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Προς τα μέλη μας 
 

 

Συνάδελφοι  

Ο καιρός έφτασε, οι διακοπές για τους περισσότερους από εμάς τελείωσαν και επιστρέψαμε στην 

επαγγελματική μας δραστηριότητα. Η φετινή περίοδος μπορεί να φαντάζει το ίδιο δύσκολη ή και 

δυσκολότερη από της προηγούμενες, μιας και τα προβλήματα ή συσσωρεύονται όπως τα 

χρωστούμενα του ΕΟΠΥΥ ή μετατίθεται διαρκώς η επίλυση τους όπως με το ανθυγιεινό επίδομα, 

παρόλα αυτά ο Σύλλογος σας καλεί να πάρετε ενεργά μέρος στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται από 

τα Περιφερειακά Τμήματα για την προβολή του κλάδου στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας 

Φυσικοθεραπείας. 

Η Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας είναι μια παρότρυνση προς την εξωστρέφεια του κλάδου, για 

την ενημέρωση του κοινού, για την προβολή του επαγγέλματος μας, μια ευκαιρία να 

συναναστραφούμε με νέες ομάδες πληθυσμού. 

Πλούσιο το καλεντάρι από εκδηλώσεις τον περιφερειακών τμημάτων, όπως επιστημονικές ημερίδες 

που απευθύνονται είτε στους συναδέλφους είτε στο ευρύ κοινό, συμμετοχή και υποστήριξη 

αθλητικών εκδηλώσεων καθώς και άλλων δράσεων που προάγουν το μήνυμα της ημέρας.  

Η Emma Stokes πρόεδρος της WCPT τονίζει στο μήνυμα της πως οι φυσικοθεραπευτές μπορούν να 

συνεισφέρουν τα μέγιστα στις κοινότητες τους καθώς και στα συστήματα υγείας των χωρών τους, 

για να γίνει πράξη το όραμα που εγκρίθηκε από  το The Global Strategy and Action Plan on Ageing and 

Health 2016-2020 για έναν κόσμο όπου ο καθένας θα μπορεί να ζήσει μια μακριά και υγιή ζωή.  

Οι στόχοι του προγράμματος δράσης είναι: 

 Δράσεις που τεκμηριωμένα μεγιστοποιούν την λειτουργική ικανότητα κάθε ατόμου για πέντε 

χρόνια  

 Μέχρι το 2020, να δημιουργηθούν οι απαραίτητες αποδείξεις και συνεργασίες που θα 

υποστηρίξουν την Δεκαετία της Υγιούς Γήρανσης από το 2020 μέχρι το 2030.  

Η Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας, με το μήνυμα της  πρόσθεσε ζωή στα χρόνια σου, σας δίνει 

την δυνατότητα και όλα τα απαραίτητα βοηθήματα για να επικοινωνήσετε αυτό το μήνυμα στα 

γηραιότερα άτομα, στην τοπική κοινωνία και στους φορείς της υγείας.  

 

      

 

Αυτοσμίδης Δημήτρης 

Υπεύθυνος Εκδόσεων  
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Μήνυμα Προέδρου του Π.Σ.Φ. 
 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Το καλοκαίρι πέρασε και σας εύχομαι καλό φθινόπωρο. 

Το καλοκαίρι προσφέρεται για ξεκούραση αλλά η εξέλιξη των ζητημάτων σε όλα τα επίπεδα 
δεν προσφέρθηκε για ανέμελες βουτιές για τα μέλη του Κ.Δ.Σ. 

Πλήθος ζητημάτων και παρεμβάσεων από τον σύλλογο -όπως θα δείτε στα 
φυσικοθεραπευτικά νέα. 

Το φθινόπωρο αναμένεται θερμό γιατί πολλά ζητήματα δεν έχουν μέχρι στιγμής αίσιο τέλος. 

Η σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ έχει εγκριθεί από το Δ.Σ του ΕΟΠΥΥ απαραίτητη προϋπόθεση όμως 
για να ισχύσει τέθηκε από τον Π.Σ.Φ και είναι η έκδοση του νέου ΕΚΠΥ που καθυστερεί. 

Εντωμεταξύ οι δαπάνες έχουν φτάσει στο 7μηνο 52.785.682 με μόνο θετικό στοιχείο την 
μειούμενο ρυθμό που έχουν από τον Μάρτιο και μετά. 

Το θέμα της διεκδίκησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας  τίθεται σε 
νέα βάση διεκδίκησης με την απόφασης της προκήρυξης 4ωρης στάσης εργασίας την 
Τετάρτη 2 Νοεμβρίου. 

Το Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ έχει συγκαλέσει έκτακτη συνάντηση Προέδρων των Π.Τ την Κυριακή 16 
Οκτωβρίου για όλα τα παραπάνω ζητήματα. 

Τέλος ο Π.Σ.Φ έχει πάρει απόφαση να υλοποιήσει την πλήρη ηλεκτρονική λειτουργία της 
εγγραφής και της  ανανέωσης εγγραφής των μελών με δυνατότητα πληρωμής της συνδρομής 
με e-banking και την δυνατότητα άμεσης εκτύπωσης από το σύστημα της βεβαίωσης και της 
απόδειξης πληρωμής, που πιστεύουμε ότι σύντομα θα υλοποιηθούν. 

Αυτού του είδους οι δράσεις επειδή αποφορτίζουν την Γραμματεία από πρόσθετο όγκο 
εργασίας πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα. 

Για την υλοποίηση χρειάζεται η συνεργασία των μελών και η γνωστοποίηση  έγκυρου email 
από το κάθε μέλος. 

Γι αυτό πρέπει να συνεργαστούν τα μέλη μας. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

 
                                                                                                               Λυμπερίδης Πέτρος  

       Πρόεδρος Π.Σ.Φ.  
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Ημερολόγιο δράσεων Π.Σ.Φ. 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2016 
 

  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Αθήνα, 10-08-2016 

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

Κίνηση για την Υγεία 
Πρόσθεσε ζωή στα χρόνια σου 

 
Η Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας 

(ΠΗΦ) έχει καθιερωθεί και εορτάζεται 

κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου, ημέρα που 

ιδρύθηκε το 1951 η Παγκόσμια 

Συνομοσπονδία Φυσικοθεραπευτών 

(World Confederation for Physical Therapy 

- WCPT)) και συμπληρώνει φέτος 65 

χρόνια ζωής. Η ημέρα αυτή σηματοδοτεί 

την ενότητα και την αλληλεγγύη της 

Φυσικοθεραπευτικής κοινότητας σε όλο 

τον κόσμο και έχει ως στόχο την 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των 

συνανθρώπων μας σχετικά με την 

καθοριστική συμβολή του 

Φυσικοθεραπευτή στην βελτίωση της 

υγείας, της κινητικότητας, της 

ανεξαρτησίας τους και της ποιότητας 

ζωής.  

Από το 2008 η WCPT καθιέρωσε την 

«Κίνηση για την Υγεία» ως θέμα της 

Παγκόσμιας Ημέρας Φυσικοθεραπείας. Οι 

Φυσιοθεραπευτές ως ειδικοί στην κίνηση 

και την άσκηση, με βαθειά και 

εμπεριστατωμένη γνώση των 

προδιαθεσικών παραγόντων, της 

παθολογίας και των πιθανών επιπτώσεων 

σε όλα τα ανθρώπινα συστήματα, είναι οι 

ιδανικοί επαγγελματίες για την επιλογή, 

προώθηση, καθοδήγηση, συνταγογράφηση 

και διαχείριση της άσκησης. Άσκηση που 

προάγει την υγεία, την ευεξία και την καλή 

φυσική κατάσταση. Φέτος, το μήνυμα της 

εκστρατείας της ΠΗΦ «πρόσθεσε ζωή στα 

χρόνια σου» απευθύνεται κυρίως στους 

ηλικιωμένους που δικαιούνται να έχουν όχι 

μόνο χρόνια πολλά αλλά γεμάτα ζωή και 

ζωντάνια.  

Ιδιαίτερα που αυτή τη χρονιά η Παγκόσμια 

Οργάνωση Υγείας (World Health 

Organization- WHO) στην 69η Συνέλευσή 

της το Μάϊο του 2016 υιοθέτησε μια 

Παγκόσμια Στρατηγική και ένα Σχέδιο 

Δράσης για την Γήρανση και την Υγεία 

2016-2020 σύμφωνα με το οποίο ο 

καθένας μπορεί να απολαμβάνει την 

ανεξαρτησία του αλλά και την μακροζωία 

του με υγεία.  

Καθώς οι άνθρωποι μεγαλώνουν, 

δυσχεραίνεται η κίνηση τους και 

ταυτόχρονα μειώνεται η ποιότητα ζωής. Οι 

Φυσικοθεραπευτές, οι ειδικοί της άσκησης, 

της κίνησης και της λειτουργίας, μπορούν 

να βοηθήσουν στη διατήρηση της 

κινητικότητα και της ανεξαρτησίας.  

Μέσα από συμβουλές και προγράμματα 

άσκησης, οι Φυσικοθεραπευτές βοηθούν 
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τους ηλικιωμένους ανθρώπους να 

αποφύγουν μακροπρόθεσμα 

δυσλειτουργίες που μπορεί να τους 

καθηλώσουν.  

Διατηρώντας τους ανθρώπους 

δραστήριους και ανεξάρτητους για όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, η 

Φυσικοθεραπεία, σύμφωνα και με τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), είναι 

μια καλή επένδυση, καθώς 

«επανεκπαιδεύει την ατομική ικανότητα, 

αυξάνει την ανεξαρτησία, βελτιώνει τη 

συμμετοχή και μπορεί να μειώσει το 

κόστος φροντίδας και υποστήριξης».  

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Υγείας:  

• Μειώνεται κατά 50% ο κίνδυνος 

κινητικού περιορισμού των ανθρώπων με 

φυσική δραστηριότητα.  

• Περισσότεροι από το 1/3 των ανθρώπων 

πάνω από 70 χρόνων αδυνατούν να 

ακολουθήσουν τις βασικές κατευθυντήριες 

οδηγίες για σωματική άσκηση.  

Οι Φυσικοθεραπευτές είναι οι ειδικοί 

στο να βοηθούν ανθρώπους που δεν 

μπορούν να ακολουθήσουν πρόγραμμα 

άσκησης –λόγω ασθένειας ή 

προχωρημένης ηλικίας– να γίνουν πιο 

δραστήριοι. Δουλεύουν με όλους τους 

ανθρώπους για να βελτιώσουν την 

κινητικότητα και λειτουργικότητά τους.  

Για το 2016 το ενδιαφέρον της WCPT 

εστιάζεται στην διατήρηση της 

κινητικότητας, της ανεξαρτησίας και της 

ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων 

ανθρώπων. Η πρόληψη των πτώσεων, της 

εμφάνισης αγγειακού εγκεφαλικού 

επεισοδίου και του κινδύνου εμφάνισης 

άνοιας μέσω της θεραπευτικής άσκησης 

είναι τα βασικότερα σημεία της φετινής 

εκστρατείας της ΠΗΦ.  

Οι ηλικιωμένοι που τον 21ο αιώνα θα 

αποτελούν την πλέον αναπτυσσόμενη 

ομάδα της ευρωπαϊκής κοινωνίας πρέπει 

να αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τη 

διακήρυξη αρχών των Ηνωμένων Εθνών 

για τους ηλικιωμένους που αναφέρεται 

στην ανεξαρτησία, τη συμμετοχή, τη 

φροντίδα, την καταξίωση και την 

αξιοπρέπεια.  

Οι πτώσεις από τις οποίες, σύμφωνα με 

πολλές μελέτες κινδυνεύουν οι 

ηλικιωμένοι, είναι η κύρια αιτία των 

θανατηφόρων τραυματισμών τους. 

Πτώσεις που όπως υποστηρίζουν 

εμπειρογνώμονες από όλη την Ευρώπη δεν 

μπορεί να θεωρηθούν ως αναπόφευκτη 

συνέπεια της γήρανσης.  

Σύμφωνα με έγκυρες έρευνες:  

• Το 32% του πληθυσμού πάνω από 70 

χρονών έχουν μία πτώση ετησίως.  

• Από αυτούς που θα έχουν πτώση το 10-

25% θα υποστεί ένα σοβαρό τραυματισμό.  

• Το κόστος των πτώσεων για το σύστημα 

Υγείας είναι εξαιρετικά υψηλό.  

• Η φυσικοθεραπεία με καθοδηγούμενα 

ατομικά προγράμματα ασκήσεων βρέθηκε 

ότι μειώνει τις πτώσεις κατά 32%.  

• Στόχος των δράσεων των 

Φυσικοθεραπευτών είναι η πρόληψη των 

πτώσεων μέσα από την ενημέρωση, την 

αξιολόγηση και την εφαρμογή στους 

ηλικιωμένους των βέλτιστων πρακτικών 

και των καταλληλότερων ασκήσεων για 

την αποφυγή των πτώσεων.  

• «Ο χρυσός κανόνας για την αποφυγή των 

πτώσεων και την ενίσχυση των οστών 

είναι να επενδύσουμε στη δύναμη και την 

ισορροπία» σύμφωνα με την Βασιλική 

Σακελλάρη, Καθηγήτρια Φυσικοθεραπείας 

στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, Ελληνίδα 

εκπρόσωπο του Δίκτυου Διάδοσης σχετικά 

με την Πρόληψη των Πτώσεων των 

Ηλικιωμένων (The Prevention of Falls 

Network for Dissemination -ΡroFouND). Η 

εμφάνιση αγγειακού εγκεφαλικού 

επεισοδίου (ΑΕΕ) είναι εξίσου σημαντικός 

κίνδυνος που διατρέχουν οι ηλικιωμένοι.  
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• Κάθε χρόνο 5 εκατομμύρια άνθρωποι 

μένουν καθηλωμένοι και καθίστανται 

συχνά ανίκανοι λόγω εγκεφαλικού 

επεισοδίου.  

• Μια σωστά σχεδιασμένη θεραπευτική 

άσκηση μπορεί να βελτιώσει τη 

λειτουργικότητα του ηλικιωμένου και να 

μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης 

εγκεφαλικού κατά 11-15%.  

• Ο ρόλος της φυσικοθεραπείας είναι 

σημαντικός τόσο για την πρόληψη των 

αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων όσο 

και στην αντιμετώπιση των διαταραχών 

που προκύπτουν μετά. Όπως ανακοίνωσε 

στο 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Φυσικοθεραπείας το μέλος του 

Επιστημονικού τμήματος Νευρολογικών 

Παθήσεων του ΠΣΦ Θεοδωρόπουλος 

Διονύσιος «μετά το ΑΕΕ η φυσικοθεραπεία 

μέσω των θεραπευτικών ασκήσεων μπορεί 

να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της 

όποιας αναπηρίας, να επανεκπαιδεύσει 

λειτουργικές δραστηριότητες όπως η 

βάδιση, η ισορροπία και ο χειρισμός των 

αντικειμένων, να βελτιώσει την 

ανεξαρτησία των ασθενών και την 

ποιότητα ζωής τους».  

• Η επιστημονική έρευνα οδήγησε στην 

επινόηση και εφαρμογή νέων μεθόδων και 

τεχνικών στην αντιμετώπιση των 

νευρολογικών διαταραχών ενός 

εγκεφαλικού έχει μειώνοντας σημαντικά 

όχι μόνο το χρόνο αποκατάστασης και 

επανένταξης των ατόμων αυτών στο 

κοινωνικό σύνολο αλλά ακόμη 

περισσότερο το συνολικό κόστος 

νοσηλείας και φροντίδας του αδύναμου 

Εθνικού Συστήματος Υγείας.  

Η εμφάνιση της άνοιας που 

χαρακτηρίζεται από έκπτωση των 

νοητικών λειτουργιών και αυξάνεται με 

την ηλικία και κατατάσσεται ως η 

συχνότερη νευρολογική πάθηση (35,6 

εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως το 2010).  

• Η σωματική αδράνεια αναφέρεται ότι 

αυξάνει κατά 20% τον κίνδυνο εμφάνισης 

άνοιας.  

• Σύμφωνα με μελέτες 10 εκατομμύρια 

περιπτώσεις άνοιας θα μπορούσαν να 

αποφευχθούν κάθε χρόνο εάν οι 

ηλικιωμένοι ασκούνταν πιο συχνά.  

• Η αντιμετώπιση της άνοιας είναι θέμα 

πολυπαραγοντικό και πραγματοποιείται 

από ομάδα αποκατάστασης και όχι 

μεμονωμένα. Μέλος της ομάδας αυτής 

είναι και ο Φυσικοθεραπευτής.  

• Η φυσικοθεραπεία, όπως ανέφερε τον 

Ιανουάριο του 2016 στο 25ο Πανελλήνιο 

Συνέδριο Φυσικοθεραπείας το μέλος του 

Επιστημονικού τμήματος Ψυχικής Υγείας 

του ΠΣΦ Στέφανος Πατσίρης, με όπλο της 

την άσκηση επιτυγχάνει την βελτίωση της 

φυσικής κατάστασης του ασθενή, του 

καρδιαγγειακού συστήματος, του ύπνου, 

της διάθεσης ενώ παράλληλα μειώνει τον 

κίνδυνο πτώσεων και συμβάλλει στην 

επιβράδυνση εξέλιξης της νόσου. Η άσκηση 

έχει επίδραση σε δομές και λειτουργίες του 

ανθρώπινου οργανισμού (κυρίως στο 

κεντρικό νευρικό σύστημα) σε επίπεδο 

φυσιολογίας, βιοχημείας και ψυχολογίας. 

Η εκτέλεση ασκήσεων οδηγεί σε αύξηση 

του μεταβολισμού, της οξυγόνωσης και της 

αιματικής ροής στον εγκέφαλο. Ο πιθανός 

μηχανισμός δράσης της σχετίζεται με την 

αυξημένη σύνθεση και απελευθέρωση 

νευροδιαβιβαστών και νευροτροφινών οι 

οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε 

νευρογένεση, αγγειογένεση και νευρο-

πλαστικότητα.  

• Η φυσικοθεραπεία έχει 3 σημαντικούς 

πυλώνες στους οποίους εργάζεται σε 

περιπτώσεις ασθενών με άνοια που είναι η 

αξιολόγηση, ο σχεδιασμός και η εκτέλεση 

θεραπευτικών προγραμμάτων βελτιών-

οντας την κινητικότητα, την ανεξαρτησία 

και την ποιότητα ζωής τους.  
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Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών  
 
Συμμετέχει και προτείνει δράσεις και 

εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα, οι οποίες θα 

υλοποιηθούν από τα Περιφερειακά 

Τμήματα τόσο στην Αττική όσο και στην 

υπόλοιπη Ελλάδα με πολυποίκιλες δράσεις 

που θα αναδεικνύουν την Επιστήμη της 

Φυσικοθεραπείας, την χρησιμότητά της 

στους πληθυσμούς τόσο για την 

Αποκατάσταση της Υγείας όσο και για την 

πρόληψη παθήσεων και κακώσεων του 

Μυοσκελετικού συστήματος, του 

Κεντρικού Νευρικού συστήματος, του 

Καρδιοαναπνευστικού συστήματος καθώς 

και για την πρόληψη και βελτίωση των 

ψυχικών παθήσεων.  

Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του 

Π.Σ.Φ αποφάσισε να υλοποιήσει τις 

δράσεις του την εβδομάδα 01-07 

Οκτωβρίου 2016 . Οι εκδηλώσεις ξεκινούν 

την 1η Οκτωβρίου που είναι η παγκόσμια 

ημέρα ηλικιωμένων, δίνοντας το στίγμα 

του εορτασμού που απορρέει από το 

κεντρικό σύνθημα «πρόσθεσε ζωή στα 

χρόνια σου» και συνεχίζεται με εκδηλώσεις 

για την πρόληψη των πτώσεων, 

εγκεφαλικού επεισοδίου και εμφάνισης 

άνοιας.  

Εκτός από τις διάφορες εκδηλώσεις και 

δράσεις που θα οργανωθούν στις έδρες 

των Περιφερειακών τμημάτων με ομιλίες, 

διανομή ενημερωτικού υλικού, αξιολόγηση 

και επίδειξη ασκήσεων σε ηλικιωμένους οι 

Φυσιοθεραπευτές των Δημόσιων και 

Ιδιωτικών Φυσιοθεραπευτηρίων από 01-

07 Οκτώβρη 2016 θα αξιολογούν και θα 

επιδεικνύουν δωρεάν προγράμματα 

άσκησης σε όλους τους ανθρώπους άνω 

των 65 ετών. 

 

Τα αποτελέσματα των δράσεων μας θα 

εξαρτηθούν από την δημοσιότητα που 

ευελπιστούμε να τύχουμε όχι μόνο από 

τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης αλλά 

και από τα ΜΜΕ πανελλαδικής εμβέλειας 

που πρέπει να υποστηρίξουν την πολύ 

σημαντική προσπάθεια της Παγκόσμιας  

Συνομοσπονδίας Φυσικοθεραπευτών 

(WCPT) και του Πανελληνίου Συλλόγου 

Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ)  συμβάλλοντας  

έτσι τόσο στην πρόληψη των παθήσεων 

όσο και στην εξοικονόμηση πόρων για την 

Εθνική μας Οικονομία. 

 
 

         Ο Πρόεδρος του ΚΔΣ του ΠΣΦ              Ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων  
                                                                                                                      του ΚΔΣ του ΠΣΦ  
 
   Λυμπερίδης Πέτρος                  Κούτρας Γεώργιος  

Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΤΕΙΘ 
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Το έντυπο που εξέδωσε το ΚΔΣ για την ενημέρωση του κοινού

 

 

 

 

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

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

 

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

http://psf.org.gr/psf-news-4098.htm 
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Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων Π.Σ.Φ. 

 28-29 Μαΐου 2016 
 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 
Στις 28/05/2016 και 29/05/2016 στην Βραυρώνα Αττικής πραγματοποιήθηκε η τακτική 

Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. 

Αφού αναγνώστηκε ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του Κ.Δ.Σ., εγκρίθηκε με 

μυστική ψηφοφορία. Στη συνέχεια αναγνώστηκαν και επεξεργάστηκαν κατ άρθρο ο νόμος 

3599/2007, ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ., Ο κανονισμός 

λειτουργίας των π.τ. και η υπουργική απόφαση αριθμ. Υ7γ/ΓΠ/62030. 

Έγινε καταγραφή της διαδικασίας και ηχογράφηση και παραδόθηκαν ως πρακτικά στην 

γραμματεία. 

Στις αποφάσεις αναφέρονται άρθρα που τέθηκαν σε αλλαγή μετά από τοποθετήσεις και 

ψηφοφορία. 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.3599/2007 

1) Άρθρο 2 παρ. ιζ η  πιστοποιημένη μοριοδότηση  ….. 

2) Άρθρο 4 παρ. 1 Κριτήριο για την υπαγωγή ενός μέλους ενός μέλους στο αντίστοιχο π.τ. είναι η 

κύρια έδρα άσκησης του επαγγέλματος του όπως προκύπτει από την βεβαίωση εγγραφής 

του στην Δ.Ο.Υ. που ανήκει και όπως ορίζεται …. 

Παρ. 3 χορηγείται δελτίο ταυτότητας που ισχύει για 3 έτη το δελτίο υπογράφεται …. 

3) Άρθρο 6 πρόσθεση παραγράφου όπως έγινε η διόρθωση. 

4) Άρθρο 7 παραμονή του άρθρου ως έχει. 

5) Άρθρο 14 παρ. 5 πρόσθεση …όπως επίσης και για την παροχή σύνταξης να είναι απαραίτητη  

η βεβαίωση του Π.Σ.Φ. στα έγγραφα υποβολής της. 

6) Άρθρο 17 παραμένει. 

7) Άρθρο 20 παρ. δ απαλοιφή του υγειονομικό … και  απαλοιφή της πρότασης Δεν επιτρέπετε σε 

φυσικοθεραπευτή να ασκήσει  ταυτόχρονα και άλλο υγειονομικό επάγγελμα. 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΟΥ Κ.Δ.Σ.  ΤΟΥ  Π.Σ.Φ. 

1. Άρθρο 2 παρ.1 Χρόνος εισήγησης μελών του Κ.Δ.Σ. επτά (7) ημέρες.  

2. Άρθρο4  παρ. 5 Στις συνεδριάσεις του Κ.Δ.Σ. μπορεί να παρίσταται οποιοδήποτε μέλος 

εφόσον έχει κληθεί χωρίς δικαίωμα ψήφου. Στις συνεδριάσεις των Π.Τ. μπορεί να παρίσταται 

μέλος του Κ.Δ.Σ. και οποιουδήποτε άλλου μη αιρετού μέλους του Π.Σ.Φ. ως παρατηρητές 

χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

Να απομαγνητοφωνηθεί το άρθρο 5. 

3. Άρθρο 9 παρ. 1 Β) Νέων επαγγελματιών, Γ) Πολιτισμού- Αθλητισμού, Δ) Εθελοντισμού- 

Κοινωνικής προσφοράς , διαγράφετε το Ε)  

Παρ.4 Διαγραφή ο πρόεδρος και στη θέση του ο συντονιστής  

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Π.Τ. 

Αριθ. Υ7γ/ΓΠ/οικ. 107363 

 

Διαγραφή – την εκλογή των μελών της οικείας Διοικούσας Επιτροπής. – Την εκλογή των 

μελών της οικείας Εξελεγκτικής Επιτροπής. – την εκλογή των Αντιπροσώπων του Π.Τ. στην 

Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων μετά από εισήγηση του κ. Παραρά Α. 

 Άρθρο 3. Παρ.2  Η Εξελεγκτική Επιτροπή περιλαμβάνει στην αρχή κάθε έτους τον οικονομικό 

απολογισμό  και τις διοικητικές αποφάσεις που την αφορούν. 
 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αριθμ.Υ7γ/ΓΠ/62030 

 

1) Άρθρο4 παρ.1 Για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος που αφορούν συνολικά την άσκηση 

του επαγγέλματος ενεργούν σύμφωνα με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης του π.τ .σε 

συνεργασία με το Κ.Δ.Σ. 

2) Άρθρο 5 παρ.3 πρόσθεση στο τέλος της παραγράφου και δέκα (10) στη νησιωτική χώρα.  

Να απομαγνητοφωνηθεί το άρθρο 3. 

Τα παραπάνω ψηφίστηκαν κατ άρθρο και στην ολότητα τους μετά τις αλλαγές. 

ΘΕΜΑ  ΕΟΠΥΥ. 

Να σταλούν εξώδικα για τα tens και biofeedback και την απόδοση χρημάτων από τον κωδικό 

της φυσικοθεραπείας. 

Ηλεκτρονική μεταφορά δεδομένων σύμβασης προς αντιπροσώπους και π.τ. με υποχρέωση 

αυτών να αποστείλουν προτάσεις, αντιρρήσεις  επί του κειμένου έως 05/05/2016. 

Σε περίπτωση έντονων αντιδράσεων θα πραγματοποιηθεί έκτακτη γενική συνέλευση 

αντιπροσώπων στις 12/06/2016.  
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΤΗΚΑΝ 
Α) Κατατέθηκε πρόταση από την Δ.Α.Κ.Ε. Φυσικοθεραπευτών για ταμείο επαγγελματικής 

ασφάλισης, με απόφαση να διερευνηθεί από το Κ.Δ.Σ. (συνημμένο). 

Β) Πρόταση ΑΣΥΦ : 

α) Μαζικές προσλήψεις στις δημόσιες δομές και στα κέντρα αποκατάστασης.  

β) Ανάπτυξη σύγχρονων φυσικοθεραπευτηρίων στις δημόσιες μονάδες υγείας πανελλαδικά.  

γ) Αύξηση της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό για φυσικοθεραπεία, να 

καταργηθούν τα πλαφόν και παροχή υγείας δωρεάν. Δ )Κατάργηση του  claw back και rebate.  

ε) Άμεση εξόφληση των χρωστούμενων του ΕΟΠΥΥ και τακτική καταβολή των 

δεδουλευμένων τον επόμενο μήνα από την πραγματοποίηση των εργασιών.  

στ) Αφορολόγητο ατομικό εισόδημα 20000 ευρώ, οικογενειακό 40000 ευρώ και επιπλέον 

5000 ευρώ για κάθε παιδί.  

ζ) Κατάργηση όλων των χαρατσιών, του φόρου επιτηδεύματος της προκαταβολής 10%, της 

φορολογίας από το πρώτο ευρώ, της προκαταβολής φόρου.  

η) Αποκατάσταση όλων των απωλειών που είχαν στο εισόδημα τους την περίοδο της κρίσης 

.θ) Ένταξη των φυσικοθεραπευτών στα Β.Α.Ε..  

ι) Επίδομα τοκετού για όλες τις φυσικοθεραπεύτριες ανεξάρτητα που θα γεννήσουν.  

 

Γ) Πρόταση κ. Παπάγιωργα : Συγκρότηση 5μελούς επιτροπής να διερευνήσει και να εξετάσει 

την αναγκαιότητα ύπαρξης και βιωσιμότητας των 28 Π.Τ. και πιθανής ενοποίησης σε επίπεδο 

π.χ. διοικητικής περιφέρειας καθώς και την μετεξέλιξη του συλλόγου σε ομοσπονδίας με 

Πανελλήνιο Σύλλογο και αυτόνομα Π.Τ. στα πλαίσια του Ιατρικού, Δικηγορικού Συλλόγου 

πάντα ως Ν.Π.Δ.Δ.  

 

 

 

ΤΟ  ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ  

Αυτοσμίδης Δημήτρης 

Καμαργιάννη Τριανταφυλλιά 

Τάκας Δημήτρης  
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Θέματα ΕΟΠΥΥ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΟΠΥΥ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΦΕΚ
 

Ανακοίνωση για την παράταση των 
συμβάσεων 
 
Οι διαπραγματεύσεις με τους παρόχους 
υγείας βρίσκονται σε εξέλιξη και σε 
πολλές περιπτώσεις η υπογραφή της 
σύμβασης βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Η 
επιτροπή διαπραγμάτευσης συγ-
κροτήθηκε τον Φεβρουάριο 2016 και 
ενεργοποιήθηκε άμεσα προκειμένου να 
καταλήξει σε νέες συμφωνίες και 
συμβάσεις με τους παρόχους. 
 
Το Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ με την υπ’ αρ. 531/ 
Συν 285/17.6.2016 απόφαση του, 
προκειμένου η επιτροπή 
διαπραγμάτευσης να ολοκληρώσει το 
έργο της, πρότεινε:  
Η παράταση της ισχύος των συμβάσεων 
μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και όλων των 
παρόχων υγείας, να είναι για το 
απολύτως αναγκαίο μικρό χρονικό 
διάστημα, μέχρι την ολοκλήρωση των 
νέων συμβάσεων. 
 
Με βάση τα ανωτέρω ο ΕΟΠΥΥ απέστειλε 
την σχετική πρόταση στο Υπουργείο 
Υγείας, το οποίο και την αποδέχθηκε και 
προχωρά στις απαραίτητες ενέργειες για 
την ψήφιση της σχετικής νομοθετικής 
ρύθμισης, η οποία θα έχει αναδρομική 
ισχύ από 01/07/2016. 
Σε κάθε περίπτωση, στόχος του 
Οργανισμού και της Επιτροπής 
Διαπραγμάτευσης είναι να 

ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες και 
να οδηγηθούμε το ταχύτερο δυνατό, σε 
νέες, σύγχρονες και αποτελεσματικές 
συμβάσεις με τους παρόχους υγείας. 
 

Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υπο-

χρεώσεων  

 

ΦΕΚ 1932 Β 2016/εκκαθάριση 

ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων φορέων 

της Κεντρικής Διοίκησης προς τρίτους 

(http://www.psf.org.gr/psf-news-

4044.htm). 

 

Ανακοίνωση σχετικά με την 

εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών 

Σας κάνουμε γνωστό ότι δόθηκαν στον 
ΕΟΠΥΥ από το Υπουργείο Οικονομικών 
τα πρώτα 32 εκ ευρώ για την εξόφληση 
οφειλών του Οίκου Ναύτου και του 
Ταμείου των δημοσιογράφων. 
Σύντομα θα γίνει εν νέου κατάθεση στον 
ειδικό λογαριασμό του ΕΟΠΥΥ ποσού 
απο το ειδικό κονδύλι για τα 
ληξιπρόθεσμα που στο σύνολό του 
ανέρχεται στα 900 εκ ευρώ, για να 
εξοφληθεί ο 12ος του 2011 και τα 10% 
των υπολοιπόμενων του ΟΠΑΔ. 
Επίσης θα προχωρήσουν και οι πληρωμές 
των ληξιπρόθεσμων (προ 31-12-2011) 
άλλων ταμείων ΙΚΑ, ΤΥΔΚΥ κλπ. 
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Ρύθμιση φορολογικών ζητημάτων των παρόχων φυσικοθεραπευτών του ΕΟΠΥΥ 

 

Το Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. απέστειλε έγγραφο 

προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων 

Εσόδων για τη ρύθμιση φορολογικών 

ζητημάτων των παρόχων 

φυσικοθεραπευτών του ΕΟΠΥΥ:             

Έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής 

των φορολογικών δηλώσεων και τα μέλη 

μας αντιμετωπίζουν πλήθος 

προβλημάτων. 

Συγκεκριμένα οι φυσικοθεραπευτές 

συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ λαμβάνουν 

κάθε χρόνο βεβαίωση αμοιβών από 

επιχειρηματική δραστηριότητα όπου 

φαίνονται τα καταβαλλόμενα ποσά για 

κάθε συμβεβλημένο για το έτος 2015. 

Προκύπτουν όμως τα παρακάτω 

προβλήματα: 

1) Δεν περιλαμβάνονται οι επιστροφές 

που επιβάλει ο ΕΟΠΥΥ (rebate & claw 

back).  

2) Στην βεβαίωση περιλαμβάνονται 

πληρωμές υποβολών του 2014 για τις 

οποίες είχαν εκδοθεί φορολογικά 

παραστατικά τα οποία είχαν υπολογιστεί 

σαν έσοδα στο έτος 2014. 

3) Περιλαμβάνονται ποσά «σαν 

καταβληθέντα»,  τα οποία όμως δεν είναι 

αποδοτέα στην πράξη, καθώς 

χρησιμοποιήθηκαν απο τον ΕΟΠΥΥ για 

συμψηφισμό του α εξαμήνου rebate & 

claw back  (πρόκειται για τον 5ο και 6ο 

του 2015 και μέρος του 10ου 2015). 

 Σε απάντηση ιατρού από το Υπουργείο 

σας σχετικά με την δυνατότητα 

χρησιμοποίησης του σημειώματος rebate 

& claw back του 2ου εξαμήνου του 2015 

που έχει γνωστοποιηθεί στους παρόχους 

τον 4ο του 2016 δίνεται η δυνατότητα 

χρησιμοποίησης του εν λόγω 

σημειώματος για αφαίρεση από τα 

έσοδα, δεν διευκρινίζεται όμως αν 

απαιτείται η έκδοση πιστωτικού 

τιμολογίου. 

Επίσης το 2014 επειδή πολλοί πάροχοι 

εξέδωσαν πιστωτικά τιμολόγια τα οποία 

κατέθεσαν στον ΕΟΠΥΥ και ο ΕΟΠΥΥ δεν 

τα δήλωσε στις συγκεντρωτικές του 

καταστάσεις δημιουργήθηκε ζήτημα 

κατά την διασταύρωση των 

φορολογικών παραστατικών 

(τιμολόγια). 

όλο αυτό το περιγραφόμενο ανεπίτρεπτο 

καθεστώς έχει δημιουργήσει πλήθος 

ζητημάτων κατά την υποβολή των 

δηλώσεων ρωτάμε τα εξής: 

 1) Απαιτείται η έκδοση πιστωτικών 

τιμολογίων για τις επιστροφές (rebate & 

claw back); αν ναι με ποιά ημερομηνία 

και αν ναι πως διασφαλίζεται η 

υποχρέωση της δήλωσής τους στις 

συγκεντρωτικές καταστάσεις από τον 

ΕΟΠΥΥ; καθώς το οικονομικό τμήμα του 

ΕΟΠΥΥ έχει την άποψη ότι δεν πρέπει να 

εκδοθούν. 

2) Πως θα διασφαλιστεί στο σύστημα 

taxis  πιθανή  ασυμβατότητα του 

συστήματος καθώς στην η βεβαίωση 

αμοιβών από επιχειρηματική 

δραστηριότητα πιθανόν να φαίνονται 

εισπράξεις πολύ μεγαλύτερες από τα 

εισοδήματα του 2015 ( που είναι 

συναθροιζόμενα τα ποσά από τα 

εκδοθέντα τιμολόγια μέσα στο 2015), 

ενώ η εν λόγω βεβαίωση αφορά και 

εκκαθαρισμένα ποσά από το 2014. 

3) Γιατί πρέπει οι πάροχοι να 

φορολογούνται ποσά που δεν 

εισέπραξαν, καθώς η εκκαθάριση γινόταν 

στο 90% των ποσών και τα 10% 

οφείλονται αλλά δεν 

μεταφέρονται;  αυτό θα έχει και 

συνέπειες μεγαλύτερων ποσών 

καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ 
ΤΜΗΜA Ζ΄ - ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Φ.Α.Σ.) 
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα 
Τηλέφωνο : 210 3610030 
FΑΧ : 210 3615052 
E-Mail : d.eleg7@mofadm.gr 

 
Θέμα: «Έκδοση πιστωτικών τιμολογίων, με βάση τις διατάξεις του ν.4308/2014, 

των ποσών επιστροφής κατ’ εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής 

(claw back) και του κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

(rebate), από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, με βάση 

τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν.4172/2013.» 

Απαντώντας στην από 22.2.2016 αίτηση 

σας, η οποία μας διαβιβάστηκε με το με 

αρ. πρωτ. ΔΕΑΦ Β’ 1038458 ΕΞ 9.3.2016 

έγγραφο της Δ/νσης Εφαρμογής Άμεσης 

Φορολογίας, κατά το μέρος 

αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, 

διευκρινίζονται τα εξής: 

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 

του άρθρου 8 του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 

251 Α΄/24.11.2014), όπως ισχύουν από 

1.1.2015, ορίζεται ότι πιστωτικό είναι το 

τιμολόγιο που εκδίδεται για κάθε 

περίπτωση εκπτώσεων, επιστροφών ή 

άλλων διαφορών. 

Όπως διευκρινίστηκε με την παράγραφο 

11.2.10 περ. α’ της εγκυκλίου ΠΟΛ. 

1003/31.12.2014, επί παροχής 

εκπτώσεων εκ των υστέρων, για 

πωλήσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, 

το (πιστωτικό) τιμολόγιο εκδίδεται μέχρι 

την 15η ημέρα του επόμενου μήνα, από 

το χρόνο που γεννάται η υποχρέωση 

χορήγησης της έκπτωσης. 

2. Κατόπιν των ανωτέρω, για τα ποσά 

των εκπτώσεων που χορηγούνται από 

τους παρόχους υπηρεσιών υγείας προς 

τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εκδίδονται πιστωτικά 

τιμολόγια στη χρήση εντός της οποίας 

εκκαθαρίζονται και χορηγούνται οι εν 

λόγω εκπτώσεις (π.χ. 2016), ανεξάρτητα 

εάν αφορούν συναλλαγές προηγούμενου 

φορολογικού έτους (π.χ. 2015), κατά τα 

ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του 

άρθρου 100 του ν. 4172/2013. 

Σημειώνεται ότι, τα ως άνω πιστωτικά 

τιμολόγια θα περιληφθούν στις 

καταστάσεις φορολογικών στοιχείων 

πελατών – προμηθευτών που θα 

υποβληθούν εντός του έτους έκδοσης 

των πιστωτικών αυτών τιμολογίων, 

ανάλογα με την ημερομηνία έκδοσής 

τους, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι 

αφορούν έκπτωση για συναλλαγές 

προηγούμενου φορολογικού έτους. Τα 

πιστωτικά αυτά τιμολόγια 

καταχωρούνται στα λογιστικά αρχεία 

εντός του φορολογικού έτους του οποίου 

εκδίδονται και ειδικότερα στο μήνα που 

εξεδόθησαν (Σχετ. εγκύκλιος 

ΠΟΛ.1191/12.08.2014). 

 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης 
ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΝΤΖΟΥ 
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Ανακοίνωση προς το σύνολο των 
συμβεβλημένων Παρόχων Υπηρεσιών 

Υγείας 
 
Ο ΕΟΠΥΥ ολοκλήρωσε με επιτυχία το 
πρώτο στάδιο της νέας διαδικασίας 
εκκαθάρισης. Η διαδικασία πληρωμών 
προχωράει με ταχύτατες διαδικασίες και 
ήδη έχουμε εισέλθει στις εκκαθαρίσεις 
και ενταλματοποιήσεις των 
υποβαλλόμενων δαπανών για τον μήνα 
Μάρτιο. 
Το επόμενο στάδιο του έργου, που είναι 
σε πλήρη εξέλιξη, είναι η μεταφορά της 
δραστηριότητας σε ειδικές 
εγκαταστάσεις όπου θα γίνεται πλέον η 
παραλαβή και η ψηφιοποίηση των 
υποβολών και στη συνέχεια θα 
προωθούνται για αποθήκευση. 
 
Η νέα διεύθυνση αποστολής των 
φακέλων και κιβωτίων είναι: 
Κέντρο Διαλογής ΕΟΠΥΥ 
Θέση δύο (2) Πεύκα,  
Ασπρόπυργος ΤΚ 19300 
 
Στο κτίριο θα γίνονται αποστολές μόνο 
με εταιρείες μεταφοράς, είτε ιδιωτικές 
ταχυμεταφορών, είτε ΕΛ.ΤΑ. και όχι με 
αυτοπρόσωπη παράδοση. 
Προσοχή: εάν επιλεγεί η αποστολή με τα 
ΕΛ.ΤΑ., δεν θα δοθεί από τον αποστολέα 
εντολή παράδοσης σε ταχυδρομικό 
υποκατάστημα, αλλά απευθείας στην 
παραπάνω αναφερόμενη διεύθυνση. 
 
Οι υποβολές για το μήνα Ιούλιο και μετά 
θα παραδοθούν στην ανωτέρω 
διεύθυνση. 
Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για την 
ηλεκτρονική υποβολή εκάστου μήνα 
είναι μέχρι την 20η του επόμενου μήνα. 
Το φυσικό αρχείο της υποβολής έκαστου 
μήνα πρέπει να έχει παραδοθεί στην 
εταιρεία ταχυμεταφοράς ή στα ΕΛ.ΤΑ., 
επίσης έως την 20η του επόμενου μήνα. 
 

Ειδικά για την υποβολή του μηνός 
Ιουλίου 2016 και μόνο, η προθεσμία 
τόσο για την ηλεκτρονική υποβολή, 
όσο και για την υποβολή του φυσικού 
αρχείου, παρατείνεται έως την 
26/08/2016. 
 
Το πρωτόκολλο παραλαβής θα είναι 
διαθέσιμο στον Πάροχο μέσω του 
συστήματος e-dapy, με τη λήψη του 
φακέλου από τους χρήστες του Κέντρου 
Διαλογής ΕΟΠΥΥ. 
 
Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα 
κάτωθι: 
Για την καλύτερη και ταχύτερη 
διεκπεραίωση της διαδικασίας 
δειγματοληψίας και ολοκλήρωσης των 
ελέγχων θα πρέπει να ακολουθηθούν οι 
κάτωθι οδηγίες σχετικά με τον τρόπο 
που θα τοποθετούνται (με την σειρά που 
ακολουθεί) τα παραστατικά εντός των 
φακέλων / κιβωτίων για τις υποβολές 
που θα γίνουν. 
 
Διαγνωστικά Κέντρα / 
Φυσικοθεραπευτές / Ιατροί με 
Πράξεις 
1. Το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών 
2. Τα παραστατικά θα πρέπει να 
τοποθετούνται στο φάκελο / κούτα με 
αλφαβητική σειρά των ασφαλισμένων 
που λαμβάνουν την περίθαλψη, ανά 
ημερομηνία εκτέλεσης και χωρίς 
συρραπτικό ή συνδετήρα.  
Προσοχή: τα παραπεμπτικά τα οποία 
αναπτύσσονται σε δύο ή τρείς σελίδες 
(ίδιος αρ. παραπεμπτικού με ανάπτυξη σε 
2 ή 3 σελίδες), πρέπει οπωσδήποτε να 
είναι πιασμένα με συνδετήρα, αλλιώς 
υπάρχει πιθανότητα να μην 
ψηφιοποιηθεί η 2η – 3η σελίδα εάν το 
παραπεμπτικό πέσει στο δείγμα ελέγχου. 
3. Λοιπά έγγραφα, όπου απαιτούνται με 
βάση την ΚΥΑ Β2β/οικ.38642/2016 
(ΦΕΚ/Β/1536/2016). 
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Προσοχή (ειδικά στους 
παραπέμποντες ιατρούς), τα 
παραπεμπτικά των εξετάσεων θα πρέπει 
να είναι εκτυπωμένα σε φύλλα Α4 και να 
μην φέρουν σημάδια-εκδορές στο πεδίο 
που είναι το barcode. 
 
Ιατρικές Επισκέψεις 
1. Το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών 
2. Τα έντυπα των επισκέψεων θα πρέπει 
να τοποθετούνται στο φάκελο / κούτα με 
ημερολογιακή σειρά εκτέλεσης και 
χωρίς συρραπτικό ή συνδετήρα. 
3. Λοιπά έγγραφα, όπου απαιτούνται με 
βάση την ΚΥΑ Β2β/οικ.38642/2016 
(ΦΕΚ/Β/1536/2016) 
Προσοχή: τα έντυπα των επισκέψεων θα 
πρέπει να είναι εκτυπωμένα μέσω της 
Η.ΔΙ.Κ.Α. από την εφαρμογή e-
prescription (ηλεκτρονικά) σε φύλλα 
Α4 και σε καμία περίπτωση 
χειρόγραφα. 
 
Ιδιωτικές κλινικές (εκτός ΚΑΑ- 
Κλειστής και Ημερήσιας Νοσηλείας, 
Ψυχιατρικών και Ιδιωτικών 
Παθολογικών Κλινικών που νοσηλεύουν 
χρόνια πάσχοντες) 
1. Το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών 
2. Τα παραστατικά της νοσηλείας ανά 
ΑΜΚΑ τοποθετημένα με ημερολογιακή 
σειρά με βάση το εξιτήριο (χωρίς 
συρραπτικά, αλλά με συνδετήρα), με 
αλφαβητική σειρά των ασφαλισμένων 
που έλαβαν την περίθαλψη ανά 
ημερομηνία εκτέλεσης 
3. Λοιπά έγγραφα, όπου απαιτούνται με 
βάση την ΚΥΑ Β2β/οικ.38642/2016 
(ΦΕΚ/Β/1536/2016) 
 
ΚΑΑ – Κλειστής και Ημερήσιας 
Νοσηλείας 
1. Το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών 
2. Τα παραστατικά της νοσηλείας ανά 
ΑΜΚΑ με αλφαβητική σειρά των 

ασφαλισμένων που έλαβαν την 
περίθαλψη - υποχρεωτικά να 
περιλαμβάνεται η ιατρική 
γνωμάτευση εισαγωγής (για Κ.Α.Α. – 
Κ.Ν.), ή παραπομπής (για Κ.Α.Α. – Η.Ν.) 
σε κάθε μήνα υποβολής (χωρίς 
συρραπτικά, αλλά με συνδετήρα). 
3. Λοιπά έγγραφα, όπου απαιτούνται με 
βάση την ΚΥΑ Β2β/οικ.38642/2016 
(ΦΕΚ/Β/1536/2016) 
 
Ψυχιατρικές Κλινικές και Ιδιωτικές 
Παθολογικές Κλινικές που 
νοσηλεύουν 
χρόνια πάσχοντες 
1. Το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών 
2. Το σύνολο των παραστατικών της 
νοσηλείας ανά ΑΜΚΑ, τοποθετημένα με 
αλφαβητική σειρά των ασφαλισμένων 
που έλαβαν την περίθαλψη. 
3. Λοιπά έγγραφα, όπου απαιτούνται με 
βάση την ΚΥΑ Β2β/οικ.38642/2016 
(ΦΕΚ/Β/1536/2016) 
 
ΜΧΑ - ΜΤΝ 
Τα πλήρη στοιχεία των συνεδριών 
ομαδοποιημένα ανά ΑΜΚΑ 
τοποθετημένα με αλφαβητική σειρά των 
ασφαλισμένων που έλαβαν την 
περίθαλψη. 
Λοιπά έγγραφα, όπου απαιτούνται με 
βάση την ΚΥΑ Β2β/οικ.38642/2016 
(ΦΕΚ/Β/1536/2016) 
Λοιπές υποβολές άλλων 
συμβεβλημένων παρόχων 
1. Το αντίστοιχο φορολογικό στοιχείο. 
2. Τα έγγραφα των ασφαλισμένων (όπου 
απαιτούνται) θα πρέπει να 
τοποθετούνται στο φάκελο / κούτα με 
αλφαβητική σειρά των ασφαλισμένων 
που έλαβαν την περίθαλψη και χωρίς 
συρραπτικό, μόνο με συνδετήρα. 
3. Λοιπά έγγραφα που απαιτούνται με 
βάση την ΚΥΑ Β2β/οικ.38642/2016 
(ΦΕΚ/Β/1536/2016) 
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Οι Πάροχοι για τις υποβολές τους 
οφείλουν να αποστέλλουν, το φυσικό 
αρχείο εντός προκαθορισμένου 
φακέλου στον οποίο θα έχει επικολληθεί 
εξωτερικά η ειδική ετικέτα που 
εκτυπώνει το e-ΔΑΠΥ, με κάθε υποβολή 
λογαριασμών του μήνα. 
Προσοχή! 
Κάθε υποβολή ξεχωριστά πρέπει να 
έχει επικολλημένο την ειδική ετικέτα 
και να είναι σε εμφανές εξωτερικό 
σημείο. 
 
Οι Πάροχοι που έχουν δύο υποβολές, 
π.χ. ιατροί με επισκέψεις και πράξεις, 
μπορούν να τις αποστείλουν μαζί 
(κάθε μία σε δικό της φάκελο) με την 
ειδική ετικέτα επικολλημένη 
εξωτερικά στον κάθε φάκελο, αρκεί 
οι δύο φάκελοι να είναι δεμένοι με 
σπαγκάκι και όχι με αυτοκόλλητη 
ταινία, με την πλευρά που θα φέρει το 
επικολλημένο έντυπο προς τα έξω (να 
φαίνεται ότι παραλαμβάνονται δύο 
υποβολές ώστε να πάρουν δύο 
αριθμούς πρωτοκόλλου). 
 
Οι διαστάσεις που πρέπει να έχουν οι 
φάκελοι είναι: 
Φάκελος: 
Έως 150 σελίδες: 23x33  
Περισσότερες σελίδες: 25x35 
 

Λόγω δυσκολιών που αντιμετώπισαν 
αρκετοί Πάροχοι, δεν υπάρχει η 
υποχρέωση αποστολής κιβωτίων 
συγκεκριμένων διαστάσεων και το 
κόστος ανασυσκευασίας το αναλαμβάνει 
ο ΕΟΠΥΥ. 
Κάνουμε μια νέα αρχή, όλοι μαζί 
προσπαθώντας για ένα καλύτερο 
μέλλον για όλους. Αφήσαμε πίσω τον 
πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, ο έλεγχος 
και η εκκαθάριση των δαπανών είναι 
πια γεγονός με αποτέλεσμα την 
πληρωμή για το σύνολο της δαπάνης. 
 
Για πληροφορίες ή απορίες σχετικά με τα 
ανωτέρω, παρακαλούμε επικοινωνήστε 
στα: 

 Για θέματα τεχνικής φύσεως και 
χρήσεως της εφαρμογής: 

 Διεύθυνση Πληροφορικής στο 
email: edapy@eopyy.gov.gr 

 Για θέματα επιχειρησιακής 
φύσεως και διαδικασιών, εκτός 
από αυτές που αφορούν στο 
πρωτόκολλο των υποβολών, 
Διεύθυνση Ελέγχου και 
Εκκαθάρισης στο email: 
d18@eopyy.gov.gr 
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Επιστολές Π.Σ.Φ. προς Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

 
 
 
Άμεση εξόφληση των οφειλόμενων 
ληξιπρόθεσμων οφειλών του Οίκου 
Ναύτου. 
 
 
Όπως γνωρίζετε οι ληξιπρόθεσμες 
οφειλές των παλιών ταμείων που 
εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ εκκρεμούν και 
δεν έχουν αποδοθεί στους 
συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές. 
Αυτό ισχύει και για τον Οίκο Ναύτου. 
 
Σε επικοινωνία του Προέδρου του Π.Σ.Φ 
με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οίκου 
Ναύτου δόθηκε η θετική διαβεβαίωση 
για την πλήρη εκκαθάριση των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών των 
συμβεβλημένων Φυσικοθεραπευτών. 
Ως εκ τούτου απομένει η εντολή από τον 
ΕΟΠΥΥ και η χρηματοδότηση για την 
απόδοση τους. 
 
Παρακαλούμε όπως προβείτε άμεσα στις 
απαραίτητες ενέργειες για την απόδοση 
των εν λόγω ποσών που εκκρεμούν όλα 
αυτά τα χρόνια. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Υποχρέωση ειδικής σφραγίδας 
Νοσοκομείου κατά την έκδοση 
παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας 
 

 
Επειδή κατά τον έλεγχο των 
παραπεμπτικών προέκυψαν διάφορα 
ζητήματα που αφορούν την υποχρεωτική 
ή όχι  ύπαρξη ειδικής σφραγίδας 
Δημόσιου Νοσοκομείου στα 
παραπεμπτικά φυσικοθεραπείας, 
παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε στα 
κάτωθι, με δεδομένο την απάντηση του 
ΕΟΠΥΥ που σας αποστέλλουμε, σύμφωνα 
με την οποία είναι περιττή η στρόγγυλη 
(ειδική) σφραγίδα Νοσοκομείου σε 
ηλεκτρονικά παραπεμπτικά : 

1) απαιτείται η ύπαρξη ειδικής 

σφραγίδας Νοσοκομείου κατά την 

έκδοση παραπεμπτικών φυσικο-

θεραπείας; 

2)   αν ναι από ποιές δημόσιες 

δομές πλην των Νοσοκομείων:  

α) απαιτείται και από τα εξωτερικά 

ιατρεία των νοσοκομείων;  

β) απαιτείται  ειδική σφραγίδα για 

παραπεμπτικά που εκδίδονται από 

Κέντρα Υγείας;  

γ) απαιτείται  ειδική σφραγίδα για 

παραπεμπτικά που εκδίδονται από δομές 

των ΠΕ.ΔΥ.; 
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Υπόμνημα του Π.Σ.Φ. για τα παραπεμπτικά των φυσικοθεραπευτών 

 

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

Του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύλλογος 

Φυσικοθεραπευτών» (ΠΣΦ-ΝΠΔΔ), που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Αλεξάνδρας, αριθμός 34 

και εκπροσωπείται νομίμως 

            

 

Δυνάμει του παρόντος υπομνήματος 

επιθυμούμε να αναδείξουμε ένα πρόβλημα 

που απασχολεί συγκεκριμένο αριθμό 

συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ 

εργαστηριούχων φυσικοθεραπευτών, 

προτείνοντας, παράλληλα την κατά το 

δυνατόν αμεσότερη λύση. 

 Ειδικότερα, κατ’εφαρμογή, μεταξύ 

άλλων, των ρυθμίσεων της υπ’αριθμ. 

Β2β/οικ. 38642/30-05-2016 Κοινής 

Απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών 

Υγείας και Οικονομικών (Έλεγχος και 

εκκαθάριση δαπανών συμβεβλημένων 

παρόχων υγείας, ΦΕΚ Β΄ 1536), είναι 

δυνατόν να προκύψουν για κάθε 

συμβεβλημένο πάροχο ποσά περικοπών, 

ήτοι μη αποδεκτών δαπανών, κατόπιν 

διενέργειας σχετικού δειγματοληπτικού 

ελέγχου.  

Πράγματι, ήδη πληροφορούμεθα ότι 

έχουν κριθεί ως μη αποδεκτές δαπάνες που 

υποβάλλονται από συμβεβλημένους 

φυσικοθεραπευτές, με αποτέλεσμα οι 

τελευταίοι να αδυνατούν να εισπράξουν την 

αμοιβή που τους αναλογεί για τις ήδη 

παρασχεθείσες υπηρεσίες τους προς τους 

ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. 

 Οι πλέον συνήθεις περιπτώσεις 

περικοπών προσδιορίζονται στην εκτέλεση 

παραπεμπτικών που δεν φέρουν την 

υπογραφή του ασφαλισμένου, στην εκ 

παραδρομής καταχώριση παραπεμπτικών 

άμεσα και δη προ της συμπλήρωσης του 

αριθμού των συνεδριών και στην εκτέλεση 

κατ’ οίκον συνεδριών φυσικοθεραπείας άνευ 

επισύναψης σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης 

στο οικείο παραπεμπτικό, η οποία, ωστόσο, 

απαιτείται κατά την δική μας ερμηνευτική 

εκδοχή μόνον στις ειδικές περιπτώσεις α’, β’ 

και γ’ του άρθρου 14 του Ενιαίου 

Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του 

ΕΟΠΥΥ. 
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Εις όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις 

φρονούμε ότι το πλέον κρίσιμο στοιχείο, που 

θα πρέπει να καθορίζει και την στάση του 

ΕΟΠΥΥ έναντι των συγκεκριμένων παρόχων, 

καθώς και την εν γένει αντιμετώπιση του 

ζητήματος της περικοπής υποβαλλόμενων 

δαπανών κατόπιν δειγματοληπτικού 

ελέγχου, είναι η εν τοις πράγμασι παροχή ή 

μη προς τους ασφαλισμένους των 

υπηρεσιών υγείας, που αντιστοιχούν στις 

υποβαλλόμενες δαπάνες. 

 Με άλλα λόγια, όταν είναι δυνατόν να 

αποδειχθεί, ότι ο συμβεβλημένος φυσικο-

θεραπευτής παρείχε πράγματι τις υπηρεσίες 

του σε ασφαλισμένο του ΕΟΠΥΥ, τότε είναι 

τουλάχιστον αδιανόητο να περικόπτεται και 

να λογίζεται ως μη αποδεκτή η δαπάνη ή 

άλλως η αξίωση του φυσικοθεραπευτή για 

την αμοιβή που αντιστοιχεί στις 

παρασχεθείσες υπηρεσίες του.  

 Επιπλέον, κατά το μέρος που η 

καταβολή της ως άνω αμοιβής αποτελεί 

δικαίωμα του συμβεβλημένου φυσικο-

θεραπευτή και συνάμα συμβατική 

υποχρέωση του ΕΟΠΥΥ, ο τελευταίος (ο 

ΕΟΠΥΥ) οφείλει να φέρει και το βάρος της 

απόδειξης προκειμένου περί δαπανών που 

κρίνονται ως μη αποδεκτές.  

 

 

 

 

 

Με άλλα λόγια ο ΕΟΠΥΥ οφείλει να 

διενεργεί κάθε αναγκαίο και πρόσφορο 

έλεγχο, ώστε να αποδεικνύει το αποδεκτόν ή 

μη μιας δαπάνης, με κύριο και αποκλειστικό 

γνώμονα την πραγματική παροχή της 

υπηρεσίας. 

Υπ’ αυτό το πρίσμα και με σκοπό την 

αποτελεσματική διασταύρωση στοιχείων ο 

ΕΟΠΥΥ δύναται κάλλιστα να αναζητεί, 

ακόμη και τηλεφωνικώς, εξηγήσεις ή 

διευκρινίσεις από ασφαλισμένους, οι οποίοι 

φέρονται δυνάμει σχετικών παραπεμπτικών 

ως αποδέκτες υπηρεσιών φυσικοθεραπείας 

από συγκεκριμένο πάροχο – συμβεβλημένο 

φυσικοθεραπευτή σε συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο.  

Η ως άνω προτεινόμενη μέθοδος 

ελέγχου είναι τουλάχιστον άμεση, ενώ 

οδηγεί στο πλέον ασφαλές συμπέρασμα περί 

της εν τοις πράγμασι παροχής ή μη των 

συγκεκριμένων φυσικοθεραπευτικών 

υπηρεσιών.  

Εξάλλου, επί όλων ανεξαιρέτως των 

παραπεμπτικών αναγράφεται τηλεφωνικός 

αριθμός των ασφαλισμένων, ενώ, 

λαμβανομένου υπόψη του αντικειμενικώς 

περιορισμένου όγκου των 

αμφισβητούμενων – μη αποδεκτών 

δαπανών, η προτεινόμενη μέθοδος ελέγχου 

αποβαίνει σχετικώς απλή και κυρίως άμεση.  
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Η λύση αυτή προτείνεται, ενόψει του 

ότι η αναζήτηση εκ μέρους των 

συμβεβλημένων φυσικοθεραπευτών του 

συνόλου των ασφαλισμένων, εις τους 

οποίους παρείχαν υπηρεσίες, με σκοπό την 

απόσπαση σχετικής υπευθύνου δηλώσεως 

περί της εν τοις πράγμασι παροχής 

υπηρεσιών, είναι τις περισσότερες  

φορές πρακτικώς ανέφικτη, τόσο στα 

μεγάλα αστικά κέντρα, όσο και σε 

μικρότερες τοπικές κοινωνίες.  

Εναλλακτικώς και σε περίπτωση 

άρνησης των υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ, όπως 

διενεργήσουν τηλεφωνικό έλεγχο και 

διασταύρωση στοιχείων με απευθείας 

επικοινωνία με τους ασφαλισμένους,  

 

 

 

 

 

 

 

 

προτείνεται η άνευ ετέρου αποδοχή των 

υποβαλλόμενων δαπανών, εφόσον 

συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του 

συμβεβλημένου παρόχου, ότι πράγματι 

παρείχε τις υπηρεσίες του σε συγκεκριμένο 

ασφαλισμένο. Σημειωτέον ότι σε μια τέτοια 

περίπτωση ο συμβεβλημένος φυσικο-

θεραπευτής αναλαμβάνει τον κίνδυνο και τις 

συνέπειες που απορρέουν από την υποβολή 

ψευδούς δηλώσεως ενώπιον μιας 

διοικητικής – δημόσιας αρχής. 

Ευελπιστώντας ότι οι υπηρεσίες θα εξεύρουν 

άμεση λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα, 

απεγκλωβίζοντας πολλούς παρόχους από το 

αδιέξοδο εις το οποίο έχουν πλέον περιέλθει 

με την περικοπή δαπανών, παραμένουμε 

στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε 

διευκρίνιση και περαιτέρω συνεργασία.   
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Άμεση αποκατάσταση του τεχνικού 
προβλήματος της ψηφιοποίησης των 
αρχείων για να πληρωθούν οι 
συμβεβλημένοι φυσικοθεραπευτές από 
τον ΕΟΠΥΥ 
 
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος φυσικοθεραπευτών 
λαμβάνει μεγάλο αριθμό καταγγελιών από 
τα μέλη του για το τεχνικό πρόβλημα που 
έχει προκύψει λόγω της ψηφιοποίησης των 
αρχείων που αφορούν παραπεμπτικά του 
μηνός Μαρτίου. Συγκεκριμένα τα αρχεία που 
ψηφιοποιήθηκαν και εστάλησαν στην 
συνέχεια στις Περιφερειακές Διευθύνσεις 
του ΕΟΠΥΥ προκειμένου να ελεγχθούν, δεν 
ανοίγουν. 
Η κατάσταση αυτή έχει ως συνέπεια τη μη 
πραγματοποίηση των απαραίτητων ελέγχων 
και εκκαθαρίσεων από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες πολλών Περιφερειακών 
Διευθύνσεων, με αποτέλεσμα να μην 
μπορούν να πληρωθούν οι φυσικο-
θεραπευτές. 
 
Ενόψει των ανωτέρω παρακαλούμε για την 
άμεση επίλυση του τεχνικού προβλήματος 
και την οριστική αποπληρωμή των 
δεδουλευμένων των φυσικοθεραπευτών 
μελών μας.  
 
Τέλος θέλουμε να μας πληροφορήσετε την 
εταιρεία η οποία έχει αναλάβει και διενεργεί 
την ψηφιοποίηση των παραπεμπτικών 
καθώς και τις εταιρείες που εμπλέκονται 
στην όλη διαδικασία που αφορά την 
ψηφιοποίηση-αποστολή αρχείων-
προκειμένου να εμφανιστούν τα αρχεία στην 
ειδική εφαρμογή στις περιφερειακές 
διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ.  
 

Διαδικασία αποστολής των παρα-
πεμπτικών στο κέντρο εκκαθάρισης του 
ΕΟΠΥΥ  

Όπως γνωρίζετε, έχουν αποσταλεί στους 
παρόχους νέες οδηγίες σχετικά με τη 
διαδικασία αποστολής των παραπεμπτικών 
στο κέντρο εκκαθάρισης του ΕΟΠΥΥ, σε νέα 
διεύθυνση (δείτε εδω τη σχετική 
ανακοίνωση). 

Μετά από επικοινωνία του Προέδρου του 
Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών 
κύριου Λυμπερίδη Πέτρου με τον διευθυντή 
εκκαθάρισης του ΕΟΠΥΥ, προέκυψαν τα 
ακόλουθα: 
Η τακτοποίηση των παραπεμπτικών μέσα 
στο φάκελο αποστολής αλφαβητικά και ανά 
ημερομηνία εκτέλεσης, γίνεται για να 
διευκολυνθεί η αναζήτηση των 
παραπεμπτικών κατά το σκανάρισμα, καθώς 
η επιλογή του δείγματος από το 
αυτοματοποιημένο σύστημα γίνεται 
ονομαστικά και όχι αριθμητικά. Δηλαδή, το 
σύστημα για το δείγμα επιλέγει ονόματα και 
προκειμένου να αναζητηθούν τα 
παραπεμπτικά πρέπει να τακτοποιούνται 
κατά τον παραπάνω τρόπο μέσα στο 
φάκελο. 
Η οδηγία, δεν αφορά τον τρόπο 
καταχώρησης μέσα στο e-dapy που συνεχίζει 
να γίνεται όπως γινόταν μέχρι σήμερα. 
Ανακοίνωση για εκπρόθεσμες υποβολές 
ΕΟΠΥΥ  
Ενημερώνουμε τους συμβεβλημένους 
φυσικοθεραπευτές με τον ΕΟΠΥΥ, που έχουν 
σε εκκρεμότητα εκπρόθεσμες υποβολές οι 
οποίες δεν έχουν αποδοθεί, να στείλουν στο 
e-mail του Συλλόγου: ppta@otenet.gr, 
αίτηση σκαναρισμένη και υπογεγραμμένη 
στην οποία θα απευθύνετε προς τον 
Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ και θα περιλαμβάνει τα 
στοιχεία του παρόχου. 
Θα πρέπει να τονιστεί οτι στην ενυπόγραφη 
αίτηση την οποία θα συντάσσει ο 
συμβεβλημένος πάροχος θα πρέπει να 
αναφέρονται όλα τα ατομικά του στοιχεία 
(ονοματεπώνυμο, κωδικός εγκατάστασης , 
αριθμό υποβολής,  και ΠΕ.ΔΙ στην οποία έχει 
κατατεθεί) καθώς επίσης και ποιο μήνα 
αφορά, επίσης στην αίτηση θα γίνεται 
αναφορά των (σοβαρών) λόγων για τους 
οποίους δεν έγινε εμπρόθεσμα η κατάθεση 
(π.χ ασθένεια κλπ). 
Οι αιτήσεις αυτές θα στέλνονται μαζικά από 
τον Π.Σ.Φ. 
Όσοι έχουν ήδη αποστείλει αιτήσεις, 
παρακαλούνται  να επικοινωνούν με την 
γραμματεία του Π.Σ.Φ. 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 
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Ενημέρωση για την συνάντηση 
ενημέρωσης του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ 
με τον Α΄ Αντιπρόεδρο του ΠΣΦ  
 
Την Τετάρτη 17/8 ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κ. 

Μπερσίμης κάλεσε για ενημέρωση τους 

παρόχους. 

Το αντικείμενο της ενημέρωσης είχε να κάνει 

με την πορεία εκκαθάρισης των υποβολών , 

την απόδοση των ληξιπρόθεσμων οφειλών 

,παρακράτηση rebate & clawback και άλλα. 

Τον Π.Σ.Φ εκπροσώπησε ο Α΄ Αντιπρόεδρος 

Σπύρος Ρουμελιώτης. 

 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ-ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

 

Ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ ενημέρωσε για την 

πορεία εκκαθάρισης των μηνών Ιαν-Φεβ και 

Μαρτίου και ενημέρωσε για την ημερομηνία 

έναρξης της εκκαθάρισης του Απριλίου η 

οποία θα είναι η 29η Αυγούστου 2016.                                                                                                                

Τέθηκε από τον Α΄ Αντιπρόεδρο το ζήτημα 

της καθυστέρησης σε περιπτώσεις όπου τα 

αρχεία δεν ανοίγουν και αυτές είναι αρκετές 

, ο Πρόεδρος υποσχέθηκε ότι θα 

καταβάλλονται συνεχώς περισσότερες 

προσπάθειες για την επίλυσή τους. 

Στο νέο κέντρο εκκαθάρισης προωθείτε 

διαγωνισμός για να ανατεθεί η ψηφιοποίηση 

σε εταιρεία η οποία θα έχει την υποχρέωση 

να διεκπεραιώνει το έργο σε συντομότερο 

χρόνο και με συγκεκριμένες προδιαγραφές. 

Στόχος της διοίκησης είναι να 

εκκαθαριστούν μέχρι τέλος του έτους 

τουλάχιστον άλλοι 5 μήνες (Απρ-Μάιος-

Ιουν-Ιουλ-Αυγ).                                                                                                                   

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος του Π.Σ.Φ τόνισε στον 

Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ ότι θα πρέπει η νέος 

τρόπος εκκαθάρισης να περιορίσει τις 

καθυστερήσεις «λόγω τεχνικών ζητημάτων» 

στο 0% για να θεωρηθεί επιτυχημένος. 

 

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

Από τον Α΄ Αντιπρόεδρο του Π.Σ.Φ τέθηκε το 

θέμα της εξέτασης των ενστάσεων σε 

συντομότερο χρόνο και την ενιαία 

αντιμετώπιση ομοειδών περιπτώσεων. 

Η ενημέρωση της διοίκησης είναι ότι από 

τον Οκτώβριο η διαδικασία των πιθανών 

ενστάσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά για την 

γρηγορότερη διεκπεραίωση αυτών. 

Επίσης μέχρι 15 Οκτ 2016 θα έχει 

ολοκληρωθεί η διαδικασία τυχαιοποίησης 

του ελέγχου, δηλ, ο ψηφιακός έλεγχος της 

κάθε περιοχής δεν θα γίνεται στην τοπική 

ΠΕΔΙ αλλά σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, 

ώστε να διασφαλιστεί η ισομερής 

κατανομήτου βάρους της διαδικασίας. 

Για την διαδικασία κατάθεσης 

δικαιολογητικών κατά την ένσταση αρκεί η 

κατάθεση δικαιολογητικών για 5 ασθενείς 

,δηλαδή αν το δείγμα ελέγχου ήταν για χ 

παραπεμπτικά και προέκυψε πρόβλημα σε 7 

,τότε αρκεί η κατάθεση 

δικαιολογητικών  για τα 5. Αν είναι λιγότερα 

από 5 τότε απαιτείται προσκόμιση για όλα. 

Δηλαδή αν τα απορριπτέα παραπεμπτικά 

είναι πάνω από πέντε(5) ,τότε απαιτείται 

κατάθεση δικαιολογητικών μόνο 

για  πέντε(5) και όχι για όλα. 
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CLAWBACK 
 
Από τον Απρίλιο και σε βάθος 21 μηνών θα 
παρακρατείτε το rebate & clawback β’ 
εξαμήνου του 2015 και clawback α’ 
εξαμήνου του 2016 με ποσοστό 10-20 % σε 
κάθε μηνιαία πληρωμή και ανάλογα την 
επιστροφή του καθενός. 
Εδώ να σημειωθεί ότι η υπέρβαση του α΄ 
εξαμήνου είναι περίπου 12 εκ. ευρώ , αυτό 
σημαίνει υπέρβαση 35% ή με τον τρόπο που 
εφαρμόζεται η επιστροφή του clawback 
(μηνιαία) και επιστροφή καθαρών ποσών 
(αφαιρούμενων φόρου 20%) θα φτάσει 
συνολικά κοντά στο 40%. 
Είναι γνωστό ότι η επιστροφή υπολογίζεται 
για κάθε μήνα. 
Π.Χ ο Μάρτιος που έχει αυξημένη δαπάνη ( 
8.168.000) και επιτρεπτή δαπάνη 5.666.000, 
έχει υπέρβαση 2.502.000 ευρώ, αυτό 
σημαίνει ότι τον Μάρτιο η οριζόντια 
επιστροφή του κάθε παρόχου θα είναι 50%.  
Σημειώνεται ότι με το ίδιο ποσό 
κατατεθειμένης δαπάνης σε 2 
διαφορετικούς μήνες μπορεί να υπάρχει 
διαφορετικό ποσό clawback, γιατί η 
επιστροφή εξαρτάται από την συνολική 
κατατεθειμένη μηνιαία δαπάνη και όχι την 
ατομική. 
Μπορεί να υπολογίσει κανείς την ατομική 
του επιστροφή αν λάβει υπόψιν τα μηνιαία 
ποσά της συνολικής κατατεθειμένης 
δαπάνης που είναι καθαρά με αφαιρούμενο 
το rebate: 
Ιανουάριος : 8.766.687 (στον Ιανουάριο δεν 
έχει αφαιρεθεί πλήρως το rebate) 
Φεβρουάριος: 7.828.591 
Μάρτιος : 8.168.053 
Απρίλιος: 7.875.009 
Μάιος: 7.316.654  
Και την επιτρεπτή δαπάνη που είναι : 
5.666.666 ευρώ. 
Φαίνεται ότι η επιστροφή για το 2016 θα 
είναι δυσθεώρητη και καταστροφική για τον 
κλάδο.  
Αν δεν ενισχυθεί ο προϋπολογισμός και εάν 
δεν μπουν νέα δεδομένα με την εφαρμογή 
της νέας σύμβασης και του νέου ΕΚΠΥ . 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ 

 
Η ενημέρωση του Προέδρου για την πορεία 
αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων έλαβε 
την μορφή «σκωτσέζικου ντούζ» καθώς η 
υπόσχεση για άμεση αποπληρωμή φαίνεται 
να σκοντάφτει τόσο στην αδυναμία των 
παλαιών ταμείων να εκκαθαρίσουν τις 
ληξιπρόθεσμες οφειλές ,όσο και στον ίδιο 
τον ΕΟΠΥΥ που μάλλον εμφανίζει αδυναμία 
να εκκαθαρίσει τα ληξιπρόθεσμα του ΟΠΑΔ.                         
Ο ΠΣΦ είχε τονίσει εδώ και μήνες ότι οι 
υπηρεσίες δεν έκαναν ΚΑΜΙΑ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ για να προχωρήσουν στην 
απόδοση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και 
τώρα ίσως βρεθούμε σε κίνδυνο να χαθούν 
τα χρήματα που έχουν δοθεί από τους 
δανειστές λόγω της αδράνειας και της 
ανικανότητας της Ελληνικής διοίκησης που 
ΕΧΕΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΜΟΝΟΝ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ 
ΕΙΣΠΡΑΤΕΙ. 

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ 10% ΕΟΠΥΥ 
 
Τα οφειλόμενα του ΕΟΠΥΥ (10% ) δεν 
πρόκειται να εκκαθαριστούν πριν το 2017 
κάτι που παραπέμπει στις καλένδες την 
ελπίδα για γρηγορότερη απόδοση, 
διαβλέπουμε έντονα την πιθανότητα 
δημιουργίας νέας γενιάς ληξιπρόθεσμων 
οφειλών. Ο ΕΟΠΥΥ αποδεικνύει για άλλη μια 
φορά ότι «κυνηγάει την ουρά του» και το 
μάρμαρο πληρώνουν συνεχώς οι 
συμβεβλημένοι πάροχοι, στην πλάτη των 
οποίων ασκείται η κοινωνική πολιτική του 
κράτους. 
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό από κάθε 
λογικά σκεπτόμενο άνθρωπο αυτό δεν 
μπορεί να συνεχίζεται εσαεί.  

Τέλος, με την ευκαιρία της συνάντησης ο Α΄ 
Αντιπρόεδρος του Π.Σ.Φ έθεσε και ζητήματα 
προϋπολογισμού ,ΕΚΠΥ και σύμβασης για τα 
οποία υπήρξε υπόσχεση προγραμματισμού 
συνάντησης της διοίκησης του Π.Σ.Φ με την 
διοίκηση του ΕΟΠΥΥ. 
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Θέματα ΟΑΕΕ 

Επανένταξη οφειλετών του ΟΑΕΕ σε καθεστώς ρύθμισης Ν.4321/2015 

(ρύθμιση χρεών σε 100 δόσεις)  
 

'Έγγραφο του ΟΑΕΕ δίνει τη δυνατότητα 

επανένταξης στη ρύθμιση των 100 δόσεων σε 

όσους την έχασαν λόγω μη εμπρόθεσμης 

καταβολής είτε των τρεχουσών τους εισφορών 

είτε της μηνιαίας, εφόσον έχουν ενεργήσει 

εμπρόθεσμα για την καταβολή τους και δεν 

έχουν άμεση ευθύνη για την μη 

πραγματοποίηση/ολοκλήρωση της πληρωμής.  

Αναλυτικά το έγγραφο αναφέρει τα 

εξής : «Επανένταξη οφειλετών σε καθεστώς 

ρύθμισης Ν.4321/2015.» Όπως είναι γνωστό, 

με τη διάταξη του άρθρου 28 του Ν.4321/2015 

(ΦΕΚ 32 ΤΑ /21.3.2015), όπως ισχύει, περί 

«Ρυθμίσεων για την επανεκκίνηση της 

Οικονομίας», θεσπίστηκε μεταβατικό πλαίσιο 

ρύθμισης ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών 

οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής 

Ασφάλισης, πλην ΝΑΤ. Από τη μέχρι σήμερα 

διαχείριση, επεξεργασία και αξιολόγηση των 

στοιχείων διατηρησιμότητας ρυθμίσεων 

Ν.4321/2015, διαπιστώνεται ότι σημαντικός 

αριθμός διακόπτεται λόγω μη πληρωμής 

εισφοράς ή δόσης ενώ οι ασφαλισμένοι – 

οφειλέτες έχουν ενεργήσει εμπρόθεσμα για 

την καταβολή τους και δεν έχουν άμεση 

ευθύνη για την μη πραγματοποίηση 

/ολοκλήρωση της πληρωμής.  

Η διερεύνηση και αξιολόγηση των 

πραγματικών περιστατικών διακοπής στις 

περιπτώσεις αυτές, εμπίπτει στο πλαίσιο της 

διοικητικής ευθύνης και συνάδει με τις αρχές 

της χρηστής διοίκησης και της εξυπηρέτησης 

του πολίτη. Για την αξιολόγηση θα πρέπει να 

λαμβάνεται σωρευτικά υπόψη:  

 Η αποδεδειγμένη πρόθεση 

εμπρόθεσμης καταβολής (εμπρόθεσμη 

συναλλαγή) της εισφοράς ή δόσης/ων που 

προκάλεσαν την διακοπή.  

 Η αιτία που προκάλεσε το 

διακοπτικό γεγονός, η οποία πρέπει να 

συνδέεται με λάθη, παραλείψεις ή 

δυσλειτουργίες του εισπρακτικού μηχανισμού 

για τις οποίες δεν έχει άμεση ευθύνη ο 

ασφαλισμένος – οφειλέτης.  

Εφόσον πληρούνται οι προ-

αναφερόμενες προϋποθέσεις παρέχεται 

δυνατότητα επανένταξης σε καθεστώς 

ρύθμισης Ν.4321/2015, αφού καταβληθεί το 

σύνολο των απαιτητών εισφορών και δόσεων 

που θα έπρεπε να είχαν πληρωθεί, αν η 

ρύθμιση δεν είχε διακοπεί.  

Για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση των 

περιπτώσεων αυτών από τις Περιφερειακές 

Υπηρεσίες, δίνονται οι πιο κάτω διευκρινίσεις – 

οδηγίες:  

 Δυνατότητα επανένταξης 

παρέχεται σε ασφαλισμένους που είχαν 

υπαχθεί στη ρύθμιση Ν.4321/2015 (καταβολή 

1ης δόσης). Το αίτημα επανένταξης 

υποβάλλεται άπαξ εντός τριών (3) μηνών από 

την απώλεια της ρύθμισης.  

 Το αίτημα περιλαμβάνει τις 

αιτιάσεις του ασφαλισμένου – οφειλέτη για τη 

μη εκτέλεση της πληρωμής και την επιθυμία 

του για επανένταξη και συνοδεύεται από 

δικαιολογητικά – παραστατικά που 

αποδεικνύουν την εμπρόθεσμη ενέργεια 

καταβολής και την ανάληψη, ενδεχομένως, της 

ευθύνης για την μη πραγματοποίησή της (π.χ. 

Βεβαίωση Τραπεζικού Ιδρύματος, αποδεικτικά 

κατάθεσης κ.τ.λ.).  
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Ως προς τις τρέχουσες εισφορές, 

ημερομηνία απώλειας θεωρείται η επόμενη 

της ημερομηνίας λήξης εμπρόθεσμης 

πληρωμής της τρέχουσας εισφοράς που 

προκάλεσε την απώλεια. (Π.χ για το 5ο δίμηνο 

2015 η 01/12/2015).  

Ως προς τις δόσεις, ημερομηνία 

απώλειας θεωρείται η επόμενη της 

ημερομηνίας εμπρόθεσμης πληρωμής της 

δόσης που προκάλεσε την απώλεια. (π.χ για τη 

δόση της 31/12/2015 η 01/01/2016). - 

Συντάσσεται έγγραφο με το πλήρες ιστορικό 

της περίπτωσης, στο οποίο οπωσδήποτε θα 

συμπεριλαμβάνονται: η ένταξη του 

ασφαλισμένου στη ρύθμιση (αρ. πρωτ. και 

ημερομηνία), πληρωμές εισφορών και δόσεων 

πριν την απώλεια, τα δικαιολογητικά που 

έχουν κατατεθεί, αιτιολόγηση της 

απορριφθείσας πληρωμής και η γνώμη του 

Προϊστάμενου του Τμήματος.  

Το έγγραφο διαβιβάζεται αυθημερόν 

στον αρμόδιο Προϊστάμενο Περιφερειακής 

Διεύθυνσης και ζητείται η γνώμη του. (Δεν 

είναι υποχρεωτική η αποστολή των 

δικαιολογητικών – εφόσον το έγγραφο είναι 

πλήρως αιτιολογημένο - εκτός αν ζητείται από 

τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης.) - Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 

αξιολογεί, κατά τα προαναφερόμενα, την 

πρόθεση εμπρόθεσμης πληρωμής και την αιτία 

μη πραγματοποίησής της και διατυπώνει 

εγγράφως τη γνώμη του. - Εφόσον η γνώμη του 

Προϊστάμενου είναι θετική για επανένταξη, το 

αίτημα καταχωρείται στην εφαρμογή 

ρυθμίσεων Ν.4321/2015, στην οποία έχουν 

γίνει οι απαραίτητες παρεμβάσεις (συν/να 

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ), αφού η ρύθμιση έχει τεθεί 

σε κατάσταση “προσωρινής” διακοπής.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια, καλείται ο ασφαλισμένος 

να εξοφλήσει:  

α. Τις ληξιπρόθεσμες τρέχουσες 

εισφορές (με τις αντίστοιχες αποδείξεις 

πληρωμής) και  

β. τις απλήρωτες – απαιτητές δόσεις 

συμπεριλαμβανομένης και της τρέχουσας 

(δημιουργείται μια ενιαία απόδειξη 

πληρωμής).  

Η εξόφληση πραγματοποιείται εντός 

πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την 

ημερομηνία καταχώρησης του αιτήματος στην 

μηχανογραφική εφαρμογή. Προσοχή! Θα 

πρέπει να επισημαίνεται στους ασφαλισμένους 

η υποχρέωση εμπρόθεσμης καταβολής των 

τρεχουσών εισφορών από την ημερομηνία 

καταχώρησης του αιτήματος στην εφαρμογή 

και εφεξής.  

Μετά την επανένταξη, οι υπόλοιπες 

δόσεις καταβάλλονται μέσω πάγιας εντολής, 

κατά τα γνωστά. Προκειμένου να αποτρέπονται 

νέες απώλειες ρυθμίσεων, είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό να ενημερώνονται οι ασφαλισμένοι 

που επανεντάσσονται για:  

1. Την ανάθεση πάγιας εντολής 

χωρίς ανώτατο όριο χρέωσης, 

2. την πίστωση του λογαριασμού 

από την προηγούμενη ημέρα, 

3. την εγγραφή στις Ηλεκτρονικές 

Υπηρεσίες του Οργανισμού ώστε να 

παρακολουθούν την πορεία της ρύθμισης 

μέσω του Ατομικού Λογαριασμού, 

4. την έγκαιρη κατάθεση 

δικαιολογητικών που μεταβάλλουν την 

ασφαλιστική τους κατάσταση (π.χ. εξαίρεση 

από την ασφάλιση, απαλλαγή κλάδου υγείας 

κ.τ.λ.). 
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Οι όροι καθυστέρησης δόσεων (τρεις 

καθυστερήσεις ανά έτος) εξετάζονται εξαρχής 

μετά την επανένταξη.  

Απωλεσθέν δικαίωμα κατάταξης σε 

κατώτερη κατηγορία ασκείται εκ νέου μετά την 

επανένταξη, εφόσον πληρούνται οι όροι και 

προυποθέσεις.  

Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης του 

Προϊστάμενου, ενημερώνεται ο ασφαλισμένος 

με πληροφοριακό έγγραφο για τους λόγους 

απόρριψης του αιτήματος.  

Ασφαλισμένοι που θα απωλέσουν την 

ρύθμιση μετά την 2/8/16 ακολουθούν την 

τρίμηνη προθεσμία υποβολής αίτησης (πρώτο 

διακοπτικό γεγονός : μη καταβολή δόσης/εων 

την 31/8/16).  

 

 

 

 

 

 

 

Ασφαλισμένοι που απώλεσαν την 

ρύθμιση έως την 2/8/16 έχουν δυνατότητα 

υποβολής αίτησης επανένταξης έως 31/10/16 

(συμπεριλαμβάνονται: δόση/εις ή εισφορά με 

ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής 1/8/16). 

Αιτήσεις που , ενδεχομένως, έχουν υποβληθεί 

επανεξετάζονται σύμφωνα με το παρόν.  

 

Με ευθύνη των Προϊστάμενων 

Περιφερειακών Διευθύνσεων και Τμημάτων να 

λάβει γνώση το προσωπικό των Υπηρεσιών και 

να ακολουθείται στο εξής η προβλεπόμενη 

διαδικασία. 
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Θέματα εργαζομένων δημόσιων δομών 
 
 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 69  
«Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα». 
 

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

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

Άρθρο 4 
Προϋποθέσεις αναγνώρισης προ-
ϋπηρεσίας 
 
Η προϋπηρεσία πρέπει: 
α) να έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση του 
βασικού τίτλου σπουδών της κατηγορίας / 
εκπαιδευτικής βαθμίδας, στην οποία 
υπηρετεί ο υπάλληλος κατά το χρόνο της 
ένταξης, και μετά την απόκτηση της άδειας 
άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή 
απαιτείται, 
β) να είναι συναφής σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 5. 
 
Άρθρο 5 
Συνάφεια αντικειμένου προϋπηρεσίας 
 
Η συνάφεια του αντικειμένου της 
προϋπηρεσίας κρίνεται σε σχέση με τα 
αντικείμενα, στα οποία απασχολούνται οι 
υπάλληλοι ή είναι δυνατόν κατά τις 
οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους να 
απασχοληθούν. 
 
Άρθρο 6 
Διαδικασία αναγνώρισης προϋπηρεσίας 
εκτός Δημοσίου τομέα 
 
1. Προκειμένου να αναγνωριστεί η 
προϋπηρεσία του άρθρου 2, ο 
ενδιαφερόμενος υπάλληλος υποβάλλει 
αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση 
Προσωπικού, όπου ανήκει οργανικά. Η 
αίτησή του, προκειμένου να εξεταστεί, 
πρέπει να συνοδεύεται από τα αναφερόμενα 
στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος 
άρθρου δικαιολογητικά. 
Αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας του 
άρθρου 2 μπορεί να υποβληθεί και σε 
περίπτωση μετάταξης σε άλλο κλάδο ή σε 
άλλη υπηρεσία, εφόσον η προϋπηρεσία αυτή 
δεν έχει ήδη αναγνωριστεί. Οι έννομες 
συνέπειες που απορρέουν από την 
αναγνώριση προϋπηρεσίας του άρθρου 2 δεν 
αίρονται σε περίπτωση υπηρεσιακής 
μεταβολής του υπαλλήλου. Οι αιτήσεις 
αναγνώρισης παραπέμπονται στο αρμόδιο 
υπηρεσιακό συμβούλιο εντός μηνός από την 
υποβολή τους στην αρμόδια Διεύθυνση 
Προσωπικού. 
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2. Τα δικαιολογητικά για τους ασκούντες 
ελευθέριο επάγγελμα και όσους 
απασχολούνται με έμμισθη εντολή είναι τα 
ακόλουθα: 
α) Βεβαίωση από το οικείο επαγγελματικό 
Επιμελητήριο ή Σύλλογο, από την οποία να 
προκύπτει η ιδιότητα του μέλους και η 
διάρκειά της, εφόσον η ιδιότητα αυτή είναι 
υποχρεωτική για την άσκηση του 
επαγγέλματος. 
β) Εφόσον η ιδιότητα του μέλους 
επαγγελματικού Επιμελητηρίου ή Συλλόγου 
δεν είναι υποχρεωτική για την άσκηση του 
επαγγέλματος, προσκομίζεται άδεια άσκησης 
επαγγέλματος ή βεβαίωση από την αρμόδια 
διοικητική αρχή ότι πληρούνται οι νόμιμες 
προϋποθέσεις για την άσκηση του 
αντίστοιχου επαγγέλματος ή επαγγελματική 
ταυτότητα, καθώς και βεβαίωση του οικείου 
ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να 
προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης. 
γ) Εφόσον η άδεια άσκησης επαγγέλματος ή 
η επαγγελματική ταυτότητα ή η έκδοση 
βεβαίωσης της περίπτωσης (β) δεν 
προβλέπονται, προσκομίζεται βεβαίωση του 
οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία 
να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης 
καθώς και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα και 
στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει 
αποδεδειγμένα η προϋπηρεσία, η διάρκεια 
και η συνάφειά της σύμφωνα με το άρθρο 5. 
Ως στοιχεία που μπορεί να προσκομίσει ο 
αιτών υπάλληλος αναφέρονται ενδεικτικά τα 
ακόλουθα: συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή 
έργου, βιβλία του ΚΒΣ, δελτία απόδειξης 
παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια παροχής 
υπηρεσιών, περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ. 
δ) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού 
φορέα από την οποία να προκύπτει ότι έχουν 
καλυφθεί όλες οι προς αυτόν ασφαλιστικές 
εισφορές του υπαλλήλου για το χρονικό 
διάστημα που επιχειρείται να αναγνωριστεί 
ως προϋπηρεσία κατά τις διατάξεις του 
παρόντος. 
3. Τα δικαιολογητικά για τους παρέχοντες 
μισθωτή υπηρεσία είναι τα ακόλουθα: 
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση 
από την αρμόδια διοικητική αρχή ότι 
πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την 
άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος ή 

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

ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

 

Όπως είναι ήδη γνωστό, από τις 13-

07-2016 έχουν τεθεί σε ισχύ οι ρυθμίσεις του 

ΠΔ 69/2016 περί της αναγνώρισης 

προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα (ΦΕΚ 

Α΄ 127). Με το συγκεκριμένο ΠΔ τίθενται οι 

όροι και οι προϋποθέσεις για την 

αναγνώριση αποδεδειγμένης και μη 

δημόσιας προϋπηρεσίας με σκοπό την 

βαθμολογική ένταξη. Εκ των ως άνω 

ρυθμίσεων και δη αυτών του άρθρου 6, 

προβλέπεται η υποβολή σχετικής αίτησης 

από κάθε ενδιαφερόμενο υπάλληλο, χωρίς, 

όμως, να τίθεται κάποια αποκλειστική 

προθεσμία, εντός της οποίας θα πρέπει 

οπωσδήποτε να υποβληθούν οι αιτήσεις.  

Με άλλα λόγια, το ΠΔ 69/2016 

απονέμει το δικαίωμα αναγνώρισης χρόνου 

προϋπηρεσίας στους δημοσίους υπαλλήλους, 

χωρίς να προσδιορίζει κάποια καταληκτική 

ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων, μετά 

το πέρας της οποίας καθίσταται ανέφικτη η 

απόλαυση του συγκεκριμένου δικαιώματος. 

Κατά συνέπεια, με βάση τις διατάξεις του ΠΔ 

69/2016, η αίτηση για την αναγνώριση του 

χρόνου προϋπηρεσίας δύναται να υποβληθεί 

οποτεδήποτε. 

Η παρατήρηση αυτή λαμβάνει χώρα 

ενόψει της έκδοσης της υπ’αριθμ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2365/οικ.21426/09-08-

2016 Εγκυκλίου της Διεύθυνσης Διαχείρισης 

Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου 

Εσωτερικών & Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, η οποία αναφέρει, μεταξύ 

άλλων, τα εξής χαρακτηριστικά : «Δεδομένης 

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

επιλογής Προϊσταμένων του ν.4369/2016 και 

ιδίως την επιλογή Προϊσταμένων Γεν. 

Δ/νσεων κατά την πρώτη φάση, 

παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι 

να καταθέσουν τις σχετικές αιτήσεις 

αναγνώρισης προϋπηρεσίας μέχρι και την 

31η Αυγούστου και σε κάθε περίπτωση το 

συντομότερο δυνατό, έτσι ώστε να υπάρχει 

επαρκής χρόνος επεξεργασίας αυτών από τα 

αρμόδια όργανα». 

Εκ των ανωτέρω προβλέψεων της 

επίμαχης Εγκυκλίου ουδόλως δύναται να 

συναχθεί επιχείρημα, ότι για την υποβολή 

των αιτήσεων τίθεται ως αποκλειστική 

προθεσμία η 31η-08-2016 και μετά την 

πάροδο αυτής οι αιτήσεις θα απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες ένεκα εκπροθέσμου 

υποβολής των. Κι αυτό γιατί εκ της 

διατυπώσεως των ανωτέρω προκύπτει 

ευχερώς, ότι οι ενδιαφερόμενοι απλώς 

παρακαλούνται να καταθέσουν τις αιτήσεις 

μέχρι τις 31-08-2016, ή άλλως το 

συντομότερον δυνατό. 

Εξάλλου, και σε κάθε περίπτωση, θα 

ήταν νομικώς αδιανόητο μια Εγκύκλιος να 

τροποποιεί το γράμμα ενός ΠΔ και να θέτει 

χρονικούς περιορισμούς στην απόλαυση 

δημόσιων δικαιωμάτων.  

Συμπερασματικά, η εν λόγω 

Εγκύκλιος απλώς παρακαλεί τους 

ενδιαφερομένους υπαλλήλους και 

υποδεικνύει ως καλύτερη λύση την υποβολή 

των αιτήσεων μέχρι τις 31-08-2016. Αυτό 

πρακτικώς σημαίνει, ότι οι αιτήσεις 

δύνανται να υποβάλλονται και μετά την 

πάροδο της επίμαχης ημερομηνίας, ενώ τα 

οικεία υπηρεσιακά συμβούλια θα είναι 

υποχρεωμένα να τις εξετάζουν.   
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ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 

Ο Π.Σ.Φ. απέστειλε έγγραφο προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή και τον Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης κ. Ιωάννη Μπαλάφα για την διεκδίκηση του επιδόματος επικίνδυνης και 

ανθυγιεινής απασχόλησης των φυσικοθεραπευτών στις δημόσιες δομές: 

 

Ενόψει της από 26-08-2016 θέσεως σε 

δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του 

σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών 

& Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με τίτλο 

«ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 

Ο.Τ.Α., ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ 

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», έχουμε να 

παρατηρήσουμε τα εξής. 

 Στο άρθρο 53 παρ. 1 του επίμαχου 

νομοσχεδίου ορίζεται, ότι «στους μονίμους 

και δοκίμους υπαλλήλους και υπαλλήλους με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

και ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. – Ι.Δ.Ο.Χ.) των 

Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ., 

Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Υ.Α. αυτών χορηγείται το 

επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής 

εργασίας του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 

4024/2011 με την επιφύλαξη της 

επικείμενης ευθυγράμμισης του σχετικού 

καθεστώτος με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή 

νομοθεσία έως τις 31-12-2017. Το ποσό του 

επιδόματος για τους ανωτέρω υπαλλήλους 

ορίζεται, ανά κατηγορία, ως εξής : 

α) Κατηγορία Α΄ σε εκατόν πενήντα (150) 

ευρώ, μηνιαίως. 

β) Κατηγορία Β΄ σε εβδομήντα (70) ευρώ, 

μηνιαίως. 

γ) Κατηγορία Γ΄ σε τριάντα πέντε (35) ευρώ, 

μηνιαίως». 

Περαιτέρω, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2 εδάφιο α΄ του ως άνω άρθρου 

53 ορίζεται ότι, «Στην κατηγορία Α΄ 

περιλαμβάνονται το προσωπικό που 

απασχολείται στην εποπτεία καθαριότητας, 

σε συνεργεία απολύμανσης, οι απολυμαντές, 

οι εργάτες και τεχνίτες βιολογικού 

καθαρισμού, οι νοσηλευτές και νοσοκόμοι 

καθώς και οι εργάτες καθαριότητας 

δημοτικών νεκροταφείων». 

Ενόψει των ανωτέρω θεωρούμε ότι 

μεταξύ των δικαιούχων της Κατηγορίας Α΄ 

του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής 

εργασίας θα πρέπει να συμπεριληφθούν 

οπωσδήποτε και οι φυσικοθεραπευτές, οι 

οποίοι έχουν εξαιρεθεί χωρίς να συντρέχει 

προς τούτο κάποια προφανής 

δικαιολογητική βάση, λαμβανομένου ιδίως 

υπόψη, ότι απασχολούνται κάτω από τις 

ίδιες ακριβώς συνθήκες με τους λοιπούς 

δικαιούχους, ιδίως, δε, τους νοσηλευτές και 

τους νοσοκόμους. 
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Στο σημείο αυτό και προς επίρρωση 

της παραπάνω θέσης, κρίνεται σκόπιμη η 

συνοπτική παρουσίαση των βασικών 

χαρακτηριστικών του φυσικοθεραπευτικού 

επαγγέλματος και των όρων – συνθηκών 

ασκήσεώς του. Ειδικότερα,   

Φυσικοθεραπεία είναι η μοναδική 

επιστήμη και επάγγελμα, που στοχεύει στην 

πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση 

παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και 

επίκτητων καθώς και τραυματικών βλαβών 

που προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό 

μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και 

καρδιαγγειακό σύστημα, βοηθώντας, έτσι, 

τον άνθρωπο σε όλη τη διάρκεια της ζωής 

του να παραμείνει λειτουργικός και ενεργό 

μέλος της κοινωνίας. 

Οι φυσικοθεραπευτές εργάζονται σε 

ατομικό ή ομαδικό επίπεδο, αυτοδύναμα ή 

σε συνεργασία με ιατρούς, σχεδιάζοντας 

πάντα εξατομικευμένα προγράμματα για 

κάθε ένα από τους ασθενείς.  

Οι φυσικοθεραπευτές δύνανται να 

στελεχώνουν όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα 

και όλες τις δομές υγείας και κοινωνικής 

αλληλεγγύης της χώρας, αποτελώντας 

αναπόσπαστο μέρος του επιστημονικού 

προσωπικού αυτών. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω είναι 

ευνόητο πως οι φυσικοθεραπευτές 

εργάζονται σε ιδιαίτερα νοσηρά 

περιβάλλοντα καθώς είναι απόλυτα 

αναγκαία η άμεση σωματική επαφή με τον 

ασθενή, εκθέτοντας όμως τους εαυτούς 

τους στα σωματικά υγρά των ασθενών 

(σταγονίδια αναπνοής, σίελος, βλέννες, 

ίδρωτας, ούρα, αίμα) και κινδυνεύοντας από 

μεταδιδόμενα νοσήματα των ασθενών όπως 

ιοί ηπατίτιδας, μηνιγγίτιδας, Ιός HIV και 

άλλα δερματικά, πνευμονολογικά 

(φυματίωση), ουρολογικά νοσήματα. 

Ακόμη, σε κλινήρεις καταστάσεις και 

σε περιπτώσεις κινητικής αναπηρίας των 

ασθενών, οι φυσικοθεραπευτές υποβάλλουν 

το σώμα τους σε ιδιαίτερη κόπωση για την 

άρση μελών των ασθενών, η οποία πολλές 

φορές οδηγεί σε επώδυνες παθήσεις μυο-

σκελετικού συστήματος (κοίλες 

σπονδυλικής στήλης, τενοντίτιδες κ.α.) 

 Εκ του συνόλου των παραπάνω 

παρατηρήσεων, που εναρμονίζονται 

πλήρως με τα διδάγματα της επιστήμης της 

φυσικοθεραπείας και αποτυπώνουν με 

ακρίβεια την εργασιακή καθημερινότητα 

των απασχολουμένων φυσικοθεραπευτών, 

διαπιστώνεται ότι ο αποκλεισμός των 

φυσικοθεραπευτών από την καταβολή του 

επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής 

εργασίας είναι τουλάχιστον άδικος και 

αδικαιολόγητος.  
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Με άλλα λόγια, δοθέντος ότι οι 

φυσικοθεραπευτές, ως επαγγελματίες του 

κλάδου της υγείας, απασχολούνται κάτω 

από τις ίδιες ακριβώς συνθήκες με τους 

νοσηλευτές και τους νοσοκόμους, που 

λαμβάνουν το επίδομα επικίνδυνης και 

ανθυγιεινής απασχόλησης, η μη καταβολή 

εις αυτούς του επίμαχου επιδόματος 

συνιστά αδικαιολόγητη δυσμενή διάκριση, η 

οποία παραβιάζει ευθέως την συνταγματική 

αρχή της ισότητας και την εξ αυτής 

απορρέουσα αρχή της ίσης μεταχείρισης 

των εργαζομένων, όπως αυτή έχει πλέον 

καθιερωθεί δια της παγίας νομολογίας των 

εθνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Με βάση το παραπάνω σκεπτικό 

προτείνουμε την τροποποίηση – 

συμπλήρωση του εδαφίου α΄ της 

παραγράφου 2 του άρθρου 53 του επίμαχου 

νομοσχεδίου ως εξής :  

«Στην κατηγορία Α΄ περιλαμβάνονται 

το προσωπικό που απασχολείται στην 

εποπτεία καθαριότητας, σε συνεργεία 

απολύμανσης, οι απολυμαντές, οι εργάτες και 

τεχνίτες βιολογικού καθαρισμού, οι 

νοσηλευτές και νοσοκόμοι, οι 

φυσικοθεραπευτές καθώς και οι εργάτες 

καθαριότητας δημοτικών νεκροταφείων». 

Θεωρώντας ότι το αίτημά μας είναι 

καθ’ όλα βάσιμο, αναμένουμε για τις δικές 

σας ενέργειες και παραμένουμε στην 

διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.  
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Επιστολές του Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. 

προς την Πολιτική Ηγεσία του  

Υπουργείου Υγείας 

 
 

 

 

ΠΡΟΣ                       
1.Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό  
2.Αν. Υπουργό Υγείας, κ. Παύλο Πολάκη 
 

 

Χαιρετίζουμε την απόφαση του Υπουργείου υγείας να προωθήσει στον ΑΣΕΠ την 

πρόσληψη προσωπικού στις  δημόσιες δομές . 

Μεταξύ των προτεινόμενων προσλήψεων υπάρχουν και 22 θέσεις 

φυσικοθεραπευτών που κατανέμονται σε όλες τις Υ.ΠΕ. της χώρας. 

Έτσι, ένα πάγιο αίτημα του Πανελληνίου Συλλόγου φυσικοθεραπευτών, φαίνεται 

να ικανοποιείται παρόλο τον μικρό αριθμό των φυσικοθεραπευτών που 

προβλέπονται στην εν λόγω προκήρυξη. 

Οι ανάγκες είναι πολύ περισσότερες και βέβαια υπάρχουν τεράστια κενά στις 

δημόσιες δομές Αποκατάστασης, που μέχρι σήμερα είτε υπολειτουργούν είτε 

είναι τελείως κλειστές, παρότι υπάρχουν έτοιμες σε λειτουργία οι κτηριακές 

εγκαταστάσεις. 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας θυμίσουμε ότι οι φυσικοθεραπευτές,  

ενώ  εργάζονται κάτω από τις ίδιες αντίξοες συνθήκες με τους άλλους 

εργαζόμενους των Δημόσιων δομών δεν λαμβάνουν το επίδομα επικίνδυνης και 

ανθυγιεινής εργασίας, καθώς είναι ίσως ο μοναδικός κλάδος που δεν το 

δικαιούται, βάσει μιας ρατσιστικής αντίληψης που διαιωνίζεται από το 2012, 

καθώς παλαιότερα το Νοσοκομειακό επίδομα καταβάλλονταν στους 

φυσικοθεραπευτές. 

Καλούμε το Υπουργείο  Υγείας να σεβαστεί επιτέλους  την ισότητα που έχουν όλοι 

οι εργαζόμενοι έναντι του συντάγματος και να δικαιώσει  τους φυσικοθεραπευτές 

των Δημοσίων δομών της χώρας. 
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Ανακοίνωση ΠΣΦ σχετικά με την απόφαση του Υπουργείου Υγείας για 

την πρόσληψη 22 φυσικοθεραπευτών 
 

Χαιρετίζουμε την απόφαση του 

Υπουργείου Υγείας να προωθήσει στον 

ΑΣΕΠ την πρόσληψη προσωπικού στις  

δημόσιες δομές. 

Μεταξύ των προτεινόμενων 

προσλήψεων υπάρχουν και 22 θέσεις 

φυσικοθεραπευτών που κατανέμονται σε 

όλες τις Υ.ΠΕ. της χώρας. 

Έτσι ένα πάγιο αίτημα του 

Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικο-

θεραπευτών φαίνεται να ικανοποιείται 

παρόλο τον μικρό αριθμό των 

φυσικοθεραπευτών που προβλέπονται 

στην εν λόγω προκήρυξη. 

Οι ανάγκες είναι πολύ 

περισσότερες και βέβαια υπάρχουν 

τεράστια κενά στις Δημόσιες Δομές 

Αποκατάστασης, που μέχρι σήμερα είτε 

υπολειτουργούν είτε είναι τελείως 

κλειστές παρότι υπάρχουν έτοιμες σε 

λειτουργία οι κτηριακές εγκαταστάσεις. 

Θα πρέπει να θυμίσουμε στους 

συναδέλφους που θα προστρέξουν στην 

κατάθεση των δικαιολογητικών, όταν θα 

εγκριθεί η προκήρυξη από τον ΑΣΕΠ, να 

έχουν υπ’ όψιν τους ότι ενώ θα 

εργάζονται κάτω από τις ίδιες αντίξοες 

συνθήκες με τους άλλους εργαζόμενους 

των Δημόσιων δομών, δεν θα λάβουν το 

επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής 

εργασίας, καθώς είναι ίσως ο μοναδικός 

κλάδος που δεν το δικαιούται, βάσει μιας 

ρατσιστικής αντίληψης που διαιωνίζεται 

από το 2012, καθώς παλαιότερα το 

Νοσοκομειακό επίδομα καταβάλλονταν 

στους φυσικοθεραπευτές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 



 

39 
 

 

 

 

 

 

 

Συναντήσεις του Κ.Δ.Σ.  του Π.Σ.Φ. 
 

Τη Δευτέρα 11/7/2016, 

πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο 

Τουρισμού, υπό το συντονισμό του Γεν. 

Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και 

Ανάπτυξης, Γιώργου Τζιάλλα και μετά από 

έγγραφη πρόσκληση του Γραφείου της 

Υπουργού Τουρισμού, Έλενας Κουντουρά, 

συνάντηση και διαβούλευση για το θέμα 

του ιατρικού τουρισμού.  

Στη διαβούλευση παρευρέθηκαν 

εκπρόσωποι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., 

επαγγελματικών συλλόγων, φορέων 

παροχών υγείας, ιδιωτικών φορέων 

ιατρικού τουρισμού που δραστηριο-

ποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και 

υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου. 

Εκ μέρους του Π.Σ.Φ. παρευρέθηκαν 

ο Β΄ Αντιπρόεδρος, Γιάννης Μαρμαράς, η 

εκπρόσωπος του Π.Σ.Φ. στο Υπουργείου 

Τουρισμού για θέματα τουρισμού υγείας, 

Μιμή Μαρσέλλου και ο νομικός σύμβουλος 

του συλλόγου, Αλέξης Παραράς. 

Η συζήτηση εστιάστηκε σε 

γενικότερους προσδιορισμούς σε σχέση με 

τον ιατρικό τουρισμό, τις δυνατότητες της 

Ελλάδας στο συγκεκριμένο τομέα, τις 

εμπειρίες από το εξωτερικό αλλά και από 

διάφορες πρωτοβουλίες ιδιωτικών φορέων 

στην Ελλάδα.  

Συμφωνήθηκε να καταθέσουν εντός 

του καλοκαιριού οι προσκεκλημένοι φορείς 

τις γενικές τους θέσεις για τον ιατρικό 

τουρισμό στην Ελλάδα, ενώ μετά το 

καλοκαίρι θα ακολουθήσει νέα συνάντηση 

για τον ορισμό σχετικής επιτροπής, η οποία 

και θα ασχοληθεί με εξιδεικευμένα θέματα 

και προτάσεις που αφορούν τον ιατρικό 

τουρισμό. 

Στο περιθώριο της συνάντησης 

ενημερωθήκαμε πως έχει προχωρήσει η 

διαδικασία για τον ιαματικό τουρισμό, για 

τον οποίο η κείμενη νομοθεσία βρίσκεται 

σε ώριμο στάδιο και θα κληθούμε σύντομα 

σαν αρμόδιος φορέας να καταθέσουμε 

εξειδικευμένες προτάσεις. Έχει προηγηθεί 

σχετική ενημέρωση της Υπουργού από τον 

Π.Σ.Φ. για τα αιτήματα και τις προτάσεις 

μας σχετικά με τον ιαματικό τουρισμό. 

http://www.psf.org.gr/psf-news-3865.html 

Πάγια θέση του Π.Σ.Φ., είναι η 

υποχρεωτική στελέχωση των Μονάδων 

Ιαματικής Θεραπείας και η εφαρμογή των 

φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών σε αυτές 

από φυσικοθεραπευτές μέλη του Π.Σ.Φ. 
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Θέματα των Επιστημονικών  

Τμημάτων του Π.Σ.Φ. 
 

Έγκριση δημιουργίας Ε.Τ. 

Νευρολογικής 

Φυσικοθεραπείας. 
 

Το Κ.Δ.Σ. αποφάσισε τη δημιουργία του 

Ε.Τ. «Νευρολογικής Φυσικοθεραπείας, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 

4.ι), του άρθρου 9, της Υ.Α. 

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

εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που 

ορίζει η κείμενη νομοθεσία λειτουργίας 

του Π.Σ.Φ. και ο Εσωτερικός Κανονισμός 

Λειτουργίας των Ε.Τ. 

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό, 

επόμενη διαδικασία είναι ο ορισμός 

τριμελούς Προσωρινής Διοικούσας 

Επιτροπής (Π.Δ.Ε.) από το Κ.Δ.Σ. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να 

οριστούν τα μέλη της Π.Δ.Ε. είναι η 

προϋπάρχουσα οικονομική τακτοποίηση 

απέναντι στον Π.Σ.Φ.  

Σκοπός της επιτροπής θα είναι η 

δημοσιοποίηση στο κλάδο της 

δημιουργία του Ε.Τ., η εγγραφή μελών 

και η διοργάνωση της εκλογικής 

διαδικασίας για την ανάδειξη της άτυπης 

Δ.Ε. του, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις 

του Εσωτερικού Κανονισμού. 

 

Έγκριση δημιουργίας Ομάδας 

Ειδικού Ενδιαφέροντος για την 

αποκατάσταση παθήσεων του 

λεμφικού συστήματος και 

οιδημάτων. 
 

Το Κ.Δ.Σ. αποφάσισε τη δημιουργία 

Ομάδας Ειδικού Ενδιαφέροντος 

«Αποκατάστασης παθήσεων του 

λεμφικού συστήματος και οιδημάτων» 

και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 

παρ. 4.ι), του άρθρου 9, της Υ.Α. 

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

εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που 

ορίζει η κείμενη νομοθεσία λειτουργίας 

του Π.Σ.Φ. και ο Εσωτερικός Κανονισμός 

Λειτουργίας των Ε.Τ., που έχει ανάλογη 

εφαρμογή και στις Ο.Ε.Ε. 

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό, 

επόμενη διαδικασία είναι ο ορισμός 

τριμελούς Προσωρινής Διοικούσας 

Επιτροπής (Π.Δ.Ε.) από το Κ.Δ.Σ. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να 

οριστούν τα μέλη της Π.Δ.Ε. είναι η 

προϋπάρχουσα οικονομική τακτοποίηση 

απέναντι στον Π.Σ.Φ.  

Σκοπός της επιτροπής θα είναι η 

δημοσιοποίηση στο κλάδο της 

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

και η διοργάνωση της εκλογικής 

διαδικασίας για την ανάδειξη της άτυπης 

Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) της, 

σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του 

Εσωτερικού Κανονισμού. 
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Εκπαιδευτικά 

θέματα 

 Μεταπτυχιακά προγράμματα 

Σχολών Φυσικοθεραπείας των 

Τ.Ε.Ι. και άλλων Πανεπιστημίων 

 

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

Φυσιοθεραπείας www.pediphysio.teithe.gr και από τη γραμματεία του Π.Μ.Σ. 
(2310013802, 2310013804, 2310013178).  

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέα Σύνθεση Επιστημονικού Συμβουλίου του Π.Σ.Φ. 
 

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

27 και 28 Αυγούστου 2016, αποφάσισε την ανασυγκρότηση του Επιστημονικού 

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

συμμετέχουν ως μέλη εκπρόσωποι των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας του ΑΤΕΙ 

Θεσσαλονίκης και του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (Αιγίου).  

Η νέα σύνθεση που προκύπτει είναι η εξής: 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

Γιόφτσος Γεώργιος   gioftsos@teilam.gr   6974756652 

 

ΜΕΛΗ 

 

1. Γεωργούδης Γεώργιος  gg@hol.gr    6944313167 

2. Καρακασίδου Παλίνα  palina@otenet.gr   6978156674 

3. Κούτρας Γεώργιος  kutrasg@otenet.gr   6977355193 

4. Μαρσέλλου Ευφημία  praxismi@otenet.gr   6944831219 

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

6. Παράς Γεώργιος   g_p@otenet.gr   6977835070 

7. Φουσέκης Κωνσταντίνος  konfousekis@gmail.com 6936767679 

8. Χριστάρα Αλεξάνδρα  hristara2@hotmail.com 6942222445 
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26ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

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

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

Αθήνα, με θέμα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προηγμένη 

 Φυσικοθεραπεία

 Αποκατάσταση και Ποιότητα ζωής 
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Επιστημονική Ημερίδα στην Θεσσαλονίκη 

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το 

Π.Τ. Θεσσαλονίκης-Χαλκιδικής-Κιλκίς του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών 

διοργανώνουν Ημερίδα, το  Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου, στο αμφιθέατρο του Ιατρικού 

Διαβαλκανικού  Θεσσαλονίκης, με θέμα: «Παθήσεις κορμού, άνω άκρων, κάτω άκρων 

στους εφήβους». 
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Επιστημονική Ημερίδα στις Σέρρες 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών –Π.Τ Σερρών συνδιοργανώνει με την 

Ελληνική Αρθροσκοπική Εταιρεία, Ημερίδα στις Σέρρες, το  Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου, στο 

ξενοδοχείο Ελπίδα resort, με θέμα: «Σύγχρονες απόψεις στην αρθροσκοπική 

αντιμετώπιση και φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση- Γόνατο-Ποδοκνημική άρθρωση- 

Ώμος». 
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Επιστημονική Ημερίδα του Ε.Τ. Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας του 

Π.Σ.Φ. 
Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Εγκεφαλικής Παράλυσης, το Επιστημονικό Τμήμα 

Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας (Ε.Τ.Π.Φ.) του Π.Σ.Φ. διοργανώνει το πρώτο Εκπαιδευτικό 

Μάθημα με θέμα «Πρώιμη Παρέμβαση & Εγκεφαλική Παράλυση», το οποίο θα πραγματοποιηθεί 

την 1η Οκτωβρίου στο Χωρέμειο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία». Σκοπός του 

εκπαιδευτικού αυτού μαθήματος είναι η μετάδοση και προσφορά γνώσεων και εμπειριών από 

διακεκριμένους και καταξιωμένους επιστήμονες, ώστε οι συμμετέχοντες να εξελίξουν το γνωστικό 

τους υπόβαθρο και να αναπτύξουν περαιτέρω τον κλινικό τρόπο σκέψης τους, για μία πιο 

αποτελεσματική πρώιμη αντιμετώπιση των πρόωρων και τελειόμηνων νεογνών με βλάβη 

κεντρικού νευρικού συστήματος και κίνδυνο εκδήλωσης εγκεφαλικής παράλυσης. 

 

http://www.psf.org.gr/psf-news-4143.htm
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 
 

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου  

Λ. Αλεξάνδρας 34 – Τ.Κ. 11473 Αθήνα  

Τηλ: 210-8213905, 210-8213334 

e-mail: ppta@otenet.gr 

mailto:ppta@otenet.gr

