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Δίεκδί κηση επίδο ματος επίκί νδυνης καί ανθυγίείνη ς 
εργασί ας 

 

 

 Πανελλη νίος Συ λλογος Φυσίκοθεραπευτω ν εί χε αναλα βεί κατα  το ε τος 

2014 την πρωτοβουλί α γία την δίκαστίκη  δίεκδί κηση της αναδρομίκη ς 

καταβολη ς του επίδο ματος επίκί νδυνης καί ανθυγίείνη ς εργασί ας, με σω 

της ε γερσης ομαδίκω ν αγωγω ν απο  τα με λη του, που απασχολου νταί στα 

δημο σία νοσοκομεί α. 

Δοθε ντος ο τί οποίαδη ποτε περίοδίκω ς καταβαλλο μενη παροχη  σε δημοσί ους 

υπαλλη λους υπο κείταί σε δίετη  παραγραφη , ο ΠΣΦ ανανεω νεί την παραπα νω 

πρωτοβουλί α του, προκείμε νου να υπα ρξεί εκ νε ου δίεκδί κηση του ως α νω 

επίδο ματος σε βα θος δίετί ας. 

Γία τον λο γο αυτο  παρακαλου νταί ο σοί επίθυμου ν να συμμετα σχουν στη 

συγκεκρίμε νη δίκαστίκη  δίεκδί κηση να εκδηλω σουν το ενδίαφε ρον τους ανα  

νοσοκομεί ο, αναγρα φοντας σε λί στα τα εξη ς στοίχεί α:   ο νομα / επω νυμο / 

πατρω νυμο / φορε ας απασχο λησης κατα  την τελευταί α δίετί α 

Οί ως α νω λί στες, ανα  νοσοκομεί ο, θα πρε πεί να περίε λθουν στον ΠΣΦ με χρί το 

τε λος Δεκεμβρί ου με σω ηλεκτρονίκου  ταχυδρομεί ου στο e-mail του Συλλο γου: 

ppta@otenet.gr , προκείμε νου να υπολογίστεί  το ατομίκο  κο στος γία κα θε 

συμμετε χοντα φυσίκοθεραπευτη  καί να εκκίνη σεί η δίαδίκασί α συ νταξης, 

κατα θεσης καί επί δοσης των αγωγω ν.  

 

  

 

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                            ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ                                                  ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
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Ενημε ρωση σχετίκα  με τίς εξελί ξείς γία την πίθανο τητα συ ναψης 
συμβα σεων με τους παρο χους γία την είδίκη  αγωγη  

 

Πραγματοποίη θηκαν ση μερα, Πε μπτη 29 
Δεκεμβρί ου 2016, συναντη σείς 
αντίπροσωπεί ας του Π.Σ.Φ. με τον 
Προ εδρο καί δίοίκητίκου ς παρα γοντες του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με θε μα την προ θεση του 
Οργανίσμου  γία συ ναψη συ μβασης 
φυσίκοθεραπευτίκω ν παροχω ν στην 
Είδίκη  Αγωγη . Εί χε προηγηθεί  η επί σημη 
προ σκληση απο  τον Προ εδρο του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Μπερσί μη, προς τον Προ εδρο 
του Π.Σ.Φ., κ. Λυμπερί δη, το απο γευμα της 
Τετα ρτης, 28 Δεκεμβρί ου 2016. Λο γω της 
αμεσο τητας της προ σκλησης, τον Π.Σ.Φ. 
εκπροσω πησαν οί Γία ννης Μαρμαρα ς καί 
Αλε ξανδρος Σίδε ρης, Β΄ Αντίπρο εδρος καί 
Με λος του Κ.Δ.Σ. αντί στοίχα, ενω  
παρευρε θηκαν ως παρατηρητε ς καί τα 
με λη του Π.Σ.Φ., Είρη νη Κα παρη καί 
Άρτεμίς Δρο σου, Συντονί στρία καί Γενίκη  
Γραμματε ας του Ε.Τ. «Παίδίατρίκη ς 
Φυσίκοθεραπεί ας»  του Π.Σ.Φ. 
Επίσημαί νεταί πως οί παραπα νω επαφε ς 
η ταν οί πρω τες που ε γίναν γία το θε μα της 
Φυσίκοθεραπεί ας στην Είδίκη  Αγωγη .  

Στίς συναντη σείς που ακολου θησαν, η 
αντίπροσωπεί α του Π.Σ.Φ. ενημε ρωσε 
εγγρα φως πως δεν ε χεί την απαίτου μενη 
εξουσίοδο τηση απο  τα ο ργανα του Π.Σ.Φ.-
Ν.Π.Δ.Δ. γία να δίαπραγματευτεί  επί  του 
θε ματος της Φυσίκοθεραπεί ας στην 
Είδίκη  Αγωγη  καί επίφυλα σσεταί να 
επανε λθεί στο δία λογο, μετα  απο  σχετίκη  
απο φαση των αρμο δίων οργα νων. 
Ταυτο χρονα, κατατε θηκε αί τημα τρί μηνης 
παρα τασης ολοκλη ρωσης του δίαλο γου, 
συ μφωνα καί με τα αίτη ματα καί των 
υπολοί πων επίστημονίκω ν συλλο γων που 
εμπλε κονταί με την Είδίκη  Αγωγη , ω στε 
να υπα ρχεί επαρκε ς χρονίκο  δία στημα 
δίαμο ρφωσης των προτα σεων του Π.Σ.Φ., 

προς ο φελος ο λων των εμπλεκομε νων καί 
κυρί ως της ευαί σθητης ομα δας των 
παίδίω ν με είδίκε ς δυσκολί ες. 

Στη συνα ντηση της αντίπροσωπεί ας με 
τους δίοίκητίκου ς παρα γοντες, δο θηκε 
απο  τον Οργανίσμο  ε να προσχε δίο 
συ μβασης σε ε ντυπη μορφη  γία τίς 
φυσίκοθεραπευτίκε ς υπηρεσί ες. Η 
αντίπροσωπεί α αντε τείνε τα παραπα νω, 
δεν προχω ρησε σε δίαδίκασί α 
δίαβου λευσης, ζη τησε να αποσταλεί  
επί σημα το προσχε δίο στον Π.Σ.Φ. καί 
αποχω ρησε απο  τη συνα ντηση. 

Στη συνα ντηση που ακολου θησε με τον 
Προ εδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., παρουσί α των 
εκπροσω πων ο λων των επίστημονίκω ν 
καί επαγγελματίκω ν φορε ων που 
εμπλε κονταί στην Είδίκη  Αγωγη , 
ενημερωθη καμε πως αξίολογη θηκε το 
αί τημα της τρί μηνης παρα τασης που εί χε 
κατατεθεί  απο  το συ νολο των φορε ων καί 
δο θηκε δεκαπενθη μερη παρα ταση γία τη 
δίαβου λευση, ω στε να μπορε σουν οί 
φορεί ς να δίαμορφω σουν τίς θε σείς τους. 

Η αντίπροσωπεί α του Π.Σ.Φ. εξε φρασε καί 
στον Προ εδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τη 
δυσαρε σκεία του κλα δου των 
φυσίκοθεραπευτω ν γία την 
καθυστερημε νη προ σκληση στη συζη τηση 
καί την πίεστίκη  μεθο δευση απο  τον 
Οργανίσμο , γία αποδοχη  τετελεσμε νων 
με χρί τίς 31 Δεκεμβρί ου 2016. 

Ο Π.Σ.Φ. σε συνεργασί α με τους 
υπο λοίπους φορεί ς που εμπλε κονταί, θα 
αγωνίστεί  ω στε να δίαμορφωθεί  ε να 
πλαί σίο παροχη ς υπηρεσίω ν Είδίκη ς 
Αγωγη ς με επίστημονίκα  καί κοίνωνίκα  
κρίτη ρία,  λαμβα νοντας υπ ο ψίν καί  τίς 
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νομοθετίκε ς δίατα ξείς,  που δίε πουν το 
επα γγελμα του φυσίκοθεραπευτη .   

Τε λος, λο γω του ε κτακτου γεγονο τος, ε χεί 
συγκληθεί  ε κτακτο ΚΔΣ την Κυρίακη  8 

Ιανουαρί ου, προκείμε νου η δίοί κηση να 
δίαμορφω σεί το συνολίκο  πλαί σίο, 
συ μφωνα με τα παραπα νω. 

 

  

 

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

                     ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ                                                                      ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
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Ενημε ρωση γία την δαπα νη 10μηνου 2016 του κωδίκου  
0671.02.c1 

Σας ενημερω νουμε ο τί απο  τα οίκονομίκα  στοίχεί α των υποβολω ν γία τον ΚΑΕ 0671.02c1 

προκυ πτεί ο τί, με χρί καί τον Οκτω βρίο 2016, το συνολίκο  ποσο  των υποβολω ν ανε ρχεταί 

στα 70.867.767€. 

Στον ΚΑΕ περίλαμβα νονταί καί υποβολε ς των ίατρίκω ν πρα ξεων που εκτελου νταί απο  

φυσία τρους, οί οποί οί ως γνωστο ν, απο  1/1/2017 δεν θα αποζημίω νονταί απο  τον ΚΑΕ 

0671.02c1. 

Γία το 2017, το Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. δίεκδίκεί  την αυ ξηση του πρου πολογίσμου  γία τον 

συγκεκρίμε νο ΚΑΕ καί υπα ρχεί η δε σμευση της ενί σχυση ς του απο  τον Αναπληρωτη  

Υπουργο  Υγεί ας, κ. Πολα κη καί θα κυμανθεί  συ μφωνα με δη λωση  του γυ ρω στα  

70.000.000€. 

 

Ιανουα ρίος 
8.918.983€ (στον Ιανουα ρίο δεν ε χεί αφαίρεθεί  πλη ρως 

το rebate) 

Φεβρουα ρίος 7.851.441€ 

Μα ρτίος 8.190.124€ 

Απρί λίος          7.882.311€ 

Μα ίος 7.313.836€ 

Ιου νίος 6.651.780€ 

Ιου λίος 6.192.717€ 

Αυ γουστος 4.556.190€ 

Σεπτε μβρίος  6.120.591€ 

Οκτω βρίος 7.189.790€ 

ΣΥΝΟΛΟ 70.867.767€ 
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Συμμετοχη  στην απεργίακη  κίνητοποί ηση 8/12/2016 της ΓΣΕΕ 
καί ΑΔΕΔΥ 

 

Το Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. καλεί  τα με λη του Συλλο γου να συμμετε χουν στίς απεργίακε ς κίνητοποίη σείς καί 

συγκεντρω σείς της ΓΣΕΕ καί ΑΔΕΔΥ. 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                     ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ                                                          ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
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Αποτελε σματα εκλογω ν Επίστημονίκω ν Τμημα των του Π.Σ.Φ. 

Το Σα ββατο 25 Νοεμβρί ου, στο πλαί σίο του 26ου Πανελληνί ου Συνε δρίου  

Φυσίκοθεραπεί ας, πραγματοποίη θηκαν οί εκλογε ς γία την ανα δείξη των νε ων 

Συντονίστίκω ν Επίτροπω ν των Επίστημονίκω ν Τμημα των καί της Ομα δας Είδίκου  

Ενδίαφε ροντος του Π.Σ.Φ. 

Οί εκλογε ς πραγματοποίη θηκαν χωρί ς προβλη ματα, σε ενίαί ο χω ρο καί χωρίστα  εκλογίκα  

τμη ματα γία κα θε Ε.Τ. Οί υπευ θυνοί γία τη δίαδίκασί α Α΄ καί Β΄ Αντίπρο εδροί του Π.Σ.Φ., 

Σπυ ρος Ρουμελίω της καί Γία ννης Μαρμαρα ς αντί στοίχα,  οφεί λουμε να ευχαρίστη σουμε τα 

με λη των Εφορευτίκω ν Επίτροπω ν, την Οργανωτίκη  Επίτροπη  του 26ου Συνεδρί ου, τίς 

απερχο μενες Συντονίστίκε ς Επίτροπε ς των Ε.Τ. καί τη Γραμματεί α του Π.Σ.Φ., γία τη 

συνδρομη  τους στην επίτυχη  δίεκπεραί ωση των εκλογω ν. 

Τα αποτελε σματα εκλογη ς, συ μφωνα με τον αρίθμο  των ψη φων ανα  υποψη φίο, μετα  την 

κατα θεση των σχετίκω ν πρακτίκω ν απο  τίς Εφορευτίκε ς Επίτροπε ς στο Κ.Δ.Σ. εί ναί:  

 

Ε.Τ. ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

Μαρσε λλου Ευθυμί α 

Δου κας Αντω νης 

Ματσου κη Ελε νη 

Καραντί ας Θεο δωρος 

Τα κας Δημη τρίος 

 

Ε.Τ. ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

Βασμαρη ς Δημη τρίος 

Γεωργο πουλος Χρί στος 

Σηφα κη Ευαγγελί α 

Χα λαρη Ευθυμί α 

Παπαδοπου λου Αμαλί α 
 

 

Ε.Τ. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

Θεοδωρο πουλος Δίονυ σης 

Μπακαλί δου Δα φνη 

Βενίε ρης Αντω νης 

Παπατσί μπας Βασί λης 

Χο ρτης Αναστα σίος 

  

Ε.Τ. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

Κα παρη Είρη νη 

Παπαεμμανουη λ Χρυ σα 

Υφαντη ς Νίκο λαος 

Λε πουρα Αλεξα νδρα 

Δρο σου Άρτεμίς   
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Ε.Τ. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΨΥΧΙΚΗ 

ΥΓΕΙΑ 

Βεντου ρα Έλλη – Άννα 

Σταθο πουλος Σταυ ρος 

Μητσίκα ρης Γεω ργίος 

Χαρωνί της Επαμείνω ντας 

Χατζησαββί δης Κωνσταντί νος 

Ε.Τ. ΥΓΕΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΥΕΛΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ 

Μαχαίρα  Αίκατερί νη 

Μπαρκατσα  Βενετί α 

Μπί λλη Ευδίκί α 

Κωνσταντίνί δου Ελε νη 

Καμαργία ννη Τρίανταφυλλία  

Ε.Τ. ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

• Χρηστα κου Άννα 

• Πατσα κη Είρη νη 

• Ζαμπλαρα  Αναστασί α 

• Περίστερο πουλος Αργυ ρης 

• Κουβαρα κος Αλε ξανδρος 

Ο.Ε.Ε. ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΛΕΜΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Τρίανταφυ λλου Ευρίπί δης 

Βα σση Άννα 

Ασματζη ς Κωνσταντί νος 

Κανελλοπου λου Ελε νη 

Αναου νη Είρη νη 
                                                             Οί υπευ θυνοί Αντίπρο εδροί: 

Ρουμελίω της Σπυρί δων                            Μαρμαρα ς Ιωα ννης 

      Α΄ Αντίπρο εδρος Π.Σ.Φ.                            Β΄ Αντίπρο εδρος Π.Σ.Φ. 

Εκ με ρους του Κ.Δ.Σ., συγχαί ρουμε τα εκλεγμε να με λη καί τους ευχο μαστε καλη  επίτυχί α 
στα νε α τους καθη κοντα. 

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 

                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                     ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ                                                          ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

 



ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ  ΝΕΑ  
 

 σελ. 13 

Πραγματοποί ηση συνα ντησης του Επίστημονίκου  Τμη ματος 
Παίδίατρίκη ς Φυσίκοθεραπεί ας με με λη του Π.Σ.Φ.  

 

Αγαπητοί  συνα δελφοί, 

Η Συντονίστίκη  Επίτροπη  του Επίστημονίκου  Τμη ματος Παίδίατρίκη ς Φυσίκοθεραπεί ας 

(ΠΣΦ), σας καλεί  στην πραγματοποί ηση μίας πρω της α τυπης συνα ντησης του Τμη ματος 

με τα Με λη του - καί ο χί μο νο - ω στε να συζητηθου ν καί να ανταλλαγου ν απο ψείς σχετίκα  

με: 

"Επείγοντα σημαντικά επιστημονικά και θεσμικά ζητήματα που απασχολούν τους 

Παιδιατρικούς Φυσικοθεραπευτές πανελλαδικά". 

 

Η συνα ντηση θα λα βεί χω ρα στα γραφεί α του ΠΣΦ στην Αθη να (Λεωφο ρος Αλεξα νδρας 

34) - την ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016  10:00 ε ως 15:00. 

Μπορεί τε να μας στε λνετε σχετίκο  email επίβεβαί ωσης γία την προσε λευσης σας, με 

ονοματεπω νυμο καί αρίθμο  Μητρω ου ΠΣΦ στο email: artemisdrosou@yahoo.gr  γία 

καλυ τερο συντονίσμο  της συνα ντησης. 

 

Η παρουσί α ΟΛΩΝ των Παίδίατρίκω ν Φυσίκοθεραπευτω ν εί ναί απαραί τητη 

 

  

Είρη νη Κα παρη, Συντονί στρία ΕΤΠΦ 

 

Άρτεμίς Δρο σου, Γ. Γραμματε ας ΕΤΠΦ 
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Β΄ Κυ κλος του Προγρα μματος Μεταπτυχίακω ν Σπουδω ν (Π.Μ.Σ.) 
με Τί τλο "Νευρομυοσκελετίκη  Φυσίκοθεραπεί α" 

ΠΡΟΣΚΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΣΤΗ 

«ΝΕΥΡΟΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ» 

 

Το Τμη μα Φυσίκοθεραπεί ας του Αλεξα νδρείου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονί κης ανακοίνω νεί την ε ναρξη της δίαδίκασί ας 

υποβολη ς αίτη σεων γία την είσαγωγη  μεταπτυχίακω ν φοίτητω ν καί φοίτητρίω ν στον Β΄ κυ κλο σπουδω ν, 

γία το Ακαδημαί κο  ε τος 2016-2017, του Προγρα μματος Μεταπτυχίακω ν Σπουδω ν (Π.Μ.Σ.) με τί τλο 

«Νευρομυοσκελετίκη  Φυσίκοθεραπεί α» που εγκρί θηκε με το ΦΕΚ 1694/τ. Β/14.08.2015. 

Εί δος Τί τλου 

Το παρο ν Π.Μ.Σ. απονε μεί Μεταπτυχίακο  Δί πλωμα Είδί κευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Νευρομυοσκελετίκη  

Φυσίκοθεραπεί α» - “Master of Science (MSc) in Neuromusculoskeletal Physiotherapy” 

Αντίκεί μενο 

Αντίκεί μενο του Π.Μ.Σ. εί ναί η παροχη  εξείδίκευμε νων γνω σεων μεταπτυχίακου  επίπε δου στον τομε α της 

Φυσίκοθεραπεί ας στην προ ληψη καί αποκατα σταση των παθη σεων καί κακω σεων του 

Νευρομυοσκελετίκου  συστη ματος. Σκοπο ς του Π.Μ.Σ., εί ναί η εμβα θυνση καί η προαγωγη  των γνω σεων στο 

συγκεκρίμε νο γνωστίκο  επίστημονίκο  πεδί ο της Φυσίκοθεραπεί ας, η με σα απο  ερευνητίκε ς αναζητη σείς 

τεκμηρίωμε νη Φυσίκοθεραπεί α, η χρη ση είδίκου  εξοπλίσμου  αξίολο γησης καί παρε μβασης καί η ίκανο τητα 

δημίουργί ας εξατομίκευμε νων, ασφαλω ν καί επίτυχω ν πρωτοκο λλων θεραπεί ας. 

Το Π.Μ.Σ. θα καταστη σεί τους συμμετε χοντες ίκανο τερους επίστη μονες καί επαγγελματί ες, δί νοντας τα 

εφο δία μεταπτυχίακου  τί τλου καί εξείδίκευμε νων γνω σεων. 

Χρονίκη  δία ρκεία – Κατηγορί ες καί Αρίθμο ς είσακτε ων – Δί δακτρα: 

Η χρονίκη  δία ρκεία γία την απονομη  του Μεταπτυχίακου  Δίπλω ματος Είδί κευσης (Μ.Δ.Ε.) στο προ γραμμα 

πλη ρους φοί τησης ορί ζεταί σε τρί α (03) εξα μηνα σπουδω ν, εκ των οποί ων το τρί το εξα μηνο δίατί θεταί γία 

την εκπο νηση της μεταπτυχίακη ς δίπλωματίκη ς εργασί ας. 

Γία την απο κτηση του Μ.Δ.Ε. απαίτου νταί ενενη ντα (90) πίστωτίκε ς μονα δες (ECTS) που προκυ πτουν απο  

την επίτυχη  παρακολου θηση δω δεκα (12) μεταπτυχίακω ν μαθημα των, καθω ς καί τη συγγραφη  

δίπλωματίκη ς εργασί ας. Κα θε εξα μηνο σπουδω ν του Π.Μ.Σ. περίλαμβα νεί υποχρεωτίκα  13 πλη ρείς 

εβδομα δες δίδασκαλί ας. Η εβδομαδίαί α δίδασκαλί α θα πραγματοποίεί ταί τίς ημε ρες Παρασκευη  & Σα ββατο, 

προς δίευκο λυνση των εργαζο μενων μεταπτυχίακω ν φοίτητω ν. Παρα λληλα, οί μεταπτυχίακοί  φοίτητε ς, στα 

πλαί σία των μεταπτυχίακω ν τους δραστηρίοτη των, θα αναλαμβα νουν αν ζητηθεί , επίκουρίκο  δίδακτίκο  

ε ργο στο προπτυχίακο  προ γραμμα σπουδω ν του Τμη ματος. 

Στο Π.Μ.Σ. γί νονταί δεκτοί  μετα  απο  επίλογη , πτυχίου χοί των Τμημα των Φυσίκοθεραπεί ας της ημεδαπη ς η  

των ομοταγω ν αναγνωρίσμε νων ίδρυμα των της αλλοδαπη ς. 
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Υποψηφίο τητα μπορου ν να θε σουν καί τελείο φοίτοί φοίτητε ς, με την πρου πο θεση ο τί θα ε χουν πα ρεί το 

πτυχί ο τους η  θα ε χουν ολοκληρω σεί τίς σπουδε ς τους πρίν απο  την ε ναρξη των μαθημα των, ε στω καί αν 

απομε νεί η ορκωμοσί α τους. 

Ο αρίθμο ς είσακτε ων στο Π.Μ.Σ. ορί ζεταί κατ’ ανω τατο ο ρίο σε 40 φοίτητε ς ετησί ως. Στον 2ο κυ κλο 

σπουδω ν του Π.Μ.Σ. θα είσαχθου ν – εγγραφου ν μετα  απο  αξίολο γηση, τρία ντα (30) μεταπτυχίακοί  φοίτητε ς. 

Όσοί υποψη φίοί ίσοβαθμη σουν με τον τελευταί ο επίλεγε ντα η  εί ναί υπο τροφοί, εγγρα φονταί καθ’ υπε ρβαση 

του προαναφερο μενου αρίθμου . 

Γία την παρακολου θηση του Π.Μ.Σ. προβλε πεταί η καταβολη  δίδα κτρων που ανε ρχεταί σε 3900 ευρω , η 

οποί α κατανε μεταί σε ε ξί (6) ίσο ποσες δο σείς των 650 € ανα  εξα μηνο. Η πρω τη δο ση θα καταβληθεί  με την 

εγγραφη  στο Π.Μ.Σ. 

Φα κελος υποψηφίο τητας 

O φα κελος υποψηφίο τητας κατατί θεταί στη Γραμματεί α του Π.Μ.Σ. καί πρε πεί να περίλαμβα νεί 

υποχρεωτίκα  τα επτα  πρω τα δίκαίολογητίκα  καί επίκουρίκα  τα υπο λοίπα: 

1. Έντυπη αί τηση η  οποί α δίατί θεταί καί σε ηλεκτρονίκη  μορφη . 

2. Φωτοτυπί α δυ ο ο ψεων αστυνομίκη ς ταυτο τητας 

3. Αναλυτίκο  βίογραφίκο  σημεί ωμα. 

4. Ευκρίνε ς αντί γραφο πτυχί ου/δίπλω ματος (με την αντί στοίχη αναγνω ρίση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., 

αν προε ρχεταί απο  Α.Ε.Ι. της αλλοδαπη ς). 

5. Ευκρίνε ς αντί γραφο πίστοποίητίκου  αναλυτίκη ς βαθμολογί ας. 

6. Βεβαί ωση εκπο νησης δίπλωματίκη ς εργασί ας, ο που να αναγρα φονταί το θε μα, ο βαθμο ς καί οί 

επίβλε ποντες καθηγητε ς. 

7. Αντί γραφο Δίπλωματίκη ς Εργασί ας σε ηλεκτρονίκη  μορφη  (CD). 

8. Αποδείκτίκα  καλη ς γνω σης μίας ξε νης γλω σσας. Γία τους αλλοδαπου ς φοίτητε ς απαίτεί ταί η καλη  γνω ση 

της Ελληνίκη ς γλω σσας. 

9. Αποδείκτίκα  επαγγελματίκη ς εμπείρί ας (βεβαί ωση ασφαλίστίκου  φορε α γία ίδίωτίκη  απασχο ληση η  

βεβαί ωση πρου πηρεσί ας απο  υπηρεσί α του Δημοσί ου). Μπορεί  αν χρείαστεί  να ζητηθου ν δίκαίολογητίκα  

ίκανου  ο γκου εργασί ας π.χ αποδεί ξείς η  τίμολο γία παροχη ς υπηρεσίω ν 

10. Αποδείκτίκα  δίδακτίκη ς εμπείρί ας 

11. Αποδείκτίκα  συμμετοχη ς σε ερευνητίκα  προγρα μματα 

12. Επίστημονίκε ς δημοσίευ σείς η  ανακοίνω σείς σε συνε δρία, δίακρί σείς κ.λπ. 

13. Συστατίκε ς Επίστολε ς απο  με λη ΔΕΠ/ΕΠ, εργοδο τες η  συνεργα τες (υπο δείγμα συστατίκη ς επίστολη ς θα 

παρε χεταί στην ίστοσελί δα του Π.Μ.Σ.). 

14. Αποδείκτίκα  συμμετοχη ς σε Ευρωπαί κα  Προγρα μματα ανταλλαγω ν. 

15. Πίστοποίητίκα  γνω σης χρη σης Η/Υ. 

16. Αποδείκτίκα  είδίκω ν σεμίναρί ων, τεχνίκω ν συνεκτίμω νταί είδίκα  αν ε χουν την αίγί δα-επί βλεψη ΑΕΙ η  

δίεθνου ς φορε α. 
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Προθεσμί α υποβολη ς των αίτη σεων υποψηφίοτη των 

Η επίτροπη  επίλογη ς του Π.Μ.Σ δε χεταί αίτη σείς απο  την επομε νη δημοσίοποί ησης της παρου σης 

προκη ρυξης καί με χρί την Παρασκευη  13.1.2017. 

Η εμπρο θεσμη καταληκτίκη  ημερομηνί α υποβολη ς αίτη σεων με ταχυδρομίκη  αποστολη , αποδείκνυ εταί απο  

την σφραγί δα του ταχυδρομεί ου. 

Οί φα κελοί υποψηφίο τητας κατατί θενταί αυτοπροσω πως η  ταχυδρομίκα  με συστημε νη επίστολη  η  με 

υπηρεσί α ταχυμεταφορα ς στη Γραμματεί α του Προγρα μματος Μεταπτυχίακω ν Σπουδω ν με την ε νδείξη: 

  

Προς 

Τη Γραμματεί α του Π.Μ.Σ στη «Νευρομυοσκελετίκη  Φυσίκοθεραπεί α» 

Τμη μα Φυσίκοθεραπεί ας 

Αλεξα νδρείο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονί κης. 

A.T.E.I. Θεσσαλονί κης 

P.O BOX 141 

GR - 574 00 Θεσσαλονί κη, 

Μακεδονί α, Ελλα δα 

 

Η επίκοίνωνί α τηλεφωνίκα  μπορεί  να γί νεταί απο  Δευτε ρα ε ως Παρασκευη , 9.00 πμ ε ως 2.30 μμ. 

Τηλ: 2310013484 

Fax: 2310791166 

Email: nms-master@phys.teithe.gr 

Link: http://nms-master.phys.teithe.gr/ 

 

Αναλυτίκε ς πληροφορί ες γία ο λο το Π.Μ.Σ. αναφε ρονταί στην ίστοσελί δα του Τμη ματος Φυσίκοθεραπεί ας 

(www.phys.teithe.gr), στην ίστοσελί δα του Π.Μ.Σ. (http://nms-master.phys.teithe.gr) καί δί νονταί προφορίκα  

καί απο  την Γραμματεί α του Π.Μ.Σ. 
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Προκη ρυξη Θε σης Locum Φυσίκοθεραπευτη /τρίας 

Το Ωνα σείο Καρδίοχείρουργίκο  Κε ντρο (ΩΚΚ) προκηρυ σσεί μία (1) θε ση Locum Φυσίκοθεραπευτη /τρίας με 

συ μβαση εργασί ας ορίσμε νου χρο νου, δία ρκείας ενο ς (1) ε τους, πλη ρους καί αποκλείστίκη ς απασχο λησης. 

Απαραί τητα Προσο ντα 

Α.1.  Πτυχί ο ΤΕΙ Φυσίκοθεραπεί ας η  ίσο τίμο του εξωτερίκου , αναγνωρίσμε νο απο  το ΔΟΑΤΑΠ. 

Α.2.  Άδεία α σκησης επαγγε λματος Φυσίκοθεραπευτη /τρίας. 

Α.3.  Πρου πηρεσί α, τουλα χίστον δυ ο (2) ετω ν, στον Δημο σίο η  Ιδίωτίκο  Τομε α. 

Α.4.  Εργασίακη  εμπείρί α, τουλα χίστον ενο ς (1) ε τους, με ασθενεί ς πα σχοντες απο  καρδίοαναπνευστίκα  

νοση ματα. 

Επίθυμητα  Προσο ντα 

Ε.1.  Μεταπτυχίακε ς σπουδε ς στη Φυσίοθεραπεί α-Αποκατα σταση. 

Ε.2.  Δημοσίευ σείς σε επίστημονίκα  περίοδίκα  καί επίστημονίκε ς ανακοίνω σείς σε συνε δρία με γνωστίκο  

αντίκεί μενο τη Φυσίκοθεραπεί α-Αποκατα σταση 

Ε.3.  Πολυ  καλη  γνω ση της αγγλίκη ς γλω σσας. Προκείμε νου γία αλλοδαπου ς υποψηφί ους, απαίτεί ταί πολυ  

καλη  γνω ση καί της ελληνίκη ς γλω σσας. 

Ε.4.  Εμπείρί α στο χείρίσμο  πληροφορίακω ν συστημα των. 

Οί ενδίαφερο μενοί καλου νταί να υποβα λουν σχετίκη  αί τηση συνοδευο μενη απο  προ σφατη φωτογραφί α καί 

τα εξη ς δίκαίολογητίκα  : 

Πλη ρες καί λεπτομερε ς βίογραφίκο  σημεί ωμα. 

Πίστοποίητίκα  πρου πηρεσί ας. 

Αντί γραφα : 

πτυχί ου ΤΕΙ Φυσίκοθεραπεί ας η  ίσο τίμου πτυχί ου εξωτερίκου  (με αναγνω ρίση απο  το ΔΟΑΤΑΠ), 

α λλων τί τλων σπουδω ν,  πίστοποίητίκου /ω ν γλωσσομα θείας, της α δείας α σκησης επαγγε λματος, 

της αστυνομίκη ς ταυτο τητας, βεβαίω σεων/πίστοποίητίκω ν επίστημονίκη ς & επαγγελματίκη ς 

δραστηρίο τητας, ο πως αναφε ρονταί στο βίογραφίκο  σημεί ωμα.  

Κατα λογο ο λων των δημοσίευ σεων/ανακοίνω σεων καί γενίκω ν δραστηρίοτη των του υποψηφί ου. 

Απο σπασμα ποίνίκου  μητρω ου. 

(γία τους αλλοδαπου ς υποψηφί ους) Πστοποίητίκο  πολυ  καλη ς γνω σης της ελληνίκη ς γλω σσας. 

(γία τους α ρρενες υποψηφί ους) Πίστοποίητίκο  εκπλη ρωσης της στρατολογίκη ς υποχρε ωσης η  νο μίμης 

απαλλαγη ς του υποψηφί ου απο  αυτη ν. 
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Οί αίτη σείς καί τα απαραί τητα δίκαίολογητίκα  θα πρε πεί να υποβληθου ν σε ε ντυπη καί σε ηλεκτρονίκη  

μορφη  (σε USB stick η  CD), αυτοπροσω πως η  με σω ταχυμεταφορίκη ς εταίρεί ας επί  αποδεί ξεί στο Τμη μα 

Δίαχεί ρίσης Προσωπίκου -Μίσθοδοσί ας του ΩΚΚ (Λ. Συγγρου  356, 176 74 Καλλίθε α, τηλ. 210 94 93 103) απο  

Δευτε ρα ε ως Παρασκευη  καί ω ρες 09:00 ε ως 13:00, ε ως την 16.01.2017. Εναλλακτίκα , οί αίτη σείς καί τα 

δίκαίολογητίκα  μπορου ν να αποσταλου ν, στην ί δία προθεσμί α, με ηλεκτρονίκο  ταχυδρομεί ο στην 

ηλεκτρονίκη  δίευ θυνση mn@ocsc.gr. 

 

Αίτη σείς που ε χουν υποβληθεί  στο παρελθο ν δεν θα ληφθου ν υπ’ ο ψίν. Δίευκρίνί ζεταί ο τί το ΩΚΚ δίατηρεί  το 

δίκαί ωμα να ματαίω σεί η  να κηρυ ξεί α γονη την παρου σα προκη ρυξη σε οποίονδη ποτε χρο νο καί γία 

οποίαδη ποτε αίτί α. 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

Νομίκο  Προ σωπο Δημοσί ου Δίκαί ου 

Λ. Αλεξα νδρας 34 – τκ 11473 Αθη να 

Τηλ: 210 8213905, 210 8213334 

e-mail: ppta@otenet.gr 

www.psf.org.gr 


