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Νοµοσχέδιο Παν. Δυτ. Αττικής: «Σαρωτικές» αλλαγές από το νηπιαγωγείο µέχρι
το Πανεπιστήµιο

Αλλαγή συσχετισµών και στις Πανελλαδικές µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής
Αττικής – Σε προσωποπαγείς θέσεις οι καθηγητές – Σταδιακή φοίτηση νηπίων
από τα 4 στο νηπιαγωγείο – «ΑΜΚΑ» στην εκπαίδευση

Καθηγητές δύο “ταχυτήτων” δηµιουργούνται µε αφορµή το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής που προέρχεται
από την ένωση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά, σύµφωνα µε νοµοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας που
κατατέθηκε χθες, στη Βουλή.

Παράλληλα θεσµοθετείται µία νέα βαθµίδα, αυτή του “Λέκτορα Εφαρµογών” προκειµένου να
απορροφηθούν οι καθηγητές Εφαρµογών του ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά. Οι φοιτητές των δύο ΤΕΙ
εγγράφονται αυτοµάτως στο νέο Πανεπιστήµιο ενώ δεν υπάρχει κάποια ειδική ρύθµιση για τους
αποφοίτους, σύµφωνα µε το Πρώτο Θέµα.

Σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο τα µέλη Δ.Ε.Π. της α βαθµίδας των συγχωνευόµενων Τ.Ε.Ι. αποκτούν τους
ακαδηµαϊκούς τίτλους των µελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής , και εντάσσονται σε
προσωποπαγείς θέσεις. Οι καθηγητές α βαθµίδας που θα κριθούν από την πενταµελή Επιτροπή του υπ.
Παιδείας ότι έχουν τα προσόντα, θα ενταχθούν σε τακτικές θέσεις και από 1-1-2019 εντάσσονται στο
µισθολογικό καθεστώς µέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου.

Οι καθηγητές που θα κριθούν ότι δεν πληρούν τα προσόντα παραµένουν σε προσωποπαγείς θέσεις και δεν
εντάσσονται στο µισθολογικό καθεστώς µέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου. Ωστόσο µπορούν µελλοντικά να
ενταχθούν στο µισθολογικό καθεστώς µέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου, εάν αποκτήσουν τα προβλεπόµενα
προσόντα και καταταχθούν σε τακτικές θέσεις καθηγητών.

Δείτε πότε θα διεξαχθούν οι ενδοσχολικές εξετάσεις και οι Πανελλήνιες 2018

Επίσης θεσµοθετείται µία βαθµίδα “Λεκτόρων Εφαρµογών” που δεν υπάρχει σε κανένα Πανεπιστήµιο της
χώρας, προκειµένου να απορροφηθούν οι καθηγητές Εφαρµογών του ΤΕΙ Αθήνας και ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ.

Οι υπηρετούντες λέκτορες (πρώην καθηγητές εφαρµογών), εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις
«Λεκτόρων Εφαρµογών» διατηρώντας το µισθολογικό καθεστώς καθηγητή εφαρµογών Τ.Ε.Ι.

Επίσης, τη σταδιακή υποχρεωτική φοίτηση των νηπίων ηλικίας τεσσάρων έως πέντε ετών στο
νηπιαγωγείο, προβλέπει µεταξύ άλλων διάταξη του νοµοσχεδίου για την Ίδρυση του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής. Προβλέπεται, µάλιστα, ότι η σταδιακή ένταξη των δήµων στο πρόγραµµα της δίχρονης
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, θα υλοποιηθεί µε κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Παιδείας και
Οικονοµικών. Η συζήτηση του Νοµοσχεδίου στην αρµόδια επιτροπή θα ξεκινήσει την αύριο Πέµπτη.

Συνολικά 26 τµήµατα του νέου Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής θα συµπεριληφθούν στο νέο
Μηχανογραφικό που θα συµπληρώσουν φέτος οι υποψήφιοι για τα ΑΕΙ. Πρόκειται για τα εξής τµήµατα:

Σχολές και Τµήµατα

1. Στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής ιδρύονται οι εξής Σχολές και Τµήµατα:

α) Σχολή Μηχανικών, η οποία συγκροτείται από τα Τµήµατα:

αα) Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών,

ββ) Μηχανικών Βιοϊατρικής,

γγ) Μηχανικών Βιοµηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής,

δδ) Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών,

εε) Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής,

στστ) Μηχανολόγων Μηχανικών,

ζζ) Ναυπηγών Μηχανικών,

ηη) Πολιτικών Μηχανικών.

β) Σχολή Διοικητικών, Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών, η οποία συγκροτείται από τα Τµήµατα:
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αα) Αρχειονοµίας, Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης,

ββ) Διοίκησης Επιχειρήσεων,

γγ) Διοίκησης Τουρισµού,

δδ) Κοινωνικής Εργασίας,

εε) Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής,

στστ) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιµη Παιδική Ηλικία.

γ) Σχολή Εφαρµοσµένων Τεχνών και Πολιτισµού, η οποία συγκροτείται από τα Τµήµατα:

αα) Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας,

ββ) Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής,

γγ) Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης,

δδ) Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών.

δ) Σχολή Επιστηµών Υγείας και Πρόνοιας, η οποία συγκροτείται από τα Τµήµατα:

αα) Βιοϊατρικών Επιστηµών,

ββ) Δηµόσιας και Κοινοτικής Υγείας,

γγ) Εργοθεραπείας,

δδ) Μαιευτικής,

εε) Νοσηλευτικής,

στστ) Φυσικοθεραπείας.

ε) Σχολή Επιστηµών Τροφίµων, η οποία συγκροτείται από τα Τµήµατα:

αα) Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων

ββ) Επιστηµών Οίνου, Αµπέλου και Ποτών

Τι θα ισχύσει για τους φοιτητές

Οι εγγεγραµµένοι φοιτητές, δηλαδή όσοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει
όλες τις απαιτούµενες από το πρόγραµµα σπουδών υποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου των Τµηµάτων των
συγχωνευόµενων Τ.Ε.Ι, εντάσσονται αυτοδίκαια στα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ
και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται αυτοδίκαια στο
Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τµήµατος
Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
εντάσσονται αυτοδίκαια στο Τµήµα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής.

Φοιτητές των εισαγωγικών κατευθύνσεων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διοίκησης Μονάδων Υγείας και
Πρόνοιας του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και φοιτητές της εισαγωγικής
κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά
εντάσσονται στο Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων
Φιλοξενίας του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και φοιτητές της εισαγωγικής
κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του Τµήµατος Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τµήµα Διοίκησης Τουρισµού του Πανεπιστηµίου Δυτικής
Αττικής.

Φοιτητές του Τµήµατος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, εντάσσονται στο Τµήµα
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή στο Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής, µε πράξη του Προέδρου Τµήµατος, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται στη
γραµµατεία του αντίστοιχου Τµήµατος έως την 30η-9-2018, η οποία δεν ανακαλείται.
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Νοµοσχέδιο Παν. Δυτ. Αττικής -Υπ. Παιδείας: Ένταξη 4χρονων παιδιών στα νηπιαγωγεία

2. Τα προπτυχιακά µαθήµατα Τµηµάτων των συγχωνευόµενων Τ.Ε.Ι. συνεχίζονται σύµφωνα µε το
καθορισµένο πρόγραµµα σπουδών έως την ολοκλήρωση των εξαµήνων και των εξετάσεων για το
ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018. Τα προπτυχιακά προγράµµατα σπουδών των Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής εφαρµόζονται από το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2018-2019.

3. Με πράξη του Προέδρου Τµήµατος, ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης Τµήµατος, γίνεται
αντιστοίχιση µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών των Τµηµάτων των συγχωνευόµενων Τ.Ε.Ι. µε
µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών των Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και
καθορίζονται:

α) τα µαθήµατα που υπολείπονται για τη λήψη πτυχίου Τµήµατος Τ.Ε.Ι., οπότε και ορίζεται ο αντίστοιχος
αριθµός µαθηµάτων που πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς ο φοιτητής, µεταξύ των µαθηµάτων που
προσφέρονται από τα Τµήµατα του πανεπιστηµίου, πλέον της πρακτικής άσκησης και

β) τα επιπλέον µαθήµατα, θεωρητικού χαρακτήρα, τα οποία οφείλει να παρακολουθήσει επιτυχώς ο
φοιτητής για την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών Τµήµατος πανεπιστηµίου και τη λήψη του
πτυχίου πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή αν δεν γίνει αντιστοίχιση ορισµένων
µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών των Τµηµάτων των συγχωνευόµενων Τ.Ε.Ι. µε τα µαθήµατα του
προγράµµατος σπουδών των Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, τα µαθήµατα αυτά δεν
λαµβάνονται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης αλλά στους φοιτητές που τα
παρακολούθησαν επιτυχώς χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης. Δεν αντιστοιχείται µε µάθηµα
και δεν λαµβάνεται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης η πρακτική άσκηση, για
την ολοκλήρωση της οποίας χορηγείται σχετική βεβαίωση.

4. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής επιθυµεί να ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο σπουδών Τµήµατος Τ.Ε.Ι.
υποβάλλει σχετική υπεύθυνη δήλωση στη γραµµατεία του Τµήµατος έως την 30η Σεπτεµβρίου 2018, η οποία
δεν ανακαλείται. Οι φοιτητές που κατά την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2018- 2019 έχουν υπερβεί τη
διάρκεια των εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύµφωνα µε το ενδεικτικό
πρόγραµµα σπουδών, προσαυξανόµενη κατά τέσσερα (4) εξάµηνα, έχουν µόνο το δικαίωµα να
ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τµήµατος Τ.Ε.Ι.

«Αποθετηρίου Τίτλων Σπουδών»

Στο νοµοσχέδιο, εξάλλου, προβλέπεται η δυνατότητα δηµιουργίας ενός «Αποθετηρίου Τίτλων Σπουδών»,
ενός ηλεκτρονικού συστήµατος πιστοποίησης της γνησιότητας, δηλαδή, όλων των ακαδηµαϊκών τίτλων
για όλα τα ΑΕΙ της χώρας και για τα αντίστοιχα πιστοποιητικά του Διεπιστηµονικού Οργανισµού
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).

Μετεγγραφές – Ενιαίος Αριθµός Εκπαίδευσης

Επίσης, περιλαµβάνεται στις διατάξεις του σχεδίου νόµου η διευκόλυνση των µετεγγραφών αδερφιών που
σπουδάζουν σε διαφορετικές πόλεις.

Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η διάταξη που αφορά στον «Ενιαίο Αριθµό Εκπαίδευσης». Πιο
συγκεκριµένα, καθιερώνεται ενιαίος αριθµός εκπαίδευσης για κάθε πολίτη που έχει εισαχθεί σε
οποιαδήποτε βαθµίδα εκπαίδευσης στη χώρα και αντικαθιστά τους ισχύοντες αριθµούς µητρώου που
χρησιµοποιούνται στις διάφορες βαθµίδες της εκπαίδευσης. Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση, µε αυτό
τον τρόπο «καθίσταται εφικτή αφενός η παρακολούθηση της σχολικής διαρροής και ως εκ τούτου
διευκολύνεται η εκπόνηση δηµόσιων πολιτικών για την αποτροπή της, αφετέρου το οικείο πληροφοριακό
σύστηµα, όταν διασυνδεθεί µε άλλα πληροφοριακά συστήµατα (π.χ. µε το σύστηµα «Εργάνης»), θα µπορεί
να αποδίδει ανώνυµα στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τη δυνατότητα απορρόφησης των αποφοίτων στην
αγορά εργασίας καθώς και τη µαθητική και ακαδηµαϊκή διαδροµή τους».

Πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση

Ακόµη, στο νοµοσχέδιο περιλαµβάνονται διατάξεις που αφορούν στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια
εκπαίδευση. Αναφορικά µε την πρωτοβάθµια, καθιερώνεται σταδιακά η υποχρεωτική φοίτηση των νηπίων
ηλικίας τεσσάρων (4) έως πέντε (5) ετών στο νηπιαγωγείο. Προβλέπεται, µάλιστα, ότι η σταδιακή ένταξη
των δήµων, στα όρια των οποίων θα εφαρµοστεί η δίχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, θα υλοποιηθεί µε
κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών, µετά
από εισήγηση του οικείου περιφερειακού διευθυντή Εκπαίδευσης, η οποία θα λαµβάνει υπόψη της τη
γνώµη των οικείων διευθύνσεων εκπαίδευσης.

Όσον αφορά στη δευτεροβάθµια, το νοµοσχέδιο ορίζει για τις απολυτήριες εξετάσεις των Γενικών
Λυκείων ότι µειώνονται σε τέσσερα τα εξεταζόµενα µαθήµατα  και είναι τα εξής: Νέα Ελληνικά,
Μαθηµατικά, Ιστορία, Βιολογία. Για τα υπόλοιπα µαθήµατα που εξετάζονταν στις απολυτήριες
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προβλέπεται δεύτερο ωριαίο υποχρεωτικό διαγώνισµα στο Β΄τετράµηνο.

Ακόµη, παρατείνεται έως το τέλος Μαρτίου κάθε έτους η προθεσµία για τον καθορισµό, µε απόφαση του
υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, του αριθµού των εισακτέων ανά σχολή, τµήµα ή
εισαγωγική κατεύθυνση, που ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις του ίδιου έτους (άρθρο 33).

Όλο το Σχέδιο Νόµου για την Ίδρυση του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής

Νέοι κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

Μεταξύ άλλων, προβλέπονται και νέοι κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι οποίοι/ες προέρχονται από την ενοποίηση των υφιστάµενων κλάδων. «Την
ίδρυση των νέων κλάδων υπαγορεύουν νέες εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και λόγοι που ανάγονται στην
καλύτερη διαχείριση των υπηρεσιακής φύσης θεµάτων του εκπαιδευτικού προσωπικού», αναφέρει η
αιτιολογική έκθεση.

Επιτροπές Ηθικής της Έρευνας
Εξάλλου, στο νοµοσχέδιο υπάρχουν διατάξεις που είχαν ήδη ανακοινωθεί, όπως για παράδειγµα, εκείνες
που θεσµοθετούν Επιτροπές Ηθικής της Έρευνας σε κάθε ΑΕΙ, ώστε, όπως αναφέρεται, να ασκούν ένα
είδος «προληπτικού ελέγχου ηθικής καταλληλότητας», αποτελώντας έτσι, µία «επιπλέον εγγύηση
αξιοπιστίας των ερευνητικών προγραµµάτων αλλά και το µέσο για την αποδοχή του ερευνητικού έργου
από το κοινωνικό σύνολο».

Νέες Πανελλήνιες: Αύξηση εισακτέων σε ΑΕΙ – ΤΕΙ και αλλαγές στις µετεγγραφές

http://www.ipaideia.gr/paideia/nomosxedio-pan-dit-attikis-sarotikes-allages-apo-to-nipiagogeio-mexri-to-panepistimio
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Οι σχολές και τα τµήµατα του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής – Τι ισχύει για
τους φοιτητές

Μεγάλες αλλαγές φέρνει η δηµιουργία του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, όπως προβλέπεται από το
νοµοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.

Συνολικά το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής περιλαµβάνει 26 τµήµατα:

Οι σχολές και τα  τµήµατα  αναλυτικά:

α) Σχολή Μηχανικών, η οποία συγκροτείται από τα Τµήµατα:

• Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών,

• Μηχανικών Βιοϊατρικής,

• Μηχανικών Βιοµηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής,

• Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών,

• Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής,

• Μηχανολόγων Μηχανικών,

• Ναυπηγών Μηχανικών,

• Πολιτικών Μηχανικών.

β) Σχολή Διοικητικών, Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών, η οποία συγκροτείται από τα Τµήµατα:

• Αρχειονοµίας, Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης,

• Διοίκησης Επιχειρήσεων,

• Διοίκησης Τουρισµού,

• Κοινωνικής Εργασίας,

• Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής,

• Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιµη Παιδική Ηλικία.

γ) Σχολή Εφαρµοσµένων Τεχνών και Πολιτισµού, η οποία συγκροτείται από τα Τµήµατα:

• Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας,

• Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής,

• Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης,

• Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών.

δ) Σχολή Επιστηµών Υγείας και Πρόνοιας, η οποία συγκροτείται από τα Τµήµατα:

• Βιοϊατρικών Επιστηµών

• Δηµόσιας και Κοινοτικής Υγείας

• Εργοθεραπείας,

• Μαιευτικής,

• Νοσηλευτικής,

• Φυσικοθεραπείας.

ε) Σχολή Επιστηµών Τροφίµων, η οποία συγκροτείται από τα Τµήµατα:

http://koinoniki.gr/2018/02/i-scholes-ke-ta-tmimata-tou-panepistimiou-ditikis-attikis-ti-ischii-gia-tous-fitites/
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• Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων

• Επιστηµών Οίνου, Αµπέλου και Ποτών

Τι θα  ισχύσει για  τους φοιτητές

• Οι εγγεγραµµένοι φοιτητές, δηλαδή όσοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει
όλες τις απαιτούµενες από το πρόγραµµα σπουδών υποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου των Τµηµάτων των
συγχωνευόµενων Τ.Ε.Ι, εντάσσονται αυτοδίκαια στα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

• Φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ
και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται αυτοδίκαια στο
Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

• Φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τµήµατος
Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
εντάσσονται αυτοδίκαια στο Τµήµα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής.

• Φοιτητές των εισαγωγικών κατευθύνσεων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διοίκησης Μονάδων Υγείας και
Πρόνοιας του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και φοιτητές της εισαγωγικής
κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά
εντάσσονται στο Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

• Φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων
Φιλοξενίας του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και φοιτητές της εισαγωγικής
κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του Τµήµατος Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τµήµα Διοίκησης Τουρισµού του Πανεπιστηµίου Δυτικής
Αττικής.

• Φοιτητές του Τµήµατος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, εντάσσονται στο Τµήµα
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή στο Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής, µε πράξη του Προέδρου Τµήµατος, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται στη
γραµµατεία του αντίστοιχου Τµήµατος έως την 30η-9-2018, η οποία δεν ανακαλείται.

• Τα προπτυχιακά µαθήµατα Τµηµάτων των συγχωνευόµενων Τ.Ε.Ι. συνεχίζονται σύµφωνα µε το
καθορισµένο πρόγραµµα σπουδών έως την ολοκλήρωση των εξαµήνων και των εξετάσεων για το
ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018. Τα προπτυχιακά προγράµµατα σπουδών των Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής εφαρµόζονται από το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2018-2019.

• Με πράξη του Προέδρου Τµήµατος, ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης Τµήµατος, γίνεται
αντιστοίχιση µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών των Τµηµάτων των συγχωνευόµενων Τ.Ε.Ι. µε
µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών των Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και
καθορίζονται:

1. τα µαθήµατα που υπολείπονται για τη λήψη πτυχίου Τµήµατος Τ.Ε.Ι., οπότε και ορίζεται ο αντίστοιχος
αριθµός µαθηµάτων που πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς ο φοιτητής, µεταξύ των µαθηµάτων που
προσφέρονται από τα Τµήµατα του πανεπιστηµίου, πλέον της πρακτικής άσκησης και

2. τα επιπλέον µαθήµατα, θεωρητικού χαρακτήρα, τα οποία οφείλει να παρακολουθήσει επιτυχώς ο
φοιτητής για την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών Τµήµατος πανεπιστηµίου και τη λήψη του
πτυχίου πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή αν δεν γίνει αντιστοίχιση ορισµένων
µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών των Τµηµάτων των συγχωνευόµενων Τ.Ε.Ι. µε τα µαθήµατα του
προγράµµατος σπουδών των Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, τα µαθήµατα αυτά δεν
λαµβάνονται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης αλλά στους φοιτητές που τα
παρακολούθησαν επιτυχώς χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης. Δεν αντιστοιχείται µε µάθηµα
και δεν λαµβάνεται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης η πρακτική άσκηση, για
την ολοκλήρωση της οποίας χορηγείται σχετική βεβαίωση.

• Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής επιθυµεί να ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο σπουδών Τµήµατος Τ.Ε.Ι.
υποβάλλει σχετική υπεύθυνη δήλωση στη γραµµατεία του Τµήµατος έως την 30η Σεπτεµβρίου 2018, η οποία
δεν ανακαλείται. Οι φοιτητές που κατά την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2018- 2019 έχουν υπερβεί τη
διάρκεια των εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύµφωνα µε το ενδεικτικό
πρόγραµµα σπουδών, προσαυξανόµενη κατά τέσσερα (4) εξάµηνα, έχουν µόνο το δικαίωµα να
ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τµήµατος Τ.Ε.Ι.
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Φυσικοθεραπευτές: Κίνδυνος να παραγραφούν ληξιπρόθεσµα
Φυσικοθεραπευτές: Κίνδυνος να παραγραφούν ληξιπρόθεσµα
Όπως όλα δείχνουν, υπάρχει κίνδυνος να παραγραφούν οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του Δηµοσίου,
αρµοδιότητας ΕΦΚΑ, προς τους φυσικοθεραπευτές.

Μετά από 6 χρόνια παλινωδιών και καθυστερήσεων, άλλη µια προθεσµία, την οποία έχει θέσει η
κυβέρνηση, για την καταβολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών του Δηµοσίου προς τους φυσικοθεραπευτές
κινδυνεύει να παρέλθει χωρίς αποτέλεσµα.

Αναφερόµαστε για τις υποχρεώσεις του ΕΦΚΑ και τα ασφαλιστικά ταµεία των
οποίων η αρµοδιότητα έχει ανατεθεί στον ΕΦΚΑ.

Ενώ ο Αντιπρόεδρος του ΕΦΚΑ κος Τσακίρης διαβεβαίωνε στις αρχές Δεκεµβρίου την διοίκηση του
Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) ότι προχωράνε οι εκκαθαρίσεις των ταµείων
αρµοδιότητας ΕΦΚΑ, µέχρι σήµερα ουδεµία εξέλιξη διαπιστώνουµε και ο κίνδυνος της παραγραφής είναι
προ των πυλών.

Ρωτάµε ευθέως την αρµόδια Υπουργό Εργασίας και τον Υπουργό Οικονοµικών : άραγε οι αρµόδιες
υπηρεσίες εργάζονται προς την κατεύθυνση της αποπληρωµής δεδουλευµένων προ εξαετίας;

Θεωρούµε πως όχι!

Καθώς οι καταγγελίες των µελών µας για την πορεία εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων
αρµοδιότητας Ε.Φ.Κ.Α µόνο ανησυχία προκαλούν.

Τιµολόγια τα οποία έχουν εκδοθεί το 2016 για την εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών καλούνται τα
µέλη µας να τα ακυρώσουν και να εκδώσουν καινούργια, τιµολόγια που έχουν προσκοµιστεί στις
υπηρεσίες, τα οποία κανείς δεν γνωρίζει που βρίσκονται αποτελούν µερικά παραδείγµατα για να
αποτυπώσουν την γενικότερη κατάσταση.

Ο Πρόεδρος του ΠΣΦ, Πέτρος Λυµπερίδης αναφερόµενος στην αδυναµία ολοκλήρωσης της καταβολής των
ληξιπρόθεσµων οφειλών δήλωσε: ‘’Καλούµε για µια ακόµη φορά να αναλάβει επιτέλους κάποιος την ευθύνη
του συντονισµού, γιατί είµαστε βέβαιοι ότι θα παρέλθει και αυτή η ηµεροµηνία που έχει θέσει ο
Νοµοθέτης άπρακτη’’.

iatropedia.gr
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Τι αλλάζει µε το νοµοσχέδιο του υπ. Παιδείας στις µετεγγραφές και στα
νηπιαγωγεία – Τι ισχύει για φοιτητές και καθηγητές του πανεπιστηµίου Δ.

Αττικής
Σηµαντικές αλλαγές, όχι µόνο στην τριτοβάθµια , αλλά  και στις δύο πρώτες βαθµίδες
εκπαίδευσης φέρνει το νοµοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για  την ίδρυση του
πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής που κατατέθηκε την Τρίτη στη Βουλή. 

Στο νοµοσχέδιο, εκτός από τις ρυθµίσεις που αφορούν τις νέες σχολές, το διδακτικό προσωπικό τα
προγράµµατα σπουδών και τους φοιτητές του νέου ιδρύµατος, περιλαµβάνεται µεταξύ άλλων η
διευκόλυνση των µετεγγραφών σε αδέλφια  που σπουδάζουν σε διαφορετική πόλη και η
θεσµοθέτηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης, γεγονός που σηµαίνει ότι
σταδιακά θα εγγράφονται τα παιδιά στα νηπιαγωγεία από 4 ετών.

Πέντε σχολές και 26 τµήµατα

Όσον αφορά το το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, το νέο ίδρυµα θα περιλαµβάνει 5 σχολές και 26 τµήµατα.
Οι σχολές και τα τµήµατα αναλυτικά:

1) Σχολή Μηχανικών, η οποία συγκροτείται από τα Τµήµατα:

-Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών,
-Μηχανικών Βιοϊατρικής,
-Μηχανικών Βιοµηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής,
-Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών,
-Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής,
-Μηχανολόγων Μηχανικών,
-Ναυπηγών Μηχανικών,
-Πολιτικών Μηχανικών.

2) Σχολή Διοικητικών, Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών, η οποία συγκροτείται από τα
Τµήµατα:

-Αρχειονοµίας, Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης,
-Διοίκησης Επιχειρήσεων,
-Διοίκησης Τουρισµού,
-Κοινωνικής Εργασίας,
-Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής,
-Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιµη Παιδική Ηλικία.

3) Σχολή Εφαρµοσµένων Τεχνών και Πολιτισµού, η οποία συγκροτείται από τα Τµήµατα:

-Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας,
-Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής,
-Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης,
-Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών.

4) Σχολή Επιστηµών Υγείας και Πρόνοιας, η οποία συγκροτείται από τα Τµήµατα:

-Βιοϊατρικών Επιστηµών
-Δηµόσιας και Κοινοτικής Υγείας
-Εργοθεραπείας,
-Μαιευτικής,
-Νοσηλευτικής,
-Φυσικοθεραπείας.

5) Σχολή Επιστηµών Τροφίµων, η οποία συγκροτείται από τα Τµήµατα:

-Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων
-Επιστηµών Οίνου, Αµπέλου και Ποτών

Φοιτητές

Οι εγγεγραµµένοι φοιτητές, δηλαδή όσοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει
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όλες τις απαιτούµενες από το πρόγραµµα σπουδών υποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου των Τµηµάτων των
συγχωνευόµενων Τ.Ε.Ι, εντάσσονται αυτοδίκαια  στα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.
Αναλυτικά:

-Φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ
και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται αυτοδίκαια στο
Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

-Φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τµήµατος
Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
εντάσσονται αυτοδίκαια στο Τµήµα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής.

-Φοιτητές των εισαγωγικών κατευθύνσεων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διοίκησης Μονάδων Υγείας και
Πρόνοιας του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και φοιτητές της εισαγωγικής
κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά
εντάσσονται στο Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

-Φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων
Φιλοξενίας του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και φοιτητές της εισαγωγικής
κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του Τµήµατος Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τµήµα Διοίκησης Τουρισµού του Πανεπιστηµίου Δυτικής
Αττικής.

-Φοιτητές του Τµήµατος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, εντάσσονται στο Τµήµα
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή στο Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής, µε πράξη του Προέδρου Τµήµατος, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται στη
γραµµατεία του αντίστοιχου Τµήµατος έως την 30η-9-2018, η οποία δεν ανακαλείται.

Μαθήµατα

Τα προπτυχιακά µαθήµατα Τµηµάτων των συγχωνευόµενων Τ.Ε.Ι. συνεχίζονται σύµφωνα µε το
καθορισµένο πρόγραµµα σπουδών έως την ολοκλήρωση των εξαµήνων και των εξετάσεων για το
ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018. Τα προπτυχιακά προγράµµατα σπουδών των Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής εφαρµόζονται από το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2018-2019.

Με πράξη του Προέδρου Τµήµατος, ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης Τµήµατος, γίνεται
αντιστοίχιση µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών των Τµηµάτων των συγχωνευόµενων Τ.Ε.Ι. µε
µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών των Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και
καθορίζονται:

-τα µαθήµατα που υπολείπονται για τη λήψη πτυχίου Τµήµατος Τ.Ε.Ι., οπότε και ορίζεται ο αντίστοιχος
αριθµός µαθηµάτων που πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς ο φοιτητής, µεταξύ των µαθηµάτων που
προσφέρονται από τα Τµήµατα του πανεπιστηµίου, πλέον της πρακτικής άσκησης και

-τα επιπλέον µαθήµατα, θεωρητικού χαρακτήρα, τα οποία οφείλει να παρακολουθήσει επιτυχώς ο
φοιτητής για την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών Τµήµατος πανεπιστηµίου και τη λήψη του
πτυχίου πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή αν δεν γίνει αντιστοίχιση ορισµένων
µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών των Τµηµάτων των συγχωνευόµενων Τ.Ε.Ι. µε τα µαθήµατα του
προγράµµατος σπουδών των Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, τα µαθήµατα αυτά δεν
λαµβάνονται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης αλλά στους φοιτητές που τα
παρακολούθησαν επιτυχώς χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης. Δεν αντιστοιχείται µε µάθηµα
και δεν λαµβάνεται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης η πρακτική άσκηση, για
την ολοκλήρωση της οποίας χορηγείται σχετική βεβαίωση.

Σπουδές και ΑΕΙ και ΤΕΙ

Στο νοµοσχέδιο επίσης ξεκαθαρίζεται ότι «σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής επιθυµεί να ολοκληρώσει
τον πρώτο κύκλο σπουδών Τµήµατος Τ.Ε.Ι. υποβάλλει σχετική υπεύθυνη δήλωση στη γραµµατεία του
Τµήµατος έως την 30ή Σεπτεµβρίου 2018, η οποία δεν ανακαλείται. Οι φοιτητές που κατά την έναρξη του
ακαδηµαϊκού έτους 2018- 2019 έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη του
τίτλου σπουδών, σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών, προσαυξανόµενη κατά τέσσερα (4)
εξάµηνα, έχουν µόνο το δικαίωµα να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τµήµατος Τ.Ε.Ι.».

Μετεγγραφές και ενιαίος αριθµός εκπαίδευσης
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Επίσης, περιλαµβάνεται στις διατάξεις του σχεδίου νόµου η διευκόλυνση των µετεγγραφών αδερφών που
σπουδάζουν σε διαφορετικές πόλεις. Πάντως σηµαντική είναι και η διάταξη που αφορά στον «Ενιαίο
Αριθµό Εκπαίδευσης». Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση, «καθιερώνεται ενιαίος αριθµός εκπαίδευσης
για κάθε πολίτη που έχει εισαχθεί σε οποιαδήποτε βαθµίδα εκπαίδευσης στη χώρα και αντικαθιστά τους
ισχύοντες αριθµούς µητρώου που χρησιµοποιούνται στις διάφορες βαθµίδες της εκπαίδευσης». Με αυτό
τον τρόπο «καθίσταται εφικτή αφενός η παρακολούθηση της σχολικής διαρροής και ως εκ τούτου
διευκολύνεται η εκπόνηση δηµόσιων πολιτικών για την αποτροπή της, αφετέρου το οικείο πληροφοριακό
σύστηµα, όταν διασυνδεθεί µε άλλα πληροφοριακά συστήµατα (π.χ. µε το σύστηµα «Εργάνης»), θα µπορεί
να αποδίδει ανώνυµα στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τη δυνατότητα απορρόφησης των αποφοίτων στην
αγορά εργασίας καθώς και τη µαθητική και ακαδηµαϊκή διαδροµή τους».

Δίχρονη προσχολική εκπαίδευση

Στο νοµοσχέδιο επίσης περιλαµβάνονται διατάξεις που αφορούν κυρίως στην πρωτοβάθµια, αλλά και στη
δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Η πιο αξιοσηµείωτη αλλαγή είναι η σταδιακή καθιέρωση της υποχρεωτικής
φοίτησης των νηπίων ηλικίας τεσσάρων έως πέντε ετών στο νηπιαγωγείο. Προβλέπεται, µάλιστα, ότι η
σταδιακή ένταξη των δήµων, στα όρια των οποίων θα εφαρµοστεί η δίχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, θα
υλοποιηθεί µε κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και
Οικονοµικών, µετά από εισήγηση του οικείου περιφερειακού διευθυντή Εκπαίδευσης, η οποία θα λαµβάνει
υπόψη της τη γνώµη των οικείων διευθύνσεων εκπαίδευσης.

Όσον αφορά στη δευτεροβάθµια, το νοµοσχέδιο ορίζει τις εξαγγελθείσες αλλαγές στις απολυτήριες
εξετάσεις των Γενικών Λυκείων. Συγκεκριµένα, µειώνονται σε τέσσερα τα εξεταζόµενα µαθήµατα και
είναι τα εξής: Νέα Ελληνικά, Μαθηµατικά, Ιστορία, Βιολογία. Για τα υπόλοιπα µαθήµατα που εξετάζονταν
στις απολυτήριες προβλέπεται δεύτερο ωριαίο υποχρεωτικό διαγώνισµα στο Β΄τετράµηνο.
Ακόµη, παρατείνεται έως το τέλος Μαρτίου κάθε έτους η προθεσµία για τον καθορισµό, µε απόφαση του
υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, του αριθµού των εισακτέων ανά σχολή, τµήµα ή
εισαγωγική κατεύθυνση, που ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις του ίδιου έτους.

 

Ισίδωρος Ρούσσος
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Κίνδυνος να παραγραφούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου, αρμοδιότητας
Ε.Φ.Κ.Α, προς τους φυσικοθεραπευτές
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Κίνδυνος να παραγραφούν οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του Δηµοσίου,
αρµοδιότητας Ε.Φ.Κ.Α, προς τους φυσικοθεραπευτές

Μετά από 6 χρόνια παλινωδιών και καθυστερήσεων, άλλη µια προθεσµία, την οποία έχει θέσει η
κυβέρνηση, για την καταβολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών του Δηµοσίου προς τους φυσικοθεραπευτές
κινδυνεύει να παρέλθει χωρίς αποτέλεσµα.

Αναφερόµαστε για τις υποχρεώσεις του Ε.Φ.Κ.Α και τα ασφαλιστικά ταµεία των οποίων η αρµοδιότητα
έχει ανατεθεί στον Ε.Φ.Κ.Α.

Ενώ ο Αντιπρόεδρος του ΕΦΚΑ κος Τσακίρης διαβεβαίωνε στις αρχές Δεκεµβρίου την διοίκηση του
Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) ότι προχωράνε οι εκκαθαρίσεις των ταµείων
αρµοδιότητας Ε.Φ.Κ.Α, µέχρι σήµερα ουδεµία εξέλιξη διαπιστώνουµε και ο κίνδυνος της παραγραφής είναι
προ των πυλών.

Ρωτάµε ευθέως την αρµόδια Υπουργό Εργασίας και τον Υπουργό Οικονοµικών : άραγε οι αρµόδιες
υπηρεσίες εργάζονται προς την κατεύθυνση της αποπληρωµής δεδουλευµένων προ εξαετίας;

Θεωρούµε πως όχι!

Καθώς οι καταγγελίες των µελών µας για την πορεία εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων
αρµοδιότητας Ε.Φ.Κ.Α µόνο ανησυχία προκαλούν.

Τιµολόγια τα οποία έχουν εκδοθεί το 2016 για την εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών καλούνται τα
µέλη µας να τα ακυρώσουν και να εκδώσουν καινούργια, τιµολόγια που έχουν προσκοµιστεί στις
υπηρεσίες, τα οποία κανείς δεν γνωρίζει που βρίσκονται αποτελούν µερικά παραδείγµατα για να
αποτυπώσουν την γενικότερη κατάσταση.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυµπερίδης αναφερόµενος στην αδυναµία ολοκλήρωσης της καταβολής
των ληξιπρόθεσµων οφειλών δήλωσε: ‘’Καλούµε για µια ακόµη φορά να αναλάβει επιτέλους κάποιος την
ευθύνη του συντονισµού, γιατί είµαστε βέβαιοι ότι θα παρέλθει και αυτή η ηµεροµηνία που έχει θέσει ο
Νοµοθέτης άπρακτη’’.
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Με… «εξαφάνιση» απειλούνται τα ληξιπρόθεσµα
Στην εκπνοή της πλησιάζει η τελευταία προθεσµία που έδωσε η κυβέρνηση για την καταβολή των
ληξιπρόθεσµων οφειλών του Δηµοσίου προς τους φυσικοθεραπευτές. Η αδυναµία έγκαιρης πληρωµής των
υποχρεώσεων του ΕΦΚΑ και των ασφαλιστικών ταµείων που έχουν ενταχθεί σε αυτό, αυξάνει τον κίνδυνο
παραγραφής τους, προειδοποιούν οι Φυσικοθεραπευτές.

«Μετά από 6 χρόνια παλινωδιών και καθυστερήσεων, άλλη µια προθεσµία, την οποία έχει θέσει η
κυβέρνηση, για την καταβολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών του Δηµοσίου προς τους φυσικοθεραπευτές
κινδυνεύει να παρέλθει χωρίς αποτέλεσµα», αναφέρουν σε ανακοίνωση τους.

Στις αρχές του περασµένου Δεκέµβρη, ο ο Αντιπρόεδρος του ΕΦΚΑ Δ. Τσακίρης διαβεβαίωσε τη διοίκηση
του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) ότι οι εκκαθαρίσεις των ταµείων αρµοδιότητας
ΕΦΚΑ προχωράνε κανονικά.

«Μέχρι σήµερα ουδεµία εξέλιξη διαπιστώνουµε και ο κίνδυνος της παραγραφής είναι προ των πυλών»,
προσθέτουν οι επικεφαλής του ΠΣΦ και εκφράζουν έντονη αµφιβολία κατά πόσο οι αρµόδιες υπηρεσίες
ακόµη εκκαθαρίζουν δεδουλευµένα 6 ετών πριν.

«Τιµολόγια τα οποία έχουν εκδοθεί το 2016 για την εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών καλούνται τα
µέλη µας να τα ακυρώσουν και να εκδώσουν καινούργια, τιµολόγια που έχουν προσκοµιστεί στις
υπηρεσίες, τα οποία κανείς δεν γνωρίζει που βρίσκονται αποτελούν µερικά παραδείγµατα για να
αποτυπώσουν την γενικότερη κατάσταση», αναφέρει ο ΠΣΦ εκφράζοντας έντονη ανησυχία, καθώς οι
καταγγελίες των µελών τους για την πορεία εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσµων φθάνουν στα γραφεία του
Συλλόγου. «Καλούµε για µια ακόµη φορά να αναλάβει επιτέλους κάποιος την ευθύνη του συντονισµού,
γιατί είµαστε βέβαιοι ότι θα παρέλθει και αυτή η ηµεροµηνία που έχει θέσει ο Νοµοθέτης άπρακτη»,
δήλωσε ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυµπερίδης.
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Φυσικοθεραπευτές: Κίνδυνος να παραγραφούν ληξιπρόθεσµα
Όπως όλα δείχνουν, υπάρχει κίνδυνος να παραγραφούν οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του Δηµοσίου,
αρµοδιότητας ΕΦΚΑ, προς τους φυσικοθεραπευτές.

Μετά από 6 χρόνια παλινωδιών και καθυστερήσεων, άλλη µια προθεσµία, την οποία έχει θέσει η
κυβέρνηση, για την καταβολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών του Δηµοσίου προς τους φυσικοθεραπευτές
κινδυνεύει να παρέλθει χωρίς αποτέλεσµα.

Ενώ ο Αντιπρόεδρος του ΕΦΚΑ κος Τσακίρης διαβεβαίωνε στις αρχές Δεκεµβρίου την διοίκηση του
Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) ότι προχωράνε οι εκκαθαρίσεις των ταµείων
αρµοδιότητας ΕΦΚΑ, µέχρι σήµερα ουδεµία εξέλιξη διαπιστώνουµε και ο κίνδυνος της παραγραφής είναι
προ των πυλών.

Ρωτάµε ευθέως την αρµόδια Υπουργό Εργασίας και τον Υπουργό Οικονοµικών : άραγε οι αρµόδιες
υπηρεσίες εργάζονται προς την κατεύθυνση της αποπληρωµής δεδουλευµένων προ εξαετίας;

Θεωρούµε πως όχι!

Καθώς οι καταγγελίες των µελών µας για την πορεία εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων
αρµοδιότητας Ε.Φ.Κ.Α µόνο ανησυχία προκαλούν.

Τιµολόγια τα οποία έχουν εκδοθεί το 2016 για την εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών καλούνται τα
µέλη µας να τα ακυρώσουν και να εκδώσουν καινούργια, τιµολόγια που έχουν προσκοµιστεί στις
υπηρεσίες, τα οποία κανείς δεν γνωρίζει που βρίσκονται αποτελούν µερικά παραδείγµατα για να
αποτυπώσουν την γενικότερη κατάσταση.

Ο Πρόεδρος του ΠΣΦ, Πέτρος Λυµπερίδης αναφερόµενος στην αδυναµία ολοκλήρωσης της καταβολής των
ληξιπρόθεσµων οφειλών δήλωσε: ‘’Καλούµε για µια ακόµη φορά να αναλάβει επιτέλους κάποιος την ευθύνη
του συντονισµού, γιατί είµαστε βέβαιοι ότι θα παρέλθει και αυτή η ηµεροµηνία που έχει θέσει ο
Νοµοθέτης άπρακτη’’.
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Φυσικοθεραπευτές: Κίνδυνος να παραγραφούν ληξιπρόθεσµα – Iatropedia.gr

Από Μαρία Τσιλιµιγκάκη
13 Φεβρουαρίου 2018 | 19:18

Όπως όλα δείχνουν, υπάρχει κίνδυνος να παραγραφούν οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του Δηµοσίου,
αρµοδιότητας ΕΦΚΑ, προς τους φυσικοθεραπευτές.

Μετά από 6 χρόνια παλινωδιών και καθυστερήσεων, άλλη µια προθεσµία, την οποία έχει θέσει η
κυβέρνηση, για την καταβολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών του Δηµοσίου προς τους φυσικοθεραπευτές
κινδυνεύει να παρέλθει χωρίς αποτέλεσµα.

Αναφερόµαστε για τις υποχρεώσεις του ΕΦΚΑ και τα ασφαλιστικά ταµεία των
οποίων η αρµοδιότητα έχει ανατεθεί στον ΕΦΚΑ.

Ενώ ο Αντιπρόεδρος του ΕΦΚΑ κος Τσακίρης διαβεβαίωνε στις αρχές Δεκεµβρίου την διοίκηση του
Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) ότι προχωράνε οι εκκαθαρίσεις των ταµείων
αρµοδιότητας ΕΦΚΑ, µέχρι σήµερα ουδεµία εξέλιξη διαπιστώνουµε και ο κίνδυνος της παραγραφής είναι
προ των πυλών.

Ρωτάµε ευθέως την αρµόδια Υπουργό Εργασίας και τον Υπουργό Οικονοµικών : άραγε οι αρµόδιες
υπηρεσίες εργάζονται προς την κατεύθυνση της αποπληρωµής δεδουλευµένων προ εξαετίας;

Θεωρούµε πως όχι!

Καθώς οι καταγγελίες των µελών µας για την πορεία εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων
αρµοδιότητας Ε.Φ.Κ.Α µόνο ανησυχία προκαλούν.

Τιµολόγια τα οποία έχουν εκδοθεί το 2016 για την εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών καλούνται τα
µέλη µας να τα ακυρώσουν και να εκδώσουν καινούργια, τιµολόγια που έχουν προσκοµιστεί στις
υπηρεσίες, τα οποία κανείς δεν γνωρίζει που βρίσκονται αποτελούν µερικά παραδείγµατα για να
αποτυπώσουν την γενικότερη κατάσταση.

Ο Πρόεδρος του ΠΣΦ, Πέτρος Λυµπερίδης αναφερόµενος στην αδυναµία ολοκλήρωσης της καταβολής των
ληξιπρόθεσµων οφειλών δήλωσε: ‘’Καλούµε για µια ακόµη φορά να αναλάβει επιτέλους κάποιος την ευθύνη
του συντονισµού, γιατί είµαστε βέβαιοι ότι θα παρέλθει και αυτή η ηµεροµηνία που έχει θέσει ο
Νοµοθέτης άπρακτη’’.
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Φυσικοθεραπευτές: Κίνδυνος παραγραφής ληξιπρόθεσµων αρµοδιότητας
ΕΦΚΑ

 

Κίνδυνο να παραγραφούν οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του Δηµοσίου, αρµοδιότητας Ε.Φ.Κ.Α, βλέπουν οι
φυσικοθεραπευτές για τον κλάδο τους.

Μετά από 6 χρόνια παλινωδιών και καθυστερήσεων, άλλη µια προθεσµία, την οποία έχει θέσει η
κυβέρνηση, για την καταβολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών του Δηµοσίου προς τους φυσικοθεραπευτές
κινδυνεύει να παρέλθει χωρίς αποτέλεσµα, τονίζει ο Σύλλογος σε ανακοίνωσή του και συνεχίζει:

«Αναφερόµαστε για τις υποχρεώσεις του Ε.Φ.Κ.Α και τα ασφαλιστικά ταµεία των οποίων η αρµοδιότητα
έχει ανατεθεί στον Ε.Φ.Κ.Α.
Ενώ ο Αντιπρόεδρος του ΕΦΚΑ κος Τσακίρης διαβεβαίωνε στις αρχές Δεκεµβρίου την διοίκηση του
Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) ότι προχωράνε οι εκκαθαρίσεις των ταµείων
αρµοδιότητας Ε.Φ.Κ.Α, µέχρι σήµερα ουδεµία εξέλιξη διαπιστώνουµε και ο κίνδυνος της παραγραφής είναι
προ των πυλών.

Ρωτάµε ευθέως την αρµόδια Υπουργό Εργασίας και τον Υπουργό Οικονοµικών : άραγε οι αρµόδιες
υπηρεσίες εργάζονται προς την κατεύθυνση της αποπληρωµής δεδουλευµένων προ εξαετίας; Θεωρούµε
πως όχι!

Καθώς οι καταγγελίες των µελών µας για την πορεία εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων
αρµοδιότητας Ε.Φ.Κ.Α µόνο ανησυχία προκαλούν.
AdTech Ad

Τιµολόγια τα οποία έχουν εκδοθεί το 2016 για την εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών καλούνται τα
µέλη µας να τα ακυρώσουν και να εκδώσουν καινούργια, τιµολόγια που έχουν προσκοµιστεί στις
υπηρεσίες, τα οποία κανείς δεν γνωρίζει που βρίσκονται αποτελούν µερικά παραδείγµατα για να
αποτυπώσουν την γενικότερη κατάσταση».

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυµπερίδης αναφερόµενος στην αδυναµία ολοκλήρωσης της καταβολής
των ληξιπρόθεσµων οφειλών δήλωσε: ‘’Καλούµε για µια ακόµη φορά να αναλάβει επιτέλους κάποιος την
ευθύνη του συντονισµού, γιατί είµαστε βέβαιοι ότι θα παρέλθει και αυτή η ηµεροµηνία που έχει θέσει ο
Νοµοθέτης άπρακτη’’.
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Φυσικοθεραπευτές: Κίνδυνος να παραγραφούν οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του
Δηµοσίου

Για τον κίνδυνο να παραγραφούν οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του
Δηµοσίου, αρµοδιότητας ΕΦΚΑ προς τους φυσιοθεραπευτές,
προειδοποιεί ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) µε
ανακοίνωσή του.

Αναλυτικά ο ΠΣΦ αναφέρει: 

"Μετά από 6 χρόνια παλινωδιών και καθυστερήσεων, άλλη µια
προθεσµία, την οποία έχει θέσει η κυβέρνηση, για την καταβολή των
ληξιπρόθεσµων οφειλών του Δηµοσίου προς τους φυσικοθεραπευτές
κινδυνεύει να παρέλθει χωρίς αποτέλεσµα.

Αναφερόµαστε για τις υποχρεώσεις του Ε.Φ.Κ.Α και τα ασφαλιστικά
ταµεία των οποίων η αρµοδιότητα έχει ανατεθεί στον Ε.Φ.Κ.Α.

Ενώ ο Αντιπρόεδρος του ΕΦΚΑ κος Τσακίρης διαβεβαίωνε στις αρχές
Δεκεµβρίου την διοίκηση του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών
(ΠΣΦ) ότι προχωράνε οι εκκαθαρίσεις των ταµείων αρµοδιότητας
Ε.Φ.Κ.Α, µέχρι σήµερα ουδεµία εξέλιξη διαπιστώνουµε και ο κίνδυνος της
παραγραφής είναι προ των πυλών.

Ρωτάµε ευθέως την αρµόδια Υπουργό Εργασίας και τον Υπουργό
Οικονοµικών : άραγε οι αρµόδιες υπηρεσίες εργάζονται προς την
κατεύθυνση της αποπληρωµής δεδουλευµένων προ εξαετίας;Θεωρούµε
πως όχι!

Καθώς οι καταγγελίες των µελών µας για την πορεία εκκαθάρισης των
ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων αρµοδιότητας Ε.Φ.Κ.Α µόνο ανησυχία
προκαλούν.
Τιµολόγια τα οποία έχουν εκδοθεί το 2016 για την εξόφληση των
ληξιπρόθεσµων οφειλών καλούνται τα µέλη µας να τα ακυρώσουν και να
εκδώσουν καινούργια, τιµολόγια που έχουν προσκοµιστεί στις
υπηρεσίες, τα οποία κανείς δεν γνωρίζει που βρίσκονται αποτελούν
µερικά παραδείγµατα για να αποτυπώσουν την γενικότερη κατάσταση.
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Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυµπερίδης αναφερόµενος στην αδυναµία
ολοκλήρωσης της καταβολής των ληξιπρόθεσµων οφειλών δήλωσε:
‘’Καλούµε για µια ακόµη φορά να αναλάβει επιτέλους κάποιος την ευθύνη
του συντονισµού, γιατί είµαστε βέβαιοι ότι θα παρέλθει και αυτή η
ηµεροµηνία που έχει θέσει ο Νοµοθέτης άπρακτη’’.
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Φυσικοθεραπευτές: Κίνδυνος να παραγραφούν οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του
Δηµοσίου

Για τον κίνδυνο να παραγραφούν οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του Δηµοσίου, αρµοδιότητας ΕΦΚΑ προς τους
φυσιοθεραπευτές, προειδοποιεί ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) µε ανακοίνωσή του.

Αναλυτικά ο ΠΣΦ αναφέρει: 

«Μετά από 6 χρόνια παλινωδιών και καθυστερήσεων, άλλη µια προθεσµία, την οποία έχει θέσει η
κυβέρνηση, για την καταβολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών του Δηµοσίου προς τους φυσικοθεραπευτές
κινδυνεύει να παρέλθει χωρίς αποτέλεσµα.

Αναφερόµαστε για τις υποχρεώσεις του Ε.Φ.Κ.Α και τα ασφαλιστικά ταµεία των οποίων η αρµοδιότητα
έχει ανατεθεί στον Ε.Φ.Κ.Α.

Ενώ ο Αντιπρόεδρος του ΕΦΚΑ κος Τσακίρης διαβεβαίωνε στις αρχές Δεκεµβρίου την διοίκηση του
Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) ότι προχωράνε οι εκκαθαρίσεις των ταµείων
αρµοδιότητας Ε.Φ.Κ.Α, µέχρι σήµερα ουδεµία εξέλιξη διαπιστώνουµε και ο κίνδυνος της παραγραφής είναι
προ των πυλών.

Ρωτάµε ευθέως την αρµόδια Υπουργό Εργασίας και τον Υπουργό Οικονοµικών : άραγε οι αρµόδιες
υπηρεσίες εργάζονται προς την κατεύθυνση της αποπληρωµής δεδουλευµένων προ εξαετίας;Θεωρούµε
πως όχι!

Καθώς οι καταγγελίες των µελών µας για την πορεία εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων
αρµοδιότητας Ε.Φ.Κ.Α µόνο ανησυχία προκαλούν.

Τιµολόγια τα οποία έχουν εκδοθεί το 2016 για την εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών καλούνται τα
µέλη µας να τα ακυρώσουν και να εκδώσουν καινούργια, τιµολόγια που έχουν προσκοµιστεί στις
υπηρεσίες, τα οποία κανείς δεν γνωρίζει που βρίσκονται αποτελούν µερικά παραδείγµατα για να
αποτυπώσουν την γενικότερη κατάσταση».

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυµπερίδης αναφερόµενος στην αδυναµία ολοκλήρωσης της καταβολής
των ληξιπρόθεσµων οφειλών δήλωσε: «Καλούµε για µια ακόµη φορά να αναλάβει επιτέλους κάποιος την
ευθύνη του συντονισµού, γιατί είµαστε βέβαιοι ότι θα παρέλθει και αυτή η ηµεροµηνία που έχει θέσει ο
Νοµοθέτης άπρακτη»’.
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Προειδοποίηση παραγραφής ληξιπρόθεσµων οφειλών
Τον κίνδυνο να παραγραφούν οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του Δηµοσίου, αρµοδιότητας Ε.Φ.Κ.Α, αναφέρουν
σε ανακοίνωσή τους οι φυσικοθεραπευτές.

"Μετά από 6 χρόνια παλινωδιών και καθυστερήσεων, άλλη µια προθεσµία, την οποία έχει θέσει η
κυβέρνηση, για την καταβολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών του Δηµοσίου προς τους φυσικοθεραπευτές
κινδυνεύει να παρέλθει χωρίς αποτέλεσµα", τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ). Ο σύλλογος αναφέρεται για τις υποχρεώσεις του Ε.Φ.Κ.Α και τα ασφαλιστικά
ταµεία των οποίων η αρµοδιότητα έχει ανατεθεί στον Ε.Φ.Κ.Α.

Οπως σηµειώνεται, ενώ ο αντιπρόεδρος του ΕΦΚΑ κος Τσακίρης διαβεβαίωνε στις αρχές Δεκεµβρίου τη 
διοίκηση του ΠΣΦ ότι προχωράνε οι εκκαθαρίσεις των ταµείων αρµοδιότητας Ε.Φ.Κ.Α, µέχρι σήµερα
ουδεµία εξέλιξη διαπιστώθηκε και ο κίνδυνος της παραγραφής είναι προ των πυλών. Οι φυσικοθεραπευτές
απέστειλαν ερώτηµα στην αρµόδια Υπουργό Εργασίας και τον Υπουργό Οικονοµικών αν οι αρµόδιες
υπηρεσίες εργάζονται προς την κατεύθυνση της αποπληρωµής δεδουλευµένων προ εξαετίας.

Επίσης τονίζουν ότι οι καταγγελίες των µελών του συλλόγου για την πορεία εκκαθάρισης των
ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων αρµοδιότητας Ε.Φ.Κ.Α µόνο ανησυχία προκαλούν. Τιµολόγια τα οποία έχουν
εκδοθεί το 2016 για την εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών καλούνται τα µέλη µας να τα ακυρώσουν
και να εκδώσουν καινούργια, τιµολόγια που έχουν προσκοµιστεί στις υπηρεσίες, τα οποία κανείς δεν
γνωρίζει που βρίσκονται αποτελούν µερικά παραδείγµατα για να αποτυπώσουν την γενικότερη
κατάσταση.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυµπερίδης αναφερόµενος στην αδυναµία ολοκλήρωσης της καταβολής
των ληξιπρόθεσµων οφειλών δήλωσε: ‘’Καλούµε για µια ακόµη φορά να αναλάβει επιτέλους κάποιος την
ευθύνη του συντονισµού, γιατί είµαστε βέβαιοι ότι θα παρέλθει και αυτή η ηµεροµηνία που έχει θέσει ο
Νοµοθέτης άπρακτη’’.

 

ληξιπρόθεσµες οφειλέςΠΣΦφυσικοθεραπευτέςΕΦΚΑ
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Κατατέθηκε το νοµοσχέδιο για την ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής
Από
NewsRoom
-

Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή από τον υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, το Σχέδιο Νόμου για την ίδρυση
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με την ονομασία «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λοιπές
διατάξεις».

Το νοµοσχέδιο, µεταξύ άλλων καθιερώνει τον Ενιαίο Αριθµό Εκπαίδευσης για κάθε πολίτη, που έχει
εισαχθεί σε οποιαδήποτε βαθµίδα εκπαίδευσης στην ηµεδαπή. Ο Ενιαίος Αριθµός Εκπαίδευσης αντικαθιστά
τους νυν ισχύοντες αριθµούς µητρώου που χρησιµοποιούνται στις διάφορες βαθµίδες της εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, στόχος είναι να δημιουργηθεί «ένα χρήσιμο εργαλείο παραγωγής
δημόσιων πολιτικών», που θα παρακολουθεί το φαινόμενο της σχολικής διαρροής, ενώ θα διευκολύνει την
εκπόνηση πολιτικών για την αποτροπή της. Το σύστημα θα συνδέεται με άλλα πληροφοριακά συστήματα
(π.χ. με το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ») και θα μπορεί να αποδίδει ανώνυμα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη
δυνατότητα απορρόφησης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας καθώς και την μαθητική και ακαδημαϊκή
διαδροµή τους.

Η ίδρυση παρατηρητηρίου σχετικά με την εκπαιδευτική διαδρομή των πολιτών και τη σύνδεσή της με την
αγορά εργασίας προσφέρει στατιστικά δεδομένα, αξιοποιήσιμα για την εκπόνηση αποτελεσματικότερων
δηµόσιων πολιτικών.

Τι αναφέρει η ρύθµιση 

Η ρύθμιση αναφέρει: «Καθιερώνεται Ενιαίος Αριθμός Εκπαίδευσης, ο οποίος εκδίδεται βάσει του Αριθμού
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, είναι αμετάβλητος για κάθε φυσικό πρόσωπο και διατηρείται και μετά
την περάτωση των σπουδών. Ο Ενιαίος Αριθμός Εκπαίδευσης αποδίδεται με την κατά το πρώτον είσοδο
του προσώπου σε οποιαδήποτε βαθμίδα εκπαίδευσης της ημεδαπής, δημόσιας ή ιδιωτικής. Ο Ενιαίος
Αριθμός Εκπαίδευσης αντιστοιχεί σε σχετική εξατομικευμένη εγγραφή του οικείου πληροφοριακού
συστήµατος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων» .

Με 26 τµήµατα  το νέο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής

Συνολικά 26 τμήματα του νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θα συμπεριληφθούν στο νέο
Μηχανογραφικό που θα συµπληρώσουν φέτος οι υποψήφιοι για τα ΑΕΙ. Πρόκειται για τα εξής τµήµατα:

Σχολές και Τµήµατα

1. Στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής ιδρύονται οι εξής Σχολές και Τµήµατα:

α) Σχολή Μηχανικών, η οποία  συγκροτείται από τα  Τµήµατα:

αα) Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών,

ββ) Μηχανικών Βιοϊατρικής,

γγ) Μηχανικών Βιοµηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής,

δδ) Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών,

εε) Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής,

στστ) Μηχανολόγων Μηχανικών,

ζζ) Ναυπηγών Μηχανικών,

ηη) Πολιτικών Μηχανικών.

β) Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, η οποία  συγκροτείται από
τα  Τµήµατα:

αα) Αρχειονοµίας, Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης,

ββ) Διοίκησης Επιχειρήσεων,
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γγ) Διοίκησης Τουρισµού,

δδ) Κοινωνικής Εργασίας,

εε) Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής,

στστ) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιµη Παιδική Ηλικία.

γ) Σχολή Εφαρµοσµένων Τεχνών και Πολιτισµού, η οποία συγκροτείται από τα Τµήµατα:

αα) Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας,

ββ) Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής,

Η ίδρυση παρατηρητηρίου σχετικά με την εκπαιδευτική διαδρομή των πολιτών και τη σύνδεσή της με την
αγορά εργασίας προσφέρει στατιστικά δεδομένα, αξιοποιήσιμα για την εκπόνηση αποτελεσματικότερων
δηµόσιων πολιτικών.

Τι αναφέρει η ρύθµιση 

Η ρύθμιση αναφέρει: «Καθιερώνεται Ενιαίος Αριθμός Εκπαίδευσης, ο οποίος εκδίδεται βάσει του Αριθμού
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, είναι αμετάβλητος για κάθε φυσικό πρόσωπο και διατηρείται και μετά
την περάτωση των σπουδών. Ο Ενιαίος Αριθμός Εκπαίδευσης αποδίδεται με την κατά το πρώτον είσοδο
του προσώπου σε οποιαδήποτε βαθμίδα εκπαίδευσης της ημεδαπής, δημόσιας ή ιδιωτικής. Ο Ενιαίος
Αριθμός Εκπαίδευσης αντιστοιχεί σε σχετική εξατομικευμένη εγγραφή του οικείου πληροφοριακού
συστήµατος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων» .

Με 26 τµήµατα  το νέο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής

Συνολικά 26 τμήματα του νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θα συμπεριληφθούν στο νέο
Μηχανογραφικό που θα συµπληρώσουν φέτος οι υποψήφιοι για τα ΑΕΙ. Πρόκειται για τα εξής τµήµατα:

Σχολές και Τµήµατα

1. Στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής ιδρύονται οι εξής Σχολές και Τµήµατα:

α) Σχολή Μηχανικών, η οποία  συγκροτείται από τα  Τµήµατα:

αα) Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών,

ββ) Μηχανικών Βιοϊατρικής,

γγ) Μηχανικών Βιοµηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής,

δδ) Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών,

εε) Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής,

στστ) Μηχανολόγων Μηχανικών,

ζζ) Ναυπηγών Μηχανικών,

ηη) Πολιτικών Μηχανικών.

β) Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, η οποία  συγκροτείται από
τα  Τµήµατα:

αα) Αρχειονοµίας, Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης,

ββ) Διοίκησης Επιχειρήσεων,

γγ) Διοίκησης Τουρισµού,

δδ) Κοινωνικής Εργασίας,

εε) Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής,

στστ) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιµη Παιδική Ηλικία.
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γ) Σχολή Εφαρµοσµένων Τεχνών και Πολιτισµού, η οποία συγκροτείται από τα Τµήµατα:

αα) Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας,

ββ) Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής,

γγ) Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης,

δδ) Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών.

δ) Σχολή Επιστηµών Υγείας και Πρόνοιας, η οποία συγκροτείται από τα Τµήµατα:

αα) Βιοϊατρικών Επιστηµών,

ββ) Δηµόσιας και Κοινοτικής Υγείας,

γγ) Εργοθεραπείας,

δδ) Μαιευτικής,

εε) Νοσηλευτικής,

στστ) Φυσικοθεραπείας.

ε) Σχολή Επιστηµών Τροφίµων, η οποία συγκροτείται από τα Τµήµατα:

αα) Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων

ββ) Επιστηµών Οίνου, Αµπέλου και Ποτών

Νέοι κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού για  τη δευτεροβάθµια  

Στο νομοσχέδιο προβλέπονται νέοι κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, οι οποίοι/ες προέρχονται από την ενοποίηση των υφιστάμενων κλάδων. Την ίδρυση των νέων
κλάδων υπαγορεύουν νέες εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και λόγοι που ανάγονται στην καλύτερη
διαχείριση των υπηρεσιακής φύσης θεµάτων του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Συγκεντρώνονται οι κλάδοι και οι ειδικότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού 

Με την παρ. 2 συγκεντρώνονται σε μία διάταξη οι κλάδοι και οι ειδικότητες στο σύνολο τους του
εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου αφενός να
διευκολύνεται η Διοίκηση κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της σε θέματα κυρίως του εκπαιδευτικού
προσωπικού, αφετέρου να μην δημιουργούνται αμφιβολίες για τους κλάδους και τις ειδικότητες λόγω της
διάσπαρτης νοµοθεσίας.

Με την παρ. 4 προβλέπεται ότι οι εκπαιδευτικοί του Κλάδου ΠΕ12-10 Ραδιο-ηλεκτρολόγων που καταργείται,
επιλέγουν με αίτησή τους, μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία την ένταξή τους στον Κλάδο ΠΕ04-01 Φυσικής
ή στον Κλάδο ΠΕ84 Ηλεκτρονικών, καθώς η διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος υπαγορεύει την
κατάργηση του ανωτέρω κλάδου. Παράλληλα διασφαλίζονται οι εν λόγω εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν
χάνουν την αρχαιότητα στην τοποθέτησή τους.

Με την παρ. 5 αποσαφηνίζεται ότι τα προσόντα διορισμού των εκπαιδευτικών στους κλάδους και τις
ειδικότητες εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν.

Με την παρ. 6 διευκρινίζεται ότι οι διαδικασίες υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών που άρχισαν
πριν τη δηµοσίευση του παρόντος, θα ολοκληρωθούν µε τις διατάξεις που ίσχυαν.

Με την παρ. 7 καθίσταται σαφές ότι από τη δημοσίευση των διατάξεων του παρόντος καταργείται
οποιαδήποτε διάταξη, η οποία ρυθμίζει κατά διαφορετικό τρόπο θέματα που περιλαμβάνονται στις
διατάξεις αυτού του άρθρου.

Αναλυτικά  στο νοµοσχέδιο περιλαµβάνονται:

1. Οι νέοι κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι
προέρχονται από την ενοποίηση των υφιστάμενων μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος κλάδων, έχουν ως
εξής:Με τις αποφάσεις που καθορίζουν την αντιστοιχία των διδασκόμενων μαθημάτων με τους κλάδους –
ειδικότητες των εκπαιδευτικών σε πρώτη (α΄), δεύτερη (β΄) και τρίτη (γ’) ανάθεση, μπορεί να ορίζεται
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κατά προτεραιότητα διδασκαλία µαθήµατος εντός της οικείας ανάθεσης των κλάδων και ειδικοτήτων των
εκπαιδευτικών της παρ. 1, εφόσον υπάρχει ειδικότερη συνάφεια του διδασκόμενου μαθήματος με το
γνωστικό αντικείµενο του βασικού πτυχίου του εκπαιδευτικού.

Οι εκπαιδευτικοί του Κλάδου ΠΕ12-10 Ραδιο-ηλεκτρολόγων που καταργείται, επιλέγουν με αίτησή τους,
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα από την δημοσίευση του παρόντος, την ένταξή τους στον
Κλάδο ΠΕ04-01 Φυσικής ή στον Κλάδο ΠΕ84 Ηλεκτρονικών. Οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών Κλάδου
ΠΕ12-10 μετατρέπονται αυτοδίκαια σε θέσεις του Κλάδου ΠΕ04-01 ή του Κλάδου ΠΕ89 που επιλέγουν και
στις οποίες συνεχίζουν να υπηρετούν. Η αρχαιότητα τοποθέτησής τους στις σχολικές μονάδες παραμένει
αυτή της αρχικής τους τοποθέτησης.

Τα προσόντα διορισμού των εκπαιδευτικών στους κλάδους και τις ειδικότητες που ενοποιούνται,
παραμένουν ως έχουν στους κλάδους από τους οποίους προέρχονται οι ενοποιημένοι κλάδοι και στις
ειδικότητες από τις οποίες προέρχονται οι ενοποιηµένες ειδικότητες.
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Φυσικοθεραπευτές: Κίνδυνος παραγραφής ληξιπρόθεσµων αρµοδιότητας
ΕΦΚΑ

Κίνδυνο να παραγραφούν οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του Δηµοσίου, αρµοδιότητας Ε.Φ.Κ.Α, βλέπουν οι
φυσικοθεραπευτές για τον κλάδο τους.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Μοιραστείτε:

http://www.wifinews.gr/ngine/post/486715/fusiko8erapeutes-kindunos-paragrafhs-lixipro8esmon-armodiotitas-efka
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Κίνδυνος να παραγραφούν οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του Δηµοσίου προς τους
φυσικοθεραπευτές

Μετά  από 6 χρόνια  παλινωδιών και καθυστερήσεων, άλλη µια  προθεσµία , την οποία  έχει
θέσει η κυβέρνηση, για  την καταβολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών του Δηµοσίου προς τους
φυσικοθεραπευτές κινδυνεύει να  παρέλθει χωρίς αποτέλεσµα .

Αναφερόµαστε για τις υποχρεώσεις του Ε.Φ.Κ.Α και τα ασφαλιστικά ταµεία των οποίων η αρµοδιότητα
έχει ανατεθεί στον Ε.Φ.Κ.Α.

Ενώ ο Αντιπρόεδρος του ΕΦΚΑ κος Τσακίρης διαβεβαίωνε στις αρχές Δεκεµβρίου την διοίκηση του
Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) ότι προχωράνε οι εκκαθαρίσεις των ταµείων
αρµοδιότητας Ε.Φ.Κ.Α, µέχρι σήµερα ουδεµία εξέλιξη διαπιστώνουµε και ο κίνδυνος της παραγραφής είναι
προ των πυλών.

Ρωτάµε ευθέως την αρµόδια Υπουργό Εργασίας και τον Υπουργό Οικονοµικών: άραγε οι αρµόδιες
υπηρεσίες εργάζονται προς την κατεύθυνση της αποπληρωµής δεδουλευµένων προ εξαετίας;

Θεωρούµε πως όχι!

Καθώς οι καταγγελίες των µελών µας για την πορεία εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων
αρµοδιότητας Ε.Φ.Κ.Α µόνο ανησυχία προκαλούν.

Τιµολόγια τα οποία έχουν εκδοθεί το 2016 για την εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών καλούνται τα
µέλη µας να τα ακυρώσουν και να εκδώσουν καινούργια, τιµολόγια που έχουν προσκοµιστεί στις
υπηρεσίες, τα οποία κανείς δεν γνωρίζει που βρίσκονται αποτελούν µερικά παραδείγµατα για να
αποτυπώσουν την γενικότερη κατάσταση.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυµπερίδης αναφερόµενος στην αδυναµία ολοκλήρωσης της καταβολής
των ληξιπρόθεσµων οφειλών δήλωσε: ‘’Καλούµε για µια ακόµη φορά να αναλάβει επιτέλους κάποιος την
ευθύνη του συντονισµού, γιατί είµαστε βέβαιοι ότι θα παρέλθει και αυτή η ηµεροµηνία που έχει θέσει ο
Νοµοθέτης άπρακτη’’.

 Όνοµα (υποχρεωτικό)

 E-mail (υποχρεωτικό)
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Φυσικοθεραπευτές: Κίνδυνος παραγραφής ληξιπρόθεσµων αρµοδιότητας
ΕΦΚΑ

Κίνδυνο να  παραγραφούν οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του Δηµοσίου, αρµοδιότητας Ε.Φ.Κ.Α,
βλέπουν οι φυσικοθεραπευτές για  τον κλάδο τους.

Μετά από 6 χρόνια παλινωδιών και καθυστερήσεων, άλλη µια προθεσµία, την οποία έχει θέσει η
κυβέρνηση, για την καταβολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών του Δηµοσίου προς τους φυσικοθεραπευτές
κινδυνεύει να παρέλθει χωρίς αποτέλεσµα, τονίζει ο Σύλλογος σε ανακοίνωσή του και συνεχίζει:

«Αναφερόµαστε για τις υποχρεώσεις του Ε.Φ.Κ.Α και τα ασφαλιστικά ταµεία των οποίων η αρµοδιότητα
έχει ανατεθεί στον Ε.Φ.Κ.Α.
Ενώ ο Αντιπρόεδρος του ΕΦΚΑ κος Τσακίρης διαβεβαίωνε στις αρχές Δεκεµβρίου την διοίκηση του
Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) ότι προχωράνε οι εκκαθαρίσεις των ταµείων
αρµοδιότητας Ε.Φ.Κ.Α, µέχρι σήµερα ουδεµία εξέλιξη διαπιστώνουµε και ο κίνδυνος της παραγραφής είναι
προ των πυλών.

Ρωτάµε ευθέως την αρµόδια Υπουργό Εργασίας και τον Υπουργό Οικονοµικών : άραγε οι αρµόδιες
υπηρεσίες εργάζονται προς την κατεύθυνση της αποπληρωµής δεδουλευµένων προ εξαετίας; Θεωρούµε
πως όχι!

Καθώς οι καταγγελίες των µελών µας για την πορεία εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων
αρµοδιότητας Ε.Φ.Κ.Α µόνο ανησυχία προκαλούν.

Τιµολόγια τα οποία έχουν εκδοθεί το 2016 για την εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών καλούνται τα
µέλη µας να τα ακυρώσουν και να εκδώσουν καινούργια, τιµολόγια που έχουν προσκοµιστεί στις
υπηρεσίες, τα οποία κανείς δεν γνωρίζει που βρίσκονται αποτελούν µερικά παραδείγµατα για να
αποτυπώσουν την γενικότερη κατάσταση».

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυµπερίδης αναφερόµενος στην αδυναµία ολοκλήρωσης της καταβολής
των ληξιπρόθεσµων οφειλών δήλωσε: ‘’Καλούµε για µια ακόµη φορά να αναλάβει επιτέλους κάποιος την
ευθύνη του συντονισµού, γιατί είµαστε βέβαιοι ότι θα παρέλθει και αυτή η ηµεροµηνία που έχει θέσει ο
Νοµοθέτης άπρακτη’’.

Διαβάστε ακόµη:

http://www.onmed.gr/ygeia-eidhseis/story/364033/fysikotherapeytes-kindynos-paragrafis-lixiprothesmon-armodiotitas-efka
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Φυσικοθεραπευτές: Κίνδυνος να παραγραφούν οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του
Δηµοσίου

Για τον κίνδυνο να παραγραφούν οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του Δηµοσίου, αρµοδιότητας ΕΦΚΑ προς τους
φυσιοθεραπευτές, προειδοποιεί ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) µε ανακοίνωσή του.
Αναλυτικά ο ΠΣΦ αναφέρει: "Μετά από 6 χρόνια παλινωδιών και καθυστερήσεων, άλλη µια προθεσµία, την
οποία έχει θέσει η κυβέρνηση, για την καταβολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών του Δηµοσίου προς τους
φυσικοθεραπευτές κινδυνεύει να παρέλθει χωρίς αποτέλεσµα. Αναφερόµαστε για τις υποχρεώσεις του
Ε.Φ.Κ.Α και τα ασφαλιστικά ταµεία των οποίων η αρµοδιότητα έχει ανατεθεί στον Ε.Φ.Κ.Α. Ενώ ο
Αντιπρόεδρος του ΕΦΚΑ κος Τσακίρης διαβεβαίωνε στις αρχές Δεκεµβρίου την διοίκηση του Πανελλήνιου
Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) ότι προχωράνε οι εκκαθαρίσεις των ταµείων αρµοδιότητας Ε.Φ.Κ.Α,
µέχρι σήµερα ουδεµία εξέλιξη διαπιστώνουµε και ο κίνδυνος της παραγραφής είναι προ των πυλών.
Ρωτάµε ευθέως την αρµόδια Υπουργό Εργασίας και τον Υπουργό Οικονοµικών : άραγε οι...

Capital.gr   ·    πριν από  24 λεπτά  ·    
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Φυσικοθεραπευτές: Κίνδυνος να παραγραφούν οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του
Δηµοσίου

Για τον κίνδυνο να παραγραφούν οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του Δημοσίου, αρμοδιότητας ΕΦΚΑ προς τους
φυσιοθεραπευτές, προειδοποιεί ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) µε ανακοίνωσή του.

Αναλυτικά ο ΠΣΦ αναφέρει: 

"Μετά από 6 χρόνια παλινωδιών και καθυστερήσεων, άλλη μια προθεσμία, την οποία έχει θέσει η
κυβέρνηση, για την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τους φυσικοθεραπευτές
κινδυνεύει να παρέλθει χωρίς αποτέλεσµα.

Αναφερόμαστε για τις υποχρεώσεις του Ε.Φ.Κ.Α και τα ασφαλιστικά ταμεία των οποίων η αρμοδιότητα
έχει ανατεθεί στον Ε.Φ.Κ.Α.

Ενώ ο Αντιπρόεδρος του ΕΦΚΑ κος Τσακίρης διαβεβαίωνε στις αρχές Δεκεμβρίου την διοίκηση του
Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) ότι προχωράνε οι εκκαθαρίσεις των ταμείων
αρμοδιότητας Ε.Φ.Κ.Α, μέχρι σήμερα ουδεμία εξέλιξη διαπιστώνουμε και ο κίνδυνος της παραγραφής είναι
προ των πυλών.

Ρωτάμε ευθέως την αρμόδια Υπουργό Εργασίας και τον Υπουργό Οικονομικών : άραγε οι αρμόδιες
υπηρεσίες εργάζονται προς την κατεύθυνση της αποπληρωμής δεδουλευμένων προ εξαετίας;Θεωρούμε
πως όχι!

Καθώς οι καταγγελίες των μελών μας για την πορεία εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων
αρµοδιότητας Ε.Φ.Κ.Α µόνο ανησυχία προκαλούν.
Τιμολόγια τα οποία έχουν εκδοθεί το 2016 για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών καλούνται τα
μέλη μας να τα ακυρώσουν και να εκδώσουν καινούργια, τιμολόγια που έχουν προσκομιστεί στις
υπηρεσίες, τα οποία κανείς δεν γνωρίζει που βρίσκονται αποτελούν μερικά παραδείγματα για να
αποτυπώσουν την γενικότερη κατάσταση.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυμπερίδης αναφερόμενος στην αδυναμία ολοκλήρωσης της καταβολής
των ληξιπρόθεσμων οφειλών δήλωσε: ‘’Καλούμε για μια ακόμη φορά να αναλάβει επιτέλους κάποιος την
ευθύνη του συντονισμού, γιατί είμαστε βέβαιοι ότι θα παρέλθει και αυτή η ημερομηνία που έχει θέσει ο
Νοµοθέτης άπρακτη’’.

ΕΦΚΑ
ληξιπρόθεσµες
φυσικοθεραπευτές

http://www.capital.gr/epikairotita/3272993/fusikotherapeutes-kindunos-na-paragrafoun-oi-lixiprothesmes-ofeiles-tou-dimosiou


https://www.eumedline.eu/

 Publication date: 13/02/2018 15:26

 Alexa ranking (Greece): 14603

 https://www.eumedline.eu/post/KINDYNOS-NA-PARAGRAFOYN-OI-LHKSIPROTHES...

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΥΓΕΙΑΣ
13/02/2018

"Μετά από 6 χρόνια παλινωδιών και καθυστερήσεων, άλλη µια προθεσµία, την οποία έχει θέσει η
κυβέρνηση, για την καταβολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών του Δηµοσίου προς τους φυσικοθεραπευτές
κινδυνεύει να παρέλθει χωρίς αποτέλεσµα" καταγγέλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών και
προσθέτει:

"Αναφερόµαστε για τις υποχρεώσεις του Ε.Φ.Κ.Α και τα ασφαλιστικά ταµεία των οποίων η αρµοδιότητα
έχει ανατεθεί στον Ε.Φ.Κ.Α.

Ενώ ο Αντιπρόεδρος του ΕΦΚΑ κος Τσακίρης διαβεβαίωνε στις αρχές Δεκεµβρίου την διοίκηση του
Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) ότι προχωράνε οι εκκαθαρίσεις των ταµείων
αρµοδιότητας Ε.Φ.Κ.Α, µέχρι σήµερα ουδεµία εξέλιξη διαπιστώνουµε και ο κίνδυνος της παραγραφής είναι
προ των πυλών.

Ρωτάµε ευθέως την αρµόδια Υπουργό Εργασίας και τον Υπουργό Οικονοµικών : άραγε οι αρµόδιες
υπηρεσίες εργάζονται προς την κατεύθυνση της αποπληρωµής δεδουλευµένων προ εξαετίας;

Θεωρούµε πως όχι!

Καθώς οι καταγγελίες των µελών µας για την πορεία εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων
αρµοδιότητας Ε.Φ.Κ.Α µόνο ανησυχία προκαλούν.

Τιµολόγια τα οποία έχουν εκδοθεί το 2016 για την εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών καλούνται τα
µέλη µας να τα ακυρώσουν και να εκδώσουν καινούργια, τιµολόγια που έχουν προσκοµιστεί στις
υπηρεσίες, τα οποία κανείς δεν γνωρίζει που βρίσκονται αποτελούν µερικά παραδείγµατα για να
αποτυπώσουν την γενικότερη κατάσταση".

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυµπερίδης αναφερόµενος στην αδυναµία ολοκλήρωσης της καταβολής
των ληξιπρόθεσµων οφειλών δήλωσε: ‘’Καλούµε για µια ακόµη φορά να αναλάβει επιτέλους κάποιος την
ευθύνη του συντονισµού, γιατί είµαστε βέβαιοι ότι θα παρέλθει και αυτή η ηµεροµηνία που έχει θέσει ο
Νοµοθέτης άπρακτη’’. 

      Στην κορυφή
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Φυσικοθεραπευτές : Κίνδυνος για παραγραφή των ληξιπρόθεσµων οφειλών
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών µε ανακοίνωσή του επισηµαίνει τον κίνδυνο παραγραφής
ληξιπρόθεσµων οφειλών του Δηµοσίου προς αυτούς. Πιο συγκεκριµένα στην ανακοίνωσή του ο ΠΦΣ
αναφέρει :
“Μετά από 6 χρόνια παλινωδιών και καθυστερήσεων, άλλη µια προθεσµία, την οποία έχει θέσει η…

Διαβάστε περισσότερα στο : HealthReportaz.gr
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ΠΣΦ: Κίνδυνος να παραγραφούν οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του Δηµοσίου,
αρµοδιότητας Ε.Φ.Κ.Α, προς τους φυσικοθεραπευτές

''Ρωτάµε ευθέως την αρµόδια Υπουργό Εργασίας και τον Υπουργό
Οικονοµικών : άραγε οι αρµόδιες υπηρεσίες εργάζονται προς την κατεύθυνση
της αποπληρωµής δεδουλευµένων προ εξαετίας;''

Μετά από 6 χρόνια παλινωδιών και καθυστερήσεων, άλλη µια προθεσµία, την οποία έχει θέσει η
κυβέρνηση, για την καταβολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών του Δηµοσίου προς τους φυσικοθεραπευτές
κινδυνεύει να παρέλθει χωρίς αποτέλεσµα, σηµειώνουν οι φυσικοθεραπευτές µε ανακοίνωσή τους και
συνεχίζουν.

‘’Αναφερόµαστε στις υποχρεώσεις του Ε.Φ.Κ.Α και τα ασφαλιστικά ταµεία των οποίων η αρµοδιότητα έχει
ανατεθεί στον Ε.Φ.Κ.Α.

Ενώ ο Αντιπρόεδρος του ΕΦΚΑ κ. Τσακίρης διαβεβαίωνε στις αρχές Δεκεµβρίου την διοίκηση του
Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) ότι προχωράνε οι εκκαθαρίσεις των ταµείων
αρµοδιότητας Ε.Φ.Κ.Α, µέχρι σήµερα ουδεµία εξέλιξη διαπιστώνουµε και ο κίνδυνος της παραγραφής είναι
προ των πυλών.

Ρωτάµε ευθέως την αρµόδια Υπουργό Εργασίας και τον Υπουργό Οικονοµικών : άραγε οι αρµόδιες
υπηρεσίες εργάζονται προς την κατεύθυνση της αποπληρωµής δεδουλευµένων προ εξαετίας;

Θεωρούµε πως όχι!

Καθώς οι καταγγελίες των µελών µας για την πορεία εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων
αρµοδιότητας Ε.Φ.Κ.Α µόνο ανησυχία προκαλούν.

Τιµολόγια τα οποία έχουν εκδοθεί το 2016 για την εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών καλούνται τα
µέλη µας να τα ακυρώσουν και να εκδώσουν καινούργια, τιµολόγια που έχουν προσκοµιστεί στις
υπηρεσίες, τα οποία κανείς δεν γνωρίζει που βρίσκονται αποτελούν µερικά παραδείγµατα για να
αποτυπώσουν την γενικότερη κατάσταση.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυµπερίδης αναφερόµενος στην αδυναµία ολοκλήρωσης της καταβολής
των ληξιπρόθεσµων οφειλών, δήλωσε: ‘’Καλούµε για µια ακόµη φορά να αναλάβει επιτέλους κάποιος την
ευθύνη του συντονισµού, γιατί είµαστε βέβαιοι ότι θα παρέλθει και αυτή η ηµεροµηνία που έχει θέσει ο
Νοµοθέτης, άπρακτη’’.
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Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών: Κίνδυνος να παραγραφούν οι
ληξιπρόθεσµες οφειλές του Δηµοσίου προς τους φυσικοθεραπευτές!

Από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) εξεδόθη µόλις, το απόγευµα της Τρίτης 13
Φεβρουαρίου η εξής ανακοίνωση:

"Μετά από 6 χρόνια παλινωδιών και καθυστερήσεων, άλλη µια προθεσµία, την οποία έχει θέσει η
κυβέρνηση, για την καταβολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών του Δηµοσίου προς τους φυσικοθεραπευτές
κινδυνεύει να παρέλθει χωρίς αποτέλεσµα.

Αναφερόμαστε για τις υποχρεώσεις του Ε.Φ.Κ.Α και τα ασφαλιστικά ταμεία
των οποίων η αρµοδιότητα έχει ανατεθεί στον Ε.Φ.Κ.Α.

Ενώ ο Αντιπρόεδρος του ΕΦΚΑ κος Τσακίρης διαβεβαίωνε στις αρχές
Δεκεμβρίου την διοίκηση του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών
(ΠΣΦ) ότι προχωράνε οι εκκαθαρίσεις των ταμείων αρμοδιότητας Ε.Φ.Κ.Α,
μέχρι σήμερα ουδεμία εξέλιξη διαπιστώνουμε και ο κίνδυνος της παραγραφής
είναι προ των πυλών.

Ρωτάμε ευθέως την αρμόδια Υπουργό Εργασίας και τον Υπουργό Οικονομικών :
άραγε οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονται προς την κατεύθυνση της
αποπληρωµής δεδουλευµένων προ εξαετίας;

Θεωρούµε πως όχι!
Καθώς οι καταγγελίες των μελών μας για την πορεία εκκαθάρισης των
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων αρμοδιότητας Ε.Φ.Κ.Α μόνο ανησυχία
προκαλούν.

Τιμολόγια τα οποία έχουν εκδοθεί το 2016 για την εξόφληση των
ληξιπρόθεσμων οφειλών καλούνται τα μέλη μας να τα ακυρώσουν και να
εκδώσουν καινούργια, τιμολόγια που έχουν προσκομιστεί στις υπηρεσίες, τα
οποία κανείς δεν γνωρίζει που βρίσκονται αποτελούν μερικά παραδείγματα
για να αποτυπώσουν την γενικότερη κατάσταση.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυμπερίδης αναφερόμενος στην αδυναμία
ολοκλήρωσης της καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών δήλωσε: ‘’Καλούµε
για μια ακόμη φορά να αναλάβει επιτέλους κάποιος την ευθύνη του
συντονισμού, γιατί είμαστε βέβαιοι ότι θα παρέλθει και αυτή η ημερομηνία που
έχει θέσει ο Νοµοθέτης άπρακτη’’".
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Φυσικοθεραπευτές : Κίνδυνος για παραγραφή των ληξιπρόθεσµων οφειλών
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών µε ανακοίνωσή του επισηµαίνει τον κίνδυνο παραγραφής
ληξιπρόθεσµων οφειλών του Δηµοσίου προς αυτούς. Πιο συγκεκριµένα στην ανακοίνωσή του ο ΠΦΣ
αναφέρει :

“Μετά από 6 χρόνια παλινωδιών και καθυστερήσεων, άλλη µια προθεσµία, την οποία έχει θέσει η
κυβέρνηση, για την καταβολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών του Δηµοσίου προς τους φυσικοθεραπευτές
κινδυνεύει να παρέλθει χωρίς αποτέλεσµα.

Αναφερόµαστε για τις υποχρεώσεις του Ε.Φ.Κ.Α και τα ασφαλιστικά ταµεία των οποίων η αρµοδιότητα
έχει ανατεθεί στον Ε.Φ.Κ.Α.

Ενώ ο Αντιπρόεδρος του ΕΦΚΑ κος Τσακίρης διαβεβαίωνε στις αρχές Δεκεµβρίου την διοίκηση του
Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) ότι προχωράνε οι εκκαθαρίσεις των ταµείων
αρµοδιότητας Ε.Φ.Κ.Α, µέχρι σήµερα ουδεµία εξέλιξη διαπιστώνουµε και ο κίνδυνος της παραγραφής είναι
προ των πυλών.

Ρωτάµε ευθέως την αρµόδια Υπουργό Εργασίας και τον Υπουργό Οικονοµικών : άραγε οι αρµόδιες
υπηρεσίες εργάζονται προς την κατεύθυνση της αποπληρωµής δεδουλευµένων προ εξαετίας;

Θεωρούµε πως όχι!

Καθώς οι καταγγελίες των µελών µας για την πορεία εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων
αρµοδιότητας Ε.Φ.Κ.Α µόνο ανησυχία προκαλούν.

Τιµολόγια τα οποία έχουν εκδοθεί το 2016 για την εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών καλούνται τα
µέλη µας να τα ακυρώσουν και να εκδώσουν καινούργια, τιµολόγια που έχουν προσκοµιστεί στις
υπηρεσίες, τα οποία κανείς δεν γνωρίζει που βρίσκονται αποτελούν µερικά παραδείγµατα για να
αποτυπώσουν την γενικότερη κατάσταση.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυµπερίδης αναφερόµενος στην αδυναµία ολοκλήρωσης της καταβολής
των ληξιπρόθεσµων οφειλών δήλωσε: ‘’Καλούµε για µια ακόµη φορά να αναλάβει επιτέλους κάποιος την
ευθύνη του συντονισµού, γιατί είµαστε βέβαιοι ότι θα παρέλθει και αυτή η ηµεροµηνία που έχει θέσει ο
Νοµοθέτης άπρακτη’’.
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Ηµερίδα µε θέµα ‘’Εξελίξεις και προοπτικές στην Φυσικοθεραπεία’’

Θα διεξαχθεί στο Δώµα του Γ.Ν.Α Ευαγγελισµός την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018
από τις 9:30-15:00.

Το Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ, στην πρόσφατη συνεδρίαση του, στις 3/2/2018 αποφάσισε να παράσχει την αιγίδα του
στην ηµερίδα που διοργανώνει το Π.Τ Αττικής µε θέµα : ‘’Εξελίξεις και προοπτικές στην Φυσικοθεραπεία’’ η
οποία θα διεξαχθεί στο Δώµα του Γ.Ν.Α Ευαγγελισµός την Κυριακή 11  Μαρτίου 2018 από τις 9:30-15:00.

Η θεµατολογία της ηµερίδας αφορά :

1) λογιστικά και φορολογικά θέµατα
2) θέµατα διοίκησης και οικονοµίας
3) απαιτήσεις στο marketing των εργαστηρίων φυσικοθεραπείας
4) εργασιακά θέµατα
5) οι συνέπειες της νέας Ευρωπαϊκής οδηγίας για τα προσωπικά δεδοµένα (GDPR)
6) παρουσίαση των αποτελεσµάτων του 2ου βαρόµετρου και η αξία του για την διοίκηση του Π.Σ.Φ
7) Ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ και οι αλλαγές που επέρχονται

Αποφασίστηκε η στήριξη στην ηµερίδα και µε την βοήθεια απευθείας µετάδοσης (livestreaming) και τη
δυνατότητα µεταφοράς ερωτήσεων στους οµιλητές, ούτως ώστε να γίνει δυνατή η παρακολούθηση και
στα µέλη που δεν θα παραβρεθούν στην ηµερίδα.

http://www.iatronet.gr/eidiseis-nea/proionta-ypiresies/news/44741/imerida-me-thema-exelixeis-kai-prooptikes-stin-fysikotherapeia.html
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Νοµοσχέδιο: Τα τµήµατα και οι σχολές του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής
Το νοµοσχέδιο για την ίδρυση του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής δηµοσιεύτηκε χτες αποκλειστικά στο
alfavita.gr, µία ηµέρα πριν κατατεθεί από τον Υπουργό Παιδείας στην Βουλή. Δείτε παρακάτω τα νέα
τµήµατα

Οι βρεφονηπιοκόµοι εντάσσονται σε τµήµα µε τίτλο “Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιµη Παιδική Ηλικία”

1. Στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής ιδρύονται οι εξής Σχολές και Τµήµατα:

α) Σχολή Μηχανικών, η οποία συγκροτείται από τα Τµήµατα:

αα) Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών,

ββ) Μηχανικών Βιοϊατρικής, 

γγ) Μηχανικών Βιοµηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής,

δδ) Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών,

εε) Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής,

στστ) Μηχανολόγων Μηχανικών,

ζζ) Ναυπηγών Μηχανικών,

ηη) Πολιτικών Μηχανικών.

β) Σχολή Διοικητικών, Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών, η οποία συγκροτείται από τα Τµήµατα:

αα) Αρχειονοµίας, Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης,

ββ) Διοίκησης Επιχειρήσεων,

γγ) Διοίκησης Τουρισµού,

δδ) Κοινωνικής Εργασίας,

εε) Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής,

στστ) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιµη Παιδική Ηλικία.

γ) Σχολή Εφαρµοσµένων Τεχνών και Πολιτισµού,  η οποία συγκροτείται από τα Τµήµατα:

αα) Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας,

ββ) Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής,

γγ) Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης,

δδ) Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών.

δ) Σχολή Επιστηµών Υγείας και Πρόνοιας, η οποία συγκροτείται από τα Τµήµατα:

αα) Βιοϊατρικών Επιστηµών,

ββ) Δηµόσιας και Κοινοτικής Υγείας,

γγ) Εργοθεραπείας,

δδ) Μαιευτικής,

εε) Νοσηλευτικής,

στστ) Φυσικοθεραπείας.

ε) Σχολή Επιστηµών Τροφίµων, η οποία συγκροτείται από τα Τµήµατα:

αα) Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων

ββ) Επιστηµών Οίνου, Αµπέλου και Ποτών 

2. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής διαρκεί οκτώ (8)
ακαδηµαϊκά εξάµηνα και περιλαµβάνει µαθήµατα που αντιστοιχούν σε 240 πιστωτικές µονάδες.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται µέσα σε δύο (2) µήνες
από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται οι έδρες των Σχολών και των Τµηµάτων, µε τη
σύµφωνη γνώµη της Διοικούσας Επιτροπής, ακολουθούµενης κατά τα λοιπά της διαδικασίας της παρ. 2
του άρθρου 10 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

http://www.alfavita.gr/arthron/ekpaideysi/nomoshedio-ta-tmimata-kai-oi-sholes-toy-panepistimioy-dytikis-attikis

