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Μήνυμα Προέδρου
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σε μια προσπάθεια ενημέρωσης των μελών για τις δράσεις του Π.Σ.Φ., τις Επιστημονικές
Εκδηλώσεις και τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο ενεργοποιήθηκαν και πάλι τα
Φυσικοθεραπευτικά νέα.
Οι συνεχείς αλλαγές που προωθούνται από την Κυβέρνηση σε πολλά επίπεδα αποτελούν
πρόκληση για την διοίκηση του Π.Σ.Φ., που πρέπει να ανταποκριθεί με συνέπεια και
σοβαρότητα, αλλά και με τεκμηριωμένες θέσεις για την επιστήμη μας και για το
επάγγελμά μας.
Κυριότερη όλων των αλλαγών, αποτελεί η διαρθρωτική πρωτοβουλία στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση με τις συγχωνεύσεις τεχνολογικών και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που
προωθούνται σε όλη τη χώρα.
Αυτές τις μέρες συζητείται και ψηφίζεται στη Βουλή των Ελλήνων το Νομοσχέδιο για το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, όπου ο Π.Σ.Φ. με συντονισμένες δράσεις σε συνεργασία με την
Ακαδημαϊκή κοινότητα κατάφερε να ενσωματώσει τις θέσεις του στο Νομοσχέδιο.
Στο πλαίσιο αυτό, το τμήμα φυσικοθεραπείας εντάσσεται στη σχολή επιστημών υγείας,
γεγονός που αποτελεί πρόκριμα και για τα υπόλοιπα τμήματα φυσικοθεραπείας. Η
εξέλιξη αυτή, ενισχύει τη θέση του Π.Σ.Φ. για ένταξη των τμημάτων φυσικοθεραπείας
αποκλειστικά και μόνο στις σχολές επιστημών υγείας που αποτελούσε βασικό μας
μέλημα.
Ένα ζήτημα, όμως που προκύπτει μέσα από την όλη διαδικασία είναι η οργάνωση διετών
προγραμμάτων σπουδών από τα Πανεπιστήμια που θέλει να προωθήσει το Υπουργείο
παιδείας.
Επίσης ένα τελευταίο και σημαντικό ζήτημα είναι η εξίσωση των παλαιών πτυχίων με
αυτά των Πανεπιστημιακών τμημάτων που θα πρέπει να διευθετηθεί μέσα από ένα
πλαίσιο αποδεκτό από τον Π.Σ.Φ.
Για τον παραπάνω λόγο και για άλλους επίσης σημαντικούς λόγους το Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ.
έχει ορίσει έκτακτη Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων σε συνεργασία με την Ακαδημαϊκή
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κοινότητα, αποκλειστικά για εκπαιδευτικά θέματα στις 2 και 3 Μαρτίου 2019 που θα
διεξαχθεί στην Αθήνα.
Είναι επιτακτική ανάγκη, ο κλάδος να αποφασίσει ποια θα είναι η Πολιτική του και η
στάση του σε όλα αυτά τα ζητήματα και να καταθέσει ολοκληρωμένες προτάσεις στα
αρμόδια όργανα της Πολιτείας για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, για τα
στάνταρ του επαγγέλματος και τη συνεχιζόμενη επαγγελματική εξέλιξη, σύμφωνα πάντα
και με τις επιταγές και τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
Φυσικοθεραπείας.
Το Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ. έχει αποφασίσει να αναθέσει την σύνταξη μελέτης για την
ωφελιμότητα της φυσικοθεραπείας στα συστήματα υγείας και την εφαρμογή της με
μεθόδους και πρακτικές που βασίζονται στα νέα δεδομένα της αναθεωρημένης
διακήρυξης της Αστανά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Πρωτοβάθμια
φροντίδα υγείας που ψηφίστηκε πρόσφατα (25 και 26 Οκτωβρίου 2018) και επίσης
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΚΕΣΥ για την θεραπευτική άσκηση που
αποτελεί αρμοδιότητα του φυσικοθεραπευτή.
Άμεσος στόχος είναι η αυξημένη χρηματοδότηση για την φυσικοθεραπεία από τον
ΕΟΠΥΥ.
Το Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ. συνεχίζει αμείωτα τις προσπάθειες του για την βελτίωση της σχέσης
των φυσικοθεραπευτών με τον ΕΟΠΥΥ και θεωρεί θετικό μέτρο την θέσπιση της
συμμετοχής του ασθενούς στην παρεχόμενη φυσικοθεραπεία, γεγονός που θα αποφέρει
έμμεση αύξηση του προϋπολογισμού κατά τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ.
Παράλληλα, το Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ. συνεχίζει τις προσπάθειες για την καταβολή του
επιδόματος

επικίνδυνης

και

ανθυγιεινής

εργασίας

στους

εργαζόμενους

φυσικοθεραπευτές των Δημοσίων Δομών και έχει καταθέσει προτάσεις για τους
οργανισμούς των Νοσοκομείων όπου ζητά την δημιουργία αυτοτελούς τμήματος
φυσικοθεραπείας.
Την ίδια στιγμή, περιφρουρεί με διάφορες δράσεις τα κατοχυρωμένα επαγγελματικά
δικαιώματα και φροντίζει μέσα από τις ενέργειές του να τονίζει τον κίνδυνο για την
δημόσια υγεία, όταν η φυσικοθεραπεία δεν παρέχεται από εγγεγραμμένα μέλη στον
Π.Σ.Φ.
Μεταξύ άλλων, το Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ. διερευνά την σκοπιμότητα της δημιουργίας
επαγγελματικού ταμείου φυσικοθεραπευτών, στα πρότυπα των επαγγελματικών
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ταμείων που έχουν ιδρύσει άλλοι κλάδοι όπως οι οικονομολόγοι, οι γεωπόνοι και οι
γιατροί.
Καθώς διανύουμε ήδη τον πρώτο μήνα του 2019 θα ήθελα να τονίσω την εκπλήρωση
των υποχρεώσεων όλων των εγγεγραμμένων μελών προς τον Π.Σ.Φ. μέχρι τις 28-2-2019
και να θυμίσω ότι η καταβολή της συνδρομής γίνεται ηλεκτρονικά (e-banking) και η
κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης επίσης γίνεται ηλεκτρονικά υποχρεώνοντας το μέλος
να αποδεχτεί ότι έχει διαβάσει την ισχύουσα Νομοθεσία που διέπει το επάγγελμα
(κώδικας δεοντολογίας, Π.Δ 29/1987 κλπ).
Θα πρέπει όλα τα μέλη να δεχτούν ότι το επάγγελμα είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο
επάγγελμα υγείας και ότι από αυτό απορρέουν και κάποιες υποχρεώσεις οι οποίες θα
πρέπει να γίνονται σεβαστές.
Τελειώνοντας θέλω να ευχηθώ Καλή και Δημιουργική Χρονιά σε όλους τους
Φυσικοθεραπευτές, οι οποίοι θα πρέπει να «αγκαλιάσουν» τον σύλλογο και να
συμμετέχουν πιο ενεργά στα κοινά.

ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Πρόεδρος Π.Σ.Φ.
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Μήνυμα Υπευθύνου Εκδόσεων
Αγαπητοί Συνάδελφοι-ισσες
Η επανέκδοση των Φυσιοθεραπευτικών Νέων είναι μια προσπάθεια που μπορεί να
άργησε άλλα είναι πραγματικότητα.
Είναι σημαντικό μέσο πληροφόρησης των μελών του Π.Σ.Φ. για θέματα που τους
απασχολούν, τις εσωτερικές διεργασίες, τις κινήσεις των Περιφερειακών Τμημάτων και
τις δραστηριότητες και λειτουργίες του Συλλόγου.
Η νέα Διοίκηση του Π.Σ.Φ. διαισθανόμενη τις δυσκολίες των καιρών, εφαρμόζει
πολυεπίπεδη πολιτική για να εξασφαλίσει την αυτοδυναμία του Φυσικοθεραπευτή, την
οικονομική του ανάπτυξη και την ενδυνάμωση του Συλλόγου.
Μετά τον ορισμό μου ως Υπευθύνου Εκδόσεων του Π.Σ.Φ. αναλαμβάνω την ευθύνη της
εκπλήρωσης αυτών των στόχων μέσω της πληροφόρησης των μελών του Συλλόγου.
Είναι μια προσπάθεια που θα γίνεται κάθε μήνα με όσο το δυνατόν καλύτερη και έγκυρη
ενημέρωση.
Προσκαλώ όλους τους συναδέλφους να ενδυναμώσουμε τον Σύλλογο συμμετέχοντας
ενεργά και όχι παθητικά σε όλες τις διεργασίες του Π.Σ.Φ. για ένα καλύτερο μέλλον της
Φυσικοθεραπείας στην χώρα μας.

ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Υπεύθυνος Εκδόσεων ΠΣΦ

6

Νέα Πρώτης Γραμμής
Κλιμάκωση των αντιδράσεων έναντι του σχεδίου νόμου του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Στις 2/12/2018, συγκλήθηκε ΕΚΤΑΚΤΩΣ το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του
Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, σε κοινή συνεδρίαση με τους Προέδρους
από τα Περιφερειακά Τμήματα όλης της χώρας και τους εκπροσώπους των Ακαδημαϊκών
από τα τέσσερα Τμήματα Φυσικοθεραπείας, εγκρίνοντας ψήφισμα διαμαρτυρίας κατά
του σχεδίου Νόμου του Υπουργείου πολιτισμού και Αθλητισμού «Επιτροπή
επαγγελματικού αθλητισμού – Προπονητές και εκπαιδευτές – Ιδιωτικά γυμναστήρια και
ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων και άλλες διατάξεις».
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών ζήτησε την απόσυρση των επίμαχων
άρθρων. Παράλληλα, ζήτησε την στήριξη των Υγειονομικών φορέων και την έκδοση
ανάλογων ψηφισμάτων από τις συνελεύσεις των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας.
Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε τα μέλη του σε εγρήγορση και αγωνιστική ετοιμότητα στην
περίπτωση που δεν αποσυρθούν τα επίμαχα άρθρα.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
Κατά του σχεδίου Νόμου για τον Αθλητισμό.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου έχει
σαν πρώτιστο σκοπό "την προαγωγή και ανάπτυξη της Φυσικοθεραπείας ως

ανεξάρτητης και αυτόνομης επιστήμης και την παροχή υπηρεσιών υψηλής στάθμης στο
κοινωνικό σύνολο" καθώς και την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.
Στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
υπάρχουν διατάξεις που βάζουν σε σοβαρό κίνδυνο την δημόσια υγεία.
ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΑΧΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
‘’ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ’’
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Γιατί υποβαθμίζει και υποβιβάζει την μορφή και τον χαρακτήρα του επαγγέλματος
του Φυσικοθεραπευτή (με το άρθρο 74), δίνοντας την δυνατότητα της παροχής
σε μη θεσμοθετημένους φορείς υγείας-σε χώρους άθλησης και μάλιστα από
«υπερβάλλοντα

ζήλο»

ενός

αναρμόδιου

Υπουργείου

(Πολιτισμού

και

Αθλητισμού), άγνωστο για πιο λόγο .


Γιατί παραβιάζει τα διακριτά όρια στο προβλεπόμενο πλαίσιο προσόντων (με τα
άρθρα 38 και 39), εκχωρώντας «από το παράθυρο» επαγγελματικά δικαιώματα
‘’κατά το δοκούν’’ και κατά την κρίση του συντάκτη.

Καλούμε σε συστράτευση όλους τους επαγγελματικούς φορείς που αντιτίθενται στο εν
λόγω Σχέδιο Νόμου.
Ζητάμε την στήριξη όλων των φορέων των Επιστημόνων Υγείας, ενάντια στις ορέξεις των
επιχειρηματιών, για να μην αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παρεχόμενων υπηρεσιών
Υγείας.
Καλούμε σε συστράτευση τους φοιτητές των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας σε έναν κοινό
αγώνα για την προάσπιση του επαγγέλματος.
Καλούμε τους φυσικοθεραπευτές όλης της χώρας σε αγωνιστική ετοιμότητα για
κινητοποιήσεις.
Αγωνιζόμαστε για παροχή ασφαλών και ποιοτικών υπηρεσιών Υγείας στο Κοινωνικό
σύνολο.

Μπορείτε να δείτε τις δηλώσεις του Π.Σ.Φ., στους παρακάτω συνδέσμους:

https://www.youtube.com/watch?v=IvVax9mr8nY
https://www.youtube.com/watch?v=RLU1K6J1Qk0
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Αποτελέσματα της συνάντησης του Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ με τον
Υφυπουργό Αθλητισμού Γιώργο Βασιλειάδη που οδηγούν σε
απόσυρση των επίμαχων προβλέψεων του άρθρου 74.

Στις 7/12/2018 αντιπροσωπεία του Κ.Δ.Σ, συναντήθηκε εκτάκτως (μετά από αίτημα του
Π.Σ.Φ.) με τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γιώργο Βασιλειάδη.
Από το Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ. συμμετείχαν οι Λυμπερίδης Πέτρος -Πρόεδρος Π.Σ.Φ., Κούτρας
Γιώργος-Γενικός Γραμματέας, Ρουμελιώτης Σπύρος Α΄ -Αντιπρόεδρος , Μαρμαράς
Γιάννης- Β΄ Αντιπρόεδρος, Μιλτσακάκης Χρήστος -Γενικός Ταμίας, Μπουρνουσούζης
Λευτέρης- Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και Πρόεδρος του Π.Τ Αττικής, Καραβίδας
Ανδρέας- Μέλος του Κ.Δ.Σ και ο Νομικός Σύμβουλος του Π.Σ.Φ. Αλέξης Παραράς.
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Ο λόγος της συνάντησης, ήταν το σχέδιο Νόμου που είχε τεθεί σε διαβούλευση από το
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού «Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού –
Προπονητές και εκπαιδευτές – Ιδιωτικά γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές εκμάθησης
αθλημάτων και άλλες διατάξεις».
Από την πλευρά των μελών της αντιπροσωπείας του Π.Σ.Φ. τέθηκαν ενστάσεις για το
σύνολο του σχεδίου Νόμου που περιείχε ρυθμίσεις σε άρθρα του αντίθετες με τις θέσεις
του Π.Σ.Φ. και κυρίως στο άρθρο 74 το οποίο προέβλεπε την παροχή φυσικοθεραπείας
στα γυμναστήρια.
Επίσης τέθηκε από την πλευρά του Π.Σ.Φ. το ζήτημα του ψηφίσματος του ΤΕΦΑΑ
Σερρών, για το οποίο τοποθετήθηκε θετικά ο Υφυπουργός με δηλώσεις του στην Βουλή.
Κατά την συνάντηση ο Κος Βασιλειάδης δικαιολόγησε τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του
άρθρου 74, ως προσπάθεια του Υπουργείου να περιορίσει την αντιποίηση του
επαγγέλματος όταν υφίσταται σε χώρους, όπως τα Γυμναστήρια
Ο Π.Σ.Φ. υποστήριξε το σαφές Νομικό πλαίσιο που διέπει το επάγγελμα και την άσκησή
του, παρουσίασε στον Υφυπουργό το πόρισμα της επιτροπής που είχε συσταθεί
παλαιότερα από το Υπουργείο Υγείας και αφορούσε τις συστεγάσεις των φορέων Π.Φ.Υ,
την Νομοθεσία που ακολούθησε της (Ν. 4272/2014), την Υπ. Απόφαση που ακολούθησε
(ΦΕΚ Β΄ 2378/2014), την απόφαση του ΚΕΣΥ περί μη παροχής φυσικοθεραπείας
αποσπασματικά και ζήτησε την απόσυρση της παραγράφου του άρθρου 74 που
προέβλεπε την παροχή φυσικοθεραπείας σε Γυμναστήρια.
Ο Κος Βασιλειάδης δέχτηκε να μην συμπεριληφθεί στο άρθρο 74 η επίμαχη παράγραφος,
αναγνωρίζοντας τις αιτιάσεις του Π.Σ.Φ. και την άποψη ότι οι υπηρεσίες
φυσικοθεραπείας δύναται να παρέχονται μόνο σε οργανωμένους χώρους Υγείας και όχι
αποσπασματικά.
Με δική του πρωτοβουλία ζήτησε τις προτάσεις του Π.Σ.Φ. και την συνεργασία του Π.Σ.Φ.
με το Υπουργείο, για τον περιορισμό των φαινομένων αντιποίησης, πρόταση με την
οποία συμφωνεί ο Π.Σ.Φ. και θα συνεργαστεί με το Υπουργείο.
Ο Π.Σ.Φ. ζήτησε να προβλεφθεί διάταξη στο σχέδιο Νόμου που να προβλέπει την
παρουσία φυσικοθεραπευτή εγγεγραμμένου στον Π.Σ.Φ., όταν τα αθλητικά σωματεία
απασχολούν φυσικοθεραπευτή που παραβρίσκεται κατά τους αγώνες στα γήπεδα.
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Για το ψήφισμα του ΤΕΦΑΑ Σερρών, που φάνηκε να συμμερίζεται ο Υφυπουργός
Αθλητισμού στη Βουλή, ο Π.Σ.Φ. εξέφρασε την κάθετη αντίθεσή του στην προσπάθεια
υφαρπαγής οποιονδήποτε επαγγελματικών δικαιωμάτων Υγείας από τους αποφοίτους
των Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, που σημειωτέο αποφοιτούν
από τμήματα που δεν αποτελούν σχολές επιστημών υγείας.
Ο Π.Σ.Φ., επίσης, υποστήριξε ότι με το ισχύον Νομικό πλαίσιο οι μεταπτυχιακοί τίτλοι δεν
μπορούν να οδηγήσουν σε διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα από αυτό που
παρέχει ο βασικός τίτλος σπουδών, γεγονός που επιβεβαιώθηκε από την Νομική
σύμβουλο του Κου Βασιλειάδη.
Ο Υφυπουργός εξήγησε ότι οι δηλώσεις του στη Βουλή αφορούσαν το σκέλος του
ψηφίσματος για τους εκπαιδευτές και μόνο και δεν συμμερίζεται τις υπόλοιπες
προτάσεις.
Ο Κος Βασιλειάδης, σε πνεύμα συνεργασίας και καλής διάθεσης, αναγνώρισε τα δίκαια
των αιτημάτων και των θέσεων του Π.Σ.Φ. και:
1) Αποσύρει την επίμαχη παράγραφο του άρθρου 74 http://gga.gov.gr/grafeiotupou/deltia-tu...
2) Κάλεσε τον Π.Σ.Φ σε συνεργασία για τον περιορισμό της αντιποίησης του
επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή, όταν υφίσταται σε χώρους όπως τα
Γυμναστήρια.
3) Διευκρίνισε ότι η τοποθέτησή του στην Βουλή για το θετικό του ψηφίσματος
του ΤΕΦΑΑ Σερρών αφορούσε μόνο το σκέλος των εκπαιδευτών.
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Στήριξη Υγειονομικών φορέων στο Ψήφισμα Διαμαρτυρίας του
ΠΣΦ κατά το σχέδιο νόμου για τον Αθλητισμό

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών συμπαραστάθηκαν
στο ψήφισμα του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κατά του σχεδίου νόμου
«Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού – Προπονητές και εκπαιδευτές – Ιδιωτικά
γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων και άλλες διατάξεις».
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Αποτελέσματα της συνάντησης της Επιτροπής Συνεχιζόμενης
Επαγγελματικής Κατάρτισης του Π.Σ.Φ. με την διευθύνουσα
σύμβουλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Πραγματοποιήθηκε στις 12/12/2018, συνάντηση της Επιτροπής Συνεχιζόμενης
Επαγγελματικής Κατάρτισης του Π.Σ.Φ με την Ελένη Γιαννακοπούλου, Διευθύνουσα
Σύμβουλο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).
Η Επιτροπή συστάθηκε με απόφαση του Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ. και την απαρτίζουν οι Γιάννης
Μαρμαράς, Β΄ Αντιπρόεδρος, Αλέξανδρος Σιδέρης, μέλος του Κ.Δ.Σ. και Γεώργιος
Γιόφτσος, Καθηγητής Φυσικοθεραπείας ΠΑ.Δ.Α.
Θέμα της συνάντησης ήταν η διαμόρφωση συνθηκών συνεργασίας του Π.Σ.Φ. με τον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σε θέματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, τον ρόλο του Π.Σ.Φ.
και το τοπίο που έχει διαμορφωθεί από την πλειάδα προγραμμάτων μη τυπικής
εκπαίδευσης (σεμινάρια) και έχουν κατακλύσει το χώρο της φυσικοθεραπείας.
Η Επιτροπή αρχικά ενημέρωσε την κα. Γιαννακοπούλου για το νομικό πλαίσιο που διέπει
τον Π.Σ.Φ. στα θέματα της συνεχιζόμενης κατάρτισης (ν. 3599/2007 & ν. 4461/2017),
ενώ ακολούθως αναπτύχθηκαν οι δυνατότητες που δημιουργούνται με το ν.4547/2018,
όπου στα Ν.Π.Δ.Δ. όπως ο Π.Σ.Φ., δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας φορέα μη τυπικής
εκπαίδευσης (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1).
Με τον σχετικό φορέα δίνεται η δυνατότητα συμπλήρωσης, εκσυγχρονισμού ή και
αναβάθμισης γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν στη τριτοβάθμια
εκπαίδευση με στόχο την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των μελών του
Ν.Π.Δ.Δ.
Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο και μετά την έκδοση Κ.Υ.Α., η οποία αναμένεται να
εκδοθεί εντός του 2019, τα Κ.Δ.Β.Μ. θα είναι υποχρεωμένα να παρέχουν μόνο
πιστοποιημένα προγράμματα από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Η παραπάνω εξέλιξη θα οριοθετήσει
το χώρο των διαφόρων προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης (σεμινάρια) που
αφορούν το κλάδο της φυσικοθεραπείας και παρέχονται από τα Κ.Δ.Β.Μ., εφόσον θα
υπάρχουν μόνο πιστοποιημένα προγράμματα. Πρόθεση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι, στη
διαδικασία πιστοποίησης προγραμμάτων φυσικοθεραπείας, να μετέχει και ο Π.Σ.Φ. ως
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αρμόδιος θεσμικός εταίρος. Από τη διαδικασία θα εξαιρούνται τα προγράμματα μη
τυπικής εκπαίδευσης που παρέχουν τα Ι.Δ.Β.Ε. των Α.Ε.Ι., τα οποία και θεωρούνται
πιστοποιημένα από τα ίδια τα ιδρύματα.
Οι παραπάνω εξελίξεις αναβαθμίζουν θεσμικά το ρόλο του Π.Σ.Φ. στη Συνεχιζόμενη
Επαγγελματική Κατάρτιση των μελών του, τόσο σαν φορέας παροχής πιστοποιημένων
φυσικοθεραπευτικών προγραμμάτων, όσο και ως συμμέτοχος πιστοποίησης των
αντίστοιχων προγραμμάτων άλλων φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης. Ήδη ο Π.Σ.Φ. έχει
προγραμματίσει έκτακτη Γ.Σ.Α. τον επόμενο Μάρτιο, με τη συμμετοχή και των
ακαδημαϊκών συναδέλφων, ώστε να προγραμματιστούν οι επόμενες κινήσεις εντός του
2019, που αναμένεται να είναι κομβικό για τα σχετικά θέματα.

Συνάντηση της Υφυπουργού Εσωτερικών με τον Πανελλήνιο
Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών

Συνάντηση με εκπροσώπους του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών είχε στις 19
Δεκεμβρίου, στο Υπουργείο Εσωτερικών η Υφυπουργός, κ. Μ. Χρυσοβελώνη.
Στην συνάντηση μεταφέρθηκαν τα αιτήματα του κλάδου για ισότιμη συμμετοχή στο
Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», αύξηση του αριθμού των Φυσικοθεραπευτών στα
ΚΑΠΗ, επίδομα ανθυγιεινής εργασίας πρωτίστως στους εργαζομένους στα Δημόσια
Νοσοκομεία και μέριμνα για τη μη κατοχύρωση επαγγελματικού δικαιώματος
αποφοίτων ιδιωτικών Κολεγίων.
Συμμετείχαν οι κ. Ιωάννης Μαρμαράς-Αντιπρόεδρος, Χρήστος Μιλτσακάκης-Ταμίας και
Λευτέρης Μπουρνουσούζης-Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων.
Η Υφυπουργός δεσμεύτηκε να μεταφέρει τα αιτήματα του κλάδου, όπου εμπίπτουν με
την Τοπική Αυτοδιοίκηση στον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Α. Χαρίτση, καθώς και σε καθ’
ύλην αρμόδιους Υπουργούς όπου σχετίζονται οι αρμοδιότητές τους με την άσκηση του
επαγγέλματος του Φυσικοθεραπευτή.
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Ενέργειες του Π.Σ.Φ για την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης
και ανθυγιεινής εργασίας.

Επιστολή προς του αρμόδιους Υπουργούς για την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης
και ανθυγιεινής εργασίας σε εργαζόμενους φυσικοθεραπευτές του Δημόσιου Τομέα,
απέστειλε ο Π.Σ.Φ, καθώς επικρατεί ένα κλίμα χρονοκαθυστέρησης και δεν έχει
προχωρήσει η διαδικασία του επανακαθορισμού των δικαιούχων, μετά το πόρισμα της
αρμόδιας διυπουργικής επιτροπής που είχε συσταθεί για αυτό το σκοπό.
Η επιστολή εκτός των αρμόδιων Υπουργών κοινοποιήθηκε στην ΑΔΕΔΥ και στην
ΠΟΕΔΗΝ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Ημερομηνία: 11/12/2018

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Τηλέφωνο
FAX
E-mail
Website

: Λ. Αλεξάνδρας 34-Αθήνα
:11473
:210-8213905/210-8213334
:210-8213760
:ppta@otenet.gr
:www.psf.org.gr

ΠΡΟΣ :
 Υπουργό Οικονομικών, κο
Ευκλείδη Τσακαλώτο
 Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών, κο Γιώργο
Χουλιαράκη
 Υπουργό Εργασίας, Κοιν.
Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης,
κα Έφη Αχτσιόγλου
 Υπουργό Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, κα Μαρία –
Ελίζα Ξενογιαννακοπούλου
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
 Πρόεδρο Εκτελεστικής Επιτροπής
ΑΔΕΔΥ, κο Ιωάννη Πάιδα
 Πρόεδρο ΠΟΕΔΗΝ

ΘΕΜΑ: «Καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους
Φυσικοθεραπευτές»

Αξιότιμοι Κύριοι,
Στις 29/5/2018 η επιτροπή που είχε συσταθεί για την επεξεργασία και υποβολή
πρότασης του καθεστώτος χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής
εργασίας στου Δ.Υ.
Στις 18/10/2018 ο Υπουργός Οικονομικών παρέδωσε στην ΑΔΕΔΥ το πόρισμα της
διυπουργικής επιτροπής. Στο διάστημα αυτό που μεσολάβησε, δεν υπήρξε ουδεμία
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πρόσκληση της επιτροπής για να ολοκληρωθεί το έργο της και να προχωρήσει ο
καθορισμός των δικαιούχων του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
Όπως γνωρίζετε οι φυσικοθεραπευτές εργαζόμενοι στις δημόσιες δομές (Νοσοκομεία,
μονάδες πρόνοιας κλπ) το 2012 είχαν εξαιρεθεί και δεν λαμβάνουν το εν λόγω επίδομα,
παρόλο που ήταν δικαιούχοι του Νοσοκομειακού επιδόματος.
Ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας σε δηλώσεις του στη Βουλή και σε άλλες δημόσιες δηλώσεις
του θεωρεί άδική την μη καταβολή του επιδόματος στους Φυσικοθεραπευτές, που τα
καθήκοντά τους είναι συνυφασμένα με το ανθυγιεινό και επικίνδυνο έργο.
Επειδή θεωρούμε κατάφορη αδικία σε βάρος των φυσικοθεραπευτών, την μη καταβολή
του επιδόματος, ζητάμε την άμεση ένταξη τους στους δικαιούχους και επίσης ζητάμε να
μας απαντήσετε πότε θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί το έργο της διυπουργικής
επιτροπής.
Παρακαλούμε την απάντησή σας και την άμεση αποκατάσταση της κατάφορης αδικίας.

Παρέμβαση του Π.Σ.Φ προς τον ΕΟΠΥΥ για θέματα έκδοσης
γνωματεύσεων και θέματα ειδικής αγωγής

Ο Π.Σ.Φ. με έγγραφό του επεσήμανε για μια ακόμη φορά τα προβλήματα που έχουν
δημιουργηθεί και αφορούν την έκδοση γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας και χρήζουν
διόρθωσης, καθώς τα προβλήματα λιμνάζουν και αφορούν το καθεστώς της παροχής
θεραπειών ειδικής αγωγής.
Όσον αφορά τα ζητήματα της ειδικής αγωγής έχει καταθέσει πρόταση για τις ελλείψεις
του παραρτήματος των παθήσεων και της χορήγησης θεραπειών (άρθρο 45 του ΕΚΠΥ).
Έχει παρέμβει πολλές φορές τόσο κεντρικά όσο και στις τοπικές Περιφερειακές
διευθύνσεις (Λάρισα, Καλαμάτα κ.λ.π) σχετικά με την μη αποδοχή και αποζημίωση ΑΠΥ
φυσικοθεραπευτών που παρέχουν υπηρεσίες ειδικής αγωγής. Επισημαίνεται ότι δεν
υπάρχει σε καμιά περίπτωση υποχρέωση συμβασιοποίησης των φυσικοθεραπευτών που
δεν επιθυμούν να προσχωρήσουν στην συλλογική σύμβαση και ο ΕΟΠΥΥ είναι
υποχρεωμένος να αποζημιώνει τις θεραπείες ειδικής αγωγής-φυσικοθεραπείας,
όπως αποζημιώνει και τις άλλες θεραπείες (εργοθεραπεία, λογοθεραπεία κ.λ.π).
Όσον αφορά την μη δυνατότητα καταχώρησης και αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ
παραπεμπτικών ΗΔΙΚΑ σε συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές, είναι στο στάδιο της
υπογραφής η εγκύκλιος που θα επιλύσει το ζήτημα.
Όσον αφορά την μη δυνατότητα συνεχόμενης μηνιαίας έκδοσης γνωματεύσεων ειδικής
αγωγής σε δικαιούχους του άρθρου 45 του ΕΚΠΥ ( έγκριση από ΑΥΣ), η διοίκηση του
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Π.Σ.Φ. έχει παρέμβει πολλαπλές φορές, τόσο εγγράφως όσο και αυτοπροσώπως, στους
αρμόδιους υπηρεσιακούς του ΕΟΠΥΥ και είναι στο στάδιο έκδοσης οδηγίας για τον
τρόπο επίλυσης του προβλήματος.
Ο Π.Σ.Φ. θεωρεί, ότι τα ζητήματα δυσλειτουργίας της έκδοσης γνωματεύσεων και
αποζημίωσης των ασφαλισμένων, δικαιούχων ειδικής αγωγής είναι ένα ζήτημα που
πρέπει να απασχολήσει και τους συλλόγους ασθενών, καθώς αφορά αδυναμία και
ελλείψεις του οργανισμού.
Ο Π.Σ.Φ. παρεμβαίνει όσες φορές του γνωστοποιηθεί κάποιο πρόβλημα, αλλά δεν
ευθύνεται για τα προβλήματα του ΕΟΠΥΥ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Ημερομηνία: 14/12/2018

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Τηλέφωνο
FAX
E-mail
Website

: Λ. Αλεξάνδρας 34-Αθήνα
:11473
:210-8213905/210-8213334
:210-8213760
:ppta@otenet.gr
:www.psf.org.gr

ΠΡΟΣ:

 Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ, κ. Σωτήρη Μπερσίμη
 Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης
Οργάνωσης και Σχεδιασμού
Υπηρεσιών Υγείας, κ. Γιώργο Αγγούρη
 Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού
Φάνη Ρηγάτο

ΘΕΜΑ: «Επείγοντα ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν»
Αγαπητοί κύριοι,
Σας παραθέτουμε παρακάτω ορισμένα ζητήματα που έχουν προκύψει και
άπτονται της δικαιοδοσίας σας, τα οποία πρέπει να επιλυθούν άμεσα για την ομαλή
λειτουργία τόσο του συστήματος του ΕΟΠΥΥ όσο και των συμβεβλημένων
φυσικοθεραπευτών με τον Οργανισμό.
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
1) Αδυναμία έκδοσης γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας, (μετά το 2ο παραπεμπτικό).
Εμφανίζεται στο σύστημα ότι απαιτείται έγκριση ΑΥΣ. Είναι εκατοντάδες οι
περιπτώσεις παιδιών με σοβαρά κινητικά προβλήματα που αδυνατούν να λάβουν
3ο παραπεμπτικό και αφορά, επίσης, κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις που
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έχουν έγκριση (π.χ εξάμηνη) από ΑΥΣ και αδυνατούν να εκδώσουν 3ο
παραπεμπτικό (έχουμε ενημερωθεί ότι έχει αναλάβει ο κος Γούλας να εκδώσει
οδηγία)
2) Υπάρχουν ζητήματα με τους συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές της ειδικής
αγωγής (ήταν συμβεβλημένοι) και έχουν ανά χείρας παραπεμπτικά ΗΔΙΚΑ
(κυρίως Νοσοκομείων) με έκδοση μετά τις 15/9 και δεν μπορούν να τα
καταχωρήσουν στο σύστημα. Το πρόβλημα λύνεται αν τους δοθεί το δικαίωμα
συμπληρωματικής υποβολής για Οκτώβριο και Νοέμβριο γιατί αλλιώς θα χαθούν
τα παραπεμπτικά που εκτελέστηκαν. Έχει ενημερωθεί για το συγκεκριμένο
ζήτημα η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και παρακαλούμε για την άμεση
επίλυσή του.
3) Υπάρχουν περιπτώσεις συμβεβλημένων φυσικοθεραπευτών με σύμβαση κατ΄
οίκον, που μέχρι την έναρξη της συλλογικής σύμβασης εκτελούσαν παραπεμπτικά
παθήσεων ειδικής αγωγής άρθρου 17 και τα καταχωρούσαν στο e-ΔΑΠΥ, χωρίς να
έχουν την σχετική ένδειξη για αδυναμία μετακίνησης. Στη νέα σύμβαση δεν
προβλέπεται η δυνατότητα καταχώρησης γνωματεύσεων/παραπεμπτικών
φυσικοθεραπείας χωρίς την αναγραφή για παραπομπή κατ΄οίκον, αλλά μόνο η
καταχώρηση με τη σχετική αναγραφή. Στο άρθρο 17 του προηγούμενου ΕΚΠΥ του
ΕΟΠΥΥ και στο άρθρο 45 του νέου ΕΚΠΥ, δεν γίνεται διαχωρισμός μεταξύ
κανονικής και κατ΄ οίκον συνεδρίας, ενώ προβλέπετε ενιαία αξία συνεδρίας 15
ευρώ και στις δύο (2) περιπτώσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις παθήσεων ειδικής
αγωγής (άρθρο 17 παλιού ΕΚΠΥ), τα παραπεμπτικά εκτελούνταν και
καταχωρούνταν ως κανονικά με τη σύμβασης κατ’ οίκον, ενώ με τη νέα σύμβαση
δεν δίνεται η δυνατότητα καταχώρησης των συγκεκριμένων παραπεμπτικών
ειδικής αγωγής. Παρακαλούμε για την επίλυσή του.
ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
1) Στο νέο σύστημα συνταγογράφησης δεν έχει καταργηθεί η υποχρεωτική
αναγραφή των πράξεων από τον γιατρό, παρόλο του μη υποχρεωτικού
χαρακτήρα από τον νέο ΕΚΠΥ. Παρ όλες τις διαβεβαιώσεις από τη Διεύθυνση
Στρατηγικού Σχεδιασμού ότι θα εκδοθούν σχετικές οδηγίες, το ζήτημα δεν έχει
διευθετηθεί και έρχεται σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία. (Ν. 4316/2014).
Παρακαλούμε για την διόρθωση του.
2) Παρακαλούμε για τη διόρθωση του συστήματος καταχώρησης παραπεμπτικών
ώστε να μπορούνε να επιλέγονται οι εκτελούμενες φυσικοθεραπευτικές πράξεις
ανά γνωμάτευση/παραπεμπτικό και όχι ανά συνεδρία.
3) Πρέπει να γίνει άμεση διόρθωση στο συνολικό αναγραφόμενο αριθμό συνεδριών
για κάθε δικαιούχο, δηλαδή δέκα (10) ανά μήνα, όπως προβλέπεται με τον ΕΚΠΥ
και όχι πέντε (5) ανά μήνα για διάρκεια δύο (2) μηνών, λόγω τεράστιων
ζητημάτων παρερμηνείας που έχουν δημιουργηθεί σε σχέση με τη μη δυνατότητα
έκδοσης νέου παραπεμπτικού, εάν δεν έχει παρέλθει το δίμηνο.
4) Είναι περιττή η προειδοποίηση που έχει εισαχθεί κατά την έκδοση δεύτερου
παραπεμπτικού μετά τον μήνα, που προειδοποιεί τον γιατρό ότι στο ΑΜΚΑ έχει

18

εκδοθεί παραπεμπτικό. Η εισαγωγή απαγόρευσης έκδοσης 3ου παραπεμπτικού,
κατόπιν έγκρισης από ΑΥΣ είναι αρκετή, αρκεί να εκδοθεί σχετική οδηγία για τον
τρόπο αποστολής και έγκρισης του αιτήματος στην ΑΥΣ.
5) Θα πρέπει να ενεργοποιηθεί άμεσα η εφαρμογή για την έκδοση γνωματεύσεων
ειδικής αγωγής, καθώς θα επιλυθούν πολλά από τα προαναφερόμενα
προβλήματα. Δυστυχώς, η πρόβλεψη για την έναρξη της εν λόγω εφαρμογής στις
10 Δεκεμβρίου έχει παρέλθει. Τα εκτελούμενα παραπεμπτικά από συμβεβλημένους
φυσικοθεραπευτές θα πρέπει να αντλούνται από τον κλειστό προϋπολογισμό της
ειδικής αγωγής (έχοντας διακριτό αριθμό «σύμβασης»). Οι συμβεβλημένοι
φυσικοθεραπευτές θα πρέπει να καταθέτουν άλλη υποβολή για την ειδική αγωγή
και άλλη για περιστατικά του άρθρου 39, καθώς ορίζεται και διαφορετική
παραμετροποίηση του rebate στις δύο κατηγορίες.
6) Πρέπει να εκδοθεί άμεσα διευκρινιστική εγκύκλιος από την Διεύθυνση Στρατηγικού
Σχεδιασμού για:





την μη υποχρεωτική προσκόμισης πρόσθετης ειδικής γνωμάτευσης για
έγκριση από τους ελεγκτές των ειδικών περιπτώσεων
τον ορισμό της «αδυναμίας μετακίνησης» από τον γιατρό για παροχή κατ’
οίκον συνεδριών, η οποία θα πρέπει να δικαιολογείται ΜΟΝΟ για τις ειδικές
περιπτώσεις α,β,γ,δ,ε και ζ.
τον ορισμό των ημερών θεώρησης παραπεμπτικών από τον ελεγκτή καθώς
δεν ορίζεται σαφώς από τον ΕΚΠΥ.

Παρέμβαση του Π.Σ.Φ προς τον ΕΟΠΥΥ για το θέμα της υπογραφής
υπευθύνων δηλώσεων από εργαζόμενους σε ΚΑΑ που συνάπτουν
συμβάσεις ειδικής αγωγής με τον ΕΟΠΥΥ

Ο Π.Σ.Φ. με έγγραφό του επεσήμανε την μη υποχρέωση υπογραφής υπεύθυνης δήλωσης
από εργαζόμενους φυσικοθεραπευτές που απασχολούνται σε ΚΑΑ ανοιχτής περίθαλψης,
τα οποία θα συνάψουν σύμβαση παροχής υπηρεσιών ειδικής αγωγής με τον ΕΟΠΥΥ.
Οι φυσικοθεραπευτές που εργάζονται σε ΚΑΑ δεν είναι υποχρεωμένοι να υπογράψουν τη
σχετική υπεύθυνη δήλωση, που προβλέπεται στην σύμβαση των ΚΑΑ με τον ΕΟΠΥΥ για
τον απλούστατο λόγο, ότι δεν προβλέπεται από τον ΕΚΠΥ παροχή φυσικοθεραπείας στα
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πλαίσια τέτοιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών ειδικής αγωγής, άρα το θέμα δεν αφορά
φυσικοθεραπευτές.
Η αναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση προβλέπει την μη δυνατότητα σύναψης ατομικής
σύμβασης παροχής υπηρεσιών ειδικής αγωγής του εργαζόμενου στο ΚΑΑ με τον ΕΟΠΥΥ.
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Παρέμβαση του Π.Σ.Φ για την αποφυγή προβλημάτων στην
ψηφιοποίηση και εκκαθάριση των γνωματεύσεων που εκδίδονταν
δισέλιδες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ημερομηνία: 20/12/2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Τηλέφωνο
FAX
E-mail
Website

: Λ. Αλεξάνδρας 34-Αθήνα
:11473
:210-8213905/210-8213334
:210-8213760
:ppta@otenet.gr
:www.psf.org.gr

ΠΡΟΣ:
 Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ, κ. Σωτήρη
Μπερσίμη
 Διεύθυνση Πληροφορικής
ΕΟΠΥΥ, κ. Γεώργιο Αγγούρη
 Διεύθυνση Ελέγχου και
Εκκαθάρισης ΕΟΠΥΥ, κ.
Γεώργιο Μπάθρέλλο
 Υπεύθυνο Κέντρου Διαλογής
ΕΟΠΥΥ, κ. Τερζή

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την ψηφιοποίηση των γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας που
εκτυπώθηκαν στο ίδιο φύλλο (μπρός-πώςω) και τον έλεγχο των δισέλιδων γνωματεύσεων
φυσικοθεραπείας»
Αξιότιμοι Κύριοι,
Λόγω κακής παραμετροποίησης του συστήματος έκδοσης γνωματεύσεων (eΔΑΠΥ) μέχρι και σήμερα οι γνωματεύσεις φυσικοθεραπείας εκδίδονταν σε 2 σελίδες, είτε
σε ένα (1) φύλλο είτε σε δύο (2) φύλλα –μπρος και πίσω, γεγονός το οποίο δημιούργησε
μείζον ζήτημα κατά την ψηφιοποίηση των συγκεκριμένων γνωματεύσεων, όπως και σας
είχαμε επισημάνει κατά την αρχή έκδοσής τους.
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι στις περιπτώσεις των
γνωματεύσεων που εκδόθηκαν σε δύο (2) φύλλα, οι σφραγίδες και οι υπογραφές
βρίσκονται διάσπαρτες στο πρώτο ή στο δεύτερο φύλλο.
Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας, για την
μέριμνα της ψηφιοποίησης όλων των φύλλων των γνωματεύσεων, από την εταιρεία που
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ψηφιοποιεί τα αρχεία, καθώς όπως αντιλαμβάνεστε δεν ευθύνονται οι πάροχοι για την
αστοχία των συστημάτων σας.
Επίσης, θα πρέπει να εκδοθεί σαφέστατη οδηγία, ώστε κατά τον έλεγχο να
επισημανθεί ότι υπογραφές και σφραγίδες μπορεί να βρίσκονται διάσπαρτες και θα
πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την πιθανή έλλειψη ψηφιοποίησης της πίσω σελίδας όταν
η δεύτερη σελίδα της γνωμάτευσης έχει εκτυπωθεί στο πίσω μέρος του φύλλου.
Παρακαλούμε τις δικές σας ενέργειες
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Θέματα ΕΟΠΥΥ

Ενέργειες του Π.Σ.Φ. για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης μηνός
Σεπτεμβρίου

Μετά από ενημέρωση από Προέδρους Περιφερειακών Τμημάτων για την μη δυνατότητα
εκκαθάρισης

των

υποβολών

Σεπτεμβρίου

καθώς

δεν

ανοίγουν

τα

σχετικά

ψηφιοποιημένα αρχεία, ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ. κος Λυμπερίδης, επικοινώνησε με τον
Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, κο Μπερσίμη και τον Διευθυντή Εκκαθάρισης του ΕΟΠΥΥ.
Η διαβεβαίωση των αρμοδίων διευθύνσεων ήταν ότι θα προχωρήσει η εκκαθάριση και η
οριστικοποίηση και τις επόμενες ημέρες, καθώς είχε δημιουργηθεί η εντύπωση ότι η 18η
Δεκεμβρίου ήταν η καταληκτική ημερομηνία για την εκκαθάριση και οριστικοποίηση του
Σεπτεμβρίου ,κάτι που δεν υφίσταται.
Ο Π.Σ.Φ. απέστειλε και σχετική επιστολή στον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ για την επίσπευση
των διαδικασιών εκκαθάρισης για τις περίπου 400-500 υποβολές που δεν "φαίνονται"
στο σύστημα.
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Οδηγίες για παραπεμπτικά εκτυπωμένα σε 2 σελίδες της υποβολής
Νοεμβρίου

Παρατηρήθηκε δυσλειτουργία για μεγάλο χρονικό διάστημα και το σύστημα εξέδιδε
παραπεμπτικά φυσικοθεραπείας δυο σελίδων.
Μετά από αλλεπάλληλες πιέσεις του Π.Σ.Φ αυτό διορθώθηκε, όμως τα παραπεμπτικά
που εκδόθηκαν σε δυο σελίδες είχαν εκτελεστεί και έπρεπε να υποβληθούν για να
αποζημιωθούν.
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Κατά την εκτύπωση των παραπεμπτικών παρατηρήθηκαν δυο πιθανότητες:
1)Εκτύπωση παραπεμπτικού σε δυο ξεχωριστές σελίδες (δυο φύλλα). Σε αυτή την
περίπτωση σε όποια από τις δυο σελίδες υφίστανται οι υπογραφές και οι σφραγίδες δεν
υπήρχε πρόβλημα στην ψηφιοποίηση και στον έλεγχο.
2)Εκτύπωση παραπεμπτικού σε ένα φύλλο (μπρός –πίσω). Σε αυτή την περίπτωση και
επειδή υπήρχε η πιθανότητα να μην ψηφιοποιηθεί η πίσω σελίδα του φύλλου, προτάθηκε
στα μέλη μας να α) κρατούν ψηφιοποιημένα αντίγραφα σε όλων των σελίδων β) να
αντιγράφουν σε άλλο φύλλο, σκανάροντας την πίσω σελίδα και να επισυνάπτουν το
αντίγραφο σαν δεύτερο φύλλο πίσω από το πρώτο φύλλο του παραπεμπτικού.

Καταχώρηση παραπεμπτικών με συμμετοχή ασφαλισμένου 10%

Διαπιστώθηκε κατά την καταχώρηση των παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας στο eΔΑΠΥ (όσων περιέχουν συμμετοχή ασφαλισμένου 10%), ότι δεν γίνεται αυτόματη
αφαίρεση του κόστους της συμμετοχής των παραπεμπτικών από το συνολικό ποσό.
Λόγω της μείζονος σημασίας του παραπάνω ζητήματος, έχει σταλεί σχετική ενημέρωση
στη Διεύθυνση Πληροφορικής και στον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ. Σε προσωπική επικοινωνία
του Προέδρου του Π.Σ.Φ., κου Λυμπερίδη Πέτρου με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, κο
Μπερσίμη Σωτήριο, υπήρξε διαβεβαίωση για την άμεση επίλυση του προβλήματος.
Σε συνέχεια της ενημέρωση σας στις 6/12/2018 με θέμα "Καταχώρηση παραπεμπτικών
με συμμετοχή ασφαλισμένου 10%" (https://www.psf.org.gr/psf-news-5703.htm) και
μετά από ενέργειες του Π.Σ.Φ. και επικοινωνία με τη Διεύθυνση Πληροφορικής του
ΕΟΠΥΥ,

σας ενημερώνουμε ότι κατά την καταχώρηση των παραπεμπτικών

φυσικοθεραπείας θα ανακτώνται οι συνεδρίες με αυτόματη αφαίρεση της συμμετοχής
του ασφαλισμένου 10%.
Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των πεδίων "ΑΡΙΘΜΟΣ" και "ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ".
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Τέλος, η ΑΠΥ για το ποσό της συμμετοχής του ασφαλισμένου πρέπει να εκδίδεται σε
χρόνο μεταγενέστερο ή ίδιο με την ημερομηνία εκτέλεσης του παραπεμπτικού σύμφωνα
με τις φορολογικές διατάξεις.
Στην αιτιολογία της ΑΠΥ μπορεί να αναγράφεται "ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΓΙΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΟΠΥΥ".

Παράκληση για κλείσιμο υποβολών Νοεμβρίου 2018
Κατόπιν επικοινωνίας με τη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ και για να μην παρατηρηθούν
καθυστερήσεις λόγω της επερχόμενης εορταστικής περιόδου, ζητήθηκε από τα μέλη του
Π.Σ.Φ. να καταθέσουν τις υποβολές του μήνα Νοεμβρίου όσο συντομότερα και κατά το
δυνατόν μέχρι την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου.

Σχετικά με την ανάκτηση της ορθής τιμής των 135 ευρώ στο eΔΑΠΥ στα παραπεμπτικά που προβλέπεται συμμετοχή 10%

Μετά από συνεχείς παρεμβάσεις του Π.Σ.Φ για την διόρθωση της δυσλειτουργίας του eΔΑΠΥ σχετικά με την ανάκτηση της ορθής τιμής των 135 ευρώ στο e-ΔΑΠΥ στα
παραπεμπτικά που προβλέπεται συμμετοχή 10%, διορθώθηκε το πρόβλημα.
Το σύστημα πλέον είναι σε θέση να αναγνωρίσει τα παραπεμπτικά με την ορθή τιμή 135
ευρώ αφαιρώντας την συμμετοχή.

Σχετικά με τις γνωματεύσεις που εκδόθηκαν με σύνολο 5 συνεδριών
προς έγκριση

Κατά

την

έκδοση

των

γνωματεύσεων

φυσικοθεραπείας

δύναται

πλέον

να

συνταγογραφηΘεί αριθμός συνεδριών έως και 10 συνεδρίες ή και 12 συνεδρίες (ειδικές
περιπτώσεις) το μήνα.
Παρατηρήθηκε το φαινόμενο να εκδίδονται γνωματεύσεις με «σύνολο συνεδριών προς
έγκριση» 5 και αυτό παρατηρήθηκε επειδή το σύστημα πλέον δεν διπλασιάζει τον
οριζόμενο μηνιαίο αριθμό συνεδριών.
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Μέχρι σήμερα ο ορισμός της μηνιαίας ποσότητας το μήνα δεν μπορούσε να υπερβεί τις 5
ή 6 (ειδικές περιπτώσεις) το μήνα.
Σε αυτές τις μεμονωμένες περιπτώσεις που εκδόθηκαν γνωματεύσεις με σύνολο
συνεδριών 5, μπορούν να ακυρωθούν και να εκδοθούν νέες με την παραπάνω διαδικασία.
Οι γνωματεύσεις παραμένουν δίμηνης ισχύος σύμφωνα με τον ΕΚΠΥ.
Σας παραθέτουμε την απάντηση του ε-δαπυ σχετικά με το πρόβλημα: «Παρακαλούμε να

διαγράψουν οι Ιατροί τη γνωμάτευση και να την εκδώσουν εκ νέου. Κατά την επιλογή του
αριθμού των συνεδριών φυσικοθεραπειών να επιλέξουν 10. Όσες επιλέγουν θα
εμφανίζουν στη γνωμάτευση. Αναιρέθηκε ο διπλασιασμός».
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Συναντήσεις/ Δημόσιες-Διεθνείς Σχέσεις
Συνάντηση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου και των Δ.Ε των
Π.Τ Μαγνησίας και Πιερίας του Πανελληνίου Συλλόγου
Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ) με Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Στις 8/12/2018,

η Υφυπουργός Οικονομικών κα. Κατερίνα Παπανάτσιου και ο

Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας κ. Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος συναντήθηκαν με μέλη του
Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και
των Δ.Ε των Π.Τ Μαγνησίας και Πιερίας του Π.Σ.Φ.
Από την πλευρά του Π.Σ.Φ:
Τέθηκε η πλήρης αντίθεση του Π.Σ.Φ για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού σχετικά με τα Ιδιωτικά γυμναστήρια και την παροχή Φυσικοθεραπείας
σε αυτά. Η κα. Παπανάτσιου και ο κος Μεϊκόπουλος γνώριζαν το θέμα , καθώς υπήρχε
σχετική ενημέρωση από το Π.Τ. Επίσης η Υφυπουργός γνώριζε για την πρόθεση του
Υφυπουργού Αθλητισμού να αποσύρει την επίμαχη διάταξη.
Τέθηκαν θέματα ΕΦΚΑ. Ως αναφορά την μη αφαίρεση της ετήσιας εισφοράς του ΕΦΚΑ
από τα έξοδα, ενημέρωσε ότι αυτό δεν ισχύει. Ως αναφορά την μη αφαίρεση των
καταβαλλόμενων εισφορών ΕΦΚΑ από τον προσδιορισμό της εισφορά του επόμενου
έτους αυτό ισχύει έστω και αν ο Π.Σ.Φ εξέφρασε την αντίθεσή του.
Επίσης η Υφυπουργός επανέλαβε για μια ακόμη φορά την μείωση των ασφαλιστικών
εισφορών από το 2019 (από 20% σε 13,3%), που όμως όπως επεσήμανε ο Πρόεδρος του
Π.Σ.Φ θα έχει σαν αποτέλεσμα μικρότερη σύνταξη για τον μελλοντικά συνταξιούχο.
Τέθηκε το ζήτημα της απόδοσης Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) για την
άσκηση επαγγελμάτων υγείας, χωρίς έλεγχο των προσόντων (άδεια άσκησης). Στο
συγκεκριμένο θέμα παρενέβη ο Πρόεδρος του Π.Τ. Πιερίας ο οποίος επεσήμανε το
σημαντικό της αντιμετώπισης του θέματος, καθώς στην περιοχή της Πιερίας υπάρχουν
αρκετές περιπτώσεις αντιποίησης επαγγέλματος.
Η Υφυπουργός πρότεινε και ο Π.Σ.Φ. συμφώνησε, στη δημιουργία διυπουργικής
επιτροπής των Υπουργείων Οικονομικών και Υγείας για την αντιμετώπιση του θέματος
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που μπορεί να προκύψει από την δημιουργία μητρώου επαγγελματιών υγείας που θα
επιτρέπει την απόδοση ΚΑΔ μόνο σε όσους διαθέτουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ. ενημέρωσε τους Βουλευτές για την προσπάθεια που κάνει ο
Π.Σ.Φ. και έχει ζητήσει την στήριξη του ΠΙΣ και έχει θέσει το θέμα στον Υπουργό Υγείας
πρόσφατα.
Επ΄ ευκαιρία της επερώτησης Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τις καθυστερήσεις του
Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ), τέθηκε από τον Π.Σ.Φ η
αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων σε αποφοίτους των ιδιωτικών κολεγίων που
είναι απόφοιτοι Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, που αντίκειται στην ρήτρα 12
της οδηγίας 36/2005 και παραβιάζει την ίδια την οδηγία.
Οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ διαβεβαίωσαν με κάθε σαφήνεια, ότι το ενδιαφέρον τους
έγκειται στο γεγονός των καθυστερήσεων και δεν έχει καμιά σχέση με την αναγνώριση
τίτλων Κολλεγίων.
Τέθηκε η απόδοση του επιδόματος της επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους
Φυσικοθεραπευτές που εργάζονται σε Δημόσιες Δομές, καθώς ο αποκλεισμός τους
αποτελεί ρατσιστική διάκριση. Η κα. Παπανάτσιου στην οποία τέθηκε το θέμα για το
ποια ακριβώς είναι η πρόθεση του Υπουργείου, καθώς το πόρισμα της ειδικής επιτροπής
που είχε συσταθεί έχει εκδοθεί, απάντησε ότι το αίτημα είναι δίκαιο αλλά η αρμοδιότητα
είναι του κου Χουλιαράκη, δεσμεύτηκε όμως να υποστηρίξει το αίτημα.
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1ο Συνέδριο «Αγωγής Υγείας: Η Συνεργασία εκπαιδευτικών,
επαγγελματιών υγείας και ακαδημαϊκών»- Υπουργείο Υγείας
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 1ο Συνέδριο «Αγωγή Υγείας: Η Συνεργασία
εκπαιδευτικών, επαγγελματιών υγείας και ακαδημαϊκών» που διεξήχθη στο συνεδριακό
κέντρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας.
Το συνέδριο οργανώθηκε από το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και το Εθνικό Δίκτυο Αγωγής Υγείας Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Μαθαίνω για τη Ζωή συνθέτοντας τις Ψηφίδες της
Υγείας μου».
Σε αυτό παρουσιάστηκαν οι δράσεις και οι παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης και
ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας σε Εθνικό
Επίπεδο, για το σχολικό έτος 2018 - 2019, της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,
Τμήμα Γ΄ Ανάπτυξης Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και Πρόληψης, του Υπουργείου
Υγείας.
Η Φυσικοθεραπεύτρια του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου, κα. Περσεφόνη Γερμενή και ο
Πρόεδρος

του

Περιφερειακού

Τμήματος

Αττικής

&

Υπ.

Δημοσίων

Σχέσεων

Μπουρνουσούζης Λευτέρης παρουσίασαν στο εργαστήριο για θέματα αγωγής υγείας την
« Υγιή στάση σώματος».
Σκοπός της παρέμβασης ήταν τα παιδιά και οι νέοι να κατανοήσουν και να γνωρίσουν
την σημασία και την σπουδαιότητα της σωστής στάσης του σώματος και της συμβολής
της άσκησης σε αυτή. Επίσης, να τα αποτρέψει από προβλήματα που ευνοεί ο σύγχρονος
τρόπος ζωής και τα οποία σχετίζονται με τη σπονδυλική στήλη, το σωματικό βάρος και
τα καρδιαγγειακά νοσήματα.
Η εν λόγω παρέμβαση αξιοποιεί την παρουσίαση με τίτλο : «Στέκομαι σωστά και
ασκούμαι» για τις τάξεις Β΄,Γ΄,Δ΄,Ε΄,ΣΤ΄ Δημοτικού, με οδηγίες για εκπαιδευτικούς και
επαγγελματίες υγείας που υποβλήθηκε από την 6η Υ.Πε. – Γ.Ν.Π.Π. ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ με
την επιστημονική συνεργασία και συμβολή της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής
και Αποκατάστασης και του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών.
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Την παρέμβαση

δύναται να

αναπτύσσουν εκπαιδευτικοί,

καθώς και

ιατροί,

φυσικοθεραπευτές και επισκέπτες υγείας. Η παρέμβαση διενεργείται μία ώρα ανά τάξη
εντός σχολικού ωραρίου.
Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία του προγράμματος για την
αισθητοποίηση του μαθητικού πληθυσμού, τις κατευθυντήριες συστάσεις και το
πρόγραμμα του συνεδρίου.
Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του μαθητικού πληθυσμού
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΙΗΣ ΣΤΑΣΗ
ΣΩΜΑΤΟΣ – ΒΑΔΙΣΗ
Πρόγραμμα Συνεδρίου - 1ο Συνέδριο Σχολικής Αγωγής Υγείας με θέμα «Αγωγή Υγείας: Η
Συνεργασία εκπαιδευτικών, επαγγελματιών υγείας και ακαδημαϊκών»

31

Γενική Ενημέρωση
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις. Νόμος 4578

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών σας ενημερώνει ότι ψηφίσθηκε ο Ν.
4578/2018, το άρθρο 12 του οποίου αναφέρεται στην «Εκκαθάριση και πληρωμή
ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των ΦΚΑ που εντάχθηκαν στον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.»
Ειδικότερα πρέπει να σημειωθούν τα κάτωθι:

1.

Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του κλάδου υγείας των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΦΚΑ), που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τα φαρμακεία, λοιπούς
συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς, κλινικές,
διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια κ.λπ.), φαρμακευτικές εταιρείες, προμηθευτές
υγειονομικού και λοιπού υλικού κ.λπ., και προς ασφαλισμένους των ΦΚΑ,
εκκαθαρίζονται και πληρώνονται από τον ΕΦΚΑ μέχρι 31.12.2019.

2.

Ως ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, νοούνται εκείνες που αφορούν τα έτη από 1.1.2006
και εντεύθεν, για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση,
παραστατικά ή αποδεικνύεται η παροχή των υπηρεσιών ή η παραλαβή των
προϊόντων και οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί έως την έναρξη ισχύος του
παρόντος.

3.

Το ποσοστό έκπτωσης που αφορά τις οφειλές, προ Φ.Π.Α. ΓΙΑ λοιπούς
συμβεβλημένους

πάροχους

υπηρεσιών

υγείας

(φυσιοθεραπευτές,

λογοθεραπευτές κ.λπ.) είναι πέντε τοις εκατό (5%).

4.

Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του παρόντος εκκαθαρίζονται και πληρώνονται
εξαιρετικά κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί παραγραφής.
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Δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης το
παράρτημα του άρθρου 45 του Ε.Κ.Π.Υ (ειδική αγωγή)

Δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄5571/12-12-2018) η
αναλυτική καταγραφή των διαταραχών που ανήκουν στις κατηγορίες κατά ICD-10 όπου
και προσδιορίζεται ο αριθμός των θεραπειών κατά περίπτωση και αποτελεί παράρτημα
του

άρθρου

45

"ΕΙΔΙΚΕΣ

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

(ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ,

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ,

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ) ΠΑΙΔΙΩΝ/ΕΦΗΒΩΝ"

ΠΑΡΑΤΑΣΗ μέχρι 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018-Προκήρυξη επιστημονικής
επιτροπής οργάνωσης του προγράμματος πιστοποίησης των μελών
του ΠΣΦ ως «Αθλητικοί Φυσικοθεραπευτές-Ειδικοί άσκησης»

Προκήρυξη επιστημονικής επιτροπής οργάνωσης του προγράμματος πιστοποίησης των
μελών του ΠΣΦ ως «Αθλητικοί Φυσικοθεραπευτές-Ειδικοί άσκησης».
Το

Κεντρικό

Διοικητικό

Συμβούλιο

(ΚΔΣ)

του

Πανελλήνιου

Συλλόγου

Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) στοχεύοντας στην ποιοτική εκπαίδευση και μετεκπαίδευση
των μελών του καθώς και στην ενίσχυση της δια βίου μάθησης ενέκρινε την
πραγματοποίηση προγράμματος πιστοποίησης των μελών του ως «Αθλητικοί
Φυσικοθεραπευτές-Ειδικοί άσκησης» σε συνεργασία με την Αυστραλιανή Ένωση
Φυσικοθεραπευτών (ΑPA) και τη Διεθνή Ένωση Αθλητικής φυσικοθεραπείας
(International Federation of Sports Physiotherapy – IFSPT).
Με βάση τα ανωτέρω το ΚΔΣ του ΠΣΦ και αφού έλαβε υπόψη του:


την υπ’ αριθμό 10 πράξη της συνεδρίασης της 13-10-2018 του περί συνεργασίας
του ΠΣΦ με την Αυστραλιανή Ένωση Φυσικοθεραπευτών (ΑPA) για την
πραγματοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος πιστοποίηση των μελών του ως
«Αθλητικοί Φυσικοθεραπευτές-Ειδικοί άσκησης» (σε συνεργασία με την τη Διεθνή
Ένωση

Αθλητικής

φυσικοθεραπείας

(Ιnternational

federation

of

Sports

Physiotherapy – IFSPT)).


την αναγκαιότητα σύστασης ειδικής επιστημονικής επιτροπής με γενικές
αρμοδιότητες οργάνωσης, διδασκαλίας και συντονισμού του εκπαιδευτικού
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προγράμματος πιστοποίηση των μελών του ως «Αθλητικοί ΦυσικοθεραπευτέςΕιδικοί άσκησης».


την αναγκαιότητα πλήρωσης της παραπάνω επιτροπής α) με επιστήμονες υψηλού
ακαδημαϊκού κύρους που θα κατέχουν μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο στην
επιστήμη της Αθλητικής Φυσικοθεραπείας και θα έχουν εκπαιδευτική εμπειρία
υψηλού επίπεδου αλλά και β) με κλινικούς θεραπευτές με μεταπτυχιακή
εκπαίδευση στην αθλητική φυσικοθεραπεία και με κλινική εμπειρία παροχής
φυσικοθεραπευτικής υποστήριξης σε αθλητές,

Αποφάσισε:
να προχωρήσει στην διαμόρφωση μιας πενταμελούς επιστημονικής επιτροπής η
οποία θα έχει ως αποκλειστική αρμοδιότητα την επιστημονική οργάνωση του
προγράμματος

πιστοποίησης

των

μελών

του

ΠΣΦ

ως

«Αθλητικοί

Φυσικοθεραπευτές-Ειδικοί άσκησης».
Η ανωτέρω επιστημονική επιτροπή θα απαρτίζεται από τέσσερις (4) Φυσικοθεραπευτές
υψηλού ακαδημαϊκού κύρους που θα κατέχουν μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο στην
επιστήμη της Αθλητικής Φυσικοθεραπείας και θα έχουν εκπαιδευτική εμπειρία υψηλού
επίπεδου και ένα κλινικό φυσικοθεραπευτή με μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην αθλητική
φυσικοθεραπεία και με κλινική εμπειρία παροχής φυσικοθεραπευτικής υποστήριξης σε
αθλητές .
Στις αρμοδιότητες της Επιστημονικής Επιτροπής του Προγράμματος Πιστοποίησης
Αθλητικών Φυσικοθεραπευτών (η οποία θα έχει γνωμοδοτικό ρόλο και θα συντάσσει
εκθέσεις τις οποίες θα τις υποβάλλει για έγκριση τους από το ΚΔΣ του ΠΣΦ)
περιλαμβάνεται ο επιστημονικός συντονισμός του προγράμματος και ιδιαίτερα:


η επιστημονική οργάνωση του προγράμματος πιστοποίησης σε όλα τα στάδια του
(αξιολόγηση υποψηφίων μελών του ΠΣΦ προς εισαγωγή στο πρόγραμμα,
αξιολόγηση των προαπαιτούμενων προσόντων, συνεργασία και αλληλογραφία με
τους εμπλεκόμενους φορείς)



η διαμόρφωση του εκπαιδευτικού προγράμματος πιστοποίησης των μελών του
ΠΣΦ ως «Αθλητικών Φυσικοθεραπευτών- Ειδικών άσκησης» με βάση τις
προϋποθέσεις και τη δομή του εκπαιδευτικού προγράμματος της IFSPT.



η διδασκαλία των διδακτικών ενοτήτων (ορισμός και πρόσκληση εκπαιδευτών
ανά θεματική ενότητα)
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η αξιολόγηση των υποψηφίων φυσικοθεραπευτών στα διάφορα στάδια (levels)
της διαδικασίας πιστοποίησης τους



η αξιολόγηση, βεβαίωση και πιστοποίηση των προαπαιτούμενων μαθημάτων και
δεξιοτήτων (competencies) και προσόντων των υποψηφίων στα πλαίσια των
προαπαιτούμενων ικανοτήτων (skills) και γνώσεων (knowledge) όπως έχουν
τεθεί από την IFSPT.



η

δημιουργία

εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων

που

καταλόγου

πιστοποιημένων

προγραμμάτων,

προγραμμάτων,

μεταπτυχιακών

καλύπτουν τις

προϋποθέσεις

μαθημάτων
και

τις

σεμιναρίων,
Τριτοβάθμιων

απαιτήσεις του

προγράμματος πιστοποίησης.


την διαμόρφωση πρότασης που θα περιλαμβάνει τα μέλη του ΠΣΦ που θα έχουν
ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα πιστοποίησης και την υποβολή της προς
έγκριση στον ΠΣΦ και στην IFSPT.



η επιστημονική οργάνωση εκδηλώσεων (ημερίδων, σεμιναρίων, εκπαιδευτικών
προγραμμάτων) που σχετίζονται με το πρόγραμμα πιστοποίησης των μελών του
ΠΣΦ ως Αθλητικών Φυσικοθεραπευτών-Ειδικών άσκησης.

Τα απαραίτητα τυπικά προσόντα που θα πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι για την
συμπλήρωση των τεσσάρων (4) θέσεων της επιτροπής και αφορούν τα μέλη με υψηλή
επιστημονική κατάρτιση και ακαδημαϊκή προϋπηρεσία περιλαμβάνουν:


Άδεια άσκησης του επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή στην Ελληνική επικράτεια



Εγγεγραμμένο και οικονομικά τακτοποιημένο μέλος στον ΠΣΦ



Μεταπτυχιακός τίτλος στην Αθλητική Φυσικοθεραπεία (Sports Physiotherapy) ή
Αθλητιατρική (Sports Medicine). Στην περίπτωση που το πτυχίο προέρχεται από
Ίδρυμα της αλλοδαπής, απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ.



Διδακτορικός Τίτλος σπουδών σχετιζόμενος με την Αθλητική ΦυσικοθεραπείαΑθλητιατρική. Στην περίπτωση που το πτυχίο προέρχεται από Ίδρυμα της
αλλοδαπής, απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ.



Εμπειρία στην οργάνωση εκπαιδευτικού υλικού για εκπαίδευση ενηλίκων



Τουλάχιστον τρεις ( 3) αυτοδύναμες επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικές με την
αθλητική Φυσικοθεραπεία σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους.



Γνώση Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας



Επιπρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν περιλαμβάνουν:



την διδασκαλία του μαθήματος της Αθλητικής Φυσικοθεραπείας σε προπτυχιακό
ή μεταπτυχιακό επίπεδο
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την συμμετοχή του σε επιστημονικά συνέδρια, συμπόσια και ημερίδες με
διαλέξεις, ομιλίες, ελεύθερες ανακοινώσεις



την επαγγελματική εμπειρία ως Φυσικοθεραπευτής σε κλινικό πεδίο που άπτεται
της Αθλητικής φυσικοθεραπείας



αναγνωρισιμότητα στον χώρο της Αθλητικής Φυσικοθεραπείας όπως αυτή
πιστοποιείται πολυποίκιλα (ετεροαναφορές δημοσιεύσεων, συγγραφικό έργο,
συμμετοχή σε επιστημονικές επιτροπές)

Τα τυπικά-απαραίτητα προσόντα που θα πρέπει να διαθέτει ο υποψήφιος για την
συμπλήρωση της μίας (1) θέσης της επιτροπής και αφορούν το μέλος με μεταπτυχιακό
τίτλο και υψηλού επιπέδου κλινική εμπειρία στην Αθλητική Φυσικοθεραπεία
περιλαμβάνουν:


Άδεια άσκησης του επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή στην Ελληνική επικράτεια



Εγγεγραμμένο και οικονομικά τακτοποιημένο μέλος στον ΠΣΦ



Μεταπτυχιακός τίτλος στην Αθλητική Φυσικοθεραπεία (Sports Physiotherapy) ή
Αθλητιατρική (Sports Medicine). Στην περίπτωση που το πτυχίο προέρχεται από
Ίδρυμα της αλλοδαπής, απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ.



Αυτοδύναμη δημοσίευση σχετικά με την αθλητική Φυσικοθεραπεία σε
επιστημονικό περιοδικό αναγνωρισμένου κύρους



Συμμετοχή του σε επιστημονικά συνέδρια, συμπόσια και ημερίδες με διαλέξεις,
ομιλίες, ελεύθερες ανακοινώσεις και σε σεμινάρια



Τουλάχιστον τρία (3) χρόνια κλινικής εμπειρίας ως φυσικοθεραπευτής σε
αθλητικούς συλλόγους και αθλητικές ομοσπονδίες.



Γνώση Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας



Επιπρόσθετα προσόντα των υποψηφίων που θα συνεκτιμηθούν περιλαμβάνουν:



πιθανές επιστημονικές εξειδικεύσεις



συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα που σχετίζονται με την Αθλητική
φυσικοθεραπεία.

Εάν οι υποψήφιοι για τη συμπλήρωση των τεσσάρων (4) θέσεων της επιτροπής που
αφορούν τα μέλη με υψηλή επιστημονική κατάρτιση και ακαδημαϊκή προϋπηρεσία δεν
επαρκούν τότε για την 4η θέση μπορούν να προτιμηθούν υποψήφιοι με μεταπτυχιακό
τίτλο και υψηλού επιπέδου κλινική εμπειρία στην Αθλητική Φυσικοθεραπεία.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ μέχρι 28-12-2018
στο mail του ΠΣΦ ppta@otenet.gr
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1. Αίτηση υποψηφίου
2. Πτυχία και τίτλοι σπουδών υποψηφίου.
3. Μεταπτυχιακή Διατριβή
4. Διδακτορική διατριβή
5. Βιογραφικό σημείωμα
6. Βεβαιώσεις επαγγελματικής προϋπηρεσίας ως αθλητικός Φυσικοθεραπευτής
6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις
7.

Γενικά

κάθε

στοιχείο

(βιβλία,

δημοσιεύσεις,

πιστοποιητικά

προϋπηρεσίας,

επαγγελματικής δραστηριότητας, πιστοποιητικό ξένης γλώσσας, κτλ.) που να
αποδεικνύει τα προσόντα του υποψηφίου.
8. Επιστολή υποστήριξης πρόθεσης υποψηφίου
9. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
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Νέα Περιφερειακών Τμημάτων
Περιφερειακό Τμήμα Αττικής
Εκδήλωση ευαισθητοποίησης για την ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑμεΑ
Το Επιστημονικό Τμήμα Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας του Πανελληνίου Συλλόγου
Φυσικοθεραπευτών (ΕΤΠΦ- ΠΣΦ) υπό την αιγίδα του Πανελληνίου Συλλόγου
Φυσικοθεραπευτών, του Περιφερειακού Τμήματος Αττικής και του

Τμήματος

Φυσικοθεραπείας Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προσκάλεσε στην
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ για την ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑμεΑ
" Καθολική Προσβασιμότητα
Τρίτη 4 Δεκεμβρίου
10.00 - 12.00 π. μ.
Συνεδριακό Κέντρο ΠΑ.Δ.Α. (Αιγάλεω)

Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης Ε.Τ. Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας
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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση ευαισθητοποίησης, ανοιχτή για
όλους με θέμα: "Καθολική Προσβασιμότητα" που διοργάνωσε το Επιστημονικό Τμήμα
Παιδιατρικής

Φυσικοθεραπείας

(Ε.Τ.Π.Φ.)

του

Πανελληνίου

Συλλόγου

Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) υπό την αιγίδα του Π.Σ.Φ., του Περιφερειακού Τμήματος
(Π.Τ.) Αττικής του Π.Σ.Φ. και του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας, ενώ
πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Το

Επιστημονικό

Τμήμα

Παιδιατρικής

Φυσικοθεραπείας

(Ε.Τ.Π.Φ.)

του

Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.)ευχαρίστησε τους εκλεκτούς
προσκεκλημένους ομιλητές, τον Φυσικοθεραπευτή Ρήγα Δημακόπουλο, τον Εκπρόσωπο
ΟΜΚΕ Κορδονούρη Παναγιώτη, τον Εμψυχωτή ομιλητή ΣΚΕΠ Πιτσίνιαγκα Παναγιώτη,
τον Διευθυντή ΕΕΕΕΚ Ελευσίνας Κάτωνα Βαζαίο και την κ. Μανωλιά Μ. Εκ μέρους του
Π.Σ.Φ., τον Β΄ Αντιπρόεδρο του Κ.Δ.Σ. Μαρμαρά Ιωάννη και από το Π.Τ. Αττικής, τον
Πρόεδρο Μπουρνουσούζη Ελευθέριο.
Εκ

μέρους

του

τμήματος

Φυσικοθεραπείας,

την

Πρόεδρο-καθηγήτρια

Γραμματοπούλου Ειρήνη, την καθηγήτρια Σακελλάρη Βασιλική και τους εθελοντές,
Αλεξάκη Δανάη, Καραδημήτρη Δήμητρα, Μπομπόνη Αθανασία, Παλάντζα Ανδρέα και
Σταυριανού Παρασκευή. Από την Ειδική Αγωγή, την Κοιν.λειτουργό Μαργαρίτη
Μαρία. Από τη Σ.Ε. του Ε.Τ. παρευρέθησαν η Συντονίστρια Κάπαρη Ειρήνη, η Γ.
Γραμματέας Κέντρου Ευαγγελία και το Μέλος, Αποστολοπούλου Ουρανία, καθώς και
μέλη του Ε.Τ., συναδέλφους και φοιτητές.
Η διενέργεια της εκδήλωσης, υπήρξε εποικοδομητική για όλους τους
συμμετέχοντες και αποτέλεσε ένα forum προβληματισμού και ενημέρωσης, όσον
αφορά την Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία και την Καθολική Προσβασιμότητα των ΑμεΑ.
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Περιφερειακό Τμήμα Ευβοίας
Σεμινάριο πρώτων βοηθειών ΕΚΑΒ-ΠΣΦ

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου, το σεμινάριο πρώτων βοηθειών.
Συμμετείχαν 20 φυσικοθεραπευτές.
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Περιφερειακό Τμήμα Κορινθίας
Το προηγούμενο διάστημα έγινε συνάντηση της ΔΕ του ΠΤ Κορίνθου μαζί με εκπρόσωπο
του συλλόγου ιδιωτικών υπαλλήλων με την διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου
Κορίνθου.
Σκοπός της συνάντησης ήταν να εκφραστούν οι προβληματισμοί για την ελλειπή
λειτουργία του Νοσοκομείου σε διάφορους τομείς, αλλά και την παντελή έλλειψη
απαραίτητων ειδικοτήτων, όπως νευρολόγου και νευροχειρούργου, ενδοκρινολόγου,
καθώς επίσης και τα βασικά κενά που υπάρχουν στις παραϊατρικές ειδικότητες
(Φυσικοθεραπευτές, Νοσηλευτές). Συγκεκριμένα για των κλάδο, αυτή την στιγμή
εργάζεται μόνο μια συνάδελφος φυσικοθεραπεύτρια η οποία είναι με πρόγραμμα από
τον ΟΑΕΔ, καθώς η μόνιμη συνάδελφος απουσιάζει λόγω μεταπτυχιακού. Επίσης
συζητήθηκε και το θέμα του ΚΕΦΙΑΠ το οποίο υπολειτουργεί, ενώ θα μπορούσαν να
εργαστούν αρκετοί συνάδελφοι αλλά και άλλες ειδικότητες, και να καλύψει αρκετές
ανάγκες του νομού.
Η εξήγηση της διοικήτριας για τα παραπάνω ζητήματα βασιζόταν στην αδυναμία να
προσληφθεί προσωπικό πέραν του επικουρικού, αλλά και αυτό στα πλαίσια που
επιτρέπει ο κλειστός και περιορισμένος προϋπολογισμός για τα Νοσοκομεία. Επίσης, για
το ΚΕΦΙΑΠ παραδέχτηκε ότι απλά διατηρείται σε μια στοιχειώδη λειτουργία, αν και
όπως είπε υπάρχει η βούληση να αναβαθμιστεί. Ακόμα, στάθηκε στο γεγονός ότι η
έλλειψη που παρουσιάζεται στους φυσικοθεραπευτές είναι σημαντική και θα
προσπαθήσει να προληφθούν κάποιοι σαν επικουρικοί το επόμενο διάστημα.
Το σίγουρο είναι ότι και με τον νέο κρατικό προϋπολογισμό η κρατική χρηματοδότηση
για την υγεία παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, και η οποιαδήποτε εξαγγελία από την
κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύψει αυτό το γεγονός. Τα προβλήματα είναι και θα
παραμείνουν μεγάλα, ενώ και όποιες θέσεις εργασίας προκηρυχτούν θα είναι με
ημερομηνία λήξης.

41

Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Το Π.Τ. Κορινθίας κάλεσε τα μέλη του σε έκτακτη Γενική Συνέλευση. Το σχέδιο του νέου
Αθλητικού νόμου που φέρνει η κυβέρνηση Συριζα-Ανελ έρχεται να ανοίξει το δρόμο σε
συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα και να υποβαθμίσει τα επαγγελματικά
δικαιώματα τόσο φυσικοθεραπευτών όσο και γυμναστών και άλλων επαγγελματικών
κατηγοριών, ενώ ταυτόχρονα πριμοδοτεί φορείς πιστοποίησης (μέσω αμοιβής), ΙΕΚ και
κολλέγια.

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης της 16-12-18
Στη Γενική Συνέλευση της 16-12-18 το θέμα που συζητήθηκε ήταν το σχέδιο νόμου του
υπουργείου πολιτισμού και αθλητισμού που βγήκε σε διαβούλευση.
Στην εισήγηση παρουσιάστηκαν οι αρνητικές διατάξεις όλου του νομοσχεδίου. Και
τέτοιες δεν είναι μόνο στο άρθρο 74 για τη φυσικοθεραπεία στα γυμναστήρια. Εν
συντομία το κύριο είναι ότι περιλαμβάνει τροπολογίες που εξισώνουν τα επαγγελματικά
δικαιώματα των προπονητών αποφοίτων των ΤΕΕΦΑ με με αυτά των εκπαιδευτών και
εμπειρικών προπονητών.
O αθλητισμός δηλαδή θα αποτελεί δεξιότητα, προσόν που θα μπορεί να αποκτηθεί μέσα
από προγράμματα διά βίου μάθησης, σεμινάρια και άλλες μορφές άτυπης μάθησης και θα
πιστοποιείται από αντίστοιχους επαγγελματικούς φορείς δημόσιους και κυρίως
ιδιωτικούς έναντι αδρής αμοιβής. Ώστε ο εργαζόμενος να είναι πιο ευέλικτος και
προσαρμοσμένος στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων και να αξιολογείται βάσει του
μελλοντικού ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων με κριτήριο και τις αθλητικές του
δραστηριότητες.
Αν λοιπόν μείνουμε στην κατάργηση “της επίμαχης παραγράφου” του άρθρου 74 που
πέτυχε ο ΠΣΦ δεχόμαστε από την πίσω πόρτα την αναβάθμιση των κολλεγίων και ΙΕΚ, την
ενίσχυσή τους στο ρόλο που έχουν τέτοια ιδιωτικά ιδρύματα πιστοποίησης,δεχόμαστε την
ισοπέδωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων δημόσιας τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης.
Επισημάνθηκαν και άλλες αρνητικές πλευρές του νομοσχεδίου και μετά από συζήτηση
ψηφίστηκαν ομόφωνα οι παρακάτω θέσεις:
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1. Ζητούμε την κατάργηση του νομοσχεδίου επι συνόλω και όχι μόνο “της επίμαχης
παραγράφου” του άρθρου 74.
2. Καμία αποσύνδεση του πτυχίου από τα επαγγελματικά δικαιώματα.

Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και Χαλκιδικής
Ενημέρωση για την Χριστουγεννιάτικη Γιορτή
Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 16/12/2018 με μεγάλη επιτυχία η Χριστουγεννιάτικη
γιορτή για τα παιδιά των συναδέλφων.
Για πρώτη φορά ο Σύλλογος πραγματοποιεί μία
ανάλογη

εκδήλωση

για

τα

παιδιά

των

συναδέλφων. Το σκεπτικό ήταν πως στις
δύσκολες

εποχές

αναδείξουμε

την

που

ζούμε

αλληλεγγύη

πρέπει

να

και

την

συνεισφορά προς τον συνάνθρωπο μας. Τα
Χριστούγεννα θεωρήθηκαν η καταλληλότερη
ευκαιρία. Απευθυνθήκαμε κατ’ αρχάς στα
παιδιά των συναδέλφων και προχωρήσαμε την
δράση μας και σε παιδιά από ιδρύματα η
συλλόγους

ασθενών.

Ήταν

μια

πρώτη

προσπάθεια η οποία στέφτηκε με επιτυχία και
μας δημιουργεί την ευχάριστη υποχρέωση να
την συνεχίσουμε.
Τα παιδιά των συναδέλφων κατά την είσοδο
τους στο θέατρο διάλεγαν χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά για τα κεφαλάκια τους
(σκουφάκια, στέκες κλπ) και τους ζωγράφιζε το πρόσωπο μία αισθητικός.
Στην συνέχεια παρακολούθησαν την παράσταση «ο Δον Κιχώτης» με μεγάλη αφοσίωση.
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. κ. Καλλίστρατος Ηλίας ευχαρίστησε τους παρευβρισκόμενους
συναδέλφους

που

συμμετείχαν

στην

πρώτη

χριστουγεννιάτικη

γιορτή

που

διοργανώνεται από το ΠΤ και υποσχέθηκε πως θα προσπαθήσει η ΔΕ του ΠΤ να φέρει
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τους συναδέλφους κοντά στον Σύλλογο με ανάλογες εκδηλώσεις δείχνοντας και την
κοινωνική πτυχή του Συλλόγου. Ανανέωσε το ραντεβού στη «χοροεσπερίδα» για την
κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στο τέλος του Ιανουαρίου, για την οποία θα υπάρχει
έγκαιρη σχετική ενημέρωση.
Στο τέλος της παράστασης από τα μέλη της ΔΕ μοιράστηκαν δώρα στα παιδιά που
παραβρέθηκαν στην Γιορτή. Τα δώρα ήταν βιβλία από τον εκδοτικό οίκο Πασχαλίδη και
εκδοτικό οίκο Κωνσταντάρα τους οποίους και ευχαριστούμε για την ευγενική προσφορά
τους.
Στα πλαίσια της Γιορτής υποστηρίχθηκε ο Σύλλογος ‘ΣΥΖΩΗ’ που αποτελείται από γονείς
και φίλους παιδιών με προβλήματα όρασης (μερική ή ολική απώλεια όρασης) και
πρόσθετες αναπηρίες (νοητική υστέρηση, αυτισμός, νευρολογικές διαταραχές, κινητικά,
αισθητηριακά προβλήματα κ.ά.). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην
ιστοσελίδα του συλλόγου https://www.syzoi.gr
Η παράσταση και γενικότερα όλη η γιορτή απέσπασε τα καλύτερα σχόλια από όλους
τους συμμετέχοντες αλλά τα πολλά χαμόγελα των παιδιών είναι αυτά που μας δίνουν την
δύναμη και μας υποχρεώνουν να πραγματοποιήσουμε ανάλογες εκδηλώσεις.
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Περιφερειακό Τμήμα Μεσσηνίας & Λακωνίας

Συνέντευξη της Προέδρου του Π.Τ. σε ραδιοφωνικούς σταθμούς
Η Πρόεδρος του Π.Τ. έδωσε δύο συνεντεύξεις τύπου:
* Στον ραδιοφωνικό σταθμό ''ΚΑΝΑΛΙ 1'' FM 94,8

στην εκπομπή ''ΠΡΩΙΝΗ

ΚΑΡΦΙΤΣΑ''. (http://live24.gr/radio/generic.jsp?sid=859)
* Στον ραδιοφωνικό σταθμό ''ΠΑΛΜΟΣ'' FM 90,5 στην εκπομπή ''ΣΤΟΝ ΠΑΛΜΟ ΤΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ''.
(http://live24.gr/radio/generic.jsp?sid=854)
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Δελτίο Τύπου - Έντονη Αντίδραση Του Π.Σ.Φ. Στην Απόπειρα
Υφαρπαγής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων
Η Δ.Ε. του Π.Τ. Μεσσηνίας-Λακωνίας, με αφορμή την διοργάνωση στην Καλαμάτα
Ημερίδας σχετικά με την θεραπευτική άσκηση και την εφαρμογή της από γυμναστές,
αλλά και με το άρθρο 74 του πρόσφατου Πολυνομοσχεδίου για τον αθλητισμό του
Υπουργείου Πολιτισμού, εξέδωσε Δελτίο Τύπου με τις θέσεις του Συλλόγου.
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Ενημέρωση για Συνέδριο. «Γεφυρώνοντας το Κενό» (14-16 Μαρτίου
2019, Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών)
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη διεξαγωγή του 1ου Συνεδρίου του Δικτύου
Καταγμάτων Ευθραυστότητας (FFN GR) «Γεφυρώνοντας το Κενό» (14-16 Μαρτίου
2019, Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα
του Συνεδρίου

Ενημέρωση για τα μέλη.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε για τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο μητρώο του
Π.Σ.Φ και αποφασίστηκαν από το Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ προκειμένου να περιορίσουν την
γραφειοκρατία και να βελτιώσουν την εξυπηρέτηση των μελών του Π.Σ.Φ.
Με τις αλλαγές αυτές έχει το κάθε μέλος την δυνατότητα να εκτυπώνει την Βεβαίωση
μέλους και το γραμμάτιο είσπραξης της συνδρομής του.
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http://psf.org.gr/ - Είσοδος μελών, είτε χρησιμοποιήστε τη σελίδα εισόδου:
http://psf.org.gr/login
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Νόμο 3599/2007 (Αρ.2 παρ3), προκειμένου να
εκδοθεί βεβαίωση μέλους του τρέχοντος έτους, κα πρέπει :
1. Να μην υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες.
2. Να αποδεχθείτε και να υποβάλετε την υπεύθυνη Δήλωση στον Π.Σ.Φ., με την
οποία επιβεβαιώνετε την ορθότητα των στοιχείων σας και ότι ουδεμία αλλαγή
έχει επέλθει όσον αφορά στην Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.
3. Να αποδεχθείτε ότι ενημερωθήκατε για την σχετική νομοθεσία που διέπει το
επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή προκειμένου να γνωρίζετε, τον Κώδικα
Δεοντολογίας, τα προβλεπόμενα του Π.Δ. 29/1987 περί ίδρυσης και λειτουργίας
εργαστηρίου φυσικοθεραπείας, τα επαγγελματικά σας δικαιώματα κλπ.
Η υποβολή εκπρόθεσμης η ανειλικρινούς δήλωσης, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα
(παρ. 3, άρθρο 4, Ν.3599/2007)
Εφόσον γίνει η είσοδος στο μητρώο

http://psf.org.gr/
 Είσοδος μελών, είτε χρησιμοποιήστε τη σελίδα εισόδου: http://psf.org.gr/login
υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής ή ενημέρωσης ορισμένων στοιχείων στο μητρώο,
συγκεκριμένα τα πεδία με κίτρινο φόντο, εκτός των περιπτώσεων όπου έχει
τροποποιηθεί η κατηγορία της εργασίας σου π.χ. από ελεύθερος επαγγελματίας έχεις
προσληφθεί σε κάποιο δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα ή από άνεργος έχεις γίνει ελεύθερος
επαγγελματίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις (αδυναμία ενημέρωσης στοιχείων) θα πρέπει
να ειδοποιήσεις την Δ.Ε του Π.Τ. για να γίνει η τροποποίηση στο μητρώο.


Όλα τα μέλη θα πρέπει να επικαιροποιήσουν το email τους σε περίπτωση που έχει
αλλάξει και να ενημερώσουν τον Γεν. Γραμματέα για την αλλαγή.



Επίσης θα πρέπει να ‘’ανεβάσουν’’ ψηφιακή φωτογραφία με τις προδιαγραφές
που αναφέρονται κατά την είσοδό σας στο μητρώο (Όσοι δεν το έχουν κάνει ήδη).



Οι εργαστηριούχοι συνάδελφοι, θα πρέπει να ‘’ανεβάσουν’’ σε μορφή PDF,
αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας του εργαστηρίου τους. (Όσοι δεν το έχουν
κάνει ήδη).
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[Στη περιοχή μελών  Στο δεξί τμήμα όπου υπάρχει το menu επιλογών  επιλογή «Αρχεία

μέλους»]


Επίσης οι εργαστηριούχοι συνάδελφοι που είναι μέλη σε οποιαδήποτε μορφής
εταιρεία εργαστηρίου φυσικοθεραπείας, μετά από το υπ. Αριθμ. 27 (03/02/14)
έγγραφο του ΚΔΣ, πρέπει να ΄΄ανεβάσουν΄΄ σε μορφή PDF πρόσφατο αντίγραφο
του καταστατικού της εταιρείας που είναι σε ισχύ. [Στη περιοχή μελών  Στο δεξί

τμήμα όπου υπάρχει το menu επιλογών  επιλογή «Αρχεία μέλους»]
Η πληρωμή της ετήσιας συνδρομής, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 4 του
Ν.3599/2007, πρέπει να γίνει έως τις 28 Φεβρουαρίου κι ανέρχεται στο ποσόν των 60
ευρώ ανά έτος.
Σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 23, του Ν. 4272/2014, όσοι έχουν ενεργή κάρτα
ανεργίας, και οι πολύτεκνοι, πληρώνουν συνδρομή 30 €, και τα αντίστοιχα αντίγραφα
των βεβαιώσεων αυτών πρέπει να αποσταλούν στο Π.Τ. με email προκειμένου να
ελεγχθούν από τον Γραμματέα και την Ταμία.
Να διευκρινίσουμε ότι σύμφωνα με απόφαση του Κ.Δ.Σ. (αρ. πρωτ. 55/201805/02/2018), ότι στις ειδικές κατηγορίες μειωμένης συνδρομής και σύμφωνα με όσα
προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους, δεν συμπεριλαμβάνονται οι τρίτεκνοι ή τα
μέλη τρίτεκνης οικογένειας.
Η πληρωμή των συνδρομών για τα έτη 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 και
2019, γίνεται στο λογαριασμό του Π.Τ. Μεσσηνίας-Λακωνίας.
Αριθμός λογαριασμού: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, 220/480328-03. Κατά την κατάθεση πρέπει να
δηλώνετε ως αιτιολογία, όνομα και επώνυμο.
Οι συνδρομές που εκκρεμούν από τα έτη 2008-2009-2010-2011, θα πληρωθούν στον
λογαριασμό

του

Πανελλήνιου

Συλλόγου

Φυσικοθεραπευτών:

ΕΘΝΙΚΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ 118/480051-68. Κατά την κατάθεση πρέπει να δηλώνετε ως αιτιολογία, όνομα
και επώνυμο.
Για ασφαλέστερη και ταχύτερη διεκπεραίωση των διαδικασιών, αποστείλετε στο Π.Τ.
ένα αντίγραφο της τραπεζικής απόδειξης πληρωμής της συνδρομής.
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Όσοι χρωστούν παλαιότερες συνδρομές και αδυνατούν να τις πληρώσουν εφάπαξ,
μπορούν να κάνουν αίτηση ρύθμισης συνδρομών και να πληρώνουν κάθε χρονιά τις
συνδρομές δυο ετών, του τρέχοντος και ενός παλαιότερου, μέχρι να εξοφλήσουν τις
οικονομικές υποχρεώσεις τους (σχετική Αίτηση είναι αναρτημένη στο site του Π.Σ.Φ.).
Η παραπάνω διαδικασία θα γίνεται μετά από κατάθεση της Αίτησης στον Γραμματέα του
Π.Τ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχουν περιπτώσεις μελών τα οποία ενώ έχουν κατά το παρελθόν κάνει
Αίτηση Ρύθμισης των οφειλών, δεν έχουν τηρήσει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις τους.
Αυτοί θα πρέπει άμεσα να εξοφλήσουν όλες τις καθυστερούμενες οφειλές τους.
Για την έκδοση βεβαίωσης μέλους από το Π.Τ. Μεσσηνίας-Λακωνίας, θα πρέπει να έχει
εξοφληθεί η συνδρομή του τρέχοντος έτους και να μην υπάρχει καμία εκκρεμότητα, εκτός
και αν έχει γίνει ρύθμιση συνδρομών.
Παρακαλούνται τα μέλη να τακτοποιήσουν εμπρόθεσμα τις εκκρεμότητες τους, ώστε να
λάβουν έγκαιρα τις βεβαιώσεις και τις αποδείξεις τους.
Σας υπενθυμίζουμε ότι ο Π.Σ.Φ έχει ολοκληρώσει την ένταξη του, στο σύστημα
πληρωμών της ΔΙΑΣ, προκειμένου να γίνεται η πληρωμή της συνδρομής σας με χρήση
«κωδικών πληρωμής» από οποιαδήποτε τράπεζα (web banking).
1. Η ηλεκτρονική ειδοποίηση πληρωμής, με τον κωδικό πληρωμής, έχει αναρτηθεί στην
καρτέλα του μητρώου σας και θα σας αποσταλεί και με email
2. Έχετε την δυνατότητα να πληρώσετε μέσω του συστήματος του ΔΙΑΣ από
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, χρησιμοποιώντας τον κωδικό
πληρωμής, με χρέωση 0,30 ευρώ.
Με τη νέα αυτή υπηρεσία, επιταχύνονται οι διαδικασίες ταυτοποίησης των πληρωμών
των μελών, ελαχιστοποιούνται τα έξοδα μεταφοράς κεφαλαίου μεταξύ διαφορετικών
πιστωτικών ιδρυμάτων (τραπεζών), ελαχιστοποιούνται τα σφάλματα στην διαδικασία
πληρωμών, αποσυμφορούνται οι γραμματείες των Π.Τ. και της κεντρικής διοίκησης από
ένα μεγάλο διοικητικό φόρτο εργασίας.
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Περιφερειακό Τμήμα Σερρών
Σεμινάριο πρώτων βοηθειών από το ΕΚΑΒ στις Σέρρες
Στις 9 /12/2018 πραγματοποιήθηκε στο Νοσοκομείο Σερρών το σεμινάριο πρώτων
βοηθειών που υλοποιείται στα πλαίσια της συμφωνίας του Π.Σ.Φ με την διοίκηση του
ΕΚΑΒ.
Το επόμενο σεμινάριο θα διεξαχθεί τον Ιανουάριο του 2019 για να μπορέσουν να το
παρακολουθήσουν τα μέλη του Π.Τ Σερρών που δεν είχαν την δυνατότητα να
συμμετέχουν.
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Επιστημονικά θέματα
Φυσικοθεραπευτική
συμμετοχή
Πνευμονολογικό Συνέδριο

στο

27ο

Πανελλήνιο

Το Επιστημονικό Τμήμα Καρδιοαγγειακής και Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας –
Αποκατάστασης (Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α.) του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.)
συντόνισε επιστημονικά και συμμετείχε ενεργά σε μια πολύ ενδιαφέρουσα στρογγυλή
τράπεζα με δύο θεματικές ενότητες στο 27ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο της
Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας με θέμα: Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία Αποκατάσταση .
Οι ομιλίες ενδιέφεραν όλους τους φυσικοθεραπευτές όπου και να εργάζονται
(νοσοκομεία,

κέντρα

υγείας,

ΚΑΠΗ,

εργαστήρια

φυσικοθεραπείας,

κ.λ.π.),

με

περιεχόμενο όπως τη Συνταγογράφηση της Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας στο
εργαστήριο φυσικοθεραπείας, τη μελέτη τυχόν διαφορών στην αναπνευστική
φυσικοθεραπεία μεταξύ Ελλάδας και άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, την πνευμονική
αποκατάσταση, την αναπνευστική φυσικοθεραπεία σε διαφόρους κλινικούς πληθυσμούς
(όπως μυοσκελετικά, νευρολογικά, γενικά χειρουργεία κλπ).
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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

