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Μήνυμα Προέδρου του Π.Σ.Φ. 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι 

Τα Φ/Ν του Π.Σ.Φ. και λόγω καλοκαιριού έχουν μια χρονική καθυστέρηση και ως εκ τούτου 

την ώρα που τα διαβάζεται έχει φτάσει ο Σεπτέμβριος που ως γνωστόν είναι ο μήνας του 

εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Φυσικοθεραπείας (8 Σεπτεμβρίου). 

Η υλοποίηση των δράσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας ανήκει στους 

Συλλόγους της κάθε χώρας-μέλους της WCPT. 

Το Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ. αποφάσισε την υλοποίηση των δράσεων για την Παγκόσμια Ημέρα να την 

μεταθέσει την εβδομάδα 1-7 Οκτωβρίου και λόγω του γεγονότος ότι στις 1 Οκτωβρίου είναι η 

Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων που αφορά άμεσα το φετινό θέμα που έχει τίτλο «Πρόσθεσε 

ζωή στα χρόνια σου». 

Καλούμε τους συναδέλφους να πλαισιώσουν τις εκδηλώσεις που θα οργανωθούν από τα 

Περιφερειακά Τμήματα, στα οποία έχει σταλεί πλούσιο υλικό από το Κ.Δ.Σ. 

Θα παρακαλέσω για άλλη μια φορά τα μέλη μας, να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία του 

μητρώου (οδηγίες  http://www.psf.org.gr/psf-news-3978.htm ).Σημαντικό είναι να δηλώσετε 

το προσωπικό σας email το οποίο είναι απαραίτητο στοιχείο για την ενημέρωσή σας. 

Επειδή κάποια σειρά δράσεων θα υλοποιείται μέσω του μητρώου, όπως η εγγραφή και η 

πρόσβαση στην ιστοσελίδα της  Physiopedia Plus με προνομιακή συνδρομή 10 ευρώ το χρόνο, 

θα πρέπει να είναι ενημερωμένο το μητρώο. 

Όμως αυτό που «καίει» τον πολύ κόσμο, είναι η πορεία των διαπραγματεύσεων με τον 

ΕΟΠΥΥ.  Σας ενημερώνουμε ότι το σχέδιο της νέας  σύμβασης έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. του 

ΕΟΠΥΥ, αλλά βεβαίως υπάρχουν εκκρεμότητες με τον ΕΚΠΥ, ο οποίος είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση για να υλοποιηθεί η σύμβαση.  Γνωρίζετε όλοι επίσης, ότι η «υπέρβαση» του α’ 

εξαμήνου είναι 12 εκ. ευρώ και το μόνο ενθαρρυντικό στοιχείο είναι η συνεχής πτωτική τάση 

που καταγράφει η δαπάνη από τον Μάρτιο του 2016 και μετά. 

Τέλος, θα πρέπει να ενημερώσουμε τους συναδέλφους εργαζόμενους στις Δημόσιες δομές ότι 

σε λίγο ξεκινάει νέος κύκλος διεκδικήσεων, με κυριότερο αυτό της διεκδίκησης του 

επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. 

Το Φθινόπωρο προβλέπεται θερμό και τα μέλη μας πρέπει να είναι σε εγρήγορση. 

 

Λυμπερίδης Πέτρος  
       Πρόεδρος Π.Σ.Φ.  

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 

http://www.psf.org.gr/psf-news-3978.htm
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Προς τα μέλη μας 
 

 

Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε ορισμένα θέματα αυτού του 

τεύχους. Κατ’ αρχάς θα πρέπει να γίνει σε όλους κατανοητό ότι στα 

Φυσικοθεραπευτικά νέα  προβάλλονται  όλες οι δράσεις του συλλόγου είτε σε 

κεντρικό είτε σε περιφερειακό επίπεδο. Δράσεις τις κεντρικής διοίκησης, των 

Περιφερειακών Τμημάτων αλλά μπορείτε να προβάλλεται και δράσεις σε ατομικό 

ή συλλογικό επίπεδο αρκεί να στις στείλετε στο mail του συλλόγου με την ένδειξη 

για τα Φυσικοθεραπευτικά νέα.  

Στο τεύχος αυτό υπάρχουν οι αποφάσεις της έκτακτης Γενικής συνέλευσης 

των αντιπροσώπων της τρίτης κατά σειρά σε σύντομο χρονικό διάστημα, μόλις 

τεσσάρων μηνών.  

Για πρώτη φορά το ΚΔΣ μετα από αίτημα του Πανελλήνιου Συλλόγου 

Γυναικών με καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής»,  αποφάσισε τη δημιουργία 

κατάστασης φυσικοθεραπευτών που έχουν σχετική κατάρτιση και εμπειρία 

ενασχόλησης με μία συγκεκριμένη επιστημονική ενότητα. Όσοι συνάδελφοι 

ενδιαφέρεστε δηλώσετε το άμεσα έτσι ώστε να κοινοποιηθεί το συντομότερο 

δυνατό.  

Υπάρχουν οι προκηρύξεις για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

καθώς και η πρώτη ανακοίνωση για το 26ο Επιστημονικό Συνέδριο του Συλλόγου 

που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 25, 26 & 27 Νοεμβρίου 2016. 

 

 

 

 

 

Αυτοσμίδης Δημήτρης 

Υπεύθυνος Εκδόσεων  
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Ημερολόγιο δράσεων Π.Σ.Φ. 
 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 12/5/2016 

 

Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, 

κατόπιν σχετικής απόφασης της τακτικής Γ.Σ.Α. του Π.Σ.Φ., που πραγματοποιήθηκε στην 

Αθήνα, στις 28 και 29 Μαΐου 2016, συγκάλεσε έκτακτη Γ.Σ.Α. στην Αθήνα, στις 12 Ιουνίου 

2016, με αποκλειστικό θέμα το σχέδιο σύμβασης των φυσικοθεραπευτών με τον ΕΟΠΥΥ. 

 
 

Συμμετοχές αντιπροσώπων έκτακτης Γ.Σ.Α. 

 
 

1. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

2. ΔΡΟΣΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 

3. ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ                    

4. ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                      

5. ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

6. ΜΠΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

7. ΜΠΟΥΡΝΟΥΣΟΥΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

8. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΣ ΤΡΥΦΩΝ 

9. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

10. ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

11. ΤΣΙΡΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

12. ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ                     

13. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 

14. ΚΕΦΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

15. ΚΑΜΑΡΓΙΑΝΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 

16. ΖΟΥΡΜΠΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 

17. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

18. ΑΥΤΟΣΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

19. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

20. ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

21. ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

22. ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

23. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 

24. ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

25. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

26. ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ   

27. ΜΑΤΙΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

28. ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

29. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 

30. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 

 
 
 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 



 

6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 12/05/16 

 

1. Ο Π.Σ.Φ. είναι το μοναδικό Συλλογικό όργανο που διαπραγματεύεται με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

όσο αφορά τη διαμόρφωση της Σύμβασης, σε αντίθετη περίπτωση θα αποχωρήσει από τη 

διαπραγμάτευση.  

2. Εξώδικο προς Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τα χρήματα που υφαρπάχθηκαν από τον κωδικό για 

Φυσικοθεραπεία (6.000.000) και δικαστική διεκδίκηση του ποσού ανά έτος.  

3. Ο Π.Σ.Φ. δε συνυπογράφει καμία Σύμβαση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αν δε δημοσιευθεί πρώτα ο 

νέος Ε.Κ.Π.Υ. Ο Ε.Κ.Π.Υ. που θα διέπει τη Σύμβαση να είναι αυτός που ισχύει κατά την 

υπογραφή. 

4. Τα ποσοστά του rebate να είναι αναγραμμένα σε παράρτημα της Σύμβασης. 

5. Αναγραφή μέσα στη Σύμβαση ότι οι όροι της έχουν την από κοινού  συναίνεση του 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ και του Π.Σ.Φ. και οποιαδήποτε ενδεχόμενη μεταβολή των όρων θα γίνεται και με 

τη σύμφωνη γνώμη του Π.Σ.Φ.  

6. Δε γίνεται δεκτός ο όρος της Σύμβασης περί ηλεκτρονικού ελέγχου (pos, κάρτα Υγείας). 

7. Δεκτή η αναφορά χρονικής διάρκειας Φυσικοθεραπευτικής Συνεδρίας και καθορισμός 

της στα 30 λεπτά. 

8. Δε γίνεται δεκτός ο όρος για την επιγραφή με το λογότυπο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. την οποία ο 

Φυσικοθεραπευτής θα έχει την υποχρέωση να διατηρεί στο εργαστήριο. 

9. Δεκτός ο όρος περί αποζημίωσης σε 90 μέρες από τη στιγμή της Υποβολής αλλά σε 

περίπτωση που ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθυστερήσει πλέον του χρόνου αυτού, όρος για αποζημίωση 

με τους προβλεπόμενους τόκους υπερημερίας όπως ορίζεται από την κείμενη Νομοθεσία. 

10. Δεκτός ο όρος 14 (Α. Γενικοί Όροι) περί αξιολόγησης της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών  σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 3γ του Ν4238/2014. 

11. Ο έλεγχος της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών (αξιολόγηση) των Εργαστηρίων 

να γίνεται από τον Π.Σ.Φ. με θεσμοθετημένες διαδικασίες και παραμέτρους. 

12. Μία Σύμβαση ανά Α.Φ.Μ. 

 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Μετά από αίτημα του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», για 

τη δημιουργία κατάστασης φυσικοθεραπευτών που έχουν σχετική κατάρτιση και εμπειρία 

ενασχόλησης με το λεμφοίδημα άνω άκρων, μετά από χειρουργείο καρκίνου μαστού, 

καλούνται όσοι συνάδελφοι πληρούν τη σχετική προϋπόθεση και επιθυμούν να 

συμμετάσχουν στην κατάρτιση της σχετικής κατάστασης, να αποστείλουν στο e-mail του 

Π.Σ.Φ. τον συμπληρωμένο με τα προσωπικά στοιχεία τους σχετικό πίνακα και την συναίνεσή 

τους για την όποια δημοσιοποίησή τους.  

Ο κατάλογος θα διατεθεί προς δημοσίευση στην ιστοσελίδα του «Άλμα Ζωής», 

www.almazois.gr. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α.Μ. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ 
-ΜΙΣΘΩΤΟΣ  
-ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ  
-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΠΟΔΟΧΗ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
ΣΤΟ SITE ΤΟΥ 
«ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 

 

Ημερομηνία,       /       / 2016 

Υπογραφή 

http://www.psf.org.gr/psf-news-4037.htm

 

 

 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 

http://www.almazois.gr/
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2016 
 

Φυλλάδιο WCPT 

 
 

         
 

 

Εάν έχεις προβλήματα που επηρεάζουν την κινητικότητά σου, 
ρώτησε έναν Φυσικοθεραπευτή  
 
 
 
 
 

Αυτό το έντυπο είναι μια συμπαραγωγή 
της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσικοθεραπευτών (WCPT) 

και του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) 

                                             
 
 
 

Οι Φυσικοθεραπευτές βοηθούν στη βελτίωση 
της κινητικότητας και της ποιότητας ζωής 

 
 

 

 
                    

 

 

 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 



 

9 
 

 
 
 

Καθώς οι άνθρωποι μεγαλώνουν, δυσχεραίνει η 
κίνηση 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 δουλεύουν με 
ανθρώπους ώστε να αποφευχθούν 
μακροπρόθεσμα δυσλειτουργίες και να 
ξεπεραστούν σωματικοί περιορισμοί.  

Βοηθούν στη διαχείριση του πόνου ώστε να 
μπορούν να είναι πιο κινητικοί.  

Διατηρώντας τους ανθρώπους δραστήριους και 
ανεξάρτητους για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα, η φυσικοθεραπεία μπορεί 
επίσης να μειώσει το κόστος της φροντίδας.  

Η φυσικοθεραπεία προσθέτει ζωή στα χρόνια 
σου  

Βοηθώντας τους ανθρώπους να είναι 
ανεξάρτητοι  

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 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 μεγιστοποιήσουν την κίνηση 
τους. Μετά από τραυματισμό ή ασθένεια, οι 
υπηρεσίες αποκατάστασης που παρέχονται 
από τους Φυσικοθεραπευτές βοηθούν τους 
ανθρώπους να επιτύχουν τους στόχους τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δουλεύοντας με ένα πλήθος καταστάσεων  

Οι φυσικοθεραπευτές μπορούν να βοηθήσουν 
ανθρώπους, που καθώς μεγαλώνουν, 
αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα όπως:  
• Πόνος  
• Κατάγματα  
• Αρθρίτιδες, αρθροπάθειες  
• Καρδιοαγγειακό ή εγκεφαλικό επεισόδιο  
• Άνοια και ψυχική υγεία  
• Ακρωτηριασμοί  
• Παθήσεις του νευρικού συστήματος  
• Σακχαρώδης διαβήτης  
• Καρκίνος  
• Πνευμονικές παθήσεις  
 
Πτώσεις  
• Τουλάχιστον το 32% του πληθυσμού πάνω 

από 70 χρονών έχουν μία πτώση ετησίως.  
• 10-25% αυτών που πέφτουν θα υποστούν 
έναν σοβαρό τραυματισμό.  
• Η φυσικοθεραπεία με καθοδηγούμενα ατομικά 
προγράμματα ασκήσεων μειώνει τις πτώσεις 
κατά 32%.  
 
Εγκεφαλικό επεισόδιο  
• Κάθε χρόνο 5 εκατομμύρια άνθρωποι μένουν 
ανίκανοι λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου.  
• Η μέτρια σωματική άσκηση μπορεί να μειώσει 
αυτόν τον κίνδυνο 11-15%.  
• Η φυσικοθεραπεία βοηθά τους ανθρώπους να 
αξιοποιήσουν τις σωματικές δυνατότητές τους, 
μειώνει το κόστος φροντίδας και βοηθά στην 
επανένταξη τους.  
 
Άνοια  
• Η σωματική αδράνεια αυξάνει κατά 20% τον 
κίνδυνο εμφάνισης άνοιας.  
• 10 εκατομμύρια περιπτώσεις άνοιας θα 
μπορούσαν να αποφευχθούν κάθε χρόνο εάν οι 
ηλικιωμένοι ασκούνταν πιο συχνά.  

• Οι Φυσικοθεραπευτές μπορούν να 
βελτιώσουν την κινητικότητα, την ανεξαρτησία 
και την ποιότητα ζωής ανθρώπων με άνοια. 
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Θέματα ΕΟΠΥΥ 

 

 

Αποφάσεις ΕΟΠΥΥ για την συγκρότηση Ομάδας Εργασίας 

για την εξέταση των ενστάσεων των Παρόχων Υγείας  

κατά των πορισμάτων Ιατρικού Ελέγχου 

 
 
 Συνεδρίαση 281/01-06-2016  
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ( Ε.Ο.Π.Υ.Υ. )  
 
Απόφαση 477  
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη  
A. τη με αρ. πρωτ. ΔΒ3/819/1-6-2016 έγγραφη εισήγηση της Διεύθυνσης 
Στρατηγικού Σχεδιασμού,  
Β. την προφορική εισήγηση του Προϊστάμενου της ανωτέρω Δ/νσης,  
Γ. τη διεξαχθείσα ανταλλαγή απόψεων και τη σύμφωνη γνώμη των μελών με 
την εισήγηση της υπηρεσίας,  
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΙ  
Τις διευκρινήσεις – οδηγίες, όπως αναλυτικά αναφέρονται στη με αριθμ. 
πρωτ. ΔΒ3/819/1-6-2016 έγγραφη εισήγηση της Διεύθυνσης Στρατηγικού 
Σχεδιασμού, επί των ερωτημάτων – διαπιστώσεων που προέκυψαν κατά τον 
ιατρικό ηλεκτρονικό κλινικό έλεγχο μηνός Ιανουαρίου έτους 2016, από τα 
παραστατικά που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα ελέγχου παρόχων και τα 
οποία οι ιατροί του Οργανισμού προσπάθησαν να ελέγξουν.  
Οι εν λόγω διευκρινήσεις – οδηγίες ισχύουν για τον έλεγχο της μεταβατικής 
περιόδου, από 01/01/2016 μέχρι 31-05-2016 (ημερομηνία έκδοσης της με 
αριθμ. Β2β/οικ. 38642/31-5-2016 ΚΥΑ), όπου δίνεται η δυνατότητα στους 
παρόχους να καταθέσουν τυχόν συμπληρωματικά δικαιολογητικά, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στη με αριθμ. Β2β/οικ. 38642/31-5-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 
1536/τ. Β΄/31-05-2016), για τις υποβολές του α’ πεντάμηνου του έτους 2016.  
Η απόφαση αυτή επικυρώνεται την ίδια ημέρα 
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 Συνεδρίαση 281/01-06-2016  

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ  

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ( Ε.Ο.Π.Υ.Υ. )  

Απόφαση 475  

 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη  

A. τη με αρ. πρωτ. ΔΒ3/818/1-6-2016 έγγραφη εισήγηση της Διεύθυνσης Στρατηγικού 

Σχεδιασμού,  

Β. την προφορική εισήγηση του Προϊστάμενου της ανωτέρω Δ/νσης,  

Γ. τη διεξαχθείσα ανταλλαγή απόψεων και τη σύμφωνη γνώμη των μελών με την εισήγηση 

της υπηρεσίας,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΙ  

Α) Τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας η οποία θα αποτελείται από πέντε (5) μέλη και 

έργο της θα είναι η εξέταση των ενστάσεων των Παρόχων Υγείας κατά των πορισμάτων 

Ιατρικού Ελέγχου, ως κάτωθι:  

1. ΜΠΑΡΟΥΣ ΚΩΝ/ΝΟ, Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υποθέσεων με 

αναπληρωτή τον ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ, Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Οργάνωσης και 

Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών υγείας.  

2. ΡΗΓΑΤΟ ΘΕΟΦΑΝΗ, Προϊστάμενο της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού με 

αναπληρώτρια την ΤΖΩΡΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Προϊσταμένη του Τμήματος Σχεδιασμού 

Αγοράς & Παρακολούθησης Δικτύου Παρόχων ΠΦΥ της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού.  

3. ΜΠΑΘΡΕΛΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, Προϊστάμενο της Δ/νσης Ελέγχου και Εκκαθάρισης με 

αναπληρώτρια τη ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ, Προϊσταμένη του Τμήματος Κλινικού 

Ελέγχου της Δ/νσης Ελέγχου και Εκκαθάρισης.  

4. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ, Προϊσταμένη της Δ/νσης Συμβάσεων με αναπληρώτρια τη 

ΖΕΥΚΙΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Προϊσταμένη του Τμήματος Συμβάσεων Παρόχων ΔΦΥ της Δ/νσης 

Συμβάσεων.  

5. ΛΙΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Προϊσταμένη της Δ/νσης Φαρμάκου, με αναπληρώτρια την 

ΠΡΙΝΕΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, Προϊσταμένη του Τμήματος Επεξεργασίας και Ελέγχου Συνταγών 

της Δ/νσης Φαρμάκου.  

Νομικές Υπηρεσίες , όποτε χρειασθεί θα παρέχει η κ. Λίγγρη Δήμητρα Προϊσταμένη 

του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικών Υποθέσεων με αναπληρώτρια την κ. Στάθη Αικατερίνη, 

μόνιμη δικηγόρο του Οργανισμού.  

 

Β) Τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων παρόχων, η οποία θα έχει ως ακολούθως:  

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθ. Β2β/οικ. 38642/31-5-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 

1536/τ.Β’/31-5-2016), εφόσον ολοκληρωθεί ο Ιατρικός και Διοικητικός έλεγχος της 

υποβολής κάθε παρόχου, η αρμόδια ΠΕ.ΔΙ. εκδίδει τη σχετική Πράξη Εκκαθάρισης. 
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Σε περίπτωση κατά την οποία, η Πράξη Εκκαθάρισης προβλέπει περικοπή επί του 

αρχικώς αιτούμενου ποσού της υποβολής, το αναλυτικό περιεχόμενο του Συνεδρίαση 

281/01-06-2016 αποτελέσματος γνωστοποιείται στον πάροχο, ο οποίος έχει στη διάθεσή 

του τις εξής επιλογές:  

Α) σε περίπτωση αποδοχής των αποτελεσμάτων του ελέγχου, και κατ’ επέκταση της 

προβλεπόμενης περικοπής στο αρχικώς αιτούμενο ποσό, καλείται να προσκομίσει το 

σχετικό πιστωτικό τιμολόγιο ώστε να προχωρήσει η διαδικασία της πληρωμής του.  

Β) σε περίπτωση αμφισβήτησης, να υποβάλει αίτηση επανεξέτασης εντός τριών 

εργασίμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης προς αυτόν των αποτελεσμάτων του 

ελέγχου. Η αίτηση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εξέλιξη της διαδικασίας εκκαθάρισης 

της εν λόγω υποβολής του παρόχου, ο δε έλεγχος δύναται να επεκταθεί στο σύνολο της 

υποβολής, εξετάζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2690/1999 και την εκάστοτε 

κείμενη νομοθεσία, ενώ στη συνέχεια διαβιβάζεται αρμοδίως. 

Ο πάροχος έχει δικαίωμα να υποβάλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του και να 

επισυνάψει, στην ένστασή του, συμπληρωματικά έγγραφα που θεωρεί ότι θα βοηθήσουν 

την αρμόδια ομάδα αξιολόγησης να διεξάγει τον έλεγχο και τα οποία θα αφορούν τις 

παρατηρήσεις που του έχουν κοινοποιηθεί από τη διαδικασία της εκκαθάρισης.  

Για την υποβολή ένστασης θα κατατίθεται παράβολο υπέρ ΕΟΠΥΥ, ποσού ίσο με το 2% 

της αξίας της σχετικής υποβολής, μετά τη ψήφιση της επικείμενης τροπολογίας.  

Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων ελέγχου, θα 

πραγματοποιείται από την ομάδα αξιολόγησης ενστάσεων εκκαθάρισης.  

Οι αρμοδιότητες της ομάδας αξιολόγησης ενστάσεων εκκαθάρισης είναι οι εξής:  

1. Λειτουργεί με βάση τους κανόνες της με αριθ. Β2β/οικ. 38642/31-5-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 

1536/τ.Β’/31-5-2016) και τις αντίστοιχες αποφάσεις του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ  

2. Δύναται να ζητήσει έγγραφες διευκρινήσεις οποτεδήποτε κρίνει αναγκαίο ότι θα 

διευκολύνουν τη διαδικασία επανελέγχου  

3. Δύναται να αξιολογήσει το σύνολο των προβλημάτων που θα προκύψουν και όχι 

μόνο εκείνο του δείγματος.  

Τα αποτελέσματα της Ομάδας Εργασίας Αξιολόγησης Ενστάσεων, υποβάλλονται με 

εισήγηση του Προέδρου της Ομάδας στο Δ.Σ. του Οργανισμού προς έγκριση .  

Μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης του Δ.Σ., τα αποτελέσματα αξιολόγησης των 

ενστάσεων κοινοποιούνται στον πάροχο και στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση. Στην 

περίπτωση που συνεχίζουν να υφίστανται περικοπές ανά υποβολή, ο πάροχος οφείλει να 

προσκομίσει το πιστωτικό τιμολόγιο για το ποσό της περικοπής ώστε να προχωρήσει η 

διαδικασία πληρωμής.  

Ο πάροχος δεν έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει νέα ένσταση ή συμπληρωματικά 

έγγραφα για υποβολή της οποίας η αξιολόγηση έχει εκκινήσει ή έχει ολοκληρωθεί από την 

αρμόδια ομάδα αξιολόγησης ενστάσεων εκκαθάρισης. 

Για την μεταβατική περίοδο, από 01/01/2016 και μέχρι 31/5/2016 (ημερομηνία 

έκδοσης της με αριθμ. Β2β/οικ. 38642/31-5-2016 ΚΥΑ), δίνεται η δυνατότητα στους 

παρόχους να καταθέσουν τυχόν συμπληρωματικά δικαιολογητικά σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στην εν λόγω ΚΥΑ, για τις υποβολές του α’ πεντάμηνου του έτους 2016.  

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται την ίδια ημέρα 
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Κατάθεση των θέσεων του Π.Σ.Φ. στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης για την 

νέα σύμβαση των φυσικοθεραπευτών με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τον Ε.Κ.Π.Υ. 

 

Στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης της νέας σύμβασης των μελών μας με τον ΕΟΠΥΥ 
κατατέθηκαν τα ακόλουθα: 
 
1) 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. 
 
2) 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. 
 

3) 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. 
 

4) Η δυνατότητα της ελεύθερης επιλογής από τον ασφαλισμένο, των δομών όπου θα 
εκτελεστούν οι συνεδρίες φυσικοθεραπείας χωρίς να υπάρχει διάκριση μεταξύ δημόσιων 
και ιδιωτικών (Ευρωπαϊκή χάρτα των δικαιωμάτων των ασθενών). 
  
5) Στην νέα σύμβαση θα πρέπει να απεικονίζεται το νομοθετικό καθεστώς που διέπει 
την άσκηση του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή ( Ν. 3599/2007,το Β.Δ. 411/1972, 
το Π.Δ. 29/1987 και το Π.Δ. 90/1995, Ν. 3329/2005, η Υπ. Απ. 151096-ΦΕΚ 
β΄2381/2007, ο Ν. 4316/14). 

 
6) Στην σύμβαση θα πρέπει να προβλέπονται συγκεκριμένα οι φυσικοθεραπευτικές 
παροχές που αποζημιώνονται από τον ΚΑΕ  00.10.0671.02 της κατηγορίας C1 
(Φυσικοθεραπευτήρια και Φυσικοθεραπευτές (Ιδιώτες και Εταιρείες) και είναι οι 
συνεδρίες φυσικοθεραπείας και μόνον αυτές. 
 
7) Θα πρέπει να προβλεφθεί ενέκπωτο ποσό για τις επιστροφές που εφαρμόζονται 
βάσει του Νόμου του clawback (μαξιλαράκι στα 2.000 ευρώ). 
 
8) Ξεκάθαρη αναφορά σε ξεχωριστό  άρθρο της σύμβασης ,ότι οι όροι της σύμβασης 
τελούν υπό την έγκριση του Π.Σ.Φ και να συνοδεύεται από σχετικό μνημόνιο όπου θα 
υπογράφουν οι πρόεδροι του ΕΟΠΥΥ και του Π.Σ.Φ, είναι τακτική που εφαρμόστηκε κατά 
την σύμβαση του 2012. 
 

9) Συμμετοχή 15% στον ασφαλισμένο (όπως προβλέπεται σε όλες τις παροχές της 
ανοιχτής περίθαλψης) με τιμή συνεδρίας τα 20 ευρώ (συμμετοχή 3 ευρώ για κάθε 
συνεδρία), εξαιρούμενες οι ειδικές περιπτώσεις α, β, και γ του ΕΚΠΥ. 
 

10) Αύξηση της τιμής της κατ’ οίκον συνεδρίας στα 20 ευρώ (στρογγυλοποιημένο 15 
ευρώ + 50%), καθώς αυτό ισχύει παντού στην Ευρώπη και εφαρμόζονταν στα παλιά 
ταμεία.  
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11) Οι όροι της σύμβασης που θα υπογραφούν από τα Ε.Φ.Ι.Απ. για την εκτέλεση 
συνεδριών φυσικοθεραπείας να διέπονται από τους ίδιους όρους με την σύμβαση των 
φυσικοθεραπευτών συγκεκριμένα: 

 Α) Η παροχή φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών γίνεται αποκλειστικά από  
πτυχιούχους φυσικοθεραπευτές σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και  

 
Β) Η αυτοπαραπομπή των συνεδριών φυσικοθεραπείας υπόκεινται σε rebate 

40% όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 της  Υπ.Απ. Αριθ. Υ9/οικ.70521 (ΦΕΚ 
β΄2243/2014) για τις υπόλοιπες εξετάσεις: «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». 
 

12) Δεν μπορεί να υπογραφεί σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ καθώς δεν έχει εκδοθεί ο νέος 
ΕΚΠΥ ο οποίος ρυθμίζει καθοριστικά την σχέση συνεργασίας των δυο πλευρών. 
 
13) Οι όροι της σύμβασης που θα υπογραφούν, θα ισχύουν  σε όλη την διάρκεια της 
σύμβασης και δεν θα τροποποιούνται με την αλλαγή του ΕΚΠΥ. 
 

14) Ο χρόνος εκκαθάρισης και απόδοσης των σχετικών μηνιαίων υποβολών θα γίνεται 
σε 60 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης και σε οποιαδήποτε 
καθυστέρηση θα καταβάλλονται τα οφειλόμενα ποσά εντόκως σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. 
 
15) Το πληροφοριακό έντυπο και το ειδικό σήμα του ΕΟΠΥΥ θα διατίθενται από τον 
ΕΟΠΥΥ δωρεάν. 
 
16) Οι όροι της παρούσας σύμβασης έχουν την από κοινού  συναίνεση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ 

και του Π.Σ.Φ. και οποιαδήποτε ενδεχόμενη μεταβολή των όρων θα γίνεται και με τη 

σύμφωνη γνώμη του Π.Σ.Φ.  

17) Ο χρόνος της συνεδρίας φυσικοθεραπείας ορίζεται στα τριάντα (30) λεπτά από την 
έναρξη έως την λήξη παροχής της φυσικοθεραπείας στο δικαιούχο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
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Βεβαιώσεις ΟΑΕΕ 
 

Μετά από επικοινωνία του Π.Σ.Φ. με τον Ο.Α.Ε.Ε., σχετικά με την αναντιστοιχία των 

βεβαιώσεων καταβολής ασφαλιστικών εισφορών του Ο.Α.Ε.Ε., με τα πραγματικώς 

καταβαλόμενα ποσά, ειδικά σε συναδέλφους που είναι ενταγμένοι στο Νόμο περί 

ρυθμίσεων και δεν φαίνονται στην βεβαίωση τα καταβαλόμενα ποσά της ρύθμισης 

προέκυψαν τα εξής: 

όντως υπήρξε ένα πρόβλημα στο σύστημα και δεν περιέλαβε μέσα στην βεβαίωση την 

καταβολή των ποσών των ρυθμίσεων. 

 

Το πρόβλημα επιλύθηκε και οι συνάδελφοι που διαπίστωσαν τέτοιου είδους λάθη, 

μπορούν να ξαναεκτυπώσουν τις βεβαιώσεις από το site του Ο.Α.Ε.Ε. και να δηλώσουν 

στην φορολογική τους δήλωση τα πραγματικώς καταβληθέντα ποσά για να έχουν την 

παραπάνω έκπτωση που δικαιούνται. 

 
 

Εκτέλεση 2 παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας μέσα στον ίδιο μήνα 
 
 

Ο Π.Σ.Φ. απέστειλε έγγραφο για το θέμα της εκτέλεσης 2 παραπεμπτικών 

φυσικοθεραπείας μέσα στον ίδιο μήνα προς τον Διευθυντή Ελέγχου και Εκκαθάρισης του 

ΕΟΠΥΥ: 

 
 

Λάβαμε γνώση την παρακάτω απάντηση σας για τον έλεγχο παραπεμπτικών 

φυσικοθεραπείας: 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ & ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ 2ου ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟΥ 10 ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ Α.Μ.Κ.Α. ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ 

ΜΗΝΑ 

• Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.14 του Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ορίζεται ότι: «Στη 

φυσικοθεραπεία καθιερώνεται αποζημίωση ανά συνεδρία εντός της οποίας εκτελούνται 

όσες φυσικοθεραπευτικές πράξεις κρίνονται αναγκαίες. Σε ασφαλισμένους που χρήζουν 

φυσικοθεραπευτικές πράξεις, εκδίδεται ένα παραπεμπτικό ανά μήνα για την ίδια πάθηση, 

με αναγραφή των απαιτούμενων πράξεων ανά συνεδρία. Έκδοση νέου παραπεμπτικού 

φυσικοθεραπείας για την ίδια πάθηση, επιτρέπεται μόνο μετά την ολοκλήρωση της 

θεραπείας.» 

Κατόπιν των παραπάνω, εάν στο ψηφιοποιημένο δείγμα, εντοπίσετε δύο παραπεμπτικά 

για την εκτέλεση συνεδριών φυσικοθεραπείας στον ίδιο Α.Μ.Κ.Α. πρέπει να κάνετε 

περικοπή του τελευταίου εκδοθέντος παραπεμπτικού. Π.χ. παραπεμπτικό 1ο : ημερομηνία 

έκδοσης 22/12/2015, έγκρισης 27/12/2015, εκτέλεσης 25/01/2016. Παραπεμπτικό 2ο : 

ημερομηνία έκδοσης 14/01/2016, έγκρισης 15/01/2016, εκτέλεσης 30/01/2016. Στο 

παράδειγμα, θα γίνει περικοπή του 2ου παραπεμπτικού.  
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Το παρόν παρακαλούμε να επισυναφθεί στις οδηγίες διοικητικού ελέγχου. 

Δ/νση Ελέγχου & Εκκαθάρισης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Θεωρούμε ότι το κριτήριο της εκτέλεσης δύο (2)  παραπεμπτικών μέσα στον ίδιο μήνα 

είναι λανθασμένο, με την γενικευμένη έννοια  που τίθεται στην απάντησή σας : «εάν στο 

ψηφιοποιημένο δείγμα, εντοπίσετε δύο παραπεμπτικά για την εκτέλεση συνεδριών 

φυσικοθεραπείας στον ίδιο Α.Μ.Κ.Α. πρέπει να κάνετε περικοπή του τελευταίου εκδοθέντος 

παραπεμπτικού». 

Γιατί:  

1) Σίγουρα δεν μπορεί να εκδοθεί παραπεμπτικό (για την ίδια πάθηση) πριν εκτελεστεί το 

πρώτο (σύμφωνα με τον ΕΚΠΥ), όμως μπορεί να εκδοθεί εν αγνοία του φυσικοθεραπευτή 

που θα κληθεί να το εκτελέσει, καθώς επίσης δεν απαγορεύεται αυτόματα από το σύστημα 

(το έχουμε περιλάβει στις προτάσεις μας για το ε-δαπυ). 

2) Αν το δεύτερο παραπεμπτικό εκδοθεί κανονικά, μετά την εκτέλεση του πρώτου (πχ.1ο  

Εκδοθέν 5/5/2016 –θεώρηση 5/5/2016- εκτέλεση 4/6/2016 ,έκδοση δεύτερου 6/6/2016 

–θεώρηση 6/6/2016 και εκτέλεση 22/6/2016. Παρατηρείται η εκτέλεση 2 

παραπεμπτικών στο ίδιο ΑΜΚΑ στον ίδιο μήνα αλλά η εκτέλεση είναι κανονική διότι 

πουθενά δεν προβλέπεται ότι δεν μπορεί να εκτελεστεί παραπεμπτικό σε 2 εβδομάδες (5 

συνεδρίες την κάθε εβδομάδα), είναι καθόλα νόμιμο και πιστεύω ότι το δέχεται ο ΕΟΠΥΥ 

κατά τον έλεγχο που έχει γίνει μέχρι τώρα. 

3) Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου σε συνεχή φυσικοθεραπεία π.χ. 6μηνη σε εγκεφαλικό 

ή σε παιδιά ειδικής αγωγής, είναι  αδύνατη η συνταγογράφηση ακριβώς στην ημερομηνία 

που αλλάζει ο μήνας, δηλαδή αν έχει συνταγογραφηθεί ένα παραπεμπτικό 1/3/2016 –

θεώρηση 3/3/2016 ,εκτέλεση 2/4/2016 , 2ο παραπεμπτικό 3/4/2016 –θεώρηση 3/4/2016 

εκτέλεση 30/4/2016., έχουμε πάλι την ίδια περίπτωση με εκτέλεση 2 (δυο) 

παραπεμπτικών στον ίδιο ΑΜΚΑ  αλλά αυτό παρατηρείται διότι ο φυσικοθεραπευτής έχει 

μια συνεχόμενη παροχή για 6 μήνες η οποία δεν σταματάει, είναι αδύνατο να εκδίδεται το 

παραπεμπτικό 1 του μήνα –να θεωρείται 1 του μήνα και να εκτελείται 30 του μήνα κ.ο.κ.  

Όπως αντιλαμβάνεστε αυτό γίνεται για την συνεχή εξυπηρέτηση του ασθενούς και 

όχι για κανέναν άλλο λόγο. 

Άρα θεωρούμε ότι η γενικευμένη άποψη για έλεγχο εκτέλεσης δυο παραπεμπτικών στο ίδιο 

ΑΜΚΑ στον ίδιο μήνα είναι λάθος και πρέπει να αποσυρθεί ή να διατυπωθεί με σαφέστερο 

τρόπο και την κάθε περίπτωση θα πρέπει να την εξετάζουν οι υπηρεσίες εξειδικευμένα. 
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Πρόταση ενσωμάτωσης στο e-dapy όλων των περιπτώσεων που προβλέπονται 

από τον κανονισμό παροχών του ΕΟΠΥΥ σχετικά με την εκτέλεση 

παραπεμπτικών Φυσικοθεραπείας και απαντήσεις σε ερωτήματα που 

προκύπτουν 

 

Είναι γεγονός ότι ο ΕΚΠΥ προβλέπει την δυνατότητα χορήγησης στους ασφαλισμένους του 

ΕΟΠΥΥ συνεδριών φυσικοθεραπείας, οι οποίες σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να ξεπερνούν 

σε κάθε παραπεμπτικό τον αριθμό 12 . 

Επίσης δύναται να χορηγούνται μέχρι 2 φορές το χρόνο και όχι σε μικρότερο διάστημα των 30 

ημερών του πρώτου παραπεμπτικού από το δεύτερο. 

Θεωρούμε ότι οι παραπάνω περιπτώσεις πρέπει να ενσωματωθούν στο e-dapy από την ΗΔΙΚΑ. 

Συγκεκριμένα: 

1) Να μην εκδίδεται 3ο παραπεμπτικό μέσα στο ίδιο έτος (με τον ισχύοντα ΕΚΠΥ) παρά μόνον στις 

ειδικές περιπτώσεις α,β,γ που προβλέπονται στον ΕΚΠΥ, για τις ειδικές περιπτώσεις  μπορεί να 

προβλεφθεί ειδικός κωδικός ένδειξης για να ξεμπλοκάρει το σύστημα  π.χ. 

 Α1 περιπτώσεις ειδικής κατηγορίας α) με εφαρμογή σε εργαστήριο 

 Α2 περιπτώσεις ειδικής κατηγορίας α) με εφαρμογή κατ’ οίκον 

 Β1 περιπτώσεις ειδικής κατηγορίας β) με εφαρμογή στο εργαστήριο 

Β2  περιπτώσεις ειδικής κατηγορίας β) με εφαρμογή κατ’ οίκον 

Γ1 περιπτώσεις ειδικής κατηγορίας γ) με εφαρμογή στο εργαστήριο 

Γ2 περιπτώσεις ειδικής κατηγορίας γ) με εφαρμογή κατ’ οίκον 

2) Στις ειδικές περιπτώσεις α,β,γ του άρθρου 14 του ΕΚΠΥ να προβλεφθεί ηλεκτρονική ειδική 

γνωμάτευση που θα ενσωματωθεί στο e-dapy και θα «κουμπώνει» με την έκδοση 

παραπεμπτικών ειδικών περιπτώσεων, το οποίο δεν θα εκδίδεται χωρίς αυτήν. Η οποία θα 

προβλέπει ότι το περιστατικό είναι των ειδικών περιπτώσεων και πρέπει να υποβληθεί στις 

συνεδρίες σε εργαστήριο ή κατ’ οίκον. 

3) Να μην υπάρχει δυνατότητα χορήγησης άνω των 12 συνεδριών ανά παραπεμπτικό , που αυτό 

μπορεί να προβλεφθεί να είναι μέχρι 10 συνεδρίες στις κανονικές περιπτώσεις και μέχρι 12 στις 

ειδικές. 

4) Να μην εκδίδεται εκ νέου παραπεμπτικό αν δεν συμπληρωθούν 30 ημέρες από την έκδοση του 

πρώτου. 
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Επίσης λόγω των προβλημάτων που προέκυψαν κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο των 

παραπεμπτικών που εφαρμόζεται για πρώτη φορά, θα πρέπει να σας επισημάνουμε τα κάτωθι: 

1) Εφόσον απαιτείται (με τον ισχύοντα ΕΚΠΥ) θεώρηση από τον ελεγκτή, το πεδίο ΑΜΚΑ ελεγκτή 

(ή ονοματεπώνυμο αν δεν υπάρχει ο ελεγκτής καταχωρημένος στο σύστημα) και το πεδίο 

έγκρισης να γίνουν υποχρεωτικά (με αστερίσκο *), όπως είναι και ο αριθμός απόδειξης και το 

τηλέφωνο. 

2) Να προβλεφθεί η ημερομηνία εκτέλεσης να μην μπορεί να είναι μικρότερη των 15 ημερών. 

Δηλαδή αν η ημερομηνία έγκρισης είναι 10/2  ή ημερομηνία εκτέλεσης να μην μπορεί να είναι 

πριν τις 25/2. 

3) Για την αποφυγή παρερμηνειών το σύστημα να θεωρεί ότι το έτος κατά το οποίο θεωρείται ότι 

χορηγείται παραπεμπτικό να καθορίζεται από την ημερομηνία έκδοσης. π.χ. αν ο ασθενής 

παραπέμφθηκε για φυσικοθεραπεία στις 23/12/2014, άσχετα το πότε περατώθηκε η παροχή 

,να θεωρείται ότι το παραπεμπτικό χορηγήθηκε το έτος της έκδοσης (2014). 

4) Να μην εκδίδεται παραπεμπτικό αν υπάρχει έλλειψη ασφαλιστικής ικανότητας ή όταν 

εκδίδεται με ένδειξη ελέγξατε ασφαλιστική ικανότητα να υποχρεούται ο παραπέμπων  ιατρός 

να ελέγξει και να τσεκάρει σε ειδικό πεδίο του e-dapy ασφαλιστική ικανότητα που έλεγξε ότι 

υπάρχει, ή μπορεί να εκδίδεται παραπεμπτικό με την ένδειξη δεν μπορεί να εκτελεστεί σε 

ιδιώτη πάροχο (αν δεν υπάρχει ασφαλιστική ικανότητα). 

5) Να μην επιτρέπει το σύστημα την χορήγηση φυσικοθεραπειών από ειδικότητες ιατρών που δεν 

προβλέπονται από τις Υπουργικές Αποφάσεις. 

6) Να γίνει σαφές ότι παραπεμπτικό που έχει θεωρηθεί από ελεγκτή ιατρό (εφόσον απαιτείται) 

και δεν έχει τις απαραίτητες προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις : υπογραφή και 

σφραγίδα θεράποντα ιατρού, ειδική γνωμάτευση για τα κατ’ οίκον ή τις ειδικές περιπτώσεις α, 

β , γ, ασφαλιστική ικανότητα, κλπ είναι έγκυρο και πρέπει να αποζημιωθεί. Τα περαιτέρω 

πρόσθετα στοιχεία όπως υπογραφή ασφαλισμένου, σφραγίδα και υπογραφή 

φυσικοθεραπευτή ή οποιαδήποτε λανθασμένη καταχώρηση εφόσον διορθωθούν τα παραπάνω 

προτεινόμενα να βαρύνουν τον φυσικοθεραπευτή αλλά μετά την ημερομηνία της 1 Ιουνίου 

2016 που έγιναν σαφή αυτά τα στοιχεία από την Κ.Υ.Α. 

7) Στην Κ.Υ.Α.  Αριθμ. Β2β/οικ.38642 Φ.Ε.Κ β΄1536/2016 στον ειδικό πίνακα για τα απαραίτητα 

στοιχεία του φυσικού αρχείου δεν αναφέρεται η υπογραφή και σφραγίδα του ελεγκτή ιατρού, 

άρα δεν είναι απαραίτητη;  

Θέλουμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με το πρόβλημα της καταχώρησης παραπεμπτικών στο 

e-dapy με ημερομηνία εκτέλεσης την ημερομηνία έναρξη αναφέρθηκε από πολλούς 

συναδέλφους ότι αυτό συνέβη γιατί διαβάζοντας τις οδηγίες χρήσης στο e-dapy αναφέρονται 

τα εξής :  Τα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά ανακτώνται ως εξής: 

 Εισάγεται ο αριθμός του παραπεμπτικού. 

 Ανάκτηση των αναλυτικών στοιχείων του παραπεμπτικού με την επιλογή «Ανάκτηση για 

Εκτέλεση»  

Η φράση «Ανάκτηση για Εκτέλεση» δηλώνει σαφώς ότι ανακτάται ένα παραπεμπτικό για να 

εκτελεστεί και όχι ανακτάται ένα παραπεμπτικό αφού εκτελεστεί. 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 



 

19 
 

 

 

 

 

 

 

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι στα κριτήρια ελέγχου που είχαν εκδοθεί για τον έλεγχο από τις 

Ι.Ε.Ε υπήρχε απαραίτητο το κριτήριο της αναγραφής των φυσικοθεραπευτικών πράξεων το 

οποίο όμως κριτήριο μετά από συζητήσεις με τις αρμόδιες διευθύνσεις  του ΕΟΠΥΥ είχε 

απαλειφθεί.  Όπως γνωρίζεται η υποχρεωτική αναγραφή των φυσικοθεραπευτικών πράξεων 

καταργήθηκε με το Νόμο 4316/2014 που στο άρθρο 34 αναφέρει: στο άρθρο 34 αναφέρει: «Οι 

πτυχιούχοι του Τμήματος Φυσικοθεραπείας των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 

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

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

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

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

όπου εργάζονται κατά την κείμενη νομοθεσία».  

Θεωρούμε ότι  όλες αυτές οι περιπτώσεις που αναφέρουμε θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με 

εισαγωγή νέων δεδομένων και απαγορεύσεων στο σύστημα και θα πρέπει να ισχύσουν  

αυστηρότατα κριτήρια αφού εισαχθούν οι κανόνες και οι ασφαλιστικές δικλείδες και όχι 

αναδρομικά. 

Περιμένουμε τις ενέργειές σας και τις απαντήσεις σας στα θέματα που θέτουμε. 

 
 

Άμεση λύση στο πρόβλημα των περιπτώσεων της μη εμφάνισης των 
ψηφιοποιημένων αρχείων που εκκαθαρίζονται από τον ΕΟΠΥΥ 

 
Ο Π.Σ.Φ. απέστειλε έγγραφο προς τον ΕΟΠΥΥ μετά τα πολλά προβλήματα που 

δημιουργήθηκαν με μια μερίδα συμβεβλημένων φυσικοθεραπευτών, που δεν κατάφεραν να 

οριστικοποιηθούν οι υποβολές τους του Ιανουαρίου 2016, λόγω των προβλημάτων με την 

διασύνδεση των συστημάτων που χρησιμοποιούνται από τον ΕΟΠΥΥ για την εκκαθάριση. 

Συγκεκριμένα δεν αναγνωρίζονται από το λογισμικό των ΠΕ.ΔΙ. τα ψηφιοποιημένα αρχεία 

(δεν φαίνονται),  παρόλο που διαβεβαιώνεται από το Κέντρο Ελέγχου και Εκκαθάρισης ότι  

υπάρχουν . 

Πληροφορηθήκαμε ότι αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται και κατά την εκκαθάριση του 

Φεβρουαρίου 2016. 

Θέλουμε να μας διαβεβαιώσετε ότι θα βρείτε τον τρόπο να πληρωθούν όλοι αυτοί οι 

συνάδελφοι, γιατί πλέον η κατάσταση είναι τραγική. 

Προτείναμε την εκ νέου ψηφιοποίηση των παραστατικών των συγκεκριμένων υποβολών ή 

την αποστολή των ψηφιοποιημένων αρχείων στις ΠΕ.ΔΙ.  με κάποιο μέσο αποθήκευσης για 

να ελεγχθούν. 

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πόσο είναι εφικτές οι προτεινόμενες λύσεις , αλλά θεωρούμε 

ότι το πρόβλημα πρέπει να λυθεί ΣΗΜΕΡΑ. 
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Σύμβαση ΕΟΠΥΥ  και Φυσίατροι 
 

Ενόψει της διαφαινόμενης πρόθεσης του ΕΟΠΥΥ να υπογράψει συμβάσεις με 

φυσιάτρους – ιδιοκτήτες ιδιωτικών εργαστηρίων φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, 

προκειμένου να παρέχουν στα εν λόγω εργαστήρια φυσικοθεραπευτικές υπηρεσίες σε 

απουσία φυσικοθεραπευτή, ο ΠΣΦ επισημαίνει τα ακόλουθα. 

 Ευθύς εξαρχής δηλώνουμε την πλήρη και κατηγορηματική αντίθεσή μας σε μια 

τέτοια προοπτική, που κατακερματίζει το φυσικοθεραπευτικό επάγγελμα, «διανέμοντας» 

τα οικεία επαγγελματικά μας δικαιώματα εις ένα ετερογενές πλήθος προσώπων, 

απασχολουμένων στον χώρο της υγείας. 

 Πέραν τούτων θα πρέπει να υπογραμμιστεί, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 33 παρ. 2 του Νόμου 3329/2005, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά την πλέον 

πρόσφατη αντικατάστασή τους από τις διατάξεις του άρθρου 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 σαφώς προκύπτει εκ των ως άνω νεότερων και ειδικών νομοθετικών 

διατάξεων, οι πράξεις αρμοδιότητας φυσικοθεραπευτή επιλέγονται και εκτελούνται μόνον 

από πτυχιούχους των αντίστοιχων Τμημάτων Φυσικοθεραπείας των Ανωτάτων 

Τεχνολογικών Ιδρυμάτων.  

 Είναι, δε, προφανές, ότι οι επίμαχες διατάξεις, ως νεότερες και ειδικές, σαφώς 

υπερισχύουν πάσης άλλης ενδεχομένως αντίθετης διάταξης, ενώ δεν χωρεί παρερμηνεία 

τους με αναφορά σε διατάξεις προεδρικών διαταγμάτων, ήτοι κανόνων δικαίου 

υποδεέστερης τυπικής ισχύος έναντι του νόμου.  

 Συμπερασματικά, πάγια και αταλάντευτη θέση του ΠΣΦ, ευρίσκουσα ισχυρά 

ερείσματα επί της κείμενης νομοθεσίας, αποτελεί η εκτέλεση φυσικοθεραπευτικών 

πράξεων μόνον από τους φέροντες τον αντίστοιχο επαγγελματικό τίτλο του 

φυσικοθεραπευτή. 

 Οποιαδήποτε αντίθετη πρακτική υποκρύπτει την ευθεία αντιποίηση του 

φυσικοθεραπευτικού επαγγέλματος.    
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Διευκρινήσεις από τον ΕΟΠΥΥ σχετικά με την διαδικασία απόδοσης 

δαπανών για θεραπείες ειδικής αγωγής 
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 
 

 

Ορισμός κοινής συνάντησης αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού 
Υγείας, 

Προέδρου ΕΟΠΥΥ και ΠΣΦ 
 

 
Αιτηθήκαμε τον ορισμό κοινής συνάντησης μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού 

Υγείας κου Πολάκη, του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ κου Μπερσίμη και Π.Σ.Φ., για την επίλυση 

των σοβαρότατων προβλημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή τους 

δειγματοληπτικού ελέγχου των υποβολών των συμβεβλημένων φυσικοθεραπευτών, 

καθώς και την επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων που αφορούν τη συνεργασία των μελών 

μας με τον ΕΟΠΥΥ. 
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 

Απλήρωτοι συνάδελφοι στα ΙΕΚ 

Με την παρούσα επιστολή μας, θέλουμε να σας ενημερώσουμε πως εκατοντάδες 

φυσικοθεραπευτές, μέλη του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, του κλάδου των Π.Ε. 

18-25, υπέγραψαν σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου και έργου, από  25-11-2015 

έως 16-3-2016 με το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης) του Υπουργείου 

σας, για εκπαιδευτικό έργο στα Δ.Ι.Ε.Κ. - Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης.                                                                                                                                                   

Βάσει της εργατικής νομοθεσίας, η εξόφληση της παραπάνω σύμβασης θα έπρεπε να είχε 

ολοκληρωθεί στις 16-3-2016. Αντί αυτού, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. σύμφωνα με την ανακοίνωσή του στις 

28-4-2016, ενημέρωσε ότι θα πληρώσει Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2015, που όμως 

αντιστοιχεί σε 4 εβδομάδες δεδουλευμένων, λόγω καθυστέρησης έναρξης του Β΄ εξαμήνου, 

ενώ εκκρεμούν 11 ακόμη εβδομάδες προς εξόφληση. 

Σύμφωνα με Κ.Υ.Α των Υπουργείων Παιδείας, και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 1122/20-4-2016), 

εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έτος 2016, ενώ έχει περαιωθεί η 

διαδικασία ελέγχου από την Υ.Δ.Ε και τον αρμόδιο Επίτροπο με  την έκδοση εντάλματος ποσού 

14.500.000 €, (ενδεικτικά δημοσίευμα http://www.esos.gr/arthra/43705/ektamieytike-poson-

gia-ti-misthodosia-katharistrion-kai-kathigiton-diek)  

Το πρόβλημα  με τις καθυστερήσεις πληρωμής από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ είχε αντιμετωπιστεί και στο Α΄ 

εξάμηνο του 2015, του οποίου οι εξοφλήσεις έγιναν μετά από 6 μήνες από τη λήξη του 

εξαμήνου. Για τον ίδιο λόγο σας είχαμε ενημερώσει με το υπ.αριθ. 298/9-12-2015 έγγραφό 

μας. 

Ο κλάδος των φυσικοθεραπευτών αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, ενώ 

πλήττεται και από μεγάλα ποσοστά ανεργίας, ειδικότερα οι νεότεροι συνάδελφοι. Η 

απασχόληση αρκετών συναδέλφων ως ωρομίσθιοι στα Δ.Ι.Ε.Κ., αποτελεί μια προσωρινή 

διέξοδο διαφυγής από το πρόβλημα της ανεργίας, ενώ πολλές φορές αποτελεί και το μοναδικό 

έσοδο επιβίωσης. Η καθυστερημένη καταβολή των αμοιβών τους, θέτει σε κίνδυνο ακόμα και 

τη δυνατότητα ανταπόκρισης των προσωπικών ή και των οικογενειακών τους εξόδων.Το αίτημα 

μας, για άμεση καταβολή των δεδουλευμένων τους, με χρήματα που έχουν προϋπολογιστεί, 

θεωρούμε πως είναι νόμιμο, έντιμο και ηθικό και πιστεύουμε πως θα έχει την ανάλογη 

αντιμετώπιση από εσάς.  
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Συμμετοχή του Π.Σ.Φ. σε κινητοποιήσεις 
 

 Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 

PANHELLENIC FEDERATION OF PUBLIC HOSPITALS WORKERS ΜΕΛΟΣ ΑΔΕΔΥ MEMBER OF ADEDY  
  Αριστοτέλους 22, 10433 Αθήνα Τηλ. 210 .52.36.094 – 210.52.24.604, Fax 210.52.34.589 22 Aristotelous str. GR-

10433 Athens, Greece Tel. (30) 210 .52.36.094 – (30) 210.52.24.604, Fax (30) 210.52.34.589 e-mail: 
poedhn@otenet.gr, http://www.poedhn.gr  

 
 

ΑΘΗΝΑ 6/6/2016  
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1804  
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΑΝΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016  
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ για όλη τη χώρα στην Αθήνα έξω από το Υπουργείο 
Υγείας 11 π.μ.  
 

Οι ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ θα ξεκινήσουν στις 08:30 π.μ. με αποκλεισμό 
του δρόμου έξω από το Υπουργείο Υγείας.  
Κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές κατ’ εξακολούθηση από τις καταστροφικές πολιτικές 
που ασκούνται στο τομέα της Υγείας και της Πρόνοιας.  
Παραμένουν κλειστές 50 κλίνες ΜΕΘ, η στελέχωση είναι κάτω των ορίων ασφαλείας και τα 
Νοσοκομεία δεν διαθέτουν υλικά και φάρμακα.  
Έκλεισαν 50 κλίνες ΜΕΘ επειδή δεν ανανεώθηκε η σύμβαση των 190 εργαζομένων 
που απασχολούνταν στις ΜΕΘ μέσω του ΚΕΕΛΠΝΟ, προκειμένου η κυβέρνηση να προσλάβει 
«τα δικά της παιδιά» αφού οι προσλήψεις είναι εκτός ΑΣΕΠ. 
Ακόμη οι Υπουργοί μαγειρεύουν τις λίστες.  
Το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης έδωσε στη δημοσιότητα την απογραφή του ανθρώπινου 
δυναμικού του Δημόσιου Τομέα από την οποία προκύπτει ότι εφέτος μισθοδοτούνται 
2.500 λιγότεροι υπάλληλοι στο ΕΣΥ σε σχέση με πέρυσι και συνολικά την τριετία 
13.500 λιγότεροι υπάλληλοι. Δεν μπορεί ακόμη να υπολογισθεί το νούμερο των 
αποχωρησάντων προς συνταξιοδότηση από το ΕΣΥ έως 12/5/2016 προκειμένου να 
προλάβουν τις νέες δυσμενείς αλλαγές. Ίσως ξεπεράσουν τους 1.000  
30.000 είναι οι κενές οργανικές θέσεις με 1 Νοσηλεύτρια στη βάρδια σε κάθε κλινική των 40 
Ασθενών.  
Η κυβέρνηση αρνείται να μονιμοποιήσει το Επικουρικό προσωπικό των οποίων οι 
συμβάσεις λήγουν 30/9/2016. Καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και θα παλέψουμε 
για την μονιμοποίησή τους.  
Η κυβέρνηση αρνείται να ανανεώσει τις συμβάσεις του προσωπικού που υπηρετεί 
στο ΕΣΥ μέσω κοινοτικών προγραμμάτων αν και οι Μονάδες στενάζουν από τις 
ελλείψεις.  
Προσωπικό που επίσης καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες.  
Τα Νοσοκομεία εμφανίζουν σημαντικές ελλείψεις σε υλικά και φάρμακα.  
Οι ληξιπρόθεσμές οφειλές των Νοσοκομείων ανέρχονται στα 2 δις ευρώ. Τα Ταμεία τους 
είναι άδεια. Εφέτος η χρηματοδότηση είναι μειωμένη 350 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι 
(1.150 δις ευρώ).  
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Τα Νοσοκομεία δεν διαθέτουν Υγειονομικό υλικό, φάρμακα, αναστέλλονται 
χειρουργεία. Φέρνουν οι ασθενείς υλικά από το σπίτι τους. Οργανώνονται έρανοι 
από φορείς και προσωπικό για την προμήθεια υλικών στα Νοσοκομεία.  
Διαλύουν την Πρωτοβάθμια Περίθαλψη με την κατάργηση Μονάδων (πάνω από 50%) 
και την ανάθεση της ζήτησης στον Ιδιωτικό Τομέα. Η ψευτομεταρρύθμιση που επιχειρούν 
είναι «στάχτη στα μάτια» για την συγκάλυψη της διάλυσης και την μετακύλιση του κόστους 
στις τσέπες των πολιτών.  
Στην ΠΡΟΝΟΙΑ συρρικνώνονται και κλείνουν Μονάδες. Το προσωπικό μετακινείται σε 
μεγάλες αποστάσεις και οφείλονται δεδουλευμένες πρόσθετες αμοιβές πολλών μηνών του 
τρέχοντος και παρελθόντων ετών.  
Με την ψευτομεταρρύθμιση της κυβέρνησης στην Ψυχική Υγεία βαίνουν προς 
κατάργηση τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία και άλλες Μονάδες Ψυχικής Υγείας με την σύσταση 
των Περιφερειακών Διοικήσεων Τομέων Ψυχικής Υγείας οι οποίες αποφασίζουν ή 
εισηγούνται την ίδρυση και την κατάργηση Μονάδων, την μεταφορά υπηρεσιών και 
προσωπικού ακόμη και προς τις Ιδιωτικές Μονάδες Ψυχικής Υγείας του Τομέα.  
Εκτός του Νοσοκομείου της Σαντορίνης με το Νομοσχέδιο της Ψυχικής Υγείας η 
ΑΕΜΥ Α.Ε. αναλαμβάνει εργολαβικά το Δημόσιο Σύστημα Ψυχικής Υγείας.  
Με τη λειτουργία του Νοσοκομείου Θήρας Α.Ε. κλείνει το Κέντρο Υγείας και το προσωπικό 
του Κ.Υ. μεταφέρεται στην Α.Ε., με υποβάθμιση των εργασιακών και μισθολογικών 
συνθηκών.  
Το ΕΚΑΒ στενάζει από τις ελλείψεις ασθενοφόρων και Πληρωμάτων Ασθενοφόρων. 
Αντί προσλήψεων η κυβέρνηση βρήκε τη λύση. Ανατίθονται οι διακομιδές στην 
Πυροσβεστική και τους ΟΤΑ.  
Η κυβέρνηση συρρικνώνει, ιδιωτικοποιεί το ΕΣΥ και ελαστικοποιεί τις εργασιακές σχέσεις. 
Μέσω του ανασχεδιασμού του Υγειονομικού Χάρτη της χώρας, της έκδοσης νέων 
οργανισμών και τις μετακινήσεις προσωπικού, επιχειρεί την κατάργηση των 
διασυνδεόμενων Νοσοκομείων, την ενοποίηση και την κατάργηση υπηρεσιών, τις 
συγχωνεύσεις κλινικών και κλινών.  
Ο έλεγχος του ΕΣΥ θα περάσει στην ΑΕΜΥ Α.Ε. με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. 
Σύντομα η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να βάλει την ΑΕΜΥ Α.Ε. στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. 
ΕΣΥ Α.Ε.  
Η κυβέρνηση επιδιώκει την επέκταση των Συμβάσεων έργου χωρίς εργασιακά δικαιώματα 
(δεν δικαιούται αναρρωτικές και κανονικές άδειες) στο σύνολο των νέων προσλήψεων, αλλά 
και την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων των υπαλλήλων που ήδη εργάζονται.  
Διεκδικούμε την εκδίωξη των εργολάβων, την επανασύσταση των Οργανικών 
θέσεων και μόνιμη σταθερή εργασία για όλους, την Δωρεάν Δημόσια Υγεία – Πρόνοια με 
καθολική πρόσβαση, την Επαρκή στελέχωση και χρηματοδότηση, την Μονιμοποίηση του 
Επικουρικού Προσωπικού, την Ανανέωση Συμβάσεων των εργαζομένων που υπηρετούν 
στην εκτέλεση κοινοτικών προγραμμάτων, την Ένταξη στα ΒΑΕ, την Κατάργηση του 
Αντιασφαλιστικού Νόμου 4387/2016, την Ανάκτηση των Μνημονιακών Απωλειών  
ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ.  
ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ.  
 
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 
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 Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 

PANHELLENIC FEDERATION OF PUBLIC HOSPITALS WORKERS ΜΕΛΟΣ ΑΔΕΔΥ MEMBER OF ADEDY  

 
 Αριστοτέλους 22, 10433 Αθήνα Τηλ. 210 .52.36.094 – 210.52.24.604, Fax 210.52.34.589 22 Aristotelous str. GR-
10433 Athens, Greece Tel. (30) 210 .52.36.094 – (30) 210.52.24.604, Fax (30) 210.52.34.589 e-mail: 
poedhn@otenet.gr, http://www.poedhn.gr  

 
 ΑΘΗΝΑ 27/6/2016  
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1874  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 
4ωρη Πανελλαδική Στάση Εργασίας 11.00 – 15.00 

στο ΕΣΥ, την ΠΡΟΝΟΙΑ, το ΕΚΑΒ. 

Ξεσηκωνόμαστε. 

Λέμε ΟΧΙ 
1. Στη ΔΙΑΛΥΣΗ του ΕΣΥ, της ΠΡΟΝΟΙΑΣ, του ΕΚΑΒ 

2. Στις ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ Συμβάσεις ΕΡΓΟΥ 
 
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:  

Μόνιμη σταθερή εργασία για όλους  

Επαρκή στελέχωση και χρηματοδότηση του ΕΣΥ και της Πρόνοιας  

Δωρεάν Δημόσια Υγεία – Πρόνοια με καθολική πρόσβαση  

Απόσυρση του Αντιασφαλιστικού Νόμου  

Ένταξη στα ΒΑΕ  

Ανάκτηση Μνημονιακών Απωλειών.  
 

Συγκεντρώσεις:  
Για την Αττική 11.30πμ έξω από το Υπουργείο Υγείας. Οι 

εκδηλώσεις της Συγκέντρωσης θα ξεκινήσουν στις 8.30πμ.  

Για την περιφέρεια: Στα προαύλια των Νοσοκομείων ή τις ΥΠΕ 
(σε συνεννόηση με την Ε.Ε. της ΠΟΕΔΗΝ)  
 
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
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Εκπαιδευτικά θέματα 

  

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

Πανεπιστημίων 

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ  

«ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ» 
 

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». 

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. 

Πληροφορίες και αιτήσεις παρέχονται στo www.pediphysio.gr και από τη γραμματεία του 
Π.Μ.Σ. 

 
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 
Link: www.pediphysio.gr 
Ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων 25-09-2016 

 
 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 
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Επίσης, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η 1η Επιστημονική Ημερίδα «Φυσικοθεραπεία 

& Λειτουργικότητα», που διοργάνωσε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, του Τμήματος 

Φυσικοθεραπείας, του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, στη Λαμία, στις 3 Ιουνίου 2016. 

Στο κατάμεστο από νεολαία Αμφιθέατρο του Τ.Ε.Ι., οι συνάδελφοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, υπό 

την εποπτεία των εκπαιδευτικών του Τμήματος, παρουσίασαν τεκμηριωμένες εισηγήσεις με 

βασικό άξονα την τεκμηρίωση της θεραπευτικής πρακτικής σχετικά με την αυτοδιαχείριση και 

ανεξαρτησία του ασθενούς.  

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους καθηγητές του 

προγράμματος, για τη διοργάνωση της ημερίδας και την άψογη φιλοξενία. Εκ μέρους του 

Π.Σ.Φ. παρευρέθηκαν οι Α΄& Β΄ Αντιπρόεδροι, Σπύρος Ρουμελιώτης και Γιάννης Μαρμαράς 

αντίστοιχα και το μέλος του Κ.Δ.Σ., Κωνσταντίνος Ευσταθίου. 

 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 

 Μεταπτυχιακό σε «Οικονομικά και Διοίκηση Υγείας» του Τμήματος Οικονομικής 

Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς. 
 

Το πρόγραμμα «Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας», του ακαδημαϊκού κύκλου 2016-2018 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την κάλυψη αναγκών σε θέματα αποτελεσματικής διοίκησης των 
οργανισμών Υγείας, τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τοµέα. 
Δεκτοί θα γίνουν, µετά από επιλογή, πτυχιούχοι Τµηµάτων Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, Επιστημών Υγείας (ή άλλων συναφών Τµηµάτων) Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της 
ημεδαπής ή αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα και τα μαθήματα ξεκινούν τον 
Οκτώβριο και οι αιτήσεις γίνονται δεκτές έως της 10 Ιουνίου στη Γραμματεία του Τμήματος 
Οικονομικής Επιστήμης. Οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια θα κληθούν σε συνέντευξη, ενώ 
για την παρακολούθηση του εν λόγω μεταπτυχιακού προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων. 
Η συμπληρωμένη αίτηση και τα σχετικά επίσημα δικαιολογητικά υποβάλλονται καθημερινά στη 
γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης: Πειραιώς – Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής 
Επιστήμης Καραολή και Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς (Κεντρικό κτήριο, ημιώροφος, γραφείο 
110) Τηλ.: 210 4142077, 210 4142080 Fax : 210 4142346 email: kkouts@unipi.gr.  

Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.msc-hem.gr/ 
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 Προκήρυξη Π.Μ.Σ.  "Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων και Εφήβων" 2016-2017 

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει Νέο Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων και 
Εφήβων», διάρκειας 3 ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). 

Το Πρόγραμμα καλεί τους ενδιαφερόμενους πτυχιούχους ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ) 
ενδεικτικά προερχόμενους από τα Τμήματα Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Επισκεπτών Υγείας, 
Μαιευτικής, Φυσικοθεραπείας να υποβάλλουν αίτηση για το ακαδ. έτος 2016-2017, μέχρι 
και την Παρασκευή 20 Μαΐου 2016. 

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

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

Ο Διευθυντής Σπουδών, 

Γεώργιος Μπριασούλης, Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας Παίδων 

 
 Πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών 

σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης                               
«ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ» 
 
Με το την απόφαση αριθμ 140868/B7 ΦΕΚ Αρ 2448 τεύχος Β/15 Σεπτεμβρίου 2014 του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και τις σχετικές τροποποιήσεις που 
δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ Αρ 3573/ 31 Δεκεμβρίου 2014 και Αρ 1315/1 Ιουλίου 2015 
ανατέθηκε στο Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) διάρκειας 24 μηνών με τίτλο «Αγγειακά Εγκεφαλικά 
Επεισόδια». 
Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, πρακτική άσκηση και εκπαίδευση 
στο θέμα των Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων (ΑΕΕ). Η παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. 
θα οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στα «Αγγειακά 
Εγκεφαλικά Επεισόδια». 
Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται όσοι υποψήφιοι πληρούν τις κατωτέρω 
αναφερόμενες προϋποθέσεις να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να επιλεγούν για τον 
κύκλο σπουδών που θα ξεκινήσει το ακαδημαϊκό έτος 2016-7. 
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Ψυχολογίας, 
Φαρμακευτικής και Βιολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων 
ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς επίσης και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ 
νοσηλευτικής, φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας, και λογοθεραπείας. 
Οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι κατά την ημερομηνία που θα προσδιορισθεί να δώσουν 
συνέντευξη στην επιτροπή επιλογής στην Αλεξανδρούπολη. 
Υποβολή δικαιολογητικών στην παρακάτω διεύθυνση: 
Γραμματεία Ιατρικού Τμήματος ΔΠΘ, Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη 68100 τηλ. 2551030911 
Επικοινωνία για πληροφορίες: Γραμματεία ΠΜΣ : 
strokeduth@gmail.com , τηλ. /fax 2551030679, τηλ. 2551030491. 
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 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
«ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ-ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ» 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ  
 

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας, καλεί κάθε 

ενδιαφερόμενο να υποβάλλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παρακολούθηση του 

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

Πρακτική Βασισμένη σε Ενδείξεις».  

Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) γίνονται δεκτοί μετά από 

επιλογή πτυχιούχοι ΤΕΙ και Πανεπιστημίων Τμημάτων Νοσηλευτικής, καθώς και πτυχιούχοι ή 

διπλωματούχοι άλλων συναφών τμημάτων ΤΕΙ (Φυσικοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές κ.λ.π) και 

Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντιστοίχων, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων και 

τμημάτων της αλλοδαπής.  

Γίνονται επίσης δεκτές, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή 

παρακολούθηση των μαθημάτων και υποψηφιότητες κατόχων άλλων τίτλων σπουδών 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε αντικείμενο συναφές με τις επιστήμες υγείας, καθώς και 

υποψηφιότητες αποφοίτων ΤΕΙ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 12γ του Ν. 

2916/01(ΦΕΚ114Αʼ).  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιπρόσθετα οι φοιτητές που διενεργούν την πρακτική τους 

άσκηση με τις εξής προϋποθέσεις:  

A. Να έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις λήψης πτυχίου και η περάτωση της πρακτικής 

τους άσκησης να είναι η αποκλειστική και μοναδική εκκρεμότητα  

B. Η πρακτική άσκηση να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου του 

2017. Η διάρκεια του ΠΜΣ για απόκτηση ΜΔΕ είναι τέσσερα (4) εξάμηνα.  

Στα πρώτα τρία εξάμηνα η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και 

πραγματοποιείται σε εγκαταστάσεις του τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθήνας (Μητροδώρου 

22-24, Αθήνα).  

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

Ενδείξεις» απαιτεί την καταβολή διδάκτρων που προορίζονται για λειτουργικά έξοδα και 

ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 4.000 ανά φοιτητή. Οι φοιτητές καταβάλουν 1000  το 

εξάμηνο σε δύο δόσεις. Ειδικότερα: πριν την εγγραφή κάθε εξαμήνου καταβάλλουν σε 

τραπεζικό λογαριασμό του ΤΕΙ Αθήνας τα μισά δίδακτρα (500 ) και εντός τριών μηνών τα 

υπόλοιπα δίδακτρα (500 ).  

Η επιλογή των φοιτητών στηρίζεται στα ακόλουθα κριτήρια: • Βαθμός πτυχίου • Συνέντευξη • 

Επαγγελματική εμπειρία • Συστατικές επιστολές, • Άλλες σπουδές, ξένες γλώσσες κ.λ.π.  

Αίτηση υποψηφιότητας και βιογραφικό σημείωμα αποστέλλονται στη γραμματεία του 

προγράμματος από 1 Ιουνίου μέχρι 30 Οκτωβρίου 2016 μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 

ebnd@teiath.gr. Η γραμματεία του Προγράμματος εντός 5 εργασίμων ημερών αποστέλλει 

ηλεκτρονικά το πρωτόκολλο της αίτησης σε κάθε υποψήφιο.  

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 
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Επιστημονική  ημερίδα  με  θέμα: 

 

<<Παραμορφώσεις κορμού, άνω 

και κάτω άκρων σε εφήβους>> 

 

Το τμήμα φυσικοθεραπείας υπό 

την αιγίδα του περιφερειακού 

τμήματος Θεσσαλονίκης Κιλκίς και 

Χαλκιδικής, του Πανελλήνιου 

Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών,  

διοργανώνει  επιστημονική  

ημερίδα  με  θέμα: 

<<Παραμορφώσεις κορμού, άνω 

και κάτω άκρων σε εφήβους>> 

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί 

στη Θεσσαλονίκη στις 10/09/2016 

στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο 

Θεσσαλονίκης. 

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για 

φυσικοθεραπευτές μέλη του Π.Σ.Φ. 

Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και για τους 

φοιτητές του τμήματος 

φυσικοθεραπείας 

Πληροφορίες  

www.premium-events.gr 

 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

Δρ. ΧΡΙΣΤΑΡΑ-ΠΑΠΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
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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 Πολεμικό Μουσείο, στην Αθήνα, με θέμα: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Προηγμένη 

 Φυσικοθεραπεία

 Αποκατάσταση και Ποιότητα ζωής 

 

Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής : Πατσάκη Ειρήνη 

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής : Καζάς Μιχάλης 

Μέλη Οργανωτικής Επιτροπής : Γερούτη Όλγα, Δήμου Χρίστος, Δούκας Αντώνης, Δρόσου Άρτεμις, 

Κέντρου Ευαγγελία, Λιτσιούλης Ιωάννης, Μητσικάρης Γιώργος, Παπατσίμπας Βασίλης, 

Σταθόπουλος Σταύρος, Φανός Αλέξανδρος, Χάλαρη Ευθυμία. 
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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

