτής εκτελεί μετά την 
διάγνωση και παραπομπή του θεράποντος ιατρού. 
ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ-ΕΟΠΥΥ. 

1) Επαρκής χρηματοδότηση της Υγείας καθώς αποτελεί το πολυτιμότερο αγαθό 
και προστατεύεται από το σύνταγμα. 

2) Άμεση ενίσχυση του κωδικού της φυσικοθεραπείας με βάσει τις πραγματικές 
ανάγκες όπως αυτές αποτυπώνονται με την συνολική δαπάνη του 2015 που θα 
ανέλθει πάνω από 86.000.000 ευρώ. Αναφέρουμε ότι στους δικαιούχους λήψης 
υπηρεσιών φυσικοθεραπείας έχει ενταχθεί ένας τεράστιος επιπλέον αριθμός ασθενών 
που ή δεν δικαιούνταν καθόλου παροχής (ΟΓΑ) ή ήταν περιορισμένος ο αριθμός των 
δικαιούχων (ΙΚΑ) με αποτέλεσμα να εκτινάσσεται η δαπάνη, η ενίσχυση μπορεί να 
γίνει από εξοικονόμηση πόρων από άλλες παροχές που δεν υπόκεινται κλειστούς 
προϋπολογισμούς και έχουν εκτιναχθεί, σύμφωνα και με την δήλωσή σας στην βουλή 
πριν από λίγο καιρό. 

3) Κατάργηση του Νόμου Λοβέρδου για απόδοση του 90% με πρόχειρο λογιστικό 
έλεγχο, τα παραπεμπτικά φυσικοθεραπείας είναι αμοιβή με συνεδρία, απλούστατα 
στον έλεγχο και πρέπει να εκκαθαρίζονται άμεσα. 

4) Κατάργηση του Νόμου για την επιβολή Ιδιωτικών Ελεγκτικών εταιρειών 
(Ι.Ε.Ε). 

5)  Άμεση απόδοση όλων των παλαιών οφειλών τόσο των ληξιπρόθεσμων όσο και 
του ΕΟΠΥΥ (10% κλπ), οι οφειλές του 2010 σύμφωνα με το Νόμο παραγράφονται στις 
31-12-2015. 

6) Απόδοση των εισφορών υγείας των ασφαλισμένων κατευθείαν σε κωδικό για 
την υγεία και όχι απόδοση από τα ασφαλιστικά ταμεία κατά το δοκούν, καθώς 
παρατηρείται το φαινόμενο συνεχώς να παρακρατούνται περισσότεροι πόροι για την 
υγεία και συνεχώς τα λεφτά να μην επαρκούν. 

7) Τροποποίηση του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ με γνώμονα τις προτάσεις του Π.Σ.Φ. 
(Σχετικό υπόμνημα 1). 
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8) Συλλογική σύμβαση χωρίς αποκλεισμούς καθώς ο φυσικοθεραπευτής εκτελεί μετά 
την διάγνωση και παραπομπή του θεράποντος ιατρού όταν υπάρχει ανάγκη και δεν 
είναι αυτό που «παράγει» παραπεμπτικά. 

9) Ελεύθερη επιλογή από τον ασθενή της εκτέλεσης του παραπεμπτικού 
φυσικοθεραπείας σε ιδιωτικές ή δημόσιες δομές, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά 
κεκτημένα.   

10) Δημιουργία επιτροπής για την παρακολούθηση της υλοποίησης του 
προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ για τη φυσικοθεραπεία. Πλήρη διαφάνεια στην 
διαχείριση των οικονομικών του κωδικού 0671.02 C1 με άμεση κοινοποίηση στον 
Π.Σ.Φ της μηνιαίας δαπάνης στο τέλος του επόμενου μήνα και την κοινοποίησης της 
πλήρους εικόνας των οικονομικών στοιχείων μετά την αφαίρεση του rebate. 

11) Ενσωμάτωση στο ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης όλων των παραμέτρων 
που προκύπτουν από την εφαρμογή του ΕΚΠΥ (όπως εκάστοτε ισχύει) και των 
κανόνων των Υπουργικών αποφάσεων για τις κατευθυντήριες οδηγίες. 

12) Δημιουργία ξεχωριστού κωδικού (ΚΑΕ) για το Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας 
από τα εργαστήρια Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης καθώς λόγω του 
πλεονεκτήματος του γράφω και εκτελώ ΄΄φορτώνουν΄΄ τον κωδικό με τεράστια κόστη 
(32 φυσίατροι 3.450.000 ευρώ ετησίως). Κατάργηση της πληρωμής των φυσιάτρων 
κατά πράξη και περίπτωση για πράξεις tens, biofeedback και laser που τις εκτελούν οι 
φυσικοθεραπευτές στα πλαίσια της συνεδρίας και εφαρμογή του rebate της 
αυτοπαραπομπής που προβλέπεται στην υπουργική απόφαση περί κατευθυντήριων 
οδηγιών συνταγογράφησης. (Σχετικό υπόμνημα 2). 

13) Κατάργηση της πληρωμής των φυσιάτρων κατά πράξη και περίπτωση για 
πράξεις tens, biofeedback και laser που τις εκτελούν οι φυσικοθεραπευτές στα 
πλαίσια της συνεδρίας. (Σχετικό υπόμνημα 3). 

14) Τροποποίηση του Νόμου 4172/2013 άρθρο 97 σχετικά με τις ποινές των 
συμβεβλημένων φυσικοθεραπευτών και εναρμόνιση με την Νομοθεσία επιβολής 
ποινών των υπολοίπων παρόχων καθώς οι ποινές του ως άνω Νόμου είναι 
διαφοροποιημένες και αυστηρότερες με σύγχρονη πρόβλεψη κοινοποίησης των 
επιβαλλόμενων ποινών στον Π.Σ.Φ για την εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου (Νόμος 
3599/2007). (Σχετικό υπόμνημα 4). 

15) Αξιοποίηση των υπαλλήλων φυσικοθεραπευτών του ΕΟΠΥΥ για τις κατ’ οίκον 
επισκέψεις , η οποία θα αποφέρει μεγάλη οικονομία στον Οργανισμό, αφού τώρα το 
σύστημα κατευθύνει τους ασφαλισμένους στα Κ.Α.Α., προκαλώντας χωρίς λόγο 
πρόσθετα βάρη για τον ΕΟΠΥΥ.  

16) Νομοθέτηση και θεσμοθέτηση της ευθύνης για τον ασφαλισμένο στην 
περίπτωση της έκδοσης και εκτέλεσης εικονικών παραπεμπτικών όπου αποδεικνύεται 
ότι υπάρχει συναίνεση του ασφαλισμένου με παραδειγματική τιμωρία και αφαίρεση π. 
χ. για 6 μήνες της ασφαλιστικής ικανότητας, όπως συμβαίνει σε διάφορες Ευρωπαϊκές 
χώρες. 

17) Να ενισχυθούν τα δημόσια Κέντρα Αποκατάστασης (ΚΑΦΚΑ, ΚΦΙΑ, ΚΕΚΥΚΑμεα). 
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Ειδικότερα για το 2015 αναδρομικά θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν τα: 

Α) Το 2013 καθορίστηκαν (λόγω των υποχρεώσεων του μνημονίου) οι κλειστοί 
προϋπολογισμοί που είναι συγκεκριμένοι για κάθε παροχή,  ο προσδιορισμός των επιμέρους 
κωδικών των δαπανών έγινε βάσει του τζίρου του 2012, που ήταν η πρώτη χρονιά λειτουργίας 
του ΕΟΠΥΥ, η γενική δαπάνη του κωδικού 0371.01 ήταν 487.232.778 ευρώ (διαγνωστικά - 
παρακλινικές - φυσικοθεραπεία), η φυσικοθεραπεία ήταν 92.314.409 ευρώ (το 18,94%). 

Καθορίστηκε για το 2013 στα 70.000.000 ευρώ (έγγραφο κας Περδίκη), επί του 370.000.000 
ευρώ, δηλαδή 18,91% ,  το ποσό αυτό μέσα στο 2013 αναθεωρήθηκε αυθαίρετα στα 
68.000.000 ευρώ (Μείωση 2.000.000 ευρώ). 

Για το 2014 μειώθηκε ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ στα 62.000.000 ευρώ , γιατί μεταφέρθηκαν 
τα 6 εκ. ευρώ του ανοιχτού νοσηλίου των Κ.Α.Α (που αποζημιώνονταν από τον κωδικό 
0673.01 Α4  (κλειστά νοσήλια) και ήταν σε σύνολο 57.000.000 ευρώ, στον γενικό κωδικό 
0671.02 και αφαιρέθηκαν από τους φυσικοθεραπευτές , αφού διασπάστηκε ο κωδικός σε C1 
,C2 με αποτέλεσμα: 2000 φυσικοθεραπευτές να υποστούν μείωση του εισοδήματός τους κατά 
3.000 ευρώ έκαστος για χάρη των Ιδιωτικών Κ.Α.Α (ανοιχτό νοσήλιο). 

Απαιτούμαστε ΑΜΕΣΑ την επιστροφή του προϋπολογισμού 0671.02 C1 στα 70.000.000 
ευρώ αναδρομικά και για το 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ 
2.000 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ. (Σχετικό υπόμνημα 5). 
Β) Στον κωδικό 0671.02 C1 περιλαμβάνονται και 32 Εργαστήρια φυσικής Ιατρικής και 
Αποκατάστασης. Σημειωτέον ότι οι Φυσίατροι έχουν το μοναδικό προνόμιο της διττής 
ιδιότητας του εντολέως και του εντολοδόχου: 
Συνταγογραφούν οι ίδιοι τις Φυσικοθεραπευτικές συνεδρίες που εκτελούνται στον 
επαγγελματικό τους χώρο, ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΗΤΑΝ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΑΜΕΙΑ 
ΤΟΥ    Ι.ΚΑ, Ο.Α.Ε.Ε  κλπ. και αναγνωρίζονταν (ΚΑΚΩΣ) μόνο από το Ταμείο του Δημοσίου, 
επεκτάθηκε όμως σαν προνόμιο –ΑΓΝΩΣΤΟ ΓΙΑΤΙ-στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
Η δαπάνη των 32 συγκεκριμένων εργαστηρίων είναι 3.450.000 ευρώ το χρόνο, κάτι 
περισσότερο από 100.000 ευρώ, κατά μέσο όρο το χρόνο για τον καθένα μόνο από τις 
συνεδρίες φυσικοθεραπείας, πληροφορούμαστε δε ότι δεν υπόκεινται στο rebate (40%) της 
αυτοπαραπομπής. (Σχετικό υπόμνημα 6). 
Απαιτούμαι άμεσα τον διαχωρισμό τους από τον κωδικό 0671.02 C1 και ή εφαρμογή 
40% rebate αυτοπαραπομπής αναδρομικά για το 2015. 
Γ) Εφαρμογή του rebate με αναπροσαρμοζόμενα ποσοστά για το 2015, που να 
επιβαρύνουν τους «έχοντες και κατέχοντες», δηλαδή τους παρόχους που αποκτούν αυξημένα 
εισοδήματα από τον ΕΟΠΥΥ καθώς το δεύτερο μέτρο ανάσχεσης της υπέρβασης ( claw back) 
επιβάλλεται οριζόντια. 
Προτείνουμε την επιβολή του rebate σύμφωνα με τα προτεινόμενα ποσοστά που έχει 
επεξεργαστεί και προτείνει ο ΕΟΠΥΥ. 
Εάν  έχετε διαφορετική προσέγγιση για την ποσόστωση του rebate του κωδικού 0671.02 C2 
(Υπηρεσίες κέντρων Αποκατάστασης Ανοιχτού νοσηλίου) ας διαχωριστεί η ποσόστωση του 
κωδικού 0671.02 C1 από τον κωδικό 0671.02 C2. 
Δ) Είναι γνωστό ότι ένας ασθενής οποιουδήποτε  ταμείου, όταν πρέπει να εισαχθεί ή 
να επισκεφθεί ένα κέντρο αποκατάστασης για να υποβληθεί σε υπηρεσίες 
αποκατάστασης πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία που ορίζεται από το Π.Δ 
383/2002. 
Το 2012 ο ΕΟΠΥΥ χαλάρωσε την διαδικασία (παλαιοτέρα υπήρχαν ειδικές επιτροπές) με 
αποτέλεσμα να μην τηρείται το ΠΔ 383/2002 και να παραπέμπονται χωρίς έλεγχο όλα τα 
περιστατικά και αυτά  που πραγματικά δεν χρήζουν υπηρεσίες αποκατάστασης. (Σχετικό 
υπόμνημα 7). 
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Ε) Οι υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ βασιζόμενοι στο άρθρο 11 του Ν. 4308/2014 απέστειλαν στις 
τοπικές ΠΕ.ΔΙ. την παρακάτω οδηγία: «Σας ενημερώνουμε ότι, σε εφαρμογή του 
Ν.4308/αρθρο 11 (ΦΕΚ.251/24.11.14), στο εξής όλοι οι πάροχοι (φυσικά και μη φυσικά 
πρόσωπα) υποχρεούνται στην υποβολή Τιμολογίου, για το σύνολο (100%) της αιτούμενης 
δαπάνης, που υποβάλλεται ανά μήνα, το οποίο θα παραλαμβάνεται, μαζί με τα υπόλοιπα 
φυσικά παραστατικά και το αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής. Στο σύστημα eΔΑΠΥ, ο 
πάροχος καταχωρεί το υποβληθέν Τιμολόγιο, το οποίο σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 
ελέγχεται στο σύστημα και να προσαρμόζεται από τη ΠΕ.ΔΙ., κατά τη στιγμή της καταχώρησης 
Πρωτοκόλλου παραλαβής, σε αντιπαραβολή, τόσο με το φυσικό φορολογικό παραστατικό, 
όσο και τη συνημμένη εικόνα του, που καταθέτει ο πάροχος».  
 
Η ΠΟΛ. 1051 (ΦΕΚ β΄373/2015) ερμηνευτικά των διατάξεων του Ν. 4172/2013 (αρ. 8 παρ. 4) 
αναφέρει : «χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε 
δικαίωμα είσπραξης ανεξάρτητα αν αυτές έχουν πραγματικά καταβληθεί στους δικαιούχους». 
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει ο συμβεβλημένος πάροχος να καταθέτει τιμολόγια με την 
κατάθεση των παραστατικών και να φορολογείται για τα ποσά που δεν εισέπραξε 
(αφού δεν μπορούν να μεταφερθούν σε επόμενο έτος). 
 
Αυτό θα πρέπει να επιλυθεί και η κατάθεση των τιμολογίων να γίνεται όταν οριστικοποιείται 
η δαπάνη και όχι προκαταβολικά. (Σχετικό υπόμνημα 8). 

Θεωρούμε ότι τα ανωτέρω αιτήματα, για την επίλυσή τους απαιτούν θεσμικές αλλαγές, χωρίς 
την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.  

Χρειάζονται όμως, και γενναίες πολιτικές αποφάσεις, περιστολής των υπέρογκων δαπανών 
παρόχων υγείας, σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του ΕΟΠΥΥ, με γνώμονα τη 
στήριξη του εργαστηρίου του πτυχιούχου φυσικοθεραπευτή, που αντιμετωπίζει τεράστια 
προβλήματα επιβίωσης. 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ  
ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

 

Το Κ.ΔΣ. του Π.Σ.Φ. εκφράζει την ικανοποίησή 
του για τις ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν με τον 
νόμο 4368/2016 "Μέτρα για την επιτάχυνση 
του Κυβερνητικού Έργου και άλλες διατάξεις". 

Συγκεκριμένα σας ενημερώνουμε ότι: 

Α) Στο άρθρο 59, στην συσταθείσα Επιτροπή 
Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των 
Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας συμμετέχει και 
εκπρόσωπος του Π.Σ.Φ. 

''Συστήνεται στο Υπουργείο Υγείας Επιτροπή 
Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των 
Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας. Η Επιτροπή 
Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των 
Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας είναι ενδεκαμελής 
και αποτελείται από: 

 
α) τρεις ιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων, 
μεταξύ των οποίων ένας παιδίατρος που 
ορίζονται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο 
(Π.Ι.Σ.), με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του, με τους αναπληρωτές τους, 

 
β) έναν νοσηλευτή και έναν φυσικοθεραπευτή, 
καθένας από τους οποίους ορίζεται με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα του, με 
τον αναπληρωτή του''. 

Η παραπάνω ρύθμιση είχε κατατεθεί από τον 
Π.Σ.Φ. κατά την παρέμβαση μας στην Επιτροπή 
Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής και έγινε 
δεκτή από τον Υπουργό Υγείας και τους 
εισηγητές του Νομοσχεδίου. 

Β) Στο άρθρο 90 αναφέρεται η ενίσχυση του 
προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ για το 2016 με 
6.000.000 ευρώ στον κωδικό της 
φυσικοθεραπείας. 

Το Υπουργείο Υγείας αναγνώρισε τον κοινωνικό 
ρόλο και το μέγεθος της προσφοράς των 
φυσικοθεραπευτών στους ασφαλισμένους και 
αποκατέστησε την αδικία των προηγούμενων 
χρόνων, σύμφωνα με την οποία χωρίς λόγο 
αφαιρέθηκαν από τον κωδικό 6.000.000 ευρώ. 

 
Επίσης ρυθμίζεται η εκκαθάριση των δαπανών 
για το 2016 με δειγματολειπτικό έλεγχο στο 5% 
των κατατεθειμένων παραστατικών. 

 
Το ίδιο προβλέπεται για την εκκαθάριση των 
ετών 2012-2015 πλην του 2013 στις οποίες 
εφαρμόστηκε ο Νόμος με τις ελεγκτικές. 
Προβλέπεται επίσης οικονομικό κίνητρο για 
τους υπαλλήλους του ΕΟΠΥΥ για τους 
επιτόπιους ελέγχους σε πραγματικό χρόνο ή με 
την χρήση νέων τεχνολογιών. Αυτό σημαίνει οτι 
θα υπάρχει κίνητρο (οικονομικό) στον 
υπάλληλο για την πάταξη της παραβατικότητας 
(όπου και εαν υπάρχει). 

 
Τέλος, προβλέπεται ο συμψηφισμός των 
επιστροφών (rebate & clawback) με δαπάνες 
προηγούμενης ή επόμενης χρήσης, που έδωσε 
την δυνατότητα στον ΕΟΠΥΥ για την άμεση 
πληρωμή του μήνα Νοεμβρίου 2015, χωρίς 
συμψηφισμό claw back και rebate. 

Το χρόνιο αίτημα του Π.Σ.Φ. για την χορήγηση 
του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής 
εργασίας στους φυσικοθεραπευτές των 
δημόσιων δομών, παρόλο που αναγνωρίστηκε 
ως δίκαιο από τον Υπουργό Υγείας δεν 
συμπεριλήφθηκε στις διατάξεις διεύρυνσης των 
οφειλομένων από το επίδομα που 
προβλέφθηκαν στον συγκεκριμένο Νόμο. 

Είναι ανοικτή η δημόσια δέσμευση του 
Υπουργείου Υγείας για την προώθηση του 
αιτήματος στο προσεχές μέλλον.
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ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 

Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ για τον υπολογισμό του μηνιαίου rebate  

και οδηγίες από τον Π.Σ.Φ. 

 

Η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ στα πλαίσια εφαρμογής του νέου τρόπου λειτουργίας του 

Οργανισμού, ενημερώνει όλους τους συμβεβλημένους παρόχους, εκτός φαρμακείων, ότι 

από την ερχόμενη εβδομάδα τίθεται σε εφαρμογή το νέο σύστημα υποβολών το οποίο 

θα υπολογίζει αυτόματα το μηνιαίο αναλογούν ποσό Rebate, όπου εφαρμόζεται. 

Παρακαλούμε όπως οι υποβολές σας αναβληθούν μέχρι την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας την ερχόμενη Τρίτη 16/02/2016 και για την οποία θα ενημερωθείτε σχετικά 

με νεότερη ανακοίνωση του Οργανισμού. Επίσης όσοι πάροχοι έχουν ήδη υποβάλλει θα 

ενημερωθούν για τον τρόπο υπολογισμού του Rebate και τις απαραίτητες 

συμπληρωματικές ενέργειες που θα απαιτηθούν. 

Ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ 

Σωτήριος Μπερσίμης 

Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς 

 

Πριν καταχωρήσετε το τιμολόγιο, κάνετε ολοκλήρωση καταχώρησης και έλεγχο 

υποβολής, ενημέρωση προόδου υποβολής κλπ. βήμα προς βήμα-αποτελέσματα ελέγχου 

υποβολής . Θα σας βγάλει απαγορευτικό -το ποσό των φορολογικών παραστατικών 

πρέπει να είναι ίσο με το υπολογιζόμενο ποσό. 

Πάτε επιστροφή 

πατάτε- Επιστροφή σε καταχώρηση στοιχείων 

Πατάτε αριστερά στον αριθμό υποβολής (Π.Χ Δ 382738237) 

το πινακάκι βγάζει πχ: 

Συγκεντρωτική Εικόνα: 

Ποσό Υποβολής χωρίς ΦΠΑ: 3.720 

Ποσό Rebate που αναλογεί: 208 

Καθαρό Ποσό: 3.512 

Αυτό το ποσό 3512 θα υποβάλετε στο τιμολόγιο και θα το καταχωρήσετε στο σύστημα. 

 

Στο τιμολόγιο θα αναφέρετε αναλυτικά τα ποσά που αναφέρονται στο πινακάκι. 

Μετά θα κάνετε την υποβολή, κανονικά όπως μέχρι τώρα. 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ 

 

Με αφορμή την αναγγελία έκδοσης του 
εντάλματος πληρωμής από τον ΕΟΠΥΥ 
των οφειλών του Οργανισμού προς 
τους φυσικοθεραπευτές για τον μήνα 
Οκτώβριο 2015, και την προσωπική 
ρύθμιση παρακράτησης του υπολοίπου 
claw back του πρώτου εξαμήνου, καθώς 
και το ενδεχόμενο παρακράτησης για 
το δεύτερο εξάμηνο πέραν των δύο 
μηνών, το Προεδρείο του Κ.Δ.Σ. σας 
ενημερώνει ότι βρίσκεται σε συνεχή 
επικοινωνία τις τελευταίες ημέρες με 
την Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, εκφράζοντας 
την κατηγορηματική του αντίθεση για το 
έντονο πλήγμα που υφίστανται οι 
συμβεβλημένοι φυσικοθεραπευτές, που 
βίαια πλήττεται το εισόδημά τους και 
καλούνται να εργάζονται 12 μήνες για το 
2015, αμειβόμενοι τελικά για τους έξι. 

 
Στα πλαίσια αυτά προγραμματίζεται 
έκτακτη συνεδρίαση του Κ.Δ.Σ. για το 
απόγευμα της Κυριακής 31 Ιανουαρίου, 
προκειμένου να αποφασιστούν συλλογικά 
η δυναμική και οργανωμένη αντίδραση του 
κλάδου. 

 
Στη συνεδρίαση θα εξετάσει την 
προτεινόμενη από τον Πρόεδρο 
προειδοποιητική αναστολή εκτέλεσης 
παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας από 
την Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου έως 7 
Φεβρουαρίου (παραπεμπτικά που θα 
εκδίδονται μετά την 1 Φεβρουαρίου ή 
θα έχουν έγκριση ελεγκτή μετά την 1 
Φεβρουαρίου). 

 
Για την ημέρα της συγκέντρωσης 
διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο 
έχει ληφθεί απόφαση στην πρόσφατη 
συνάντηση των Π.Τ, η Πέμπτη 10 
Φεβρουαρίου. Ανταποκρινόμενη η 
Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ στο ενδεχόμενο 

κινητοποιήσεων του κλάδου προσκαλεί 
το Κ.Δ.Σ. την ερχόμενη Δευτέρα 1 
Φεβρουαρίου, προκειμένου να βρεθούν 
λύσεις για τα προβλήματα που τίθενται 
από τον κλάδο. 

 
Η διεκδίκηση της νέας σύμβασης που θα 
περιέχει όρους που να επιτρέπουν στον 
συμβεβλημένο Φυσικοθεραπευτή να 
προσφέρει υπηρεσίες και να 
αποζημιώνεται εξολοκλήρου, είναι το 
ζητούμενο. 

 
Φτάνει πια η ΔΩΡΕΑΝ παροχή υπηρεσιών 
για 6 μήνες το χρόνο. 

 
Ότι παραπεμπτικό εκτελείται να 
αποζημιώνεται. 

 
Το ΚΔΣ καλεί τα μέλη να βρίσκονται σε 
αγωνιστική ετοιμότητα και τις Διοικήσεις 
των Περιφερειακών Τμημάτων να 
οργανώσουν και συντονίσουν τις 
κινητοποιήσεις που θα αποφασιστούν. 

 
Παράλληλα σημειώνεται ότι, ο κλάδος των 
φυσικοθεραπευτών, αυτοαπασχολούμενοι-
ελευθεροεπαγγελματίες και μισθωτοί 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα συμμετέχουν 
στην πανελλαδική 24ωρη απεργιακή 
κινητοποίηση που οργανώνουν για την 
Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου η ΓΣΣΕ, ΑΔΕΔΥ, 
και οι επιστημονικού φορείς και 
επιμελητήρια, ενάντια στο 
ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Για την Αθήνα 
καλούνται όλοι οι συνάδελφοι στη 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας που 
οργανώνουν οι παραπάνω φορείς στην 
Πλατεία Κλαυθμώνος. 
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ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. ΓΙΑ ΜΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κ. ΠΕΤΡΟ 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟ 

 

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία σε όλη τη 
χώρα η 24ωρη απεργία των 
εργαστηριούχων φυσικοθεραπευτών. Στη 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έγινε από 
το Π.Τ. Αττικής, μπροστά στο Υπουργείο 
Υγεία συμμετείχε σοβαρός αριθμός 
συναδέλφων, προκειμένου να 
διαμαρτυρηθούν για τις περικοπές του 
ΕΟΠΥΥ. 

Δεν έγινε κατορθωτό να πραγματοποιηθεί 
συνάντηση με τον Αν. Υπουργό υγείας κ. 
Παύλο Πολάκη, λόγω της συνεδρίασης του 
Υπουργικού Συμβουλίου και έτσι 
αντιπροσωπεία του Κ.Δ.Σ. συναντήθηκε με 
τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου 
Υγείας κ. Πέτρο Γιαννουλάτο. 

Στην εκτενή χρονικά συζήτηση 
παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν σε βάθος 
όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους 
συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ 
συναδέλφους. 

Έγινε σαφές στον Γενικό Γραμματέα ότι ο 
διάλογος που άνοιξε με τον ΕΟΠΥΥ ο Π.Σ.Φ., 
περιμένει άμεσα και απτά αποτελέσματα, 
προκειμένου να δοθεί λύση στο πρόβλημα 
περικοπής των  

 

 

εκτελεσμένων συνεδριών φυσ/πείας. 

Κατατέθηκαν οι διαστάσεις και οι 
παράμετροι των ζητημάτων. Συγκεκριμένα, 
τέθηκε το θέμα της ενίσχυσης του κωδικού 
για τη φυσικοθεραπεία και της επιβολής 
ανέκπτωτου ποσού στο claw back 
(μαξιλαράκι).  

Κατατέθηκαν οι θέσεις του Π.Σ.Φ. για τον 
νέο κανονισμό παροχών, της εξόφλησης 
του 10% των ετών που εκκρεμούν, της 
εκκαθάρισης στο 100% της υποβολής 
(κατάργηση Νόμου Λοβέρδου, κατάργηση 
των ελέγχων από τις ΙΕΕ, και άλλα 
ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο.  

Υπήρξε η δέσμευση μεταφοράς των 
αιτημάτων στην Πολιτική Ηγεσία, όπως και 
η προώθηση όσων συμφωνηθούν στον 
διάλογο του Π.Σ.Φ. με την Διοίκηση του 
ΕΟΠΥΥ. 

Σε κάθε περίπτωση ο κλάδος βρίσκεται σε 
αγωνιστική ετοιμότητα, προκειμένου στην 
περίπτωση που δεν υπάρξει το επιθυμητό 
αποτέλεσμα από τις διαπραγματεύσεις να 
προχωρήσει σε κλιμάκωση των 
κινητοποιήσεων. 

  

 

ΑΛΛΑ ΝΕΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

Όσοι συνάδελφοι συνεργάστηκαν με τις ΠΑΕ Β ΕΘΝΙΚΗΣ τη χρονολογία 2012 -2013 και δεν 
έχουν εισπράξει τα χρήματα τους από ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ μπορούν να επικοινωνήσουν 
άμεσα με το συνάδελφο ΒΡΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ( Τηλ. 6974025191 ) προκειμένου να ακολουθηθούν 
όλες οι νόμιμες διαδικασίες διεκδίκησης των δεδουλευμένων. 

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

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, υπό 
την αιγίδα του Πρύτανη του Πανεπιστημίου, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για τα 4 χρόνια 
λειτουργίας του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και της 
«Αποστολής», της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. 

Για το έργο του Κοινωνικού Ιατρείου έκαναν αναφορά ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, 
καθηγητής Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος, ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α., Γεώργιος Πατούλης, εκ 
μέρους της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ο πρωτοσύγκελος Αρχιμανδρίτης πατήρ Συμεών 
Βολιώτης και ο Διευθυντής της «Αποστολής», Κωνσταντίνος Δήμτσας. 

Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη σε όλους όσους στηρίζουν το έργο του Ιατρείου. Επίσης 
βραβεύτηκαν και οι εθελοντές φυσικοθεραπευτές, που με προσωπικό χρόνο και κόπο 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, στα πλαίσια της λειτουργίας της κοινωνικής αποστολής. 
Εκ μέρους του Π.Σ.Φ. τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. 

Τον Π.Σ.Φ. εκπροσώπησε ο Β΄ Αντιπρόεδρος, Γιάννης Μαρμαράς. 
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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.
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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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Εκπαιδευτικα  θε ματα 

  
Μεταπτυχιακά προγράμματα Σχολών Φυσικοθεραπείας 

των Τ.Ε.Ι. 
 

 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 



 

37 
 

 

 

25ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό 

Συνέδριο Φυσικοθεραπείας 

22, 23 και 24 Ιανουαρίου 2016 

Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα 

 

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το 25ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο 

Φυσικοθεραπείας, στις 22, 23 και 24 Ιανουαρίου 2016, Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα, με θέμα : 

«Επιλέγειν-αξιολογείν-εκτελείν. Κλινική συλλογιστική και  λήψη απόφασης». 

 

Άποψη από το Προεδρείο της Τελετής Έναρξης 

Στο Συνέδριο συμμετείχαν ως ομιλητές φυσικοθεραπευτές, ιατροί και άλλοι επαγγελματίες υγείας από 

όλη την Ελλάδα, με υψηλό επίπεδο εργασιών και επιστημονική τεκμηρίωση. 

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν εννέα (9) σεμινάρια, στα οποία συμμετείχαν πολλοί 

φυσικοθεραπευτές, με ποικίλα επιστημονικά αντικείμενα.  
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Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ. Πέτρος Λυμπερίδης κατά την ομιλία του στην τελετή έναρξης του Συνεδρίου 

 

      Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του   Συνεδρίου Κωνσταντίνος Φουσέκης 

    Η Πρόεδρος της Οργανωτικής 

Επιτροπής του  Συνεδρίου Μαρία Γιαλαμά 
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Στιγμιότυπα από την βράβευση του Επίτιμου Προέδρου του Συνεδρίου για την προσφορά του στην 

επιστήμη της Φυσικοθεραπείας Στέλιου Ρόσμπογλου από τον Πρόεδρο Πέτρο Λυμπερίδη και τον 

Γενικό Γραμματέα Ευάγγελο Τριγώνη

 
Χαιρετισμός στην τελετή έναρξης του Συνεδρίου από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Κοινωνικών 

Υποθέσεων της Βουλής, Βουλευτή Κυκλάδων κ. Νικόλαο – Εμμανουήλ Μανιό. 
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Το panel της τελετής έναρξης με θέμα: Η κοινωνία μιλάει για τη Φυσικοθεραπεία. 
Συντονίστρια η κ. Μαρία Χούκλη, δημοσιογράφος και οι φυσικοθεραπευτές Μιμή Μαρσέλλου και 
Αντώνης Δούκας. 
Συμμετείχαν: Ταμπάκος Δημοσθένης, Ολυμπιονίκης, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής. 
Κικίλιας Βασίλειος, Ορθοπεδικός Χειρουργός, πρώην καλαθοσφαιριστής εθνικών ομάδων, τ. Υπουργός 
Προστασίας του Πολίτη, Βουλευτής Α’ Αθηνών. 
Σεφερλής Αθανάσιος, MD, PhD, Karolinska Stockholm Sweden Ορθοπαιδικός Χειρουργός Σπονδυλικής 
Στήλης. 
Μπαρκάτσα Βενετία, φυσικοθεραπεύτρια, Πρόεδρος Π.Τ. Χανίων-Ρεθύμνου. 
Καρβέλη Δέσποινα, Αρχαιολόγος. 
Σέρελη Βασιλική, οικιακά. 
Ζαφειρόπουλος Μελαχρινός, συνταξιούχος.  
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Βραβεύσεις των κ.κ. Ταμπάκου και Κικίλια. 
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Η δημοσιογράφος κ. Μαρία Χούκλη κατά την ομιλία της στο Συνέδριο. 
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Ομιλία και βράβευση του Δρ. Πάνου Ευσταθίου, Ορθοπαιδικού Χειρουργού, Προέδρου της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. 

από τον Πρόεδρο Πέτρο Λυμπερίδη. 
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Απονομή βραβείου Ι. Τσακωνιάτης στην καλύτερη ελεύθερη ανακοίνωση του 24ου Ετήσιου 

Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου του Π.Σ.Φ. 
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Απονομή βραβείου στην καλύτερη αναρτημένη ανακοίνωση του 24ου Ετήσιου Πανελλήνιου 

Επιστημονικού Συνεδρίου του Π.Σ.Φ. προς τους φυσικοθεραπευτές της ΕΛΕΠΑΑΠ Αθηνών. 
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Αποσπάσματα από την βράβευση του καθ.  Σπύρου Αθανασόπουλου, μετά την συνταξιοδότησή του, 

για την προσφορά του στην επιστήμη της Φυσικοθεραπείας,  από τον Πρόεδρο Πέτρο Λυμπερίδη και 

την Πρόεδρο της Ο.Ε. του Συνεδρίου Μαρία Γιαλαμά. 
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Αποσπάσματα από την βράβευση του καθ.  Πέτρου Πουλμέντη, μετά την συνταξιοδότησή του, για την 

προσφορά του στην επιστήμη της Φυσικοθεραπείας,  από τον Γενικό Γραμματέα Ευάγγελο Τριγώνη. 
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Στιγμιότυπα από τον χώρο της έκθεσης. Ο Πρόεδρος Πέτρος Λυμπερίδης, ο Α΄ Αντιπρόεδρος Σπύρος 

Ρουμελιώτης, ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Π.Σ.Φ. καθ. Γεώργιος Γιόφτσος, το 

μέλος του Ε.Σ. του Π.Σ.Φ. Μιμή Μαρσέλλου με τον κ. Βασίλη Κικίλια. 
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Ο Πρόεδρος Πέτρος Λυμπερίδης, ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Γεώργιος Κούτρας και ο Πρόεδρος  

του Ε.Σ. του Π.Σ.Φ. Γεώργιος Γιόφτσος στο Προεδρείο. 

 

 

Ο Β’ Αντιπρόεδρος του Π.Σ.Φ. Ιωάννης Μαρμαράς και ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων του Π.Σ.Φ.  

Γεώργιος Κούτρας κατά την παρουσίαση της ομιλιών τους. 

 

 

Στιγμιότυπα από την απονομή σε φοιτητές του βιβλίου Κινησιολογίας του Νίκου Δούκα από τον 

Γενικό Γραμματέα και το μέλος του Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. Ευάγγελο Τριγώνη και Αλέξανδρο Σιδέρη. 
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Το Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στην Πρόεδρο και τα μέλη της Ο.Ε. του 

Συνεδρίου για την πολύτιμη συνεισφορά τους στην διοργάνωση του Συνεδρίου. 
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Πλάνα από το Προεδρείο με τον Γενικό Ταμία του Π.Σ.Φ. Ελευθέριο Μπουρνουσούζη, και τους 

Προέδρους των Π.Τ. Χανίων-Ρεθύμνου, Π.Τ. Κέρκυρας και Π.Τ.  Σερρών Βενετία Μπαρκάτσα, Σπύρο 

Πανδή και Βασίλειο Καρδιτσά αντίστοιχα. 

 

Το μέλος του Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. Ανδρέας Καραβίδας     

και οι καθ. Σάββας Σπανός και Γεώργιος  

Γεωργούδης στο Προεδρείο. 

 
Ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων του Π.Σ.Φ.  

                                                                                              Γεώργιος Κούτρας και οι καθ. Γεώργιος  Γεωργούδης                                          

και Νικόλαος Στριμπάκος στο Προεδρείο. 
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Στιγμιότυπα από την βράβευση συναδέλφων που στελεχώνουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

 

Βράβευση της Νίκης Καρατζιούλα, Περιφερειακός Σύμβουλος Ημαθίας. 

 

Βράβευση του Βασίλειου Σιδέρη, Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού 

Πελοποννήσου. 
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Βράβευση του Βασίλειου Μαυρίδη, Δημάρχου Ορεστιάδας. 

 

 

Βράβευση του Μάρκου Κωβαίου, Δημάρχου Πάρου.
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 
 

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου  

Λ. Αλεξάνδρας 34 – Τ.Κ. 11473 Αθήνα  

Τηλ: 210-8213905, 210-8213334 

e-mail: ppta@otenet.gr
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