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Προς τα μέλη μας 
 

 

Συνάδελφοι,  

Τις ημέρες που έρχονται ας αναλογιστούμε λίγο περισσότερο την προσφορά προς 

τον συνάνθρωπο, το λειτούργημα που κάνουμε και πόσο απαλύνουμε τον πόνο του και τον 

βοηθούμε να επανέλθει στις δραστηριότητες του. 

Ας σκεφτούμε την προσωπική προσφορά των μελών του Π.Τ. Αττικής προς τους 

πρόσφυγες ή την συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης από τα μέλη του Π.Τ. Θεσσαλονίκης 

και να αναλογιστούμε για λίγο το δράμα των ανθρώπων αυτών.  

Ας δούμε πόσο εύκολα κατασκευάζουν ενόχους, πόσο εύκολα μας φταίνε οι άλλοι 

και κυρίως οι αδύναμοι. Πως η κυρίαρχη τάξη ψάχνει για εξιλαστήρια θύματα να φορτώσει 

όλες τις κατηγορίες. Με τι μαεστρία τα ΜΜΕ μας σερβίρουν μόνο τις ειδήσεις που 

εξυπηρετούν τα συμφέροντα τους, και με τι ευκολία στοχοποιούν και καταδικάζουν όσους 

αντιδρούν.  

Ας διδαχτούμε από την ιστορία για το πόσο εύκολα το πλήθος λιθοβολεί και 

σταυρώνει τον διαφορετικό και τον κατατρεγμένο, θα δείτε σε πολλές ταινίες τις επόμενες 

μέρες πως η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία διώκει και σταυρώνει τους χριστιανούς ίσως να μην 

δείτε αλλά θα γνωρίζεται πως κατά τον μεσαίωνα και αυτοί έπραξαν τα ίδια, σε ομοίους με 

την ιερά εξέταση, και αλλόθρησκους με τις σταυροφορίες.   

Ας θυμηθούμε αφού τόσο εύκολα ξεχάσαμε οι περισσότεροι από εμάς τους  

παππούδες, γιαγιάδες ή γονείς μας που ήρθαν το ίδιο πρόσφυγες συνέπεια των 

επεκτατικών πολιτικών παιχνιδιών των ισχυρών, λιγότερο από εκατό χρόνια πριν.  

Ας συλλογιστούμε αυτές τις ημέρες την προσφορά και την θυσία προς το 

συνάνθρωπο άσχετα από το χρώμα, την γλώσσα ή την θρησκεία, την βασική διδαχή 

άλλωστε του χριστιανισμού.  

Εμείς που γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι να απαλύνεις τον πόνο του 

ανθρώπου ας το πράξουμε και με άλλους τρόπους και όχι μόνο με τα θεραπευτικά μέσα 

που διαθέτουμε. Μπορούμε να προσφέρουμε στους κατατρεγμένους για να δούμε τα 

παιδικά πρόσωπα να χαμογελούν. 

 

 

Αυτοσμίδης Δημήτρης 

Υπεύθυνος Εκδόσεων 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 
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Ημερολόγιο δράσεων Π.Σ.Φ. 
 

 

 

Συμμετοχή του Π.Σ.Φ. στο συλλαλητήριο της ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΠΟΕΔΗΝ και άλλων φορέων την 

Τετάρτη,9.3.2016  και συγκέντρωση ώρα 3.00 μ. μ. στην Πλατεία Συντάγματος ενάντια στις 

ασφαλιστικές αλλαγές. 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΔΕΔΥ 

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ 

Τετάρτη 9 Μάρτη 2016, στις 3:00μ.μ., στο Σύνταγμα 

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τους εργαζόμενους στο Δημόσιο και όλους τους πολίτες 

της Αττικής, στο Συλλαλητήριο που οργανώνεται από συνδικαλιστικούς και επιστημονικούς 

φορείς την Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2016, στις 3:00μμ, στο Σύνταγμα.  

Με τη συμμετοχή τους στα πρόσφατα συλλαλητήρια καθώς και στη μεγαλειώδη απεργιακή 

κινητοποίηση της 4ης Φεβρουαρίου, οι εργαζόμενοι Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, 

αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες, επιστήμονες, μικρομεσαίοι, συνταξιούχοι, άνεργοι, νέοι και νέες 

έδειξαν ότι απορρίπτουν τις προτάσεις της Κυβέρνησης για το ασφαλιστικό, που έρχονται να 

διαλύσουν ότι έμεινε όρθιο από το Δημόσιο Ασφαλιστικό Σύστημα. Οι προτάσεις αυτές δεν 

συνιστούν ασφαλιστική μεταρρύθμιση που θα σώσει την Κοινωνική Ασφάλιση, όπως η ίδια 

ισχυρίζεται. Κινούνται στην κατεύθυνση τήρησης των δεσμεύσεων που ανέλαβε η συγκυβέρνηση 

ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 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.  

Οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν και θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους το επόμενο χρονικό 

διάστημα στέλνοντας ηχηρό μήνυμα προς την Κυβέρνηση και τους δανειστές.  

Εάν η Κυβέρνηση τολμήσει να καταθέσει το νομοσχέδιο διάλυσης της Κοινωνικής Ασφάλισης θα 

προχωρήσουμε σε νέα Γενική Απεργία και άλλες μορφές πάλης όπως συλλαλητήρια, καταλήψεις 

δημοσίων κτηρίων κτλ για να ακυρώσουμε τα κυβερνητικά σχέδια.  

Η διάλυση της Κοινωνικής Ασφάλισης δεν θα περάσει!  

Με τους αγώνες μας μπορούμε να τους σταματήσουμε!  

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

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΣΕΕ 

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΙΣ 9 ΜΑΡΤΗ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 

 

Η ΓΣΕΕ, σε συνεργασία με τους συνδικαλιστικούς και επιστημονικούς φορείς της 

χώρας και μετά από πρόσφατη απόφαση της Εκτελεστικής της Επιτροπής, θα 

πραγματοποιήσει Συλλαλητήριο Διαμαρτυρίας την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016, στις 3 

το μεσημέρι στο Σύνταγμα. Η Συνομοσπονδία απαιτεί εδώ και τώρα την απόσυρση 

του ηθικά μη βιώσιμου και απαράδεκτου ασφαλιστικού νομοσχεδίου και έχει ήδη 

λάβει απόφαση για 48ωρη Γενική Πανελλαδική Απεργία, όταν και αν η κυβέρνηση 

προχωρήσει στην κατάθεση του επίμαχου νομοσχεδίου στη βουλή. Για τη ΓΣΕΕ η 

συνέχιση του αγώνα, έως ότου σταματήσει η δογματική εμμονή της κυβέρνησης 

στις μνημονιακές πολιτικές, είναι μονόδρομος.  

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΕΔΗΝ 

 

 Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕΔΗΝ, καλεί τους εργαζομένους σε δυναμική 

συμμετοχή στο Συλλαλητήριο που οργανώνεται από τους Συνδικαλιστικούς και 

Επιστημονικούς φορείς και συμμετέχει η ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2016 

και ώρα 3μμ στο Σύνταγμα. 

 Η πρόταση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ που διαλύει το Δημόσιο 

Ασφαλιστικό Σύστημα δεν θα περάσει. 

 Θα αγωνιστούμε για: 

 Δημόσιο και Κοινωνικό Χαρακτήρα της Ασφάλισης 

 Ένταξη των Υγειονομικών στα ΒΑΕ 

Θα συνεχίσουμε τον Αγώνα! 

Η διάλυση της Κοινωνικής Ασφάλισης δεν θα περάσει! 

Με τους αγώνες μας  μπορούμε να τους σταματήσουμε! 

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 

 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 

Το Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. στηρίζει την απόφαση των συνδικαλιστικών και επιστημονικών Φορέων, για 
απεργιακή κινητοποίηση εργαζόμενων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ελευθέρων 
επαγγελματικών και επιστημόνων, την Πέμπτη, 7 Απριλίου 2016 και καλεί τις Δ.Ε. των Π.Τ. του 
καθώς και τα μέλη να συμμετέχουν ενεργά στις κατά τόπους κινητοποιήσεις.  

Συνημμένο το σχετικό Δελτίο Τύπου της ΑΔΕΔΥ.                                                                                
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  

Οι εργαζόμενοι Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες, επιστήμονες, 

μικρομεσαίοι, συνταξιούχοι, άνεργοι, νέοι και νέες με τη συμμετοχή τους στα πρόσφατα 

συλλαλητήρια καθώς και στη μεγαλειώδη απεργιακή κινητοποίηση της 4ης Φεβρουαρίου, 

έδειξαν ότι απορρίπτουν τις προτάσεις της Κυβέρνησης για το ασφαλιστικό, που έρχονται να 

διαλύσουν ότι έμεινε όρθιο από το Δημόσιο Ασφαλιστικό Σύστημα. Οι προτάσεις αυτές δεν 

συνιστούν ασφαλιστική μεταρρύθμιση που θα σώσει την Κοινωνική Ασφάλιση, όπως η ίδια 

ισχυρίζεται. Κινούνται στην κατεύθυνση τήρησης των δεσμεύσεων που ανέλαβε η συγκυβέρνηση 

ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 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.  

Παράλληλα, σημαντικές νέες αυξήσεις σε άμεσους και έμμεσους φόρους περιλαμβάνει το 

«πακέτο» των δημοσιονομικών μέτρων που έχει αποφασίσει να εφαρμόσει η κυβέρνηση για να 

εξασφαλίσει την είσπραξη πρόσθετων φορολογικών εσόδων ύψους 2 δισ. ευρώ το 2016 και το 

2017.  

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εκτιμά ότι είναι αναγκαίο να προχωρήσουμε σε νέα 

παλλαϊκή κινητοποίηση το αμέσως επόμενο διάστημα κλιμακώνοντας τους κοινούς μας αγώνες. 

Για το σκοπό αυτό αποφασίσαμε να προκηρύξουμε νέα Απεργιακή κινητοποίηση την Πέμπτη, 

7 Απριλίου 2016. Προτείνουμε σε όλες τις συνδικαλιστικές, επαγγελματικές, 

επιστημονικές και συνταξιουχικές οργανώσεις να αποφασίσουν απεργιακή 

κινητοποίηση αυτή την ημέρα και να συνδιοργανώσουμε παλλαϊκά συλλαλητήρια σε 

όλες τις πόλεις της χώρας. Προκειμένου να συναποφασιστεί από όλους τους φορείς το 

κοινό πρόγραμμα δράσης για την επόμενη περίοδο σας καλούμε σε σύσκεψη την Τρίτη, 

29 Μαρτίου 2016 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (Φιλελλήνων & Ψύλλα 2).  

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 
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ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.Σ.Φ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 

 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών 

(Π.Σ.Φ.) θεωρεί ότι οι βασικές του 

αντιρρήσεις για το νέο ασφαλιστικό είναι οι 

κάτωθι: 

1) Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να 

συνδεθεί η ασφαλιστική εισφορά με το 

φορολογητέο εισόδημα γιατί: 

α) Ήδη με τις υπάρχουσες ασφαλιστικές 

εισφορές που τα μέλη του Π.Σ.Φ 

υποχρεούνται να καταβάλλουν στον Ο.Α.Ε.Ε, 

περίπου το 50% των μελών μας αδυνατεί να 

τις καταβάλει καθώς υπάρχουν τεράστια 

προβλήματα στην σχέση του Ελεύθερου 

επαγγελματία και συμβεβλημένου με τον 

ΕΟΠΥΥ λόγω της ασυνέπειας καταβολής 

δεδουλευμένων και της συνεχιζόμενης 

επιδεινούμενης σχέσης λόγω των 

επιστροφών (rebate & clawback) που 

υποχρεώνουν τον συμβεβλημένο 

φυσικοθεραπευτή να εργαζεται για 12 μήνες 

το χρόνο και να αποζημιώνεται για τους 6. 

Συγχρόνως όλες αυτές οι καθυστερήσεις 

καταβολής των 10 % των ετών 2012-2015 και 

της μη εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων 

οφειλών (που δημιουργήθηκαν προ τις 31-

12-2011) δημιουργούν πρόβλημα 

ρευστότητας. 

Θα πρέπει να αναφερθεί επίσης η 

υποχρέωση (λόγω της φορολογικής 

νομοθεσίας) της δήλωσης και της 

φορολόγησης ανείσπρακτων ποσών από τον 

ΕΟΠΥΥ, που διογκώνουν τεχνηέντως το 

φορολογητέο εισόδημα τους έτους, χωρίς να 

έχει εισπραχθεί. 

 

 

 

β) Η σύνδεση της ασφαλιστικής εισφοράς με 

το φορολογητέο εισόδημα δεν θα φέρει 

μετρήσιμα αποτελέσματα, γιατί θα 

επιβαρύνει μόνον αυτούς που πραγματικά 

δεν θα μπορούν να φοροδιαφύγουν (αυτούς 

δηλαδή που τα εισοδήματά τους δεν 

αποκρύπτονται-συμβεβλημένοι με τον 

ΕΟΠΥΥ), ενώ πολλά επαγγέλματα (η μεγάλη 

πλειοψηφία) θα αυξήσει τα αδήλωτα 

εισοδήματα, χαρακτηριστικό παράδειγμα 

που αποδεικνύει το παραπάνω επιχείρημα 

είναι ο Νόμος της μη εφαρμογή Φ.Π.Α σε 

επαγγελματίες με τζίρο κάτω των 10.000 

ευρώ ετησίως, είχε σαν αποτέλεσμα σε ένα 

χρόνο αυτοί να πολλαπλασιαστούν. 

γ) Μια μικρή αύξηση στις ασφαλιστικές 

εισφορές της τάξης του 10% των ήδη 

υπαρχόντων μπορεί να προβλεφθεί για 

έχοντες εισοδήματα πάνω από 50.000 ευρώ 

το χρόνο. 

2) Δεν πρέπει να δημιουργηθεί ένα ενιαίο 

ταμείο αλλά 3 ή 4 και να δημιουργηθεί ένα 

ενιαίου ταμείου επιστημόνων στο οποίο 

απαιτείται η συμμετοχή των 

φυσικοθεραπευτών που πρέπει να 

ενταχθούν αφού ανήκουν στους 

επιστήμονες υγείας. 

3) Σε καμιά  περίπτωση δεν πρέπει να 

εξαιρεθεί η έννοια της ανταποδοτικότητας 

συνδεδεμένη με την ατομική εισφορά στον 

ασφαλιστικό βίο του ασφαλισμένου. 

4) Τέλος δεν πρέπει να παρακαμφθεί ο 

επαναπροσδιορισμός των χορηγούμενων 

υψηλών συντάξεων σε εξόφθαλμες 

περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται 

στρεβλώσεις, που χορηγήθηκαν με 

χαρισματικές διατάξεις Νόμων. 
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ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 

 

Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συλλόγου 

Φυσικοθεραπευτών, στην συνεδρίασή του, στις 6 Μαρτίου 2016, αποφάσισε την 

πραγματοποίηση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του 

Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, κατόπιν σχετικού αιτήματος του 1/3 

του αριθμού των εκλεγμένων αντιπροσώπων της, το Σάββατο 9/4/2016, την ίδια 

ώρα στην Αθήνα, και ώρα 09.00-17.00, στην Αθήνα. 

Θέματα της Γ.Σ.Α. θα είναι:  

-  Σύμβαση Ε.Ο.Π.Υ.Υ.- Ε.Κ.Π.Υ. 

-  Ασφαλιστικό 
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ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ Π.Σ.Φ. ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 

Το Κ.Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών σε συνεργασία  και με Τμήματα 

Φυσικοθεραπείας που είναι ενταγμένα στα Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λαμίας και Αιγίου, αιτούνται 

την ένταξη του Τμήματος Φυσικοθεραπείας στις Σχολές Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίων, θεωρώντας 

ότι επιβάλλεται ο επανασχεδιασμός του εκπαιδευτικού χώρου γενικά, όσο και στην επιστήμη της 

Φυσικοθεραπείας, οι σπουδές της οποίας στην Ελλάδα έχουν ενταχθεί ατυχώς στην Τεχνολογική 

Εκπαίδευση των Α.Ε.Ι. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην Αγγλία 37 πανεπιστήμια παρέχουν πτυχίο Φυσικοθεραπευτή 

με δικαίωμα εγγραφής στον επαγγελματικό φορέα. Στην Ολλανδία οι σπουδές Φυσικοθεραπείας 

παρέχονται από 11 πανεπιστήμια με τετραετή κύκλο, ενώ στο Βέλγιο 7 πανεπιστήμια παρέχουν τον 

βασικό τίτλο σπουδών και για την άδεια άσκησης επαγγέλματος απαιτείται και μεταπτυχιακός κύκλος 

με χρόνο σπουδών τα 4-5 χρόνια. Στις Σκανδιναβικές χώρες το επίπεδο σπουδών είναι πολύ υψηλό με 

10 Πανεπιστήμια στη Δανία, 4 στη Νορβηγία, 3 στη Φινλανδία και 8 στη Σουηδία. Στην Αυστρία και 

στην Ελβετία η Φυσικοθεραπεία διδάσκεται σε Πανεπιστήμια, ενώ στη  Γερμανία το Πανεπιστημιακό 

επίπεδο εκπαίδευσης κυμαίνεται μεταξύ 7 και 9 εξαμήνων. Στην Ιταλία και Πορτογαλία επίσης 

υπάρχουν διάφορες ταχύτητες εκπαίδευσης, αλλά η ειδικότητα διδάσκεται και σε πανεπιστημιακό 

επίπεδο,  και στην Τουρκία 17 Πανεπιστήμια παρέχουν σπουδές στη Φυσικοθεραπεία. 

 

Το αναλυτικό έγγραφο για τα ανωτέρω που έχει κατατεθεί στον Υπουργό Παιδείας. 

 

Ένταξη του Τμήματος Φυσικοθεραπείας στις Σχολές Επιστημών Υγείας 

 

 Το Κ.Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συλλόγου  Φυσικοθεραπευτών σε συνεργασία  και με τα τέσσερα 

Τμήματα Φυσικοθεραπείας που είναι ενταγμένα στα Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λαμίας και Αιγίου, 

αιτούνται την ένταξη του Τμήματος Φυσικοθεραπείας στις Σχολές Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίων 

της χώρας, θεωρώντας ότι επιβάλλεται ο επανασχεδιασμός του εκπαιδευτικού χώρου, τόσο στην 

Ελλάδα γενικά, όσο και στην επιστήμη της Φυσικοθεραπείας, οι σπουδές της οποίας στην Ελλάδα έχουν 

ενταχθεί ατυχώς στην Τεχνολογική Εκπαίδευση (ΤΕ) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 
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Διεθνής και Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πρακτική  

 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην Αγγλία 37 πανεπιστήμια προσφέρουν πτυχίο Φυσικοθεραπευτή με 

δικαίωμα εγγραφής στον επαγγελματικό φορέα της Φυσικοθεραπείας, στο Chartered Society of 

Physiotherapy. Στην Ολλανδία οι σπουδές Φυσικοθεραπείας παρέχονται από 11 πανεπιστήμια με 

τετραετή κύκλο, ενώ στο Βέλγιο 7 πανεπιστήμια παρέχουν τον βασικό τίτλο σπουδών και για να πάρει 

κάποιος την άδεια άσκησης επαγγέλματος απαιτείται και Μεταπτυχιακός κύκλος που ανεβάζει το 

χρόνο σπουδών σε 4 με 5 χρόνια. Στις Σκανδιναβικές χώρες το επίπεδο σπουδών είναι πολύ υψηλό με 

10 Πανεπιστήμια στη Δανία, 4 στη Νορβηγία, 3 στη Φινλανδία και 8 στη Σουηδία. Στην τελευταία 

μάλιστα υπάρχουν πάνω από 300 φυσικοθεραπευτές που προχώρησαν στην απόκτηση Διδακτορικού 

τίτλου. Στην Αυστρία και στην Ελβετία η Φυσικοθεραπεία διδάσκεται σε Πανεπιστήμια, ενώ στη  

Γερμανία παρέχονται διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης με το Πανεπιστημιακό να κυμαίνεται μεταξύ 7 και 

9 εξαμήνων. Στην Ιταλία και Πορτογαλία επίσης υπάρχουν διάφορες ταχύτητες εκπαίδευσης, αλλά η 

ειδικότητα διδάσκεται και σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Τέλος, και στην Τουρκία υπάρχουν 17 

Πανεπιστήμια που παρέχουν σπουδές στη Φυσικοθεραπεία. 

 

Για να είναι εφικτή η εξαγωγή τεκμηριωμένης πρότασης σχετικά με την     εκπαίδευση των 

φυσικοθεραπευτών, αλλά κυρίως το επίπεδο των σπουδών Φυσικοθεραπείας στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση της Ελλάδας, πρέπει να ληφθούν κατά τη γνώμη μας υπόψη τα ακόλουθα: 

 

- η διεθνής εμπειρία και πρακτική: όπως διαμορφώνεται από την Παγκόσμια 

Συνομοσπονδία Φυσικοθεραπείας (WCPT-World Confederation of Physical Therapy, 

http://www.wcpt.org). Η WCPT δημιουργήθηκε το 1951 στην Κοπεγχάγη της Δανίας, ενώ σήμερα 

αποτελείται από 300.000 φυσικοθεραπευτές και εκπροσωπεί Συλλόγους από 101 χώρες. Έχει 

γνωμοδοτικό ρόλο στα Ηνωμένα Έθνη και επίσημη σχέση με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. 

 

- η Ευρωπαϊκή εμπειρία και πρακτική: όπως διαμορφώνεται από τις αποφάσεις των 

αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής ένωσης, κυρίως στο θέμα του Ενιαίου Χώρου της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης που προδιαγράφτηκε από τη Συνθήκη της Μπολόνιας, καθώς και τις μετέπειτα 

αποφάσεις. 

 

- η Ελληνική εμπειρία και πρακτική: όπως διαμορφώνεται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο 

Φυσικοθεραπευτών, που λειτουργεί ως ΝΠΔΔ, σύμφωνα με τον Ν. 3599/2007, άρθρο 1, παρ. 1 και με 

σκοπό «την προαγωγή και ανάπτυξη της Φυσικοθεραπείας ως ανεξάρτητης και αυτόνομης επιστήμης 

και την παροχή υπηρεσιών υψηλής στάθμης στο κοινωνικό σύνολο». 

 

- Οι ανάγκες της Ελληνικής Κοινωνίας: όπως καταγράφονται από την ίδια την Πολιτεία 

και στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ελλήνων πολιτών. 

 

- οι δυνατότητες των ήδη υπαρχόντων Τμημάτων Φυσικοθεραπείας: όπως αυτές 

καταγράφονται μέσα από την επίσημη αξιολόγησή τους. 

 

- οι ανάγκες της Ελληνικής νεολαίας: όπως αυτές εκφράζονται διαχρονικά, τόσο από την 

υψηλή ζήτηση των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας, όσο και από τον υψηλό βαθμό πρόσβασης που 

απαιτεί η εισαγωγή σε αυτά. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός αποφοίτων των Πανεπιστημιακών 

Σχολών που επιθυμούν να καταταγούν σε κάθε Τμήμα Φυσικοθεραπείας των Τ.Ε.Ι., είναι ιδιαίτερα 

σημαντικός (π.χ. το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας περίπου εκατό (100) υποψήφιοι ανά 

έτος για τέσσερις (4) μόνο διαθέσιμες θέσεις. 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 
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- η παγκόσμια εκπαιδευτική πρακτική: όπως διαμορφώνεται σε διάφορα κράτη και 

καταγράφεται επίσημα τόσο σε επιστημονικά περιοδικά, όσο και καταγραφές που υπάρχουν μέσω του 

διαδικτύου. 

 

- η επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα: όπως διατυπώνεται σήμερα μέσα στις 

επίσημες ηλεκτρονικές βάσεις επιστημονικών δημοσιεύσεων που αναφέρονται στην φυσικοθεραπεία 

(http://www.scopus.com/home.url). 

 

- Το επιστημονικό πεδίο της Φυσικοθεραπείας αποδεικνύεται και από την ύπαρξη 

αμιγώς Φυσικοθεραπευτικών επιστημονικών περιοδικών με σύστημα κριτών, τα οποία απαντώνται 

στις εγκυρότερες βάσεις δεδομένων όπως MEDLINE και EMBASE. 

 

- Ενδεικτικά επιστημονικά περιοδικά Φυσικοθεραπείας είναι:                                               

 Inter. J. of Physiotherapy & Rehabilitation                                                      

 Journal of physical therapy science                                                                                          

 Physical Therapy in Sport                                                                                 

 J. of Women's Health Physical Therapy                                                                                

 Journal of Manual and Manipulative Therapy                                                                    

 Pediatric Physical Therapy                                                                                                  

 J. of Orthopaedic & Sports Physical Therapy                                               

 Physical & Occupational Therapy in Geriatrics                                                                       

 Journal of Physiotherapy                                                                                                    

 Physical & Occupational Therapy in Pediatrics                                         

 Journal of Physical Therapy Science                                                                             

 Physical Therapy Products                                                                               

 New Zealand Journal of Physiotherapy                                                                                   

 Physical Therapy Reviews                                                                                                 

 Physical Therapy                                                                                                 

 Advances in Physiotherapy                                                                                                

 Physiotherapy                                                                                                      

 Australian Journal of Physiotherapy                                                                                      

 Journal of Geriatric Physical Therapy                                                                            

 Physiotherapy Research International    

 Journal of Neurologic Physical Therapy                                                                            

 Physiotherapy Theory & Practice         

                                                               

-  Η Επιστημονική Τεκμηρίωση Φυσικοθεραπευτικών Μεθόδων, ύστερα από εξονυχιστικό 

έλεγχο της μεθοδολογίας, δημοσιεύεται στη βάση http://www.pedro.org.au/. 

 

- ο σημαντικός αριθμός φυσικοθεραπευτών στην Ελλάδα που διαθέτουν 

μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών (στοιχεία από Πανελλήνιο Σύλλογο 

Φυσικοθεραπευτών, τελευταία καταγραφή 700 φυσικοθεραπευτές), ο οποίος δηλώνει την επιθυμία 

αλλά και την ικανότητα του κλάδου για συνεχή επιστημονική κατάρτιση, παρόλο που στον Ελλαδικό 

χώρο προσφέρονται δυστυχώς ανάλογες σπουδές μόνο σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και σε 

Πανεπιστήμια της αλλοδαπής. Μάλιστα, αξιοσημείωτο είναι ότι ένα μεγάλο ποσοστό των 

φυσικοθεραπευτών ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στο εξωτερικό ως υπότροφοι του ΙΚΥ 

λαμβάνοντας δηλαδή χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 
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Ενδελεχή μελέτη, των παραπάνω ενδεικτικών πηγών πληροφόρησης, δίνει τη δυνατότητα εξαγωγής 

των ακόλουθων συμπερασμάτων, για τον καθορισμό του  επιπέδου των σπουδών Φυσικοθεραπείας: 

 

1. Γνωστικό Αντικείμενο και Περιεχόμενο Σπουδών: «Φυσικοθεραπείας». 

 

 - Σύμφωνα με την παρ. 5 της Υ.Α. 65146/Ε5 (ΦΕΚ 915/14.07.2006, τ.Β): 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 καρδιοαγγειακό σύστημα. 

 

- Σύμφωνα με την Παγκόσμια Συνομοσπονδία Φυσικοθεραπείας, η Φυσικοθεραπεία παρέχει 

υπηρεσίες σε άτομα ώστε να καταφέρουν να αναπτύξουν, να διατηρήσουν και να αποκαταστήσουν 

μέγιστη δύναμη και λειτουργική ικανότητα κατά την διάρκεια της ζωής τους. Η Φυσικοθεραπεία 

περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών όταν δύναμη και λειτουργικότητα κινδυνεύουν από διαδικασίες 

όπως γηρατειά, η ασθένεια ή ο τραυματισμός. Μέγιστη και λειτουργική κίνηση είναι η πεμπτουσία του 

τι σημαίνει να είσαι υγιής. Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης πρέπει να αναφέρεται στην υγεία και στις 

κοινωνικές ανάγκες του εκάστοτε πληθυσμού-έθνους. Η Φυσικοθεραπεία είναι η υπηρεσία που 

παρέχεται μόνο από, ή υπό την καθοδήγηση και την επίβλεψη, ενός φυσικοθεραπευτή. Περιλαμβάνει 

την εξέταση/αξιολόγηση, την πρόγνωση, το σχέδιο της φροντίδας/παρέμβασης και την επανα-

αξιολόγηση/ αναθεώρηση.  

        

2. Αποστολή Τμημάτων  «Φυσικοθεραπείας».  

 

 - Σύμφωνα με την παρ. 5 της Υ.Α. 65146/Ε5 (ΦΕΚ 915/14.7.2006, τ. Β.): Αποστολή του 

Τμήματος Φυσικοθεραπείας είναι η προαγωγή, ανάπτυξη και μετάδοση των γνώσεων στην Τεχνολογία 

και την Επιστήμη της Φυσικοθεραπείας, με την κατάλληλη θεωρητική διδασκαλία, την ευρύτερη 

εργαστηριακή και Πρακτική Άσκηση και την τεχνολογική και εφαρμοσμένη έρευνα, ώστε να παρέχει 

στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια, που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευσή τους για την 

επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. 

 

 - Σύμφωνα με την Παγκόσμια Συνομοσπονδία Φυσικοθεραπείας, προτείνεται η 

φυσικοθεραπευτική εκπαίδευση να είναι Πανεπιστημιακού επιπέδου, τουλάχιστον τεσσάρων ετών, 

που θα αξιολογείται και θα πιστοποιείται από ανεξάρτητες αρχές. Το πρόγραμμα σπουδών πρέπει να 

είναι ικανό να μεταφέρει στους σπουδαστές τις γνώσεις και δεξιότητες που έχουν καθοριστεί για το 

φυσικοθεραπευτή σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα να τον καθιστούν ικανό να εργαστεί 

αυτόνομα. 

 

3. Το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή. 

 

 - Σύμφωνα με το Π.Δ. 90/95, την παρ. 5 της Υ.Α. 65146/Ε5 (ΦΕΚ 915/14.7.2006. τ. Β, και 

τον Ν. 4316, άρθρο 34/ΦΕΚ 270-24/12/2014) : οι πτυχιούχοι του Τμήματος με την ολοκλήρωση 

των σπουδών τους, αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να μπορούν με επάρκεια να προβαίνουν 

σε φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση του ασθενούς, να επιλέγουν, να οργανώνουν και να εκτελούν με 

ασφάλεια τις φυσικοθεραπευτικές πράξεις, που για κάθε περίπτωση ενδείκνυνται. «Οι πτυχιούχοι 

φυσικοθεραπευτές επιλέγουν και εκτελούν τις φυσικοθεραπευτικές πράξεις μετά από γραπτή 

διάγνωση ή γνωμάτευση του ιατρού και σύμφωνα με τις τυχόν οδηγίες του. Ως φυσικοθεραπευτικές 

πράξεις νοούνται τα μέσα, οι μέθοδοι και οι τεχνικές που διδάσκονται στα Τμήματα Φυσικοθεραπείας 

των Τ.Ε.Ι. και προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία». 
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Ν. 4316, άρθρο 34 

 

Επιλογή και εκτέλεση φυσικοθεραπτικών πράξεων 

 

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

«Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φυσικοθεραπείας των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 

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

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

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

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

κατά την κείμενη νομοθεσία.» 

 

 - Σύμφωνα με την Παγκόσμια Συνομοσπονδία Φυσικοθεραπείας, οι φυσικοθεραπευτές 

πρέπει να είναι κατάλληλοι να : (1) διεξάγουν μια γενική εξέταση/αξιολόγηση του ασθενή ή των 

αναγκών μια ομάδας ασθενών, (2) διατυπώνουν μια «διάγνωση», πρόγνωση καθώς και το σχέδιο 

παρέμβασης, (3) παρέχουν συμβουλές με βάση την εμπειρία τους και καθορίζουν πότε οι ασθενείς 

πρέπει να αναφερθούν σε έναν άλλο επαγγελματία υγειονομικής περίθαλψης, (4) εκτελούν ένα 

φυσικοθεραπευτικό πρόγραμμα πρόληψης/θεραπείας, (5) καθορίζουν τα αποτελέσματα των 

παρεμβάσεων/επεξεργασιών και (6) υποβάλλουν οδηγίες για αυτοδιαχείριση. 

 

Από τα παραπάνω στοιχεία, προκύπτουν αβίαστα τα ακόλουθα  συμπεράσματα: Η 

Φυσικοθεραπεία : 

 αποτελεί αναγνωρισμένη και συνεχώς αναπτυσσόμενη επιστήμη ενώ απαιτεί βαθιές 

θεωρητικές γνώσεις που οδηγούν τον κάτοχό τους στην αναγκαία τεκμηριωμένη εφαρμογή, 

 

 πραγματεύεται την υγεία και την ποιότητα ζωής του ανθρώπου ενώ εντάσσεται ως κλινική 

επιστήμη, στις επιστήμες υγείας όπως η Ιατρική, η Οδοντιατρική, Νοσηλευτική, Διατροφολογία, 

Ψυχολογία, κλπ. 

 

 κύριο χαρακτηριστικό της είναι η διαδικασία λήψης απόφασης σε κλινικό περιβάλλον, 

 

 απαιτεί συνεχή παραγωγή νέας γνώσης που (1) να συνδέεται με τον εκάστοτε πληθυσμό/έθνος 

και (2) να παράγει καινοτομίες – τεχνογνωσία, 

 

 είναι αναγκαία, ως παρεχόμενη υπηρεσία, διότι βελτιώνει το επίπεδο υγείας και ποιότητας 

ζωής, χαρακτηριστικά μιας αναπτυγμένης κοινωνίας, ενταγμένης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Συνεπώς, διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά ενός γνωστικού αντικειμένου της Πανεπιστημιακής 

Εκπαίδευσης (ΠΕ) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με κλινικό προσανατολισμό, όπου η 

τεχνολογική της κατεύθυνση υφίσταται «παραπλανητικά» και μόνο υπό το πρίσμα των κλινικών 

παρεμβάσεων που όμως απαιτούν εκτεταμένες θεωρητικές γνώσεις και διαδικασίες λήψης απόφασης. 

 

Πρόταση: 

- Η Φυσικοθεραπεία ως γνωστικό αντικείμενο πρέπει να υφίσταται στην 

Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση (ΠΕ) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με σκοπό την 

ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τον Ελληνικό Πληθυσμό καθώς και την βελτίωση 

της ποιότητας ζωής του. Η δραστηριοποίηση αυτού του Τομέα, μέσω της έρευνας και των 

μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, θα συμβάλλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της 

χώρας, στην παραγωγή καινοτομιών και τελικά στη ζητούμενη σήμερα «αριστεία» και σε αυτό τον 

τομέα. 
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- Η δυναμική των σήμερα υπαρχόντων Τμημάτων Φυσικοθεραπείας των Τ.Ε.Ι., η γενικότερη 

δραστηριοποίηση του επαγγελματικού χώρου της Φυσικοθεραπείας, σε συνδυασμό με τις επερχόμενες 

αλλαγές στην Ανώτατη Εκπαίδευση της χώρας, επιβάλλουν την άμεση ένταξη των ήδη 

υπαρχόντων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Φυσικοθεραπείας στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση (ΠΕ) των 

Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και συγκεκριμένα ως ανεξάρτητα Επιστημονικά 

Τμήματα στις Σχολές Επιστημών Υγείας. 

 

Κωδικοποίηση των προτάσεων: 

 

 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.      

    

 Το πρόγραμμα σπουδών των Φυσικοθεραπευτών διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά ενός 

γνωστικού αντικειμένου του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης με κλινικό 

προσανατολισμό που απαιτούνται εκτεταμένες θεωρητικές γνώσεις και διαδικασίες λήψης απόφασης. 

 

 Η πρακτική της Φυσικοθεραπείας βασίζεται στην επιστημονική τεκμηρίωση(evidence based 

physiotherapy). 

 

 Σύμφωνα με την Παγκόσμια Συνομοσπονδία Φυσικοθεραπείας (εκπροσωπεί  συλλόγους από 

101 χώρες, έχει γνωμοδοτικό ρόλο στα Ηνωμένα Έθνη και επίσημη σχέση τον Π.Ο.Υ.), προτείνεται η  

φυσικοθεραπευτική εκπαίδευση να είναι Πανεπιστημιακού επιπέδου, τουλάχιστον τεσσάρων ετών.  

 

 Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Η.Π.Α. τα Τμήματα Φυσικοθεραπείας είναι ενταγμένες στην 

Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση (ΠΕ) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Αυτό το συναντάμε, στο 

Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων, όπου ο Πανελλήνιος Σύλλογος 

Φυσικοθεραπευτών μετέχει με  εκπρόσωπό του, και οι φυσικοθεραπευτές της αλλοδαπής που 

προσέρχονται σε αυτό, είναι όλοι κάτοχοι πτυχίου φυσικοθεραπείας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 

(ΠΕ), οι οποίοι ισοτιμούνται τελικά στην Ελλάδα ως ΤΕ. 

 

 Είναι αξιοσημείωτο, ότι σημαντικός αριθμός αποφοίτων Πανεπιστημιακών Τμημάτων 

επιθυμούν να καταταγούν σε Τμήμα Φυσικοθεραπείας των Τ.Ε.Ι.    

  

 Σημαντικός αριθμός Φυσικοθεραπευτών διαθέτει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών. 

 

 Τα Τμήματα Φυσικοθεραπείας έχουν υψηλή ζήτηση από τους υποψηφίους των πανελλαδικών 

εξετάσεων  και ως εκ τούτου η βαθμολογία πρόσβασης είναι ιδιαίτερα υψηλή. 

 

 Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών είναι Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με το  Ν.3599/2007(ΦΕΚ 

176/1.10.2007,τ.΄ Α) και ως σκοπό έχει «την προαγωγή και ανάπτυξη της Φυσικοθεραπείας ως 

ανεξάρτητης και αυτόνομης επιστήμης  και την παροχή υπηρεσιών υψηλής στάθμης στο κοινωνικό 

σύνολο».   
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗ  

κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Π.Σ.Φ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ – ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ HCB. 

 

 
Ξεκίνησε στις 30/3/2016 η έρευνα του Βαρόμετρου Επαγγελματιών Φυσικοθεραπευτών -Βαρόμετρο HCB.  

Σας παρακαλώ να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να συμπληρώσετε το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, το οποίο 

σας έχει αποσταλεί.  

Όσοι συνάδελφοι δεν έχουν λάβει κωδικό πρόσβασης στο ερωτηματολόγιο και επιθυμούν να συμμετάσχουν 

στην έρευνα, μπορούν να επικοινωνήσουν με το help desk του Βαρόμετρου HCB στο info@hc-barometer.gr 

στο τηλ. 210-7243950, προκειμένου να τους αποσταλεί σχετικός κωδικός.  

Η γνώμη σας και η εμπειρία σας είναι πολύτιμη για την έρευνά μας.  

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς  

Εκ μέρους του Κ.Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών  

Λυμπερίδης Πέτρος  

Πρόεδρος Κ.Δ.Σ. 
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    Συναντήσεις του Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. 
 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Π.Σ.Φ. ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΑ 
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  

ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ κ. ΠΑΥΣΑΝΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 

Την Δευτέρα, 21/3/2016, πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας του Π.Σ.Φ., με τον Γενικό 

Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Παιδείας, Παυσανία 

Παπαγεωργίου. Εκ μέρους του Π.Σ.Φ. παρευρέθηκαν ο Β΄ Αντιπρόεδρος, Γιάννης Μαρμαράς, ο Γεν. 

Γραμματέας, Ευάγγελος Τριγώνης, το μέλος του Κ.Δ.Σ., Γεώργιος Μπάκας και ο Νομικός Σύμβουλος 

του Π.Σ.Φ., Αλέξης Παραράς. 

 

Θέματα της συνάντησης ήταν η λειτουργία του Σ.Α.Ε.Π., η διευκόλυνση από την Πολιτεία των 

αντισταθμιστικών μέτρων του φυσικοθεραπευτικού επαγγέλματος που έχει αναλάβει ο Π.Σ.Φ. , η 

λειτουργία των Ι.Ε.Κ. και η διαδικασία Δια Βίου Εκπαίδευσης εκ μέρους του Π.Σ.Φ. 

 

Ο Γεν. Γραμματέα αντιλήφθηκε το πνεύμα και το γράμμα των προτάσεων του Π.Σ.Φ. και μας 

ενημέρωσε πως: 

 

• Επίκειται νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου για τη λειτουργία του Σ.Α.Ε.Π. Στη 

διαβούλευση για το θέμα θα μετέχουν και οι σχετικοί επαγγελματικοί φορείς 

 

• Απεδέχθη το αίτημα του Π.Σ.Φ. για τα αντισταθμιστικά μέτρα και σε συνεργασία με το 

συναρμόδιο Υπουργείο Υγείας και τον Π.Σ.Φ. θα προωθηθεί για υλοποίηση 

 

• Η λειτουργία των Ι.Ε.Κ. από το νέο ακαδημαϊκό έτος θα καθορίζεται από την κεντρική υπηρεσία 

του Υπουργείου Παιδείας και όχι από τις τοπικές διευθύνσεις. Απεδέχθη ως λογικά τα αιτήματα του 

Π.Σ.Φ. για την «ειδικότητα του βοηθού» και θα ακολουθήσει νέα συνεργασία μαζί μας 

 

• Για τη Δια Βίου Εκπαίδευση μας παρέπεμψε στον ΕΟΠΠΕΠ ώστε να διευθετηθεί το θέμα σύμφωνα 

με τις κείμενες νομικές διατάξεις. 
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ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟ                                                                                                                   

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ κα ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

 

Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών ζητά  με  σχετικό 

έγγραφό του συνάντηση με την Αν. Υπουργό Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά, ώστε να συζητηθεί  η 

λειτουργία των Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας και η στελέχωσή τους από πτυχιούχους 

φυσικοθεραπευτές. 

Σας καταθέτουμε τις αναλυτικές θέσεις του Συλλόγου μας για την οργάνωση και τη στελέχωση των 

Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας, με επιστολή που αποστείλαμε. 

Ειδικό σήμα λειτουργίας Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας 

 

Σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 1 του Νόμου 3498/2006 (Ανάπτυξη ιαματικού 

τουρισμού και λοιπές διατάξεις, ΦΕΚ Α΄ 230) «Μονάδες ιαματικής θεραπείας είναι ειδικές 

εγκαταστάσεις με κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό στις οποίες γίνεται χρήση ιαματικών φυσικών 

πόρων υπό ιατρική παρακολούθηση για λόγους υγείας (προληπτικούς ή θεραπευτικούς), φυσικής 

αποκατάστασης ή και αναζωογόνησης ιδίως με υδροθεραπεία, ποσιθεραπεία, εισπνοθεραπεία, 

ρινοπλύσεις, ατμόλουτρα, πηλοθεραπεία, καταιονισμούς ή άλλες επιστημονικώς αναγνωρισμένες 

μεθόδους». 

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1-2 του ιδίου ως άνω Νόμου, 

«1.Μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού - θερμαλισμού, κέντρα 

θαλασσοθεραπείας και κέντρα αναζωογόνησης λειτουργούν με ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο 

χορηγείται από τον Ε.Ο.Τ. και αναρτάται σε εμφανές κοινόχρηστο σημείο της επιχείρησης προσιτό στο 

κοινό, στο χώρο υποδοχής ή της κυρίας εισόδου.  

2. Με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται κατόπιν προτάσεως 

του Ε.Ο.Τ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι 

οικονομικές επιβαρύνσεις, η διαδικασία, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάθε αναγκαία 

λεπτομέρεια για την απόκτηση του ειδικού σήματος λειτουργίας από τις επιχειρήσεις της 

προηγούμενης παραγράφου». 

Κατ’εξουσιοδότηση των παραπάνω διατάξεων, εξεδόθη η υπ’αριθμ. 9833/26-05-2009 

Απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄ 1055), δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε 

σχετικός Κανονισμός περί του καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων λειτουργίας των 

Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας, των Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού και των Κέντρων 

Θαλασσοθεραπείας, καθώς και των οικονομικών επιβαρύνσεων, της διαδικασίας και των 

απαραίτητων δικαιολογητικών για την απόκτηση του ειδικού σήματος λειτουργίας τους. 
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Σύμφωνα, λοιπόν, με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ως άνω Κανονισμού, «Στις Μονάδες 

Ιαματικής Θεραπείας και τα Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού απασχολείται κύριο, διοικητικό και τεχνικό 

προσωπικό. Στο κύριο προσωπικό ανατίθεται η παροχή των υπηρεσιών, που προσφέρονται στη 

Μονάδα ή στο Κέντρο, σύμφωνα με τις άδειες που έχουν χορηγηθεί για την ίδρυση και τη λειτουργία 

του και τα τμήματα που λειτουργούν και αποτελείται από τους γιατρούς, τους αισθητικούς, τους 

λουτρονόμους, τους γυμναστές, τους φυσιοθεραπευτές, τους διαιτολόγους κ.λ.π., οι οποίοι πρέπει να 

κατέχουν αντίστοιχη επαγγελματική άδεια και εφόσον δεν προβλέπεται άδεια, αναγνωρισμένο πτυχίο 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την επιφύλαξη του άρθρου 12 παρ. 1 και τους βοηθούς τους, οι οποίοι 

πρέπει να κατέχουν πτυχίο ή βεβαίωση μεταδευτεροβάθμιας κατάρτισης ή πιστοποίηση από αρμόδιο 

φορέα».  

Εκ των ως άνω διατάξεων και ενόψει της φύσεως των υπηρεσιών που παρέχονται στα 

κέντρα ιαματικής θεραπείας και τουρισμού, ερμηνευτικώς θα έπρεπε να γίνει δεκτό, ότι είναι 

υποχρεωτική και απόλυτα δεσμευτική για την χορήγηση των σχετικών αδειών λειτουργίας η 

στελέχωση του προσωπικού και από φυσικοθεραπευτές, καθώς και ότι στα εν λόγω κέντρα θα 

πρέπει να ορίζεται ως υπεύθυνος ένας φυσικοθεραπευτής.  

Αντί αυτών, στην πράξη παρατηρείται το φαινόμενο τα συγκεκριμένα κέντρα, καίτοι 

παρέχουν ως επί το πλείστον υπηρεσίες αρμοδιότητας φυσικοθεραπευτών, να στελεχώνονται 

προεχόντως από λουτρονόμους, οι οποίοι προφανώς και στερούνται της δυνατότητας νομίμου 

εκτελέσεως φυσικοθεραπευτικών πράξεων, δοθέντος ότι δεν διαθέτουν τον ανάλογο 

επαγγελματικό τίτλο, ούτε, βέβαια, την σχετική άδεια ασκήσεως του φυσικοθεραπευτικού 

επαγγέλματος. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να παρατηρηθεί, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 

παρ. 2 του Νόμου 3329/2005, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 34 του Νόμου 

4316/2014, «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».  

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, οι μόνοι δυνάμενοι να εκτελούν νομίμως και ασφαλώς 

φυσικοθεραπευτικές πράξεις είναι όσοι διαθέτουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών. Οποιαδήποτε 

αντίθετη πρακτική, ήτοι η εκτέλεση των ως άνω πράξεων από πρόσωπα που δεν διαθέτουν τα 

αντίστοιχα τυπικά προσόντα, πέραν των κινδύνων που εγκυμονεί για την δημόσια υγεία, συνιστά το 

αδίκημα της αντιποίησης επαγγέλματος.  

Ως εκ τούτου αίτημα και ταυτόχρονα απαίτηση του Π.Σ.Φ. αποτελεί η ρητή και 

αναμφισβήτητη καθιέρωση της υποχρεωτικής στελέχωσης όλων των κέντρων ιαματικού τουρισμού 

και των μονάδων ιαματικής θεραπείας με ικανό αριθμό φυσικοθεραπευτών, αναλόγως της 

δυναμικότητάς τους, ως προϋπόθεση για την έκδοση του ειδικού σήματος λειτουργίας τους. 

Επιπλέον, σκόπιμη και επιβεβλημένη κρίνεται και η ανάδειξη ενός φυσικοθεραπευτή ως 

επιστημονικά υπεύθυνου για την λειτουργία των παραπάνω κέντρων. 

Με την πεποίθηση ότι οι ως άνω προτάσεις μας συνάδουν πλήρως τόσο με την κείμενη 

νομοθεσία, όσο και με τα διδάγματα της φυσικοθεραπευτικής επιστήμης, αναμένουμε για τις δικές 

σας ενέργειες και παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.    
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ – ΙΕΕ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ 

 

 

 

Στις 29/3 πραγματοποιήθηκε η κοινή συνάντηση όλων των Ι.Ε.Ε και των παρόχων με τον Πρόεδρο 

και τους υπηρεσιακούς παράγοντες του ΕΟΠΥΥ. 

Τον Π.Σ.Φ εκπροσώπησε ο Α' Αντιπρόεδρος κος Ρουμελιώτης. 

Κατά την συνάντηση τέθηκαν τα ζητήματα που αφορούν την ολοκλήρωση των ελέγχων από τις ΙΕΕ 

και συγκεκριμένα την αποστολή των αποτελεσμάτων των ελέγχων σε παρόχους και ΕΟΠΥΥ, που δεν 

έχουν προχωρήσει στην εξόφληση των ΙΕΕ. 

Έγινε σαφές από τον Πρόεδρο ότι θα πρέπει άμεσα όσοι έχουν συμβληθεί με τις ΙΕΕ να προβούν σε 

τακτοποίηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων για να παραλάβουν τα πορίσματα τα οποία θα 

αποσταλούν και στον ΕΟΠΥΥ. 

Σε διαφορετική περίπτωση μετά τις 20 Απριλίου θα επιβαρύνονται με πρόστιμο 5% επί των 

υποβληθέντων μηνιαίων δαπανών. 

Για όσους δεν έχουν υπογράψει με τις Ι.Ε.Ε η εκκαθάριση των μηνιαίων δαπανών του έτους 2013 θα 

γίνει καθυστερημένα σε δεύτερο χρόνο και θα προβλεφθεί παρακράτηση 0,5% επί των μηνιαίων 

δαπανών. 
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Θέματα ΕΟΠΥΥ 
 

 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Π.Σ.Φ. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ κ. ΣΩΤΗΡΙΟ ΜΠΕΡΣΙΜΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ 2015 

 

Σύμφωνα  με το Άρθρο 100 του ν.4172/2013 «Εφαρμογή μηχανισμού αυτόματης 

επιστροφής»,  η μηνιαία δαπάνη του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) 

για διαγνωστικές εξετάσεις, νοσηλεία και φυσικοθεραπείες που παρέχονται από συμβεβλημένους 

ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 των εγκεκριμένων 

πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ που εγγράφονται στους οικείους Κωδικούς 

Αριθμούς Εξόδων (Κ.Α.Ε.). 

 

 Το υπερβάλλον ποσό αναζητείται εκ μέρους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τους συμβεβλημένους ιδιώτες 

παρόχους των ανωτέρω υπηρεσιών υγείας. Το ανωτέρω ποσό υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση, 

στη βάση της διαφοράς ανάμεσα στην προϋπολογισμένη και την πραγματική δαπάνη, μετά την 

αφαίρεση τυχόν επιστροφών (rebates), εκπτώσεων, και μη αποδεκτών δαπανών και 

καταβάλλεται από τους ως άνω συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, εντός μηνός 

από την πιστοποίησή του σε λογαριασμό τραπέζης που θα υποδείξει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

 

Από την ερμηνεία του παραπάνω άρθρου γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι για να υπάρξουν μη 

αποδεκτές δαπάνες θα πρέπει να διενεργηθεί έλεγχος των παραστατικών. 

Σύμφωνα με το άρθρο 90 του Ν.4386/2016 «Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να ελέγξει οριστικά και να 

εκκαθαρίσει τις μη εκκαθαρισθείσες οφειλές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους παρόχους του, πλην 

φαρμακοποιών και νοσοκομείων Ε.Σ.Υ., που αφορούν τα έτη 2012−2015, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο εδάφιο 1 του παρόντος», δηλαδή με δειγματοληπτικό έλεγχο στο 5% των 

υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. 

Λόγω της μεγάλης επιστροφής που έχουν υποστεί οι συμβεβλημένοι φυσικοθεραπευτές με τον 

ΕΟΠΥΥ για το α’ εξάμηνο του 2015 (σχεδόν 3 μήνες στους 6)  και επειδή αντίστοιχα μεγάλη 

αναμένεται και η επιστροφή για το β’ εξάμηνο του 2015, καθώς  με τον νέο Νόμο  επιτρέπεται  η 

εκκαθάριση με δειγματοληπτικό έλεγχο, καθίσταται δυνατή η εκκαθάριση των υποβαλλόμενων 

δαπανών από τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, θεωρούμε λογικό το αίτημα της πλήρους εκκαθάρισης του 

2015 ΑΜΕΣΑ, ούτως ώστε να μην επιβαρύνονται ΑΣΚΟΠΑ τα μέλη μας με παρακράτηση από τις 

υποβαλλόμενες δαπάνες των  μηνών του 2016. 

Πιστεύουμε ότι και λογικό και υλοποιήσιμο είναι το αίτημα και ως εκ τούτου περιμένουμε άμεσα 

τις αποφάσεις σας για την εντολή της εκκαθάρισης των υποβαλλόμενων δαπανών του 

2015. 
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ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ Π.Σ.Φ.                                                                                                                            
ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ 

 
 
 

Το Κ.Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, σε απάντηση του σχετικού εγγράφου 
της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ, όρισε τους εκπροσώπους του στην υποεπιτροπή για 
τους παρόχους φυσικοθεραπευτές: 
 
1. Λυμπερίδης Πέτρος, Πρόεδρος. 
2. Ρουμελιώτης Σπύρος, Α’ Αντιπρόεδρος. 
3. Σιδέρης Αλέξανδρος, μέλος. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ FACTORING 

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι, την Τρίτη, 22-3-2016, έγινε ευρεία σύσκεψη στα γραφεία της 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ υπό την προεδρία του Προέδρου του ΙΣΑ κ. Πατούλη Γεώργιου. Στη σύσκεψη 

από πλευράς των δανειοληπτών συμμετείχαν ο Ταμίας του ΙΣΑ και Πρόεδρος της ΠΟΣΚΕ κ. 

Πατσουράκος Φώτιος, ο Πρόεδρος της ΠΟΣΙΠΥ κ. Χατζηπαναγιώτου Θεόδωρος, ο Πρόεδρος του 

ΠΑΣΙΔΙΚ κ. Βουγιούκας Γεώργιος και ο Β’ Αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου 

Φυσικοθεραπευτών κ. Μαρμαράς Ιωάννης. Από πλευράς της Τράπεζας Πειραιώς συμμετείχε ο 

Σύμβουλος Διοίκησης της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος και η Διευθύνουσα 

Σύμβουλος & Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING κα. Βαρδακάρη Χαρίκλεια. 

 

Διαπιστώθηκε κοινή θέληση, και από τις δύο πλευρές, για άμεση και αλλά και ιδιαίτερα ευνοϊκή 

διευθέτηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων των παρόχων που εκπροσωπούμε έναντι της 

Τράπεζας. Ωστόσο, για να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες, τυπική αλλά αναγκαία 

προϋπόθεση είναι όσοι πάροχοι δεν έχουν μέχρι σήμερα αποστείλει στην Τράπεζα τα 

πληροφοριακά στοιχεία που τους έχουν επίσημα ζητηθεί από τον Νοέμβριο του 2015, να τα 

αποστείλουν το συντομότερο δυνατόν και, πάντως, όχι αργότερα από τις 10 Απριλίου (τελευταία 

ημερομηνία) στην Τράπεζα, διότι, αλλιώς, σύμφωνα με τις οδηγίες της Τράπεζας της Ελλάδος και 

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα θεωρηθούν ως “μη συνεργάσιμοι οφειλέτες” και η 

Τράπεζα δεν θα έχει πλέον δυνατότητα διαπραγμάτευσης μαζί τους. 

 

Η Τράπεζα εξέφρασε την έντονη επιθυμία της να συνεχίσει τη συνεργασία της με τον Υγειονομικό 

κόσμο και δεσμεύθηκε να εξαντλήσει κάθε δυνατό περιθώριο διευκόλυνσης προς επίτευξη της 

καταλληλότερης συμφωνίας με τους υγειονομικούς Φορείς, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις ειδικές 

συνθήκες υπό τις οποίες τελεί ο καθένας, οι δε Φορείς θα είναι σε διαρκή συνεννόηση και 

συνεργασία μαζί της, προκειμένου να παρεμβαίνει, όπου και όταν απαιτείται, για να συμβάλλει 

στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση του κοινού αυτού στόχου. 

     http://www.psf.org.gr/news_details.php?id=3837&catid=1 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ  
ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

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

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

υποβολή του μηνός Μαρτίου 2016. 

 
 

 

 
 
 

 
ΜΑΡΟΥΣΙ, 08.04.2016 
 

Ανακοίνωση 
 

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 

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

 

 
 
 

 
3. Μετά την συμπλήρωση των παραπάνω πεδίων εμφανίζεται στο μενού η επιλογή «Εκτύπωση 
Αυτοκόλλητου Κυτίου» και εκδίδεται η ετικέτα σε τόσα αντίτυπα όσααφορά ο «Αριθμός 
Κυτίων». Η εκτύπωση μπορεί να πραγματοποιηθεί όσες φορές επιθυμεί ο χρήστης. 
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4. Η ετικέτα θα επικολλάται στο φάκελο ή το κυτίο και θα αποστέλλεται στο Κέντρο 
Εκκαθάρισης. Η ετικέτα έχει την παρακάτω μορφή: 
 
 

 
 

Η παραλαβή των κυτίων και των φακέλων, καθώς και η έκδοση αποδεικτικού παραλαβής, στο 
Κτίριο του ΕΟΠΥΥ, Λ. Ειρήνης 54, Πεύκη ΤΚ 15121, θα αρχίσει από την Τετάρτη 20-04-2016 έως 
και την Μ. Πέμπτη 28-04-2016, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, από 09:00 – 15:00 και 
προκειμένου για την Μ. Πέμπτη 28-04-2016 από 09:00 – 13:00. 
 
Για την εξυπηρέτηση των συμβεβλημένων Προμηθευτών του ΕΟΠΥΥ, λόγω της αλλαγής της 
διαδικασίας αποστολής του φυσικού αρχείου, για τις υποβολές μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ 2016, δίδεται 
παράταση μέχρι την Μ. Πέμπτη 28-04-2016. 
 
Υπενθυμίζουμε ότι για πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω, παρακαλούμε επικοινωνήστε στα: 
 
 Για θέματα τεχνικής φύσεως και χρήσεως της εφαρμογής: 
Διεύθυνση Πληροφορικής στο email: edapy@eopyy.gov.gr 
 
 Για θέματα επιχειρησιακής φύσεως και διαδικασιών 
Διεύθυνση Ελέγχου και Εκκαθάρισης στο email: d18@eopyy.gov.gr 
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     Συμμετοχή του Π.Σ.Φ. σε εκδηλώσεις

 

 

 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών και το Π.Τ. Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και Χαλκιδικής 
συμμετέχει στη διοργάνωση ημερίδας που θα διεξαχθούν από κοινού με την Ελληνική Εταιρεία 
Χειρουργικής Ορθοπεδικής και Τραυματολογίας (ΕΕΧΟΤ) το Σάββατο, 12-03-2016 στο Ξενοδοχείο 
Anatolia της Θεσσαλονίκης. 

Η Ημερίδα πραγματοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος με την επωνυμία «Απόλλων», το οποίο 
θα υλοποιηθεί από την ΕΕΧΟΤ, τον ΠΣΦ και την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ). 

Αξιόλογοι συνάδελφοι από όλους τους χώρους Ορθοπεδικοί, Φυσικοθεραπευτές και Νοσηλευτές 
λαμβάνουν μέρος στην προσπάθεια αυτή ως ομιλητές. 

Ομιλητές Φυσικοθεραπευτές: Αυτοσμίδης Δημήτρης, Καρατζιούλα Νίκη, Κούτρας Γιώργος 

Συντονιστής του Προγράμματος από τον ΠΣΦ: Κούτρας Γιώργος , Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων του 
ΚΔΣ. 

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό της διεπιστημονικής ομάδας επαγγελματιών υγείας είναι δωρεάν. 
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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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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 
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Δραστηριότητες Επιστημονικών Τμημάτων Π.Σ.Φ. 

 

 

 

Διήμερο Σεμινάριο-Περιφερειακό Τμήμα Ηρακλείου - Λασιθίου και ΤΚΑΦΑ 

του Π.Σ.Φ., με θέμα: "Φυσικοθεραπεία σε Καρδιοαγγειακούς, Αναπνευστικούς & Βαρέως 

Πάσχοντες Ασθενείς: Από τη Θεωρία στην Πράξη", 14-15 Μαΐου 2016,Αμφιθέατρο ΣΕΥΠ, 

ΤΕΙ Ηρακλείου Κρήτης 

 
 

Αναλυτικό πρόγραμμα: http://www.psf.org.gr/news_details.php?id=3826&catid=10 
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Επιστημονικό Τμήμα «ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

 

Θέμα: Υλοποίηση ένταξης του Επιστημονικού Τμήματος «ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» στην IOPTMH  

 

Συναδέλφισσες / Συνάδελφοι, 

  

Στις 10 Μαρτίου 2016 στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης 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, 

συζητήθηκε ο φάκελος υποψηφιότητας του τμήματος.  

 

Η απόφαση ένταξης ήταν ομόφωνη, γεγονός ιδιαίτερα τιμητικό για το τμήμα μας, έτσι 

η Ελλάδα και οι Έλληνες / Ελληνίδες φυσικοθεραπευτές / τριες από τις 10-3-2016 

ανήκουν πια επίσημα και ισότιμα στην Παγκόσμια οικογένεια της ψυχιατρικής 

φυσικοθεραπείας. 

  

Συμμετείχαμε στην ψηφοφορία ανάδειξης νέου Δ.Σ της αλλά και συνδιαμορφώσαμε το 

παγκόσμιο μέλλον της φυσικοθεραπείας στην ψυχική υγεία για τα επόμενα 2 χρόνια. 

  

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους, που πίστεψαν στο όραμα μας. 

 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους εργάστηκαν για την υλοποίηση του. 

 

Η αρχή έγινε, τώρα όμως οι υποχρεώσεις μας μεγάλωσαν. Χρειαζόμαστε τις προτάσεις 

σας για την περαιτέρω ανάπτυξη αυτού του επιστημονικού πεδίου και στον Ελλαδικό 

χώρο αλλά και την ενεργό συμμετοχή σας. 

  

Όσοι / όσες επιθυμείτε να γίνεται μέλος στο Ε.Τ, μπορείτε να υποβάλλεται το αίτημα 

σας ηλεκτρονικά μόνον από την παρακάτω ιστοσελίδα:  

https://docs.google.com/forms/d/1Kyc3GM4WXZxDNSdT8rJFC_JV9mHPCQ2ldW2iSPQ

mXgE/viewform  

 

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε άλλη πληροφόρηση  

Για το Δ.Σ  

Η Πρόεδρος                                      Ο Γενικός Γραμματέας  

Έλλη Άννα Βεντούρα                     Σταύρος Σταθόπουλος 
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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


 

 

 


