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Μήνυμα Προέδρου Π.Σ.Φ. 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Ο Π.Σ.Φ. εκμεταλλευόμενος τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε σε 

συνεργασία με την εταιρεία CMT-Προοπτική προωθεί αλλαγές οι οποίες θα 

σηματοδοτήσουν μια νέα σχέση του Συλλογικού οργάνου των Φυσικοθεραπευτών με τα 

μέλη του. 

Η έναρξη λειτουργίας του νέου ιστότοπου βασίστηκε στις δικές σας προτάσεις όπως και τα 

υπόλοιπα που αφορούν στην απλοποίησης των διαδικασιών ανανέωσης της εγγραφής για 

την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και την εξοικονόμηση πολύτιμων εργατοωρών τόσο 

για τα μέλη όσο και για την γραμματεία του Π.Σ.Φ. 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων ενέκρινε τις αλλαγές του Νομικού πλαισίου 

λειτουργίας του Π.Σ.Φ που θα προωθηθούν στο Υπουργείο Υγείας για να γίνουν πράξη, οι 

αλλαγές βασίστηκαν στις δικές σας προτάσεις, στην πολύτιμη προσφορά των επιμέρους 

επιτροπών που επεξεργάστηκαν τα κείμενα και των Αντιπροσώπων που συμμετείχαν και 

διαμόρφωσαν τα τελικά κείμενα. 

Η Νέα Διοίκηση του Π.Σ.Φ θέλει να διαμορφώσει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο για την διενέργεια 

των επόμενων εκλογών και επίσης θέλει να εκσυγχρονίσει το πλαίσιο λειτουργίας του Π.Σ.Φ 

μέσα από άξονες που θα ωθήσουν την εξέλιξη της επιστήμης της Φυσικοθεραπείας στην 

χώρα. 

Ήδη το μητρώο του Συλλόγου δίνει την δυνατότητα αλλαγών από τα μέλη και καλείστε να 

καταχωρήσετε οποιεσδήποτε αλλαγές σας αφορούν, θα πρέπει όλα τα μέλη να δηλώσουν 

ΕΝΑ ΕΓΚΥΡΟ ΣΤΑΘΕΡΟ EMAIL γιατί ο Π.Σ.Φ θα χρησιμοποιήσει στο επόμενο διάστημα την 

επικοινωνία κυρίως μέσω email. 

Στο τέλος των Φυσικοθεραπευτικών Νέων υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες για τον τρόπο 

με τον οποίο μπορείτε να τροποποιήσετε και να ανανεώσετε το μητρώο.  

Ο Π.Σ.Φ αγωνίζεται εκτός των άλλων και για την επιμόρφωση των μελών του και σύντομα 

θα γίνει πράξη και η απόκτηση πρόσβασης στο «physiopedia plus» από τα ταμειακώς 

τακτοποιημένα μέλη, με προνομιακή συνδρομή (περίπου 20 ευρώ το χρόνο) από 159 ευρώ 

που είναι η κανονική τιμή. 

Ο Π.Σ.Φ είναι ανοιχτός στις προτάσεις των μελών του και καλεί κάθε συνάδελφο να 

καταθέσει τις σκέψεις του και τις προτάσεις του. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 
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ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

 
 

Προς τα μέλη μας 
           

       Αγαπητοί συνάδελφοι 

Ο μήνας που πέρασε σηματοδοτήθηκε από την τακτική Γενική Συνέλευση των 

αντιπροσώπων καθώς και από την αναβάθμιση της ιστοσελίδας του συλλόγου. 

Το ύψιστο όργανο του συλλόγου μας, η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων, 

συγκλήθηκε και συνεδρίασε στις 27 και 28 Μαΐου με κυρίαρχο θέμα, το νομικό πλαίσιο 

που διέπει το σύλλογο καθώς και οι τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν μετά από την 

εφαρμογή του νόμου, παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις αποφάσεις της συνέλευσης. 

Η ιστοσελίδα του συλλόγου αναβαθμίστηκε με απόφαση του Κ.Δ.Σ. και περιλαμβάνει 

αρκετές από τις προτάσεις των μελών. Στόχοι της, αφενός η διαδραστικότητα με τα 

μέλη του συλλόγου και αφετέρου η χρηστικότητα με τους υπόλοιπους επισκέπτες. 

 Για τα μέλη προσπαθήσαμε μέσα από την σελίδα να μπορούν να διεκπεραιώνουν απλές 

διαδικασίες όπως η επικαιροποίηση των ατομικών τους στοιχείων ( διεύθυνση, 

τηλέφωνο, εργασιακές σχέσεις κ.λ.π.) καθώς και η δυνατότητα τακτοποίησης της 

ετήσιας συνδρομής και η δυνατότητα εκτύπωσης της βεβαίωσης μέλους και ανάλογων 

διαδικασιών, να ενημερώνονται άμεσα και να έχουν πρόσβαση στις δράσεις του 

συλλόγου. 

Για του επισκέπτες της σελίδας μπορούν πλέον να ενημερωθούν για την 

αποτελεσματικότητα της Φυσικοθεραπείας σε διάφορες παθήσεις καθώς και να βρούνε 

ένα συνάδελφο στην περιοχή που τους ενδιαφέρει. 

Για τους παραπάνω λόγους θα πρέπει να μπείτε στην ιστοσελίδα με τον αριθμό 

μητρώου σας και να επικαιροποιήσετε το μητρώο σας έτσι ώστε τα στοιχεία που 

εμφανίζονται να είναι αληθή. 

Ανοιχτός σε όποιες προτάσεις και παρατηρήσεις σας των μέσων επικοινωνίας του 

συλλόγου.  

 

 

 

Αυτοσμίδης Δημήτρης 

Υπεύθυνος Εκδόσεων 
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Ημερολόγιο δράσεων Π.Σ.Φ. 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 28-29 / 5 / 2016 

 

Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, 

στην συνεδρίασή του, στις 6 Μαρτίου 2016,  αποφάσισε και πραγματοποίησε στις 28 

και 29 Μαΐου 2016, την τακτική Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων. 

 

 

Πρόγραμμα Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων 2016 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

Σάββατο 28/5/2016 
 

09.00-09.30 Προσέλευση αντιπροσώπων και πιστοποίηση  
09.30-10.00    Εκλογή Προεδρείου 
10.00-11.00   Εισηγήσεις Διοικητικού, Οικονομικού Απολογισμού και Έκθεση Κεντρικής 

Εξελεγκτικής Επιτροπής 
11.00-12.00 Τοποθετήσεις των μελών του Κ.Δ.Σ.  
12.00-12.30 Διάλειμμα 
12.30-13.00 Ερωτήσεις 
13.00-14.00       5λεπτες τοποθετήσεις επί των εισηγήσεων  
14.00-14.30 Ψηφοφορία για έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού και έκθεση 

Κ.Ε.Ε. 
14.30-15.30  Μεσημεριανή διακοπή 
15.30-16.00  Διοικητική μεταρρύθμιση Π.Σ.Φ. - Εισήγηση 
16.00-17.30       5λεπτες τοποθετήσεις επί της εισήγησης - ψηφοφορία 
17.30-18.00  Διάλειμμα 
18.00-18.30  Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας Κ.Δ.Σ. -Εισήγηση 
18.30-20.00        5λεπτες τοποθετήσεις επί της εισήγησης -ψηφοφορία 

Λήξη εργασιών πρώτης ημέρας 
 

 
Κυριακή  29/5/2016 

 
09.30-10.30        Θεσμικά, εργασιακά, ΕΟΠΥΥ – προτάσεις δράσεων 
10.30-12.30   5λεπτες τοποθετήσεις  
12.30–13.00 Διάλειμμα 
13.00-14.00 Ψηφοφορίες  
14.00-15.00   Κλείσιμο της διαδικασίας από το Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ.  
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Συμμετοχές αντιπροσώπων Γ.Σ.Α. 

 
 

1. ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                 

2. ΔΡΟΣΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ  

3. ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ                    

4. ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                      

5. ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   

6. ΜΑΡΣΕΛΛΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ (ΜΙΜΗ) 

7.ΜΠΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

8. ΜΠΟΥΡΝΟΥΣΟΥΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

9. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΣ ΤΡΥΦΩΝ  

10. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  

11.ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

12.ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ                     

13.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 

14.ΚΕΦΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

15.ΚΑΜΑΡΓΙΑΝΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 

16.ΖΟΥΡΜΠΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 

17.ΠΑΛΠΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

18.ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ  

19.ΒΑΣΜΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

20.ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

21.ΑΥΤΟΣΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

22.ΦΕΤΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

23.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

24.ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

25.ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ  

26.ΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

27.ΒΑΚΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ   

28.ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

29.ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

30.ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 

31.ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

32.ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

 

 

 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 

Το  μέλος του Κ.Δ.Σ.  Χαρωνίτης 

Νώντας, ο Πρόεδρος του Π.Τ. 

Αττικής και αντιπρόσωπος 

Παπαγέωργας Τρύφωνας και 

αντιπρόσωποι άλλων Π.Τ. 
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Το Προεδρείο της Συνέλευσης που αποτελείτε από τους : 
Καμαργιάννη Φιλιώ, Αυτοσμίδη Δημήτρη, Τάκα Δημήτρη 

     (ΠΤ Θράκης)     (ΠΤ Θεσσαλονίκης)    (ΠΤ Λέσβου) 

 

 
 

 
 
 
 

Η εισήγηση από τον Πρόεδρο  
Λυμπερίδη Πέτρο  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 

Ο Γενικός Γραμματέας Τριγώνης Βαγγέλης , ο 

Α’ Αντιπρόεδρος Ρουμελιώτης Σπύρος  και ο 

Ταμίας Μπουρνουσούζης Λευτέρης  

παρακολουθούν την εισήγηση του Προέδρου.  
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ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 

Ο Β’ Αντιπρόεδρος  του Κ.Δ.Σ.  Μαρμαράς 

Γιάννης και αντιπρόσωποι των Π.Τ. 

παρακολουθούν τις εργασίες της ΓΣΑ. 

Το μέλος του Κ.Δ.Σ. Μπάκας Γιώργος, ο 

Πρόεδρος της Κ.Ε.Ε. Θεοδωρόπουλος Σάκης 

και αντιπρόσωποι Π.Τ. παρακολουθούν τις 

εργασίες της ΓΣΑ. 

Το μέλος του Κ.Δ.Σ. Σιδέρης Αλέξανδρος, 

και αντιπρόσωποι Π.Τ. παρακολουθούν 

τις εργασίες της ΓΣΑ. 

Το μέλος του Κ.Δ.Σ. Καραβίδας Ανδρέας 

και αντιπρόσωποι Π.Τ. παρακολουθούν 

τις εργασίες της ΓΣΑ. 



 

9 
 

 

Αποφάσεις και ψηφίσματα Γ.Σ.Α. 
 

Διοικητικός Απολογισμός του  Κ.Δ.Σ.  

του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών 

 
Ιούνιος – Δεκέμβριος 2015

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Το νέο Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ προέκυψε μετά  από τις εκλογές της 17ης Μαΐου 2015, που 

σημαδεύτηκαν από την μεγάλη χρονοκαθυστέρηση επικύρωσης των αποτελεσμάτων από 

την Εφορευτική Επιτροπή, καθώς χρειάστηκε να επανακαταμετρηθεί η σταυροδοσία όλων 

των ψηφοδελτίων των παρατάξεων. 

Η διαδικασία της επανακαταμέτρησης δημιούργησε νέα δεδομένα στους συσχετισμούς των 

δυνάμεων και είχε σαν αποτέλεσμα μέσα από τις ζυμώσεις που ακολούθησαν την δημιουργία 

ενός Κ.Δ.Σ. με αναλογικότερη εκπροσώπηση των παρατάξεων. 

Το νέο Κ.Δ.Σ. που προέκυψε με την καινούργια του σύνθεση, έθεσε νέες βάσεις και νέους 

άξονες στην ασκούμενη Πολιτική. 

Οι άξονες που ετέθησαν βασίστηκαν στην εμπειρία της Διοίκησης των  προηγουμένων ετών, 

στην ουσία της πρώτης εκλεγμένης Διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ . 

Έτσι, οι διαπιστώσεις που αφορούν τις διοικητικές αγκυλώσεις και την αποτελεσματικότητα 

της ασκούμενης πολιτικής έπρεπε να σηματοδοτήσουν τις αποφάσεις για τις δράσεις του 

νέου Κ.Δ.Σ.  

Συνέπεια των παραπάνω ήταν να τεθούν σε εφαρμογή οι νέοι άξονες: 

 Διοικητική μεταρρύθμιση 

 

- Είναι σαφές ότι το μοντέλο λειτουργίας που προβλέφθηκε και συστήθηκε από τον  ιδρυτικό 

Νόμο 3599/2007 χρειάζεται αναθεώρηση ,οι αναχρονιστικοί και γραφειοκρατικοί 

μηχανισμοί που αφορούν την εγγραφή, την ανανέωση της εγγραφής μέλους ,την τήρηση του 

μητρώου, την έκδοση ταυτότητας μέλους κλπ θα πρέπει να αλλάξουν καθώς δεν 

συμβαδίζουν με ένα σύγχρονο μοντέλο διοίκησης και δημιουργούν καθυστερήσεις.   

 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 
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- Η διοικητική αυτοτέλεια του Π.Σ.Φ με τροποποίηση  του ιδρυτικού Νόμου πρέπει να 

προωθηθεί με τροπολογία στο Νόμο, που ήδη είναι έτοιμη και την έχει αποδεχτεί τόσο το 

Υπουργείο Διοικητικής μεταρρύθμισης όσο και το Υπουργείο Υγείας, ευελπιστούμε ότι 

σύντομα θα γίνει πράξη. 

- Αναδιάρθρωση του μητρώου του Π.Σ.Φ μέσα από μια σύγχρονη μορφή διαχείρισης και 

αυτοδιαχείρισης από τα μέλη και την διασύνδεσή του με τον μηχανισμό πληρωμής και την 

αυτοματοποιημένης ενημέρωσης και έκδοσης αποδείξεων ,καθώς και της αυτόματης 

έκδοσης βεβαιώσεων από τα μέλη, την πληρωμή της συνδρομής  με e-banking  και την 

εφαρμογή ενός συστήματος αυτόματης ειδοποίησης με κωδικό πληρωμής, καθώς και της 

πληρωμής με πιστωτική κάρτα. 

- Την αναθεώρηση του Νόμου 3599/2007 σχετικά με το χρόνο έναρξης της θητείας του Κ.Δ.Σ 

και Δ.Ε των Π.Τ, που θα προκύπτουν από τις εκλογές οι οποίες θα πρέπει να 

πραγματοποιούνται προς το τέλος του έτους και την ανάληψη της διοίκησης από την 1 

Ιανουαρίου-στην έναρξη της θητείας-για να επαλειφθούν  δυσλειτουργίες τόσο στον 

διοικητικό όσο και στον οικονομικό απολογισμό των διοικήσεων (Κεντρικής και Π.Τ) 

- Την πλήρη θωράκιση τους μητρώου ούτως ώστε να μην δημιουργούνται «παρατράγουδα» 

τις παραμονές των εκλογών με τις πληρωμές των συνδρομών. 

- Πλήρη διαφάνεια στις προβλέψεις των προθεσμιών του εκλογικών καταλόγων, με 

τροποποίηση των Υπ. Αποφάσεων. 

- Τροποποίηση του Νόμου 3599/2007 στα άρθρα του πειθαρχικού δικαίου με βελτίωση των 

αδυναμιών και την πρόβλεψη μηχανισμών που εκλείπουν π.χ. είσπραξη προστίμων. 

- Πρόβλεψη στο Νόμο δράσεων που δεν προβλέπονται, όπως πιστοποίηση του Π.Σ.Φ σαν 

φορέα δια βίου μάθησης, σύσταση Επιστημονικό Συμβούλιο κ.α. που θα δώσουν νέα ώθηση 

στον Π.Σ.Φ. 

- Βελτίωση όλων εκείνων των προβλέψεων που έχουν να κάνουν με σύγκλιση Γ.Σ των Π.Τ., 

σύγκλιση Δ.Σ. των Δ.Ε των Π.Τ κ.α. 

- Ενίσχυση του προσωπικού, μέσα από την διαδικασία πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι  

και μέσω της διαδικασίας μετακίνησης υπαλλήλων από άλλους φορείς. 

- Η κατάρτιση και θεσμοθέτηση του κανονισμού λειτουργίας του Κ.Δ.Σ. που μέχρι σήμερα δεν 

υπήρχε έθεσε την αρχή της εύρυθμης λειτουργίας του ανώτατου οργάνου του Π.Σ.Φ. 

- Πρόβλεψη της διάσκεψης του Κ.Δ.Σ. από απόσταση (τηλεδιάσκεψη) θέτει νέα σύγχρονα 

δεδομένα στην λειτουργία του. 

- Πλήρη αναμόρφωση και αναδιάρθρωση του site του Π.Σ.Φ που θα δίνει πολλά περισσότερα 

στοιχεία στα μέλη, αλλά και ειδικές ενημερωτικές στήλες για του πολίτες, την πρόσθεση 

ευρετηρίου φυσικοθεραπευτή. 
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- Σύναψη σύμβασης με εταιρεία διενέργεια διαδικτυακής έρευνας για τα μέλη (Βαρόμετρο), η 

οποία θα πραγματοποιείται κάθε εξάμηνο με σκοπό την διερεύνηση της βούλησης και της 

γνώμης των μελών του Π.Σ.Φ., για κρίσιμα ζητήματα εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, 

εργασιακών συνθηκών, κλπ. που θα χρησιμοποιείται από τον Π.Σ.Φ σαν γνωμοδοτικό 

«εργαλείο» για την χάραξη της πολιτικής του. 

- Μετά τον ενδελεχή έλεγχο της λειτουργίας του Συλλόγου από το Σώμα Ελεγκτών 

Επιθεωρητών Υγείας (ΣΕΕΥΠ) και το πόρισμά του, αναπτύχθηκε συνεργασία με την 

Διεύθυνση Επαγγελμάτων Υγείας  του Υπουργείου Υγείας για την ορθή τήρηση των νόμιμων 

διαδικασιών στη λειτουργία του Ν.Π.Δ.Δ. 

 

Αξιοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ 

 

- Το Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. έχει εγκρίνει και καταθέσει στις Περιφέρεις της χώρας 3 προγράμματα 

υλοποίησης ΕΣΠΑ που αφορούν: α) πρόληψη πτώσεων σε ηλικιωμένους που θα 

υλοποιηθούν σε συνεργασία με τα  ΚΑΠΗ των Δήμων β) διερεύνηση δυσμορφιών Σ.Σ. και 

άκρων, που θα υλοποιηθούν σε σχολεία και γ) πρόληψη κακώσεων σε εργασιακούς χώρους. 

Τα προγράμματα αυτά, εφόσον εγκριθούν, θα αποφέρουν στους άνεργους συναδέλφους που 

θα συμμετέχουν στα προγράμματα πόρους, θα βοηθήσουν στην προβολή και στην 

καταξίωση της Φυσικοθεραπείας  στο Επιστημονικό γίγνεσθαι της χώρας, βοηθώντας κατά 

αυτό τον τρόπο και στην εξωστρέφεια που τόσο έντονα επιζητάμε σαν κλάδος. 

- Το Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ. θέλει να καταθέσει (και ήδη έχει διερευνήσει το ισχύον καθεστώς) 

προγράμματα επιμόρφωσης των μελών που θα υλοποιηθούν σε όλη την Ελλάδα . Η Ε.Ν.Ε. 

έχει υλοποιήσει 6 τέτοια προγράμματα σε προηγούμενο ΕΣΠΑ και ευελπιστούμε ότι θα 

μπορέσει και ο Π.Σ.Φ. να υλοποιήσει αντίστοιχα προγράμματα με το νέο ΕΣΠΑ. 

- Το Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ. έχει προγραμματίσει την συνεργασία συλλόγους από  όμορες χώρες για 

την υλοποίηση προγραμμάτων interreg  ,που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

ψηφιοποίηση του μητρώου, για στήσιμο πλατφόρμας e-learning κ.α. 

 

        Εξωστρέφεια - προβολή του κλάδου- επικοινωνία 

 

Η συνέχιση της συνεργασίας με την εταιρεία επικοινωνιών και η αλλαγή στο μοντέλο 

προβολής που εκτός της έκθεσης των συνεχιζόμενων δράσεων, αντιδράσεων 

,τοποθετήσεων, έχει θέσει σαν στόχο την ανάδειξη του ρόλου και της ωφέλειας της 

Επιστήμης της φυσικοθεραπείας στο κοινωνικό σύνολο και στα συστήματα υγείας, 

ακολουθώντας παραδείγματα και έρευνες από χώρες του εξωτερικού, έχει προσδώσει άλλη 

αντίληψη και άλλη φιλοσοφία στα επικοινωνιακά δρώμενα, που βεβαίως μπορεί να τύχει 

βελτίωσης μέσα από έξυπνες προτάσεις. 
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Οι  2 συναντήσεις με δημοσιογράφους Υγείας είχαν σημαντικά οφέλη για τον κλάδο και 

πρέπει να συνεχιστούν, το ενδιαφέρον από την πλευρά των δημοσιογράφων ήταν έντονο. 

Η προσπάθεια που έγινε για συνεργασία με φορείς και συλλόγους ασθενών, καθώς και με 

επιστημονικούς φορείς άλλων ειδικοτήτων (ΕΕΧΟΤ) θα πρέπει να συνεχιστεί και να 

διευρυνθεί. 

         

Θεσμικά – εργασιακά θέματα 

 

Είναι γεγονός ότι ο κλάδος τα τελευταία χρόνια έχει καταξιωθεί και έχει θωρακιστεί Νομικά 

με πλήθος Νομοθετικών παρεμβάσεων,  που όμως θα πρέπει να αξιοποιηθούν και να 

διευρυνθούν. 

- Το Κ.Δ.Σ. συναντήθηκε σε αλλεπάλληλες συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία του 

Υπουργείου Υγείας, τόσο με τον Υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό, όσο και με τον Αναπληρωτή 

Υπουργό Παύλο Πολάκη και τον Γενικό Γραμματέα Πέτρο Γιαννουλάτο, όπου τέθηκαν 

αναλυτικά το σύνολο των θεσμικών και εργασιακών ζητημάτων του κλάδου και τέθηκαν οι 

βάσεις για την προώθηση επίλυσής τους. 

- Οι παρεμβάσεις του Π.Σ.Φ στη Βουλή με την συζήτηση και ψήφιση του νόμου για το 

παράλληλο πρόγραμμα έφερε την θέσπιση εκπροσώπου του ΠΣΦ στην επιτροπή για τα 

δικαιώματα των ληπτών υπηρεσιών υγείας. 

- Δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα στην διεκδίκηση της χορήγησης του επιδόματος 

επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας παρόλο τον χαρακτηρισμό από τον Υπουργό Υγείας 

σαν «δίκαιο αίτημα», όμως αυτό θέτει και νέα δεδομένα στην δικαστική διεκδίκηση που 

συνεχίζεται, όπως συνεχίζεται και η Πολιτική διευθέτηση του θέματος. 

- Η κατοχύρωση της φυσικοθεραπευτικής αξιολόγησης θα πρέπει να καθιερωθεί 

αξιοποιώντας μοντέλα άλλων χωρών (Ελβετία, Βέλγιο). 

- Η Θέσπιση εκπροσώπου στο ΚΕ.Σ.Υ. 

- Η θέσπιση συμβούλου στο Υπουργείο Υγείας. 

- Η θέσπιση εκπροσώπου στο Δ.Σ του ΕΟΠΥΥ.  

- Η θέσπιση τμήματος φυσικοθεραπείας στα νοσοκομεία. 

- Η διεκδίκηση θέσεων φυσικοθεραπευτών στις προσλήψεις του Δημοσίου. 

-Έγινε διερεύνηση προσφορών από τις Τράπεζες για τα μηχανήματα pos. 
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-Έγινε ορισμός από το Κ.Δ.Σ. των Νοσοκομείων για τα μέτρα αναπλήρωσης των φοιτητών 

(πρακτική άσκηση) που προέρχονται από αναγνωρίσεις ΣΑΕΠ και υποχρεώνονται σε 

τέτοιου είδους μέτρα, ζητήθηκε από τα συναρμόδια Υπουργεία η θέσπιση και η επιβολή 

παραβόλου για το διοικητικό κόστος της διαδικασίας.  

-Έγιναν παρεμβάσεις στο Υπουργείο Παιδείας (ευρείες και αναλυτικές συναντήσεις με τον 

Υπουργό Παιδείας Ν. Φίλη, τον Γεν. Γραμματέα Δια βίου Μάθησης, το επιτελείο του γραφείου 

της Αναπληρώτριας Υπουργού κ. Αναγνωστοπούλου, τον πρόεδρο του Εθνικού Διαλόγου για  

την Παιδεία καθ. Κ. Λιάκο ) για την ένταξη των σχολών φυσικοθεραπείας στις Σχολές 

Επιστημών Υγείας, την πιστοποίηση του Π.Σ.Φ. σαν φορέα δια βίου μάθησης, την άμβλυνση 

των στρεβλώσεων στην λειτουργία των Ι.Ε.Κ. και στην λειτουργία των κολλεγίων που 

καταστρατηγούν την Ευρωπαϊκή οδηγία 36/2005 με την αναγνώριση αποφοίτων τους από 

την πίσω πόρτα. Για το τελευταίο συγκεκριμένο θέμα έχει σταλεί εισήγηση στην Πρόεδρο 

της wcpt-Europe μετά την συνάντηση που είχε η αντιπροσωπεία του Π.Σ.Φ. στην Κύπρο και 

στην έκθεση του προβλήματος στην Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο και στον Γ.Γ. του wcpt-

Europe. 

- Έγιναν παρεμβάσεις για το θέμα Νασιόπουλου (απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για 

μερική άσκηση του επαγγέλματος) που δικαιώθηκε από το ΣΤΕ. Στη συζήτηση που είχε η 

αντιπροσωπεία του Π.Σ.Φ. στην Κύπρο με την αντιπροσωπεία του wcpt-europe και την 

Πρόεδρο της wcpt δόθηκε υπόμνημα του Νομικού Συμβούλου. Οι αναφερόμενοι παραπάνω 

γνώριζαν το θέμα και μας διαβεβαίωσαν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκδώσει σχετική 

οδηγία στις 18/5 που θα διευθετήσει το θέμα της ΜΗ μερικής άσκησης του επαγγέλματος.  

- Το Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. αντέδρασε στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που είδε το φως της 

δημοσιότητας και σε συνεργασία με όλους τους Επιστημονικούς φορείς συμμετείχε ενεργά 

από την πρώτη στιγμή και καθ’ όλη τη διάρκεια, στις κάθε είδους εκδηλώσεις αντίθεσης ,με 

συνεντεύξεις τύπου, πορείες, τηλεοπτικά σποτ κ.α. 

- Υπήρξε συνάντηση του Κ.Δ.Σ. με την Αναπληρώτρια Υπουργό Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, 

όπου τέθηκαν οι βάσεις κοινών δράσεων και η συμμετοχή του Π.Σ.Φ. στη διαδικασία 

επεξεργασίας νέου νομοθετικού πλαισίου για τον ιαματικό τουρισμό. 

-.Υπήρξε συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Πατούλη για την στήριξη και την προώθηση 

θεμάτων της αρμοδιότητάς του. 

- Υπήρξαν συναντήσεις με τον Πρόεδρο του Π.Ι.Σ. κ. Βλασταράκο και τον Πρόεδρο του Ι.Σ.Α. 

κ. Πατούλη για την προώθηση της συνεργασίας των Ιατρικών συλλόγων με τον Π.Σ.Φ. και 

την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε διάφορα θέματα. 
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- Οργανώθηκαν και πραγματοποιηθήκαν δυο κινητοποιήσεις: 

Α) Νοσοκομειακών για την διεκδίκηση του επιδόματος και προώθηση θεσμικών θεμάτων. 

Β) Συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ για την επίλυση των επίμαχων ζητημάτων που 

απασχολούν τον κλάδο. 

-Έγινε πρόσκληση στην Π.Ε.Ε.Φ. να παραβρεθεί σε συνεδριάσεις του Π.Σ.Φ., αλλά δεν 

τελεσφόρησε λόγω αδυναμίας των προσκεκλημένων. 

Επιστημονικά - Διεθνή 

 

- Η προώθηση της διεπιστημονικής συνεργασίας που εγκαινιάστηκε με την συνεργασία την 

ΕΕΧΟΤ και την διοργάνωση ημερίδων σε διάφορες πόλεις με συμμετοχή ομιλητών 

φυσικοθεραπευτών θα πρέπει να διευρυνθεί. 

- Η διοργάνωση του τελευταίου επιστημονικού συνεδρίου που εκτός των άλλων είχε σαν 

στόχο την ανάδειξη των τομέων στους οποίους μπορεί να προσφέρει η φυσικοθεραπεία 

εκτός των γνωστών με την προβολή όλων των «άγνωστων» εφαρμογών σε ασθενείς και 

παθήσεις. 

- Η αναβάθμιση του Επιστημονικού Συμβουλίου μέσα από ένα θεσμοθετημένο πλαίσιο 

κανονισμού λειτουργίας που θα δίνει στο γνωμοδοτικό αυτό όργανο το ρόλο που χρειάζεται 

και απαιτείται σε έναν σύγχρονο Σύλλογο. 

- Η αναβάθμιση της σχέσης του Π.Σ.Φ με ξένους συλλόγους Ευρωπαϊκών χωρών μπορεί 

πολλά να αποφέρει σε πολλά επίπεδα, αναφέρω τα εξής: 

Α) Αξιοποίηση των μοντέλων συνεργασίας και παροχής υπηρεσιών φυσικοθεραπείας στα 
ασφαλιστικά συστήματα Ευρωπαϊκών χωρών. 

Β) Αξιοποίηση των γνώσεων και της Νομοθεσίας του Ευρωπαϊκού γίγνεσθαι όσον αφορά 
την επίλυση προβλημάτων όπως της αναγνώρισης των αποφοίτων Ελληνικών Κολλεγίων 
δια της πλαγίας οδού. 

Γ) Μέσω της συνεργασίας και της συμμετοχής εκπροσώπων του Π.Σ.Φ στις ομάδες εργασίας 
του wcpt-Europe, προώθηση νομοθετικών πρωτοβουλιών στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο,  

Δ) Προώθηση επιστημονικών και εργασιακών ζητημάτων,  

Ε) Εξασφάλιση πρόσβασης των μελών σε πλατφόρμες e-learning (physiopedia) με πολύ 
χαμηλό κόστος. 

ΣΤ) Συνεργασία και στήριξη στις πολυποίκιλες δράσεις του Π.Σ.Φ είτε πρόκειται για 
τεχνογνωσία στην διοικητική δομή του συλλόγου, είτε πρόκειται για τεχνογνωσία για 
διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων. 
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Όλα τα παραπάνω απαιτούν συνεχή παρουσία στα Ευρωπαϊκά δρώμενα και στις διασκέψεις που 

λαμβάνουν χώρα κατά καιρούς, με μια επιτροπή κρούσης που θα χειρίζεται τα ζητήματα αυτά. 

- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:  Έγινε μια προσπάθεια εξορθολογισμού και ρύθμισης της 

εύρυθμης λειτουργίας των Ε.Τ που κάποια ιδρύθηκαν πριν από αρκετά χρόνια και κάποια πολύ 

πρόσφατα. Θεωρήθηκε από το Κ.Δ.Σ ότι θα πρέπει να λειτουργούν επιστημονικά τμήματα κατά τα 

δεδομένα της WCPT , αυτή την στιγμή υπάρχει σε εξέλιξη η διαδικασία διερεύνησης του τρόπου και 

του πλαισίου λειτουργίας των Ε.Τ. της WCPT ώστε να υπάρξει προσαρμογή με τα διεθνή στάνταρ. 

- Για την παγκόσμια ημέρα Φυσικοθεραπείας τονίστηκε ο ρόλος της φυσικοθεραπείας στην 

πρόληψη των πτώσεων των ηλικιωμένων και η σύνδεση με την οικονομία που αποφέρει στα 

συστήματα υγείας, μέσω της βελτίωσης της δύναμης και της ισορροπίας.   

Οικονομικά 

- Η ρύθμιση της καταβολής του ενοικίου στο κτήριο στο οποίο στεγάζεται ο Π.Σ.Φ., σύμφωνα με 

το Νόμο περί Ν.Π.Δ.Δ και της μείωσης αυτού. 

- Εξορθολογισμός των μισθών των υπαλλήλων του Π.Σ.Φ., σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς των 

Ν.Π.Δ.Δ. 

- Η προώθηση μίσθωσης νέων γραφείων μεγαλύτερης επιφάνειας με το ίδιο μίσθωμα και 

δημιουργίας χώρου για συναντήσεις και συνέδρια, θα εξοικονομεί πόρους για τον Π.Σ.Φ. 

- Καθιέρωση της τηλεδιάσκεψης για το Κ.Δ.Σ ,μειώνει τις δαπάνες. 

- Υλοποίηση προγραμμάτων ΛΑΕΚ (επιμόρφωση μελών του Π.Σ.Φ) ,επίσης αποφέρει κέρδη στον 

Π.Σ.Φ, για ένα έτος υπολογίζονται σε 16.000 ευρώ. 

- Πραγματοποιήθηκε διαγωνισμός για την καθαριότητα του κτηρίου καθώς και διαγωνισμοί για 

άλλες δραστηριότητες και εργασίες του Π.Σ.Φ. 

- Μείωση του κόστους διοργάνωσης του επιστημονικού συνεδρίου που απέφερε κέρδος 40.000 

ευρώ για πρώτη φορά στα χρονικά, κυρίως μέσα από της δράσεις της οργανωτικής επιτροπής 

που είχε σαφέστατες εντολές για εξοικονόμηση πόρων. 

- Το Κ.Δ.Σ. από την πρώτη μέρα έθεσε σαν στόχο τον πλήρη εξορθολογισμό και την πλήρη 

τακτοποίηση των οικονομικών στοιχείων γι αυτό και ζήτησε από τα Π.Τ να έχουν συνέπεια στις 

υποχρεώσεις τους (οικονομικό απολογισμός, προϋπολογισμός κλπ) ως γνωστόν ο Π.Σ.Φ 

καταθέτει προς έγκριση στις αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου υγείας όλα τα οικονομικά 

δεδομένα και πρέπει να είναι «πεντακάθαρος». 
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Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

 

- Το Νέο Κ.Δ.Σ έθεσε σαν σημαία την υπεξαίρεση των 6.000.000 ευρώ που έγινε το 2014 από 

τον προϋπολογισμό των φυσικοθεραπευτών  και είχε σαν αποτέλεσμα την αφαίμαξη των 

ήδη μειωμένων εισοδημάτων των φυσικοθεραπευτών. 

Το θέμα τέθηκε στις πρώτες συναντήσεις με του δυο υπουργούς (Υπουργό και Αναπληρωτή 

Υπουργό Υγείας) με κατάθεση εμπεριστατωμένων εισηγήσεων επί του θέματος, το θέμα 

τέθηκε και στην συνάντηση με την Υφυπουργό Τύπου κ. Όλγα Γεροβασίλη. 

Οι υποσχέσεις για αποκατάσταση έγιναν πράξη για το 2016 με την ενίσχυση ειδικά του 

κωδικού των φυσικοθεραπευτών κατά 6.000.000 ευρώ με τροπολογία σε Νόμο. Ο στόχος 

είναι η ενίσχυση του ΚΑΕ 0671.02 Γ1 να διατηρηθεί μόνιμα. 

- Το αίτημα για διαφάνεια στην διαχείριση των κονδυλίων στο σκέλος του κωδικού που 

ετέθη στην συνάντηση με τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ πριν την έναρξη της απόφασης για 

επίσχεση ,είχε σαν αποτέλεσμα την αποκάλυψη των «σκοτεινών» πτυχών της διαχείρισης 

του ΚΑΕ και διαπιστώθηκε μια υπεξαίρεση της τάξης των 18.000.000 ευρώ (από τις 13-5-

2013 έως τις 30-11-2015). Υπήρξε η διαβεβαίωση για τον διαχωρισμό του κωδικού, ο οποίος 

βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας και της επίλυσης. Ο Π.Σ.Φ διατηρεί το δικαίωμα της 

διεκδίκησης με οποιονδήποτε τρόπο, εφόσον κωλυσιεργήσει ο ΕΟΠΥΥ. 

- Ο νέος ΕΚΠΥ είναι στο στάδιο επεξεργασίας και έχουν κατατεθεί οι αποφάσεις της Γ.Σ των 

Αντιπροσώπων και ο Π.Σ.Φ εισηγείται εκτός των άλλων και καινοτόμες ιδέες όπως την 

εισαγωγή της αξιολόγησης και της πρόληψης, καθώς και την εισαγωγή παρεμβάσεων σε 

παθήσεις όπως λεμφοίδημα ,ακράτεια ,καρδιαναπνευστική φυσικοθεραπεία κ.α. 

- Το νέο σχέδιο σύμβασης είναι υπό επεξεργασία και ο Π.Σ.Φ έχει καταθέσει τις προτάσεις 

του σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γ.Σ των Αντιπροσώπων. 

- Η εκκαθάριση των 10% των προηγούμενων ετών (πλην του 2013) θα γίνουν με 

δειγματοληπτικό έλεγχο και ο Π.Σ.Φ έχει ζητήσει την εκκαθάριση πρώτα του 2015 για 

ευνόητους λόγους συμψηφισμού του rebate & clawback. 

- Η απόδοση των ληξιπρόθεσμων (πρώτης γενιάς έως 31-12-2011) θα αποδοθούν εφόσον 

καταβληθεί η δόση από του δανειστές ,ο Π.Σ.Φ διερευνά την δικαστική διεκδίκηση με 

ατομικές προσφυγές στα Δικαστήρια. 

- Ο Π.Σ.Φ. αιτήθηκε πλήρη διαφάνεια και ελέγχους κατά την εκτέλεση των παραπεμπτικών 

φυσικοθεραπείας και ζήτησε αυστηρότητα σε συνάντηση που είχε στην ΥΠΕΔΥΦΚΑ. 
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- Ο Π.Σ.Φ. ζήτησε πλήρη καταγραφή των συμβεβλημένων φυσικοθεραπευτών και 

εργαζόμενων σε Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας ,καθώς και την καταγραφή των 

επιστημονικών υπευθύνων με τις νέες συμβάσεις. 

- Ο Π.Σ.Φ.  ζήτησε εναρμόνιση των εφαρμοζόμενων ποινών κατά την παράβαση των όρων, 

στην εκτέλεση των παραπεμπτικών ούτως ώστε να είναι ομοιόμορφες για κάθε πάροχο. 

- Ο Π.Σ.Φ. ζήτησε ανέκπωτο ποσό στο clawback στις 2.000 ευρώ και δικαιότερο rebate. 

- Ο Π.Σ.Φ. ζήτησε ελεύθερες συμβάσεις με όλους και ελεύθερη επιλογή θεραπευτή. 

- Ο Π.Σ.Φ. πληροφορούμενος την αρνητική απόφαση του Σ.Τ.Ε για το clawback 

χρησιμοποίησε τα ένδικα μέσα ατομικής προσβολής του μέτρου και περιμένει τον 

προσδιορισμό της δίκης, τα ίδια ακριβώς ένδικα μέσα χρησιμοποίησαν και οι άλλοι πάροχοι.  

- Ο Π.Σ.Φ. ζήτησε την απόσυρση της εγκυκλίου για υποχρεωτική αναγραφή των φ/σ 

πράξεων στο παραπεμπτικό. 

- Ο Π.Σ.Φ. συμμετείχε στις διαβουλεύσεις μαζί με τους άλλους παρόχους με την τράπεζα 

Πειραιώς για τους συναδέλφους που εγκλωβίστηκαν στο factoring και η όποια διευθέτηση 

του προβλήματος έγινε με ευνοϊκότερους  όρους, από την αρχική, παρόλο που δεν είναι η 

επιθυμητή. 

Εν κατακλείδι το ΝΕΟ Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ πιστεύει και αισιοδοξεί ότι θα πετύχει στον 

κύριο στόχο του που δεν είναι άλλος από την μεγαλύτερη συμμετοχή των μελών του 

στα Επιστημονικά δρώμενα και στις διάφορες δράσεις του και πιστεύει στην 

ενίσχυση της ανταποδοτικότητας για τα μέλη του και θα αγωνιστεί γι αυτό. 

 

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ                                   ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
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    Συναντήσεις του Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. 
                     

                    Συναντήσεις με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Σωτήριο Μπερσίμη 

 

1η συνάντηση  

 

Την Κυριακή, 22/05/2016, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου του Κ.Δ.Σ. Πέτρου 
Λυμπερίδη με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κου Σωτήρη Μπερσίμη, ο οποίος βρισκόταν στην 
Θεσσαλονίκη για υπηρεσιακούς λόγους. 
  
Στην συνάντηση τέθηκαν διάφορα ζητήματα που εκκρεμούν και διαιωνίζονται και προκύπτουν 
από την εμπειρία της συνεργασίας φυσικοθεραπευτών-ΕΟΠΥΥ όλα αυτά τα χρόνια. 
 
1) Εκκαθάριση παραπεμπτικών με τον νέο τρόπο (δειγματοληπτικός έλεγχος). 
 

 
 
Α) Η διαδικασία ψηφιοποίησης έχει ολοκληρωθεί και η αποστολή των τυχαίων δειγμάτων στις 
ΠΕ.ΔΙ θα γινόταν το πολύ την Δευτέρα 23-5-2016, μέχρι και σήμερα Τρίτη 24-5-2016 τα αρχεία 
δεν έχουν «φορτωθεί» στο σύστημα με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει ο απαραίτητος 
διοικητικός έλεγχος από τις ΠΕ.ΔΙ. Η πληροφορία που δόθηκε από τους συμβούλους που 
ασχολούνται με το θέμα ήταν ότι θα δοθεί εντολή προσκόμισης φορολογικών και 
ασφαλιστικών ενημεροτήτων μέσα σε 2-3 το πολύ ημέρες για να επιταχυνθεί η διαδικασία 
έκδοσης εντάλματος, το οποίο θα εκδίδεται ανά κατηγορία παρόχου στο πλήθος των 
υποβολών που θα εκκαθαρίζονται και θα έχει προσκομίσει ο πάροχος τις φορολογικές και 
ασφαλιστικές ενημερότητες, δηλαδή δεν θα αναμένεται η εκκαθάριση όλων των 
φυσικοθεραπευτών για την έκδοση του εντάλματος. Θα εκδίδεται συμπληρωματικό ένταλμα 
μόλις εκκαθαρίζονται οι επόμενες υποβολές κ.ο.κ. Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ. εξέφρασε τον 
προβληματισμό του για τις εκκαθαρίσεις των μεγάλων ΠΕ.ΔΙ. που δεν μπορούν να επιταχύνουν 
λόγω έλλειψης προσωπικού, ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ διαβεβαίωσε ότι αυτή η διαδικασία θα 
ακολουθηθεί στην αρχή για λόγους επιτάχυνσης. 
 
Β) Ζητήθηκε από τον Πρόεδρο του Π.Σ.Φ. η επιτάχυνση εκκαθάρισης του Φεβρουαρίου και 
Μαρτίου με το αίτημα ήταν θετικός ο Κος Μπερσίμης και ανέφερε ότι ήδη έχει ψηφιοποιηθεί ο 
Φεβρουάριος. 
 
Γ) Συζητήθηκε το θέμα της εκκαθάρισης του10% των ετών 1012, 2014, 2015 με 
δειγματοληπτικό έλεγχο ,η απάντηση του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ ήταν ότι η ψηφιοποίηση των 
αρχείων θα ανατεθεί σε εταιρεία μετά από διαγωνισμό (προφανώς λόγω του όγκου των 
παραστατικών). 
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Δ) Συζητήθηκε το θέμα της εκκαθάρισης του 2013 (που έγινε με ανάθεση στις Ι.Ε.Ε.) η 
απάντηση του Προέδρου ήταν ότι δόθηκε εντολή να εκκαθαριστεί όταν όλοι οι συμβεβλημένοι 
πάροχοι με τον ΕΟΠΥΥ εκκαθαρίσουν τις οφειλές τους στις Ι.Ε.Ε για να προχωρήσει η 
διαδικασία. Αυτοί που δεν έχουν συμβληθεί θα ελεγχθούν με δειγματοληπτικό έλεγχο από τον 
ΕΟΠΥΥ. 
 
Ε) Συζητήθηκε το θέμα των κριτηρίων ελέγχου και των προβλημάτων που προκύπτουν με 
διάφορες λεπτομέρειες που αφορούν τα παραπεμπτικά φυσικοθεραπείας και της 
ιδιαιτερότητας λόγω της παρέμβασης του ελεγκτή Ιατρού που εγκρίνει τα παραπεμπτικά, θα 
υπάρξει επαφή με το αρμόδιο τμήμα του ΕΟΠΥΥ για την διευκρίνιση. 
 
ΣΤ) Συζητήθηκε το θέμα της μη πρόβλεψης διαδικασίας ένστασης επί των αποτελεσμάτων 
ελέγχων –κάτι που θέτουν και οι άλλοι πάροχοι. Ο Κος Μπερσίμης απάντησε ότι θα εκδοθεί Υπ. 
Απόφαση που θα ρυθμίζει το ζήτημα της ένστασης, πιθανότατα θα υπάρχει μια ποσόστωση επί 
της δαπάνης σαν παράβολο ελέγχου (1,5 % της δαπάνης) με ένα ελάχιστο ποσό βάσης, για το 
οποίο διαφωνούμε. 
 
Το Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ. έχει καθημερινή επικοινωνία με τον ΕΟΠΥΥ για την επιτάχυνση των 
διαδικασιών πληρωμής (με τον νέο τρόπο με δειγματοληπτικό έλεγχο) που φαίνεται να έχει 
διαδικαστικά προβλήματα στα πρώτα του βήματα. 
 
2) Ληξιπρόθεσμες οφειλές (μέχρι 31-12-2011). Θα πληρωθούν άμεσα οι εκκαθαρισμένες (με 
την εισροή των χρημάτων της δόσης) όλων των παλιών ταμείων. Η Εκκρεμότητα με τα μη 
εκκαθαρισμένα (10% του ΟΠΑΔ λόγω πρόχειρου λογιστικού ελέγχου) θα πρέπει να λυθεί και 
είναι θέμα πολιτικής απόφασης του Υπ. Υγείας. 
 
3) Τέθηκε το θέμα της τακτοποίησης εκκρεμοτήτων και αποσαφήνισης των κωδικών μεταξύ 
των παρόχων και της αυτοπαραπομπής. 
 
4) Τέθηκε το θέμα της νέας σύμβασης και του νέου ΕΚΠΥ που ναι μεν προχωρά ο ΕΟΠΥΥ στην 
επεξεργασία του, όμως δεν έχει καταλήξει σε αποφάσεις για όλα τα άρθρα. Η νέα σύμβαση είναι 
στην Νομική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ για γνωμοδότηση και αναμένεται η γνωμοδότηση για να 
γίνει το β ΄ στάδιο της διαπραγμάτευσης και της τελικής συμφωνίας. 
 
5) Τέθηκε υπ’ όψιν του προέδρου του ΕΟΠΥΥ το Βέλγικο μοντέλο σύμβασης με ελεύθερη 
επιλογή φυσικοθεραπευτή (συμβεβλημένου και μη συμβεβλημένου) ,με την αξιολόγηση του 
ασθενούς κατά την πρώτη επίσκεψη τιμολογημένη στο ύψος της αποζημίωσης της συνεδρίας 
κλπ. 
 
Για άλλη μια φορά ο ΕΟΠΥΥ με απόλυτη ευθύνη του αφήνει απλήρωτους τους συναδέλφους 
2.400 συμβεβλημένους με τον οργανισμό και αυτό θα έχει σοβαρότατες επιπτώσεις στην 
ικανοποίηση των υποχρεώσεών τους που προκύπτουν με οφειλές σε εφορία, ασφαλιστικά 
ταμεία κλπ. 
 
Για άλλη μια φορά οι Φυσικοθεραπευτές ζουν τον οικονομικό στραγγαλισμό και τα Υπουργεία 
δεν φαίνεται να ανταποκρίνονται για να δώσουν λύσεις στα προβλήματα που τα ίδια 
δημιούργησαν με τις καθυστερήσεις.  
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2η συνάντηση  

Μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ κ. Σωτ. Μπερσίμη, πραγματοποιήθηκε το 
απόγευμα της Τετάρτης 25/5 συνάντηση αντιπροσωπείας του Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. στα γραφεία 
της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ. Η αντιπροσωπεία αποτελείτο από τους Α΄ και Β΄ Αντιπρόεδρο Σπύρο 
Ρουμελιώτη και Γιάννη Μαρμαρά και τον Γεν. Γραμματέα του Κ.Δ.Σ. Βαγγέλη Τριγώνη. 

 
Η συνάντηση αποτελούσε μέρος της σειράς ενημερωτικών συναντήσεων που οργάνωσε ο 
Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ με όλους τους εκπροσώπους των παρόχων. 

 
Στη συζήτηση αναφέρθηκαν και πάλι όλα τα ζητήματα, που ήδη έχουν δημοσιοποιηθεί από την 
συνάντηση που είχε την περασμένη Κυριακή, ο Πρόεδρος του Κ.Δ.Σ. Πέτρος Λυμπερίδης με τον 
κ. Μπερσίμη. 

 
Επαναβεβαιώθηκε ότι άμεσα εντός της προσεχούς εβδομάδας και αφού δημοσιευθεί η σχετική 
ΚΥΑ που έχει υπογραφεί, θα ξεκινήσει η πληρωμή για όσους συναδέλφους ολοκληρώνεται ο 
διοικητικός έλεγχος. Διευκρινίστηκε ότι το παράβολο για την ένσταση επί του ελέγχου θα 
ανέρχεται στο 2% της κατατεθειμένης δαπάνης χωρίς κανένα ελάχιστο ποσό βάσης. 
Κατατέθηκαν και αναλύθηκαν πάλι όλες οι προτάσεις του Π.Σ.Φ., που ήδη έχουν 
δημοσιοποιηθεί. 

 
Την Παρασκευή το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συνάντηση της υποεπιτροπής 
διαπραγμάτευσης για την οριστικοποίηση των τελευταίων λεπτομερειών της νέας σύμβασης 
των φυσικοθεραπευτών με τον ΕΟΠΥΥ, ενώ υπήρξε ενημέρωση και για την πορεία 
επεξεργασίας του νέου ΕΚΠΥ, που σύμφωνα με τις δηλώσεις της Διοίκησης αναμένεται άμεσα η 
ολοκλήρωσή της. 
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3η συνάντηση  

Την Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016, υπήρξε συνάντηση του Προέδρου κ. Λυμπερίδη και του Α’ 

Αντιπροέδρου του Π.Σ.Φ κ. Ρουμελιώτη με τον σύμβουλο του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ κ. 

Γαλανάκη, για την διευκρίνιση και επίλυση των προβλημάτων που ενέκυψαν μετά την έναρξη 

της διαδικασίας εκκαθάρισης των παραπεμπτικών της υποβολής Ιανουαρίου 2016. 

Συγκεκριμένα πληροφορηθήκαμε τα εξής: 

 

1) Το πολύ την ερχόμενη Τρίτη, θα εκδοθεί σε ΦΕΚ η ΚΥΑ που θα ρυθμίζει τις λεπτομέρειες και 

τις διαδικασίες της υποβολής ενστάσεων μετά την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων ελέγχου 

στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν απορριπτέα παραπεμπτικά. Μετά την έκδοση σε ΦΕΚ της 

ΚΥΑ, υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης εντάλματος πληρωμής για τις περιπτώσεις των παρόχων 

που δεν προέκυψαν ζητήματα απόρριψης παραπεμπτικών από τον δειγματοληπτικό έλεγχο. 

Θα εκδοθεί άμεσα ένα ένταλμα για όσους συναδέλφους έγινε η εκκαθάριση. 

Για περιπτώσεις ΠΕΔΙ που δεν έχουν εκκαθαρίσει ή για κάποιους συναδέλφους που δεν έχουν 

γίνει εκκαθάριση για διάφορους λόγους και ολοκληρώνεται ο έλεγχος τις επόμενες ημέρες, θα 

εκδίδεται νέο ένταλμα κ.ο.κ. 

2) Όσοι πάροχοι προβούν σε ενστάσεις, θα έχουν αυτό το δικαίωμα σε 3 ημέρες από την 

ημερομηνία κοινοποίησης των αποτελεσμάτων του δειγματοληπτικού ελέγχου (σε περιπτώσεις 

απόρριψης), σε τέτοια περίπτωση ένστασης θα γίνεται ο έλεγχος σε όλα τα παραπεμπτικά και 

περικόπτονται όσα έχουν ζητήματα κανονικότητας. 

Κατά την συνέχεια έγινε επίσκεψη του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Π.Σ.Φ. στο κέντρο 

ελέγχου στην Πεύκη, όπου συζητήθηκαν και διευκρινίστηκαν τα θέματα που αφορούν τους 

δειγματοληπτικούς ελέγχους, με τον υπεύθυνο της εκκαθάρισης κ. Μπαθρέλλο. 

Από τις συναντήσεις με τους κυρίους Γαλανάκη και Μπαθρέλλο εξήχθησαν τα παρακάτω 

συμπεράσματα: 

Α) Για τις περιπτώσεις ελέγχου παραπεμπτικών μιας μηνιαίας υποβολής γίνεται 

δειγματοληπτικός έλεγχος στο 5% με ελάχιστο τα 10 παραπεμπτικά, μπορεί όμως το σύστημα 

να επιλέξει και 12 ή 15 ή 20 ή όλα τα παραπεμπτικά, σε οποιαδήποτε περίπτωση αν υπάρχει 

απόρριψη παραπεμπτικού-ών γίνεται αναγωγή στο σύνολο των παραπεμπτικών της 

κατατεθειμένης δαπάνης, δηλ. αν το δείγμα έχει 15 παραπεμπτικά από σύνολο κατατεθειμένων 

30 και απορριφθούν 5, τότε απορρίπτεται το 1/3 του συνόλου, δηλαδή 10 παραπεμπτικά. 
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Β) Τα συστήματα πλέον είναι γρηγορότερα και οι server αυξημένης χωρητικότητας, επίσης 

ξεπεράστηκαν τα προβλήματα ποιότητας των σκαναρισμένων παραπεμπτικών. 

 

Γ) Υπάρχουν περιπτώσεις που 1 ή περισσότερα δείγματα (σκαναρισμένα παραπεμπτικά) δεν 

ανοίγουν σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να: μην υπάρχει το συγκεκριμένο παραστατικό μέσα 

στο φάκελο ή από λάθος να μην έχει σκαναριστεί ή να μην έχει μεταφερθεί από το ένα σύστημα 

στο άλλο, λόγω της δυσλειτουργίας και της συνεργασίας που παρατηρήθηκε κατά τις πρώτες 

ημέρες λειτουργίας της διαδικασίας, σε αυτή την περίπτωση γίνεται αναφορά στο κέντρο 

εκκαθάρισης για να ελεγχθεί ο φάκελος της υποβολής αν περιέχει το παραπεμπτικό το οποίο 

σκανάρεται και αποστέλλεται στα ΠΕ.ΔΙ. Σε αυτή την περίπτωση η δαπάνη του μηνός του 

πάροχου περιλαμβάνεται στο επόμενο ένταλμα που θα εκδοθεί. 

 

Δ) Στα παραπεμπτικά που ελέγχονται τώρα δεν απαιτείται η στρόγγυλη σφραγίδα από τις 

δημόσιες δομές, σε αυτά που θα δέχεστε όμως να ελέγχετε αν περιέχετε η στρόγγυλη σφραγίδα.  

 

Ε) Δεν απαιτείται απαραίτητα η ημερομηνία ελέγχου από τον ελεγκτή, όπως επίσης δεν 

απαιτείται το ΑΜΚΑ του ελεγκτή (όταν δεν το βρίσκει το σύστημα), σε αυτή την περίπτωση 

απαιτείται το Ονοματεπώνυμο του ελεγκτή.        

                                                                                       

ΣΤ) Όταν υπάρχουν 2 σελίδες παραπομπής των συνεδριών π.χ. 8 συνεδρίες στο πρώτο φύλλο 

και 2 συνεδρίες στο δεύτερο, τότε αρκεί η υπογραφή και η σφραγίδα του ελεγκτή στο ένα από 

τα δύο. Αν έχει σκαναριστεί μόνο το ένα φύλλο (και δεν έχει υπογραφή και σφραγίδα ελεγκτή) 

τότε αναζητείτε στο φάκελο της υποβολής το δεύτερο και εν υπάρχει σε αυτό τότε δεν 

απορρίπτεται ,αν δεν υπάρχει σε κανένα από τα δυο τότε απορρίπτεται. 

 

Ζ) Αν δεν υπάρχει υπογραφή και σφραγίδα ελεγκτή απορρίπτεται το παραπεμπτικό 

(παρατηρήθηκαν και τέτοιες περιπτώσεις που μας επιδείχτηκαν φωτοτυπίες από τέτοια 

παραπεμπτικά χωρίς υπογραφή και σφραγίδα ελεγκτή).         

                                                                  

Η) Αν η ημερομηνία έκδοσης είναι 10/1 και η ημερομηνία εκτέλεσης 10/! απορρίπτεται το 

παραπεμπτικό, αν η ημερομηνία έκδοσης είναι 10/1 και η ημερομηνία εκτέλεσης 17/1 (δεν 

έχουν περάσει 10 ημέρες για την ολοκλήρωση της θεραπείας) ζητήσαμε να θεωρούνται 

εκτελεσμένες τόσες συνεδρίες όσες και οι ημέρες που έχουν παρέλθει από την έκδοση (στην 

προκειμένη αναφερόμενη περίπτωση 7) και να μην απορρίπτεται το παραπεμπτικό.  
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Η) Για το θέμα της ασφαλιστικής ικανότητας: αν κατά την έκδοση του παραπεμπτικού δεν είχε 

ασφαλιστική ικανότητα ο ασφαλισμένος τότε το παραπεμπτικό θα ελέγχεται για την 

περίπτωση που κατά λάθος αναφερόταν αυτό στο παραπεμπτικό και αν όντως δεν υπήρχε 

ασφαλιστική ικανότητα (που όφειλε ο πάροχος να ελέγξει από το σύστημα) το παραπεμπτικό 

θα απορρίπτεται. Στις περιπτώσεις που η ασφαλιστική ικανότητα έληγε στην διάρκεια 

εκτέλεσης της θεραπείας ζητήσαμε να μην απορρίπτεται το παραπεμπτικό γιατί πολλές φορές 

τα ταμεία δίνουν ένα περιθώριο 2 μηνών για ασφαλιστική ικανότητα μετά την λήξη της 

ασφαλιστικής ικανότητας και επίσης είναι παράλογο να σταματάει μια θεραπεία 10 ημερών 

στην μέση και να μην ολοκληρώνεται (όταν είχε ασφαλιστική ικανότητα στην αρχή της έναρξης 

της θεραπείας), μάλλον θα γίνει δεκτό αυτό που ζητήσαμε. 

Θ) Για το μεγάλο θέμα των παραπεμπτικών κατ’ οίκον, η αρμόδια διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ 

έστειλε εγγράφως τις διευκρινήσεις της και την ερμηνεία του ΕΚΠΥ κατά την οποία θεωρεί ότι 

θα πρέπει σε κάθε παραπεμπτικό κατ’ οίκον να υπάρχει ειδική γνωμάτευση από Νοσοκομείο ή 

κλινική, ο ΠΣΦ διαφωνεί με αυτή την ερμηνεία και ζήτησε στα 2 πρώτα παραπεμπτικά το έτος, 

που έχει δικαίωμα ο ασθενής - έστω και κατ’ οίκον - να μην απαιτείται η ειδική γνωμάτευση, 

αλλά επειδή το θέμα απαιτεί πολιτική λύση από τον Υπουργό, ο Π.Σ.Φ θα απευθυνθεί στον 

Υπουργό υγείας. 

Το θέμα είναι πολύπλοκο γιατί στις περιπτώσεις εκκαθαρίσεις και πληρωμής παρεμβαίνει και ο 

επίτροπος ,ο οποίος μάλιστα θα εγκατασταθεί στον ΕΟΠΥΥ αποκλειστικά για την υπογραφή 

και τον έλεγχο των εκκαθαρίσεων δεν διευρυμένες αρμοδιότητες και ως εκ τούτου οι 

υπάλληλοι δεν μπορούν να αναλάβουν της ευθύνη. 

Ι) Σε αυτό το πρώτο στάδιο της εκκαθάρισης με τον νέο τρόπο, θα υπάρχει μια ανοχή στην 

έλλειψη υπογραφής και σφραγίδας από τον πάροχο. 

Επίσης σας πληροφορούμε ότι ο στόχος του ΕΟΠΥΥ είναι να εκκαθαρίσεις γρηγορότερα τον 2ο 

και 30 του 2016, ήδη ο 2ος έχει ψηφιοποιηθεί και έχει αρχίσει η ψηφιοποίηση του 3ου με 

διαδικασίες πιο αυτοματοποιημένες. 

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να είναι προσεκτικοί στα απαιτούμενα για να μην 

παρατηρούνται απορρίψεις παραπεμπτικών για οποιονδήποτε λόγο. 
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Θέματα ΕΟΠΥΥ 
 

 

Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ για τα χειρόγραφα παραπεμπτικά 

 

Σας γνωρίζουμε ότι παρόλο που στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΦΕΚ Β’/3054/18-11-

2012) ορίζεται πως η παραπομπή για παρακλινικές εξετάσεις γίνεται μόνο Ηλεκτρονικά και 

παρά τις προηγούμενες ανακοινώσεις του Οργανισμού σχετικά με το ίδιο θέμα, υπάρχουν 

ακόμα συμβεβλημένοι πάροχοι που υποβάλουν χειρόγραφα παραπεμπτικά. Προκειμένου 

λοιπόν να εφαρμοστούν πλήρως τα οριζόμενα στον Ε.Κ.Π.Υ. σας γνωρίζουμε ότι από το μήνα 

Μάιο του 2016 και μετά δεν θα γίνεται πλέον αποδεκτή η υποβολή δαπάνης χειρόγραφων 

παραπεμπτικών είτε υποβάλλονται από ιδιώτη πάροχο είτε από δημόσια δομή. 

Χειρόγραφα παραπεμπτικά θα γίνονται αποδεκτά μόνο μετά από επίσημη ανακοίνωση του 

Οργανισμού σε περιπτώσεις όπου υπήρχε αποδεδειγμένο πρόβλημα έκδοσης ηλεκτρονικών 

παραπεμπτικών μέσω του e-prescription.  

 
 
  

Αίτημα του Π.Σ.Φ. για αποστολή προσφοράς από εταιρείες ταχυμεταφορών 

 
 
 
Το Κ.Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, έστειλε αίτημα για αποστολή 

προσφοράς για την παραλαβή από τον τόπο εργασίας του φυσικοθεραπευτή και την αποστολή 

προς το κεντρικό ελεγκτικό κέντρο του ΕΟΠΥΥ, στην Πεύκη Αττικής, φακέλων για τα 2.000 

μέλη μας πανελλαδικά, συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ, προς εταιρείες ταχυμεταφορών. Η 

πληρωμή της παρεχόμενης υπηρεσίας σας, θα γίνεται από το κάθε μέλος μας ξεχωριστά με την  

παραλαβή του φακέλου. Θα σας ενημερώσουμε για τις προσφορές τους. 
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Παράταση της καταβολής εισφορών 2ου διμήνου και δόσης ληξιπρόθεσμων οφειλών 

 

Αίτημα προς τον Διοικητή του ΟΑΕΕ και τον Υπουργό Υγείας για παράτασητης καταβολής 

εισφορών 2ου διμήνου και δόσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. 

Είναι γνωστό ότι οι ελευθεροεπαγγελματίες φυσικοθεραπευτές συμβάλλονται με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., 

προκειμένου να προσφέρουν φυσικοθεραπευτικές υπηρεσίες σε ασφαλισμένους. 

Η πλειοψηφία των μελών μας είναι συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και το μεγαλύτερο μέρος 

του εισοδήματός τους προέρχεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Είναι γνωστό ότι ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έχει αυτό το διάστημα πρόβλημα ρευστότητας και επίσης, έχει 

ξεκινήσει νέα διαδικασία εκκαθάρισης των παραπεμπτικών που γίνεται σε κεντρικό επίπεδο με 

συλλογή όλων των παραπεμπτικών όλων των παρόχων. 

Η διαδικασία της εκκαθάρισης «χωλαίνει» και ως εκ τούτου δεν έχει ξεκινήσει καμιά διαδικασία 

πληρωμής. 

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, τα μέλη μας αφού δεν αποζημιώνονται, έχουν σοβαρότατα 

προβλήματα ρευστότητας. 

Ζητάμε ΑΜΕΣΑ να δοθεί παράταση τουλάχιστον 20 ημερών, στην καταβολή της 

ασφαλιστικής εισφοράς του 2ου διμήνου του 2016 που λήγει στις 31/5, καθώς και στην 

καταβολή της μηνιαίας δόσης αυτών που βρίσκονται σε ρύθμιση. 

Όπως γνωρίζεται η μη καταβολή της ασφαλιστικής εισφοράς του 2μήνου οδηγεί στην απώλεια 

της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών. 
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Αθήνα, 27 / 5 / 2016                                                                                                                                        Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ19/97/774086  
 

 
ΠΡΟΣ: Πανελλήνιο Σύλλογο  Φυσικοθεραπευτών  
Λ. Αλεξάνδρας 34  114 73 Αθήνα  ppta@otenet.gr  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & KOIN. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
Οργανισμός  Ασφάλισης  ΟΑΕΕ Ελευθέρων  Επαγγελματιών  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ  
TMHMA ΕΣΟΔΩΝ  
Ταχ. Δ/νση : Σατωβριάνδου 18  
104 32 Αθήνα  
Πληροφορίες: ΣΤΑΥΡΟΥ Β.  
Τηλέφωνο : 210-5285690  
fax : 210-5285599  
e-mail : esoda@oaee.gr  

 
 

Θέμα: Απάντηση σε επιστολή. 

 

Σχετ: Η αριθμ. πρωτ. 99 / 19-5-2016 επιστολή σας. 

 

Απαντώντας στην πιο πάνω σχετική επιστολή σας περί της παράτασης προθεσμίας 

καταβολής εισφορών 2ου διμήνου 2016 και δόσεων ρύθμισης, σας γνωρίζουμε τα 

εξής: 

H εκπρόθεσμη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων ρύθμισης επιφέρει 

την απώλεια δικαιωμάτων – ευεργετημάτων που συνδέονται με την υποχρέωση 

εμπρόθεσμης καταβολής τους. 

O Οργανισμός δεν μπορεί να αγνοήσει την εκπρόθεσμη ημερομηνία πληρωμής η 

οποία επιφέρει, εκτός των άλλων, επιβαρύνσεις καθυστέρησης. 

Σας διαβεβαιώνουμε ότι η Διοίκηση λαμβάνει υπόψη όλες τις προτάσεις και τις 

παρατηρήσεις που κατατίθενται και καταβάλλει κάθε προσπάθεια - στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων της - να συνδράμει τους ασφαλισμένους στην προσπάθεια που 

καταβάλλουν να ανταποκριθούν στην τήρηση των όρων της ρύθμισης. 

Σε κάθε περίπτωση, ο ΟΑΕΕ λειτουργεί σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο 

και η τήρησή του υποχρεώνει τόσο τη Διοίκηση όσο και τους ασφαλισμένους και 

τους συνταξιούχους του Οργανισμού. 

 

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ  

Ακριβες Αντιγραφο  

O ΠΡ/ΝOΣ ΤΜ. ΕΣΟΔΩΝ 

Ι. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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Ρύθμιση φορολογικών ζητημάτων των παρόχων φυσικοθεραπευτών του ΕΟΠΥΥ 

 
Έγγραφο του Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. προς το Τμήμα Φορολογίας Εισοδήματος του Υπουργείου 

Οικονομικών για διευκρινήσεις σχετικά με τις φορολογικές δηλώσεις των φυσικοθεραπευτών 

ελευθέρων επαγγελματιών. 

Έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και τα μέλη μας 

αντιμετωπίζουν πλήθος προβλημάτων. 

Συγκεκριμένα οι φυσικοθεραπευτές συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ λαμβάνουν κάθε χρόνο 

βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα όπου φαίνονται τα καταβαλλόμενα 

ποσά για κάθε συμβεβλημένο για το έτος 2015. 

Προκύπτουν όμως τα παρακάτω προβλήματα: 

1) Δεν περιλαμβάνονται οι επιστροφές που επιβάλει ο ΕΟΠΥΥ (rebate & claw back)  

2) Στην βεβαίωση περιλαμβάνονται πληρωμές υποβολών του 2014 για τις οποίες είχαν 

εκδοθεί φορολογικά παραστατικά τα οποία είχαν υπολογιστεί σαν έσοδα στο έτος 2014. 

3) Περιλαμβάνονται ποσά «σαν καταβληθέντα»,  τα οποία όμως δεν είναι αποδοτέα στην 

πράξη, καθώς χρησιμοποιήθηκαν απο τον ΕΟΠΥΥ για συμψηφισμό του α εξαμήνου rebate & 

claw back  (πρόκειται για τον 5ο και 6ο του 2015 και μέρος του 10ου 2015). 

 Σε απάντηση ιατρού από το Υπουργείο σας σχετικά με την δυνατότητα χρησιμοποίησης του 

σημειώματος rebate & claw back του 2ου εξαμήνου του 2015 που έχει γνωστοποιηθεί στους 

παρόχους τον 4ο του 2016 δίνεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης του εν λόγω σημειώματος 

για αφαίρεση από τα έσοδα, δεν διευκρινίζεται όμως αν απαιτείται η έκδοση πιστωτικού 

τιμολογίου. Επίσης το 2014 επειδή πολλοί πάροχοι εξέδωσαν πιστωτικά τιμολόγια τα οποία 

κατέθεσαν στον ΕΟΠΥΥ και ο ΕΟΠΥΥ δεν τα δήλωσε στις συγκεντρωτικές του καταστάσεις 

δημιουργήθηκε ζήτημα κατά την διασταύρωση των φορολογικών παραστατικών (τιμολόγια). 

όλο αυτό το περιγραφόμενο ανεπίτρεπτο καθεστώς έχει δημιουργήσει πλήθος ζητημάτων 

κατά την υποβολή των δηλώσεων ρωτάμε τα εξής: 

 1) Απαιτείται η έκδοση πιστωτικών τιμολογίων για τις επιστροφές (rebate & claw back); αν 

ναι με ποιά ημερομηνία και αν ναι πως διασφαλίζεται η υποχρέωση της δήλωσής τους στις 

συγκεντρωτικές καταστάσεις από τον ΕΟΠΥΥ; καθώς το οικονομικό τμήμα του ΕΟΠΥΥ έχει 

την άποψη ότι δεν πρέπει να εκδοθούν. 

2) Πως θα διασφαλιστεί στο σύστημα taxis  πιθανή  ασυμβατότητα του συστήματος καθώς 

στην η βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα πιθανόν να φαίνονται 

εισπράξεις πολύ μεγαλύτερες από τα εισοδήματα του 2015 ( που είναι συναθροιζόμενα τα 

ποσά από τα εκδοθέντα τιμολόγια μέσα στο 2015), ενώ η εν λόγω βεβαίωση αφορά και 

εκκαθαρισμένα ποσά από το 2014. 

3) Γιατί πρέπει οι πάροχοι να φορολογούνται ποσά που δεν εισέπραξαν, καθώς η εκκαθάριση 

γινόταν στο 90% των ποσών και τα 10% οφείλονται αλλά δεν μεταφέρονται;  αυτό θα έχει και 

συνέπειες μεγαλύτερων ποσών καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. 
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Κατ’ οίκον θεραπείες 
 
 

Επιστολή του Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. προς την Διεύθυνση Έλεγχου & Εκκαθάρισης ΕΟΠΥΥ, με 

κοινοποίηση στον Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ, αναφορικά με την διενέργεια φυσικοθεραπειών κατ’ οίκον 

σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, όπου  επισημαίνονται τα ακόλουθα. 

  α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών 

Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ, « (…) α. Σε ασφαλισμένους που έχουν υποστεί πρόσφατα (εντός 

τριμήνου από την εμφάνιση του προβλήματος) αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και δεν έχουν 

νοσηλευθεί σε κλινική αποκατάστασης Νοσοκομείου ή Κ.Α.Α. ή Φ.Ι.ΑΠ. και δεν έχουν 

παρακολουθήσει πρόγραμμα αποκατάστασης ως εξωτερικοί ασθενείς σε Κ.Α.Α. ή Φ.Ι.ΑΠ., 

δύναται να χορηγούνται δώδεκα (12) συνεδρίες φυσικοθεραπείας το μήνα, σύμφωνα με ιατρική 

γνωμάτευση Νοσοκομείου ή κλινικής, η οποία θα επισυνάπτεται στο παραπεμπτικό και μέχρι έξι 

(6) μήνες.  

β. Σε σοβαρά κινητικά προβλήματα απότοκα πρόσφατων (εντός τριμήνου από την 

εμφάνιση του προβλήματος) κακώσεων νωτιαίου μυελού και κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων, 

σκλήρυνση κατά πλάκας, πολυριζονευρίτιδα GUILLAIN BARRE, σοβαρών νόσων του Κ.Ν.Σ. που 

δεν έχουν νοσηλευθεί σε κλινική αποκατάστασης Νοσοκομείου ή Κ.Α.Α. ή Φ.Ι.ΑΠ. και δεν έχουν 

παρακολουθήσει πρόγραμμα αποκατάστασης ως εξωτερικοί ασθενείς σε Κ.Α.Α. ή Φ.Ι.ΑΠ., 

δύναται να χορηγούνται δώδεκα (12) συνεδρίες φυσικοθεραπείας του μήνα, σύμφωνα με 

ιατρική γνωμάτευση Νοσοκομείου ή κλινικής, η οποία θα επισυνάπτεται στο παραπεμπτικό και 

μέχρι έξι (6) μήνες.  

γ. Σε πολυκαταγματίες ασφαλισμένους και σε όσους έχουν υποστεί πρόσφατα (εντός 

τριμήνου από την εμφάνιση του προβλήματος) σοβαρά κατάγματα, συγκάμψεις και έκτοπη 

οστεοποίηση, δεν έχουν νοσηλευθεί σε κλινική αποκατάστασης Νοσοκομείου ή Κ.Α.Α. ή Φ.Ι.ΑΠ. 

και δεν παρακολούθησαν πρόγραμμα αποκατάστασης ως εξωτερικοί ασθενείς σε Κ.Α.Α. ή 

Φ.Ι.ΑΠ., χορηγούνται δώδεκα (12) συνεδρίες το μήνα, σύμφωνα με ιατρική γνωμάτευση 

Νοσοκομείου ή κλινικής, η οποία θα επισυνάπτεται στο παραπεμπτικό και μέχρι δύο (2) μήνες το 

ανώτερο.  

Για τους ασθενείς των περιπτώσεων α, β και γ που έχουν νοσηλευθεί σε κλινική 

αποκατάστασης Νοσοκομείου ή Κ.Α.Α. ή Φ.Ι.ΑΠ. ή έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα 

αποκατάστασης ως εξωτερικοί ασθενείς στα ανωτέρω, δεν αποζημιώνονται. 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις α, β και γ δικαιολογείται η εκτέλεση των 

φυσικοθεραπευτικών πράξεων κατ' οίκον δώδεκα (12) συνεδρίες το μήνα και μέχρι έξι (6) μήνες 

με αποζημίωση δώδεκα (12) ευρώ τη συνεδρία, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία ως 

αναφέρεται ανωτέρω (…)». 
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Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, στην ειδική περίπτωση των προαναφερθέντων 

εδαφίων α’, β’ και γ’ δικαιολογείται η εκτέλεση έως 12 συνεδριών φυσικοθεραπείας κατ’οίκον 

ανά μήνα, με την υποχρέωση επισύναψης σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης στο οικείο 

παραπεμπτικό. 

Ελλείψει ειδικής μνείας και εξ αντιδιαστολής είναι δυνατόν να υποστηριχθεί, ότι κατά 

την συνήθη περίπτωση της εκτέλεσης δέκα (10) συνεδριών δύο (2) φορές τον χρόνο δεν 

απαιτείται η επισύναψη στο παραπεμπτικό της σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης, η οποία 

απαιτείται μόνον στις ειδικές περιπτώσεις των ως άνω εδαφίων α’, β’ και γ’.    

 
 

Αίτημα για αποστολή στοιχείων από τον ΕΟΠΥΥ 

 

Επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ για την ενημέρωση και την δυνατότητα αποστολής 

των οικονομικών στοιχείων των υποβολών του α’ τριμήνου του 2016 του ΚΑΕ 0.671.02 C1, και 

την  κοινοποίηση του ύψους των υποβολών του Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου του 

2016 που αφορούν τον Κ.Α.Ε 0.671.02 C1. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
31 Μαΐου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1536 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ                                                                                                         Αριθμ. Β2β/οικ.38642 
 

«Έλεγχος και εκκαθάριση δαπανών συμβεβλημένων παρόχων υγείας». 
 
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ31/Α/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 
διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 
β) Του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016», όπως έχει 
επικαιροποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου μόνου του Ν. 4127/2013(ΦΕΚ 50 Α΄) και ισχύει, 
καθώς και του άρθρου μόνου του Ν. 4263/2014 (ΦΕΚ 117 Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018». 
β) Του Ν. 4238/2014, (ΦΕΚ 38/Α/17-02-2014) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), 
αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και άλλες λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει. 
γ) Του άρθρου 90 παρ. 7α, 7β, 7γ και 7δ του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) «Μέτρα για την 
επιτάχυνση του Κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». 
ε) Του Π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178 Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» όπως ισχύει. 
στ) Του Π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173 Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» όπως ισχύει. 
ζ) Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄). 
η) Της αριθμ. Γ3γ/70907 υπουργικής απόφασης «Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
για τις προς αυτόν παρεχόμενες υπηρεσίες Υγείας από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους, 
ανά κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας». 
θ) Της αριθμ. Υ29/2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη», (ΦΕΚ 2168 Β΄). 
ι) Την αρ. Υ25/6-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη” (ΦΕΚ 2144 Β΄). 
2. Τo απόσπασμα του πρακτικού 411/Συν.276/11-5-2016 απόφασης του διοικητικού 
συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
3. Το αρ. ΔΑ1Ε/41/οικ.18346/16-05-2016 έγγραφο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Οικονομικών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 
Τον καθορισμό των αναγκαίων λεπτομερειών για την εφαρμογή της παρ. 7α, 7β, 7γ και 7δ του 
άρθρου 90 Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού 
έργου και άλλες διατάξεις» ως εξής: 
Άρθρο 1 
1. Οι συμβεβλημένοι πάροχοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. της παρ. 7α άρθρου 90 Ν. 4368/2016 αφού 
πραγματοποιήσουν τη μηνιαία ηλεκτρονική υποβολή των πράξεων τους, υποχρεούνται στην 
αποστολή του φυσικού αρχείου της υποβολής στον τόπο και με τον τρόπο που καθορίζει ο 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. βάσει του εκάστοτε προγραμματισμού του για την οργάνωση, αποθήκευση και 
επεξεργασία του φυσικού αρχείου των υποβαλλόμενων δαπανών των συμβεβλημένων 
παρόχων του σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στα παραρτήματα της 
παρούσας. 
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Η εν λόγω αποστολή πραγματοποιείται είτε με υπηρεσία μεταφοράς επί αποδείξει είτε με 
αυτοπρόσωπη υποβολή. 
2. Μετά την εφαρμογή της μεθόδου δειγματοληψίας όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
παρούσας, προκύπτει το δείγμα του φυσικού αρχείου που ελέγχεται από τα αρμόδια για τον 
ιατρικό και διοικητικό- οικονομικό έλεγχο όργανα του Οργανισμού, ως προς την νομιμότητα 
και την κανονικότητα τους, προκειμένου να εκκαθαριστούν οι εν λόγω δαπάνες σύμφωνα με 
την περί Δημοσίου Λογιστικού νομοθεσία. 
3. Μετά τον έλεγχο των αρχείων του καθορισμένου δείγματος, για τη νομιμότητα και την 
κανονικότητα των δαπανών από τα όργανα της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου 
εκδίδονται: 
α. Φύλλο Ιατρικού Ελέγχου Δαπανών (όπου αυτό απαιτείται) στο οποίο αναγράφονται 
απαραίτητα, εκτός των συνολικών στοιχείων της υποβολής, τα στοιχεία που ελήφθησαν 
υπόψη για τον ιατρικό έλεγχο και ειδικότερα:  
α1.Η συνολική αξία της δαπάνης του δείγματος, 
α2. Το ποσοστό του δείγματος, 
α3. Ο αριθμός των πράξεων του δείγματος, 
α4. Το ποσό περικοπών-μη αποδεκτών δαπανών από τον ιατρικό έλεγχο. 
Το Φύλλο Ιατρικού Ελέγχου διαβιβάζεται ηλεκτρονικά, μέσω του πληροφοριακού 
συστήματος, στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση για τον διοικητικό και οικονομικό έλεγχο 
του ιδίου δείγματος και τον υπολογισμό του αποτελέσματος της εκκαθάρισης του λογαριασμού 
δαπανών. 
Β. Φύλλο Διοικητικού Ελέγχου Δαπανών στο οποίο αναγράφονται απαραίτητα, εκτός των 
συνολικών στοιχείων της υποβολής, τα στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη για τον διοικητικό 
έλεγχο και ειδικότερα: 
β1. Η συνολική αξία της δαπάνης του δείγματος, 
β2. Το ποσοστό του δείγματος, 
β3. Ο αριθμός των πράξεων του δείγματος, 
β4. Το ποσό περικοπών-μη αποδεκτών δαπανών από τον διοικητικό έλεγχο. 
Γ. Πράξη εκκαθάρισης στην οποία αναγράφονται απαραίτητα, εκτός των συνολικών 
στοιχείων της υποβολής, το σύνολο των στοιχείων βάσει των οποίων προσδιορίστηκε το 
αποτέλεσμα της εκκαθάρισης και ειδικότερα: 
γ1. Το συνολικό αιτούμενο ποσό, 
γ2.Το ποσό περικοπών-μη αποδεκτών δαπανών του ιατρικού ελέγχου του δείγματος, 
γ3. Το ποσό περικοπών του διοικητικού-οικονομικού ελέγχου του δείγματος, 
γ4. Το συνολικό ποσό των περικοπών του δείγματος, 
γ5. Το ποσοστό (%)περικοπών του δείγματος, 
γ6. Το ποσό περικοπής στο σύνολο της υποβληθείσας δαπάνης και 
γ7. Το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης. 
Η πράξη εκκαθάρισης, που υπογράφεται από τους αρμόδιους υπαλλήλους της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης και τηρείται στο αρχείο της, με επισυναπτόμενη την εκτύπωση του Φύλλου 
Ιατρικού Ελέγχου, διαβιβάζεται στο Τμήμα Λογιστηρίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης και 
αφού ληφθεί υπόψη και το σύνολο των σχετικών με το λογαριασμό στοιχείων (παρακρατήσεις 
υπέρ τρίτων, εκχωρήσεις κ.λπ.) προσδιορίζει το ακριβές δικαίωμα ή την υποχρέωση του 
πιστωτή από την ανωτέρω απαίτηση. Σε περίπτωση περικοπής, το αναλυτικό περιεχόμενο του 
αποτελέσματος γνωστοποιείται στον πάροχο. O πάροχος δύναται, σε περίπτωση 
αμφισβήτησης, να υποβάλει αίτηση επανεξέτασης εντός τριών εργασίμων ημερών από 
ενημέρωσή τους. Η αίτηση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εξέλιξη της διαδικασίας 
εκκαθάρισης της εν λόγω υποβολής του παρόχου, ο δε έλεγχος δύναται να επεκταθεί στο 
σύνολο της υποβολής, εξετάζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2690/1999 και την 
εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, ενώ στη συνέχεια διαβιβάζεται αρμοδίως. 
4. Το λογιστήριο της Περιφερειακής Διεύθυνσης, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, 
οριστικοποιεί το σύνολο των μηνιαίων υποβολών των παρόχων της χωρικής της αρμοδιότητας 
ή κατηγορίας παρόχων, πλην των αναφερόμενων στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 της 
παρούσας, και αποστέλλει ηλεκτρονικό αρχείο στο Λογιστήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας για 
την ενταλματοποίηση των δαπανών. 
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Άρθρο 2 
1. Για τον έλεγχο και την εκκαθάριση των δαπανών των παρόχων υγείας (όπως αυτοί ορίζονται 
στο άρθρο 1 της παρούσας) εφαρμόζεται η μεθοδολογία εξαγωγής δείγματος από το σύνολο 
των υποβληθέντων στοιχείων με τη χρήση στρωματοποιημένης δειγματοληψίας, η οποία θα 
πραγματοποιείται από ομάδα που θα οριστεί από την Διοίκηση του οργανισμού. 
2. Ως στρωματοποιημένη δειγματοληψία ορίζεται η τεχνική δειγματοληψίας κατά την οποία 
κατηγοριοποιείται όλο το γενικό σύνολο διερεύνησης σε στρώματα και επιλέγεται ένα 
ανεξάρτητο τυχαίο δείγμα από κάθε στρώμα. 
3. Το συνολικό πλήθος των στρωμάτων προκύπτει ύστερα από την κατηγοριοποίηση και 
καταμερισμό των υποβληθέντων παραστατικών των παρόχων με βάση κριτήρια που αφορούν 
στο είδος, στην αξία και στη βαρύτητα, ανά κατηγορία δαπάνης. Τα κριτήρια αυτά 
καθορίζονται, συμπληρώνονται ή τροποποιούνται ανάλογα με τα αποτελέσματα που 
προκύπτουν από τη στατιστική επεξεργασία και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του 
ελέγχου. Η δειγματοληψία επί του εκάστοτε στρώματος δεν μπορεί να αφορά ποσοστό 
μικρότερο του πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού αριθμού των ενταχθέντων στο στρώμα 
δικαιολογητικών δαπανών ασφαλισμένων. Σε περίπτωση που από την ανωτέρω διαδικασία 
διαπιστωθεί (ανά στρώμα) ποσοστό μη αποδεκτών δαπανών ασφαλισμένων, το ποσοστό αυτό 
ανάγεται στο σύνολο του εκάστοτε στρώματος. 
Το άθροισμα των μη αποδεκτών δαπανών όλων των στρωμάτων που έχει προκύψει από την 
ανωτέρω διαδικασία (συμπεριλαμβανομένης της αναγωγής) περικόπτεται από την 
υποβληθείσα δαπάνη του παρόχου στην πράξη εκκαθάρισης. 
4. Η προαναφερθείσα διαδικασία που εφαρμόζεται για κάθε έναν πάροχο, για κάθε μήνα 
υποβολής, παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 
Ορισμοί και Μέθοδοι: 
δ: Ποσοστό δειγματοληψίας (το ποσοστό των υποβαλλομένων δικαιολογητικών δαπανών που 
θα ελεγχθούν, το οποίο κατ’ ελάχιστο είναι 5%). 
Ν: Συνολικό πλήθος υποβαλλομένων δικαιολογητικών δαπανών. 
κ: Ο αριθμός των στρωμάτων στα οποία υποδιαιρείται το συνολικό πλήθος υποβαλλομένων 
δικαιολογητικών δαπανών (μπορεί να λάβει οποιαδήποτε θετική ακέραια τιμή). 
Τεύχος Β’ 1536/31.05.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17803 
ε: Ελάχιστο πλήθος υποβαλλομένων δικαιολογητικών δαπανών που θα ελεγχθούν ανά στρώμα 
(κατ’ ελάχιστο 10). 
Νi: Συνολικό πλήθος υποβαλλομένων δικαιολογητικών δαπανών στο στρώμα i, όπου i=1,2,...,κ. 
ni: Μέγεθος τυχαίου δείγματος στο στρώμα i, για i=1,2,…κ, που προκύπτει από τον μαθηματικό 
τύπο 
ni= max[δ× Ni,ε]. 
n: Μέγεθος τυχαίου δείγματος στο σύνολο των πράξεων/νοσηλειών που υπέβαλε ο πάροχος, 
που προκύπτει από τον μαθηματικό τύπο n=n1+n2+…+nκ. 
Αi: Η συνολική αξία των υποβαλλομένων δικαιολογητικών δαπανών του στρώματος i για 
i=1,2,…κ. 
αi: Η συνολική αξία των υποβαλλομένων δικαιολογητικών δαπανών στο τυχαίο δείγμα του 
στρώματος i, για i=1,2,…κ 
πi: Η αξία των ολικών ή/και μερικών περικοπών επί των υποβαλλομένων δικαιολογητικών 
δαπανών στο τυχαίο δείγμα του στρώματος i, για i=1,2,…κ. 
pi: Το ποσοστό περικοπής στο τυχαίο δείγμα του στρώματος i, για i=1,2,…κ, που προκύπτει από 
τον 
μαθηματικό τύπο pi=(πi/αi). 
Πi: Η αξία που περικόπτεται από το στρώμα i, που προκύπτει από τον μαθηματικό τύπο 
Πi=(pi×Ai). 
Π: Συνολική Περικοπή στο σύνολο της υποβληθείσας Δαπάνης, που προκύπτει από τον 
μαθηματικό τύπο Π=Π1+Π2+…+Πκ. 
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Άρθρο 3 
1. Το φυσικό αρχείο ανά κατηγορία παρόχου πρέπει να περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά που 
αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, (φύλλα 12) τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο 
τμήμα της παρούσης κοινής υπουργικής απόφασης. 
2. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να ελέγξει οριστικά και να εκκαθαρίσει τις μη εκκαθαρισθείσες οφειλές 
του προς τους παρόχους του, πλην φαρμακοποιών και νοσοκομείων Ε.Σ.Υ, που αφορούν τα έτη 
2012-2015, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. Από την εφαρμογή της παρούσας 
εξαιρούνται όσοι έχουν ελεγχθεί ή είναι υπό έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του 
άρθρου 100 του Ν. 4172/2013 (Α΄167), όπως αυτό ισχύει σήμερα. 
Όλα τα χειρόγραφα δικαιολογητικά των παρόχων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ υποβάλλονται άπαξ 
σε αντίγραφα με την εισαγωγή του δικαιούχου στη δομή στον αντίστοιχο μήνα υποβολής 
δαπανών, ενώ τα πρωτότυπα κατατίθενται και διατηρούνται σε φάκελο του παρόχου στην 
αρμόδια ΠΕ.ΔΙ. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ καθορίζεται κάθε 
διαδικαστική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας και των παραρτημάτων αυτής. 
Στο φυσικό αρχείο που θα αποστέλλουν οι πάροχοι του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα 
τοποθετούν τη συγκεντρωτική κατάσταση των περιθαλπτόμενων Α.Μ.Κ.Α. και το τιμολόγιο 
παροχής υπηρεσιών. 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 

(ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 
ΕΚΠΥ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ) 

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
 

• Ηλεκτρονικά παραπεμπτικά θεραπευτικών ιατρικών πράξεων ή/και διαγνωστικών ιατρικών 
πράξεων ή/και συνεδρίες φυσικοθεραπείας, τα οποία θα φέρουν την υπογραφή και σφραγίδα 
του παραγγέλοντος ιατρού, του εκτελούντος ιατρού/φυσικοθεραπευτή, - καθώς και την 
υπογραφή του δικαιούχου. 
• Τιμολόγιο με το σύνολο του αιτούμενου ποσού. 
• Φωτοαντίγραφο της κάρτας Ε.Κ.Α.Α. ή του φύλλου του βιβλιαρίου Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., για την 
παροχή υπηρεσιών υγείας Π.Φ.Υ. σε πολίτες της Ε.Ε. 
• Ατομικό δελτίο χρέωσης ασθενή για την εκτελεσθείσα ιατρική πράξη για τους πολίτες της Ε.Ε. 
• Συγκεντρωτική κατάσταση ασφαλισμένων 
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 
 
 

Δημόσιος διάλογος για τη Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των 

Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, Κέντρα Αναφοράς σπάνιων παθήσεων και άλλες 

διατάξεις 

 
 

 

Το Κ.Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, στα πλαίσια του δημοσίου διαλόγου 

στο εν λόγω Προσχέδιο, κατέθεσε τις θέσεις του Π.Σ.Φ. για τη συμμετοχή φυσικοθεραπευτή 

στα Περιφερειακά Διατομεακά Συμβούλια: 

«2. Τα Περιφερειακά Διατομεακά Συμβούλια απαρτίζονται από τους εξής: 

(δ) Έναν (1) επαγγελματία ψυχικής υγείας (ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, λογοθεραπευτή, 

εργοθεραπευτή, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ, επισκέπτη υγείας, νοσηλευτή με ψυχιατρική ειδικότητα ή 

σε περίπτωση έλλειψης νοσηλευτή, ειδικό παιδαγωγό), ο οποίος υπηρετεί στις Μονάδες Ψυχικής 

Υγείας του άρθρου 5 παράγραφος 1 του ν. 2716/99 ή των νοσοκομείων του Ν.Δ. 2592/1953 και 

του ν. 1397/1983». 

Η προσθήκη αυτή κρίνεται απαραίτητη γιατί: 

1. Οι φυσικοθεραπευτές στελεχώνουν ήδη τις δημόσιες δομές ψυχικής υγείας και εξ αυτού δεν 

προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό της Κεντρικής Κυβέρνησης. 

2. Οι Έλληνες φυσικοθεραπευτές διδάσκονται στα τμήματα φυσικοθεραπείας των ΤΕΙ το 

γνωστικό αντικείμενο της φυσικοθεραπείας σε άτομα με ψυχικά νοσήματα τουλάχιστον τα 

τελευταία 6 έτη, άρα έχουν και την σχετική επιστημονική κατάρτιση, αλλά και το εκ του νόμου 

δικαίωμα ενασχόλησης (Π.Δ 90/1995). 

3. Στα πλαίσια του Ν.Π.Δ.Δ «Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών» υπάρχει 

Επιστημονικό Τμήμα με διακριτικό τίτλο «Φυσικοθεραπεία στην Ψυχική Υγεία» από το 2014. 

Το εν λόγω Τμήμα έγινε στις 10/3/2016 μέλος της Διεθνούς Οργάνωσης για τη 

Φυσικοθεραπεία στην Ψυχική Υγεία (IOPTMH), αναγνωρισμένη σαν υποομάδα της 

Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας (W.C.P.T) από τον Ιούνιο του 2011. 

4. Σύμφωνα με τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα η κλινική και οικονομική 

αποτελεσματικότητα της επιστήμης της φυσικοθεραπείας στην αντιμετώπιση των ψυχικών 

διαταραχών είναι τεκμηριωμένη. 

5. Η εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας για τον ρόλο των φυσικοθεραπευτών στην ψυχική 

υγεία όπως περιγράφεται από τις κατευθυντήριες οδηγίες της IOPTMH είναι αναγκαία. 
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Αίτημα προς το Υπουργείο Υγείας για πρόσληψη φυσικοθεραπευτών 

 
 

 

Επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας, τον  Αν. Υπουργό Υγείας  και τον Πρόεδρο του ΚΕΕΛΠΝΟ 

για πρόσληψη φυσικοθεραπευτών.       

Είναι γνωστό το πρόβλημα που προέκυψε στη χώρα μας με την είσοδο των προσφύγων από 

τις εμπόλεμες ζώνες. 

Λόγω του φαινομένου, πολλοί συνάνθρωποί μας που αναγκάστηκαν να εγκατασταθούν 

προσωρινά στην πατρίδα μας αντιμετωπίζουν διαφόρων μορφών κινητικά προβλήματα, κάτι 

που διαπιστώθηκε και με επιτόπιες επισκέψεις μελών του Κ.Δ.Σ., στους χώρους φιλοξενίας. 

Επειδή, πιστεύουμε ότι οι φυσικοθεραπευτές, ανήκουν στις απαραίτητες υγειονομικές 

ειδικότητες που πρέπει να πλαισιώνουν τις ομάδες επαγγελματιών υγείας που θα 

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους συνανθρώπους μας στους διάφορους χώρους 

εγκατάστασης και φιλοξενίας, παρακαλούμε όπως προβείτε στην πρόσληψη και ικανού 

αριθμού φυσικοθεραπευτών που θα συνδράμει στο σπουδαίο έργο της ομάδας 

επαγγελματιών υγείας. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 



 

36 
 

Συμμετοχή του Π.Σ.Φ. σε κινητοποιήσεις

 

Ο ΠΣΦ στήριξε την 48ωρη Πανελλαδική απεργία που είχαν κηρύξει τα συνδικάτα της χώρας 
για το ασφαλιστικό και φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκαν στην Βουλή με την μορφή 
του κατεπείγοντος, για να ψηφιστούν και κάλεσε τα μέλη του να συμμετέχουν στην 48ωρη 
απεργία και στις κινητοποιήσεις που οργάνωσαν τα συνδικάτα. 
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Εκπαιδευτικά θέματα 

  

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

Πανεπιστημίων 
 

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

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

 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας 
του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης με τίτλο «Νευρομυοσκελετική 
Φυσικοθεραπεία» που εγκρίθηκε με το ΦΕΚ 1694/τ. Β/14.08.2015. 
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 

 Μεταπτυχιακό σε «Οικονομικά και Διοίκηση Υγείας» του Τμήματος Οικονομικής 

Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς. 
 
Η συμπληρωμένη αίτηση και τα σχετικά επίσημα δικαιολογητικά υποβάλλονται καθημερινά 
στη γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης: Πειραιώς – Γραμματεία Τμήματος 
Οικονομικής Επιστήμης Καραολή και Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς (Κεντρικό κτήριο, 
ημιώροφος, γραφείο 110) Τηλ.: 210 4142077, 210 4142080 Fax : 210 4142346 email: 
kkouts@unipi.gr. Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.msc-hem.gr/

 Προκήρυξη Π.Μ.Σ. 

"Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων και Εφήβων" 2016-2017 

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών «Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων και Εφήβων», διάρκειας 3 
ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Ειδίκευσης (ΜΔΕ). 
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Το Πρόγραμμα καλεί τους ενδιαφερόμενους πτυχιούχους ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ) 
ενδεικτικά προερχόμενους από τα Τμήματα Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Επισκεπτών Υγείας, 
Μαιευτικής, Φυσικοθεραπείας να υποβάλλουν αίτηση για το ακαδ. έτος 2016-2017, μέχρι και 
την Παρασκευή 20 Μαΐου 2016. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις εισαγωγής, καθώς 
και τα έντυπα υποβολής θα βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.med.uoc.gr/4_2_11_gr.php 

Γραμματεία ΠΜΣ: τηλ. 2810-394526/394615/394868, e-mail: postgradsecr@med.uoc.gr 

Ο Διευθυντής Σπουδών, 

Γεώργιος Μπριασούλης, Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας Παίδων 

 Πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών 
του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης                               
«ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ» 

 
Υποβολή δικαιολογητικών στην παρακάτω διεύθυνση: 
Γραμματεία Ιατρικού Τμήματος ΔΠΘ, Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη 68100 τηλ. 2551030911 
Επικοινωνία για πληροφορίες: Γραμματεία ΠΜΣ : 
strokeduth@gmail.com , τηλ. /fax 2551030679, τηλ. 2551030491. 

 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ-ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ» ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, 

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ  

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας, καλεί κάθε 

ενδιαφερόμενο να υποβάλλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παρακολούθηση του 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Νευρολογικά νοσήματα- Σύγχρονη 

Πρακτική Βασισμένη σε Ενδείξεις».  

Η παρακολούθηση του ΠΜΣ «Νευρολογικά νοσήματα- Σύγχρονη Πρακτική Βασισμένη σε Ενδείξεις» 

απαιτεί την καταβολή διδάκτρων που προορίζονται για λειτουργικά έξοδα και ανέρχονται συνολικά 

στο ποσό των 4.000 ανά φοιτητή. Οι φοιτητές καταβάλουν 1000  το εξάμηνο σε δύο δόσεις. 

Ειδικότερα: πριν την εγγραφή κάθε εξαμήνου καταβάλλουν σε τραπεζικό λογαριασμό του ΤΕΙ Αθήνας 

τα μισά δίδακτρα (500 ) και εντός τριών μηνών τα υπόλοιπα δίδακτρα (500 ).  

Αίτηση υποψηφιότητας και βιογραφικό σημείωμα αποστέλλονται στη γραμματεία του προγράμματος 

από 1 Ιουνίου μέχρι 30 Οκτωβρίου 2016 μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ebnd@teiath.gr. Η 

γραμματεία του Προγράμματος εντός 5 εργασίμων ημερών αποστέλλει ηλεκτρονικά το πρωτόκολλο 

της αίτησης σε κάθε υποψήφιο.  

Η εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται υποχρεωτικά στη γραμματεία του Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας (Μητροδώρου 22-24, Αθήνα) και τα μαθήματα αρχίζουν τον 

Φεβρουάριο του 2017. Οι εγγεγραμμένοι στο Π.Μ.Σ. απολαμβάνουν όλων των ευεργετημάτων, τα 

οποία ορίζει η σχετική με τη φοιτητική ιδιότητα, νομοθεσία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 

με το Πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΠΜΣ στο 

http://www.teiath.gr/seyp/nursing_a/ebnd/ ή να απευθύνονται στο κιν: 6976882995 ή να γράφουν 

στο email: ebnd@teiath.gr. Εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ Δρ Χρυσούλα Τσίου 

Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής  

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 
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Δραστηριότητες Επιστημονικών Τμημάτων Π.Σ.Φ. 
 

 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 4ο Διήμερο Σεμινάριο του Τ.Κ.Α.Φ.Α. 

σε συνεργασία με το ΠΤ Ηρακλείου-Λασιθίου του ΠΣΦ 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 4ο Διήμερο Σεμινάριο του Τ.Κ.Α.Φ.Α. σε συνεργασία με το ΠΤ 

Ηρακλείου-Λασιθίου του ΠΣΦ, με θέμα ‘Φυσικοθεραπεία σε Καρδιοαγγειακούς, Αναπνευστικούς & 

Βαρέως Πάσχοντες Ασθενείς: Από τη Θεωρία στην Πράξη» στο Αμφιθέατρο της ΣΕΥΠ Ηρακλείου στις 

14-15 Μαΐου 2016.  

Το σεμινάριο περιελάμβανε υψηλού επιστημονικού επιπέδου ομιλίες και από τις 3 κατευθύνσεις 

(Καρδιοαγγειακή, Αναπνευστική και ΜΕΘ) ενώ για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκαν 3 δίωρα 

workshops αντίστοιχα από κάθε μια κατεύθυνση με μεγάλο ενδιαφέρον και ενεργή συμμετοχή. 

Ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε καταλυτική ομιλία και workshop με επίκεντρο τη ψυχοσωματική 

νοημοσύνη και την ανάπτυξη φυσικοθεραπευτικών δεξιοτήτων.  

Η άψογη συνδιοργάνωση του Τ.Κ.Α.Φ.Α.-ΠΣΦ με το ΠΤ Ηρακείου-Λασιθίου του ΠΣΦ ανέδειξε το 

σημαντικό ρόλο της καρδιοαγγειακής, αναπνευστικής και φυσικοθεραπείας στη ΜΕΘ δίνοντας το 

εφαλτήριο σε αρκετούς συναδέλφους για ενασχόληση με αυτούς τους τομείς της φυσικοθεραπείας.  

Διοικητικό Συμβούλιο Τ.Κ.Α.Φ.Α                          Οργανωτική & Επιστημονική Επιτροπή 4ου Σεμιναρίου 
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1η Επιστημονική Ημερίδα Αθλητικής Φυσικοθεραπείας. 

Θερμές Ευχαριστίες της Δ.Ε. του Ε.Τ. Αθλητικής Φυσικοθεραπείας προς όλους τους 

συμμετέχοντες υποστηρικτές της 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Επιστημονικού Τμήματος Αθλητικής Φυσικοθεραπείας (ΕΤΑΦ) του 

Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, επίσημου υποστηρικτή της Ολυμπιακής Ομάδας "ΡΙΟ 

2016", εκφράζει θερμές ευχαριστίες σε όλους όσους συνέβαλαν στην διοργάνωση της 1ης 

Επιστημονικής Ημερίδας Αθλητικής Φυσικοθεραπείας, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 

Σάββατο, 21 Μαΐου 2016 στο Αμφιθέατρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής με θέμα: 

«Αθλητικοί Τραυματισμοί, Πρόληψη, Αποκατάσταση και Κριτήρια Επανένταξης» 

Η Διοικούσα Επιτροπή ευχαριστεί θερμά: 

 ◦ την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) και τον Πρόεδρό της αξιότιμο κ. Σπύρο Καπράλο για την 

αμέριστη υποστήριξη στο επιμορφωτικό έργο του Επιστημονικού Τμήματος Αθλητικής 

Φυσικοθεραπείας του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, καθώς και τη δωρεάν 

παραχώρηση του Αμφιθεάτρου της ΕΟΕ για την πραγματοποίηση της ημερίδας. 

◦ τους αξιότιμους επίτιμους ομιλητές γιατρούς για την υποστήριξή τους επιστημονικού προγράμματος 

της ημερίδας και συγκεκριμένα: 

◾ τον Καθηγητή Ορθοπεδικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Αναστάσιο Γεωργούλη, 

◾ τον Καθηγητή Ορθοπεδικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Κωνσταντίνο Μαλίζο και 

◾ τον Διευθυντή Ορθοπεδικής Κλινικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών κ. Παντελή Νικολάου. 

◦ όλους τους αξιότιμους συμμετέχοντες Έλληνες και ξένους γιατρούς και φυσικοθεραπευτές ομιλητές, 

οι οποίοι με τις υψηλού επιστημονικού επιπέδου εισηγήσεις τους υποστήριξαν την ενδιαφέρουσα 

επιστημονική θεματολογία της ημερίδας, συμβάλλοντας διεπιστημονικά στην αναβάθμιση του κλάδου 

επαγγελματιών υγείας. 

◦ τον Πρόεδρο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος κ. Δημήτριο Σκουτέλη για την ευγενική συνεργασία 

και υποστήριξή του. 

◦ τους χορηγούς υποστηρικτές Amistim, Hanzaplast, Ostracon, Pharmasept και Pelmatografima Elite 

για την ευγενική τους συμμετοχή και άρτια συνεργασία. 

◦ το τεχνικό και λοιπό προσωπικό της ΕΟΕ για την εξαιρετική συνεργασία με το ΕΤΑΦ, καθώς 

φρόντισε για την άριστη οπτικοακουστική κάλυψη της ημερίδας. 

◦ όλους του συμμετέχοντες συνέδρους που τίμησαν με την συμμετοχή τους το ΕΤΑΦ, πέρα από κάθε 

προσδοκία. 

◦ όλους τους εθελοντές μας που πλαισίωσαν οργανωτικά και με ενθουσιώδη διάθεση την Διοικούσα 

Επιτροπή, βοηθώντας στην ομαλή διεξαγωγή της ημερίδας και κάνοντας το έργο της Δ.Ε. ακόμα πιο 

εύκολο. 
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Η Διοικούσα Επιτροπή, επίσης, ευχαριστεί θερμά όλους τους εκπροσώπους φορέων που απέστειλαν 

επίσημο χαιρετισμό: 

◦ τον Υφυπουργό Αθλητισμού αξιότιμο κ. Σταύρο Κοντονή 

◦ τον Πρόεδρο της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας και αρχηγό αποστολής της Ολυμπιακής Ομάδας 

«ΡΙΟ 2016» αξιότιμο κ. Ισίδωρο Κούβελο 

◦ τον Πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου αξιότιμο κ. Μιχάλη Βλασταράκο, 

◦ τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και Δήμαρχο Αμαρουσίου αξιότιμο 

κ. Γεώργιο Πατούλη, 

◦ τον Πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών αξιότιμο κ. Πέτρο Λυμπερίδη, 

◦ την Πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών αξιότιμη κ. Βούλα Κοζομπόλη, 

◦ την Υποδιευθύντρια του Διεθνούς Κέντρου Εκεχειρίας αξιότιμη κ. Ντόρα Πάλλη. 

Η Διοικούσα Επιτροπή ευχαριστεί, ακόμα, για την παρουσία τους αξιότιμους υπεύθυνους των 

Επιστημονικών Τμημάτων του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, Α΄ και Β΄ Αντιπροέδρους 

του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών αξιότιμο κ. 

Σπύρο Ρουμελιώτη και αξιότιμο κ. Ιωάννη Μαρμαρά. 

Τέλος, η Διοικούσα Επιτροπή απευθύνει ένα θερμό ευχαριστώ σε όλους τους μη επιφανείς συνεργάτες 

που σχεδίασαν εικαστικά και δημιουργικά την ημερίδα, συμβάλλοντας άριστα στην συνεπή διεξαγωγή 

της και εύχεται καλή επιτυχία στους αθλητές των ΧΧΧΙ Ολυμπιακών Αγώνων «ΡΙΟ 2016». 

                                                                       

 

Για τη Διοικούσα Επιτροπή 

Χρήστος Καρβουνίδης - Αντιπρόεδρος                 

Μιμή Μαρσέλλου - Γ. Γραμματέας 

Κωνσταντίνος Καλαμπάκας - Ταμίας 

Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος - Μέλος    
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Φωτογραφικό υλικό Ημερίδας 

 

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ. και μέλη της Δ.Ε. του ΕΤΑΦ στο Προεδρείο 

                       

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ. απονέμει τιμητική πλακέτα στον Πρόεδρο του Π.Ι.Σ. κ. Βλασταράκο 
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Ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α. κ. Πατούλης απευθύνει χαιρετισμό 

 

Συζητήσεις κατά τη διάρκεια της Ημερίδας μεταξύ των εκπροσώπων των Φορέων 
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Επιστημονική Ημερίδα Φυσικοθεραπείας 

Σκλήρυνση κατά Πλάκας, Νόσος του Πάρκινσον 

Μέθοδοι & τεχνικές Φυσικοθεραπείας 

 
Με ιδιαίτερη επιτυχία διοργανώθηκε στην Πάτρα, από το Π.Τ. Αχαΐας και Ηλείας του Π.Σ.Φ., 

Επιστημονική Ημερίδα Φυσικοθεραπείας, το Σάββατο, 21 Μαΐου 2016 στο Συνεδριακό 

Κέντρο του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας με θέμα Σκλήρυνση κατά Πλάκας, Νόσος του Πάρκινσον: 

Μέθοδοι και Τεχνικές Φυσικοθεραπείας. 

Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε με τη 

συνεργασία της Νευρολογικής 

Κλινικής του Πανεπιστημίου Πατρών 

και ιδιαιτέρως του Διευθυντή της, 

Καθηγητή κ. Παπαθανασόπουλου 

Παναγιώτη και τη συνεργασία 

εκπαιδευτικών του τμήματος 

Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Δυτικής 

Ελλάδας, οι οποίοι συνέδραμαν στην 

κατάρτιση του επιστημονικού 

προγράμματος. 

Οι εισηγητές, με ιδιαίτερο 

αντικείμενο την Νευρολογική Φυσικοθεραπεία, με τις υψηλού επιστημονικού επιπέδου και 

ενδιαφέροντος εισηγήσεις τους, ανέδειξαν τις μεθόδους Φυσικοθεραπείας στην 

αποκατάσταση των νευρολογικών ασθενών και ανέλυσαν τα πεδία εφαρμογών. 

Τις «μαραθώνιες» συνεδριάσεις παρακολούθησαν περί τους 150 φυσικοθεραπευτές, 

προερχόμενοι από την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι παρέμειναν μέχρι 

την λήξη των εργασιών και διέθεσαν 

επιπλέον χρόνο για την αξιολόγηση της 

Ημερίδας. 

Η Ημερίδα αξιολογήθηκε από τους 

συνέδρους, μέσω ανώνυμης φόρμας, 

κατά μέσο όρο ως «πολύ καλή», τόσο 

επιστημονικά όσο και οργανωτικά. 

Στην Ημερίδα παρευρέθηκαν και 

απηύθυναν χαιρετισμό ο Αναπληρωτής 

Πρόεδρος του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και 

υπεύθυνος Ακαδημαϊκών υποθέσεων Dr 

Σαλάχας Γεώργιος, ο Γεν. Γραμματέας 

του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ. 

Τριγώνης Ευάγγελος, ο Αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κ. Γεωργακόπουλος Παναγιώτης, η 

Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών κ. Μαστοράκου Άννα, ο Πρόεδρος του τμήματος 

Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας κ. Τσέπης Ηλίας, η Πρόεδρος της Ελληνικής 

Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας κ. Πέττα Γεωργία, ο Διοικητής του 

Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών κ. Πισιμίσης Θεόδωρο.  

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 
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Κατά την τελετή της επίσημης 

έναρξης της ημερίδας η Διοικούσα 

Επιτροπή του Π.Τ. Αχαΐας και 

Ηλείας βράβευσε τον 

φυσικοθεραπευτή Βασιλειάδη 

Γεώργιο.  

Ο Γεώργιος Βασιλειάδης, μέλος 

του Π.Τ. Αχαΐας και Ηλείας, 

αποφοίτησε το 1977 από την 

πρώτη σχολή φυσικοθεραπείας 

υπό την εποπτεία του Υπουργείου 

Παιδείας, τον "πρόγονο" των 

σημερινών ΤΕΙ, τα λεγόμενα 

ΚΑΤΕΕ (Κέντρα Ανώτερης Τεχνικής & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης).  

Το πτυχίο του Γεωργίου Βασιλειάδη έχει αύξοντα αριθμό 1. Από τα ΚΑΤΕΕ έχουν 

αποφοιτήσει συνολικά 581 φυσικοθεραπευτές. 
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ Π.Σ.Φ 

Υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης κάποιων στοιχείων του μητρώου μελών, για να γίνει αυτό θα 

πρέπει το μέλος να εισάγει στην παρακάτω διεύθυνση http://www.psf.org.gr/login.php τον AM 

(αριθμός μητρώου), την Ημερομηνία εγγραφής (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕ, π.χ. 22/02/1980) και το επίθετο 

(τουλάχιστον 3 χαρακτήρες) μετά την είσοδο μπορεί να τροποποιήσει: 

Α) Από τα βασικά στοιχεία μέλους τα πεδία με κίτρινο χρώμα: 

1) Τηλ. Κατοικίας  

2) τηλ. Κινητό  

3) email (εδώ δέχεται μόνο ένα email)  

4) ΑΦΜ  

5) Ημερομηνία γέννησης. 

Β) Από τα στοιχεία εργασίας μέλους τα πεδία με κίτρινο χρώμα: 

1) Εργασία (επαγγελματική ιδιότητα π.χ εργαστηριούχος ,Δ.Υ ,ιδιωτικός υπάλληλος κλπ) 

2) Διεύθυνση-πόλη-περιοχή 

3) Τ.Κ 

4) Τηλέφωνα εργασίας. Αυτά τα τηλέφωνα εμφανίζονται στην αναζήτηση-Σε εκείνες τις 

περιπτώσεις που θέλετε να εμφανίζεται και το κινητό σας προσθέστε το, μετά από το υπάρχον ,απλά 

πριν τον αριθμό θέσατε (την άνω παύλα από το πληκτρολόγιο) -  

Επειδή παρατηρήθηκε μεγάλος αριθμός συναδέλφων που έχει λανθασμένο email και επειδή 

θεωρείται σημαντικότατο στοιχείο του μητρώου παρακαλείστε όπως ελέγξατε την ορθότητά 

του. 

Τέλος παρακαλείστε όπως προσθέσετε-όλα τα μέλη- την ημερομηνία της γέννησής σας. 
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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 

mailto:ppta@otenet.gr

