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Μη νυμα Προε δρου του Π.Σ.Φ. 

 

 

Αγαπητοί  συνα δελφοί 

 Το επερχο μενο νεο ε τος 2017 βρί σκεί τον κλα δο σε μία συνεχο μενη προσπα θεία 

ανα δείξης της Επίστη μης που υπηρετου με. 

Το Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ ε χεί επίδοθεί  σε ε να πλη θος ενεργείω ν το σο στο νομοθετίκο  

επί πεδο ο σο καί στο επί πεδο προω θησης των κλαδίκω ν ζητημα των με συνδίασμε νη δρα ση 

στους δίεθνεί ς οργανίσμου ς προκείμε νου να επίτυ χεί τους στο χους του. 

Τα καθημερίνα  προβλη ματα του ελευθεροεπαγγελματί α δεν αφη νουν αδία φορο το 

Κ.Δ.Σ που αναζητεί  λυ σείς γία ενα βίω σίμο εργαστη ρίο φυσίκοθεραπεί ας. 

Αναζητω ντας το καλυ τερο στην σχε ση με τον ΕΟΠΥΥ , με σα απο μία συλλογίκη  

συ μβαση καί με την αυ ξηση του προυπολογίσμου  γία την φυσίκοθεραπεί α το ΚΔΣ θεωρεί  

οτί η κατα σταση θα βελτίωθεί . 

Νεα με τωπα ο μως α νοίξαν απο τα τε λη της χρονία ς ο σον αφορα  την είδίκη  αγωγη  

καί ο Π.Σ.Φ κρατα εί μία υπευ θυνη στα ση προκείμε νου να μην δίαταραχθου ν τα κεκτημε να 

δίκαίω ματα καθω ς οί κί νδυνοί εί ναί πολλοί . 

Τε λος οί δίεκδίκη σείς που αφορου ν τους συναδε λφους των Δημοσί ων ίδρυμα των 

εί ναί συνεχη ς με στο χο της ανα δείξη της φυσίκοθεραπεί ας με την δημίουργί α τμημα των 

φυσίκοθεραπεί ας στα νοσοκομεί α καί την απο δοση του επίδο ματος επίκί νδυνης καί 

ανθυγίείνη ς εργασί ας. 

Θα η θελα να ζητη σω απο τους συναδε λφους να βοηθη σουν στην επίκαίροποί ηση 

των στοίχεί ων του μητρω ου τους με σα απο το site του Π.Σ.Φ γίατί  αυτη  την περί οδο 

γί νονταί αλλαγε ς που θα σημα νουν την πλη ρη αυτοματοποί ηση της ε κδοσης βεβαίω σεων 

,αποδεί ξεων ,ε κδοση ηλεκτρονίκη ς ταυτο τητας με λους κλπ 

Με αυτε ς τίς σκε ψείς θεωρω  οτί το 2017 θα εί ναί καλυ τερο καί η φυσίκοθεραπεί α 

θα ε χεί αναβαθμίσμε νο ρο λο στο Ελληνίκο  συ στημα Υγεί ας. 

 

                                                                                                               Λυμπερί δης Πε τρος  

                                                                                                                  Προ εδρος Π.Σ.Φ. 
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Ο Π.Σ.Φ. θα προσβα λεί στα δίκαστη ρία τον νε ο Νο μο γία το 
ασφαλίστίκο  

 

Στην ε κτακτη συνεδρί αση του Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ μεταξυ  α λλων εξετα στηκε το ενδεχο μενο 

προσβολη ς του νε ου Νο μου που αφορα  τον καθορίσμο  των ασφαλίστίκω ν είσφορω ν με 

βα ση το φορολογητε ο είσο δημα. 

 

Το Κ.Δ.Σ αποφα σίσε ομο φωνα να εξουσίοδοτη σεί τον Νομίκο  συ μβουλο προκείμε νου να 

δίερευνη σεί τον πλε ον ορθο  τρο πο προσβολη ς του Νο μου σε συνεργασί α με τους 

α λλους επίστημονίκου ς κλα δους που επί σης θί γονταί απο  τον συγκεκρίμε νο Νο μο. 

 

Απο  την πρω τη στίγμη  που δίαφα νηκε η προ θεση της Κυβε ρνησης να ψηφί σεί τον 

συγκεκρίμε νο Νο μο (πρίν απο  1 χρο νο), ο Π.Σ.Φ συμμετεί χε στίς εκδηλω σείς 

αντί δρασης κατα  του Νο μου μαζί  με τους α λλους επίστημονίκου ς φορεί ς, τονί ζοντας 

πο σο α δίκος εί ναί ο νε ος Νο μος, καθω ς δεν εί ναί ανταποδοτίκε ς οί ενδεχο μενες 

αυξημε νες είσφορε ς καί πο σο θα επηρεα σεί στην αυ ξηση της φοροδίαφυγη ς, καθω ς 

δί νεί ε να επίπλε ον κί νητρο στους επαγγελματί ες. 

 

Εκτο ς αυτου  σε συνδυασμο  με την φορολογί α καθίστα  το Κρα τος συνε ταίρο του 

επαγγελματί α που θα του απομυζα  το είσο δημα καί θα του αφη νεί ΄΄ψί χουλα΄΄ γία να 

καλυ ψεί τίς υποχρεω σείς του καί να ζη σεί την οίκογε νεία  του. 
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Απο φαση του ΚΔΣ του ΠΣΦ σχετίκα  με την δίαφαίνο μενη 
προ θεση του ΕΟΠΥΥ γία την συ ναψη συμβα σεων με τους 

παρο χους υπηρεσίω ν του α ρθρου 17 του ΕΚΠΥ (Είδίκη  αγωγη ) 

 

Στην ε κτακτη συνεδρί αση του Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ ο που εξετα στηκε το θε μα της 

δίαφαίνο μενης προ θεσης του ΕΟΠΥΥ γία την συ ναψη συμβα σεων με τους παρο χους 

υπηρεσίω ν του α ρθρου 17 του ΕΚΠΥ (Είδίκη  αγωγη ) αποφασί στηκε: 

 

1) Να ζητηθεί  α μεση συνα ντηση με τον Προ εδρο του ΕΟΠΥΥ. 

 

2) Να ζητηθεί  3μηνη παρα ταση απο  τον ΕΟΠΥΥ προκείμε νου να υπα ρξεί δίαθε σίμος 

χρο νος γία δίαβου λευση με τον ΕΟΠΥΥ καί στο δία στημα αυτο  να συνεχίστεί  η δίαδίκασί α 

που εφαρμο ζονταν με χρί ση μερα, με απο δοση της σχετίκη ς δαπα νης στον ασφαλίσμε νο. 

 

3) Να δοθου ν επί σημα απο  τον ΕΟΠΥΥ τα στοίχεί α γία την με ση ετη σία δαπα νη της 

αποζημί ωσης γία τίς συνεδρί ες φυσίκοθεραπεί ας στους δίκαίου χους του α ρθρου 17 

(είδίκη  αγωγη ). 

 

4) Να επίλυθου ν οί εκκρεμο τητες που υπα ρχουν γία τον Νε ο κανονίσμο  παροχω ν το σο γία 

το α ρθρο 17 ο σο καί γία το α ρθρο 14 του ΕΚΠΥ , που θα πρε πεί να ε χουν ολοκληρωθεί  

προκείμε νου να εφαρμοστεί  οποίαδη ποτε μορφη ς συ μβαση με φυσίκοθεραπευτε ς. 

 

5) Εφαρμογη  συλλογίκη ς συ μβασης με τους παρο χους φυσίκοθεραπευτε ς. 

 

6) Να γί νεί σαφε ς ο τί πρε πεί να γί νεί απο λυτα σεβαστο  το Νομοθετίκο  καθεστω ς που 

δίε πεί το επα γγελμα του Φυσίκοθεραπευτη . 
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Σχετικά με την διαδικασία αποζημίωσης των δικαιούχων του αρθρου 

17 του ΕΚΠΥ ( κανονισμός παροχών ΕΟΠΥΥ) για τις υπηρεσίες 

φυσικοθεραπείας που παρέχονται 

Ο ΕΟΠΥΥ εξέδωσε την ακόλουθη οδηγία προς τις ΠΕ.ΔΥ:  

ΘΕΜΑ: Νε α δίαδίκασί α αποζημί ωσης γία Θεραπεί ες Είδίκη ς Αγωγη ς καί Οπτίκω ν Είδω ν 

μετα  την υπογραφη  συμβα σεων 

Σας ενημερω νουμε ο τί ο Οργανίσμο ς, με την στρατηγίκη  επίλογη  της συ ναψης συμβα σεων 

με τους παρο χους γία Θεραπείες Ειδικής Αγωγής καί Οπτικών Ειδών, ο πως 

προβλε πονταί στον Ενίαί ο Κανονίσμο  Παροχω ν Υγεί ας, υλοποίεί  νε ες δίαδίκασί ες καί 

αναπροσαρμο ζεί την σχε ση της Υπηρεσί ας το σο με τους δίκαίου χους των παροχω ν, ο σο 

καί με τους προμηθευτε ς. 

Σε συνε χεία της απο  02/01/2017, απο φασης με αρ.3 της 330 συνεδρί ασης του ΔΣ καί 

επείδη  η υλοποί ηση των ανωτε ρω βρί σκεταί σε εξε λίξη, σας ενημερω νουμε ο τί η απο δοση 

της δαπα νης γία Θεραπείες Ειδικής Αγωγής καί Οπτικά Είδη θα γί νεταί συ μφωνα με 

την ίσχυ ουσα δίαδίκασί α, στίς Περίφερείακε ς Δίευθυ νσείς του ΕΟΠΥΥ καθω ς καί στα 

υποκαταστη ματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εφο σον τα σχετίκα  παραπεμπτίκα  καί γνωματευ σείς 

ε χουν εκδοθεί έως και την 31η Δεκεμβρίου 2016 καί βρί σκονταί σε ίσχυ . 

Γία ο σα παραπεμπτίκα  καί γνωματευ σείς εκδοθου ν απο  01 έως και 15 Ιανουαρίου 

2017, θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία με τα ισχύοντα για το 2016. Οι εκτελέσεις 

γνωματεύσεων που θα πραγματοποιηθούν μετά τις 16 Ιανουαρίου 2017, καθώς και 

η υποβολή των δαπανών αυτών, θα διενεργείται μόνο μέσω του συστήματος 

ηλεκτρονικών υποβολών και μόνο από συμβεβλημένους πάροχους και όχι από τους 

ασφαλισμένους (θα ακολουθη σουν νε ες οδηγί ες). 

Η απο δοση της προβλεπο μενης δαπα νης θα γί νεταί προς τους συμβεβλημε νους παρο χους, 

συ μφωνα με τα αναφερο μενα στην συ μβαση καί τίς σχετίκε ς εγκυκλί ους του Οργανίσμου , 

οί οποί ες θα εκδοθου ν γία το σκοπο  αυτο . 

Να σημείωθεί  ο τί απο  16/1/2017 οί Περίφερείακε ς Δίευθυ νσείς δεν θα παραλαμβα νουν 

αίτη σείς ασφαλίσμε νων γία αποζημί ωση των ανωτε ρω είδω ν γία εκτελε σείς 

παραπεμπτίκω ν καί γνωματευ σεων που πραγματοποίη θηκαν απο  την 16/1/2017 καί 

μετα . 

Ο Προ εδρος 

 Σωτη ρίος Μπερσί μης 

Επ. Καθηγητη ς Πανεπίστημί ου Πείραίω ς 
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Παρα ταση προθεσμί ας γία αποζημί ωση δαπανω ν στους 
ασφαλίσμε νους γία θεραπεί ες Είδίκη ς Αγωγη ς καί αγορα  

Οπτίκω ν Είδω ν με χρί 25/1/2017 

 

Ο ΕΟΠΥΥ εξέδωσε την ακόλουθη οδηγία προς τις ΠΕ.ΔΥ:  

 

ΘΕΜΑ: «Παρα ταση προθεσµί ας γία αποζηµί ωση δαπανω ν στους ασφαλίσµε νους γία 

θεραπεί ες  Είδίκη ς Αγωγη ς καί αγορα  Οπτίκω ν Είδω ν µε χρί 25/1/2017». 

Σχετ: Το µε αρ.πρωτ. ∆Β3/ΟΙΚ.411/3-1-2017 ε γγραφο Ε.Ο.Π.Π.Υ. 

 

Σε συνε χεία του ανωτε ρω σχετίκου , σας ενηµερω νουµε ο τί η απο δοση της δαπα νης γία 

Θεραπεί ες Είδίκη ς Αγωγη ς καί αγορα  Οπτίκω ν Είδω ν, θα γί νεταί στους ασφαλίσµε νους 

συ µφωνα µε την ίσχυ ουσα δίαδίκασί α, εφο σον τα σχετίκα  παραπεµπτίκα  καί 

γνωµατευ σείς που βρί σκονταί σε ίσχυ , ε χουν εκτελεστεί  ε ως καί την 25η  Ιανουαρί ου 

2017. 

 Οί εκτελε σείς γνωµατευ σεων που θα πραγµατοποίηθου ν στην συνε χεία, καθω ς καί η 

υποβολη  των δαπανω ν αυτω ν, θα δίενεργεί ταί µο νο µε σω του συστη µατος ηλεκτρονίκω ν 

υποβολω ν απο  συµβεβληµε νους παρο χους καί ο χί απο  τους ασφαλίσµε νους. 

 Κατο πίν των ανωτε ρω, οί Περίφερείακε ς ∆ίευθυ νσείς δεν θα παραλαµβα νουν αίτη σείς 

ασφαλίσµε νων γία αποζηµί ωση των ανωτε ρω θεραπείω ν, εφο σον η εκτε λεση των 

γνωµατευ σεων ε χεί πραγµατοποίηθεί  απο  27/1/2017 καί µετα . 

 Τε λος, υπενθυµί ζουµε ο τί, η υποβολη  των αίτηµα των των δίκαίου χων του πρω ην ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ γί νεταί στα Υποκαταστη µατα αυτου  καί µο νον γία παροχε ς που 

πραγµατοποίη θηκαν το ε τος 2016.  

 

                                                                                       Ο Προ εδρος 

 

                                                                                           Σωτη ρίος Μπερσί μης 

  Επ. Καθηγητη ς Πανεπίστημί ου Πείραίω ς 
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Συνε ντευξη του Προε δρου του Π.Σ.Φ κου Λυμπερί δη Πε τρου 
σχετίκα  με το επίκεί μενο προ βλημα της παροχη ς 

φυσίκοθεραπευτίκω ν υπηρεσίω ν δίκαίου χων του α ρθου 17 του 
ΕΚΠΥ καί γία α λλα θε ματα 

Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης έχει ως εξής: 

- Κύριε Λυμπερίδη τις τελευταίες ημέρες 

υπάρχει σε εξέλιξη μια διαδικασία και έχει 

ανοίξει η συζήτηση για σύναψη συμβάσεων 

του ΕΟΠΥΥ με μεγάλη μερίδα παρόχων 

υγείας. Το θέμα αφορά και τους 

συναδέλφους σας που προσφέρουν 

υπηρεσίες σε δικαιούχους του άρθρου 17 

του ΕΚΠΥ (ειδική αγωγή), ποια είναι η θέση 

του συλλόγου στο συγκεκριμένο ζήτημα; 

- Ο Πανελλη νίος Συ λλογος Φυσίκο-

θεραπευτω ν εκπροσωπεί  το συ νολο των 

Φυσίκοθεραπευτω ν της χω ρας σε ο ποίο 

χω ρο καί να εργα ζονταί εί τε δημο σίο εί τε 

ίδίωτίκο  καί απο  τον ίδρυτίκο  του Νο μο 

3599/2007 αποτελεί  συ μβουλο της 

πολίτεί ας. Ο Π.Σ.Φ ο μως, δεν κλη θηκε 

ε γκαίρα να εκφρα σεί την α ποψη  του παρα  

μο νο την τελευταί α στίγμη  ο πως καί ο λοί 

οί υπο λοίποί πα ροχοί, ο υποτίθε μενος 

δία λογος η ταν προσχηματίκο ς καί θεωρω  

τίς αποφα σείς του ΕΟΠΥΥ πολυ  βίαστίκε ς. 

Αναφε ρω ο τί στίς 22/12/2016 ψηφί στηκε 

ο Νο μος καί στίς 1/1/2017 ε πρεπε ο 

ΕΟΠΥΥ με σα σε 9 ημε ρες να κα νεί 

συμβα σείς. 

Πρε πεί να δεχτου με ο τί είδίκα  το θε μα 

που αφορα  το α ρθρο 17, το οποί ο 

δίαβα ζοντας κα ποίος αντίλαμβα νεταί 

ποίους αφορα  καί αφορα  πολυ  ευαί σθητες 

κοίνωνίκε ς ομα δες που τουλα χίστον αυτη  

η κυβε ρνηση ε πρεπε να τίς αντίμετωπί ζεί 

με ευαίσθησί α. Δεν μπορεί  να αρνηθεί  

κανεί ς ο τί σε κα θε κοίνωνίκη  παροχη  ί σως 

να υπα ρχουν στρεβλω σείς καί γί αυτο  

υπα ρχουν καί οί ελεγκτίκου  μηχανίσμοί . 

Οί στρεβλω σείς δεν πρε πεί να αποτελου ν 

αίτί α γία ορίζο ντίες καί α δίκες περίκοπε ς. 

Όσον αφορα  το κομμα τί της 

φυσίκοθεραπεί ας που προσφε ρεταί απο  

τους φυσίκοθεραπευτε ς στα πλαί σία του 

α ρθρου 17 του κανονίσμου  παροχω ν, 

αφορα  υπηρεσί ες που προσφε ρονταί σε 

δίκαίου χους συμπολί τες μας, μίκρη ς 

ηλίκί ας με σοβαρα  κίνητίκα  προβλη ματα. 

Θεωρω  –χωρί ς να μείω σω την προσφορα  

των α λλων επαγγελματίω ν υγεί ας - ο τί σε 

ε να πολυσυ νθετο προ βλημα υγεί ας, η 

κίνητίκη  αποκατα σταση αποτελεί  

προτεραίο τητα. Τα περίστατίκα  εί ναί 

συγκεκρίμε να καί η προσφορα  της 

φυσίκοθεραπεί ας απολυ τως αναγκαί α, η 

δε κίνητίκη  αποκατα σταση εί ναί μία 

δίαδίκασί α πολυετη ς στίς περίσσο τερες 

των περίπτω σεων. 

Αλλα  επείδη  δία βασα δημοσίευ ματα τα 

οποί α «πληγω νουν» τον κλα δο των 

φυσίκοθεραπευτω ν γία ακατα λληλα 

κρεβα τία κλπ, αν εί ναί αληθε ς, θεωρω  ο τί 

εί ναί απο λυτα μεμονωμε νο περίστατίκο  

καί εξαίρετίκα  α δίκο γία τους 3.000 
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ελευθεροεπαγγελματί ες 

φυσίκοθεραπευτε ς καί δρα ττοντας της 

ευκαίρί ας θε λω να τονί σω το εξη ς: το 

εργαστη ρίο φυσίκοθεραπεί ας λείτουργεί  

με συγκεκρίμε νες προδίαγραφε ς 

εγκαταστα σεων, εξοπλίσμου , 

δίαμο ρφωση χω ρων κλπ βα σεί του Π.Δ 

29/1987. 

Αδείοδοτεί ταί μετα  απο  ε λεγχο της είδίκη ς 

επίτροπη ς των Περίφερείω ν καί ο ταν δεν 

ε χεί τον κατα λληλο εξοπλίσμο , 

τουλα χίστον 70 τ.μ , τους 

δίαμορφωμε νους χω ρους κλπ δεν θα 

πα ρεί α δεία λείτουργί ας. 

Επί σης κα θε νο μίμο εργαστη ρίο 

φυσίκοθεραπεί ας οφεί λεί να ε χεί 

αναρτημε νο το είδίκο  ση μα που χορηγεί  ο 

Συ λλογος καί που φε ρεί την ε νδείξη 

«Νο μίμο εργαστη ρίο φυσίκοθεραπεί ας». 

Βε βαία είδίκα  το τελευταί ο δία στημα, 

παρατηρεί ταί μεγα λη παραγωγη  

δίαφο ρων «θεραπευτω ν» κα θε εί δους, 

που αντίποίου νταί το επα γγελμα του 

φυσίκοθεραπευτη  καί εκμεταλλευ ονταί 

τον πο νο του συμπολί τη μας πουλω ντας  

«φυ κία γία μεταξωτε ς κορδε λες» καί εδω  

θα πρε πεί οί συμπολί τες μας να εί ναί 

προσεκτίκοί  γία τον επαγγελματί α που θα 

προσφε ρεί τίς υπηρεσί ες κα τί που ε χεί 

τονί σεί επανείλημμε να καί ο ίατρίκο  

Συ λλογος. 

Στο site του Π.Σ.Φ υπα ρχεί είδίκο  ψαχτη ρί 

γία αναζη τηση του Νο μίμου 

φυσίκοθεραπευτη : Δεί τε εδω , την 

αναζη τηση με λους Π.Σ.Φ. 

- Τι ακριβώς λέτε εσείς τελικά για το θέμα 

που έχει ανακύψει με τις συμβάσεις, έχετε 

ζητήσει παράταση, διότι η διοίκηση του 

ΕΟΠΥΥ προχωρά κανονικά την 

διαβούλευση και το νέο καθεστώς θα 

ισχύσει στο τέλος του Ιανουαρίου. 

- Ο Π.Σ.Φ ζητα  τρί μηνη παρα ταση –ο πως 

καί οί λοίποί  πα ροχοί –προκείμε νου να 

υπα ρξεί χρο νος γία δίαβου λευση καί 

επί λυση των επίμε ρους ζητημα των. 

Βε βαία σε αυτο  το δία στημα ο ΕΟΠΥΥ 

πρε πεί να αποζημίω νεί τον δίκαίου χο 

ο πως με χρί ση μερα. 

- Ποια ακριβώς είναι τα επιμέρους 

ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν; 

- Σας αναφε ρω κα τί συγκεκρίμε νο που 

ίσχυ εί ο χί μο νο γία τους δίκαίου χους του 

α ρθρου 17, αλλα  καί γία του λοίπου ς 

ασφαλίσμε νους. Πω ς θα υπογραφεί  η 

οποίαδη ποτε συ μβαση χωρί ς να ε χεί 

καθορίστεί  η παροχη  στον Κανονίσμο  

παροχω ν, η συ μβαση εί ναί συνδεδεμε νη με 

τον ενίαί ο κανονίσμο  παροχω ν (Ε.Κ.Π.Υ)  

υπα ρχουν πολλε ς εκκρεμο τητες το σο γία 

το α ρθρο 17 (είδίκη  αγωγη ) ο σο καί γία το 

α ρθρο 14 ( φυσίκοθεραπεί α). 

Επί σης θα πρε πεί η δαπα νη που θα 

καθορίστεί , να εί ναί στο υ ψος του 

απολυ τως αναγκαί ου, γίατί  αυτα  τα 

περίστατίκα  δεν μπορεί  να μην τα 

παρε χείς κίνητίκη  αποκατα σταση, δεν 

μπορεί  να σταματη σείς την παροχη  

φυσίκοθεραπεί ας, γίατί  το αποτε λεσμα θα 

εί ναί τραγίκο , εμεί ς αναφε ρουμε πα ντα το 

γενίκο  θεω ρημα ο τί ο ποίος επενδυ εί στην 

φυσίκοθεραπεί α ε χεί πολλαπλα  οφε λη καί 

στα οίκονομίκα  της Υγεί ας. 

Αυτο  φαί νεταί καί αποδείκνυ εταί στα 

Ευρωπαί κα  συστη ματα υγεί ας ο που η 
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φυσίκοθεραπεί α αποτελεί  την πρω τη 

επίλογη  στην πρωτοβα θμία φροντί δα 

υγεί ας, σας αναφε ρω ο τί το Βε λγίο ε χεί 

ετη σία δαπα νη 670.000.000 ευρω , ε χεί τον 

ί δίο πληθυσμο  με την Ελλα δα καί η χω ρα 

μας 62.000.000 ευρω , δηλαδη  ου τε το 

1/10.  

Τα συμπερα σματα δίκα  σας! 
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Ανακοί νωση γία την συνα ντηση αντίπροσωπεί ας του Π.Σ.Φ καί 
της ενημε ρωσης του προε δρου του ΕΟΠΥΥ σχετίκα  με τίς 

πληρωμε ς καί τίς συμβα σείς του α ρθρου 17. 

 

Την Τρί τη 17, Ιανουαρί ου κλη θηκε απο  τον προ εδρο του ΕΟΠΥΥ ο ΠΣΦ προκείμε νου να 

ενημερωθεί  γία θε ματα πληρωμω ν καί να ενημερωθεί  γία το θε μα των συμβα σεων ο σον 

αφορα  το α ρθρο 17 του ΕΚΠΥ. 

Στην συνα ντηση παρεβρε θηκαν ο Προ εδρος του ΠΣΦ Λυμπερί δης Πε τρος, ο Α' 

Αντίπρο εδρος Ρουμελίω της Σπυ ρος, ο Β΄ Αντίπρο εδρος Μαρμαρα ς Γία ννης, ο Γενίκο ς 

Ταμί ας Μπουρνουσου ζης Λευτε ρης καί το με λος Σίδε ρης Αλε ξανδρος, κατα  την ενημε ρωση 

γία το θε μα των συμβα σεων του α ρθρου 17, οί κυρί ες Λε πουρα καί Δρο σου απο  την 

πλευρα  της Σ.Ε του Ε.Τ Παίδίατρίκη ς Φυσίκοθεραπεί ας καί ο κυ ρίος Παρα ς Γεω ργίος, 

με λος του επίστημονίκου  συμβουλί ου. 

Όσον αφορα  τίς συμβα σείς γία το α ρθρο 17, ο Προ εδρος του ΕΟΠΥΥ ενημε ρωσε γία την 

θε ση της δίοί κησης καί του Υπουργεί ου γία την συ ναψη συμβα σεων. 

Ενημε ρωσε επί σης, πο σο η ταν το υ ψος της δαπα νης ετησί ως (106 εκ. ευρω ) καί το υ ψος 

του πρου πολογίσμου  γία το 2017 ( 60 εκ ευρω ). 

Η κατανομη  των κονδυλί ων γία κα θε παροχη  θα καθορίστεί  με Υπουργίκη  απο φαση καί 

εί ναί ε να θε μα που εί ναί υπο  συζη τηση. 

Το συγκεκρίμε νο θε μα μετα  τα αποτελε σματα της συνα ντησης θα τεθεί  στο επο μενο ΚΔΣ  

προκείμε νου να ληφθεί  απο φαση. 

Ο προ εδρος του ΕΟΠΥΥ ενημε ρωσε ο τί ο προγραμματίσμο ς του οργανίσμου  καί οί σχετίκε ς 

του δεσμευ σείς επίβα λουν την α μεση παρακρα τηση του μηνο ς Σεπτεμβρί ου προκείμε νου 

να συμψηφίστεί  το clawback του α' εξαμη νου του 2016, το οποί ο θα ανακοίνωθεί  εντο ς 

των επομε νων ημερω ν . 

Έτσί θα παρακρατηθεί  ο Σεπτε μβρίος καί τμη μα η  ολο κληρος ο Νοε μβρίος (ανα λογα με τίς 

προσωπίκε ς οφείλε ς του καθενο ς). 

Στο σημεί ο αυτο  υπη ρξε ε ντονη δίαφωνί α απο  την πλευρα  του ΚΔΣ δίο τί στην ουσί α 

με νουν απλη ρωτοί οί συμβεβλημε νοί φυσίκοθεραπευτε ς γία μεγα λο δία στημα (2 μη νες) 

καί αυτο  δημίουργεί  ε να μεγα λο κενο  στον προγραμματίσμο  των επαγγελματίω ν. 

Με χρί τε λος Φεβρουαρί ου θα αποδοθου ν τα ληξίπρο θεσμα του ΟΠΑΔ καί με χρί τε λος 

Ιουνί ου τα ληξίπρο θεσμα ΙΚΑ –ΕΤΑΑ. 
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Ο συμψηφίσμο ς των 10% των ετω ν 2012-2015 με τίς οφείλε ς των παρο χων (rebate & 

clawback) καί με απο δοση πίθανω ν υπολοί πων θα γί νεί ε ως 30-6-2017). 

Όσον αφορα  τον πρου πολογίσμο  του 2017 γία την φυσίκοθεραπεί α θα εί ναί 70 εκ. ευρω  ( 

ο πως εί χε ανακοίνω σεί ο Κ. Πολα κης στο συνε δρίο του Π.Σ.Φ) χωρί ς την δαπα νη του 

α ρθρου 17 που θα εί ναί σε ξεχωρίστο  κωδίκο . 

Τα ποσοστα  του rebate θα εί ναί αυξημε να γία το 2017. 

Επί σης, δίαχωρί ζονταί οί συνεδρί ες που εκτελου νταί σε ασφαλίσμε νους με Ευρωπαί κη  

κα ρτα, που θα υποβα λλονταί ξεχωρίστα  (θα υπα ρξουν οδηγί ες), οί οποί ες δεν θα 

επίβαρυ νουν την δαπα νη αλλα  θα είσπρα ττονταί απο  τα ταμεί α του εξωτερίκου  καί θα 

αποδί δονταί στον πα ροχο. 

Το επο μενο δία στημα (μα λλον απο  την υποβολη  του Φεβρουαρί ου) θα υποχρεωθου ν οί 

πα ροχοί να σκανα ρουν τα παραπεμπτίκα  καί να αποθηκευ ουν τα ψηφίακα  αρχεί α σε cd 

,γία να αποστε λλεταί μαζί  με τα παραπεμπτίκα , αυτο  θα εφαρμοστεί  γία να υπα ρχουν 

αποθηκευμε να σε ψηφίακη  μορφη  τα φυσίκα  παραστατίκα  ,ου τως ω στε στην περί πτωση 

που δεν βρεθεί  κα ποίο παραστατίκο  κατα  τον ε λεγχο να αναζητα τε στο cd. Απω τερος 

στο χος του οργανίσμου  εί ναί να γί νεί στο με λλον η πλη ρης ψηφίοποί ηση καί η αποστολη  

μο νο σε ψηφίακη  μορφη  των παραστατίκω ν. 
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Ενημε ρωση του νε ου υφυπουργου  Παίδεί ας, Δημη τρη 
Μπαξεβανα κη, γία θε ματα της αρμοδίο τητας του απο  τον Π.Σ.Φ. 

     

Με αφορμη  την ανα ληψη καί ορίοθε τηση των 

καθηκο ντων του νε ου Υφυπουργου  Παίδεί ας, 

Έρευνας καί Θρησκευμα των, κ. Δημη τρη 

Μπαξεβανα κη, αντίπροσωπεί α του Π.Σ.Φ. τον 

επίσκε φτηκε στο γραφεί ο του στο Υπουργεί ο, μετα  

απο  προγραμματίσμε νο ραντεβου , με σκοπο  την 

ενημε ρωση του γία θε ματα που α πτονταί της 

αρμοδίο τητα ς του καί ε χουν α μεση σχε ση με το 

επα γγελμα του φυσίκοθεραπευτη . 

Την αντίπροσωπεί α του Π.Σ.Φ. αποτελου σαν οί Γία ννης Μαρμαρα ς καί Βαγγε λης Τρίγω νης, 

Β΄ Αντίπρο εδρος καί Γενίκο ς Γραμματε ας του Π.Σ.Φ. καί ο Σταυ ρος Σταθο πουλος, 

Υπευ θυνος Δημοσί ων Σχε σεων του Π.Τ.  Αττίκη ς καί εκπρο σωπος του Π.Σ.Φ. στο Σ.Α.Ε.Π. 

Τα θε ματα που απασχο λησαν την ενημε ρωση η ταν: 

·Η ίσοδυναμί α των αποφοί των φυσίκοθεραπεί ας των ελληνίκω ν κολεγί ων. Κατατε θηκε 

σχετίκη  είση γηση απο  τον Π.Σ.Φ. μετα  απο  επεξεργασί α απο  το νομίκο  συ μβουλο του 

Συλλο γου, 

·Η λείτουργί α του Σ.Α.Ε.Π. καί η ανα θεση στον Π.Σ.Φ. της δυνατο τητας εί σπραξης 

ανταποδοτίκου  παρα βολου γία την δίαδίκασί α των με τρων αναπλη ρωσης του Σ.Α.Ε.Π. 

·Η επίκεί μενη αναμο ρφωση των προγραμμα των σπουδω ν της Επαγγελματίκη ς 

Δευτεροβα θμίας Εκπαί δευσης (ΕΠΑ.Λ.) καί το αί τημα του Π.Σ.Φ. γία συμμετοχη  στίς 

δίεργασί ες, 

·Η επίκεί μενη αναμο ρφωση των προγραμμα των σπουδω ν της Επαγγελματίκη ς 

Μεταδευτεροβα θμίας Εκπαί δευσης (Ι.Ε.Κ.) καί το αί τημα του Π.Σ.Φ. γία συμμετοχη  στίς 

δίεργασί ες, 

·Η αναγνω ρίση του Π.Σ.Φ. σε αποκλείστίκο  φορε α πίστοποί ησης προγραμμα των Δία Βί ου 

Εκπαί δευσης που αφορου ν την επίστη μη της φυσίκοθεραπεί ας, καθω ς καί αναγνω ρίσης 

της δυνατο τητας εκπο νησης καί εκτε λεσης προγραμμα των Δία Βί ου Εκπαί δευσης γία 

φυσίκοθεραπευτε ς, 

Ο κ. Μπαξεβανα κης ευχαρί στησε την αντίπροσωπεί α του Π.Σ.Φ. γία την οργανωμε νη καί 

ολοκληρωμε νη ενημε ρωση, επίφυλα χθηκε να πα ρεί θε ση γίατί  ακο μα ενημερω νεταί γία 
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θε ματα της αρμοδίο τητα  του, ε κανε αποδεκτο  το αί τημα του Π.Σ.Φ. γία συμμετοχη  στίς 

παραπα νω αναμορφω σείς των προγραμμα των σπουδω ν καί ζη τησε σε συ ντομο χρο νο να 

κατατεθου ν εγγρα φως οί πλη ρείς προτα σείς του Π.Σ.Φ. γία την παραπα νω θεματολογί α.   

Στη συνε χεία η αντίπροσωπεί α του Π.Σ.Φ. επίσκε φθηκε απρογραμμα τίστα την Δίευ θυνση 

Είδίκη ς Αγωγη ς του Υπουργεί ου, ο που ε κανε μία αδρη  ενημε ρωση του αρμο δίου Δίευθυντη  

γία τα θε ματα της Δίευ θυνσης του που αφορου ν τη φυσίκοθεραπεί α στίς δημο σίες δομε ς 

Είδίκη ς Αγωγη ς του Υπουργεί ου. Προγραμματί στηκε νε ο συνα ντηση με τον Π.Σ.Φ. ω στε να 

κατατεθου ν στη πλη ρη ε κταση  τους οί θε σείς καί τα αίτη ματα του Συλλο γου γία το θε μα.     
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Συνα ντηση του ΚΔΣ του ΠΣΦ με εκπροσω πους των σχολω ν 
Φυσίκοθεραπεί ας γία το πλαί σίο αναγνωρί σεων απο  το ΣΑΕΠ 
καί γία τον καθορίσμο  της ατζε ντας στην συνα ντηση με τον Γ.Γ 

της ER-WCPT κυ ρίο Γκορί α , στίς 17/2/2017 

 

Την Κυρίακη  22 Ιανουαρί ου 2017 πραγματοποίη θηκε στα γραφεί α του Πανελλη νίου 

Συ λλογου Φυσίκοθεραπευτω ν η απο  κοίνου  συνα ντηση του Κεντρίκου  Δίοίκητίκου  

Συμβουλί ου με εκπροσω πους των σχολω ν φυσίκοθεραπεί ας της χω ρας. 

 

Στη συνα ντηση παρευρε θηκε ο προ εδρος του επίστημονίκου συμβουλί ου Γίω ργος 

Γίο φτσος καί εκπρο σωποί των τεσσα ρων σχολω ν φυσίκοθεραπεί ας (οί κυ ρίοί 

Γεωργου δης , Σπανο ς , Κου τρας καί Καλί στρατος). Κατα  την συνα ντηση παρουσία στηκε  

το πλαί σίο αναγνωρί σεων απο  το ΣΑΕΠ , παρουσία στηκαν οί κίνη σείς του ΚΔΣ καί 

εξετα στηκε ο τρο πος των περαίτε ρω δρα σεων. 

 

Επί σης, ανακοίνω θηκε στους εκπροσω πους η συνα ντηση που ε χεί προγραμματίστεί  με τον 

Γ.Γ της ER-WCPT κυ ρίο Γκορί α , στίς 17/2/2017, ο οποί ος αποδε χτηκε την προ σκληση του 

ΠΣΦ, προκείμε νου να τεθου ν καί να εξεταστου ν απο  κοίνου  δία φορα ζητη ματα 

(εκπαί δευση, α σκηση επαγγε λματος κλπ) καθω ς καί το Ευρωπαί κο  πλαί σίο γενίκο τερα. 

Συζητη θηκαν καί προτα θηκαν τα θε ματα που πρε πεί να τεθου ν στην ατζε ντα . 

 

 

 

  



ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ  ΝΕΑ  
 

 σελ. 15 

Ενημε ρωση σχετίκα  με Επαγγελματίκε ς Eξείδίκευ σείς στο χω ρο 
της Φυσίκοθεραπεί ας καί τα σχετίκα  προγρα μματα 

επαγγελματίκη ς εξείδί κευσης. 

 

Το Κ.Δ.Σ του Π.Φ.Σ., στην συνεδρί αση στίς 22 Ιανουαρί ου 2017, που 

πραγματοποίη θηκε υπο  δίευρυμε νη συ νθεση με με λη του Επίστημονίκου  Συμβουλί ου 

παρουσί α του προε δρου Καθ. Γ. Γίο φτσου, καθω ς καί των εκπροσω πων των Τμημα των 

Τ.Ε.Ι., αποφα σίσε να προβεί  στην επί σημη ενημε ρωση, το σο των μελω ν του ο σο καί κα θε 

ενδίαφερομε νου σχετίκα  με τίς επαγγελματίκε ς εξείδίκευ σείς στον τομε α της 

Φυσίκοθεραπεί ας. 

 

Συγκεκρίμε να, λαμβα νοντας υπο ψη 

 την αναγκαίο τητα καί δία θεση των μελω ν του Π.Σ.Φ. γία δίαρκη  ενημε ρωση 

στην επίστη μη της φυσίκοθεραπεί ας με απω τερο στο χο την παροχη  ποίοτίκω ν 

υπηρεσίω ν υγεί ας, 

 την ανεργί α που παρουσία ζεί ο κλα δος μας σε συνδυασμο   με την προσπα θεία 

των συναδε λφων να βρου νε εργασί α σε νε ους τομεί ς καί παρα λληλα, τον 

κί νδυνο να μετατραπου ν σε θυ ματα εκμετα λλευσης, 

 τα δία φορα αυτο -ονομαζο μενα προγρα μματα επαγγελματίκη ς εξείδί κευσης που 

«ξεφυτρω νουν» καθημερνα .  

Σας γνωστοποίου με ο τί: 

         Μο νο οί τί τλοί που χορηγου ν τα εκπαίδευτίκα  ίδρυ ματα της τρίτοβα θμίας 

εκπαί δευσης της χω ρας μας, παρε χουν την αναγκαί α αναγνω ρίση (ακαδημαί κη  & 

επαγγελματίκη ). 

         Δεν υπα ρχεί  επαγγελματίκη  εξείδί κευση σε κανε ναν τομε α της φυσίκοθεραπεί ας που 

να αναγνωρί ζεταί στην χω ρα μας. 

         Ο Π.Σ.Φ. δεν προ κείταί να αναγνωρί σεί κανε να τε τοίο πίστοποίητίκο  επαγγελματίκη ς 

εξείδί κευσης απο  εκπαίδευτίκο  φορε α πλην των παραπα νω. 

Καλου νταί οί συνα δελφοί να μην συμμετε χουν σε τε τοία προγρα μματα γίατί  καμί α 

επαγγελματίκη  κατοχυ ρωση δεν τους προφε ρουν. 



ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ  ΝΕΑ  
 

 σελ. 16 

Ανακοί νωση σχετίκα  με τίς καθυστερη σείς του πρωτοκο λλου 
παραλαβη ς στα κε ντρο ελε γχου του ΕΟΠΥΥ 

 

 

Σας ενημερω νουμε ο τί λο γω της αποχω ρησης υπαλλη λων που εργα ζονταν με 

συμβα σείς ορίσμε νου χρο νου απο το κε ντρο ελε γχου του ΕΟΠΥΥ υπα ρχεί μία σχετίκη  

καθυστε ρηση στο πρωτο κολλο παραλαβη ς. 

 

Συμβουλευ ουμε τα με λη μας  να αναζητου ν την βεβαί ωση της παρα δοσης στο 

κε ντρο ελε γχου απο τον αρίθμο  αποστολη ς με σα απο τα site των εταίρείω ν 

ταχυμεταφορα ς ,ο που βεβαίω νεταί η παρα δοση στίς περίσσο τερες των περίπτω σεων καί 

ονομαστίκα . 



ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ  ΝΕΑ  
 

 σελ. 17 

Προκη ρυξη θε σεων φυσίκοθεραπευτω ν ορίσμε νου χρο νου γία 
Δη μους σε ο λη την Ελλα δα 

 

 

Η Προ σκληση αφορα  ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ (81) ΘΕΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ πλη ρους 

απασχο λησης, γία χρονίκο  δία στημα οκτω  (8) μηνω ν. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

http://www.oaed.gr/-/enarxe-programmatos-koinophelous-charaktera-se-olous-tous-

demous-tes-choras-gia-24-251-theseis-plerous-apascholeses 

 

http://www.oaed.gr/-/programma-koinophelous-charaktera-se-34-demous-epiblepontes-

phoreis-thylakes-ypseles-anergias-symperilambanomenes-tes-katartises-ton-

symmetechonton-gi 



ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ  ΝΕΑ  
 

 σελ. 18 

Παρα ταση προθεσμί ας υποβολη ς δίκαίολογητίκω ν απο  τον 
ΑΣΕΠ γία την προκη ρυξη 7Κ/2016 

 

 

Μετα  τίς παρεμβα σείς του ΠΣΦ, δο θηκε παρα ταση απο  τον ΑΣΕΠ γία την προκη ρυξη 

7Κ/2016. 

 

O  ΠΣΦ  εκφρα ζεί την ίκανοποί ηση  του γία την ανακοί νωση του ΑΣΕΠ, που δί νεί 

παρα ταση της προθεσμί ας υποβολη ς αίτη σεων, χωρί ς να προσδίορί ζεταί η χρονίκη  

δία ρκεία, γία την κα λυψη των 1666 θε σεων εργασί ας στα δημο σία νοσοκομεί α καί τον 

ΕΟΦ, λο γω προβλημα των στο ηλεκτρονίκο  συ στημα υποδοχη ς τους. 

 

http://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%

BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDC

CMS01.ASEP.007521 



ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ  ΝΕΑ  
 

 σελ. 19 

Παρα ταση στην υποβολη  υποψηφίοτη των γία την προκη ρυξη 
7Κ/2016 

 

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΤΟΥ Π.Σ.Φ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΣΕΠ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ 

ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΑΣΕΠ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ σας ενημερω νουμε ο τί δο θηκε Νε α παρα ταση γία τίς προκηρυ ξείς 7Κ, 6Κ καί 

5Κ/2016. 

( Η 7Κ αφορα  τίς προκηρυ ξείς γία τα Νοσοκομεί α) 

 

Η προθεσμί α υποβολη ς των ηλεκτρονίκω ν αίτη σεων συμμετοχη ς των υποψηφί ων στην 

Προκη ρυξη 7Κ/2016 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 14/30-12-2016, Τευ χος Προκηρυ ξεων ΑΣΕΠ) γία την 

πλη ρωση με σείρα  προτεραίο τητας χίλί ων εξακοσί ων εξη ντα ε ξί (1.666) θε σεων τακτίκου  

προσωπίκου  Πανεπίστημίακη ς, Τεχνολογίκη ς, Δευτεροβα θμίας καί Υποχρεωτίκη ς 

Εκπαί δευσης σε φορεί ς του Υπουργεί ου Υγεί ας, παρατεί νεταί με χρί τη 15η Φεβρουαρί ου 

2017, ημε ρα Τετα ρτη. 

 

Η προθεσμί α αποστολη ς της υπογεγραμμε νης εκτυπωμε νης μορφη ς της ηλεκτρονίκη ς 

αί τησης των υποψηφί ων, με τα απαίτου μενα, κατα  περί πτωση, δίκαίολογητίκα , στο ΑΣΕΠ, 

παρατεί νεταί γία την Προκη ρυξη 7Κ/2016 με χρί την 20η Φεβρουαρί ου 2017, ημε ρα 

Δευτε ρα. 

  

 

http://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%

BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDC

CMS01.ASEP.008121&_afrLoop=366781342732348&_adf.ctrl-state=qv0chygm5_129 



ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ  ΝΕΑ  
 

 σελ. 20 

ΕΟΠΥΥ - Οδηγί ες προς Ελεγκτε ς Ιατρου ς, Συνταγογρα φους 
Ιατρου ς καί Συμβεβλημε νους Παρο χους 
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 σελ. 24 
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ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ  ΝΕΑ  
 

 σελ. 26 

Ενημε ρωση γία την δαπα νη 11μηνου 2016 του κωδίκου  
0671.02.c1 

 

 



ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ  ΝΕΑ  
 

 σελ. 27 

Ανακοί νωση σχετίκα  με την παρα δοση καί παραλαβη  των 
φακε λων με τίς υποβολε ς στο κε ντρο ελε γχου του ΕΟΠΥΥ 

 

 

Επείδη  παρατηρη θηκαν περίπτω σείς αποστολη ς αποδείκτίκω ν παραλαβη ς των φακε λων  

στους παρο χους με χρε ωση στον πα ροχο (7 ευρω ) υπη ρξε επίκοίνωνί α με το κε ντρο 

ελε γχου του ΕΟΠΥΥ. 

 

Μετα  την  επίκοίνωνί α ανακοίνω νουμε τα ακο λουθα: 

  Η αποστολη  των συγκεκρίμε νων αποδείκτίκω ν γί νεταί με αυθαί ρετη 

πρωτοβουλί α της εταίρεί ας καί καλου με τα με λη μας να μην παραλαμβα νουν το φα κελο 

που επίστρε φεταί απο  την εταίρεί α ( εκτο ς καί αν ε χουν ζητη σεί οί ί δίοί να τους αποσταλεί  

πί σω η βεβαί ωση παρα δοσης), σας ενημερω νουμε καί πα λί ο τί η βεβαί ωση της παρα δοσης 

μπορεί  να ελεγχθεί  απο  το συ στημα (ίστο τοπο της εταίρεί ας) με αναζη τηση με τον κωδίκο  

αποστολη ς. 

Ο Π.Σ.Φ θα απευθυνθεί  στην συγκεκρίμε νη εταίρεί α γία να μην προβαί νεί σε 

αυθαί ρετες κίνη σείς που επίβαρυ νουν χωρί ς λο γο τα με λη μας . 

Επί σης ο ταν γί νεταί η παραλαβη  του φακε λου απο  τίς εταίρεί ες ταχυμεταφορα ς να 

τους επίστη σετε την προσοχη  να μην επίκολλου ν πα νω στο barcode   που εκδί δεταί απο  το 

συ στημα ε-δαπυ (αυτοκο λλητο κυτί ου), οποίοδη ποτε ε γγραφο γίατί  αλλοίω νεταί το 

barcode καί δεν μπορεί  να αναγνωστεί  απο  το συ στημα στην παραλαβη . 

Τε λος επίσημαί νεταί ο τί η αποστολη  των φακε λων θα πρέπει να γίνεται αυστηρά 

μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα, γία να μην παρατηρηθου ν φαίνο μενα απο ρρίψης 

υποβολω ν. 

 

 

 

  



ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ  ΝΕΑ  
 

 σελ. 28 

Ενημε ρωση σχετίκα  με την πληρωμη  του Σεπτεμβρί ου 2016 

 

 

 

ετα  απο  επίκοίνωνί α του προε δρου του ΕΟΠΥΥ Κο Μπερσί μη Σωτη ρίο, 

με τον προ εδρο του ΠΣΦ Κο Λυμπερί δη Πε τρο, σας ενημερω νουμε ο τί 

ση μερα 27/01/2017, δο θηκε εντολη  ορίστίκοποί ησης γία τον 

Σεπτε μβρίο 2016, προκείμε νου να προσκομίστου ν α μεσα οί φορολογίκε ς καί 

ασφαλίστίκε ς ενημερο τητες στίς τοπίκε ς ΠΕΔΙ, ου τως ω στε να πληρωθεί  α μεσα ο 

Σεπτε μβρίος, ο οποί ος δεν θα παρακρατηθεί  γία clawback.  

Μ 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

Νομίκο  Προ σωπο Δημοσί ου Δίκαί ου 

Λ. Αλεξα νδρας 34 – τκ 11473 Αθη να 

Τηλ: 210 8213905, 210 8213334 
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