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Προς τα μέλη μας 
 

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι 

Με αφορμή το 26ο επιστημονικό συνέδριο του Συλλόγου μας και τις εκδηλώσεις για 

τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Φυσικοθεραπείας, θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους 

την υποχρέωση που έχουμε προς τους ασθενείς μας, για διαρκεί ενημέρωση και 

επαγγελματική εξέλιξη. 

Οφείλουμε ως επαγγελματίες υγείας να ενημερωνόμαστε για τις εξελίξεις στην 

επιστήμη μας και να τις εφαρμόζουμε στην κλινική μας πράξη με στόχο την προσφορά στους 

ασθενείς μας μιας θεραπείας βασισμένης στην τεκμηριωμένη έρευνα για το καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσμα. 

Σ αυτή την προσπάθεια, για διαρκή ενημέρωση, ο Σύλλογος προσπαθεί  να σταθεί 

αρωγός και εγγυητής για την ασφάλεια πρωτίστως των ασθενών και της δημόσιας υγείας. Ως 

αρωγός προς τα μέλη του, διοργανώνοντας επιστημονικές εκδηλώσεις γενικού και ειδικού 

ενδιαφέροντος, θεσμοθετώντας τα Επιστημονικά Τμήματα, διοργανώνοντας  το ετήσιο 

Επιστημονικό Συνέδριο, εκδίδοντας το επιστημονικό περιοδικό και συμμετέχοντας με 

αντιπροσώπους σε διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς. Ως εγγυητής φροντίζοντας να δώσει 

την αιγίδα του μόνο σ εκείνες τις επιστημονικές εκδηλώσεις που πληρούν αυστηρά 

επιστημονικά κριτήρια και δεν προσβάλουν το κύρος της φυσικοθεραπείας. 

Επειδή όμως οι σειρήνες για την εκπαίδευση των συναδέλφων είναι πολλές και 

αμφιβόλου προέλευσης θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας όταν πρόκειται να 

συμμετάσχετε σε ανάλογες διαδικασίες να ελέγξετε από ποιον προέρχονται; Είναι 

αντιπρόσωπος κάποιου διεθνούς  αναγνωρισμένου φορέα; Το πιστοποιητικό που θα πάρετε 

αναγνωρίζεται; Ποιος είναι ο εκπαιδευτής και με ποια ιδιότητα σας εκπαιδεύει; Τι από όλα 

αυτά είναι στα πλαίσια άσκησης του επαγγέλματος μας; Το κόστος είναι σχετικό και ανάλογο 

με τις παροχές; 

Για όλα τα παραπάνω ο Σύλλογος προσπαθεί να ελέγχει ότι απορρέει από αυτόν και να 

σας ενημερώνει για ότι περιέλθει στην αντίληψη του καθώς και να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες  όταν θεωρεί ότι θίγονται τα συμφέροντα του κλάδου.  

Σας καλούμε να συνεχίσετε την προσπάθεια σας για διαρκεί ενημέρωση και εξέλιξη, 

διερευνώντας πάντα την αξιοπιστία της παρεχόμενης γνώσης και φυσικά σας περιμένουμε 

όλους στο 26ο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας στις 25, 26 & 27 Νοεμβρίου 2016 

στην Αθήνα.  

 

 

 

 

Αυτοσμίδης Δημήτρης 

Υπεύθυνος Εκδόσεων  
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Ημερολόγιο δράσεων Π.Σ.Φ. 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2016 
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας 2016 
Εκδηλώσεις και Δράσεις από 01-07 Οκτώβρη 2016 

Κίνηση για την Υγεία 
Πρόσθεσε ζωή στα χρόνια σου 

 
Η Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας (ΠΗΦ) έχει καθιερωθεί και εορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 
Σεπτεμβρίου, ημέρα που ιδρύθηκε το 1951 η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Φυσικοθεραπευτών 
(World Confederation for Physical Therapy - WCPT)), η οποία συμπληρώνει φέτος 65 χρόνια ζωής. 
Η ημέρα αυτή σηματοδοτεί την ενότητα και την αλληλεγγύη της Φυσικοθεραπευτικής κοινότητας 
σε όλο τον κόσμο και έχει ως στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των συνανθρώπων μας 
σχετικά με την καθοριστική συμβολή του Φυσικοθεραπευτή στην βελτίωση της υγείας, της 
κινητικότητας, της ανεξαρτησίας τους και της ποιότητας ζωής. 
Από το 2008 η WCPT καθιέρωσε την «Κίνηση για την Υγεία» ως θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας 
Φυσικοθεραπείας. Οι Φυσιοθεραπευτές ως ειδικοί στην κίνηση και την άσκηση, με βαθειά και 
εμπεριστατωμένη γνώση των προδιαθεσικών παραγόντων, της παθολογίας και των πιθανών 
επιπτώσεων σε όλα τα ανθρώπινα συστήματα, είναι οι ιδανικοί επαγγελματίες για την επιλογή, 
προώθηση, καθοδήγηση, συνταγογράφηση και διαχείριση της άσκησης. Άσκηση που προάγει την 
υγεία, την ευεξία και την καλή φυσική κατάσταση. Φέτος, το μήνυμα της εκστρατείας της ΠΗΦ 
«πρόσθεσε ζωή στα χρόνια σου» απευθύνεται κυρίως στους ηλικιωμένους που δικαιούνται να 
έχουν όχι μόνο χρόνια πολλά αλλά γεμάτα ζωή και ζωντάνια. 
Ιδιαίτερα που αυτή τη χρονιά η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (World Health Organization- WHO) 
στην 69η Συνέλευσή της το Μάιο του 2016 υιοθέτησε μια Παγκόσμια Στρατηγική και ένα Σχέδιο 
Δράσης για την Γήρανση και την Υγεία 2016-2020 σύμφωνα με το οποίο ο καθένας μπορεί να 
απολαμβάνει την ανεξαρτησία του αλλά και την μακροζωία του με υγεία. 
Καθώς οι άνθρωποι μεγαλώνουν, δυσχεραίνεται η κίνηση τους και ταυτόχρονα μειώνεται η 
ποιότητα ζωής. Οι Φυσικοθεραπευτές, οι ειδικοί της άσκησης, της κίνησης και της λειτουργίας, 
μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση της κινητικότητα και της ανεξαρτησίας. 
Μέσα από συμβουλές και προγράμματα άσκησης, οι Φυσικοθεραπευτές βοηθούν τους 
ηλικιωμένους ανθρώπους να αποφύγουν μακροπρόθεσμα δυσλειτουργίες που μπορεί να τους 
καθηλώσουν. 
Διατηρώντας τους ανθρώπους δραστήριους και ανεξάρτητους για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα, η Φυσικοθεραπεία, σύμφωνα και με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), 
είναι μια καλή επένδυση, καθώς «επανεκπαιδεύει την ατομική ικανότητα, αυξάνει την 
ανεξαρτησία, βελτιώνει τη συμμετοχή και μπορεί να μειώσει το κόστος φροντίδας και 
υποστήριξης». 
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Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας: 
 

• Μειώνεται κατά 50% ο κίνδυνος κινητικού περιορισμού των ανθρώπων με φυσική 
δραστηριότητα. 

 
• Περισσότεροι από το 1/3 των ανθρώπων πάνω από 70 χρόνων αδυνατούν να 
ακολουθήσουν τις βασικές κατευθυντήριες οδηγίες για σωματική άσκηση. 
 

Οι Φυσικοθεραπευτές είναι οι ειδικοί στο να βοηθούν ανθρώπους που δεν μπορούν να 
ακολουθήσουν πρόγραμμα άσκησης –λόγω ασθένειας ή προχωρημένης ηλικίας– να γίνουν πιο 
δραστήριοι. Δουλεύουν με όλους τους ανθρώπους για να βελτιώσουν την κινητικότητα και 
λειτουργικότητά τους. 
Για το 2016 το ενδιαφέρον της WCPT εστιάζεται στην διατήρηση της κινητικότητας, της 
ανεξαρτησίας και της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ανθρώπων. Η πρόληψη των πτώσεων, της 
εμφάνισης αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και του κινδύνου εμφάνισης άνοιας μέσω της 
θεραπευτικής άσκησης είναι τα βασικότερα σημεία της φετινής εκστρατείας της ΠΗΦ. 
Οι ηλικιωμένοι που τον 21ο αιώνα θα αποτελούν την πλέον αναπτυσσόμενη ομάδα της 
ευρωπαϊκής κοινωνίας πρέπει να αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τη διακήρυξη αρχών των 
Ηνωμένων Εθνών για τους ηλικιωμένους που αναφέρεται στην ανεξαρτησία, τη συμμετοχή, τη 
φροντίδα, την καταξίωση και την αξιοπρέπεια. 
Πτώσεις – εγκεφαλικά επεισόδια – άνοια 
Οι πτώσεις από τις οποίες, σύμφωνα με πολλές μελέτες κινδυνεύουν οι ηλικιωμένοι, είναι η 
κύρια αιτία των θανατηφόρων τραυματισμών τους. Πτώσεις που όπως υποστηρίζουν 
εμπειρογνώμονες από όλη την Ευρώπη δεν μπορεί να θεωρηθούν ως αναπόφευκτη συνέπεια της 
γήρανσης. 
 
Σύμφωνα με έγκυρες έρευνες: 
 

 Το 32% του πληθυσμού πάνω από 70 χρονών έχουν μία πτώση ετησίως. 

 Από αυτούς που θα έχουν πτώση το 10-25% θα υποστεί ένα σοβαρό τραυματισμό. 

 Το κόστος των πτώσεων για το σύστημα Υγείας είναι εξαιρετικά υψηλό. 

 Η φυσικοθεραπεία με καθοδηγούμενα ατομικά προγράμματα ασκήσεων βρέθηκε ότι 
μειώνει τις πτώσεις κατά 32%. 

 Στόχος των δράσεων των Φυσικοθεραπευτών είναι η πρόληψη των πτώσεων μέσα 
από την ενημέρωση, την αξιολόγηση και την εφαρμογή στους ηλικιωμένους των 
βέλτιστων πρακτικών και των καταλληλότερων ασκήσεων για την αποφυγή των 
πτώσεων. 

 «Ο χρυσός κανόνας για την αποφυγή των πτώσεων και την ενίσχυση των οστών είναι 
να επενδύσουμε στη δύναμη και την ισορροπία» σύμφωνα με την Βασιλική 
Σακελλάρη, Καθηγήτρια Φυσικοθεραπείας στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, Ελληνίδα 
εκπρόσωπο του Δίκτυου Διάδοσης σχετικά με την Πρόληψη των Πτώσεων των 
Ηλικιωμένων (The Prevention of Falls Network for Dissemination -ΡroFouND). 

 Η εμφάνιση αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου (ΑΕΕ) είναι εξίσου σημαντικός 
κίνδυνος που διατρέχουν οι ηλικιωμένοι. 

 Κάθε χρόνο 5 εκατομμύρια άνθρωποι μένουν καθηλωμένοι και καθίστανται συχνά 
ανίκανοι λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου. 
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 Μια σωστά σχεδιασμένη θεραπευτική άσκηση μπορεί να βελτιώσει τη 
λειτουργικότητα του ηλικιωμένου και να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης εγκεφαλικού 
κατά 11-15%. 

 Ο ρόλος της φυσικοθεραπείας είναι σημαντικός τόσο για την πρόληψη των αγγειακών 
εγκεφαλικών επεισοδίων όσο και στην αντιμετώπιση των διαταραχών που 
προκύπτουν μετά. Όπως ανακοίνωσε στο 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας 
το μέλος του Επιστημονικού τμήματος Νευρολογικών Παθήσεων του ΠΣΦ 
Θεοδωρόπουλος Διονύσιος «μετά το ΑΕΕ η φυσικοθεραπεία μέσω των θεραπευτικών 
ασκήσεων μπορεί να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της όποιας αναπηρίας, να 
επανεκπαιδεύσει λειτουργικές δραστηριότητες όπως η βάδιση, η ισορροπία και ο 
χειρισμός των αντικειμένων, να βελτιώσει την ανεξαρτησία των ασθενών και την 
ποιότητα ζωής τους». 

 Η επιστημονική έρευνα οδήγησε στην επινόηση και εφαρμογή νέων μεθόδων και 
τεχνικών στην αντιμετώπιση των νευρολογικών διαταραχών ενός εγκεφαλικού έχει 
μειώνοντας σημαντικά όχι μόνο το χρόνο αποκατάστασης και επανένταξης των 
ατόμων αυτών στο κοινωνικό σύνολο αλλά ακόμη περισσότερο το συνολικό κόστος 
νοσηλείας και φροντίδας του αδύναμου Εθνικού Συστήματος Υγείας. 

 Η εμφάνιση της άνοιας που χαρακτηρίζεται από έκπτωση των νοητικών λειτουργιών 
και αυξάνεται με την ηλικία και κατατάσσεται ως η συχνότερη νευρολογική πάθηση 
(35,6 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως το 2010). 

 Η σωματική αδράνεια αναφέρεται ότι αυξάνει κατά 20% τον κίνδυνο εμφάνισης 
άνοιας. 

 Σύμφωνα με μελέτες 10 εκατομμύρια περιπτώσεις άνοιας θα μπορούσαν να 
αποφευχθούν κάθε χρόνο εάν οι ηλικιωμένοι ασκούνταν πιο συχνά. 

 Η αντιμετώπιση της άνοιας είναι θέμα πολυπαραγοντικό και πραγματοποιείται από 
ομάδα αποκατάστασης και όχι μεμονωμένα. Μέλος της ομάδας αυτής είναι και ο 
Φυσικοθεραπευτής. 

 Η φυσικοθεραπεία, όπως ανέφερε τον Ιανουάριο του 2016 στο 25ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο Φυσικοθεραπείας το μέλος του Επιστημονικού τμήματος Ψυχικής Υγείας του 
ΠΣΦ Στέφανος Πατσίρης, με όπλο της την άσκηση επιτυγχάνει την βελτίωση της 
φυσικής κατάστασης του ασθενή, του καρδιαγγειακού συστήματος, του ύπνου, της 
διάθεσης ενώ παράλληλα μειώνει τον κίνδυνο πτώσεων και συμβάλλει στην 
επιβράδυνση εξέλιξης της νόσου. Η άσκηση έχει επίδραση σε δομές και λειτουργίες 
του ανθρώπινου οργανισμού (κυρίως στο κεντρικό νευρικό σύστημα) σε επίπεδο 
φυσιολογίας, βιοχημείας και ψυχολογίας. Η εκτέλεση ασκήσεων οδηγεί σε αύξηση του 
μεταβολισμού, της οξυγόνωσης και της αιματικής ροής στον εγκέφαλο. Ο πιθανός 
μηχανισμός δράσης της σχετίζεται με την αυξημένη σύνθεση και απελευθέρωση 
νευροδιαβιβαστών και νευροτροφινών οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε 
νευρογένεση, αγγειογένεση και νευροπλαστικότητα. 

 Η φυσικοθεραπεία έχει 3 σημαντικούς πυλώνες στους οποίους εργάζεται σε 
περιπτώσεις ασθενών με άνοια που είναι η αξιολόγηση, ο σχεδιασμός και η εκτέλεση 
θεραπευτικών προγραμμάτων βελτιώνοντας την κινητικότητα, την ανεξαρτησία και 
την ποιότητα ζωής τους. 
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 Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών συμμετέχει και προτείνει δράσεις και 
εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα, οι οποίες θα υλοποιηθούν από τα Περιφερειακά Τμήματα 
τόσο στην Αττική όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα οι οποίες θα είναι πολυποίκιλες που 
θα αναδεικνύουν την Επιστήμη της Φυσικοθεραπείας, την χρησιμότητά της στους 
πληθυσμούς τόσο για την Αποκατάσταση της Υγείας όσο και για την πρόληψη 
παθήσεων και κακώσεων του Μυοσκελετικού συστήματος, του Κεντρικού Νευρικού 
συστήματος, του Καρδιοαναπνευστικού συστήματος καθώς και για την πρόληψη και 
βελτίωση των ψυχικών παθήσεων. 
 

Δράσεις του Π.Σ.Φ. 

 
Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Σ.Φ αποφάσισε να υλοποιήσει τις δράσεις του την 
εβδομάδα 01-07 Οκτωβρίου 2016 . 
Οι εκδηλώσεις ξεκινούν την 1η Οκτωβρίου που είναι η παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, δίνοντας 
το στίγμα του εορτασμού που απορρέει από το κεντρικό σύνθημα «πρόσθεσε ζωή στα χρόνια 
σου» και συνεχίζεται με εκδηλώσεις για την πρόληψη των πτώσεων, εγκεφαλικού επεισοδίου και 
εμφάνισης άνοιας. 
Εκτός από τις διάφορες εκδηλώσεις και δράσεις που θα οργανωθούν στις έδρες των 
Περιφερειακών τμημάτων με ομιλίες, διανομή ενημερωτικού υλικού, αξιολόγηση και επίδειξη 
ασκήσεων σε ηλικιωμένους οι Φυσιοθεραπευτές των Δημόσιων και Ιδιωτικών 
Φυσιοθεραπευτηρίων από 01-07 Οκτώβρη 2016 θα αξιολογούν και θα επιδεικνύουν δωρεάν 
προγράμματα άσκησης σε όλους τους ανθρώπους άνω των 65 ετών. 
 
Επιπλέον, το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου θα λάβουν χώρα οι εξής εκδηλώσεις:  
 
1. Hμερίδα με "Παθήσεις κορμού, άνω άκρων, κάτω άκρων στους εφήβους" διοργανώνεται στο 
Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, από το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και 
το Π.Τ. Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Κιλκίς του Π.Σ.Φ. http://www.psf.org.gr/psf-news-4084.htm 
2. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών –Π.Τ Σερρών συνδιοργανώνει με την Ελληνική 
Αρθροσκοπική Εταιρεία, ημερίδα στο ξενοδοχείο "Ελπίδα resort" με θέμα: "Σύγχρονες απόψεις 
στην αρθροσκοπική αντιμετώπιση και φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση – Ώμος – Γόνατο - 
Ποδοκνημική". http://www.psf.org.gr/psf-news-4126.htm  
3. Στο πλαίσιο του Προγράμματος Απόλλων 2016 διοργανώνεται η 7η Επιστημονική Ημερίδα, στα 
Ιωάννινα, στο ξενοδοχείο Grand Serai. http://psf.org.gr/panel/news1.php?id=4144. 
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Το έντυπο που εξέδωσε το ΚΔΣ για την ενημέρωση του κοινού

 

 

 

 

Μπορείτε να το βρείτε μαζί με τα υπόλοιπα υλικά στην ιστοσελίδα του συλλόγου 

http://psf.org.gr/psf-news-4098.htm 
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Η αφίσα για την προπαγάνδιση του μότο « ΠΡΟΣΘΕΣΕ ΖΩΗ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΟΥ»  

 

Μπορείτε να το βρείτε μαζί με τα υπόλοιπα υλικά στην ιστοσελίδα του συλλόγου 

http://psf.org.gr/psf-news-4098.htm 
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Θέματα ΕΟΠΥΥ 

Σχετικά με θέματα σφραγίδων επί των γνωματεύσεων και των παραπεμπτικών 

ΑΔΑ: ΩΣΒΩΟΞ7Μ-Ι7Ν 

Μαρούσι, 31/8/2016 

Αρ. Πρωτ.:Φ115/16/ΟΙΚ.33452 

 

1-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΟΠΥΥ 

2-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ, Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ 

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 8, 10431, ΑΘΗΝΑ (ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ) 

3 – ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΥΠΕ (ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ) 

4- ΔΝΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΕΟΠΥΥ 

 
Σχετ:  

1) Το Π.Δ. 87/1986 «Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης Νοσοκομείων» 

2) Η εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας Υ3/Γ.Π./οικ. 23726/17-3-2014«Διευκρινίσεις για την έναρξη 

λειτουργίας των Μονάδων Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ.) 

3 ) Το με αρ. πρωτ. 2481/13.2.2012 και 6475/1.3.2012 έγγραφα ΕΟΠΥΥ 

4) Το με αρ. πρωτ. 16362/10.4.2012 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ (τα έγγραφα ΕΟΠΥΥ είναι αναρτημένα στις 

ανακοινώσεις του ιστότοπου www.eopyy.gov.gr) 

 

 Α) Σχετικά με τις σφραγίδες των Παρόχων Δημοσίου Τομέα 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω 1) και 2) σχετικά, ορίζονται οι τύποι των σφραγίδων των Νοσοκομείων και 

των Μονάδων Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ., καθώς και του προσωπικού αυτών, προκειμένου τα εκδιδόμενα 

έγγραφα και γνωματεύσεις να φέρουν την δέουσα νομιμοποιητική ισχύ.  

Επομένως, τόσο τα παραπεμπτικά όσο και οι γνωματεύσεις, δεν εξαιρούνται των ανωτέρω διατάξεων 

και απαιτείται να φέρουν πέραν της σφραγίδας του θεράποντος ιατρού και μία τουλάχιστον από τις 

παρακάτω σφραγίδες: 

 

 Στρογγυλή σφραγίδα του Νοσοκομείου (Κρατικού ή Πανεπιστημιακού ή Στρατιωτικού) ή 

 Σφραγίδα της Κλινικής ή των εξωτερικών ιατρείων αυτών ή 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 
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 Στρογγυλή σφραγίδα της μονάδας υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. (Κέντρου Υγείας, περιφερειακού 

ιατρείου κά). 

 

 

Όλες οι ανωτέρω σφραγίδες, μπορούν να αντικατασταθούν από μία, επί της οποίας θα αναγράφονται 

τα πλήρη στοιχεία τόσο του φορέα όσο και του θεράποντα ιατρού και συγκεκριμένα: 

ΔΥΠΕ, ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΚΛΙΝΙΚΗΣ ή ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΔΥ, ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΒΑΘΜΟΣ (Δ/ντής, Επιμελητής κά), ή ΤΙΤΛΟΣ, ΑΜΚΑ, ΤΣΑΥ Ή ΑΣΜ (για 

στρατιωτικούς) 

 

Β) Σχετικά με τις σφραγίδες Παρόχων του Ιδιωτικού τομέα 

1. Οι σφραγίδες των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτών ιατρών, σύμφωνα με τα αρ. 3) σχετικά 

έγγραφα του ΕΟΠΥΥ, πρέπει να φέρουν τα εξής στοιχεία: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΜΚΑ, 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΣΑΥ, ή ΑΣΜ για τους στρατιωτικούς καθώς και την ένδειξη «ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ 

ΙΑΤΡΟΣ». 

2. Οι σφραγίδες των ιδιωτών ιατρών (Συνεργαζόμενων Θεραπόντων Ιατρών, Επιστημονικών 

υπευθύνων, Επιστημονικών Δ/ντών) των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικών πολυιατρείων και 

ιατρικών εταιρειών παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ., σύμφωνα με το 4) σχετικό έγγραφο ΕΟΠΥΥ, πρέπει να 

φέρουν τα εξής στοιχεία: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΜΚΑ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΣΑΥ, 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΘΕΡΑΠΩΝ ΙΑΤΡΟΣ ή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ, 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ καθώς και την ένδειξη « ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟΝ 

ΕΟΠΥΥ». 

3. Οι σφραγίδες των πιστοποιημένων ιδιωτών ιατρών, πρέπει να φέρουν τα στοιχεία που απαιτούνται 

από την Εφορία δηλ.: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ και ΤΗΛΕΦΩΝΟ, Α.Φ.Μ. και 

Δ.Ο.Υ. Το ΑΜΚΑ και ο Α.Μ. ΤΣΑΥ ή ο Α.Σ.Μ. του ιατρού εμφανίζονται σε αντίστοιχο πεδίο στο επάνω 

αριστερό τμήμα του ηλεκτρονικού παραπεμπτικού ή της γνωμάτευσης.  

Μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στο μεγαλύτερο 

μέρος των παροχών σε είδος, τόσο στα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά όσο και στις γνωματεύσεις, έχουν 

ενσωματωθεί ως υποχρεωτικά πεδία, πολλά από τα απαιτούμενα στις σφραγίδες στοιχεία.  

Επομένως, θεωρείται αυτονόητο ότι έλλειψη στοιχείου προκύπτει, όταν αυτό δεν μπορεί να συναχθεί 

καθόλου από το σώμα του εντύπου. Εφιστούμε την προσοχή στο στοιχείο της μονάδας 

συνταγογράφησης (ιδιωτικό ιατρείο, Κέντρο Υγείας κλπ), η οποία συμπληρώνεται στην ηλεκτρονική 

φόρμα και η οποία θα πρέπει να ταυτίζεται με την μονάδα υγείας ή την ιδιότητα (συμβεβλημένος 

ιατρός, πολυϊατρείο ή εταιρεία κ.λ.π.) που αναφέρεται στην σφραγίδα του παρόχου. 

Για την ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων και την απαρέγκλιτη εφαρμογή των οριζομένων, 

δίνεται προθεσμία ενός μηνός από την ημερομηνία του εγγράφου. Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι, η 

ίδια ακριβώς δεοντολογία ισχύει και εφαρμόζεται και στην συνταγογράφηση φαρμάκων. 

Τέλος, επισημαίνεται ότι, ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ το γνήσιο της υπογραφής του θεράποντα ιατρού καθώς και 

αριθμός πρωτοκόλλου στην περίπτωση των ηλεκτρονικών γνωματεύσεων - παραπεμπτικών, διότι η 

μεν διαδικασία της πιστοποίησης για παροχές ΕΚΠΥ, εξασφαλίζει την ταυτοποίηση του γνωματεύοντος 

ιατρού, ο δε αριθμός του γραμμωτού κώδικα, εξασφαλίζει την μοναδικότητα της συγκεκριμένης 

εγγραφής στο πληροφοριακό σύστημα. 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Σ. ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ 

ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 
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Απαντήσεις από τον ΕΟΠΥΥ επί ερωτημάτων σχετικά με θέματα σφραγίδων 

επί των γνωματεύσεων και των παραπεμπτικών 
 

 

 

 
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  

  

 Δ/ΝΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ    

 Ταχ. Δ/νση: Απ. Παύλου 12, Μαρούσι  

Ταχ.Κώδικα: 151 23  
  

 Πληροφορίες: Π.Τζώρτζη, Α. Αντωνούδη    

 Τηλ.: 210-8110849-859    

 Φαξ:210-8110870    

 E-mail: d8.t1@eopyy.gov.gr    

 

 
 ΘΕΜΑ: «Απαντήσεις επί ερωτημάτων σχετικά με θέματα σφραγίδων επί των 
γνωματεύσεων  
και των παραπεμπτικών»  
ΣΧΕΤ: Το με αρ.πρωτ.φ115/16/οικ.33452/31-8-2016 γενικό έγγραφο ΕΟΠΥΥ. 

 

Κατόπιν ερωτημάτων τα οποία έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας επί του ανωτέρω σχετικού, 

διευκρινίζουμε τα κάτωθι: 

1) Τα οριζόμενα ισχύουν για την έκδοση και θεώρηση των γνωματεύσεων και παραπεμπτικών, όταν 

αυτά εκδίδονται στα πλαίσια της παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και δεν αφορούν τα έγγραφα τα 

οποία περιέχονται στον φάκελο νοσηλείας. 

2) Για τους μη συμβεβλημένους παρόχους του ιδιωτικού τομέα, οι επιλογές για μονάδα 

συνταγογράφησης πρέπει να είναι «ιδιωτικό ιατρείο» ή «ιδιωτικό πολυϊατρείο» ή «ιατρική εταιρεία», 

ενώ για τους συμβεβλημένους αντίστοιχα οι επιλογές είναι «συμβεβλημένο ιατρείο» ή 

«συμβεβλημένο πολυϊατρείο» ή «συμβεβλημένη ιατρική εταιρεία» 

3) Ειδικότερα, οι συμβεβλημένοι πάροχοι, όταν δέχονται ασθενείς στα πλαίσια των 200 επισκέψεων 

θα πρέπει να επιλέγουν μονάδα συνταγογράφησης «ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ…..» και να χρησιμοποιούν την 

Μαρούσι, 27/9/2016  

Αρ. 
Πρωτ.:Φ115/17/ΟΙΚ./36967  

ΠΡΟΣ:  

1-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
ΕΟΠΥΥ  

2-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ  
Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ  

ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 8  

104 31 ΑΘΗΝΑ  

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 
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σφραγίδα, όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο Β1) του ανωτέρω σχετικού. 

4) Για συνταγογράφηση εκτός των 200 ασθενών, πρέπει να επιλέγουν μονάδα 
συνταγογράφησης «ΙΔΙΩΤΙΚΟ …….» και να χρησιμοποιούν την σφραγίδα με τα στοιχεία όπως 
αυτή περιγράφεται στην παράγραφο Β3 του ανωτέρω σχετικού.  

5) Οι γιατροί των δημόσιων δομών υγείας θα πρέπει να επιλέγουν την καταλληλότερη, από τις 
προτεινόμενες, μονάδα συνταγογράφησης και να ενσωματώσουν στην σφραγίδα τους την 
επωνυμία του φορέα, εφόσον αυτή δεν προκύπτει από άλλο πεδίο του παραπεμπτικού.  
Ειδικότερα για τους ελεγκτές ιατρούς, πέραν των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 
Α) του γενικού εγγράφου, θα πρέπει να προκύπτει ευκρινώς από την σφραγίδα, η ιδιότητά 
τους, εμφανίζοντας την λέξη «ΕΛΕΓΚΤΗΣ».  
Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι, οι οδηγίες αυτές, δόθηκαν στους ιατρούς μέσω ηλεκτρονικών 

μηνυμάτων. Αποτελούν προσπάθεια με στόχο ομοιογενείς κατά το δυνατόν εμφανίσεις επί των 

γνωματεύσεων και παραπεμπτικών, τόσο των μονάδων συνταγογράφησης όσο και των 

υπογραφών, και πάντως σε καμία περίπτωση τυχόν ελλείψεις επί μέρους στοιχείων δεν 

αποτελούν προϋποθέσεις για την μη αποδοχή αυτών. 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΡΗΓΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 

 

 

[2]  

Κοινοποίηση:  
(μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων)  
1) Γραφ. Προέδρου  

2) Γραφ. Αντιπροέδρου  

3) Γραφ. Γεν.Δ/ντή Οργάνωση&Σχεδιασμού  

 

Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας  
4) Συμβεβλημένοι πάροχοι (μέσω e-dapy)  
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Σχετική ανακοίνωση Π.Σ.Φ. 

Μετά από διευκρινήσεις από την αρμόδια Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., 
σχετικά με την εγκύκλιο για την χρήση σφραγίδων επί των παραπεμπτικών: 
1) Η εγκύκλιος θα ισχύσει για παραπεμπτικά που εκδίδονται από 1/10/2016. 

2) Η εγκύκλιος δεν υποχρεώνει αλλαγές στις σφραγίδες των συμβεβλημένων 
φυσικοθεραπευτών, οι οποίοι θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την σφραγίδα που 
χρησιμοποιούσαν μέχρι τώρα. 

3) Όσον αφορά την σφραγίδα των ελεγκτών, στην σφραγίδα θα πρέπει να αναφέρει την ΥΠΕ, 
τη μονάδα που υπηρετεί ο ελεγκτής (τίτλος νοσοκομείου ή την μονάδα υγείας ή κέντρο υγείας 
), το ονοματεπώνυμο ιατρού, τον βαθμό ή τίτλο, την ειδικότητα, ΑΜΚΑ, ΑΜ ΤΣΑΥ, και να 
γράφει "ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ", αυτό το τελευταίο μπορεί (αν δεν υπάρχει στην βασική 
σφραγίδα) να επισημαίνεται με πρόσθετη σφραγίδα που θα γράφει "ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ". 

Στην περίπτωση που δεν προκύπτει (φαίνεται ) από την σφραγίδα η ΥΠΕ και η ΜΟΝΑΔΑ 
ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.  

4) Όσον αφορά τον θεράποντα ιατρό ( παραπέμπον) και όταν: 

Α) το παραπεμπτικό εκδίδεται από Κρατική μονάδα (Νοσοκομείο , ΔΥ.ΠΕ, κέντρο υγείας) στην 
σφραγίδα του θα πρέπει να αναφέρει: την ΥΠΕ, τη μονάδα που υπηρετεί ο ιατρός (τίτλος 
νοσοκομείου ή την μονάδα υγείας ή κέντρο υγείας ), το ονοματεπώνυμο ιατρού, τον βαθμό ή 
τίτλο, την ειδικότητα, ΑΜΚΑ, ΑΜ ΤΣΑΥ.  

Αν αναφέρονται όλα τα παραπάνω στην σφραγίδα δεν χρειάζεται επιπλέον στρόγγυλη 
σφραγίδα. 
Στην περίπτωση που δεν προκύπτει (φαίνεται ) από την σφραγίδα η ΥΠΕ και η ΜΟΝΑΔΑ 
ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.  

Β) Στην περίπτωση που στο παραπεμπτικό (επάνω αριστερά ΜΟΝΑΔΑ: ) ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ: 
"ιδιωτικό ιατρείοʼ" η σφραγίδα του ιδιώτη ιατρού θα πρέπει να αναφέρει: 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΦΜ ΚΑΙ ΔΟΥ, και ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ενώ το ΑΜΚΑ , Ο Α.Μ ΤΣΑΥ 
ή ΑΣΜ για στρατιωτικούς γιατρούς φαίνεται πάνω αριστερά στο παραπεμπτικό και δεν 
απαιτείται. 

Γ) Στην περίπτωση που στο παραπεμπτικό (επάνω αριστερά ΜΟΝΑΔΑ: ) ΑΝΑΦΈΡΕΤΑΙ: 
"συμβεβλημένο ιατρείο" ή "συμβεβλημένο πολύϊατρειο" ή "συμβεβλημένη ιατρική εταιρεία" 
η σφραγίδα του συμβεβλημένου ιατρού θα πρέπει να αναφέρει: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΜΚΑ, Α.Μ ΤΣΑΥ ή ΑΣΜ για στρατιωτικούς γιατρούς, καθώς και την ένδειξη 
"ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΙΑΤΡΟΣ". 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις επισημαίνεται ότι η οποιαδήποτε σφραγίδα θα πρέπει 
να συνοδεύεται από την υπογραφή του Ιατρού ή του φυσικοθεραπευτή. 

Τέλος, στο πεδίο "υπογραφή ασφαλισμένου" θα πρέπει να υπογράφει ο ασθενής. 
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Επερώτηση Βουλευτών στον Υπουργό Υγείας για τα προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ 

 
 
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΔΙΕΥΘ.ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ 

Αριθ.Πρωτ. 8449 

Ημερομ.Κατάθεσης 21.09.2016 

 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 
 
ΠΡΟΣ  ΤΟΝ  ΥΠΟΥΡΓΟ  ΥΓΕΙΑΣ  κ.  Α.  ΞΑΝΘΟ 
 
Θέμα: Ο ΕΟΠΥΥ καθυστερεί τις πληρωμές του σε γιατρούς, διαγνωστικά κέντρα, 
φυσικοθεραπευτές και κλινικές 
 

Σε οικονομική ασφυξία οδηγούνται οι γιατροί, τα διαγνωστικά κέντρα, οι φυσικοθεραπευτές  
καθώς και οι κλινικές που είναι συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ, λόγω της μεγάλης 
καθυστέρησης στην αποπληρωμή τους. Είμαστε ήδη κοντά στον Οκτώβριο και από τον 
Μάρτιο δεν έχουν καταβληθεί οφειλές για τις επισκέψεις, τις εξετάσεις και τα νοσήλια. Παρά 
την καθυστέρηση στην αποπληρωμή τους, οι πάροχοι αυτοί οφείλουν να ανταπεξέρχονται 
κάθε μήνα στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, και μάλιστα καλούνται να πληρώσουν και 
clawback επί χρημάτων που δεν έχουν λάβει.   
Οφείλετε να αντιληφθείτε εγκαίρως, πως ο ιδιωτικός τομέας ασφυκτιά και υπάρχουν χιλιάδες 
εργαζόμενοι που περιμένουν να πληρωθούν για να επιβιώσουν. Σε διαφορετική περίπτωση 
οδηγείτε επαγγελματίες στη φυλακή. 
Σε προηγούμενη σχετική ερώτησή μας, απαντήσατε ότι ο λόγος καθυστέρησης ήταν η μη 
έκδοση της προβλεπόμενης βάσει του ν. 4368/2016  ΚΥΑ, που καθορίζει την διαδικασία και 
τον τρόπο ελέγχου των πληρωμών.  
Σημερινά δημοσιεύματα αναφέρουν, ότι λόγω προβλημάτων ρευστότητας στην καταβολή των 
συντάξεων, το ΙΚΑ θα καθυστερήσει την καταβολή των «κουτσουρεμένων» εισφορών του 6%, 
που παρακρατεί για λογαριασμό του ΕΟΠΥΥ.   
 
ΕΡΩΤΑΤΑΙ  Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
Προτίθεστε να προχωρήσετε στην άμεση εξόφληση των οφειλών προς τους γιατρούς, 

φυσικοθεραπευτές, τις ιδιωτικές κλινικές και  τα διαγνωστικά κέντρα, και ποιο το 

χρονοδιάγραμμα των ενεργειών σας; 

 
21/09/2016                 
ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 
 
ΚΕΛΛΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ                       Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ       Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  ΒΑΣΙΛΗΣ              ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ                Ν.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ          Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
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Επισήμανση προς τα μέλη για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές από ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΠ-ΟΤΕ

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές απο ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΠ-ΟΤΕ, θα 

πρέπει να εισέρχονται στο ε-δαπυ στο πεδίο εφαρμογές -ληξιπρόθεσμες οφειλές -(προσωπικά 

μηνύματα) στο οποίο αναφέρεται: 

 

Λίστα Προσωπικών Μηνυμάτων 

Μήνυμα 

 

Η παραλαβή των δικαιολογητικών, των παρόχων υγείας, που έχουν λάβει μήνυμα από το 

σύστημα, θα πραγματοποιείται από την Δευτέρα 17/10/2016. Μέχρι τότε, παρακαλείστε να 

παρακολουθείτε τα μηνύματά σας, για τυχόν αλλαγές. Ζητούμε την κατανόηση σας για την 

ταλαιπωρία. Ομάδα Ληξιπρόθεσμων Οφειλών ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΠ-ΟΤΕ και να παρακολουθούν 

την εξέλιξη του θέματος. 

  

Διευκρινήσεις για τη διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας και 

βεβαίωσης οφειλής από το Υπουργείο Οικονομικών 

 

http://www.psf.org.gr/psf-news-4172.htm 
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Προσφορές Εταιρειών Ταχυμεταφορών στην πρόσκληση ενδιαφέροντος του Π.Σ.Φ. για 

εκπτώσεις στα μέλη του αποστολής φακέλων στον ΕΟΠΥΥ 

 
Σας ενημερώνουμε ότι στην πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τις εταιρείες ταχυμεταφορών, για 

την αποστολή φακέλων των συμβεβλημένων φυσικοθεραπευτών προς τον ΕΟΠΥΥ, μας 

απάντησαν οι εξής εταιρείες: 

 

 Γενική Ταχυδρομική 

 Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ 

 SPEEDEX 

 

Το αίτημα της έκπτωσης έγινε λόγω της υποχρέωσης των συμβεβλημένων φυσικοθεραπευτών 

να αποστέλλουν τα παραπεμπτικά κάθε μήνα στο κέντρο διαλογής στον Ασπρόπυργο. 

 

Από τις παραπάνω Εταιρείες, οι Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ δεν μπορούνε να μας στείλουνε μια 

οικονομική προσφορά που να αφορά όλο το έργο, από τη στιγμή που θα πρέπει κάθε μέλος να 

πληρώνει ξεχωριστά τη δική του αποστολή. 

 

Από την μελέτη των προσφορών των άλλων εταιρειών, προκύπτουν οι παρακάτω τιμές: 

 

Γενική Ταχυδρομική: 
1) Αποστολή εντός της ίδιας πόλης 2 ευρώ 

2) Αποστολή εντός του χερσαίου δικτύου 2,8 ευρώ και 

3) Αποστολή από και προς την νησιωτική Ελλάδα 3,1 ευρώ 

 

Για την έναρξη της παροχής υπηρεσιών από την Γενική Ταχυδρομική ΑΕΕ, χρειάζεται κάθε 

μέλος να απευθυνθεί στο κατάστημα της περιοχής του ανοίγοντας κωδικό μετρητοίς με την 

ειδική χρέωση του Συλλόγου. 

 

Στις 29/9/2016 ενημερωθήκαμε από τη Γενική Ταχυδρομική τα παρακάτω: 

 

Mέχρι να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία αποστολής των στοιχείων των μελών του Π.Σ.Φ. και 

γίνει επεξεργασία και ενημερώθούν όλα τα υποκαταστήματα τους για τη διαδικασία, δεν θα 

υπάρξει η δυνατότητα να ανοιχθεί κωδικός μετρητοίς και να υπάρχει η ειδική χρέωση για τα 

μέλη του Συλλόγου. Μέχρι τότε δεν θα πρέπει να απευθυνεστε στα καταστήματα της Γενικής 

Ταχυδρομικής. 

 

Θα υπάρξει εκ νεόυ ενημέρωση από την Γενική Ταχυδρομική,  για την ημερομηνία που θα 

μπορέσετε να ξεκινήσετε τη συνεργασία με βάση την προσφορά και τη διαδικασία. 

 

SPEEDEX: 
1) Αποστολή εντός της ίδιας πόλης 2,44 ευρώ 

2) Αποστολή εντός του χερσαίου δικτύου 4,88 ευρώ και 

3) Αποστολή από και προς την νησιωτική Ελλάδα 5,08 ευρώ 

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και σε κάθε συναλλαγή θα εκδίδεται τιμολόγιο. 

Οι παραπάνω προσφορές αφορούν την αποστολή φακέλων από τα υποκαταστήματα των 

εταιρειών. 
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Επιστολές Π.Σ.Φ. προς την Πολιτική 

Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας

Αιτήματα Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών προς τον Αν. Υπουργό Υγείας κ. Παύλο 

Πολάκη 

 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών έχει ιδρυθεί σαν Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 

Δικαίου με τον Νόμο 3599/2007. 

Ο θεσμικός του ρόλος, σαν φορέας όλων των Φυσικοθεραπευτών, προκύπτει μέσα από τα 

άρθρα του Νόμου και εκπροσωπεί τους 8.000 φυσικοθεραπευτές, που εργάζονται με 

οποιαδήποτε εργασιακή σχέση σε όλη την Ελλάδα. 

Προασπίζει την Νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος, είναι σύμβουλος των φορέων της 

Κυβέρνησης και προάγει την Επιστήμη της Φυσικοθεραπείας, προς όφελος πάντα της 

Δημόσιας υγείας και  του ασθενή. 

Εκπροσωπεί και τα 2.400 μέλη συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ που με τις ρυθμίσεις των 

τελευταίων ετών αντιμετωπίζουν σήμερα τεράστια ζητήματα επιβίωσης. 

Εκκινώντας θέλουμε να σας δηλώσουμε με κάθε σαφήνεια ότι σε καμιά περίπτωση δεν 

μπορούμε να δεχτούμε 1.600.000 συνεδρίες φυσικοθεραπείας το χρόνο να εκτελούνται 

ΔΩΡΕΑΝ από τους φυσικοθεραπευτές ή να αμείβονται οι φυσικοθεραπευτές για τους 7 από 

τους 12 μήνες. 

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ-ΕΟΠΥΥ. 

1) Επαρκής χρηματοδότηση της Υγείας καθώς αποτελεί το πολυτιμότερο αγαθό και 

προστατεύεται από το σύνταγμα. 

2) Ζητήματα ΕΚΠΥ και εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας όσον αφορά την άσκηση του 

επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή. 

3) Άμεση ενίσχυση του κωδικού της φυσικοθεραπείας, με βάσει τις πραγματικές ανάγκες όπως 

αυτές αποτυπώνονται με την συνολική δαπάνη του 2015  ανήλθε στα  92.000.000 ευρώ. 

Αναφέρουμε ότι στους δικαιούχους λήψης υπηρεσιών φυσικοθεραπείας έχει ενταχθεί ένας 

τεράστιος επιπλέον αριθμός ασθενών που ή δεν δικαιούνταν καθόλου παροχής (ΟΓΑ) ή ήταν 

περιορισμένος ο αριθμός των δικαιούχων (ΙΚΑ), με αποτέλεσμα να εκτινάσσεται η δαπάνη. Η 

ενίσχυση μπορεί να γίνει από εξοικονόμηση πόρων από άλλες παροχές, που δεν υπόκεινται σε 

κλειστούς προϋπολογισμούς και έχουν εκτιναχθεί, σύμφωνα και με την δήλωσή σας στην  
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Βουλή πριν από λίγο καιρό. Ως γνωστόν, οι φυσικοθεραπευτές εκτελούν τις συνεδρίες 

φυσικοθεραπείας, χωρίς να δικαιούνται να αρνηθούν την εκτέλεσή τους. Επίσης, η 

φυσικοθεραπεία είναι προσφορά υπηρεσίας που εκτελείται με κόπο από τον επιστήμονα 

άνθρωπο πτυχιούχο φυσικοθεραπευτή και εκτελείται όταν και όπου υπάρχει ανάγκη, χωρίς να  

4) ευθύνεται ο φυσικοθεραπευτής για την παραπομπή. Ο φυσικοθεραπευτής εκτελεί μετά την 

διάγνωση και παραπομπή του θεράποντος ιατρού. 

Ειδικότερα  θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν τα: 

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

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

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

Απαιτούμαι ΑΜΕΣΑ την επιστροφή του προϋπολογισμού 0671.02 C1 στα 70.000.000 ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ 2.400 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ. 

5) Εφαρμογή του rebate με αναπροσαρμοζόμενα ποσοστά, όπως συμφωνήθηκε με την 

Επιτροπή Συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ, με τους προτεινόμενους όρους και προϋποθέσεις, που 

επιβαρύνουν τους «έχοντες και κατέχοντες», δηλαδή τους παρόχους που αποκτούν αυξημένα 

εισοδήματα από τον ΕΟΠΥΥ, καθώς το δεύτερο μέτρο ανάσχεσης της υπέρβασης (claw back) 

επιβάλλεται οριζόντια. 

Εάν  έχετε διαφορετική προσέγγιση για την ποσόστωση του rebate του κωδικού 0671.02 C2 

(Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης ανοιχτού νοσηλίου), ας διαχωριστεί η ποσόστωση του 

rebate του κωδικού 0671.02 C1 από τον κωδικό 0671.02 C2. 

6) Άμεση απόδοση όλων των παλαιών οφειλών, τόσο των ληξιπρόθεσμων όσο και του ΕΟΠΥΥ 

(10%, κλπ). 

7) Απόδοση των εισφορών υγείας των ασφαλισμένων κατευθείαν σε κωδικό για την υγεία και 

όχι απόδοση από τα ασφαλιστικά ταμεία κατά το δοκούν, καθώς παρατηρείται το φαινόμενο  
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συνεχώς να παρακρατούνται περισσότεροι πόροι για την υγεία και συνεχώς τα λεφτά να μην 

επαρκούν. 

8) Ελεύθερη επιλογή από τον ασθενή της εκτέλεσης του παραπεμπτικού φυσικοθεραπείας σε 

ιδιωτικές ή δημόσιες δομές, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά κεκτημένα.   

9) Δημιουργία επιτροπής για την παρακολούθηση της υλοποίησης του προϋπολογισμού του 
ΕΟΠΥΥ για τη φυσικοθεραπεία. 
 

10) Κατάργηση της πληρωμής των φυσιάτρων κατά πράξη και περίπτωση για πράξεις tens, 
biofeedback και laser που τις εκτελούν οι φυσικοθεραπευτές στα πλαίσια της συνεδρίας και 
εφαρμογή rebate  αυτοπαραπομπής 40% και για τις συνεδρίες φυσικοθεραπείας.  
Ειδικότερα  θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν τα: 

Στον κωδικό 0671.02 C1 περιλαμβάνονται και 32 Εργαστήρια Φυσικής Ιατρικής και 

Αποκατάστασης. Σημειωτέον ότι οι Φυσίατροι έχουν το μοναδικό προνόμιο της διττής 

ιδιότητας του εντολέα και του εντολοδόχου: 

Συνταγογραφούν οι ίδιοι τις Φυσικοθεραπευτικές συνεδρίες που εκτελούνται στον 

επαγγελματικό τους χώρο. ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΗΤΑΝ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΟΥ 

Ι.ΚΑ, Ο.Α.Ε.Ε  κλπ. και αναγνωρίζονταν (ΚΑΚΩΣ) μόνο από το Ταμείο του Δημοσίου, 

επεκτάθηκε όμως σαν προνόμιο –ΑΓΝΩΣΤΟ ΓΙΑΤΙ- και στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Η δαπάνη των 32 συγκεκριμένων εργαστηρίων είναι πολύ μεγάλη, και δεν υπόκεινται στο 

rebate (40%) της αυτοπαραπομπής.  

Απαιτούμαι άμεσα  την εφαρμογή 40% rebate αυτοπαραπομπής που ίσως απαιτεί 
τροποποίηση της Υπ. Απ. (ΦΕΚ β΄2243/2014) όπου στο αρ. 3 αναφέρει:  
 
Όσες εξετάσεις συνταγογραφούνται και εκτελούνται από τον ίδιο ιατρό (αυτο−παραπομπές) 
αποζημιώνονται, με ειδική τιμή που αντιστοιχεί στο 60% των κάθε φορά ισχυουσών τιμών 
αποζημίωσης του ΕΟΠΥΥ. Το ίδιο ισχύει και για περιπτώσεις Κέντρων στα οποία εκτελούνται 
εξετάσεις που έχουν συνταγογραφηθεί από ιατρούς που έχουν σχέση μετοχική ή εργάζονται ως 
υπάλληλοι ή συνεργάζονται με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση με το κέντρο.   
 
Είναι προφανές ότι θα πρέπει να προστεθεί και η λέξη φυσικοθεραπείες. 

 
11) Τροποποίηση του Νόμου 4172/2013, άρθρο 97, σχετικά με τις ποινές των συμβεβλημένων 

φυσικοθεραπευτών και εναρμόνιση με την Νομοθεσία επιβολής ποινών των υπολοίπων 
παρόχων, καθώς οι ποινές του ως άνω Νόμου είναι διαφοροποιημένες και αυστηρότερες με 
σύγχρονη πρόβλεψη κοινοποίησης των επιβαλλόμενων ποινών στον Π.Σ.Φ. για την εφαρμογή 
του πειθαρχικού δικαίου (Νόμος 3599/2007). 
 

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

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

14) Να ενισχυθούν τα δημόσια Κέντρα Αποκατάστασης (ΚΑΦΚΑ, ΚΦΙΑ, ΚΕΚΥΚΑμεα). 
 
 

15) Είναι γνωστό ότι ένας ασθενής οποιουδήποτε  Ταμείου, όταν πρέπει να εισαχθεί ή να 

επισκεφθεί ένα ιδιωτικό κέντρο αποκατάστασης για να υποβληθεί σε υπηρεσίες 

αποκατάστασης πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία που ορίζεται από το Π.Δ. 383/2002.  

Το 2012 ο ΕΟΠΥΥ χαλάρωσε την διαδικασία (παλαιοτέρα υπήρχαν ειδικές επιτροπές), με 

αποτέλεσμα να μην τηρείται το Π.Δ. 383/2002 και να παραπέμπονται χωρίς έλεγχο όλα τα 

περιστατικά και αυτά  που πραγματικά δεν χρήζουν υπηρεσίες αποκατάστασης. 

Θεωρούμε ότι τα ανωτέρω αιτήματα, για την επίλυσή τους απαιτούν θεσμικές αλλαγές, χωρίς 

την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. 

Χρειάζονται όμως, και γενναίες πολιτικές αποφάσεις, περιστολής των υπέρογκων δαπανών 

παρόχων υγείας, σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του ΕΟΠΥΥ, με γνώμονα τη 

στήριξη του εργαστηρίου του πτυχιούχου φυσικοθεραπευτή, που αντιμετωπίζει τεράστια 

προβλήματα επιβίωσης. 
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Θέματα εργαζομένων δημόσιων δομών 
 

Κάλεσμα για συμμετοχή στις κινητοποιήσεις των μελών εργαζομένων σε δημόσιες 

δομές, για την διεκδίκηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας                        
2 Νοεμβρίου 2016 

 

Το Κ.Δ.Σ. στην τελευταία του συνεδρίαση, αποφάσισε να ξεκινήσει έναν νέο κύκλο διεκδικήσεων, 
όσον αφορά την απόδοση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους 
εργαζόμενους Φυσικοθεραπευτές στις Δημόσιες δομές της χώρας. 
Η κορύφωση των διεκδικήσεων θα γίνει συγκεκριμένη ημέρα που θα οριστεί στο Κ.Δ.Σ. 1 και 2 
Οκτωβρίου 2016. 
Την συγκεκριμένη ημέρα που θα οριστεί από το Κ.Δ.Σ. θα προκηρυχτεί 4ωρη στάση εργασίας με θέμα 
την διεκδίκηση του επιδόματος. 
Επίσης με Δελτία Τύπου πριν την ημέρα της 4ωρης στάσης εργασίας θα τονίζεται το αυτονόητο της 
απόδοσης σε φυσικοθεραπευτές που εκτελούν έργο στο ίδιο περιβάλλον και με τις ίδιες συνθήκες με 
τους υπόλοιπους εργαζόμενους δικαιούχους του επιδόματος. 
Επίσης στο Δ.Τ. θα τονίζεται η "απειλή" άρνησης εκτέλεσης καθηκόντων εφόσον δεν ικανοποιηθεί το 
αίτημα. 
Η προσπάθεια του Π.Σ.Φ. θα είναι η όσο το δυνατόν εντονότερη προβολή στα Μ.Μ.Ε. 
Είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να υπάρχει μαζική συμμετοχή των συναδέλφων και επίσης την ημέρα 
που θα προκηρυχτεί η στάση εργασίας θα πρέπει στα μεγάλα Νοσοκομεία και στις μεγάλες δημόσιες 
μονάδες Πρόνοιας κλπ. να υπάρχει συγκέντρωση φυσικοθεραπευτών με πανό έξω από τις μονάδες. 
Τονίζουμε ότι μέχρι σήμερα έχουν γίνει πλήθος αιτημάτων και διαβημάτων σε όλους του Υπουργούς 
που πέρασαν από το Υπουργείο Υγείας μέχρι σήμερα από το 2012. 
Υπήρξε μάλιστα περίοδος (επί Υπουργίας Βορίδη) όπου κατατέθηκε τροπολογία για την ένταξη των 
φυσικοθεραπευτών, η οποία κόπηκε από το γενικό λογιστήριο του Κράτους. 
Επίσης στην παράσταση του Π.Σ.Φ. στη Βουλή, στον Νόμο για το παράλληλο πρόγραμμα υπήρξε 
τοποθέτηση του Προέδρου του Π.Σ.Φ. https://www.youtube.com/watch?v=WbuxVtwKBbk σχετικά με 
το δίκαιο του αιτήματος. 
Μάλιστα ο Υπουργός Υγείας κος Ξανθός, κατά την τοποθέτησή του χαρακτήρισε δίκαιο το αίτημα. 
https://www.youtube.com/watch?v=Nn2VVbZyzk4 
Έτσι επειδή η όλη κινητοποίηση θα πρέπει να στεφθεί με επιτυχία θα πρέπει να είναι μαζική και 
δυναμική. 
Ζητάμε να υπάρξει κατάλληλη προετοιμασία και μαζικότητα από τους συναδέλφους. 
Με την ευκαιρία της επιστολής θα πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι μέχρι τέλους του χρόνου θα 
πρέπει να κατατεθούν εκ νέου οι αγωγές για την διεκδίκηση, γιατί σύμφωνα με την Ελληνική 
δικονομία θα πρέπει κάθε 2 χρόνια να ανανεώνεται η διεκδίκηση. 
Θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση για το θέμα των αγωγών στον ΠΣΦ. 
  
 
 
 
 
 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 



 

23 
 

 
 
 
 
 
 

 Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 69  
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
 
α. της παρ. 6 του άρθρου 98 του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του N. 3528/2007 (Α΄ 26/9.2.2007), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 του N. 
4369/2016 (Α΄ 33/27-2-2016), 
β. της παρ. 5 του άρθρου 102 του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων, που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του N. 3584/2007 (Α΄ 143/28-6-
2007), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
26 του N. 4369/2016 (Α΄ 33/27-2-2016), 
γ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 
63/2005 (Α΄ 98/21-4-2005), 
δ. του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(Α΄ 116/23-9-2015), 
ε. της υπ’ αριθμ. Υ21/6-10-2015 απόφασης 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Χριστόφορο Βερναρδάκη.» 
(Β΄ 2144/6-10-2015). 
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του 
παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού. 
3. Την υπ’ αριθμ. 145/2016 γνωμοδότηση 
του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από 
πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του 
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 
αποφασίζουμε: 
 
Άρθρο 1 
Πεδίο εφαρμογής 
 

Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται: 
α) οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 
3528/2007 (Α΄ 26), σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 2 του ως άνω Κώδικα, 
β) οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου, στους οποίους 
εφαρμόζονται οι διατάξεις για τη 
βαθμολογική εξέλιξη του Κώδικα 
Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Ν.Π.Δ.Δ. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της 
παρ. 3 του άρθρου 28 του Ν. 4369/2016 (Α΄ 
33), 
γ) οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 
3584/2007 (Α΄ 143), σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 3 του ως άνω Κώδικα. 
 
Άρθρο 2 
Αντικείμενο 
 
1. Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία, η οποία δε 
συνιστά πραγματική δημόσια υπηρεσία της 
παραγράφου 2 του άρθρου 98 του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Ν.Π.Δ.Δ. και της παραγράφου 2 του άρθρου 
102 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων και η οποία έχει 
αποκτηθεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αναγνωρίζεται για τη βαθμολογική ένταξη 
υπαλλήλων, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του άρθρου 1 του παρόντος, μετά 
τη μονιμοποίησή τους σύμφωνα με το άρθρο 
40 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων 
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και με το άρθρο 45 του 
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Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων. 
2. Η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 
1, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη 
για εργασιακή σχέση πλήρους απασχόλησης. 
Σε περίπτωση αναγνώρισης προϋπηρεσίας 
που αφορά σε εργασιακή σχέση μερικής 
απασχόλησης, ο αναγνωριζόμενος χρόνος 
προϋπηρεσίας μειώνεται αντιστοίχως. 
3. Οι υπάλληλοι, στους οποίους 
αναγνωρίζεται προϋπηρεσία της 
παραγράφου 1, εντάσσονται μετά τη 
μονιμοποίησή τους μέχρι και τον αμέσως 
προηγούμενο του καταληκτικού βαθμό. 
Μετά την ένταξη, ο επιπλέον χρόνος της 
προϋπηρεσίας συνυπολογίζεται ως 
πλεονάζων στο βαθμό που εντάσσεται ο 
υπάλληλος. 
4. Στους υπαλλήλους που κατέχουν ήδη κατά 
τη δημοσίευση του παρόντος τον 
καταληκτικό βαθμό της κατηγορίας τους, η 
προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του παρόντος, 
συνυπολογίζεται ως πλεονάζων χρόνος στο 
βαθμό αυτό. 
5. Για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας 
εκδίδεται απόφαση του αρμόδιου για τη 
βαθμολογική ένταξη οργάνου ύστερα από 
σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου. Η βαθμολογική ένταξη 
ανατρέχει στον χρόνο κρίσης του οικείου 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 
 
Άρθρο 3 
Ορισμός προϋπηρεσίας 
 
Η προϋπηρεσία σύμφωνα με την παράγραφο 
1 του άρθρου 2 συνίσταται σε: 
α) άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος ή 
απασχόληση με έμμισθη εντολή 
β) εξαρτημένη μισθωτή εργασία. 
 
 
Άρθρο 4 
Προϋποθέσεις αναγνώρισης προ-
ϋπηρεσίας 
 
Η προϋπηρεσία πρέπει: 
α) να έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση του 
βασικού τίτλου σπουδών της κατηγορίας / 

εκπαιδευτικής βαθμίδας, στην οποία 
υπηρετεί ο υπάλληλος κατά το χρόνο της 
ένταξης, και μετά την απόκτηση της άδειας 
άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή 
απαιτείται, 
β) να είναι συναφής σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 5. 
 
Άρθρο 5 
Συνάφεια αντικειμένου προϋπηρεσίας 
 
Η συνάφεια του αντικειμένου της 
προϋπηρεσίας κρίνεται σε σχέση με τα 
αντικείμενα, στα οποία απασχολούνται οι 
υπάλληλοι ή είναι δυνατόν κατά τις 
οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους να 
απασχοληθούν. 
 
Άρθρο 6 
Διαδικασία αναγνώρισης προϋπηρεσίας 
εκτός Δημοσίου τομέα 
 
1. Προκειμένου να αναγνωριστεί η 
προϋπηρεσία του άρθρου 2, ο 
ενδιαφερόμενος υπάλληλος υποβάλλει 
αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση 
Προσωπικού, όπου ανήκει οργανικά. Η 
αίτησή του, προκειμένου να εξεταστεί, 
πρέπει να συνοδεύεται από τα αναφερόμενα 
στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος 
άρθρου δικαιολογητικά. 
Αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας του 
άρθρου 2 μπορεί να υποβληθεί και σε 
περίπτωση μετάταξης σε άλλο κλάδο ή σε 
άλλη υπηρεσία, εφόσον η προϋπηρεσία αυτή 
δεν έχει ήδη αναγνωριστεί. Οι έννομες 
συνέπειες που απορρέουν από την 
αναγνώριση προϋπηρεσίας του άρθρου 2 δεν 
αίρονται σε περίπτωση υπηρεσιακής 
μεταβολής του υπαλλήλου. Οι αιτήσεις 
αναγνώρισης παραπέμπονται στο αρμόδιο 
υπηρεσιακό συμβούλιο εντός μηνός από την 
υποβολή τους στην αρμόδια Διεύθυνση 
Προσωπικού. 
2. Τα δικαιολογητικά για τους ασκούντες 
ελευθέριο επάγγελμα και όσους 
απασχολούνται με έμμισθη εντολή είναι τα 
ακόλουθα: 
α) Βεβαίωση από το οικείο επαγγελματικό 
Επιμελητήριο ή Σύλλογο, από την οποία να 
προκύπτει η ιδιότητα του μέλους και η 
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διάρκειά της, εφόσον η ιδιότητα αυτή είναι 
υποχρεωτική για την άσκηση του 
επαγγέλματος. 
β) Εφόσον η ιδιότητα του μέλους 
επαγγελματικού Επιμελητηρίου ή Συλλόγου 
δεν είναι υποχρεωτική για την άσκηση του 
επαγγέλματος, προσκομίζεται άδεια άσκησης 
επαγγέλματος ή βεβαίωση από την αρμόδια 
διοικητική αρχή ότι πληρούνται οι νόμιμες 
προϋποθέσεις για την άσκηση του 
αντίστοιχου επαγγέλματος ή επαγγελματική 
ταυτότητα, καθώς και βεβαίωση του οικείου 
ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να 
προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης. 
γ) Εφόσον η άδεια άσκησης επαγγέλματος ή 
η επαγγελματική ταυτότητα ή η έκδοση 
βεβαίωσης της περίπτωσης (β) δεν 
προβλέπονται, προσκομίζεται βεβαίωση του 
οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία 
να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης 
καθώς και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα και 
στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει 
αποδεδειγμένα η προϋπηρεσία, η διάρκεια 
και η συνάφειά της σύμφωνα με το άρθρο 5. 
Ως στοιχεία που μπορεί να προσκομίσει ο 
αιτών υπάλληλος αναφέρονται ενδεικτικά τα 
ακόλουθα: συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή 
έργου, βιβλία του ΚΒΣ, δελτία απόδειξης 
παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια παροχής 
υπηρεσιών, περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ. 
δ) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού 
φορέα από την οποία να προκύπτει ότι έχουν 
καλυφθεί όλες οι προς αυτόν ασφαλιστικές 
εισφορές του υπαλλήλου για το χρονικό 
διάστημα που επιχειρείται να αναγνωριστεί 
ως προϋπηρεσία κατά τις διατάξεις του 
παρόντος. 
3. Τα δικαιολογητικά για τους παρέχοντες 
μισθωτή υπηρεσία είναι τα ακόλουθα: 
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση 
από την αρμόδια διοικητική αρχή ότι 
πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την 
άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος ή 
επαγγελματική ταυτότητα, όπου 
απαιτούνται, καθώς και βεβαίωση του 
οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία 

να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και 
το είδος της εργασίας. 
β) Εφόσον από τα ανωτέρω δεν προκύπτει η 
διάρκεια και το είδος της απασχόλησης, 
απαιτείται επιπλέον βεβαίωση του εργοδότη, 
στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να 
αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της 
απασχόλησης του υπαλλήλου. 
γ) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού 
φορέα από την οποία να προκύπτει ότι έχουν 
καλυφθεί όλες οι προς αυτόν ασφαλιστικές 
εισφορές του υπαλλήλου για το χρονικό 
διάστημα που επιχειρείται να αναγνωριστεί 
ως προϋπηρεσία κατά τις διατάξεις του 
παρόντος. 
4. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο προβαίνει στην 
εξέταση των δικαιολογητικών των 
παραγράφων 2 και 3 και αποφαίνεται επί 
της αιτήσεως εντός τριών (3) μηνών από την 
παραπομπή σε αυτό του σχετικού 
ερωτήματος. 
Το αρμόδιο όργανο εκδίδει τη σχετική 
απόφαση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από 
τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Με την απόφαση 
αναγνώρισης του χρόνου προϋπηρεσίας του 
άρθρου 2 πραγματοποιείται και η κατάταξη 
σε βαθμό ή ο συνυπολογισμός της ως 
πλεονάζοντος χρόνου στον βαθμό που ήδη 
κατέχει ο υπάλληλος. 
5. Για τους υπηρετούντες κατά τη 
δημοσίευση του παρόντος υπαλλήλους 
ισχύουν οι προθεσμίες του τελευταίου 
εδαφίου της παραγράφου 1 καθώς και της 
παραγράφου 4. 
 
Άρθρο 7 
Έναρξη ισχύος 
 
Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού 
διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον 
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης αναθέτουμε τη δημοσίευση 
και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΣΦ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

 

Όπως είναι ήδη γνωστό, από τις 13-

07-2016 έχουν τεθεί σε ισχύ οι ρυθμίσεις του 

ΠΔ 69/2016 περί της αναγνώρισης 

προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα (ΦΕΚ 

Α΄ 127). Με το συγκεκριμένο ΠΔ τίθενται οι 

όροι και οι προϋποθέσεις για την 

αναγνώριση αποδεδειγμένης και μη 

δημόσιας προϋπηρεσίας με σκοπό την 

βαθμολογική ένταξη. Εκ των ως άνω 

ρυθμίσεων και δη αυτών του άρθρου 6, 

προβλέπεται η υποβολή σχετικής αίτησης 

από κάθε ενδιαφερόμενο υπάλληλο, χωρίς, 

όμως, να τίθεται κάποια αποκλειστική 

προθεσμία, εντός της οποίας θα πρέπει 

οπωσδήποτε να υποβληθούν οι αιτήσεις.  

Με άλλα λόγια, το ΠΔ 69/2016 

απονέμει το δικαίωμα αναγνώρισης χρόνου 

προϋπηρεσίας στους δημοσίους υπαλλήλους, 

χωρίς να προσδιορίζει κάποια καταληκτική 

ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων, μετά 

το πέρας της οποίας καθίσταται ανέφικτη η 

απόλαυση του συγκεκριμένου δικαιώματος. 

Κατά συνέπεια, με βάση τις διατάξεις του ΠΔ 

69/2016, η αίτηση για την αναγνώριση του 

χρόνου προϋπηρεσίας δύναται να υποβληθεί 

οποτεδήποτε. 

Η παρατήρηση αυτή λαμβάνει χώρα 

ενόψει της έκδοσης της υπ’αριθμ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2365/οικ.21426/09-08-

2016 Εγκυκλίου της Διεύθυνσης Διαχείρισης 

Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου 

Εσωτερικών & Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, η οποία αναφέρει, μεταξύ 

άλλων, τα εξής χαρακτηριστικά : «Δεδομένης 

της σύνδεσης του Π.Δ. 69/16 με το σύστημα 

επιλογής Προϊσταμένων του ν.4369/2016 και 

ιδίως την επιλογή Προϊσταμένων Γεν. 

Δ/νσεων κατά την πρώτη φάση, 

παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι 

να καταθέσουν τις σχετικές αιτήσεις 

αναγνώρισης προϋπηρεσίας μέχρι και την 

31η Αυγούστου και σε κάθε περίπτωση το 

συντομότερο δυνατό, έτσι ώστε να υπάρχει 

επαρκής χρόνος επεξεργασίας αυτών από τα 

αρμόδια όργανα». 

Εκ των ανωτέρω προβλέψεων της 

επίμαχης Εγκυκλίου ουδόλως δύναται να 

συναχθεί επιχείρημα, ότι για την υποβολή 

των αιτήσεων τίθεται ως αποκλειστική 

προθεσμία η 31η-08-2016 και μετά την 

πάροδο αυτής οι αιτήσεις θα απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες ένεκα εκπροθέσμου 

υποβολής των. Κι αυτό γιατί εκ της 

διατυπώσεως των ανωτέρω προκύπτει 

ευχερώς, ότι οι ενδιαφερόμενοι απλώς 

παρακαλούνται να καταθέσουν τις αιτήσεις 

μέχρι τις 31-08-2016, ή άλλως το 

συντομότερον δυνατό. 

Εξάλλου, και σε κάθε περίπτωση, θα 

ήταν νομικώς αδιανόητο μια Εγκύκλιος να 

τροποποιεί το γράμμα ενός ΠΔ και να θέτει 

χρονικούς περιορισμούς στην απόλαυση 

δημόσιων δικαιωμάτων.  

Συμπερασματικά, η εν λόγω 

Εγκύκλιος απλώς παρακαλεί τους 

ενδιαφερομένους υπαλλήλους και 

υποδεικνύει ως καλύτερη λύση την υποβολή 

των αιτήσεων μέχρι τις 31-08-2016. Αυτό 

πρακτικώς σημαίνει, ότι οι αιτήσεις 

δύνανται να υποβάλλονται και μετά την 

πάροδο της επίμαχης ημερομηνίας, ενώ τα 

οικεία υπηρεσιακά συμβούλια θα είναι 

υποχρεωμένα να τις εξετάζουν.  

 
 
 
 

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

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ 

Ενημέρωση για τα ζητήματα των συμβεβλημένων φυσικοθεραπευτών  με τον 
ΕΟΠΥΥ 
 

Στην συνάντηση το Κ.Δ.Σ. έθεσε θέσουμε ζητήματα που αφορούν την συνεργασία των 

συμβεβλημένων φυσικοθεραπευτών με τον ΕΟΠΥΥ:  

1) ΕΚΠΥ 

Α) Το ζήτημα της εφαρμογής της υφιστάμενης Νομοθεσίας που διαφαίνεται ότι δεν 

γίνεται σεβαστή στο προσχέδιο ΕΚΠΥ που έχουμε υπ’ όψιν μας και αφορά το επιλέγειν 

και εκτελείν. 

Β) Το ζήτημα του δικαιώματος της φυσικοθεραπευτής  παροχής στους ασθενείς με την 

διαφαινόμενη υποχρεωτική θέσπιση μεσοδιαστήματος  6 μηνών στην «ασθένεια»  των 

ασφαλισμένων. 

Γ) Για την διαφαινόμενη μείωση του δικαιώματος παροχής φυσικοθεραπείας στους 

ασθενείς με σοβαρές παθήσεις που πλήττουν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες 

συμπολιτών μας (από 6 μήνες σε 4 μήνες). 

Δ) Για την διαφαινόμενη διατήρηση της θεώρησης των παραπεμπτικών από ελεγκτή 

ιατρό. 

Ε) Το αίτημα για θέσπιση συμμετοχής 15% (εξαιρώντας τις σοβαρές παθήσεις)  

 

2) Διαχωρισμό του κωδικού από τον οποίο αποζημιώνονται εκτελούμενες οι ιατρικές 

πράξεις.  

3) Θέσπιση rebate αυτοπαραπομπής 40% για ιατρικές ειδικότητες που παραπέμπουν και 

εκτελούν τις συνεδρίες φυσικοθεραπείας στον χώρο τους ,όπως προβλέπεται και για 

τις άλλες ιατρικές πράξεις. 

4) Αύξηση του προϋπολογισμού για την φυσικοθεραπεία. 

5) Απόδοση των ληξιπρόθεσμων οφειλών 

6) Ζητάμε πλήρη ενημέρωση για τις απορριπτέες δαπάνες που περιλαμβάνονται στον 

κωδικό 0671.02 c1 για κάθε μήνα από τις αρχές του 2016, μετά την ολοκλήρωση των 

ελέγχων και της οριστικοποίησης της καταβαλλόμενης τελικής δαπάνης. 

7) Άμεση καταβολή του 10% των οφειλομένων του 2013 (Ι.Ε.Ε ) και των υπολοίπων ετών. 

8) Ενσωμάτωση στο ε-δαπυ των προτάσεων του Π.Σ.Φ, για την αποφυγή δυσλειτουργιών 

στο μέλλον. 

9) Άμεση επίλυση των τεχνικών ζητημάτων που προκύπτουν κάθε φορά που 

αποστέλλονται ψηφιοποιημένα αρχεία στις ΠΕ.ΔΙ. 

 

 
 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 
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Ενημέρωση για την παρουσία του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ κου Σωτήρη 

Μπερσίμη στην συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Σ.Φ. 
 
 
 
 

                   
 
Μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Π.Σ.Φ., παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κος 

Σωτήριος Μπερσίμης, σε συνεδρίαση του Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. Στην συνάντηση ο Πρόεδρος του 

ΕΟΠΥΥ ενημερώθηκε από το Κ.Δ.Σ. για τα προβλήματα που ταλανίζουν τη σχέση των μελών 

(συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ) με τον Οργανισμό. Στην εισήγηση του Προέδρου του Π.Σ.Φ. 

κου Πέτρου Λυμπερίδη, τονίστηκαν τα κάτωθι: 

"Είναι γνωστό ότι οι φυσικοθεραπευτές εκτελούν παραπεμπτικά τα οποία δεν παράγουν δεν 

αυτοσυνταγογραφούν και βέβαια είναι υποχρεωμένοι να εκτελέσουν. Οι υπηρεσίες που 

προσφέρουν είναι ωφέλιμες για το εθνικό σύστημα υγείας και για την εξοικονόμηση πόρων, 

από την μείωση της ανάγκης εφαρμογής πολύ δαπανηρών διαγνωστικών εξετάσεων και 

βλαπτικών φαρμακευτικών σκευασμάτων. Έχει αποδειχτεί από μελέτες που έγιναν στο 

εξωτερικό ότι: όταν η φυσικοθεραπεία είναι η πρώτη επιλογή στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα 

Υγείας, υπάρχει μεγάλη εξοικονόμηση πόρων. Επίσης, η συμβολή της φυσικοθεραπείας στην 

πρόληψη της εκδήλωσης διαφόρων ασθενειών και καταστάσεων είναι πολύτιμη (π.χ. 

πρόληψη πτώσεων). Έτσι, δεν μπορούμε σε καμιά περίπτωση να δεχτούμε περικοπές (rebate 

& clawback) για υπηρεσίες που προσφέρουμε στον ασθενή, γιατί πραγματικά η 

φυσικοθεραπεία είναι παροχή υπηρεσιών που παράγεται με πολύ κόπο και παράγεται από 

τον άνθρωπο, επιστήμονα φυσικοθεραπευτή.  

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 
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Το 2015 οι συμβεβλημένοι φυσικοθεραπευτές δεν πληρώθηκαν για 5 από τους 12 μήνες για 

υπηρεσίες που προσέφεραν στους ασφαλισμένους.Τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας είναι μη 

βιώσιμα και υπερχρεωμένα. Η λεγόμενη υπέρβαση (περίπου 20.000.000 ευρώ ετησίως ) είναι 

απειροελάχιστη αν συγκριθεί με τις ΄΄υπερβάσεις΄΄ άλλων κατηγοριών παρόχων, π.χ. είναι 

ίσως μικρότερη από το μηνιαίο κόστος των φαρμάκων που συνταγογραφούνται και πετιούνται 

στα σκουπίδια, καθώς μια παλιότερη εκτίμηση (2009) ανέβαζε το ετήσιο κόστος των 

φαρμάκων που πετιούνται στα σκουπίδια στο 1 δις ευρώ 

(http://www.ethnos.gr/koinonia/arthro/sta_skoupidia_axrisimopoiita_farmaka_aksias_1_dis_e

uro-63627561/).Το ποσό όμως αυτό (20.000.000 ευρώ) είναι ικανό να ‘’τινάξει στον αέρα’’ 

2.450 συμβεβλημένα εργαστήρια φυσικοθεραπείας. Δεν κατανοούμε πως η δαπάνη 

φυσικοθεραπείας προσδιορίστηκε στο 1,2% των συνολικών δαπανών υγείας όταν ο μέσος 

όρος στην Ευρώπη είναι 3%. Στο Βέλγιο (με τον ίδιο πληθυσμό) η δαπάνη φυσικοθεραπείας 

είναι 630.000.000 ευρώ το χρόνο’’. 

 

 

 

Κατόπιν τέθηκαν και συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα: 

1) Απόδοση των εισφορών υγείας των ασφαλισμένων κατευθείαν σε ειδικό κωδικό για την 

υγεία και όχι απόδοση από τα ασφαλιστικά ταμεία κατά το δοκούν, καθώς παρατηρείται το 

φαινόμενο συνεχώς να παρακρατούνται περισσότεροι πόροι για την υγεία και συνεχώς τα 

λεφτά να μην επαρκούν. 
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Ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ απάντησε ότι αυτό είναι πάγιο αίτημα και του Οργανισμού και πρέπει 

να ρυθμιστεί από την Πολιτική Ηγεσία. 

2) Είναι πάγιο αίτημα του Π.Σ.Φ. η σύναψη των συμβάσεων να διέπεται υπό το καθεστώς της 

συλλογικής σύμβασης, άποψη με την οποία συμφωνεί τόσο η Διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όσο και 

η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. 

Ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ απάντησε ότι είναι θετική η άποψη του ΕΟΠΥΥ για συλλογική σύμβαση 

και αυτό θα διερευνηθεί περαιτέρω από τον Π.Σ.Φ. και τον ΕΟΠΥΥ για τις παραμέτρους που 

προκύπτουν. 

3) Η σύμβαση θα πρέπει να είναι ελεύθερη και ανοιχτή σε όποιον επιθυμεί να συμβληθεί 

χωρίς περιορισμούς, διότι είναι γνωστό ότι ο φυσικοθεραπευτής εκτελεί όπου και αν υπάρχει 

ανάγκη και δεν συνταγογραφεί τις συνεδρίες φ/σ. 

Ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ απάντησε ότι αυτό είναι βέβαιο και εφαρμόζεται. 

4) Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα αποζημίωσης με ΑΠΥ (όπως γίνεται στην ειδική 

αγωγή), στους ασθενείς των περιοχών εκείνων όπου δεν υπάρχουν συμβεβλημένοι 

φυσικοθεραπευτές όπως π.χ. σε απομακρυσμένα νησιά ή σε Νομούς της χώρας. 

Ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ απάντησε ότι λόγω της έλλειψης προσωπικού και για την αποφόρτιση 

των υπηρεσιών των ΠΕ.ΔΙ. δεν θεωρεί ότι μπορεί να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο. Μάλιστα 

ανέφερε ότι πρόθεση του ΕΟΠΥΥ είναι να κάνει συμβάσεις για όλες τις παροχές. 

5) ΣΥΜΒΑΣΗ-ΕΚΠΥ- Έχει συμφωνηθεί το κείμενο της νέας σύμβασης μεταξύ – ΠΣΦ και ΕΟΠΥΥ, 

όμως για να εφαρμοστεί η νέα σύμβαση θα πρέπει να ισχύσει ο νέος ΕΚΠΥ. Προτείνουμε της 

έκδοση ΚΥΑ και την τροποποίηση του άρθρου 14 του υφιστάμενου ΕΚΠΥ, όπως έγινε με το 

ΦΕΚ Β΄1653 /2016, που να προσαρμόζεται στα συμφωνηθέντα και στην ισχύουσα Νομοθεσία. 

Συγκεκριμένα για το άρθρο 14 του ΕΚΠΥ σας θέτουμε: 

Α) Το ζήτημα της εφαρμογής της υφιστάμενης Νομοθεσίας που διαφαίνεται ότι δεν γίνεται 

σεβαστή στο προσχέδιο ΕΚΠΥ που έχουμε υπ’ όψιν μας και αφορά το επιλέγειν και εκτελείν 

(Νόμος 4316/2014). 

Β) Το ζήτημα του δικαιώματος της φυσικοθεραπευτικής παροχής στους ασθενείς με την 

διαφαινόμενη υποχρεωτική θέσπιση μεσοδιαστήματος 6 μηνών στην «ασθένεια» των 

ασφαλισμένων. 

Γ) Το ζήτημα από την διαφαινόμενη μείωση του δικαιώματος παροχής φυσικοθεραπείας στους 

ασθενείς με σοβαρές παθήσεις που πλήττουν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες συμπολιτών μας 

(από 6 μήνες σε 4 μήνες). 
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Δ) Για την διαφαινόμενη διατήρηση της θεώρησης των παραπεμπτικών από ελεγκτή ιατρό, 

καθώς όπως αποδείχτηκε από τις εκκαθαρίσεις με δειγματοληπτικό έλεγχο, καμιά τελική 

νομιμοποίηση εκτέλεσης παραπεμπτικού δεν τεκμηριώνεται από την σφραγίδα του ελεγκτή 

που είναι μάλλον διακοσμητική, καθώς το παραπεμπτικό ή έχει ή δεν έχει σφραγίδα ελεγκτή 

αν δεν είναι σύμφωνο με τις εγκυκλίους περικόπτεται . 

Ε) Το αίτημα για θέσπιση συμμετοχής 15% (εξαιρώντας τις σοβαρές παθήσεις των 

περιπτώσεων Α,Β και Γ του αρ. 14 του ΕΚΠΥ). 

Για τις υπόλοιπες προτεινόμενες αλλαγές σε άλλα άρθρα του ΕΚΠΥ σας καταθέτουμε 

συνημμένο υπόμνημα. 

Ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ απάντησε ότι θα γίνουν σεβαστές οι ισχύουσες Νομοθετικές ρυθμίσεις 

και στην περίπτωση που ο ΕΚΠΥ θα βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας θα κληθεί ο 

Π.Σ.Φ. για να καταθέσει τις θέσεις του. 

Για την περίπτωση έκδοσης τροποποιητικής ΚΥΑ του ισχύοντος ΕΚΠΥ μόνο για το άρθρο 14, την 

θεώρησε δύσκολο να υλοποιηθεί. 

Αυτή την στιγμή ο ΕΟΠΥΥ κοστολογεί τις διάφορες παροχές για να γίνει επαναπροσδιορισμός 

και ανακατανομή των επιμέρους προϋπολογισμών, ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες των 

ασθενών. Επίσης ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ είπε ότι το θέμα της επιβολής συμμετοχής 

ασφαλισμένου, είναι καθαρά πολική απόφαση. 

6) Δημιουργία επιτροπής για την παρακολούθηση της υλοποίησης του προϋπολογισμού του 

ΕΟΠΥΥ για τη φυσικοθεραπεία και πλήρη διαφάνεια στην διαχείριση των οικονομικών του 

κωδικού 0671.02 C1, με άμεση κοινοποίηση στον Π.Σ.Φ. της μηνιαίας δαπάνης στο τέλος του 

επόμενου μήνα και την κοινοποίησης της πλήρους εικόνας των οικονομικών στοιχείων μετά 

την αφαίρεση του rebate. 

Ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ απάντησε ότι είναι θετικός στην πρόταση. 

7) Ζητήματα που σχετίζονται με περικοπές συνεδριών φυσικοθεραπείας για τυπικούς λόγους 

και λόγους ερμηνείας ΕΚΠΥ και κανονισμών από την εφαρμογή του δειγματοληπτικού 

ελέγχου. Επίσης η άδικη εφαρμογή του rebate στο αρχικό υποβαλλόμενο ποσό, παρόλη την 

περικοπή θα πρέπει να διευθετηθεί. 

Ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ απάντησε ότι ο δειγματοληπτικός τρόπος εκκαθάρισης προκρίθηκε 

από τον ΕΟΠΥΥ και εγκρίθηκε από το ελεγκτικό συνέδριο λόγω του πλήθους των 

παραπεμπτικών, άλλωστε ο Οργανισμός λαμβάνει σε ετήσια βάση περίπου 100.000.000 

παραστατικά. Βεβαίως αντιμετωπίστηκαν και διάφορα θέματα τα οποία επιλύονται και 

επίσης υπάρχει και η δυνατότητα της ένστασης από τον πάροχο. Για το θέμα της άδικης 

εφαρμογής του rebate βάσει της κατατεθειμένης δαπάνης και όχι της τελικής (αν υπάρχουν 

περικοπές) απάντησε ότι το θέμα είναι πολύπλοκο, ο Π.Σ.Φ θα επιμείνει μέχρι να επιλυθεί. 
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8) Εφαρμογή του ελέγχου real time (με ηλεκτρονική κάρτα υγείας) για την διασφάλιση της 

πλήρους διαφάνειας από την έκδοση μέχρι την εκτέλεση του παραπεμπτικού. 

Ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ απάντησε ότι είναι στις προθέσεις του ΕΟΠΥΥ για εφαρμογή του εν 

λόγω μέτρου, αλλά η εφαρμογή της κάρτας υγείας θα πρέπει να εγκριθεί από το Υπουργείο 

Υγείας, και εξετάζεται η εφαρμογή της ταυτοποίησης ασφαλισμένου μέσω POS. 

9) Νομοθέτηση και θεσμοθέτηση της ευθύνης για τον ασφαλισμένο στην περίπτωση της 

έκδοσης και εκτέλεσης εικονικών παραπεμπτικών, όπου αποδεικνύεται ότι υπάρχει συναίνεση 

του ασφαλισμένου με παραδειγματική τιμωρία και αφαίρεση π.χ για 6 μήνες της 

ασφαλιστικής ικανότητας, όπως συμβαίνει σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες. 

Ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ απάντησε ότι αυτό θα προβλέπεται στον νέο ΕΚΠΥ. 

10) Τροποποίηση του Νόμου 4172/2013 άρθρο 97 σχετικά με τις ποινές των συμβεβλημένων 

φυσικοθεραπευτών και εναρμόνιση με την Νομοθεσία επιβολής ποινών των υπολοίπων 

παρόχων καθώς οι ποινές του ως άνω Νόμου είναι διαφοροποιημένες και αυστηρότερες με 

σύγχρονη πρόβλεψη κοινοποίησης των επιβαλλόμενων ποινών στον Π.Σ.Φ για την εφαρμογή 

του πειθαρχικού δικαίου (Νόμος 3599/2007). 

Ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ απάντησε ότι θα εξετάσει το θέμα .Ο Π.Σ.Φ θα επιμείνει μέχρι να 

επιλυθεί το θέμα. 

11) Εφαρμογή των νέων ποσοστώσεων του rebate που συμφωνήθηκαν στη νέα σύμβαση. 

Ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ απάντησε ότι αυτή την στιγμή υπάρχει επεξεργασία επανακαθορισμού 

των ποσοστώσεων rebate, ο Π.Σ.Φ θα αποστείλει στον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ σχετικό υπόμνημα. 

12) Εφαρμογή ανέκπτωτου ποσού (2.000 ευρώ) για το clawback. 

Ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ απάντησε ότι θα το εξετάσει. Ο Π.Σ.Φ. θα επιμείνει για ανέκπτωτο 

ποσό clawback. 

13) Αύξηση του προϋπολογισμού για την φυσικοθεραπεία με βάσει τις πραγματικές ανάγκες, 

όπως αυτές αποτυπώνονται με την συνολική δαπάνη του 2015 που ανήλθε στα 92 εκ. ευρώ, 

με παγίωση της ενίσχυσης των 6.000.000 ευρώ που ΄΄εκλάπησαν΄΄ από τον κωδικό 0671.02 C1. 

Ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ απάντησε ότι μόνο με την κοστολόγηση εξολοκλήρου του ΕΚΠΥ θα 

υπάρξει δυνατότητα ενίσχυσης επιμέρους κωδικών μέσω της ανακατανομής και ανάλογα με 

τις πραγματικές ανάγκες των ασφαλισμένων. 

14) Απόδοση των ληξιπρόθεσμων οφειλών παλιών ταμείων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ 

(Άμεσα του οίκου Ναύτου που είναι εκκαθαρισμένες). 
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Ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ απάντησε ότι οι εκκαθαρισμένες δαπάνες του οίκου Ναύτου θα 

δοθούν άμεσα καθώς υπάρχουν τα σχετικά, ενώ για τις ληξιπρόθεσμες ΟΠΑΔ και άλλων 

ταμείων προωθείτε άμεσα στη Βουλή Νομοθετική ρύθμιση. Προβλέπεται η απόδοση των 

άλλων ταμείων έως τις 31/03/2017. 

15) Ζητάμε πλήρη ενημέρωση για τις απορριπτέες δαπάνες που περιλαμβάνονται στον κωδικό 

0671.02 c1 για κάθε μήνα από τις αρχές του 2016, μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και των 

ενστάσεων και της οριστικοποίησης της καταβαλλόμενης τελικής δαπάνης, με παράλληλη 

εφαρμογή και μείωση της μηνιαίας δαπάνης λόγω των τελικών περικοπών. 

Ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ απάντησε ότι οι τελικές περικοπτόμενες δαπάνες κάθε μήνα μετά την 

οριστικοποίηση και των ενστάσεων θα μειώνουν την μηνιαία υποβληθείσα δαπάνη, θα 

υπάρξει σχετική ενημέρωση στον Π.Σ.Φ. μετά την τελική και οριστική εκκαθάριση των μηνών 

που αποδόθηκαν. 

16) Έγινε γνωστό ότι η παρακράτηση του rebate & clawback θα γίνει σε βάθος 20 μηνών, 

αρχής γενόμενης από τον Μαϊο του 2016 και πρώτα σε βάθος 8 μηνών για παρακράτηση 

rebate & clawback β΄εξαμήνου 2015. Υπάρχουν φυσικοθεραπευτές που αποχώρησαν από την 

σύμβαση, καθώς θεώρησαν ότι είναι μη συμφέρουσα ή συνταξιοδοτήθηκαν. Θα πρέπει να 

ληφθεί μέριμνα το rebate & clawback που οφείλουν να επιστρέψουν, να γίνει με συμψηφισμό 

του 10 % οφειλόμενων προηγούμενων ετών (2012-2015). 

Ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ απάντησε ότι αυτοί οι συμβεβλημένοι θα πρέπει να επιστρέψουν τις 

επιστροφές, αλλά στα πλαίσια των ρυθμίσεων που προωθούνται αυτό θα μπορούσε να γίνει 

μετά την απόδοση του 10% των ετών λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ (2012-2015) . Ο Π.Σ.Φ. θα 

επιμείνει σε αυτή την λύση. Επίσης ενημερώνουμε και στα μέλη μας ότι από την πληρωμή 

Μαΐου και για 8 συνεχούς μήνες θα γίνει η παρακράτηση του r&cl του β΄εξαμήνου του 2015( 

μάλλον σε 8 ισόποσες δόσεις) – εφόσον δεν υπάρξει καμμιά απρόβλεπτη τεχνική δυκολία στην 

εφαρμογή του μέτρου, στους επόμενους 12 μήνες θα ακολουθήσει η παρακράτηση του 

α΄εξαμήνου 2016 και των υπολειπόμενων ποσών r& cl του 2014, στην ένσταση από μέρους 

του Κ.Δ.Σ. για συμψηφισμό με οφειλές 10% προηγουμένων ετών (2012-2015). Ο Πρόεδρος του 

ΕΟΠΥΥ απάντησε ότι αυτό είναι εφικτό με την Νομοθετική ρύθμιση που προωθείτε για να 

αποδοθεί το 10% και κατόπιν να παρακρατηθεί το rebate & clawback. 

17) Άμεση καταβολή του 10% των οφειλομένων του 2013 (Ι.Ε.Ε ) και των υπολοίπων ετών 

(2012, 2104, 2015). 

Ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ απάντησε ότι στην Νομοθετική ρύθμιση που προωθείτε στη Βουλή για 

τις ληξιπρόθεσμες οφειλές (πριν τις 31/12/2011) υπάρχει μέριμνα για απόδοση του 10% χωρίς 

πλήρη εκκαθάριση των ετών 2012-2015. Στην ένσταση από μέρους του Κ.Δ.Σ. για την αντίθεσή 

μας σε περίπτωση που προβλέπεται κούρεμα σε οφειλές ΕΟΠΥΥ, απάντησε ότι ακόμα το θέμα 

βρίσκεται σε εξέλιξη. 
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18) Ενσωμάτωση στο ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης παραπεμπτικών των προτάσεων του 

Π.Σ.Φ., που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων, για την αποφυγή δυσλειτουργιών 

στο μέλλον. 

Ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ απάντησε ότι είναι θετικός απλά μας ενημέρωσε ότι αυτό το χειρίζεται 

η ΗΔΙΚΑ και αυτό δημιουργεί μια χρονοκαθυστέρηση. 

19) Άμεση επίλυση των τεχνικών ζητημάτων που προκύπτουν κάθε φορά που αποστέλλονται 

ψηφιοποιημένα αρχεία στις ΠΕ.ΔΙ. 

Ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ απάντησε ότι υπήρξε μέσα στο Σαββατοκύριακο αναβάθμιση των 

εφαρμογών που ‘’τρέχουν’’ για την μεταφορά και ενσωμάτωση των ψηφιοποιημένων αρχείων 

στα συστήματα του ΕΟΠΥΥ και ο Οργανισμός ευελπιστεί ότι θα ελαχιστοποιηθούν οι 

περιπτώσεις ‘’τεχνικών προβλημάτων’’. 

20) Κέντρα Αποκατάστασης-Πλήρη εφαρμογή του Π.Δ 383/2002 . 

Έγινε αναφορά για την καταστρατήγηση του συγκεκριμένου Π.Δ. και αναλύθηκε το θέμα στην 

πλήρη διάστασή του. 

Επίσης να αναφέρουμε ότι από την συνάντηση: 

Α) δόθηκε το χρονοδιάγραμμα πληρωμών καθώς ο Οργανισμός έχει την οικονομική 

δυνατότητα (ο Μάιος θα οριστικοποιηθεί μέχρι τις 15 -20 Οκτωβρίου και ο Ιούνιος έως τις 

αρχές Νοεμβρίου). 

Β) ξεκαθαρίστηκε ότι η δαπάνη παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας που εκτελούνται στα 

ΠΕ.ΔΥ., αποζημιώνεται από τον κωδικό των Νοσοκομείων. 

Γ) Επίσης, στην πληροφορία από τον Πρόεδρο για την απόφαση του Οργανισμού να συμβληθεί 

με φυσικοθεραπευτές και άλλους παρόχους που εκτελούν πράξεις στην ειδική αγωγή που 

υπάγεται στο άρθρο 17, το Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. έθεσε το θέμα του κωδικού της αποζημίωσης και 

πρότεινε τον υπολογισμό της ετήσιας αποδιδόμενης δαπάνης της κάθε παροχής της ειδικής 

αγωγής στους ασφαλισμένους (Φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία κλπ), ούτως 

ώστε να προσδιοριστεί και να καθοριστεί ο κάθε επιμέρους ετήσιος ξεχωριστός κωδικός 

δαπάνης, ο οποίος για την φυσικοθεραπεία θα είναι διαφορετικός και ξεχωριστός από τον 

κωδικό 0671.02 c1. Το Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. θα επιμείνει στον προσδιορισμό ξεχωριστού κωδικού 

εφόσον εφαρμοστεί η απόφαση του ΕΟΠΥΥ για σύναψη συμβάσεων για την ειδική αγωγή. 

Το Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. στην συνεδρίαση που ακολούθησε την εν λόγω συνάντηση, αποφάσισε να 

συγκαλέσει την Κυριακή 16 Οκτωβρίου στα γραφεία του Π.Σ.Φ. έκτακτη συνάντηση Προέδρων 

Π.Τ. για να ενημερώσει τους Πρόεδρους όλης της χώρας για την πορεία επίλυσης των 

προβλημάτων και να διερευνήσει την βούληση των προθέσεων των μελών του Π.Σ.Φ. 
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Επίσης θα εξεταστεί και το θέμα της προετοιμασίας της 4ωρης στάσης εργασίας που έχει 

προκηρυχτεί για την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου στις Δημόσιες δομές της χώρας, με σημαία 

διεκδίκησης το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. 

Ο προβληματισμός λόγω της συνέχισης των χρονιζόντων προβλημάτων είναι έντονος, τα 

εργαστήρια φυσικοθεραπείας είναι υπερχρεωμένα και μη βιώσιμα λόγω της δωρεάν 

προσφοράς υπηρεσιών για 5 μήνες το χρόνο στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας και οι 

συνάδελφοι των Δημοσίων δομών σε απόγνωση.  

 

Ευρεία σύσκεψη την Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου, στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών με 
τους εκπροσώπους των Επαγγελματικών Ομοσπονδιών και Ενώσεων με θέμα τις 
εξελίξεις που αφορούν τον ΕΟΠΥΥ και την Π.Φ.Υ. 
 

Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Σ.Φ., με αντιπροσωπεία του από τον Α΄ Αντιπρόεδρο 
Ρουμελώτη Σπύρο και τον Γενικός Ταμία Μπουρνουσούζη Λευτέρη, συμμετείχαν στη 
συνάντηση που συγκάλεσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. 
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών κατέθεσε τις προτάσεις του και ζήτησε 
συστράτευση των συμβεβλημένων παρόχων και μαζική αντίδραση        ( δελτία τύπου, 
επιστολές στην Πολιτική Ηγεσία για επισήμανση των προβλημάτων και κοινή συνάντηση, 
μαζικές κινητοποιήσεις κ.λ.π.). 

Συγκεκριμένα ο Π.Σ.Φ. έθεσε τα εξής: 
 
1) Άμεση χρηματοδότηση για την υγεία που δεν επαρκεί για τις ανάγκες των ασθενών. 
2) Άμεσα την δημιουργία ειδικού λογαριασμού που θα κατατίθενται άμεσα εισφορές των 
ασφαλισμένων και συνταξιούχων για να μην υπάρχει καθυστέρηση απόδοσης στον ΕΟΠΥΥ. 
3) Άμεση αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών. 
4) Άμεση αποκατάσταση και επίλυση των τεχνικών προβλημάτων που καθυστερούν τις 
πληρωμές.  
5) Άμεση προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για το συμψηφισμό των χρεών κράτους προς 
ιδιώτες.  
6) Εκκαθάριση και απόδοση του 10% των ετών 2012 έως 2015.        
7) Κατάργηση του clawback & rebate που οδηγεί στην εξαθλίωση, καθώς λόγω των αναγκών 
που υπάρχουν στον πληθυσμό η δαπάνη φυσικοθεραπείας ανέρχεται στα 90.000.000 ευρώ 
και η λεγόμενη "υπέρβαση" επιβαρύνει τους φυσικοθεραπευτές που δεν αμείβονται 6 μήνες 
το χρόνο. 
8) Ανάληψη δράσης για συντεταγμένη προσπάθεια που θα κοινοποιήσει τα προβλήματα στην 
πολιτική ηγεσία και την κοινή δράση των παροχών για τον προγραμματισμό κινητοποιήσεων 
όλων των παρόχων. 
9) άμεση έκδοση του νέου ΕΚΠΥ που θα συνάδει με τα συμφωνηθέντα του Π.Σ.Φ με τον 
ΕΟΠΥΥ για τη νέα σύμβαση και δεν θα περιορίζει τις παροχές και τα δικαιώματα των 
ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων (ασθενών). 
Στη συνάντηση αποφασίστηκε να υπάρχει στενή συνεργασία των φορέων και περαιτέρω 
δράσεις, για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν από την συνεργασία όλων των 
παρόχων με τον ΕΟΠΥΥ. 
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ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 2016 - Συνάντηση αντιπροσωπείας του Π.Σ.Φ. με κλιμάκιο του 

Σ.Ε.Γ.Α.Σ. για τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας 
 
 

 

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16/9/16, συνάντηση στα γραφεία του Αυθεντικού 

Μαραθώνιου του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., ανάμεσα σε αντιπροσωπεία του Π.Σ.Φ. και κλιμάκιου του 

Σ.Ε.Γ.Α.Σ., με θέμα τη συμμετοχή του Π.Σ.Φ. μέσω του Ε.Τ. «Αθλητικής Φυσικοθεραπείας» στη 

φετινή διοργάνωση του Μαραθώνιου για δεύτερη συνεχή χρονιά. 

 

Εκ μέρους του Π.Σ.Φ. παρευρέθηκαν ο Β΄ Αντιπρόεδρος, Γιάννης Μαρμαράς και οι Μιμή 

Μαρσέλλου και Ηλίας Τόλος, Πρόεδρος και Γ. Γραμματέας του Ε.Τ. «Αθλητικής 

Φυσικοθεραπείας» του Π.Σ.Φ. αντίστοιχα.  

 

Εκ μέρους του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. παρευρέθηκαν οι κ.κ. Μάκης Ασημακόπουλος, Συντονιστής του 

Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, Ευάγγελος Παπαποστόλου, Διευθυντής Αγωνιστικού 

Τομέα, Ανδρέας Γκόγκας, Διευθυντής Αγώνων Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και Αν. Διευθυντής Μαραθωνίου, 

Γεώργιος Δούσης, Τεχνικός Σύμβουλος Μαραθωνίους και Ελένη Φουρφή, Υπεύθυνη 

Εθελοντών. 

 

Σκοπός της συνάντησης ήταν να διευθετηθούν θέματα προγραμματισμού, αλλά και ειδικότερα 

θέματα όπως οι υπηρεσίες που θα παρέχουν οι εθελοντές-μέλη του Π.Σ.Φ. και ο χώρος 

παροχής αυτών. Είχε προηγηθεί αλληλογραφία ανάμεσα στον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και τον Π.Σ.Φ., στην 

οποία ο Σύλλογος είχε εκφράσει την πρόθεσή του, μέσω του συντονισμού του Ε.Τ. «Αθλητικής 

Φυσικοθεραπείας» να υποστηρίξει και φέτος τη διοργάνωση του Αυθεντικού Μαραθωνίου 

στις 13 Νοεμβρίου. 

  

Στη συζήτηση έγινε ένας απολογισμός της περσινής συνεργασίας, όπου το Ε.Τ. κατέθεσε τις 

παρατηρήσεις του για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, παρατηρήσεις που έγιναν σε 

μεγάλο βαθμό αποδεκτές, ακολούθησε ενημέρωση για τις πρόσφατες τεκμηριωμένες 

παρεμβάσεις που αφορούν τη φυσικοθεραπεία και τους μαραθωνοδρόμους, συμφωνήθηκε η 

κατάθεση των παραπάνω στην υγειονομική υπηρεσία του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ώστε να υπάρχει καλύτερη 

συνεργασία ανάμεσα στους δυο φορείς, καθώς και η ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 

φυλλαδίου του Ε.Τ. με οδηγίες για τους μαραθωνοδρόμους που αφορούν την πρόληψη των 

μυοσκελετικών προβλημάτων, ώστε να συμπληρωθούν οι υπάρχουσες οδηγίες του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.  

 

Επίσης, αποφασίστηκε η στελέχωση του φετινού Μαραθωνίου με εθελοντές 

φυσικοθεραπευτές να γίνει υπό την επίβλεψη του Π.Σ.Φ. και το συντονισμό του Ε.Τ. 

«Αθλητικής Φυσικοθεραπείας», με σκοπό τη συμμετοχή μόνο μελών του Συλλόγου και 

σπουδαστών φυσικοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. 
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Ταυτόχρονα κατατέθηκε αίτημα για συμμετοχή του Π.Σ.Φ. στη φετινή Έκθεση του 

Μαραθωνίου (Marathon Expo), στις 10-12 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου, 

όπου ο Π.Σ.Φ. θα μπορέσει να προβάλει το επιστημονικό και κοινωνικό έργο του. Εκ μέρους 

του κλιμακίου του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. υπήρξε θετική ανταπόκριση. Ωστόσο θα χρειαστεί να 

διευθετηθούν κάποιες διαδικασίες ώστε να δοθεί η επίσημη έγκριση. Η παραπάνω παρουσία 

θα πραγματοποιηθεί πρώτη φορά και θα συμβάλει στην πολιτική εξωστρέφειας του Π.Σ.Φ. 

  

Ο κ. Ασημακόπουλος ενημέρωσε πως πρόθεση του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. είναι η επικαιροποίηση των 

παρεχόμενων υγειονομικών υπηρεσιών του Μαραθωνίου, σύμφωνα με τα διεθνή αθλητικά 

και επιστημονικά δεδομένα, ενώ ζήτησε όλες οι προτάσεις του Ε.Τ. του Π.Σ.Φ. να κατατίθενται 

επίσημα στην υγειονομική υπηρεσία του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. για έγκριση και ενσωμάτωση στη πολιτική 

του Οργανισμού.  

 

Θα ακολουθήσει νέα συνάντηση με το Ε.Κ.Α.Β. και τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ., όπου το Ε.Τ. «Αθλητικής 

Φυσικοθεραπείας» του Π.Σ.Φ. ανέλαβε να καταθέσει την ολοκληρωμένη πρότασή του ώστε να 

προχωρήσει η συνεργασία. 

 

Πρόθεση του Π.Σ.Φ., μέσω του Ε.Τ. «Αθλητική Φυσικοθεραπείας», είναι η θεσμοθέτηση μιας 

μόνιμης συνεργασίας με τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ., ώστε να αναδειχθεί τόσο ο επιστημονικός όσο και ο 

κοινωνικός ρόλος του Συλλόγου. Αναμένεται σχετική ανακοίνωση-προκήρυξη του Ε.Τ. προς τα 

μέλη για να εκφράσουν διαθεσιμότητα. 
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Θέματα των Επιστημονικών Τμημάτων 

του Π.Σ.Φ. 
 

Ε.Τ. «Νευρολογικής Φυσικοθεραπείας» 

Σας ενημερώνουμε ότι στις 8/9/2016 στα 
γραφεία του Π.Σ.Φ., κατόπιν σχετικής 
αίτησής τους, συναντήθηκαν μέλη του 
Συλλόγου, με σκοπό τη σύσταση 
Επιστημονικού Τμήματος «Νευρολογικής 
Φυσικοθεραπείας», σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στον κανονισμό λειτουργίας των 
Ε.Τ. του Π.Σ.Φ.                                                          
Αποφασίστηκε η σύσταση του Ε.Τ. και 
ορίστηκε ομόφωνα προσωρινή Διοικούσα 
Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 
Μπακαλίδου Δάφνη, Αντώνη Βενιέρη, 
Θεοδωρόπουλο Διονύση. 
Στη συνέχεια συγκροτήθηκε σε σώμα ως 
εξής: 

Πρόεδρος: Μπακαλίδου Δάφνη 
Αντιπρόεδρος: Βενιέρης Αντώνης 

Γ.Γραμματέας: Θεοδωρόπουλος Διονύσης 
Έργο της Π.Δ.Ε. είναι η εγγραφή νέων 
μελών και η διεξαγωγή αρχαιρεσιών για 

την ανάδειξη του Δ.Σ. του Επιστημονικού 
Τμήματος. 
Όσα μέλη του Π.Σ.Φ. έχουν ειδικό 
ενδιαφέρον για τις εφαρμογές της 
φυσικοθεραπείας στην αποκατάσταση των 
νευρολογικών παθήσεων, μπορούν να 
πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στο 
Επιστημονικό Τμήμα μας ΜΟΝΟΝ μέσω 
συμπλήρωσης της παρακάτω ηλεκτρονικής 
φόρμας: 
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciDCx
Bxks9z3K92T__9NtEO6fZMjNFKt03xr952Hd
hSJaEug/viewform  
Η ηλεκτρονική φόρμα θα αποστέλλεται στο 
email: ppta@otenet.gr 
 Διευκρινίζεται ότι για να γίνεται αποδεκτή 
η αίτηση εγγραφής, το μέλος του Π.Σ.Φ. θα 
πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένο 
προς τον Σύλλογο. 
Η εγγραφή στο Ε.Τ. είναι δωρεάν. 

  

Έγκριση δημιουργίας Ομάδας Ειδικού Ενδιαφέροντος για την 

αποκατάσταση παθήσεων του λεμφικού συστήματος και οιδημάτων 
Το Κ.Δ.Σ. αποφάσισε τη δημιουργία 

Ομάδας Ειδικού Ενδιαφέροντος 

«Αποκατάστασης παθήσεων του 

λεμφικού συστήματος και οιδημάτων» 

και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 

παρ. 4.ι), του άρθρου 9, της Υ.Α. 

Υ7γ/ΓΠ/62030 «Ίδρυση Π.Τ. του Π.Σ.Φ.», 

εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που 

ορίζει η κείμενη νομοθεσία λειτουργίας 

του Π.Σ.Φ. και ο Εσωτερικός Κανονισμός 

Λειτουργίας των Ε.Τ., που έχει ανάλογη 

εφαρμογή και στις Ο.Ε.Ε.                               

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό, 

επόμενη διαδικασία είναι ο ορισμός 

τριμελούς Προσωρινής Διοικούσας 

Επιτροπής (Π.Δ.Ε.) από το Κ.Δ.Σ. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να 

οριστούν τα μέλη της Π.Δ.Ε. είναι η 

προϋπάρχουσα οικονομική τακτοποίηση 

απέναντι στον Π.Σ.Φ.                                         

Σκοπός της επιτροπής θα είναι η 

δημοσιοποίηση στο κλάδο της 

δημιουργία της Ο.Ε.Ε., η εγγραφή μελών 

και η διοργάνωση της εκλογικής 

διαδικασίας για την ανάδειξη της άτυπης 

Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) της, 

σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του 

Εσωτερικού Κανονισμού. 
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Εκπαιδευτικά 

θέματα 

 Μεταπτυχιακά προγράμματα 

Σχολών Φυσικοθεραπείας των 

Τ.Ε.Ι. και άλλων Πανεπιστημίων 

 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΣΤΗΝ «ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ»  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 
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 2016-2017, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ΦΕΚ 22737 και τίτλο: «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία»  
Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, δίνεται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) 
στην «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία - Pediatric Physiotherapy».  
Σκοπός του προτεινόμενου μεταπτυχιακού προγράμματος, είναι η δημιουργία 
επιστημόνων υψηλού επιπέδου κατάρτισης μέσω της παροχής τεκμηριωμένων 
σύγχρονων γνώσεων, οι οποίες θα δίνουν ικανότητες, δεξιότητες, κριτική σκέψη, μεθοδική 
και τεχνογνωσία στον Τομέα της Φυσικοθεραπείας των παιδιών. Παράλληλα να προαχθεί 
η διεπιστημονική γνώση και να προωθηθεί η διαθεματική επαγγελματική συνεργασία για 
την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την αξιοποίηση των ευκαιριών, που συνεπάγεται 
η συσχέτιση της υγείας των παιδιών με την ποιότητα ζωής της οικογένειας και του 
ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος, να αποκτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες για 
επιτυχή σταδιοδρομία ως στελέχη τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα».  
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) 
ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα πλήρους φοίτησης. Στο Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί, μετά από 
επιλογή, πτυχιούχοι Τμημάτων Φυσικοθεραπείας Τ.Ε.Ι της ημεδαπής και της αλλοδαπής 
εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Εκτός των πτυχιούχων, μπορούν να 
υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. και φοιτητές που έχουν περατώσει επιτυχώς 
όλες τις φοιτητικές τους υποχρεώσεις και εκκρεμεί μόνο η τελετή της ορκωμοσία τους.  
Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται σε τριάντα (30), συν τους υποψήφιους που έχουν 
παρακολουθήσει και πιστοποιηθεί από το ΠΔΒΕ του ΙΔΒΕ-ΑΤΕΙΘ με τίτλο «Εξειδίκευση 
στην Παιδιατρική φυσικοθεραπεία» 41 πιστωτικές μονάδες.  
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Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέτουν οι υποψήφιοι, είναι:  

1. Έντυπη αίτηση (Πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος 
Φυσιοθεραπείας www.pediphysio.teithe.gr και από τη γραμματεία του Π.Μ.Σ. 
(2310013802, 2310013804, 2310013178).  

2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι), ή βεβαίωση της Γραμματείας 
του Τμήματος στο οποίο φοιτούν όπου θα αναγράφεται ότι έχουν περατώσει 
επιτυχώς όλες τις υποχρεώσεις τους, ο βαθμός πτυχίου και ότι εκκρεμεί μόνο η 
διαδικασία της ορκωμοσίας τους. Η οριστικοποίηση της εγγραφής τους θα γίνεται 
μόνο μετά την προσκόμιση του αντίγραφου πτυχίου. Οι υποψήφιοι που είναι 
απόφοιτοι εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καταθέτουν επιπροσθέτως 
βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ.  

3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.  
4. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα σε τέσσερα (4) αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή 

(cd), που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή 
και την επαγγελματική δραστηριότητα και τις επιστημονικές εργασίες του 
υποψηφίου.  

5. Δύο (2) συστατικές επιστολές.  
6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (αντίτυπα) ή διακρίσεις. Ελληνική Δημοκρατία 

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Σχολή 
Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας Τμήμα Φυσικοθεραπείας 

7. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας.  
8. Αποδεικτικά γνώσης Αγγλικής γλώσσας- ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών- οι δε 

αλλοδαποί και της ελληνικής γλώσσας.  
9. Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένη.  
10. Τέσσερις (4) φωτογραφίες.  

 
Πληροφορίες και αιτήσεις παρέχονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φυσιοθεραπείας 
www.pediphysio.teithe.gr και από τη γραμματεία του Π.Μ.Σ.  
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Η Γραμματεία προωθεί στην 
Επιτροπή Επιλογής το σύνολο των αιτήσεων με το συνοδευτικό υλικό.  
 
Στοιχεία επικοινωνίας  
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία», Α.Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλονίκης,  
P.O BOX 141  
GR - 574 00 Θεσσαλονίκη, Μακεδονία, Ελλάδα  
Τηλ : 2310013802, 2310013804, 2310445879  
Κινητό : 6942222445, 6937121273  
Fax: 2310791166  
E-mail: info.pediphysio@phys.teithe.gr  
Ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων 25-09-2016  
Η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.  
Χριστάρα-Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, PhD  
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α.Τ.Ε.Ι.Θ. 
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Επιστημονικά θέματα 
 

Νέα Σύνθεση Επιστημονικού Συμβουλίου του Π.Σ.Φ. 
 

Το Κ.Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, στη συνεδρίασή του στις 

27 και 28 Αυγούστου 2016, αποφάσισε την ανασυγκρότηση του Επιστημονικού 

Συμβουλίου του Π.Σ.Φ., κατόπιν της παραίτησης μελών του. Στην νέα σύνθεση 

συμμετέχουν ως μέλη εκπρόσωποι των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας του ΑΤΕΙ 

Θεσσαλονίκης και του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (Αιγίου).  

Η νέα σύνθεση που προκύπτει είναι η εξής: 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

Γιόφτσος Γεώργιος   gioftsos@teilam.gr   6974756652 

 

ΜΕΛΗ 

 

1. Γεωργούδης Γεώργιος  gg@hol.gr    6944313167 

2. Καρακασίδου Παλίνα  palina@otenet.gr   6978156674 

3. Κούτρας Γεώργιος  kutrasg@otenet.gr   6977355193 

4. Μαρσέλλου Ευφημία  praxismi@otenet.gr   6944831219 

5. Παπαθανασίου Γεώργιος  papathanasiou.g@teiath.gr  6942408757 

6. Παράς Γεώργιος   g_p@otenet.gr   6977835070 

7. Φουσέκης Κωνσταντίνος  konfousekis@gmail.com 6936767679 

8. Χριστάρα Αλεξάνδρα  hristara2@hotmail.com 6942222445 

 
 

 

 

 

 

 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 
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mailto:g_p@otenet.gr
mailto:konfousekis@gmail.com
mailto:hristara2@hotmail.com
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26ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
 
Ο Π.Σ.Φ. θα πραγματοποιήσει το 26Ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό 

Συνέδριο Φυσικοθεραπείας στις 25, 26 και 27 Νοεμβρίου 2016, στο 

Υπουργείο Υγείας, στον Μαρούσι Αττικής, με θέμα: 

 

 

 

 

 

 

http://www.psf.org.gr/psf-news-4090.htm 

 

 

 

 

 

 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 
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5o Διήμερο Σεμινάριο Επιστημονικού Τμήματος Καρδιοαγγειακής & 

Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας - Αποκατάστασης 

 

Το  Επιστημονικό Τμήμα  Καρδιοαγγειακής  &  Αναπνευστικής  Φυσικοθεραπείας ‐ 

Αποκατάστασης (Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α.)  του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) 

διοργανώνει  το  5ο του Σεμινάριο-Διημερίδα σε συνεργασία με το Π.Τ. Φθιώτιδας, Φωκίδας, 

Βοιωτίας, Ευρυτανίας του Π.Σ.Φ., με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών «Προηγμένη 

Φυσικοθεραπεία» του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Γ.Ν. 

Λαμίας, στις 22 & 23 Οκτωβρίου 2016 , στο κτίριο της Ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης του 

Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία.  

Η επιστημονική διημερίδα έχει τίτλο «Σύγχρονη Πρακτική στην Αναπνευστική και 

Καρδιοαγγειακή Φυσικοθεραπεία». Στη διημερίδα αυτή θα αναλυθεί η σημασία της 

σύγχρονης φυσικοθεραπευτικής πρακτικής σε ασθενείς με οξείες, χρόνιες αναπνευστικές και 

καρδιοαγγειακές παθήσεις τόσο σε κλινικό πεδίο όσο και στο σύγχρονο φυσικοθεραπευτήριο. 

Κατά τη διάρκεια της διημερίδας θα πραγματοποιηθούν 3 πρακτικά κλινικά φροντιστήρια 

(workshops) όπου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να παρακολουθήσουν και να 

συμμετάσχουν ενεργά χωρίς επιπλέον κόστος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 
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http://www.psf.org.gr/psf-news-4197.htm 
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6o Σεμινάριο Επιστημονικού Τμήματος Καρδιοαγγειακής & Αναπνευστικής 

Φυσικοθεραπείας - Αποκατάστασης 

 

Η Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας (Ε.Ε.Ε.Θ.) σε συνεργασία με το Επιστημονικό 

Τμήμα Καρδιοαγγειακής και Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας-

Αποκατάστασης (Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α.) του ΠΣΦ στα πλαίσια του 16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου 

Εντατικής Θεραπείας στις 11 Νοεμβρίου 2016 θα πραγματοποιήσει Κλινικό Φροντιστήριο 

Φυσικοθεραπείας (9:00-13:00 : Ίδρυμα Ευγενίδου) και Κλινικό Εργαστήριο - 6ο Σεμινάριο 

ΤΚΑΦΑ με θέμα: «Απλός οδηγός επιβίωσης στη ΜΕΘ για Φυσικοθεραπευτές» (Ωνάσειο 

Καρδιοχειρουργικό Κέντρο). 

http://www.tkafa.gr/news_details.php?id=2835 

 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 
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Επιστημονική Ημερίδα Π.Τ. Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και Χαλκιδικής "Βαρέως 

πάσχον παιδί-φυσικοθεραπευτική προσέγγιση - κλινικά σεμινάρια" σε 

συνδιαργάνωση με την Μ.Ε.Θ. Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και 

τα ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. 

 

 

 

 

 

http://www.psf.org.gr/psf-news-4181.htm

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

