
 
ΘΕΜΑ: «Κατάθεση των προτάσεων του Πανελληνίου Συλλόγου 
Φυσικοθεραπευτών για το σχέδιο Νόμου-Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση 
Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 
Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις». 
 
 
 
Κύριοι Βουλευτές, 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.-ΝΠΔΔ), συσταθείς 

δυνάμει των διατάξεων του Νόμου 3599/2007, αποτελεί τον επίσημο 

επαγγελματικό σύλλογο όλων των Φυσικοθεραπευτών της χώρας, προβλεπομένης 

της υποχρεωτικής εγγραφής αυτών στα μητρώα του, κατά το πρότυπο των 

δικηγορικών, ιατρικών και λοιπών συλλόγων – Ν.Π.Δ.Δ σωματειακής φύσεως.  

Σκοπός του ΠΣΦ-ΝΠΔΔ είναι η προαγωγή και ανάπτυξη της 

φυσικοθεραπείας ως ανεξάρτητης και αυτόνομης επιστήμης και η παροχή 

υπηρεσιών υψηλής στάθμης στο κοινωνικό σύνολο.  

Ο θεσμικός του ρόλος, σαν φορέας όλων των Φυσικοθεραπευτών, προκύπτει μέσα 

από τα άρθρα του Νόμου, ενώ σήμερα εκπροσωπεί  8.500 φυσικοθεραπευτές, που 

εργάζονται με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση σε όλη την Ελλάδα. 

Προασπίζει την Νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος, είναι σύμβουλος των 

φορέων της Κυβέρνησης και προάγει την Επιστήμη της Φυσικοθεραπείας, προς 

όφελος πάντα της Δημόσιας υγείας και  του ασθενή. 
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Ως εκ τούτου ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών προτείνει τα κάτωθι: 

1) Εκκινούμε με αφορμή το άρθρο 101- Καθορισμός Επιδόματος Ανθυγιεινής 

Εργασίας, όπου διευρύνονται οι δικαιούχοι του συγκεκριμένου επιδόματος.  

Οι φυσικοθεραπευτές εργαζόμενοι στις Δημόσιες Δομές Υγείας και Πρόνοιας  

ασκούν καθήκοντα σε περιβάλλον που αποτελεί τον ορισμό του επικινδύνου 

και ανθυγιεινού και  έρχονται σε άμεση επαφή με τους ασθενείς, αφού έτσι 

επιτάσσει το καθήκον τους και έπρεπε να λαμβάνουν ήδη το επίδομα. 

Οι φυσικοθεραπευτές μέχρι το 2012 λάμβαναν το Νοσοκομειακό επίδομα. 

Σήμερα, το λαμβάνουν οι εργαζόμενοι στις ιδιωτικές κλινικές και η 

διεκδίκηση του επιδόματος έχει χαρακτηριστεί ως δίκαιο αίτημα, από όλους 

τους Υπουργούς Υγείας. 

Το δίκαιο αίτημα πρέπει να γίνει πράξη και να σταματήσει αυτή η κατάφορη 

αδικία. 

Προτείνουμε στο άρθρο 101 να προστεθεί στο τέλος της παραγράφου 

«…καθώς και οι φυσικοθεραπευτές εργαζόμενοι στις Δημόσιες Δομές 

Υγείας και Πρόνοιας». 

 

2) Σημαντικός είναι ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή στην παρηγορητική 

φροντίδα.  

Οι φυσικοθεραπευτές με την επιστημονική κατάρτιση τους υποστηρίζουν 

τους ασθενείς σε όλα τα στάδια της νόσου από το οξύ μέχρι το τελικό, 

προσφέροντας και στις 4 φάσεις φροντίδας κατά Dietz: Πρόληψη, 

αποκατάσταση, υποστήριξη και καταπράυνση. 

Στη φάση της πρόληψης, τονίζουν την έγκαιρη παρέμβαση και την 

εκπαίδευση για την πρόληψη ή την επιβράδυνση των επιπτώσεών της. 

Στην φάση της αποκατάστασης, για τη διατήρηση της λειτουργικής 

ανεξαρτησίας και την παραγωγικότητα στο χώρο εργασίας.    

Στην υποστηρικτική φάση, το επίκεντρο είναι οι δραστηριότητες 

αυτοφροντίδας.   

Στην παρηγορητική φάση,  ο πρωταρχικός στόχος είναι η ανακούφιση από 

τον πόνο αλλά και η  διατήρηση της ανεξαρτησίας του στο μέγιστο βαθμό 

και η υποστήριξη της οικογένειας στην παροχή βοήθειας στον ασθενή.  

 

Η φυσικοθεραπεία είναι δικαιωματικά μια παρέμβαση  βασισμένη σε 

ενδείξεις (evidence-based) που προάγει την ποιοτική φροντίδα και 

διευκολύνει την πορεία των ασθενών με προχωρημένη νόσο για μια 

ειρηνική ζωή μέχρι το θάνατό τους.  

 

Εξάλλου, στις προβλέψεις για τις Μονάδες Παρηγορητικής Φροντίδας, 

προβλέπεται ο ρόλος και η παρουσία φυσικοθεραπευτή. 

 



Προτείνουμε στο Εθνικό Ινστιτούτο Νεοπλασιών τον ενεργό ρόλο των 

φυσικοθεραπευτών και πρόβλεψη στο άρθρο 72 «Επιστημονικό Συμβούλιο»  

συμμετοχή ενός φυσικοθεραπευτή: 

«…ι) έναν φυσικοθεραπευτή με εμπειρία στην παρηγορητική φροντίδα ή 

ογκολογία, που θα προτείνεται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο 

Φυσικοθεραπευτών.» 

 

Επίσης προτείνουμε στο Άρθρο 74 «Προσωπικό»:   

«…λδ) Δύο θέσεις ΤΕ φυσικοθεραπευτών.» 

 

3) Στο άρθρο 119- Αντιποίηση φυσικοθεραπευτικού επαγγέλματος, θεωρούμε 

ότι οι ποινές θα πρέπει να επιβάλλονται ανεξάρτητα από την προσπόριση 

περιουσιακού οφέλους, καθώς η άσκηση νομοθετικού ρυθμιζόμενου 

επαγγέλματος υγείας όπως αυτό του φυσικοθεραπευτή, χωρίς τις 

απαιτούμενες προϋποθέσεις, αποτελεί κίνδυνο για την δημόσια υγεία, 

άσχετα αν ο ασκών αποκομίζει κέρδος. 

Προτείνουμε στην παράγραφο 2 του άρθρου 118 την παρακάτω διατύπωση:    

 

«...Κάθε πρόσωπο, το οποίο, χωρίς να διαθέτει τα προβλεπόμενα για την 

άσκηση της φυσικοθεραπείας προσόντα, με σκοπό να προσπορίσει στο 

ίδιο ή σε τρίτον παράνομο περιουσιακό όφελος, εκτελεί πράξεις 

αρμοδιότητας φυσικοθεραπευτή ή διαφημίζει, με οποιονδήποτε τρόπο, 

την από το ίδιο εκτέλεση φυσικοθεραπευτικών πράξεων τιμωρείται με τις 

ποινές της παρ. 1.» 

4) Όσον αφορά το άρθρο 119 «Αρμοδιότητες του Πανελλήνιου Συλλόγου 

Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) σε θέματα επαγγελματικής επιμόρφωσης των 

φυσιοθεραπευτών - Ινστιτούτο Επιστημονικών Θεμάτων του Π.Σ.Φ.» 

Κρίνεται εξαιρετικά χρήσιμη η εισαγωγή στην έννομη τάξη των παραπάνω 

διατάξεων, με τις οποίες ο Π.Σ.Φ. θα αποκτά έναν σαφή και ουσιαστικό ρόλο 

στα ζητήματα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης προς όφελος της συνεχούς 

επιστημονικής εξέλιξης και κατάρτισης των φυσικοθεραπευτών, για την 

συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στο κοινωνικό 

σύνολο. 

5) Όσον αφορά το άρθρο 120- «Μητρώο εργαστηρίων φυσικοθεραπείας - 

προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας»: 

Το μέτρο αυτό θα διευκολύνει την οργάνωση της παροχής των 

φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών, συμβάλλοντας στον ευχερή σχεδιασμό 

μιας αποτελεσματικής στρατηγικής, ιδίως στον χώρο της Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας. 



Πέραν τούτου, η δημιουργία μητρώου εργαστηρίων θα συμβάλει με 

αποφασιστικό τρόπο και στην πάταξη φαινομένων αντιποίησης του 

φυσικοθεραπευτικού επαγγέλματος, που παρατηρούνται ολοένα και πιο 

συχνά και θα θέσει ουσιαστικά και οριστικά τους ορθούς κανόνες 

λειτουργίας του επαγγελματικού χώρου του φυσικοθεραπευτή. 

6) Όσον αφορά τις ρυθμίσεις για τις ιδιωτικές Κλινικές, πλήθος ρυθμίσεων 

είναι εκτός του μέχρι τώρα κανονιστικού πλαισίου και έχουμε σοβαρές 

επιφυλάξεις για τον πραγματικό σκοπό των ρυθμίσεων αυτών. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η λέξη «φυσικοθεραπεία», σαν επιστήμη και 

σαν παροχή δεν υπάρχει σε κανένα σημείο του Σχεδίου ή των 

παραρτημάτων. 

Υπάρχει αναφορά στο παράρτημα του νομοσχεδίου για Τμήμα Φυσικής 

Ιατρικής – Αποκατάστασης, το οποίο και θα μπορεί να ασχολείται με 

εσωτερικούς ή εξωτερικούς ασθενείς, στο οποία σύμφωνα με το Παράρτημα 

Β΄ «Τεχνικές προδιαγραφές επιμέρους τμημάτων» περιλαμβάνονται τα 

τμήματα, Κινησιοθεραπείας, Υδροθεραπείας,  Ηλεκτροθεραπείας. 

Όπως είναι γνωστό και σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία που διέπει το 

επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή, τα παραπάνω τρία «τμήματα» αποτελούν 

επιστημονικό και επαγγελματικό αντικείμενο της επιστήμης της 

Φυσικοθεραπείας, τα οποία φυσικά και περιλαμβάνονται στα προγράμματα 

σπουδών των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας των Α.Ε.Ι.  

Συνεχίζοντας την ανάγνωση, γίνεται αντιληπτό πως η αναφορά εξειδικεύεται 

ακόμα περισσότερο σε πράξεις αρμοδιότητας φυσικοθεραπευτή, όπως 

πισίνα, υδρομασάζ, παραφίνες και επιθέματα, ατομικής και ομαδικής 

κινησιοθεραπείας, ηλεκτροθεραπείας, μασάζ κ.α. 

Επιχειρείται μια «σαλαμοποίηση» της φυσικοθεραπείας μέσω της 

κατάτμησης του επαγγέλματος και της επινόησης τμημάτων, τα οποία 

αποτελούν νομοθετικά κατοχυρωμένες πράξεις φυσικοθεραπευτή, με 

αποτέλεσμα όλο το εγχείρημα να αποβαίνει εις βάρος της Δημόσιας Υγείας. 

Για τις τεχνικές προδιαγραφές των Ψυχιατρικών Κλινικών, (Παράρτημα Β΄, 

Ενότητα Γ΄), θεωρούμε λανθασμένο τον ορισμό χώρου Αίθουσας 

Γυμναστικής για τους χώρους εσωτερικών ασθενών που παρακολουθούν 

πρόγραμμα θεραπευτικής αγωγής. 

Ο σχετικός χώρος πρέπει να ονομαστεί Αίθουσα Θεραπευτικής Γυμναστικής 

και θα είναι ο χώρος που ο φυσικοθεραπευτής/-τρια θα παρέχει τις 

φυσικοθεραπευτικές υπηρεσίες στους ασθενείς των παραπάνω κλινικών. Η 



θεραπευτική γυμναστική είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο επιστημονικό και 

επαγγελματικό αντικείμενο των φυσικοθεραπευτών. 

Κατά τη διαβούλευση του νομοσχέδιου, μέσα στο παράρτημα προβλεπόταν 

αναλογία φυσικοθεραπευτών ανά κλίνες σε διάφορες μονάδες και τμήματα 

των κλινικών.  

Η αναλογία κακώς έχει αφαιρεθεί, καθώς διασφάλιζε την ορθή και 

ποιοτική λειτουργία της κλινικής. 

Η πρόταση του Π.Σ.Φ. είναι η μετονομασία  στο Σχέδιο Νόμου  σε 

«Τμήματα Φυσικοθεραπείας» με προϊστάμενο Τμήματος και επιστημονικά 

υπεύθυνο φυσικοθεραπευτή και προδιαγραφές όμοιες με αυτές που 

αναφέρονται στα Παραρτήματα του Σχεδίου Νόμου για τα Τμήματα 

Φυσικής Ιατρικής – Αποκατάστασης εξωτερικών ασθενών, καθώς οι 

προτεινόμενες δομές στο σχέδιο Νόμου έπρεπε να εναρμονίζονται με τα 

προβλεπόμενα για τα Δημόσια Νοσοκομεία. 

7) Όσον αφορά τα ζητήματα ΕΟΠΥΥ, θα θέλαμε να σας θέσουμε τα 

παρακάτω: 

Α. Ο προϋπολογισμός των 68 + 2 εκ. ευρώ, θεωρείται πολύ μικρός καθώς η 

συνολική πραγματική δαπάνη αγγίζει τα 92 εκ. ευρώ, γεγονός που 

σημαίνει επιβάρυνση στον συμβεβλημένο φυσικοθεραπευτή κατά 37% 

rebate & claw back. Είναι αυτονόητο λοιπόν ότι θα πρέπει να ενισχυθεί. 

Β. Η δαπάνη για τους Ευρωπαίους ασφαλισμένους των ετών 2012-2015 

ύψους 50 εκ. ευρώ, που αποφασίστηκε ότι θα επιχορηγήσει τις 

επιμέρους κατηγορίες παρόχων, μεταξύ των οποίων και τον κωδικό της 

φυσικοθεραπείας για το έτος 2018, πληροφορούμαστε ότι δεν θα 

κατανεμηθεί στον κωδικό φυσικοθεραπείας προκειμένου να μειώσει τις 

επιβαρύνσεις των επιστροφών. 

Γνωρίζουμε με κάθε βεβαιότητα ότι αρκετοί ασφαλισμένοι δικαιούχοι 

Ευρωπαϊκής κάρτας είχαν υποβληθεί σε φυσικοθεραπεία και πρέπει το 

αντίστοιχο ποσό να κατανεμηθεί και να ενισχύσει τον κωδικό 

φυσικοθεραπείας. 

Γ. Με τον νέο ΕΚΠΥ προβλέπεται συμμετοχή των ασφαλισμένων 10% σε 

κάποιες παθήσεις από 1/1/2018. Η μη έγκαιρη ενσωμάτωση της 

συμμετοχής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, είχε ως  

αποτέλεσμα την έκδοση των παραπεμπτικών/γνωματεύσεων 

φυσικοθεραπείας χωρίς συμμετοχή για ορισμένο χρονικό διάστημα. 



Αυτό θεωρητικά επιβαρύνει τον προϋπολογισμό, καθώς ο ΕΟΠΥΥ θα 

κληθεί να καταβάλλει τα επιπλέον ποσά. Όμως αυτή η επιπλέον 

καταβολή στην ουσία μηδενίζεται, καθώς στο τέλος η οποιαδήποτε 

υπέρβαση επιβαρύνει τον πάροχο με επιπλέον claw back. 

Όμως πληροφορηθήκαμε, θα απαιτηθεί νομοθετική ρύθμιση για να 

μπορέσει να καταβληθεί ο μήνας Νοέμβριος και Δεκέμβριος του έτους 

2018. Αυτό θα πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα, προκειμένου να μην 

παρατηρηθεί κενό στις πληρωμές. 

Θεωρούμε ότι με τις προτάσεις μας συμβάλλουμε στην αποτελεσματική βελτίωση 

των άρθρων του συγκεκριμένου σχεδίου Νόμου και πιστεύουμε ότι θα ληφθούν 

σοβαρά υπόψη από τη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Με εκτίμηση, 

 
 

 
ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

       ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ          ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

Συνημμένα:  

   1) Πρόταση για την διάρθρωση των ιδιωτικών κλινικών 

   2) Πρόταση για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας  

   3) Εισήγηση για τον ρόλο του φυσικοθεραπευτή στην  Ανακουφιστική Φροντίδα 

 


