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Μήνυμα Προέδρου
Συνάδελφοι
Για τον Μήνα Ιούνιο, μετατέθηκε και πραγματοποιήθηκε η τακτική Γενική Συνέλευση
των Αντιπροσώπων (Γ.Σ.Α.), λόγω των Εθνικών Εκλογών. Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση
ελήφθησαν σημαντικές αποφάσεις που αφορούν την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης
για το μητρώο των Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας, την μείωση (50%) της ετήσιας
συνδρομής στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες –μέλη του Π.Σ.Φ όπως σε μέλη με (3) τρία
τέκνα, σε ΑμΕΑ και σε όσους έχουν προστατευόμενα μέλη ΑμΕΑ, καθώς και σε
μονογονεϊκές οικογένειες.
Κατατέθηκε η εισήγηση της επιτροπής που είχε συσταθεί για την αναθεώρηση του
κώδικα δεοντολογίας που θα αποτελέσει θέμα για την έκτακτη Γ.Σ.Α που θα διεξαχθεί τον
μήνα Σεπτέμβριο, για να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος διαβούλευσης στα
Περιφερειακά Τμήματα και στους Αντιπροσώπους.
Υπερψηφίστηκε η πρόταση για την τροποποίηση του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν.
3599/2007 καθώς γίνεται η είσπραξη των συνδρομών των μελών μέσω του κεντρικού
λογαριασμού του συστήματος ΔΙΑΣ.
Αποφασίστηκε η επόμενη τακτική της Γ.Σ.Α. το 2020 να πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα
και η μεθεπόμενη ( 2021 ) στην Καστοριά, στα πλαίσια της Πολιτικής του Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ
για την αποκέντρωση των δράσεων του. Υπερψηφίστηκαν προτάσεις για τον ΕΟΠΥΥ
(μαξιλαράκι στο claw back, έλεγχος στην εκτέλεση των παραπεμπτικών, αποδοχή real
time, αύξηση της συμμετοχής του ασφαλισμένου στο 15%). Ήδη έχει κατατεθεί στον
ΕΟΠΥΥ και στο Υπουργείο Υγείας το σχετικό έγγραφο με τις αποφάσεις της Γ.Σ.Α.
Επειδή όμως γίνονται οι διεργασίες και η προετοιμασία για την οργάνωση και
λειτουργία του τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σπάρτης, το Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ συναντήθηκε
με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και κατέθεσε τις προτάσεις του για
την οργάνωση του τμήματος.
Παράλληλα, συνεχίστηκαν τα μαθήματα του προγράμματος του ΠΣΦ- Manual Therapy
OMT-GREECE και τα σεμινάρια Α΄ Βοηθειών σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ.
Κατά τον μήνα Ιούνιο, μεταξύ άλλων, πραγματοποιήθηκαν οι κινητοποιήσεις του Π.Σ.Φ ως
αντίδραση στα επαίσχυντα μέτρα των επιστροφών (rebate & claw back) που υφίστανται
από το 2013, με κύριο σύνθημα την κατάργησή τους και την ενίσχυση των δαπανών για
την υγείας. Το αποτέλεσμα ήταν να ενισχυθεί ο κωδικός για την φυσικοθεραπεία του
ΕΟΠΥΥ κατά 3.000.000 ευρώ, γεγονός που αν συνδυαστεί με την μείωση των
υποβαλλόμενων μηνιαίων δαπανών του πρώτου 5μήνου του 2019 ( Σύνολο 32.452.000€λόγω της συμμετοχής του ασφαλισμένου), μειώνει κατά πολύ το ποσοστό του clawback.

ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Πρόεδρος Π.Σ.Φ.
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Μήνυμα Υπευθύνου Εκδόσεων
Αγαπητοί συνάδελφοι-σες,

Άλλος ένας μήνας διεκδικήσεων και εκ του αποτελέσματος επιτυχιών για τον Π.Σ.Φ.
Η Διοίκηση του Π.Σ.Φ. συμμετέχοντας στο συντονιστικό όργανο της Π.Φ.Υ [που είχε
δημιουργηθεί] αποφάσισε να πάρει μέρος στις κινητοποιήσεις που εξήγγειλε η Επιτροπή
του Συντονιστικού. Αποτέλεσμα των κινητοποιήσεων και μετέπειτα των επαφών της
Διοίκησης του Π.Σ.Φ. ήταν η ενίσχυση του Κωδικού της Φυσικοθεραπείας κατά 3.000.000
ευρώ το 2019.
Ο συνδυασμός της αύξησης αυτής με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα από τις μηνιαίες
υποβολές [λόγω συμμετοχής του 10%] του 2019 ευελπιστούμε να φέρει σε ελάχιστη
επιβάρυνση το clawback σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. Πάγιο αίτημά μας
παραμένει η αύξηση του κλειστού προϋπολογισμού στα όρια της πραγματικής ανάγκης
του πληθυσμού για Φυσικοθεραπεία, καθώς και η κατάργηση του ληστρικού
μέτρου rebate-clawback.
Το άλλο σημαντικό γεγονός που σημειώθηκε στο πρόσφατο παρελθόν ήταν η επιτυχής
πραγματοποίηση της Γ.Σ.Α στην Λάρισα. Ψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία τόσο ο
Διοικητικός όσο και ο Οικονομικός Απολογισμός του Π.Σ.Φ. για το 2018.
Συζητήθηκε επίσης η πρόταση για το Μητρώο Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας
[υπουργική απόφαση], θέματα αντιποίησης με την παρουσία του Νομικού Συμβούλου του
Π.Σ.Φ. κ.Παραρά, ζητήματα ΕΟΠΥΥ όπου αποφασίστηκε η ανανέωση παλαιότερης
απόφασης Γ.Σ.Α για το ανέκπτωτο πόσο στο clawback και ο περαιτέρω έλεγχος της
εκτέλεσης των γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας. Τα αιτήματα μεταφερθήκαν από τον
Πρόεδρο του Π.Σ.Φ. στον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ. Όσον αφορά το θέμα του Κώδικα
Δεοντολογίας δεν πρόλαβε να συζητηθεί και μεταφέρεται προς συζήτηση στην Έκτακτη
Γ.Σ.Α τον Σεπτέμβριο.
Θα ήθελα να διαβεβαιώσω τους συναδέλφους, ότι η Διοίκηση του Π.Σ.Φ. βρίσκεται πάντα
σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσει όποιο θέμα και αν προκύψει.
Αυτό σημαίνει ότι η ΕΝΟΤΗΤΑ του κλάδου έχει μεγάλη σημασία για την επίτευξη των
στόχων.
Καλό Καλοκαίρι σε όλους!

ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Υπεύθυνος Εκδόσεων Π.Σ.Φ.
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Νέα Πρώτης Γραμμής
Συνάντηση αντιπροσωπείας του Π.Σ.Φ. με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου και τον Αντιπρόεδρο της προσωρινής Δ.Ε. του τμήματος
φυσικοθεραπείας της Σπάρτης με συμμετοχή καθηγητών του τμήματος
φυσικοθεραπείας του ΠΑ.Δ.Α
Αντιπροσωπεία του Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. συναντήθηκε με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου κο. Αθανάσιο Κατσή και τον Αντιπρόεδρο του Τμήματος Φυσικοθεραπείας
κο. Αντώνιο Τραυλό. Στην συνάντηση συμμετείχε η Πρόεδρος του Τμήματος
Φυσικοθεραπείας του ΠΑΔΑ κα Γραμματοπούλου Ειρήνη και ο καθηγητής του τμήματος
κος Γιώργος Γιόφτσος.
Από την πλευρά του Π.Σ.Φ. συμμετείχαν οι Λυμπερίδης Πέτρος Πρόεδρος Π.Σ.Φ. , Γιάννης
Μαρμαράς Β’ Αντιπρόεδρος Π.Σ.Φ. και Χρήστος Μιλτσακάκης Γενικός Ταμίας Π.Σ.Φ. Θέμα
της συνάντησης ήταν η οργάνωση του τμήματος Φυσικοθεραπείας στη Σπάρτη.
Κατά την συνάντηση η αντιπροσωπεία του Π.Σ.Φ. και των Ακαδημαϊκών ανέπτυξε στον
Πρύτανη τις θέσεις του Π.Σ.Φ. όσον αφορά την οργάνωση και λειτουργία του τμήματος
φυσικοθεραπείας στην Σπάρτη που ως γνωστόν θα λειτουργήσει το νέο ακαδημαϊκό έτος,
καθώς έχει ανακοινωθεί και ο αριθμός των εισακτέων.
Ο Π.Σ.Φ. δεσμεύτηκε να συνδράμει με κάθε τρόπο αυτή την χρονική περίοδο για να
μπορέσει να λειτουργήσει το τμήμα. Παράλληλα, κατέθεσε τις θέσεις του που απορρέουν
από τις κατευθυντήριες οδηγίες της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας (WCPT),
που αφορούν το Πρόγραμμα Σπουδών και την επάρκεια του.
Καθοριστική ήταν και η συνδρομή των εκπροσώπων του τμήματος φυσικοθεραπείας του
ΠΑΔΑ που μετέφεραν την τεχνογνωσία και την εμπειρία τους στην οργάνωση του
τμήματος, στον Πρύτανη και στον Αντιπρόεδρο της προσωρινής διοικούσας επιτροπής.

https://www.psf.org.gr/psf-news-6043.htm

5

Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων Π.Σ.Φ. - Λάρισα, 21-22-23 Ιουνίου 2019
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε στη
Λάρισα η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων του
Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών.
Η Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων είναι το ανώτατο
όργανο του Π.Σ.Φ. , καθώς αποφασίζει για κάθε θέμα που
ανάγεται στους σκοπούς του Π.Σ.Φ. και είναι αρμόδια για
κάθε θέμα που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου
οργάνου του Π.Σ.Φ.
Ιδιαίτερα:
α. Ελέγχει τις πράξεις του Κ.Δ.Σ.
β. Χαράζει την γενική πολιτική του Π.Σ.Φ. για την
επίτευξη των σκοπών του ύστερα από σχετικές
εισηγήσεις του Κ.Δ.Σ.
γ. Εγκρίνει ή όχι τον ετήσιο οικονομικό
προϋπολογισμό, τον οικονομικό απολογισμό του Κ.Δ.Σ.,
τον διοικητικό απολογισμό του Κ.Δ.Σ. (έκθεση
πεπραγμένων) και την έκθεση της Κεντρικής
Εξελεγκτικής Επιτροπής και αποφασίζει για την
απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη
Η θεματολογία της Γ.Σ.Α. περιλάμβανε:









Ψηφοφορία για την έγκριση του Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού και της
Έκθεσης της Κεντρικής Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Πρόταση για υπουργική απόφαση για το μητρώο εργαστηρίων
Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για τον κώδικα δεοντολογίας των
φυσικοθεραπευτών.
Ζητήματα ΕΟΠΥΥ.
Ψηφιοποίηση μητρώου μελών του Π.Σ.Φ. και πρωτοκόλλου Κ.Δ.Σ. και Π.Τ.
Κολλέγια (εξελίξεις)- Νέα δεδομένα στην αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων
& αλλαγές στη νομοθεσία.
Εκπαιδευτικά Θέματα-Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ «Ινστιτούτο Επιστημονικών Θεμάτων».
Νέα δεδομένα για την αντιποίηση του επαγγέλματος.
https://www.psf.org.gr/psf-news-6038.htm

Συνάντηση του συντονιστικού των φορέων Π.Φ.Υ. με τον Αντιπρόεδρο της
Ν.Δ. κ. Κωστή Χατζηδάκη με συμμετοχή του Π.Σ.Φ.
Συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο και Υπεύθυνο Προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας,
Κωστή Χατζηδάκη, πραγματοποίησε το Συντονιστικό όργανο των φορέων Π.Φ.Υ., στην
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οποία συμμετείχε και αντιπροσωπεία του Π.Σ.Φ. Η συνάντηση έγινε στα πλαίσια της
ενημέρωσης των κοινοβουλευτικών κομμάτων για τα προβλήματα των παρόχων .
Η
αντιπροσωπεία
του
Π.Σ.Φ.
ενημέρωσε τον κ. Κ. Χατζηδάκη για τα
προβλήματα του claw back, της
χαμηλής χρηματοδότησης για το
κωδικό της φυσικοθεραπείας, της
αυξημένης παροχής φυσικοθεραπείας
που προβλέπεται στον ΝΕΟ ΕΚΠΥ.
Κατέθεσε δε τα στοιχεία των
υποβαλλόμενων
δαπανών
φυσικοθεραπείας των τελευταίων
χρόνων που ανέρχεται κατά μέσο όρο
στα 92.000.000 ευρώ με ετήσιο
επιτρεπτό όριο τα 68.000.000 ευρώ.
Η αντιπροσωπεία του Π.Σ.Φ. ζήτησε την αύξηση της προβλεπόμενης δαπάνης για την
φυσικοθεραπεία και επίσης της αύξηση της ποσόστωσης της ετήσιας χρηματοδότησης επί
του ΑΕΠ για την υγεία, που αποτελεί την μόνη λύση για τα προβλήματα που
παρατηρούνται στους ιδιώτες παρόχους από το 2013, όταν επιβλήθηκαν τα επαίσχυντα
μέτρα των επιστροφών ( rebate και claw back).
Επίσης ενημέρωσε τον κο Χατζηδάκη για τα ταμειακά διαθέσιμα των 56 εκατ. Ευρώ που
δημιουργήθηκαν υπέρ του ΕΟΠΥΥ από την παρακράτηση του 6% υπέρ ΕΟΠΥΥ από την
καταβολή της 13ης σύνταξης. Ο κος Χατζηδάκης συμφώνησε με την λογική της αύξησης
του προϋπολογισμού όταν αυξάνεται ο όγκος της παρεχόμενης υπηρεσίας. Κατανόησε δε
το δίκαιο των αιτημάτων και υποστήριξε ότι υπάρχει άμεση ανάγκη για ορθολογική και
δικαιότερη αντιμετώπιση της επιβάρυνσης των φορέων Π.Φ.Υ., μέσω της αύξησης των
κονδυλίων για την υγεία ώστε σύντομα να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.
https://www.psf.org.gr/psf-news-6035.htm

Αύξηση του κλειστού προϋπολογισμού υποσχέθηκε ο Υπουργός Υγείας
Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υγείας και στην οποία συμμετείχαν
οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ φορείς Π.Φ.Υ., καθώς και αντιπροσωπεία του Π.Σ.Φ. με
θέμα την εξεύρεση λύσης για το ζήτημα των κλειστών προϋπολογισμών και των
επιστροφών (rebate και claw-back), που έχουν οδηγήσει σε κινητοποιήσεις, στις οποίες
συμμετέχουν και οι φυσικοθεραπευτές, ο Υπουργός Υγείας κατέθεσε τις προτάσεις του
που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν και την επιπλέον ενίσχυση των κωδικών για τους
φορείς Π.Φ.Υ., με το ποσό των 30.000.000 ευρώ. Ποσό θα κατανεμηθεί αναλογικά και
στον κωδικό ΣΤ – Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας, ενώ – όπως ανέφερε - οι λύσεις για την
εξάλειψη του claw back του β΄ εξαμήνου του 2018 είναι περιορισμένες.
Είναι γνωστό ότι η δαπάνη φυσικοθεραπείας το 2018 είναι πολύ υψηλότερη από τα
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καθορισμένα ετήσια όρια των 68.000.000 ευρώ και ανέρχεται (προ rebate) στα
100.000.000 ευρώ, γεγονός που σημαίνει τεράστια ποσοστά επιστροφής rebate αλλά και
claw back, καθώς, μόνο για το α΄ εξάμηνο, το claw-back ανέρχεται στο 26,05%.
Είναι επίσης γεγονός, ότι η δαπάνη φυσικοθεραπείας θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο, εάν
αναλογιστούμε ότι, με τον ισχύοντα από την 1-11-2018 Ενιαίο Κανονισμό Παροχών
Υγείας-ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ Β΄ 4898), διευρύνθηκαν οι παθήσεις για τις οποίες
δικαιολογείται η εκτέλεση συνεδριών φυσικοθεραπείας (π.χ. λεμφοίδημα), ενώ για άλλες
παθήσεις, όπως η πολλαπλή σκλήρυνση και η κυστική ίνωση, παρατάθηκε ο χρόνος
διενέργειας συνεχόμενων και δίνεται η δυνατότητα χορήγησης συνεδριών
φυσικοθεραπείας κάθε μήνα, εφ΄ όρου ζωής.
Το γεγονός της αύξησης της δαπάνης παραδέχτηκε και ο Υπουργός Υγείας κατά την
συζήτηση, γεγονός που θα συμβεί αμέσως μόλις ενσωματωθούν στο σύστημα οι νέες
δυνατότητες συνταγογράφησης για τέτοιου είδους ασθένειες.
https://www.psf.org.gr/psf-news-6033.htm
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Θέματα ΕΟΠΥΥ
Συνάντηση του Προέδρου του Π.Σ.Φ. με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ για το
claw back και την εφαρμογή ανέκπτωτου ποσού
Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ. παρέδωσε στον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ τις αποφάσεις της
πρόσφατης Γ.Σ.Α για τον ΕΟΠΥΥ και συγκεκριμένα για το ανέκπτωτο ποσό στο claw back
και τον έλεγχο της εκτέλεσης των γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας.
Υπήρξε η ευκαιρία της συζήτησης για την πορεία υλοποίησης των εξαγγελιών του
Υπουργού Υγείας, κου Ανδρέα Ξανθού σχετικά με το ανέκπτωτο ποσό στο claw back,
γεγονός που έχει προκαλέσει καθυστέρηση στην έκδοση των σημειωμάτων του clawback
β εξαμήνου.
Επειδή δεν υπάρχει πρόοδος στο συγκεκριμένο θέμα σας θυμίζουμε παλαιότερη
ανακοίνωσή μας και κατόπιν σχετικής επιβεβαίωσης από τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ,
σύμφωνα με την οποία ,είχαμε ενημερώσει ότι η έκδοση σημειωμάτων θα γινόταν μέχρι
τις 15/6/2019. Κατόπιν αυτής της συνάντησης είναι βέβαιο ότι προκαλείται οικονομικό
και κοινωνικό πρόβλημα στον κλάδο των φυσικοθεραπευτών.
Γι αυτό το λόγο σας θυμίζουμε ότι σύμφωνα με παλαιότερη ενημέρωσή
σας, https://www.psf.org.gr/psf-news-4706.htm, και σύμφωνα με το υπ. αριθμ. πρωτ. ΔΕΛ
Ζ ΚΦΑΣ 111026 ΕΞ 2016 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Εσόδων: «τα ποσά
των εκπτώσεων που χορηγούνται από τους παρόχους υπηρεσιών υγείας προς τον ΕΟΠΥΥ,
εκδίδονται πιστωτικά τιμολόγια στη χρήση εντός της οποίας εκκαθαρίζονται και
χορηγούνται οι εν λόγω εκπτώσεις, ανεξάρτητα εάν αφορούν συναλλαγές προηγούμενου
φορολογικού έτους…» και «…το πιστωτικό τιμολόγιο εκδίδεται μέχρι την 15η ημέρα του
επόμενου μήνα…».
Επιπλέον, σύμφωνα με το υπ. αριθμ. πρωτ. ΔΕΑΦ Α 1110069 ΕΞ 2016 έγγραφο του Υπ.
Οικονομικών, προβλέπεται ότι «….τα ποσά επιστροφής μπορούν να προβλεφθούν στη
χρήση που αφορούν…» και υπάρχει δυνατότητα να ληφθούν υπόψη για να αφαιρεθούν τα
αντίστοιχα ποσά από τα αντίστοιχα ακαθάριστα ποσά του έτους που αφορούν.
Δηλαδή, λόγω καθυστέρησης έκδοσης των σημειωμάτων του claw back β εξαμήνου και σε
συνεννόηση με το λογιστή σας, μπορείτε να προχωρήσετε σε υποβολή φορολογικής
δήλωσης, με δήλωση ποσού κατά πρόβλεψη, όπως ορίζεται από τα παραπάνω.
Πρόβλεψη μπορεί να εξαχθεί ως εξής : προστίθενται όλα τα ποσά των υποβολών του Β
εξαμήνου του 2018 ( Ιούλιος - Δεκέμβριος ).
Πολλαπλασιάζετε το συνολικό ποσό του Β εξαμήνου με το 14,84% (όπου 14,84% είναι το
ποσοστό claw back του Β εξαμήνου). Κατόπιν εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο που αφορά
το Β εξάμηνο του 2018.
Για κάθε ενδεχόμενο το ποσό που θα εκδώσετε ως πιστωτικό τιμολόγιο για το claw back Β
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εξαμήνου, καλύτερα να υπολείπεται σαν ποσό από αυτό που προέκυψε από τον
πολλαπλασιασμό κατά 100-200 ευρώ.
Αυτό γιατί στην περίπτωση που το ποσό του claw back που θα κοπεί σαν πιστωτικό
τιμολόγιο, είναι μικρότερο από το τελικό, όταν εκδοθεί το σημείωμα μπορεί να κοπεί
πρόσθετο πιστωτικό τιμολόγιο, το οποίο δύναται να χρησιμοποιηθεί και για την χρήση
2019.
Αν όμως το ποσό του πιστωτικού τιμολογίου είναι μεγαλύτερο από το σημείωμα που θα
εκδοθεί , τότε θα απαιτηθεί υποβολή τροποποιητικής δήλωσης.
https://www.psf.org.gr/psf-news-6044.htm

Αύξηση του επιτρεπτού ορίου δαπάνης του κωδικού ΣΤ1: εργαστήρια
φυσικοθεραπείας - φυσικοθεραπευτές κατά 3.000.000 ευρώ , για το 2019.
Με απόφαση του Δ.Σ του ΕΟΠΥΥ αυξάνονται τα επιτρεπτά όρια δαπανών για τον κωδικό
ΣΤ 1: εργαστήρια φυσικοθεραπείας - φυσικοθεραπευτές από τα 68.000.000 ευρώ στα
71.000.000 ευρώ ( αύξηση κατά 3.000.000 ευρώ).
Η αύξηση την οποία εισηγείται ο ΕΟΠΥΥ στο Υπουργείο Υγείας , πρόκειται να εκδοθεί σε
ΚΥΑ τις επόμενες ημέρες και να ισχύσει για το 2019.
Όπως είναι γνωστό η ενίσχυση αυτή προέρχεται από προβλεπόμενη δαπάνη
οδοντιατρικής περίθαλψης που δεν έχει καταναλωθεί και αποφάσισε το Υπουργείο υγείας
να δοθεί για την Π.Φ.Υ μετά τις απεργιακές κινητοποιήσεις των προηγούμενων ημερών.
Ο Π.Σ.Φ συμμετείχε στις απεργιακές κινητοποιήσεις και στην καθοριστική συνάντηση με
τον Υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό όπου ανακοινώθηκε η ενίσχυση για το 2019 των
ιδιωτών παρόχων της Π.Φ.Υ https://psf.org.gr/psf-news-6031.htm.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

6.300.000€

6.500.000€

6.640.000€ 6.570.000€

(2019)
26.100.000€

7.727.000€

7.762.000€

7.978.000€ 7.459.000€

(2018)
30.926.000€
ΔΙΑΦΟΡΑ
-4.826.000€

Όσον αφορά την κατανομή του ποσού των 30.000.000 ο αλγόριθμος που καθόρισε την
τελική ενίσχυση του κάθε κωδικού προήλθε: α) από το εκατοστιαίο ποσοστό της δαπάνης
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του κάθε κωδικού επί του συνόλου της δαπάνης Π.Φ.Υ και β) από την δαπάνη που
καταγράφεται για τον κάθε κωδικό το 2019.
Η δαπάνη του κωδικού ΣΤ1 είναι μειωμένη στο 4μηνο κατά 4.826.000 ευρώ κυρίως λόγω
της συμμετοχής 10%, που έχει καθιερωθεί με το νέο ΕΚΠΥ.
https://www.psf.org.gr/psf-news-6062.htm

Εντολή οριστικοποίησης για το μήνα Μάρτιο 2019
Σας γνωστοποιούμε ότι εκδόθηκε εντολή οριστικοποίησης, από τον ΕΟΠΥΥ προς τις
περιφερειακές διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ, για την εκκαθάριση του μήνα Μαρτίου 2019.
https://www.psf.org.gr/psf-news-6036.htm
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Γενική Ενημέρωση
Διοικητικός απολογισμός-Έκθεση πεπραγμένων έτους 2018
Το παρόν Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Σ.Φ. συγκροτήθηκε με την νέα του
σύνθεση τον Ιούνιο του 2018 και συνέχισε το έργο του σύμφωνα με τους άξονες που
τέθηκαν κατά την προηγούμενη θητεία του.
Στο 2018 καταγράφεται ένα πλούσιο έργο τόσο στο Νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την
λειτουργία του οργάνου, όσο και στην προώθηση της εξωστρέφειας της προβολής του
επιστημονικού ρόλου του επαγγέλματος, καθώς επίσης και στην κατοχύρωση του ρόλο
των φυσικοθεραπευτών μέσα από τις συμβατικές τους σχέσεις με τον ΕΟΠΥΥ.
Οι διαπιστώσεις επίσης που αφορούν τις διοικητικές αγκυλώσεις και την
αποτελεσματικότητα της ασκούμενης πολιτικής σηματοδότησαν τις αποφάσεις για τις
δράσεις του Κ.Δ.Σ και το Κ.Δ.Σ ολοκλήρωσε την διοικητική ανασυγκρότηση του.
Το έργο πρέπει να συνεχιστεί μέχρι την λήξη της θητείας του Κ.Δ.Σ και να ολοκληρωθεί
συν τοις άλλης ο σπουδαίος στόχος που έχει τεθεί και αφορά την συνεχιζόμενη
εκπαίδευση και την δια βίου μάθηση προσδίδοντας ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στην
Επιστήμη που υπηρετούμε.
Επίσης, το 2018 ολοκληρώθηκε και η διαδικασία της καταβολής των συνδρομών μέσου
του συστήματος ΔΙΑΣ που μαζί με τις παρεμβάσεις στο μητρώο τα μέλη έχουν απαλλαγεί
από την γραφειοκρατία του παρελθόντος ,ενώ η γραμματεία και οι Δ.Ε των Π.Τ έχουν να
κερδίσουν εκατοντάδες εργατοώρες.
Οι διοικήσεις των Περιφερειακών Τμημάτων μπορούν πλέον να διαθέτουν το χρόνο τους
για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των μελών τους.
Μια μεγάλη θεσμική κατάκτηση αποτελεί η υπογραφή της συλλογικής σύμβασης μεταξύ
Π.Σ.Φ. και ΕΟΠΥΥ.
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/28062019_0433899001561754837ec6fab90.
pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6046.htm

Ενεργοποίηση πλατφόρμας υποβολής αίτησης καταχώρησης στον "κατάλογο
πιστοποιημένων παρόχων υπηρεσιών σε δικαιούχους του Αρ. 45 (ειδική
αγωγή)"
Καλούνται τα μέλη τα οποία παρέχουν υπηρεσίες σε δικαιούχους του Αρ. 45, να
υποβάλουν αίτηση, κατά την είσοδο στη περιοχή μελών -> στο δεξί τμήματος του μενού
όπου υπάρχει η επιλογή : "Υποβολή αίτησης καταχώρησης στον κατάλογο παρόχων
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υπηρεσιών σε δικαιούχους του Αρ. 45 (ειδική αγωγή)"
Κατά την υποβολή της αίτησης :
Εάν το μέλος έχει προσχωρήσει στη συλλογική σύμβαση ΠΣΦ - ΕΟΠΥΥ, συμπληρώνονται
αυτόματα τα στοιχεία όπως αντλούνται από τη αίτηση προσχώρησης στη συλλογική
σύμβαση. Το μέλος καταχωρεί την αίτηση ("υποβολή αίτησης") και εγκρίνεται αυτόματα
Εάν το μέλος ΔΕΝ έχει προσχωρήσει στη συλλογική σύμβαση ΠΣΦ - ΕΟΠΥΥ, συμπληρώνει
(χειροκίνητα) τα στοιχεία το μέλος καταχωρεί την αίτηση η οποία βρίσκεται σε αναμονή
έγκρισης
Να υπενθυμίσουμε ότι ο ΕΟΠΥΥ δεν θα αποζημιώνει παρεχόμενες υπηρεσίες
φυσικοθεραπείας σε ασφαλισμένους δικαιούχους του άρθρου 45, που
πραγματοποιήθηκαν από μη πιστοποιημένους.
https://www.psf.org.gr/psf-news-6045.htm

Συνέντευξη του Προέδρου του Π.Σ.Φ. Πέτρου Λυμπερίδη στις 14/6/2019,
στην εκπομπή ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ του OPEN BEYOND TV με θέμα τις
τελευταίες κινητοποιήσεις και τις διεκδικήσεις.

Στο κάτωθι link μπορείτε να ακούσετε την συνέντευξη που παράθεσε ο πρόεδρος του
Π.Σ.Φ στην τηλεόραση, ο οποίος αναφέρθηκε στα φλέγοντα ζητήματα που πλήττουν τον
κλάδο .
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=IrycHhNjmIg
https://www.psf.org.gr/psf-news-6034.htm

Ενημέρωση για τις αποφάσεις του συντονιστικού ΠΦΥ και εξέταση της
στάσης του κλάδου
Οι
Ιατρικοί
φορείς
Π.Φ.Υ.,
συμπεριλαμβανομένου και του Π.Σ.Φ.
αφού εξέτασαν τις προτάσεις της
Κυβέρνησης για την λύση στο
πρόβλημα που έχουν δημιουργήσει οι
αναίτιες
και
άδικες
περικοπές
αποφάσισαν:
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1) Συνέχιση των κινητοποιήσεων με ανοιχτά τα Ιατρεία και τα εργαστήρια
προκειμένου να πραγματοποιούνται οι εξετάσεις και να αποδίδεται στον
ασφαλισμένο ΑΠΥ για το ποσό που πρόκειται να εισπράξει (βάσει τιμών
ΦΕΚ) ο ασφαλισμένος ,χωρίς όμως να εισπράττεται η συμμετοχή του
ασφαλισμένου.
2) Τα επείγοντα περιστατικά όπως θα κρίνονται από τον θεράποντα ιατρό θα
κάνουν τις εξετάσεις δωρεάν.
3) Επανεξέταση της στάσης και των κινητοποιήσεων.
4) Απαίτηση από την παρούσα και την επόμενη κυβέρνηση σύναψης μόνο
συλλογικών συμβάσεων
5) Συνέχιση των συναντήσεων με τα Πολιτικά Κόμματα για την κοινοποίηση
των προβλημάτων και την δέσμευση για στήριξη.
Από τον Π.Σ.Φ. συμμετείχαν ο Πρόεδρος Πέτρος Λυμπερίδης, ο Β΄ Αντιπρόεδρος Γιάννης
Μαρμαράς και ο Γενικός Ταμίας Χρήστος Μιλτσακάκης.
Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ. τοποθετήθηκε για τα αναφερόμενα προβλήματα μετά τις
εξαγγελίες του Υπουργείου, αναγνωρίζοντας ως θετικότερο βήμα την ενίσχυση του
προϋπολογισμού της Π.Φ.Υ με 30.000.000 ευρώ.

https://www.psf.org.gr/psf-news-6032.htm
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Σχετικά με ερωτήματα που τίθενται από συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές
για συνταγογραφούμενες συνεδρίες φυσικοθεραπείας
Επειδή τέθηκαν ερωτήματα από συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές με τον ΕΟΠΥΥ, που
αφορούν την ισχύ των γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας που εκδίδονται είτε με
συμμετοχή που δεν προβλέπεται από τον ΕΚΠΥ (π.χ. έκδοση γνωμάτευσης κατ’ οίκον με
συμμετοχή 10%) είτε με αριθμό συνεδριών 12, σας ενημερώνουμε ότι δεν υπάρχει εντολή
από τη Διεύθυνση Εκκαθάρισης του ΕΟΠΥΥ για την περικοπή αυτών των γνωματεύσεων.
Αν κατά την εκκαθάριση των υποβολών, παρατηρηθεί περικοπή γνωμάτευσης σύμφωνα
με τα προαναφερόμενα, οι πάροχοι θα πρέπει να αναφέρουν το περιστατικό γραπτώς στο
email: eopyy@psf.org.gr, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και περιγράφοντας
την περίπτωση ακριβώς, προκειμένου να παρέμβει ο Π.Σ.Φ. στην αρμόδια Διεύθυνση του
ΕΟΠΥΥ.
https://www.psf.org.gr/psf-news-6030.htm

Ενημέρωση σχετικά με την εκτέλεση γνωματεύσεων ειδικής αγωγής και την
καταχώρηση στο e- ΔΑΠΥ (αφορά μόνο τους ήδη συμβεβλημένους με τον
ΕΟΠΥΥ παρόχους)
Όπως σας έχουμε ενημερώσει https://www.psf.org.gr/psf-news-6008.htm , ο ΕΟΠΥΥ έχει
εκδώσει σχετική εγκύκλιο στην οποία αναφέρεται ότι " E) Οι φυσικοθεραπείες στα

πλαίσια των ειδικών θεραπειών δεν δύναται να εκτελεστούν και να υποβληθούν
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος των υποβολών από τους συμβεβλημένους παρόχους
και επομένων, η απόδοση των δαπανών θα διενεργείται απευθείας στους δικαιούχους
μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής εφαρμογής",.
H διαδικασία της έκδοσης ΑΠΥ προκειμένου να αποζημιώνεται ο ασφαλισμένος θα
ισχύσει μέχρι να εφαρμοστεί πλήρως η καταχώρηση στο σύστημα e- ΔΑΠΥ με 2
διαφορετικά διακριτικά χαρακτηριστικά για: (α) οι γνωματεύσεις του άρθρου 39, που
αφορούν τις γενικές περιπτώσεις και (β) οι γνωματεύσεις του άρθρου 45, που αφορούν
την ειδική αγωγή
Καλούνται οι συμβεβλημένοι φυσικοθεραπευτές που εκτελούν οποιεσδήποτε
γνωματεύσεις (παραπεμπτικά) ειδικής αγωγής, του άρθρου 45, να εκδίδουν απόδειξη
παροχής υπηρεσιών (ΑΠΥ) προκειμένου να αποζημιώνεται ο σφαλισμένος, καθώς δεν θα
μπορούν να καταχωρηθούν στο σύστημα οι γνωματεύσεις.
Οι συμβεβλημένοι πάροχοι, θα ειδοποιηθούν με μήνυμα στην πλατφόρμα e-ΔΑΠΥ, όταν
ανοίξει το σύστημα, προκειμένου να ξεκινήσει η καταχώρηση των εν λόγω
παραπεμπτικών.
https://www.psf.org.gr/psf-news-6029.htm
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Απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Σ.Φ.-Αναστολή
συλλογικής σύμβασης από την Δευτέρα 10 Ιουνίου έως την Τετάρτη 12
Ιουνίου.

Στην συνεδρίαση του Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ στις 8 Ιουνίου 2019 εξετάστηκε το ζήτημα των
αντιδράσεων του Π.Σ.Φ. στα επαίσχυντα μέτρα επιστροφών (Rebate & Claw back) τα
οποία υφίστανται από το 2013 και έχουν στοιχίσει στους συμβεβλημένους
φυσικοθεραπευτές απώλεια εισοδήματος, από μη καταβολή δεδουλευμένων υπηρεσιών
φυσικοθεραπείας, αξίας 125.000.000 ευρώ μέχρι το 2018.
Έχοντας υπόψιν τις θέσεις των γενικών
συνελεύσεων των Π.Τ., το Κ.Δ.Σ αποφάσισε:
Την
αναστολή
της
συλλογικής
σύμβασης από τις 10/6/2019 έως 12/6/2019,
με κορύφωση την Τετάρτη 12 Ιουνίου όπου θα
παραμείνουν κλειστά όλα τα Εργαστήρια
Φυσικοθεραπείας
και
θα
οργανωθεί
συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το
Υπουργείο Υγείας.
Την αύξηση του προϋπολογισμού για
την υγεία και την φυσικοθεραπεία με βάση τις
πραγματικές ανάγκες των ασφαλισμένων.
Την κατάργηση του Νόμου για
το Claw back & το Rebate

Ο Π.Σ.Φ. ενημέρωσε τους ασθενείς με
ενημερωτικά φυλλάδια, με καταχωρήσεις στις εφημερίδες, με ραδιοφωνικό μήνυμα και
με προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την δραματικότητα της κατάστασης που
βιώνουν οι συμβεβλημένοι φυσικοθεραπευτές και τους λόγους για τους οποίους
επιβάλλεται αυτή η εξέλιξη με αίτημα την αύξηση του προϋπολογισμού για την
φυσικοθεραπεία η οποία έχει προσδιοριστεί στα 68.000.000 ευρώ ετησίως.
Καθώς σύμφωνα πάντα με επίσημα στοιχεία, το έτος 2015 η υποβληθείσα δαπάνη
ήταν 91.675.120€, το έτος 2016 ήταν96.144.021€, το έτος 2017 ήταν 95.777.131€, ενώ
το έτος 2018 άγγιξε τα 53.000.000€ μόνον για το α΄ εξάμηνο,
Επίσης στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ Β΄ 4898/2018)
διευρύνθηκαν οι παθήσεις, για τις οποίες δικαιολογείται η εκτέλεση συνεδριών
φυσικοθεραπείας (π.χ. λεμφοίδημα), ενώ για άλλες παθήσεις παρατάθηκε ο χρόνος
διενέργειας συνεχόμενων συνεδριών, ενώ σεπαθήσεις όπως πολλαπλή σκλήρυνση και η
κυστική ίνωση, δίνεται η δυνατότητα χορήγησης συνεδριών φυσικοθεραπείας κάθε μήνα,
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εφ΄ όρου ζωής.
Είναι πολύ σημαντικό που ο
ΕΟΠΥΥ
αναγνωρίζει
ότι
οι
υπηρεσίες που παρέχονται από τα
εργαστήρια φυσικοθεραπείας είναι
ποιοτικές και οικονομικότερες από
άλλες δομές υγείας όπως τα
Κέντρα
Αποκατάστασης
και
κατευθύνει τους ασφαλισμένους
στα εργαστήρια φυσικοθεραπείας
εξοικονομώντας πόρους ,όμως
η παραπάνω εξέλιξη μοιραία θα
επιφέρει μια αύξηση της ετήσιας
δαπάνης
για
υπηρεσίες
φυσικοθεραπείας, χωρίς, ωστόσο,
η εν λόγω αύξηση να συνοδευτεί
από
αντίστοιχη
–
ανάλογη
αύξηση της
προϋπολογιζόμενης
ετήσιας δαπάνης του ΕΟΠΥΥ για
την κάλυψη των συνεδριών
φυσικοθεραπείας.
https://www.psf.org.gr/psf-news-6019.htm

Τεράστια ερωτηματικά γεννά η εισαγωγή μεγάλου όγκου υποθέσεων στην
συνεδρίαση του ΣΑΕΠ, παραμονές των εκλογών, όπως καταγγέλλει ο
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.

Για έντονη οσμή προεκλογικών – ρουσφετολογικών ρυθμίσεων, κάνει λόγο ο Π.Σ.Φ. μετά
την απόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων να συνεδριάσει
στις 3 Ιουνίου 2019, για να εξετάσει και να αποφασίσει για την χορήγηση
επαγγελματικών προσόντων Φυσικοθεραπευτή σε έναν ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό
υποθέσεων, κάτι που αντιβαίνει στη συνήθη πρακτική του ΣΑΕΠ τον τελευταίο ενάμιση
χρόνο.
Όπως αποδεικνύεται από τις επίσημες προσκλήσεις των συνεδριάσεων του ΣΑΕΠ για την
συμμετοχή στις συνεδριάσεις του εκπροσώπου του Πανελλήνιου Συλλόγου
Φυσικοθεραπευτών κου Γιώργου Κούτρα , από τις αρχές του 2018 έχουν εξεταστεί
συνολικά 18 υποθέσεις που αφορούν τη χορήγηση επαγγελματικών προσόντων
Φυσικοθεραπευτή, ενώ στις 3 Ιουνίου θα έπρεπε να εξεταστούν 44!
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Από το αρχείο των υποθέσεων αυτών όπως αναφέρει ο Γ.Γ του Π.Σ.Φ. και εκπρόσωπος
στο ΣΑΕΠ κος Γιώργος Κούτρας, οι 40 δεν αφορούν άτομα που απέκτησαν επαγγελματικά
προσόντα σε ένα άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε και επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα
τους στην Ελλάδα, όπως ορίζει η κοινοτική οδηγία 2005/36/ΕΚ που ενσωματώθηκε στο
ελληνικό δίκαιο με το Π.Δ. 38/2010, αλλά προέρχονται από Έλληνες υπηκόους που
παρακολούθησαν μαθήματα σε ιδιωτικά κέντρα μεταλυκειακής εκπαίδευσης (ιδιωτικά
κολλέγια), μετά από συμφωνία δικαιόχρησης με ιδρύματα του Ηνωμένου Βασιλείου,
διαδικασία όμως που δεν οδηγεί στην απόκτηση αναγνωρισμένου τίτλου Ανώτατης
Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Η οποιαδήποτε προσπάθεια αναγνώρισης αυτών των τίτλων στην χώρα μας, προσκρούει
στην ρήτρα 12 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, που απαγορεύει την αναγνώριση αυτών των
τίτλων «δια μέσου» άλλου Κράτους-μέλους της Ε.Ε, από την στιγμή που αυτοί δεν
αναγνωρίζονται ως τίτλοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Και αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που το Υπουργείο Παιδείας «ομολογεί» σε δημόσιο
έγγραφο του ότι στα προγράμματα των ΚΕΜΕ δεν προβλέπεται πρακτική άσκηση, ενώ
το Υπουργείο Υγείας, υιοθετώντας αυτό το έγγραφο, δεν επιτρέπει την κλινική
εκπαίδευση αυτών των σπουδαστών σε Δημόσιες Δομές. Έχοντας υπόψη το γεγονός ότι
τα διεθνή στάνταρ προβλέπουν τουλάχιστον 1.000 ώρες κλινικής εκπαίδευσης στα
προπτυχιακά προγράμματα των φυσικοθεραπευτών, αδυνατούμε να αντιληφθούμε πως την ίδια ακριβώς στιγμή – το ΣΑΕΠ επιδεικνύει μια ιδιαίτερη «σπουδή» για την
διεκπεραίωση αυτών των περιπτώσεων.
Πως είναι δυνατόν να εξεταστούν σε μία συνεδρίαση, εκτός των υπόλοιπων περιπτώσεων
για άλλα επαγγέλματα και 44 υποθέσεις που αφορούν επαγγελματικά προσόντα
φυσικοθεραπευτή και αντιστοιχούν σε όγκο δουλειάς 3 ετών για το ΣΑΕΠ και για ποιο
λόγο έρχονται όλες αυτές οι υποθέσεις αποφοίτων κέντρων μεταλυκειακής
εκπαίδευσης (ιδιωτικών κολλεγίων) παραμονές των εκλογών;
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών καταγγέλλει αυτή την τακτική των
προεκλογικών «εξυπηρετήσεων», που υποβαθμίζει τους θεσμούς και προκαλεί εύλογα και
σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τον σκοπό της.
https://www.psf.org.gr/psf-news-6006.htm

Ενημέρωση σχετικά με την έκδοση claw back και η αντίδραση του ΠΣΦ

Μετά από ενημέρωση του Π.Σ.Φ. από τον ΕΟΠΥΥ, ότι τα ενημερωτικά σημειώματα του
claw back του β' εξαμήνου θα εκδοθούν το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουνίου 2019 και επειδή
ο Π.Σ.Φ. θεωρεί ότι το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα έκδοσης είναι μεγάλο, έχει
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αποστείλει επιστολή προς τον ΕΟΠΥΥ και προς την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης
και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), σχετικά με την αδυναμία κατάθεσης φορολογικών
δηλώσεων των φυσικοθεραπευτών, συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ, μέχρι και την έκδοσή
τους.
Επίσης, τονίζεται το κοινωνικό ζήτημα που αφορά την αδυναμία έγκαιρης υποβολής
αιτήσεων για παιδικούς σταθμούς από τους φυσικοθεραπευτές.
https://www.psf.org.gr/psf-news-6005.htm
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Εκπαιδευτικά θέματα
Πρόγραμμα Π.Σ.Φ.- Manual Therapy, Β΄ μέρος «Βασικό Άνω Άκρο»- 1517/6/2019

Στα πλαίσια του προγράμματος ΠΣΦ Manual Therapy OMT-GREECE, από το Σάββατο 15
Ιουνίου μέχρι και τη Δευτέρα 17 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε το Β΄ μέρος του
1ου σεμιναρίου «Βασικό Άνω Άκρο» στα γραφεία του Πανελλήνιου Συλλόγου
Φυσικοθεραπευτών (Λ. Αλεξάνδρας 34, Πεδίον Άρεως, 11473)
Η βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου «Βασικό Άνω Άκρο» θα σταλεί μέσω email.
Το κόστος του τριήμερου σεμιναρίου «Βασικό Άνω Άκρο», είχε συνολικό κόστος 195€.
Μετά την εξόφληση του ποσού, θα σταλεί η απόδειξη στη ταχυδρομική διεύθυνση που
είναι δηλωμένη στο μητρώο του Πανελλήνιο Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. Σε περίπτωση
που επιθυμείτε την αποστολή σε διαφορετική διεύθυνση ή παραλαβή από τα γραφεία του
Π.Σ.Φ. (Λ. Αλεξάνδρας 34, Αθήνα, Πεδίον Άρεως, 1ος όροφος), παρακαλούμε για
ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση του
Π.Σ.Φ.: ppta@otenet.gr

https://www.psf.org.gr/psf-news-6016.htm
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Νέα Περιφερειακών Τμημάτων
Περιφερειακό Τμήμα Αττικής
ΕΟΠΥΥ-CLAWBACK-ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Μετά από αίτημα του Κ.Δ.Σ., πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Συνάντηση των
Εργαστηριούχων Φυσικοθεραπευτών συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μελών του Π.Τ.
Αττικής. Κύριο θέμα της ήταν το claw back 2018 και οι τρόποι αντίδρασης του κλάδου.
Τα μέλη του ΠΤ Αττικής ενημερώθηκαν από τη Δ.Ε. του Π.Τ. Αττικής για τα αιτήματα και
την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, ενώ ακολούθησαν τοποθετήσεις και προτάσεις των
μελών, οι οποίες καταγράφηκαν και προωθήθηκαν στο Κ.Δ.Σ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Π.Σ.Φ. ο κλάδος θα μετείχε σε κινητοποιήσεις με τους
υπόλοιπους παρόχους, από Δευτέρα 10/6/2019 και μέχρι την Τετάρτη 12/6/2019 όπου
και το Κ.Δ.Σ. θα επανεξετάσει την εξέλιξη.
Η ΔΕ και τα μέλη του Π.Τ. συνέδραμαν για την επιτυχή έκβαση της συγκέντρωσης
διαμαρτυρίας την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019.
https://www.psf.org.gr/psf-news-6025.htm

Συλλυπητήρια επιστολή της Δ.Ε. του Π.Τ. Αττικής για την απώλεια του
συναδέλφου Νίκου Τσάμη
Η Δ.Ε. του Π.Τ. Αττικής εξέφρασε την θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια, για την
απώλεια του αγαπητού συναδέλφου Νίκου Τσάμη.
https://www.psf.org.gr/psf-news-6011.htm

Περιφερειακό Τμήμα Κορινθίας
Για την κινητοποίηση της Τετάρτης 12/6/19
Κάλεσμα προς όλους τους συναδέλφους απηύθυνε το Π.Τ. προκειμένου να συμμετάσχουν
στις κινητοποιήσεις που αποφασίστηκαν ενάντια στο αυξημένο clawback.
https://www.psf.org.gr/psf-news-6020.htm
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Πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο Α’ βοηθειών του ΕΚΑΒ
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το σεμινάριο Α'
Βοηθειών του ΕΚΑΒ στο Γ. Νοσοκομείο
Κορίνθου. Τη διοργάνωση του σεμιναρίου
ανέλαβε το ΕΚΑΒ Πάτρας, στέλνοντας 3
εκπαιδευτές με το αντίστοιχο εκπαιδευτικό
υλικό ενώ υπήρχε και εκπαιδεύτρια από την
Κόρινθο. Υπήρχαν 5 θεματικές ενότητες με
προβολή διαφανειών στο θεωρητικό
κομμάτι και πρακτική εφαρμογή. Ιδιαίτερα
χρήσιμο ήταν το σενάριο προσομοίωσης
όπου αντιμετωπίστηκε πιθανή περίπτωση
καρδιακής ανακοπής όπως θα μπορούσε να
γίνει σε δοσμένο περιβάλλον.
Οι εκπαιδευτές μας ενημέρωσαν ότι δεν
πληρώνονται για την προσφορά τους, έχουν
πολλές ελλείψεις σε εκπαιδευτικό υλικό
(στην
Κόρινθο
λείπουν
και
εκπαιδευτές) και προσπαθούν να διαδώσουν
και να γενικεύσουν τα σεμινάρια α΄ βοηθειών σε περισσότερες ομάδες πληθυσμού.
Παρόλα αυτά ήταν πρόθυμοι να απαντήσουν σε κάθε απορία ώστε να γίνει το σεμινάριο
απλό και κατανοητό. Τους ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά τους.
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/10062019_01251030015601858580ee28f48.
pdf
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https://www.psf.org.gr/psf-news-6028.htm

Περιφερειακό Τμήμα Μεσσηνίας -Λακωνίας
Αποφάσεις Έκτακτης Περιφερειακής Συνέλευσης.
Η Έκτακτη Περιφερειακή Συνέλευση των μελών του Π.Τ. Μεσσηνίας – Λακωνίας του
Π.Σ.Φ.-Ν.Π.Δ.Δ., μετά το κάλεσμα του Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ., για να εξετάσει το σώμα , την
κατάσταση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και συγκεκριμένα όσον αφορά την νομοθεσία με τις
επιστροφές (claw back) αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
Το Π.Τ. Μεσσηνίας-Λακωνίας συμφωνεί με την συμμετοχή και συμπόρευση του Π.Σ.Φ. στο
Συντονιστικό Όργανο των φορέων Π.Φ.Υ.
Συμφωνεί στις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας του κλάδου και σε κάθε ενέργεια
ενημέρωσης του κοινού και επαφών με το Υπουργείο και τα κόμματα.
Προτείνει ως διεκδίκηση, όχι μόνο την αναστολή του claw back του Α΄ εξαμήνου
του 2018, αλλά την οριστική κατάργηση του εξωφρενικού και άδικου αυτού
μέτρου.
Συμφωνεί με την έναρξη της μη εκτελέσεως παραπεμπτικών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από την
Δευτέρα 10 Ιουνίου, αλλά προτείνει αυτό να ισχύσει για όσα παραπεμπτικά έχουν
ημερομηνία έκδοσης από 10/06/2019 κι όχι για όσα ήδη έχει ξεκινήσει η εκτέλεσή
τους, για λόγους αξιοπιστίας απέναντι στους ασθενείς που έχουν ήδη ξεκινήσει τις
θεραπείες τους.
Προτείνει, εάν την Πέμπτη 13/06/2019, το Συντονιστικό των φορέων Π.Φ.Υ.
υποχωρήσει από την συνέχεια των κινητοποιήσεων, για οποιονδήποτε λόγο, ο
Π.Σ.Φ. να προσανατολιστεί στην συνέχισή τους, κατόπιν αποφάσεων νέων
Περιφερειακών Συνελεύσεων.
Τέλος το Π.Τ. Μεσσηνίας-Λακωνίας, εκφράζει την άποψη ότι αυτού του είδους οι
κινητοποιήσεις, θα πρέπει σχεδιαστούν με μεγαλύτερη άνεση χρόνου, ώστε να
μπορέσουν να οργανωθούν αποτελεσματικότερα.
https://www.psf.org.gr/psf-news-6017.htm
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Έκτακτη Περιφερειακή Συνέλευση του Π.Τ. Μεσσηνίας & Λακωνίας
Η Δ.Ε. του Π.Τ. Μεσσηνίας-Λακωνίας του Π.Σ.Φ.-Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με την Υ.Α.
Υ7γ/ΓΠ/οικ. 107363/2010 «Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Τμημάτων του
Π.Σ.Φ.», άρθρο 1, και κατόπιν του 43/2019 εγγράφου του Κ.Δ.Σ. «Συνέχεια των
κινητοποιήσεων, συγκάλεσε Έκτακτη Περιφερειακή Συνέλευση του Π.Τ., στην Καλαμάτα.
Η θεματολογία ήταν η θέση του Π.Τ. για την συνέχεια των κινητοποιήσεων, σύμφωνα με
την απόφαση του συντονιστικού οργάνου των φορέων Π.Φ.Υ., σχετικά με το claw back
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Με απόφαση της Δ.Ε. του Π.Τ. Μεσσηνίας-Λακωνίας, δικαίωμα ψήφου στην Γενική
Συνέλευση είχαν τα μέλη που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση και τα μέλη, που έχουν εξοφλήσει
και την συνδρομή του 2019, μέχρι και την Πέμπτη 06/06/2019.
https://www.psf.org.gr/psf-news-6009.htm

Περιφερειακό Τμήμα Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης
Έκτακτη Γενική Συνέλευση μελών συμβεβλημένων ΕΟΠΥΥ
Κάλεσμα προς τα μέλη του απεύθυνε το Π.Τ. με αποκλειστικό θέμα την απεργίααναστολή του κλάδου.
https://www.psf.org.gr/pt-evrou-news-det6013.php

Περιφερειακό Τμήμα Ευβοίας
Συλλυπητήρια για την απώλεια του συναδέλφου Νίκου Τσάμη
Η Δ.Ε. του Π.Τ. Ευβοίας εξέφρασε την θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια για την
απώλεια του συναδέλφου και συμπατριώτη .
https://www.psf.org.gr/psf-news-6012.htm
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Λ. Αλεξάνδρας 34 – Τ.Κ. 11473 Αθήνα
Τηλ: 210-8213905, 210-8213334
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