«Όλα παντοτε βρίσκονταί σε αδίακοπη κίνηση.»
Αρίστοτελης

Φυσικοθεραπευτικά
Νέα
Δεκέμβριος 2016

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Περιεχόμενα
Δίεκδίκηση επίδοματος επίκίνδυνης καί ανθυγίείνης εργασίας .................................................................................... 1
Ενημερωση σχετίκα με τίς εξελίξείς γία την πίθανοτητα συναψης συμβασεων με τους παροχους γία την
είδίκη αγωγη ......................................................................................................................................................................................... 2
Ενημερωση γία την δαπανη 10μηνου 2016 του κωδίκου 0671.02.c1 ........................................................................ 4
Συμμετοχη στην απεργίακη κίνητοποίηση 8/12/2016 της ΓΣΕΕ καί ΑΔΕΔΥ ......................................................... 5
Αποτελεσματα εκλογων Επίστημονίκων Τμηματων του Π.Σ.Φ. ..................................................................................11
Πραγματοποίηση συναντησης του Επίστημονίκου Τμηματος Παίδίατρίκης Φυσίκοθεραπείας με μελη
του Π.Σ.Φ................................................................................................................................................................................................13
Β΄ Κυκλος του Προγραμματος Μεταπτυχίακων Σπουδων (Π.Μ.Σ.) με Τίτλο "Νευρομυοσκελετίκη
Φυσίκοθεραπεία" ..............................................................................................................................................................................14
ΠΡΟΣΚΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ......................................................................................................................14
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΣΤΗ ...........................................................14
«ΝΕΥΡΟΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ» ...............................................................................................................14
Προκηρυξη Θεσης Locum Φυσίκοθεραπευτη/τρίας .........................................................................................................17

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ
Δίεκδίκηση επίδοματος επίκίνδυνης καί ανθυγίείνης
εργασίας

Ο

Πανελληνίος Συλλογος Φυσίκοθεραπευτων είχε αναλαβεί κατα το ετος
2014 την πρωτοβουλία γία την δίκαστίκη δίεκδίκηση της αναδρομίκης
καταβολης του επίδοματος επίκίνδυνης καί ανθυγίείνης εργασίας, μεσω
της εγερσης ομαδίκων αγωγων απο τα μελη του, που απασχολουνταί στα
δημοσία νοσοκομεία.
Δοθεντος οτί οποίαδηποτε περίοδίκως καταβαλλομενη παροχη σε δημοσίους
υπαλληλους υποκείταί σε δίετη παραγραφη, ο ΠΣΦ ανανεωνεί την παραπανω
πρωτοβουλία του, προκείμενου να υπαρξεί εκ νεου δίεκδίκηση του ως ανω
επίδοματος σε βαθος δίετίας.
Γία τον λογο αυτο παρακαλουνταί οσοί επίθυμουν να συμμετασχουν στη
συγκεκρίμενη δίκαστίκη δίεκδίκηση να εκδηλωσουν το ενδίαφερον τους ανα
νοσοκομείο, αναγραφοντας σε λίστα τα εξης στοίχεία: ονομα / επωνυμο /
πατρωνυμο / φορεας απασχολησης κατα την τελευταία δίετία
Οί ως ανω λίστες, ανα νοσοκομείο, θα πρεπεί να περίελθουν στον ΠΣΦ μεχρί το
τελος Δεκεμβρίου μεσω ηλεκτρονίκου ταχυδρομείου στο e-mail του Συλλογου:
ppta@otenet.gr , προκείμενου να υπολογίστεί το ατομίκο κοστος γία καθε
συμμετεχοντα φυσίκοθεραπευτη καί να εκκίνησεί η δίαδίκασία συνταξης,
καταθεσης καί επίδοσης των αγωγων.

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

σελ. 1

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ
Ενημερωση σχετίκα με τίς εξελίξείς γία την πίθανοτητα συναψης
συμβασεων με τους παροχους γία την είδίκη αγωγη
Πραγματοποίηθηκαν σημερα, Πεμπτη 29
Δεκεμβρίου
2016,
συναντησείς
αντίπροσωπείας του Π.Σ.Φ. με τον
Προεδρο καί δίοίκητίκους παραγοντες του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με θεμα την προθεση του
Οργανίσμου γία συναψη συμβασης
φυσίκοθεραπευτίκων παροχων στην
Είδίκη Αγωγη. Είχε προηγηθεί η επίσημη
προσκληση απο τον Προεδρο του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Μπερσίμη, προς τον Προεδρο
του Π.Σ.Φ., κ. Λυμπερίδη, το απογευμα της
Τεταρτης, 28 Δεκεμβρίου 2016. Λογω της
αμεσοτητας της προσκλησης, τον Π.Σ.Φ.
εκπροσωπησαν οί Γίαννης Μαρμαρας καί
Αλεξανδρος Σίδερης, Β΄ Αντίπροεδρος καί
Μελος του Κ.Δ.Σ. αντίστοίχα, ενω
παρευρεθηκαν ως παρατηρητες καί τα
μελη του Π.Σ.Φ., Είρηνη Καπαρη καί
Άρτεμίς Δροσου, Συντονίστρία καί Γενίκη
Γραμματεας του Ε.Τ. «Παίδίατρίκης
Φυσίκοθεραπείας»
του
Π.Σ.Φ.
Επίσημαίνεταί πως οί παραπανω επαφες
ηταν οί πρωτες που εγίναν γία το θεμα της
Φυσίκοθεραπείας στην Είδίκη Αγωγη.
Στίς συναντησείς που ακολουθησαν, η
αντίπροσωπεία του Π.Σ.Φ. ενημερωσε
εγγραφως πως δεν εχεί την απαίτουμενη
εξουσίοδοτηση απο τα οργανα του Π.Σ.Φ.Ν.Π.Δ.Δ. γία να δίαπραγματευτεί επί του
θεματος της Φυσίκοθεραπείας στην
Είδίκη Αγωγη καί επίφυλασσεταί να
επανελθεί στο δίαλογο, μετα απο σχετίκη
αποφαση των αρμοδίων οργανων.
Ταυτοχρονα, κατατεθηκε αίτημα τρίμηνης
παρατασης ολοκληρωσης του δίαλογου,
συμφωνα καί με τα αίτηματα καί των
υπολοίπων επίστημονίκων συλλογων που
εμπλεκονταί με την Είδίκη Αγωγη, ωστε
να υπαρχεί επαρκες χρονίκο δίαστημα
δίαμορφωσης των προτασεων του Π.Σ.Φ.,
σελ. 2

προς οφελος ολων των εμπλεκομενων καί
κυρίως της ευαίσθητης ομαδας των
παίδίων με είδίκες δυσκολίες.
Στη συναντηση της αντίπροσωπείας με
τους δίοίκητίκους παραγοντες, δοθηκε
απο τον Οργανίσμο ενα προσχεδίο
συμβασης σε εντυπη μορφη γία τίς
φυσίκοθεραπευτίκες
υπηρεσίες.
Η
αντίπροσωπεία αντετείνε τα παραπανω,
δεν
προχωρησε
σε
δίαδίκασία
δίαβουλευσης, ζητησε να αποσταλεί
επίσημα το προσχεδίο στον Π.Σ.Φ. καί
αποχωρησε απο τη συναντηση.
Στη συναντηση που ακολουθησε με τον
Προεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., παρουσία των
εκπροσωπων ολων των επίστημονίκων
καί
επαγγελματίκων
φορεων
που
εμπλεκονταί
στην
Είδίκη
Αγωγη,
ενημερωθηκαμε πως αξίολογηθηκε το
αίτημα της τρίμηνης παρατασης που είχε
κατατεθεί απο το συνολο των φορεων καί
δοθηκε δεκαπενθημερη παραταση γία τη
δίαβουλευση, ωστε να μπορεσουν οί
φορείς να δίαμορφωσουν τίς θεσείς τους.
Η αντίπροσωπεία του Π.Σ.Φ. εξεφρασε καί
στον Προεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
τη
δυσαρεσκεία
του
κλαδου
των
φυσίκοθεραπευτων
γία
την
καθυστερημενη προσκληση στη συζητηση
καί την πίεστίκη μεθοδευση απο τον
Οργανίσμο, γία αποδοχη τετελεσμενων
μεχρί τίς 31 Δεκεμβρίου 2016.
Ο Π.Σ.Φ. σε συνεργασία με τους
υπολοίπους φορείς που εμπλεκονταί, θα
αγωνίστεί ωστε να δίαμορφωθεί ενα
πλαίσίο παροχης υπηρεσίων Είδίκης
Αγωγης με επίστημονίκα καί κοίνωνίκα
κρίτηρία, λαμβανοντας υπ οψίν καί τίς

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ
νομοθετίκες δίαταξείς, που δίεπουν το
επαγγελμα του φυσίκοθεραπευτη.
Τελος, λογω του εκτακτου γεγονοτος, εχεί
συγκληθεί εκτακτο ΚΔΣ την Κυρίακη 8

Ιανουαρίου, προκείμενου η δίοίκηση να
δίαμορφωσεί το συνολίκο πλαίσίο,
συμφωνα με τα παραπανω.

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ.

σελ. 3

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ
Ενημερωση γία την δαπανη 10μηνου 2016 του κωδίκου
0671.02.c1
Σας ενημερωνουμε οτί απο τα οίκονομίκα στοίχεία των υποβολων γία τον ΚΑΕ 0671.02c1
προκυπτεί οτί, μεχρί καί τον Οκτωβρίο 2016, το συνολίκο ποσο των υποβολων ανερχεταί
στα 70.867.767€.
Στον ΚΑΕ περίλαμβανονταί καί υποβολες των ίατρίκων πραξεων που εκτελουνταί απο
φυσίατρους, οί οποίοί ως γνωστον, απο 1/1/2017 δεν θα αποζημίωνονταί απο τον ΚΑΕ
0671.02c1.
Γία το 2017, το Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. δίεκδίκεί την αυξηση του προυπολογίσμου γία τον
συγκεκρίμενο ΚΑΕ καί υπαρχεί η δεσμευση της ενίσχυσης του απο τον Αναπληρωτη
Υπουργο Υγείας, κ. Πολακη καί θα κυμανθεί συμφωνα με δηλωση του γυρω στα
70.000.000€.

Ιανουαρίος

8.918.983€ (στον Ιανουαρίο δεν εχεί αφαίρεθεί πληρως
το rebate)

Φεβρουαρίος 7.851.441€
Μαρτίος

8.190.124€

Απρίλίος

7.882.311€

Μαίος

7.313.836€

Ιουνίος

6.651.780€

Ιουλίος

6.192.717€

Αυγουστος

4.556.190€

Σεπτεμβρίος 6.120.591€

σελ. 4

Οκτωβρίος

7.189.790€

ΣΥΝΟΛΟ

70.867.767€

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ
Συμμετοχη στην απεργίακη κίνητοποίηση 8/12/2016 της ΓΣΕΕ
καί ΑΔΕΔΥ
Το Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. καλεί τα μελη του Συλλογου να συμμετεχουν στίς απεργίακες κίνητοποίησείς καί
συγκεντρωσείς της ΓΣΕΕ καί ΑΔΕΔΥ.

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

σελ. 5

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ

σελ. 6

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ

σελ. 7

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ

σελ. 8

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ

σελ. 9

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ

σελ. 10

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ
Αποτελεσματα εκλογων Επίστημονίκων Τμηματων του Π.Σ.Φ.
Το Σαββατο 25 Νοεμβρίου, στο πλαίσίο του 26ου Πανελληνίου Συνεδρίου
Φυσίκοθεραπείας, πραγματοποίηθηκαν οί εκλογες γία την αναδείξη των νεων
Συντονίστίκων Επίτροπων των Επίστημονίκων Τμηματων καί της Ομαδας Είδίκου
Ενδίαφεροντος του Π.Σ.Φ.
Οί εκλογες πραγματοποίηθηκαν χωρίς προβληματα, σε ενίαίο χωρο καί χωρίστα εκλογίκα
τμηματα γία καθε Ε.Τ. Οί υπευθυνοί γία τη δίαδίκασία Α΄ καί Β΄ Αντίπροεδροί του Π.Σ.Φ.,
Σπυρος Ρουμελίωτης καί Γίαννης Μαρμαρας αντίστοίχα, οφείλουμε να ευχαρίστησουμε τα
μελη των Εφορευτίκων Επίτροπων, την Οργανωτίκη Επίτροπη του 26ου Συνεδρίου, τίς
απερχομενες Συντονίστίκες Επίτροπες των Ε.Τ. καί τη Γραμματεία του Π.Σ.Φ., γία τη
συνδρομη τους στην επίτυχη δίεκπεραίωση των εκλογων.
Τα αποτελεσματα εκλογης, συμφωνα με τον αρίθμο των ψηφων ανα υποψηφίο, μετα την
καταθεση των σχετίκων πρακτίκων απο τίς Εφορευτίκες Επίτροπες στο Κ.Δ.Σ. είναί:

Ε.Τ. ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Ε.Τ. ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Μαρσελλου Ευθυμία

Βασμαρης Δημητρίος

Δουκας Αντωνης

Γεωργοπουλος Χρίστος

Ματσουκη Ελενη

Σηφακη Ευαγγελία

Καραντίας Θεοδωρος

Χαλαρη Ευθυμία

Τακας Δημητρίος

Παπαδοπουλου Αμαλία

Ε.Τ. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Ε.Τ. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Θεοδωροπουλος Δίονυσης

Καπαρη Είρηνη

Μπακαλίδου Δαφνη

Παπαεμμανουηλ Χρυσα

Βενίερης Αντωνης

Υφαντης Νίκολαος

Παπατσίμπας Βασίλης

Λεπουρα Αλεξανδρα

Χορτης Αναστασίος

Δροσου Άρτεμίς

σελ. 11

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ
Ε.Τ. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΨΥΧΙΚΗ
ΥΓΕΙΑ

Ε.Τ. ΥΓΕΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΥΕΛΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Βεντουρα Έλλη – Άννα

Μαχαίρα Αίκατερίνη

Σταθοπουλος Σταυρος

Μπαρκατσα Βενετία

Μητσίκαρης Γεωργίος

Μπίλλη Ευδίκία

Χαρωνίτης Επαμείνωντας

Κωνσταντίνίδου Ελενη

Χατζησαββίδης Κωνσταντίνος

Καμαργίαννη Τρίανταφυλλία

Ε.Τ.
ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΗΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΑΙ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

• Χρηστακου Άννα
• Πατσακη Είρηνη
• Ζαμπλαρα Αναστασία
• Περίστεροπουλος Αργυρης
• Κουβαρακος Αλεξανδρος
Ο.Ε.Ε. ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΛΕΜΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Τρίανταφυλλου Ευρίπίδης
Βασση Άννα
Ασματζης Κωνσταντίνος
Κανελλοπουλου Ελενη
Αναουνη Είρηνη

Οί υπευθυνοί Αντίπροεδροί:

Ρουμελίωτης Σπυρίδων

Μαρμαρας Ιωαννης

Α΄ Αντίπροεδρος Π.Σ.Φ.

Β΄ Αντίπροεδρος Π.Σ.Φ.

Εκ μερους του Κ.Δ.Σ., συγχαίρουμε τα εκλεγμενα μελη καί τους ευχομαστε καλη επίτυχία
στα νεα τους καθηκοντα.
ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

σελ. 12

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

–

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ
Πραγματοποίηση συναντησης του Επίστημονίκου Τμηματος
Παίδίατρίκης Φυσίκοθεραπείας με μελη του Π.Σ.Φ.
Αγαπητοί συναδελφοί,
Η Συντονίστίκη Επίτροπη του Επίστημονίκου Τμηματος Παίδίατρίκης Φυσίκοθεραπείας
(ΠΣΦ), σας καλεί στην πραγματοποίηση μίας πρωτης ατυπης συναντησης του Τμηματος
με τα Μελη του - καί οχί μονο - ωστε να συζητηθουν καί να ανταλλαγουν αποψείς σχετίκα
με:
"Επείγοντα σημαντικά επιστημονικά και θεσμικά ζητήματα που απασχολούν τους
Παιδιατρικούς Φυσικοθεραπευτές πανελλαδικά".

Η συναντηση θα λαβεί χωρα στα γραφεία του ΠΣΦ στην Αθηνα (Λεωφορος Αλεξανδρας
34) - την ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 10:00 εως 15:00.
Μπορείτε να μας στελνετε σχετίκο email επίβεβαίωσης γία την προσελευσης σας, με
ονοματεπωνυμο καί αρίθμο Μητρωου ΠΣΦ στο email: artemisdrosou@yahoo.gr γία
καλυτερο συντονίσμο της συναντησης.

Η παρουσία ΟΛΩΝ των Παίδίατρίκων Φυσίκοθεραπευτων είναί απαραίτητη

Είρηνη Καπαρη, Συντονίστρία ΕΤΠΦ

Άρτεμίς Δροσου, Γ. Γραμματεας ΕΤΠΦ
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Β΄ Κυκλος του Προγραμματος Μεταπτυχίακων Σπουδων (Π.Μ.Σ.)
με Τίτλο "Νευρομυοσκελετίκη Φυσίκοθεραπεία"
ΠΡΟΣΚΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΣΤΗ
«ΝΕΥΡΟΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ»
Το Τμημα Φυσίκοθεραπείας του Αλεξανδρείου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης ανακοίνωνεί την εναρξη της δίαδίκασίας
υποβολης αίτησεων γία την είσαγωγη μεταπτυχίακων φοίτητων καί φοίτητρίων στον Β΄ κυκλο σπουδων,
γία το Ακαδημαίκο ετος 2016-2017, του Προγραμματος Μεταπτυχίακων Σπουδων (Π.Μ.Σ.) με τίτλο
«Νευρομυοσκελετίκη Φυσίκοθεραπεία» που εγκρίθηκε με το ΦΕΚ 1694/τ. Β/14.08.2015.
Είδος Τίτλου
Το παρον Π.Μ.Σ. απονεμεί Μεταπτυχίακο Δίπλωμα Είδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Νευρομυοσκελετίκη
Φυσίκοθεραπεία» - “Master of Science (MSc) in Neuromusculoskeletal Physiotherapy”
Αντίκείμενο
Αντίκείμενο του Π.Μ.Σ. είναί η παροχη εξείδίκευμενων γνωσεων μεταπτυχίακου επίπεδου στον τομεα της
Φυσίκοθεραπείας στην προληψη καί αποκατασταση των παθησεων καί κακωσεων του
Νευρομυοσκελετίκου συστηματος. Σκοπος του Π.Μ.Σ., είναί η εμβαθυνση καί η προαγωγη των γνωσεων στο
συγκεκρίμενο γνωστίκο επίστημονίκο πεδίο της Φυσίκοθεραπείας, η μεσα απο ερευνητίκες αναζητησείς
τεκμηρίωμενη Φυσίκοθεραπεία, η χρηση είδίκου εξοπλίσμου αξίολογησης καί παρεμβασης καί η ίκανοτητα
δημίουργίας εξατομίκευμενων, ασφαλων καί επίτυχων πρωτοκολλων θεραπείας.
Το Π.Μ.Σ. θα καταστησεί τους συμμετεχοντες ίκανοτερους επίστημονες καί επαγγελματίες, δίνοντας τα
εφοδία μεταπτυχίακου τίτλου καί εξείδίκευμενων γνωσεων.
Χρονίκη δίαρκεία – Κατηγορίες καί Αρίθμος είσακτεων – Δίδακτρα:
Η χρονίκη δίαρκεία γία την απονομη του Μεταπτυχίακου Δίπλωματος Είδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο προγραμμα
πληρους φοίτησης ορίζεταί σε τρία (03) εξαμηνα σπουδων, εκ των οποίων το τρίτο εξαμηνο δίατίθεταί γία
την εκπονηση της μεταπτυχίακης δίπλωματίκης εργασίας.
Γία την αποκτηση του Μ.Δ.Ε. απαίτουνταί ενενηντα (90) πίστωτίκες μοναδες (ECTS) που προκυπτουν απο
την επίτυχη παρακολουθηση δωδεκα (12) μεταπτυχίακων μαθηματων, καθως καί τη συγγραφη
δίπλωματίκης εργασίας. Καθε εξαμηνο σπουδων του Π.Μ.Σ. περίλαμβανεί υποχρεωτίκα 13 πληρείς
εβδομαδες δίδασκαλίας. Η εβδομαδίαία δίδασκαλία θα πραγματοποίείταί τίς ημερες Παρασκευη & Σαββατο,
προς δίευκολυνση των εργαζομενων μεταπτυχίακων φοίτητων. Παραλληλα, οί μεταπτυχίακοί φοίτητες, στα
πλαίσία των μεταπτυχίακων τους δραστηρίοτητων, θα αναλαμβανουν αν ζητηθεί, επίκουρίκο δίδακτίκο
εργο στο προπτυχίακο προγραμμα σπουδων του Τμηματος.
Στο Π.Μ.Σ. γίνονταί δεκτοί μετα απο επίλογη, πτυχίουχοί των Τμηματων Φυσίκοθεραπείας της ημεδαπης η
των ομοταγων αναγνωρίσμενων ίδρυματων της αλλοδαπης.
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Υποψηφίοτητα μπορουν να θεσουν καί τελείοφοίτοί φοίτητες, με την προυποθεση οτί θα εχουν παρεί το
πτυχίο τους η θα εχουν ολοκληρωσεί τίς σπουδες τους πρίν απο την εναρξη των μαθηματων, εστω καί αν
απομενεί η ορκωμοσία τους.
Ο αρίθμος είσακτεων στο Π.Μ.Σ. ορίζεταί κατ’ ανωτατο ορίο σε 40 φοίτητες ετησίως. Στον 2ο κυκλο
σπουδων του Π.Μ.Σ. θα είσαχθουν – εγγραφουν μετα απο αξίολογηση, τρίαντα (30) μεταπτυχίακοί φοίτητες.
Όσοί υποψηφίοί ίσοβαθμησουν με τον τελευταίο επίλεγεντα η είναί υποτροφοί, εγγραφονταί καθ’ υπερβαση
του προαναφερομενου αρίθμου.
Γία την παρακολουθηση του Π.Μ.Σ. προβλεπεταί η καταβολη δίδακτρων που ανερχεταί σε 3900 ευρω, η
οποία κατανεμεταί σε εξί (6) ίσοποσες δοσείς των 650 € ανα εξαμηνο. Η πρωτη δοση θα καταβληθεί με την
εγγραφη στο Π.Μ.Σ.
Φακελος υποψηφίοτητας
O φακελος υποψηφίοτητας κατατίθεταί στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. καί πρεπεί να περίλαμβανεί
υποχρεωτίκα τα επτα πρωτα δίκαίολογητίκα καί επίκουρίκα τα υπολοίπα:
1. Έντυπη αίτηση η οποία δίατίθεταί καί σε ηλεκτρονίκη μορφη.
2. Φωτοτυπία δυο οψεων αστυνομίκης ταυτοτητας
3. Αναλυτίκο βίογραφίκο σημείωμα.
4. Ευκρίνες αντίγραφο πτυχίου/δίπλωματος (με την αντίστοίχη αναγνωρίση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.,
αν προερχεταί απο Α.Ε.Ι. της αλλοδαπης).
5. Ευκρίνες αντίγραφο πίστοποίητίκου αναλυτίκης βαθμολογίας.
6. Βεβαίωση εκπονησης δίπλωματίκης εργασίας, οπου να αναγραφονταί το θεμα, ο βαθμος καί οί
επίβλεποντες καθηγητες.
7. Αντίγραφο Δίπλωματίκης Εργασίας σε ηλεκτρονίκη μορφη (CD).
8. Αποδείκτίκα καλης γνωσης μίας ξενης γλωσσας. Γία τους αλλοδαπους φοίτητες απαίτείταί η καλη γνωση
της Ελληνίκης γλωσσας.
9. Αποδείκτίκα επαγγελματίκης εμπείρίας (βεβαίωση ασφαλίστίκου φορεα γία ίδίωτίκη απασχοληση η
βεβαίωση προυπηρεσίας απο υπηρεσία του Δημοσίου). Μπορεί αν χρείαστεί να ζητηθουν δίκαίολογητίκα
ίκανου ογκου εργασίας π.χ αποδείξείς η τίμολογία παροχης υπηρεσίων
10. Αποδείκτίκα δίδακτίκης εμπείρίας
11. Αποδείκτίκα συμμετοχης σε ερευνητίκα προγραμματα
12. Επίστημονίκες δημοσίευσείς η ανακοίνωσείς σε συνεδρία, δίακρίσείς κ.λπ.
13. Συστατίκες Επίστολες απο μελη ΔΕΠ/ΕΠ, εργοδοτες η συνεργατες (υποδείγμα συστατίκης επίστολης θα
παρεχεταί στην ίστοσελίδα του Π.Μ.Σ.).
14. Αποδείκτίκα συμμετοχης σε Ευρωπαίκα Προγραμματα ανταλλαγων.
15. Πίστοποίητίκα γνωσης χρησης Η/Υ.
16. Αποδείκτίκα είδίκων σεμίναρίων, τεχνίκων συνεκτίμωνταί είδίκα αν εχουν την αίγίδα-επίβλεψη ΑΕΙ η
δίεθνους φορεα.
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Προθεσμία υποβολης των αίτησεων υποψηφίοτητων
Η επίτροπη επίλογης του Π.Μ.Σ δεχεταί αίτησείς απο την επομενη δημοσίοποίησης της παρουσης
προκηρυξης καί μεχρί την Παρασκευη 13.1.2017.
Η εμπροθεσμη καταληκτίκη ημερομηνία υποβολης αίτησεων με ταχυδρομίκη αποστολη, αποδείκνυεταί απο
την σφραγίδα του ταχυδρομείου.
Οί φακελοί υποψηφίοτητας κατατίθενταί αυτοπροσωπως η ταχυδρομίκα με συστημενη επίστολη η με
υπηρεσία ταχυμεταφορας στη Γραμματεία του Προγραμματος Μεταπτυχίακων Σπουδων με την ενδείξη:

Προς
Τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ στη «Νευρομυοσκελετίκη Φυσίκοθεραπεία»
Τμημα Φυσίκοθεραπείας
Αλεξανδρείο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.
A.T.E.I. Θεσσαλονίκης
P.O BOX 141
GR - 574 00 Θεσσαλονίκη,
Μακεδονία, Ελλαδα

Η επίκοίνωνία τηλεφωνίκα μπορεί να γίνεταί απο Δευτερα εως Παρασκευη, 9.00 πμ εως 2.30 μμ.
Τηλ: 2310013484
Fax: 2310791166
Email: nms-master@phys.teithe.gr
Link: http://nms-master.phys.teithe.gr/

Αναλυτίκες πληροφορίες γία ολο το Π.Μ.Σ. αναφερονταί στην ίστοσελίδα του Τμηματος Φυσίκοθεραπείας
(www.phys.teithe.gr), στην ίστοσελίδα του Π.Μ.Σ. (http://nms-master.phys.teithe.gr) καί δίνονταί προφορίκα
καί απο την Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
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Προκηρυξη Θεσης Locum Φυσίκοθεραπευτη/τρίας
Το Ωνασείο Καρδίοχείρουργίκο Κεντρο (ΩΚΚ) προκηρυσσεί μία (1) θεση Locum Φυσίκοθεραπευτη/τρίας με
συμβαση εργασίας ορίσμενου χρονου, δίαρκείας ενος (1) ετους, πληρους καί αποκλείστίκης απασχολησης.
Απαραίτητα Προσοντα
Α.1. Πτυχίο ΤΕΙ Φυσίκοθεραπείας η ίσοτίμο του εξωτερίκου, αναγνωρίσμενο απο το ΔΟΑΤΑΠ.
Α.2. Άδεία ασκησης επαγγελματος Φυσίκοθεραπευτη/τρίας.
Α.3. Προυπηρεσία, τουλαχίστον δυο (2) ετων, στον Δημοσίο η Ιδίωτίκο Τομεα.
Α.4. Εργασίακη εμπείρία, τουλαχίστον ενος (1) ετους, με ασθενείς πασχοντες απο καρδίοαναπνευστίκα
νοσηματα.
Επίθυμητα Προσοντα
Ε.1. Μεταπτυχίακες σπουδες στη Φυσίοθεραπεία-Αποκατασταση.
Ε.2. Δημοσίευσείς σε επίστημονίκα περίοδίκα καί επίστημονίκες ανακοίνωσείς σε συνεδρία με γνωστίκο
αντίκείμενο τη Φυσίκοθεραπεία-Αποκατασταση
Ε.3. Πολυ καλη γνωση της αγγλίκης γλωσσας. Προκείμενου γία αλλοδαπους υποψηφίους, απαίτείταί πολυ
καλη γνωση καί της ελληνίκης γλωσσας.
Ε.4. Εμπείρία στο χείρίσμο πληροφορίακων συστηματων.
Οί ενδίαφερομενοί καλουνταί να υποβαλουν σχετίκη αίτηση συνοδευομενη απο προσφατη φωτογραφία καί
τα εξης δίκαίολογητίκα :
Πληρες καί λεπτομερες βίογραφίκο σημείωμα.
Πίστοποίητίκα προυπηρεσίας.
Αντίγραφα :
πτυχίου ΤΕΙ Φυσίκοθεραπείας η ίσοτίμου πτυχίου εξωτερίκου (με αναγνωρίση απο το ΔΟΑΤΑΠ),
αλλων τίτλων σπουδων, πίστοποίητίκου/ων γλωσσομαθείας, της αδείας ασκησης επαγγελματος,
της αστυνομίκης ταυτοτητας, βεβαίωσεων/πίστοποίητίκων επίστημονίκης & επαγγελματίκης
δραστηρίοτητας, οπως αναφερονταί στο βίογραφίκο σημείωμα.
Καταλογο ολων των δημοσίευσεων/ανακοίνωσεων καί γενίκων δραστηρίοτητων του υποψηφίου.
Αποσπασμα ποίνίκου μητρωου.
(γία τους αλλοδαπους υποψηφίους) Πστοποίητίκο πολυ καλης γνωσης της ελληνίκης γλωσσας.
(γία τους αρρενες υποψηφίους) Πίστοποίητίκο εκπληρωσης της στρατολογίκης υποχρεωσης η νομίμης
απαλλαγης του υποψηφίου απο αυτην.
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Οί αίτησείς καί τα απαραίτητα δίκαίολογητίκα θα πρεπεί να υποβληθουν σε εντυπη καί σε ηλεκτρονίκη
μορφη (σε USB stick η CD), αυτοπροσωπως η μεσω ταχυμεταφορίκης εταίρείας επί αποδείξεί στο Τμημα
Δίαχείρίσης Προσωπίκου-Μίσθοδοσίας του ΩΚΚ (Λ. Συγγρου 356, 176 74 Καλλίθεα, τηλ. 210 94 93 103) απο
Δευτερα εως Παρασκευη καί ωρες 09:00 εως 13:00, ε ως την 16.01.2017. Εναλλακτίκα, οί αίτησείς καί τα
δίκαίολογητίκα μπορουν να αποσταλουν, στην ίδία προθεσμία, με ηλεκτρονίκο ταχυδρομείο στην
ηλεκτρονίκη δίευθυνση mn@ocsc.gr.

Αίτησείς που εχουν υποβληθεί στο παρελθον δεν θα ληφθουν υπ’ οψίν. Δίευκρίνίζεταί οτί το ΩΚΚ δίατηρεί το
δίκαίωμα να ματαίωσεί η να κηρυξεί αγονη την παρουσα προκηρυξη σε οποίονδηποτε χρονο καί γία
οποίαδηποτε αίτία.
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Νομίκο Προσωπο Δημοσίου Δίκαίου
Λ. Αλεξανδρας 34 – τκ 11473 Αθηνα
Τηλ: 210 8213905, 210 8213334
e-mail: ppta@otenet.gr
www.psf.org.gr
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