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Μήνυμα Προέδρου 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Ο Απρίλιος ήταν μήνας διεκδικήσεων που βρήκε τους φυσικοθεραπευτές στους δρόμους, 
καθώς το προτεινόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου παιδείας περιείχε ρυθμίσεις που 
έθεταν σε κίνδυνο τα λεπτά διακριτά όρια των Επιστημονικών πεδίων στην Ανώτατη 
εκπαίδευση. 

Με συντονισμό των κινήσεων από την πλευρά του Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ και την σταδιακή 

κλιμάκωση των αντιδράσεων ο κλάδος κατάφερε τελικά και βγήκε κερδισμένος σε αυτό 
τον αγώνα. 

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους αγωνίστηκαν με κάθε τρόπο για την προώθηση των 
δίκαιων αιτημάτων του κλάδου. 

Όμως, οι Νομοθετικές κατακτήσεις του Π.Σ.Φ φέρουν στο Κ.Δ.Σ ακόμη βαρύτερη την 
ευθύνη για την άμεση υλοποίηση των προβλέψεων των Νομοθετημάτων που ψηφίστηκαν 
από την Βουλή των Ελλήνων. 

Οι εκλογές που θα διεξαχθούν κατά τον μήνα Μάϊο  (Αυτοδιοικητικές και Ευρωεκλογές)  
αναβάλουν τη διεξαγωγή της τακτικής γενικής συνέλευσης του Π.Σ.Φ, η οποία τελικώς θα 
διεξαχθεί στις 21,22 και 23 Ιουνίου στην Λάρισα. 

Με την ευκαιρία της αναφοράς, θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία σε κάθε μέλος του Π.Σ.Φ 
που είναι υποψήφιος και παράλληλα ζητώ να στηρίξετε με όλες σας τις δυνάμεις τα μέλη 
του Π.Σ.Φ για να πετύχουν τον στόχο τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

Πρόεδρος  Π.Σ.Φ. 
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Μήνυμα Υπευθύνου Εκδόσεων 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι , 

Ο Απρίλιος ήταν ο κατεξοχήν μήνας κινητοποιήσεων του κλάδου μας με έντονα τα 

χαρακτηριστικά της αγωνιστικής διάθεσής μας ενάντια στο πολυνομοσχέδιο του 

Υπουργείου Παιδείας. 

Η πρόθεση του Υπουργού να εντάξει τα τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στις 

Σχολές Επιστημών Υγείας και να εξισώσει τα επαγγελματικά  δικαιώματα  των 

αποφοίτων κολλεγίων με αυτά των Α.Ε.Ι, στάθηκε η αφορμή για την εξέγερση όλων μας. 

Η αντίδραση μας ήταν άμεση και δυναμική. 

Το Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ συγκάλεσε συνεδρίαση με τις Διοικήσεις των Π.Τ του Συλλόγου για την 

λήψη  αποφάσεων και δράσεων με κινητοποιήσεις ενάντια στο υπό  συζήτηση 

πολυνομοσχέδιο. 

Αποφασίσαμε,-την ημέρα συζήτησης του πολυνομοσχεδίου στην Επιτροπή Μορφωτικών 

Υποθέσεων της Βουλής- το κλείσιμο  των εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας ,απεργία στο 

Δημόσιο Τομέα και  συγκέντρωση διαμαρτυρίας με πορεία προς τη Βουλή . 

Μπορεί το χρονικό διάστημα μεταξύ της λήψης απόφασης των δράσεών μας και της 

συζήτησης  στην  Επιτροπή να ήταν εξαιρετικά μικρό, η ανταπόκριση ωστόσο όλων των 

συναδέλφων ήταν άμεση και σημαντική. 

Η πορεία προς την Βουλή είχε τον παλμό της και η αγωνιστική διάθεση του Προεδρείου 

του Κ.Δ.Σ μέσα στη Βουλή κατά  τη διάρκεια της συζήτησης, ήταν καθοριστική. 

Άξιο αναφοράς αποτελεί το γεγονός ότι ήμασταν ο μοναδικός κλάδος από τους 

θιγόμενους,  με αισθητή την παρουσία  του τόσο μέσα όσο και έξω από τη Βουλή. 

Συνεχίζουμε και πρέπει να είμαστε πάντα σε εγρήγορση . 

Οι γυμναστές είναι σίγουρο ότι θα επανέλθουν. Όσον αφορά  στους  αποφοίτους 

κολλεγίων δίνουμε και θα συνεχίσουμε να δίνουμε τον αγώνα μας. Το θέμα αγγίζει 

περισσότερο  τη νέα γενιά συναδέλφων που πρέπει να κατανοήσει τη σημασία του και να 

συμμετάσχει στους αγώνες μας. 

Όταν ο κλάδος είναι ενωμένος δεν έχει να φοβηθεί τίποτε. 

Είναι μπροστά μας οι προκλήσεις των καιρών και ο συνεχόμενος αγώνας για τη επιβίωση 

του κλάδου μας. 

ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
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Υπεύθυνος Εκδόσεων Π.Σ.Φ. 

Νέα Πρώτης Γραμμής 

Ψηφίστηκε το Πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας στη Βουλή των 

Ελλήνων  

 

Ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής στις 23 Απριλίου το Νομοσχέδιο του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 

Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 

Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις». 

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται  η λειτουργία των Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισμού ως μονοτμηματικές σχολές (άρθρα 23, 24, 25 Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 

και άρθρα 35, 36 Πανεπιστήμιο Πατρών), καθώς το Υπουργείο Παιδείας αντιλήφθηκε 

την ορθότητα των θέσεων και την ανησυχία του Π.Σ.Φ., η οποία εκφράστηκε με 

πολυποίκιλους τρόπους και δεν ενέταξε τα τμήματα φυσικής αγωγής και αθλητισμού 

(ΤΕΦΑΑ) στις σχολές Επιστημών Υγείας. 

Στο άρθρο 98 τροποποιούνται και καταργούνται άρθρα του Π.Δ 38/2010 που 

ενσωμάτωσε στο Ελληνικό δίκαιο την Ευρωπαϊκή Οδηγία 36/2005, που αφορά την 

αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων σε Ευρωπαίους Πολίτες που πρόκειται να 

μεταναστεύσουν σε άλλη χώρα της Ε.Ε για να μπορούν να ασκούν το επάγγελμα που 

ασκούσαν στην χώρα καταγωγής τους. 

Ο Π.Σ.Φ. έχει σοβαρές αντιρρήσεις για τις προβλεπόμενες διατάξεις και θα συνεχίσει 

την προσπάθεια του μέσα από συνεργασίες με άλλα επιμελητήρια. 

Στο άρθρο 247 προβλέπεται η δυνατότητα εγγραφής στον Π.Σ.Φ. αποφοίτων από τα 

τμήματα φυσικοθεραπείας των Α.Ε.Ι. (ΠΑΔΑ και Θεσσαλίας) και ψηφίστηκε μετά από 

την πρόταση του Π.Σ.Φ. και την Βουλευτική τροπολογία που κατέθεσαν Βουλευτές 

του ΣΥΡΙΖΑ και  έγινε δεκτή από τον Υπουργό Παιδείας https://www.psf.org.gr/psf-

news-5946.htm . 

Την Πέμπτη 18 Απριλίου κατά την συζήτηση στην επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων 

της Βουλής παραβρέθηκαν εκπρόσωποι του Π.Σ.Φ. (Πρόεδρος Π.Σ.Φ. - Πέτρος 

Λυμπερίδης, Α΄ Αντιπρόεδρος του Π.Σ.Φ. Σπύρος Ρουμελιώτης και Πρόεδρος Π.Τ 

Αττικής και υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Π.Σ.Φ. Λευτέρης Μπουρνουσούζης) 

και κατέθεσαν τις προτάσεις του Π.Σ.Φ. για το Πολυνομοσχέδιο. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-5946.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-5946.htm
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Την ίδια μέρα η αντιπροσωπεία του Π.Σ.Φ. συναντήθηκε με την Κοινοβουλευτική 

Ομάδα Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ και κατέθεσε τις θέσεις του Π.Σ.Φ. 

Οι Ακαδημαϊκοί των τεσσάρων τμημάτων εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση εκφράζοντας 

την αντίθεσή τους για την πρόβλεψη ένταξης των τμημάτων φυσικής αγωγής και 

αθλητισμού στις σχολές επιστημών υγείας https://www.psf.org.gr/psf-news-5939.htm 

Οι φοιτητικοί σύλλογοι ενημερώθηκαν και κινητοποιήθηκαν για τα ζητήματα του 

Πολυνομοσχεδίου. 

Επίσης οι παρακάτω φορείς και σύλλογοι των επιστημόνων υγείας στήριξαν τις 

θέσεις του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών 

1) Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος 

2) Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος-ΝΠΔΔ 

3) Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών-ΝΠΔΔ 

Το Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ ευχαριστεί τους συναδέλφους που στήριξαν τον αγώνα για τα 

δίκαια αιτήματα, στην κάθε μορφή του, κυρίως ευχαριστεί όσους ταξίδεψαν 

εκατοντάδες χιλιόμετρα για να αγωνιστούν μαζί με τους συναδέλφους του Π.Τ. 

Αττικής την ημέρα της διαδήλωσης. 

Η βοήθεια ήταν πολύτιμη κυρίως όλων όσων αντιλήφθηκαν την διάσταση του 

προβλήματος και προσέγγισαν πολιτικά πρόσωπα , έφεραν σε επαφή εκπροσώπους 

του Κοινοβουλίου με το Κ.Δ.Σ και προσπάθησαν με κάθε τρόπο σε αυτό τον αγώνα. 

Η Ακαδημαϊκή Κοινότητα στάθηκε για μια ακόμη φορά στο πλευρό του Π.Σ.Φ., τόσο 

με την Δημόσια κοινή ανακοίνωση  όσο και με τις προσωπικές παρεμβάσεις των 

μελών της και οφείλουμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για αυτή την εξέλιξη. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-5951.htm 

 

Πρόταση τροπολογίας για την δυνατότητα εγγραφής στον Π.Σ.Φ. αποφοίτων 

Ανωτάτων Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακής κατεύθυνσης.  

  

Ο Π.Σ.Φ. κατέθεσε στο Υπουργείο Υγείας (στις 13/3/2019) επείγουσα πρόταση 

τροπολογίας του ιδρυτικού Νόμου 3599/2007 για να μπορούν να εγγράφονται στον 

Π.Σ.Φ., οι απόφοιτοι των Ανωτάτων Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακής κατεύθυνσης 

(ΠΑΔΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σήμερα και των άλλων τμημάτων μετά την ψήφιση 

του Νομοσχεδίου). 

  

https://www.psf.org.gr/psf-news-5939.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-5951.htm
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Αυτή η πρόταση κατατέθηκε και στην Κοινοβουλευτική ομάδα υγείας του ΣΥΡΙΖΑ στις 

18/4/2019, κατά την ημέρα των κινητοποιήσεων του κλάδου, από την 

αντιπροσωπεία του Π.Σ.Φ. που παραβρέθηκε στην συνάντηση (Πρόεδρος Π.Σ.Φ. - 

Πέτρος Λυμπερίδης και Πρόεδρος Π.Τ. Αττικής και Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων του 

Π.Σ.Φ., Λευτέρης Μπουρνουσούζης). 

 

Μετά την συνάντηση υπήρξε σχετική ενημέρωση και αποδοχή της πρότασης από την 

Νομική ομάδα του Υπουργείου Παιδείας και επίσης ενημέρωση του αρμόδιου 

Υπουργείου Υγείας. 

Η συγκεκριμένη πρόταση που υπογράφεται από κάποιους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ 

κατατέθηκε στο υπό συζήτηση Νομοσχέδιο στη Βουλή και  έγινε αποδεκτή από τον 

Υπουργό Παιδείας. 
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https://youtu.be/8SDyQsakNI0 
 

https://www.psf.org.gr/psf-news-5946.htm 
 

https://youtu.be/8SDyQsakNI0
https://www.psf.org.gr/psf-news-5946.htm
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Παρέμβαση των ακαδημαϊκών κατά της ένταξης των σχολών επιστήμης 

φυσικής αγωγής και αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) στις σχολές επιστημών υγείας 

των υπό ίδρυση Πανεπιστημίων Μεσογειακού και Πατρών  

 

Η ακαδημαϊκή κοινότητα των Φυσικοθεραπευτών της δημόσιας τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης στην Ελλάδα εξέφρασε την αντίθεσή της στην ένταξη των νέων 

Τμημάτων Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) σε Σχολές Επιστημών 

Υγείας, όπως παρουσιάζεται στο επικείμενο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου 

Παιδείας.  

 

Όπως αναφέρεται και στο σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε «Δύσκολα γίνεται 

κατανοητό για ποιους λόγους και με ποια πολιτική και εκπαιδευτική αντίληψη 

προτείνεται, η ένταξη νέων Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού σε Σχολές 

Επιστημών Υγείας και Αποκατάστασης, όπως προτείνεται για το Πανεπιστήμιο 

Πατρών και για το νέο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης.  

 

Ως γνωστόν, το γνωστικό αντικείμενο, ο σκοπός και ο ρόλος των αποφοίτων ΤΕΦΑΑ 

δεν συνάδει σε καμία περίπτωση με τον κλινικό χαρακτήρα των αποφοίτων των 

Τμημάτων που ανήκουν σε Σχολές Επιστημών Υγείας και Αποκατάστασης, όπως 

αυτών των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας». Επισυνάπτεται το Δελτίο Τύπου. 

 
https://www.psf.org.gr/psf-news-5939.htm 

 

 

Σε κινητοποιήσεις οι φυσικοθεραπευτές με αίτημα την απόσυρση των 

απαράδεκτων ρυθμίσεων του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας  

 

Σε κινητοποιήσεις προχώρησαν οι φυσικοθεραπευτές με αίτημα την απόσυρση των 

απαράδεκτων ρυθμίσεων Γαβρόγλου. Συγκεκριμένα ζήτησαν: 

Α. Κατάργηση των διατάξεων που προβλέπουν την ένταξη στις σχολές 

επιστημών υγείας μη συγγενών επιστημονικών κλάδων (Δηλαδή των 

Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στις επιστήμες υγείας). 

Β. ΟΧΙ στην εξίσωση των κέντρων μεταλυκειακής εκπαίδευσης -ΚΕΜΕ (κολλέγια), 

με τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, με την προτεινόμενη 

αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων, που σημαίνει κατάργηση του 

άρθρου 16 του Συντάγματος. Μια ρύθμιση η οποία ξεκάθαρα εξυπηρετεί τα 

επιχειρηματικά συμφέροντα του χώρου της Παιδείας. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-5939.htm
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Οι διατάξεις περί αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας δεν μπορεί να 

εφαρμόζονται επί των νομοθετικώς ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων υγείας, όπως αυτό 

του φυσικοθεραπευτή. 

Οι κινητοποιήσεις, σύμφωνα με τις χθεσινές αποφάσεις της συνέλευσης όλων των 

εκπροσώπων των φυσικοθεραπευτών της χώρας, περιλαμβάνουν: 

1. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία προς την Βουλή, την ημέρα συζήτησης 

στην επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής, αν κατατεθεί όπως έχει 

δημοσιοποιηθεί το Πολυνομοσχέδιο Γαβρόγλου. 

2. Κλείσιμο των Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας, απεργία στον δημόσιο τομέα και 

κλείσιμο των σχολών την ίδια μέρα. 

3. Κατάθεση ψηφισμάτων διαμαρτυρίας στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων 

κομμάτων σε όλη τη χώρα. 

4. Ενημέρωση των Κοινοβουλευτικών ομάδων σε κάθε Νομό και έκδοση δελτίων 

τύπου κατά των διατάξεων. 

5. Ο Π.Σ.Φ. θα προβεί στην άσκηση ένδικων μέσων με προσφυγή στο ΣΤΕ επί του 

μηχανογραφικού, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την Πρυτανεία του 

Πανεπιστημίου Κρήτης και Πατρών με ότι αυτό συνεπάγεται με τους 

υποψηφίους των πανελληνίων εξετάσεων. 

Η μεταρρύθμιση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση και 

δεν μπορεί να βασίζεται σε σκοπιμότητες και να εφαρμόζεται παρεμπιπτόντως, με 

γνώμονα την ικανοποίηση τοπικιστικών, ακαδημαϊκών ή άλλων επιδιώξεων ή την 

εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών συμφερόντων. 
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https://youtu.be/ZJB7_5-m5Lw 

https://www.psf.org.gr/psf-news-5933.htm 

 

Συνάντηση αντιπροσωπείας του Π.Σ.Φ. με τον Γενικό Γραμματέα του 

Υπουργείου Εσωτερικών, Κώστα Πουλάκη  

 

Αντιπροσωπεία του Π.Σ.Φ. συναντήθηκε με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου 

Εσωτερικών, κ. Κώστα Πουλάκη με στόχο την επίλυση των ζητημάτων του κλάδου. 

Εκ μέρους του Π.Σ.Φ. συμμετείχαν ο Β΄ Αντιπρόεδρος, Γιάννης Μαρμαράς, ο Γενικός 

Ταμίας, Χρήστος Μιλτσακάκης και ο Οργανωτικός Γραμματέας του Π.Τ. Αττικής, 

Σταύρος Σταθόπουλος.  

Ο Π.Σ.Φ. το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει ξεκινήσει ένα κύκλο διαβούλευσης για 

θέματα που αφορούν το κλάδο και για τα οποία είναι συναρμόδια πολλά υπουργεία, 

με στόχο την ενημέρωση και το συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών ώστε να 

επιταχυνθεί η διευθέτησή τους.   

 

Τα θέματα που τέθηκαν προς συζήτηση ήταν: 

 

1. Απόδοση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους 

εργαζόμενους φυσικοθεραπευτές των δημόσιων δομών και οργανισμών 

τοπικής αυτοδιοίκησης, 

2. Δημιουργία οργανικών θέσεων φυσικοθεραπείας και πλήρωσή τους με 

ανάλογες προσλήψεις, σε επόμενη φάση στο Πρόγραμμα Βοήθεια στο 

Σπίτι και 

3. Προδιαγραφές (όροι και προϋποθέσεις) Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας 

των ΚΑΠΗ των Ο.Τ.Α. 

 

Ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε πως στα θέματα συναρμοδιότητας του Υπουργείου 

Εσωτερικών θα υπάρξει παρέμβαση ώστε να διευκολυνθούν οι διαδικασίες, ενώ 

ανέθεσε στη νομική υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας τη διερεύνηση του τρίτου 

αιτήματος. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-5934.htm 

 

Συνάντηση αντιπροσωπείας του Π.Σ.Φ. με τον Γενικό Γραμματέα του 

Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

κ. Ανδρέα Νεφελούδη  

  

https://youtu.be/ZJB7_5-m5Lw
https://www.psf.org.gr/psf-news-5933.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-5934.htm
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Στις  5/4/2019 αντιπροσωπεία του Π.Σ.Φ. συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του 

Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέα 

Νεφελούδη. 

Από την πλευρά του Π.Σ.Φ. συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ. Πέτρος Λυμπερίδης , 

ο Β Αντιπρόεδρος Γιάννης Μαρμαράς , ο Γενικός Ταμίας Χρήστος Μιλτσακάκης , ο 

υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων και Πρόεδρος του Π.Τ Αττικής Λευτέρης 

Μπουρνουσούζης και ο οργανωτικός γραμματέας του Π.Τ Αττικής Σταύρος 

Σταθόπουλος. 

Τέθηκαν και συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα: 

1. Αίτημα παραχώρησης ακινήτου για την εγκατάσταση των γραφείων του 

Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. 

2. Ένταξη του επαγγέλματος του Φυσικοθεραπευτή στην λίστα των βαρέων 

και ανθυγιεινών επαγγελμάτων. 

3. Στο Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, να υπάρξει πρόβλεψη για δημιουργία 

οργανικών θέσεων φυσικοθεραπείας στους Δήμους και πλήρωσή τους με 

προσλήψεις φυσικοθεραπευτών γιατί: 

4. Προδιαγραφές (όροι και προϋποθέσεις) εργαστηρίων φυσικοθεραπείας 

των ΚΑΠΗ. 

5. Στους προνοιακούς φορείς που εποπτεύει το Υπουργείο σας  θα πρέπει 

να διασφαλιστεί η παρουσία φυσικοθεραπευτή καθώς κατά την άποψή 

μας κρίνεται απαραίτητη. 

6. Στα προγράμματα του Υπουργείου σας για την ασφάλεια και υγεία στους 

χώρους εργασίας θα πρέπει να προβλεφθεί η παρουσία του 

φυσικοθεραπευτή. 

7. Πρόβλεψη για συλλογικές  συμβάσεις εργασίας των φυσικοθεραπευτών 

που εργάζονται ως μισθωτοί στον ιδιωτικό τομές (ιδιωτικές κλινικές, 

ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης, ιδιωτικά εργαστήρια φυσικοθεραπείας 

κ.α.) 

8. Αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων κοινωνικής 

ασφάλισης που εκκρεμούν από το 2009. 
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https://www.psf.org.gr/psf-news-5929.htm 
 

 

Έκτακτη κατεπείγουσα πρόσκληση στα Περιφερειακά Τμήματα και στα 

Τμήματα Φυσικοθεραπείας, όλης της Χώρας για τις δραματικές εξελίξεις 

λόγω των προτεινόμενων ρυθμίσεων του Υπουργείου Παιδείας.  

 

Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών 

κάλεσε στα γραφεία του συλλόγου τις διοικήσεις από τα Περιφερειακά Τμήματα της 

χώρας και τους εκπροσώπους από τα τέσσερα τμήματα Φυσικοθεραπείας, καθώς και 

τους φοιτητές των τμημάτων, προκειμένου να αποφασιστεί η οργάνωση των 

περαιτέρω κινήσεων, διαμαρτυριών και των δυναμικών κινητοποιήσεων του κλάδου. 

Στις σκέψεις της διοίκησης ήταν το κλείσιμο των Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας και 

η κήρυξη απεργίας κατά των ρυθμίσεων, που αποτελούν πρόκληση κατά του 

κλάδου. 

Κατήγγειλε την αδιαλλαξία του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κου 

Κώστα Γαβρόγλου, που αρνείται να συναντηθεί με τη διοίκηση του Π.Σ.Φ.- 

Ν.Π.Δ.Δ., τον εκπρόσωπο φορέα του νομοθετικώς ρυθμιζόμενου επαγγέλματος του 

φυσικοθεραπευτή. 

Ο Π.Σ.Φ. εκτός των άλλων θα ασκήσει όλα τα ένδικα μέσα και θα διερευνήσει 

και την άσκηση ένδικων μέσων κατά συγκεκριμένων προσώπων. 

Ήδη σειρά ενεργειών έχουν πραγματοποιηθεί, με επιστολές στους αρμόδιους 

Υπουργούς Υγείας και Παιδείας και στον πρωθυπουργό της χώρας Αλέξη Τσίπρα, 

https://www.psf.org.gr/psf-news-5929.htm
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ζητώντας τη στήριξη από τους λοιπούς φορείς των Νομοθετικώς Ρυθμιζόμενων 

Επαγγελμάτων Υγείας. 

 

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΟΧΙ στην ένταξη του ΤΕΦΑΑ (τμήμα επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού) στη 

σχολή Επιστημών Υγείας και Αποκατάστασης στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στη 

σχολή Υγείας και Πρόνοιας στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 

Ο καθηγητής φυσικής αγωγής δεν είναι επάγγελμα υγείας. 

ΖΗΤΑΜΕ στις σχολές Επιστημών Υγείας Πρόνοιας και Επιστημών Υγείας και 

Αποκατάστασης, να ενταχθούν μόνο τα τμήματα συγγενών επιστημονικών 

κλάδων, δηλαδή τα τμήματα Επιστημόνων Υγείας. 

Το βάπτισμα των γυμναστών εν μια νυκτί σε επάγγελμα υγείας αποτελεί 

κίνδυνο για την ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ. 

ΟΧΙ στην αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε αποφοίτους κέντρων 

μεταλυκειακής εκπαίδευσης (ΚΟΛΛΕΓΙΑ)  

 Η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας  καθ΄ υπέρβαση της Οδηγίας 

2005/36/ΕΚ αποτελεί εξόφθαλμη κατάργηση του άρθρου 16 του 

συντάγματος και σαφή εξυπηρέτηση των επιχειρηματιών της Παιδείας. 

 Οι διατάξεις των Νόμων 4093/2012 και 4111/2013 διεύρυναν κατά τρόπο 

αυθαίρετο, το περιεχόμενο της κοινοτικής οδηγίας, με την προσθήκη της 

έννοιας της επαγγελματικής ισοδυναμίας που αποτελεί Ελληνική επινόηση 

και όχι πρόβλεψη της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ. 

 Οι διατάξεις περί αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας δεν μπορεί να 

εφαρμόζονται επί των νομοθετικώς ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων υγείας, 

όπως αυτό του φυσικοθεραπευτή. 

 

ΑΝΤΙΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ΕΝΤΟΝΑ 

ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥΣ 

 

Καθώς ο Υπουργός  Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κο Γαβρόγλου έδωσε στην 

δημοσιότητα το Πολυνομοσχέδιο με τίτλο «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., 
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πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του 

Κράτους και λοιπές διατάξεις» και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών 

(Π.Σ.Φ.-Ν.Π.Δ.Δ) εξέφρασε την εντονότατη αντίδραση και διαφωνία του με: 

Α. Την σχεδιαζόμενη υπαγωγή Τμημάτων Επιστημών Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) σε Σχολές Επιστημών Υγείας ή Επιστημών 

Αποκατάστασης Υγείας. 

Μέχρι σήμερα, από τα Τμήματα που εντάσσονται στις Σχολές Επιστημών Υγείας 

αποφοιτούν Επιστήμονες που ασκούν Νομοθετικώς Ρυθμιζόμενα Επαγγέλματα 

Υγείας (Ιατροί, Οδοντίατροι, Φαρμακοποιοί, Νοσηλευτές, Φυσικοθεραπευτές, 

Εργοθεραπευτές κλπ). 

Από τον Μάιο του 2018, που εξαγγέλθηκε από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος κ. 

Τσίπρα η δημιουργία του νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ο οδικός χάρτης της 

αναδιάταξης της Ανώτατης Εκπαίδευσης στη χώρα μας, εντάσσει τα Τμήματα 

Φυσικοθεραπείας σε Σχολές Επιστημών Υγείας των ΑΕΙ και τα Τμήματα Επιστημών 

Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού σε διακριτές άλλες Σχολές, σύμφωνα με τα 

καθιερωμένα σε όλες τις Ευρωπαϊκές αλλά και σε όλες τις προηγμένες χώρες του 

κόσμου. Για παράδειγμα, στο νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (το οποίο προέκυψε από 

τα πρώην Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΤΕΙ Θεσσαλίας και ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας) 

 το Τμήμα Φυσικοθεραπείας λειτουργεί στη Σχολή Επιστημών Υγείας μαζί 

με την Ιατρική  

 ενώ το  Τμήμα Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στη Σχολή 

Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας. 

Τα τμήματα επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού  Τ.Ε.Φ.Α.Α. αποστολή 

έχουν: ( https://www.phed.auth.gr/το-τμήμα/γενικά) 

 Να καλλιεργούν και να προάγουν την επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του 

Αθλητισμού με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα 

 Να παρέχουν στους πτυχιούχους τους τα απαραίτητα εφόδια που θα 

εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και 

επαγγελματική τους σταδιοδρομία 

 Να συμβάλλουν στην πρόοδο του ελληνικού αθλητισμού και ταυτόχρονα να 

καλλιεργούν και να διαδίδουν την αθλητική ιδέα 

 Να συμβάλλουν στη συνειδητοποίηση από τους πολίτες της σημασίας της 

Φυσικής Αγωγής ως βασικού παράγοντα για τη βελτίωση της ποιότητας της 

ζωής. 

Η σχεδιαζόμενη υπαγωγή είναι αντίθετη με τις προβλέψεις του άρθρου 9 παρ. 1 του 

Νόμου 4485/2017, «Κάθε Ίδρυμα αποτελείται από Σχολές. Η Σχολή καλύπτει μία 

ενότητα συγγενών επιστημονικών κλάδων και εξασφαλίζει τη διεπιστημονική 

https://www.phed.auth.gr/το-τμήμα/γενικά
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προσέγγιση», και αλλοιώνει πλήρως την φυσιογνωμία των Σχολών Επιστημών 

Υγείας, ενώ μετατρέπει αίφνης, χωρίς ίχνος επιστημονικής τεκμηρίωσης και εν 

αντιθέσει με το ευρωπαϊκό και διεθνές πρότυπο, την Επιστήμη της Φυσικής αγωγής 

και Αθλητισμού σε επιστήμη υγείας. 

Με το προτεινόμενο σχέδιο Νόμου τα εν λόγω τμήματα αποκτούν διττό ρόλο 

και ιδιότητα, καθώς θα αποφοιτούν πλέον από αυτά καθηγητές φυσικής 

αγωγής ΚΑΙ επαγγελματίες υγείας. 

Η μεταρρύθμιση  στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι μια πολύ σοβαρή 

υπόθεση και  δεν μπορεί να βασίζεται σε Ακαδημαϊκές  σκοπιμότητες και να 

εφαρμόζεται παρεμπιπτόντως, με γνώμονα την ικανοποίηση τοπικιστικών ή 

άλλων «σκοτεινών»  επιδιώξεων. 

Β. Τις προτεινόμενες ρυθμίσεις για την αλλαγή του πλαισίου αναγνώρισης 

των επαγγελματικών προσόντων βάσει της  Οδηγίας 2005/36/ΕΚ και 

θέλουμε να  θέσουμε για άλλη μια φορά τα εξής: 

Δεν δύναται να αναγνωρίζεται επαγγελματικό δικαίωμα για νομοθετικώς 

ρυθμιζόμενο επάγγελμα υγείας (φυσικοθεραπευτής),  δηλαδή επάγγελμα που για την 

άσκησή του απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος (φυσικοθεραπευτής) σε 

Ευρωπαίο Πολίτη (άρα και Έλληνα)  που δεν έχει στην κατοχή του άδεια άσκησης 

επαγγέλματος. 

Γνωρίζεται ότι  κακώς διευρύνθηκε με τις διατάξεις των Νόμων 4093/2012 και 

4111/2013 κατά τρόπο αυθαίρετο, το περιεχόμενο της κοινοτικής οδηγίας, με την 

προσθήκη της έννοιας της επαγγελματικής ισοδυναμίας που αποτελεί Ελληνική 

επινόηση και όχι πρόβλεψη της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ. 

Η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας, καθ΄ υπέρβαση της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ 

αποτελεί εξόφθαλμη κατάργηση του άρθρου 16 του συντάγματος και 

εξυπηρετεί τα επιχειρηματικά συμφέροντα της Παιδείας, καθώς αναγνωρίζει 

αυτόματα, ισότιμα επαγγελματικά δικαιώματα σε όσους έχουν αποφοιτήσει από τα 

κέντρα μεταλυκειακής εκπαίδευσης, με όσους έχουν αποφοιτήσει από τα δημόσια 

ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρόλο  που τα μεταλυκειακά κέντρα δεν 

αποτελούν κατά το σύνταγμα φορείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης . 

Οι διατάξεις των Νόμων 4093/2012 και 4111/2013  περί επαγγελματικής ισοδυναμίας 

δεν μπορεί να εφαρμόζονται για νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα υγείας, 

δηλαδή για φυσικοθεραπευτές. 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-5931.htm 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-5931.htm
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Παρέμβαση του Π.Σ.Φ. για τροποποίηση του Π.Δ. 59/2018 «Κατηγορίες και 

περιεχόμενο χρήσεων γης» 

 

Επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας, κ. Α. Ξανθό απέστειλε ο Π.Σ.Φ. προκειμένου να 

λυθούν τα θέματα που ανέκυψαν με την τροποποίηση του Π.Δ. 59/2018 «Κατηγορίες 

και περιεχόμενο χρήσεων γης». Ακολουθεί η επιστολή: 

Αξιότιμε Υπουργέ, 

Στο Υπ. αρ Π.Δ. 59/2018 «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» στο 

άρθρο 1 καθορίζονται οι κατηγορίες χρήσεων. Ορίζεται χαρακτηριστικά ότι 

«οι χρήσεις γης που ρυθμίζονται από τον ρυθμιστικό σχεδιασμό, καθορίζονται 

σύμφωνα με τη γενική και ειδική χωρική τους λειτουργία ως ακολούθως». 

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ 

II. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ 

Στις ειδικές κατηγορίες όπου εντάσσεται η κατοικία αναφέρει: 

«Κατ΄ εξαίρεση, χώροι της κατοικίας επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για 

άσκηση επαγγέλματος συμβατού προς την κύρια χρήση του κτιρίου όπως, 

ιατρού (που δεν διαθέτει νοσηλευτική κλίνη ή μονάδα εφαρμογής ισοτόπων ή 

ακτινολογικό εργαστήριο ή εγκαταστάσεις φυσικοθεραπείας), δικηγόρου, 

μηχανικού, λογιστή, οικονομολόγου, συγγραφέα, αναλυτή – προγραμματιστή 

Η/Υ, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού και δημοσιογράφου. Η εξαίρεση 

αυτή ισχύει εφόσον η άσκηση επαγγέλματος είναι επιτρεπτή από τον 

κανονισμό του κτιρίου, δεν απαγορεύεται από ισχύουσες διατάξεις περί 

υγιεινής και ασφάλειας. και βρίσκεται εντός της μόνιμης κατοικίας αυτού που 

ασκεί το ελεύθερο επάγγελμα.» 

Θεωρούμε ότι κακώς αναφέρονται οι εγκαταστάσεις φυσικοθεραπείας και 

εντάσσονται με δραστηριότητες στην ίδια κατηγορία με επικίνδυνες 

δραστηριότητες  για την δημόσια υγείας, όπως μονάδα εφαρμογής ισοτόπων 

και ακτινολογικού εργαστηρίου. 

Η παραπάνω πρόβλεψη έχει δημιουργήσει προβλήματα σε δεκάδες μέλη του 

Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, που αδυνατούν να προχωρήσουν 

σε έκδοση βεβαίωσης λειτουργίας εργαστήριου φυσικοθεραπείας σε χώρους 

αμιγούς κατοικίας. 

Θα θέλαμε να σας αναφέρουμε ότι οι προϋποθέσεις λειτουργίας του 

εργαστηρίου φυσικοθεραπείας ορίζονται από το Π.Δ 29/1987 ,επίσης 
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 Οι  υπηρεσίες που παρέχονται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων ενός 

εργαστηρίου φυσικοθεραπείας είναι χαμηλής όχλησης όπως ενός ιατρείου. 

 Ο εξοπλισμός που προβλέπεται βάσει του Π.Δ. 29/1987, δεν μπορεί  σε 

καμία περίπτωση να συγκριθεί με αυτόν της μονάδας εφαρμογής ισοτόπων 

και ακτινολογικού εργαστηρίου. 

 Το εργαστήριο φυσικοθεραπείας δεν διαθέτει νοσηλευτικές κλίνες. 

Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι το εργαστήριο 

φυσικοθεραπείας, που αποτελεί την επαγγελματική έδρα του 

φυσικοθεραπευτή,  θα πρέπει να επιτρέπεται να λειτουργεί σε χώρους 

κατοικίας όπως του ιατρού, του λογιστή, του μηχανικού κλπ. 

Αιτούμαστε την τροποποίηση του Π.Δ. 59/2018 και ζητάμε τον ορισμό 

συνάντησης με το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Σ.Φ.  

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-5920.htm 

Θέματα ΕΟΠΥΥ  

Ενημέρωση για θέματα ΕΟΠΥΥ  

 

Μετά από επίσκεψη του Προέδρου του Π.Σ.Φ., κου Πέτρου Λυμπερίδη στον ΕΟΠΥΥ, 

σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι: 

1. Δόθηκε εντολή οριστικοποίησης του μηνός Ιανουαρίου 2019 

2. Τα σημειώματα για το clawback Ά εξαμήνου, θα αναρτηθούν μέσα στις 

επόμενες ημέρες 

3. Η δαπάνη της φυσικοθεραπείας για τον μήνα Ιανουάριο είναι περίπου 

6.200.000€ και για το Φεβρουάριο περίπου 6.400.000€. Αντίστοιχα πέρυσι η 

δαπάνη ήταν 7.727.000€ και 7.760.000€ αντίστοιχα. 

 
Υποβληθείσα Δαπάνη 

Κατηγορία Clawback Ιανουάριος 2019 Φεβρουάριος 2019 

Στ     

Στ.1                                  6,212,304.95                       6,394,445.84 

Ο Π.Σ.Φ. πιέζει για την έκδοση των σημειωμάτων του clawback Β΄ εξαμήνου, τα οποία 

θα χρησιμοποιηθούν για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.  

https://www.psf.org.gr/psf-news-5920.htm
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https://www.psf.org.gr/psf-news-5932.htm 

 

  

https://www.psf.org.gr/psf-news-5932.htm


 

 

20 

Γενική Ενημέρωση 

 

Έγγραφο προς τον ΕΟΠΥΥ σχετικά με την αδυναμία καταχώρησης 

παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας λόγω προβλήματος στην ασφαλιστική 

ικανότητα  

 

Τις τελευταίες μέρες έχουν αναφερθεί από μέλη μας, αρκετά περιστατικά σχετικά με 

αδυναμία καταχώρησης παραπεμπτικών/γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας, τα οποία 

κατά την έκδοση και τη θεώρησή τους, οι δικαιούχοι είχαν ασφαλιστική ικανότητα, 

εκτελέστηκαν σε συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους και κατά την προσπάθεια 

καταχώρησης στο σύστημα e-ΔΑΠΥ, οι δικαιούχοι φέρονται ως υπόχρεοι του Ν. 

4368/2016 (δηλαδή έχουν απολέσει την ασφαλιστικής τους ικανότητα). 

Σύμφωνα με την παράγραφο Γ.4. της υπογεγραμμένης συλλογικής σύμβασης του 

ΕΟΠΥΥ με τον ΠΣΦ, προβλέπεται ότι: «ο πάροχος κατά την έναρξη παροχής 

υπηρεσιών υγείας για φυσικοθεραπεία, υποχρεούται να ελέγχει την ασφαλιστική 

ικανότητα (ημερομηνία λήξης ασφαλιστικής ικανότητας στο ηλεκτρονικό 

παραπεμπτικό)… Σε περίπτωση απώλειας-λήξης της ασφαλιστικής ικανότητας …β) 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αριθμού συνεδριών φυσικοθεραπείας ολοκληρώνεται 

μέχρι την εκτέλεση του συνολικού αριθμού συνεδριών φυσικοθεραπείας που 

αναγράφονται στο παραπεμπτικό και αποζημιώνεται.» και σύμφωνα με απόφαση του 

Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, σε όσα παραπεμπτικά/ γνωματεύσεις φυσικοθεραπείας ήταν σε ισχύ 

η ασφαλιστική ικανότητα των δικαιούχων κατά την έκδοση και θεώρηση του 

παραπεμπτικού, πρέπει να εκτελούνται και να αποζημιώνονται. 

Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να αναδείξουμε το μέγιστο αυτό ζήτημα, το 

οποίο οδηγεί σε απώλεια εισοδήματος τους συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές με 

τον ΕΟΠΥΥ, ενώ ήδη έχουν παρέχει τις υπηρεσίες τους στους δικαιούχους. 

Ζητάμε την άμεση διόρθωση της προαναφερόμενης αδυναμίας του συστήματος, 

προκειμένου να τηρηθούν οι όροι της σύμβασης παροχής υπηρεσιών 

φυσικοθεραπείας και τα μέλη μας, συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ, να αποζημιωθούν 

για τα ήδη εκτελεσμένα παραπεμπτικά/ γνωματεύσεις φυσικοθεραπείας. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-5919.htm 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-5919.htm
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Ανακοίνωση για τις αλλαγές που ενσωματώθηκαν στο σύστημα καταχώρησης 

του e-ΔΑΠΥ  

  

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Πληροφορικής έχει πραγματοποιήσει αλλαγές 

στο σύστημα του e-ΔΑΠΥ στο οποίο καταχωρούνται οι γνωματεύσεις 

φυσικοθεραπείας που εκτελούνται από τους συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές. 

Συγκεκριμένα οι αλλαγές που παρατηρήθηκαν και αφορούν στην αρχική καρτέλα το 

πεδίο: 

1. Εισαγωγή Λοιπών Στοιχείων Ηλεκτρονικού Παραπεμπτικού δεν αφορούν 

τις φυσικοθεραπείες. 

Αφορούν τις κατηγορίες διαγνωστικών εξετάσεων και ιατρικών πράξεων 

όπου η συμμετοχή του ασθενούς (σύμφωνα με τον ΕΚΠΥ) διαφοροποιείται με 

κριτήρια όπως, δικαιούχος ΕΚΑΣ κλπ. 

2. Κατά την καταχώρηση της γνωμάτευσης κατά την ανάκτηση των 

επιλεγμένων συνεδριών εμφανίζεται με διαφορετικό τρόπο η απεικόνιση 

των  τιμολογήσεων.  

Συγκεκριμένα σε κάθε συνεδρία αναφέρει στην αρχική στήλη την αρχική αξία 15€, 

στην επόμενη στήλη αναγράφει συμμετοχή 10%, στην επόμενη στήλη αναγράφεται η 

αξία με την συμμετοχή 15€. 

Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα καθώς κατά την διαδικασία του ελέγχου της υποβολής 

υπολογίζεται η συνολική αξία της γνωμάτευσης 135€. 

http://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/19042019_0929556001555663862ee43afd8.pdf 

https://www.psf.org.gr/psf-news-5943.htm 

 

 

Κινητοποιήσεις του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών-Κάλυψη 

απεργίας από την ΠΟΕΔΗΝ & ΠΟΕ-ΟΤΑ & ΓΣΕΕ  

 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών κάλεσε τα μέλη του να συμμετάσχουν 

ενεργά στην κινητοποίηση της Πέμπτης 18 Απριλίου με πορεία και κατάθεση 

ψηφίσματος στο Μαξίμου και καθιστική διαμαρτυρία έξω από την Βουλή. 

http://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/19042019_0929556001555663862ee43afd8.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-5943.htm
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Απαίτησε την απόσυρση των επαίσχυντων ρυθμίσεων του Υπουργού Παιδείας για: 

Α) Την ένταξη των τμημάτων φυσικής αγωγής και αθλητισμού στις σχολές 

επιστημών υγείας 

Β) Την εξίσωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων κολεγίων 

με των ΑΕΙ 

Τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας παρέμειναν κλειστά την Πέμπτη 18 Απριλίου. 

Η ΓΣΕΕ στήριξε τον αγώνα του Π.Σ.Φ. https://gsee.gr/?p=36456 

 
 

http://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/17042019_006912700155550374481365a61.pdf 
 

http://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/17042019_006912700155550374481365a61.pdf 
 

https://www.psf.org.gr/psf-news-5938.htm 
 

 

 

https://gsee.gr/?p=36456
http://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/17042019_006912700155550374481365a61.pdf
http://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/17042019_006912700155550374481365a61.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-5938.htm
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Γνωστοποίηση υποψηφιοτήτων φυσικοθεραπευτών στις Δημοτικές, 

Περιφερειακές εκλογές και Ευρωεκλογές 2019  

 

Όσοι συνάδελφοι φυσικοθεραπευτές είναι υποψήφιοι στις Δημοτικές  και 

Περιφερειακές εκλογές, καθώς  και στις Ευρωεκλογές του 2019, μπορούν να στείλουν 

σχετικά ενημερωτικά έντυπα προκειμένου να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του 

Π.Σ.Φ. προς ενημέρωση των μελών του. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-5913.htm 

 

Έκδοση προκήρυξης ΑΣΕΠ 2Κ/2019  

  

Εκδόθηκε η 2Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 7/28-3-2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά 

στην πλήρωση χιλίων εκατό δεκαέξι (1.116) θέσεων τακτικού προσωπικού 

Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής 

Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας. 

Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) 

και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και 

από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα). 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία 

είχε ως ακολούθως: 

 Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης άρχισε στις 9 Απριλίου και έληξε στις 24 Απριλίου 2019. 

 Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης άρχισε στις 2 Μαΐου και 

λήγει στις 17 Μαΐου 2019. 

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα 

προσόντα ή κριτήρια που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής 

τους, θα υποβληθούν, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από 

σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της προκήρυξης). 

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο 

κατηγορίας προσωπικού (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε.). Οι υποψήφιοι της κατηγορίας 

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης μπορούν να συμμετέχουν ταυτόχρονα και για τις 

θέσεις Δ.Ε. με κωδ. τίτλου 310 και 314 (β΄ και γ΄ επικουρικός πίνακας), με την 

https://www.psf.org.gr/psf-news-5913.htm
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8kY_IXd9bfk8pCCmqt4mgGBYFbrLsILKgyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6hq6ZkZV96FIf4LKXKyQYPINnLMw9Cv2qWyC7rZ1Z6oKCTDGcdKjORc.
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προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - σελ. 236 

του ΦΕΚ).  

 http://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/03042019_0831486001554289112e4ac6776.pdf 

https://www.psf.org.gr/psf-news-5912.htm 

 

  

http://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/03042019_0831486001554289112e4ac6776.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-5912.htm
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Νέα Περιφερειακών Τμημάτων 

 

Περιφερειακό Τμήμα Αττικής 

 

1o Ενημερωτικό Δελτίο Περιφερειακού Τμήματος Αττικής ΠΣΦ  

Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού τμήματος Αττικής στην προσπάθεια 

ενημέρωσης των μελών αποφάσισε την τετραμηνιαία έκδοση συνοπτικού 

ενημερωτικού δελτίου προς τα μέλη της.  

Με αυτήν την ηλεκτρονική έκδοση θα ενημερώνει για τα πεπραγμένα και τις 

προγραμματισμένες δράσεις του ΠΤ.  

http://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/24042019_0946100001556098108d44792d8.pdf 

https://www.psf.org.gr/psf-news-5949.htm 

 

Πορεία φυσικοθεραπευτών κατά του νομοσχεδίου Γαβρόγλου  

 

«Παροχή Υγείας μόνο από επιστήμονες Υγείας – Γαβρόγλου απόσυρε το 

νομοσχέδιο»  έγραφε το κεντρικό πανό του Πανελλήνιου Συλλόγου 

Φυσικοθεραπευτών, που προχώρησε σε πορεία στο πλαίσιο 48ωρης απεργίας 

(14/4/2019). 

Οι συνάδελφοι διαμαρτυρήθηκαν για τις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου του 

υπουργείου Παιδείας με τις οποίες εντάσσονται τα τμήματα Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισμού στις Σχολές Επιστημών Υγείας, ενώ εξισώνονται τα επαγγελματικά 

δικαιώματα των αποφοίτων ΑΕΙ με αυτά των αποφοίτων κολεγίων. 

Οι φυσικοθεραπευτές ζήτησαν από το υπουργείο τα εξής: 

 Κατάργηση των διατάξεων που προβλέπουν την ένταξη στις σχολές 

επιστημών υγείας μη συγγενών επιστημονικών κλάδων (δηλαδή των 

Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στις επιστήμες υγείας). 

 Να μην εξισωθούν στην εξίσωση των κέντρων μεταλυκειακής εκπαίδευσης -

ΚΕΜΕ (κολλέγια), με τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, με την 

προτεινόμενη αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων, που σημαίνει 

κατάργηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. 

http://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/24042019_0946100001556098108d44792d8.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-5949.htm
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 Οι διατάξεις περί αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας δεν μπορεί να 

εφαρμόζονται επί των νομοθετικώς ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων υγείας, 

όπως αυτό του φυσικοθεραπευτή. 

Σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος σημειώνει ότι «η μεταρρύθμιση στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση και δεν μπορεί να βασίζεται σε 

σκοπιμότητες και να εφαρμόζεται παρεμπιπτόντως, με γνώμονα την ικανοποίηση 

τοπικιστικών, ακαδημαϊκών ή άλλων επιδιώξεων ή την εξυπηρέτηση των 

επιχειρηματικών συμφερόντων». 

 
 

  

 
 

  

 

 

 https://www.psf.org.gr/psf-news-5947.htm 

https://www.psf.org.gr/psf-news-5947.htm
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Βεβαιώσεις Σεμιναρίων ΕΚΑΒ (Ομάδες Φεβρουαρίου-Μαρτίου)  

Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος Αττικής ευχαριστεί τους 

εθελοντές - εκπαιδευτές του Ε.Κ.Α.Β. που συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό σεμινάριο και 

αφιέρωσαν μέρος από τον ελεύθερο χρόνο τους για να ενημερώσουν τους 

συμμετέχοντες  συναδέλφους. 

Οι συμμετέχοντες συνάδελφοι μπορούν να παραλαμβάνουν τις βεβαιώσεις του 

ΕΚΑΒ από τα γραφεία του Π.Σ.Φ. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

Όσοι το επιθυμούν μπορούν να παραλάβουν τη βεβαίωση τους μέσω συστημένης 

επιστολής με χρέωση παραλήπτη, μετά από γραπτό αίτημα στο email του 

Περιφερειακού Τμήματος Αττικής  (Π.Τ. Αττικής ptattikis@psf.org.gr) 

https://www.psf.org.gr/psf-news-5914.htm 

 

 

Περιφερειακό Τμήμα Κορινθίας 

 

Κάλεσμα στην απεργιακή διαδήλωση για την εργατική πρωτομαγιά  

Η διοικούσα επιτροπή του Π.Τ. Κορινθίας του Π.Σ.Φ. κάλεσε όλους τους 

συναδέλφους να συμμετέχουν στην απεργιακή διαδήλωση για να τιμήσουν 

την εργατική πρωτομαγιά. 

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Π.Τ Κορινθίας αναφέρει τα εξής: 

«Σε πολλούς εργαζόμενους και συναδέλφους υπάρχει μία ηττοπαθής αντίληψη 

ότι οι αγώνες είναι “εν γένει εκτός του κλίματος”, ότι δεν είναι επίκαιροι, ότι 

δεν έχουν εφαρμογή στο σήμερα. Τα διδάγματα της Πρωτομαγιάς έρχονται να 

δείξουν ακριβώς το αντίθετο. Πώς ότι κέρδισαν ποτέ οι εργαζόμενοι, το 

κέρδισαν με σκληρούς αγώνες και σε αντίθεση με την κυρίαρχη γραμμή της 

υποταγής. 

Τα προβλήματα του κλάδου είναι όλα μπροστά μας και διευρύνονται. Για τους 

συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ εργαστηριούχους, η γνωστή κατάσταση με τις 

περικοπές, τις καθυστερήσεις, τη γραφειοκρατική λειτουργία μας ως ελεγκτές. 

Τώρα προστίθεται το σχέδιο να γίνει πιο φτηνή η φυσικοθεραπεία με την 

κατηγοριοποίηση των πτυχίων. Και με το νομοσχέδιο Βασιλειάδη (με το οποίο 

ο σύλλογος αντιδρούσε μόνο για το άρθρο 74) αλλά πολύ περισσότερο με το 

πρόσφατο πολυνομοσχέδιο Γαβρογλου, τα κολέγια έρχονται ένα βήμα πριν 

mailto:ptattikis@psf.org.gr
https://www.psf.org.gr/psf-news-5914.htm
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την αναγνώριση τους. Ταυτόχρονα προστίθενται νέες σχολές 

φυσικοθεραπείας στην Τρίπολη και την Ιεράπετρα. 

Νέα εξέλιξη είναι και οι σχολές διετούς φοίτησης που θα γίνονται στα 

πανεπιστήμια. Πρόσφατα κατά την επίσκεψη του αναπληρωτή γ.γ. υγείας 

Βαρδαρού εξαγγέλθηκε για την περιοχή μας σχολή λουτροθεραπείας 

(διετούς) στο Λουτράκι. Οι συγκεκριμένοι απόφοιτοι χωρίς την πλήρη γνώση 

που έχει ο φυσικοθεραπευτής θα δουλεύουν σε τέτοιες θέσεις στο spa και 

αλλού, με χαμηλότερες αποδοχές. 

Αλλά και στο δημόσιο, η έλλειψη προκήρυξης θέσεων μόνιμου χαρακτήρα, τα 

προγράμματα ΟΑΕΔ ορισμένου χρόνου, η έλλειψη κάλυψης στην ειδική αγωγή 

με υποδομές και φυσικοθεραπευτές συντελεί στην ανακύκλωση της ανεργίας, 

στην εντατικοποίηση της εργασίας, στην ανασφάλεια των εργαζομένων, στη 

δουλειά χωρίς πλήρη δικαιώματα, που βιώνει ανάλογα και ο εργαζόμενος 

στον ιδιωτικό τομέα. Κι από κοντά προωθείται το κυνήγι μορίων 

πιστοποίησης δια βίου μάθησης με το αζημίωτο, για δήθεν περισσότερες 

ευκαιρίες απασχόλησης. 

Πρέπει να σκεφτεί ο κόσμος τις ευθύνες που έχουν συμβιβασμένες 

συνδικαλιστικές ηγεσίες για την υποχώρηση του εργατικού κινήματος, για 

την απαξίωση των εργατικών διεκδικήσεων. Πρόσφατη είναι η ιστορία στο 

συνέδριο της ΓΣΕΕ όπου εκπρόσωποι των εργαζομένων προσπάθησαν να 

εμφανιστούν μεγαλοεργοδότες και νόθοι αντιπρόσωποι. Διεκδίκηση σημαίνει 

οργάνωση στα σωματεία, στους συλλόγους, πάλη μέσα σε αυτά για την 

αλλαγή των συσχετισμών. Η παθητική στάση δεν θα φέρει αλλαγές προς το 

θετικό». 

https://www.psf.org.gr/psf-news-5952.htm 

 

 Περιφερειακό Τμήμα Μεσσηνίας και Λακωνίας 

 

Παρέμβαση της Δ.Ε. του Π.Τ. Μεσσηνίας-Λακωνίας στον Πρωθυπουργό.  

 

Με την ευκαιρία της ομιλίας που παρέθεσε στην Καλαμάτα ο πρωθυπουργός κ. 

Τσίπρας, τα μέλη της Δ.Ε. του Π.Τ. Μεσσηνίας-Λακωνίας, παρευρίσκονταν στο χώρο, 

ώστε να του θέσουν τις θέσεις του Π.Σ.Φ. σχετικά με το νομοσχέδιο του Υπουργείου 

Παιδείας. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-5942.htm 

https://www.psf.org.gr/psf-news-5952.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-5942.htm


 

 

29 

Δράσεις του Π.Σ.Φ. για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας.  

 

 Σε ενημέρωση των μελών του προχώρησε το Π.Τ Μεσσηνίας-Λακωνίας αναφορικά 

με τις δραματικές εξελίξεις που συντελούνται στον κλάδο εξαιτίας των 

προτεινόμενων ρυθμίσεων του Υπουργείου Παιδείας. Στο πλαίσιο της γενικότερης 

κινητοποίησης εκδόθηκε και στάλθηκε στα Μ.Μ.Ε το παρακάτω δελτίο τύπου: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Σε κινητοποιήσεις οι φυσικοθεραπευτές με αίτημα την απόσυρση των 

απαράδεκτων ρυθμίσεων Γαβρόγλου. 

«Οι φυσικοθεραπευτές συγκεκριμένα ζητούν: 

 

Α. Κατάργηση των διατάξεων που προβλέπουν την ένταξη στις σχολές 

επιστημών υγείας μη συγγενών επιστημονικών κλάδων (Δηλαδή των 

Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στις επιστήμες υγείας). 

Β. ΟΧΙ στην εξίσωση των κέντρων μεταλυκειακής εκπαίδευσης -ΚΕΜΕ 

(κολλέγια), με τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, με την 

προτεινόμενη αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων, που σημαίνει 

κατάργηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Μια ρύθμιση η οποία ξεκάθαρα 

εξυπηρετεί τα επιχειρηματικά συμφέροντα του χώρου της Παιδείας. 

Οι διατάξεις περί αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας δεν μπορεί να 

εφαρμόζονται επί των νομοθετικώς ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων υγείας, όπως αυτό 

του φυσικοθεραπευτή. 

Οι κινητοποιήσεις, σύμφωνα με τις χθεσινές αποφάσεις της συνέλευσης όλων των 

εκπροσώπων των φυσικοθεραπευτών της χώρας, περιλαμβάνουν: 

1. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία προς την Βουλή, την ημέρα συζήτησης 

στην επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής, αν κατατεθεί όπως έχει 

δημοσιοποιηθεί το Πολυνομοσχέδιο Γαβρόγλου. 

2. Κλείσιμο των Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας, απεργία στον δημόσιο τομέα και 

κλείσιμο των σχολών την ίδια μέρα. 

3. Κατάθεση ψηφισμάτων διαμαρτυρίας στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων 

κομμάτων σε όλη τη χώρα. 

4. Ενημέρωση των Κοινοβουλευτικών ομάδων σε κάθε Νομό και έκδοση δελτίων 

τύπου κατά των διατάξεων. 

5. Ο Π.Σ.Φ θα προβεί στην άσκηση ένδικων μέσων με προσφυγή στο ΣΤΕ επί του 

μηχανογραφικού, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την Πρυτανεία του 
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Πανεπιστημίου Κρήτης και Πατρών με ότι αυτό συνεπάγεται με τους 

υποψηφίους των πανελληνίων εξετάσεων. 

Η μεταρρύθμιση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση και 

δεν μπορεί να βασίζεται σε σκοπιμότητες και να εφαρμόζεται παρεμπιπτόντως, με 

γνώμονα την ικανοποίηση τοπικιστικών, ακαδημαϊκών ή άλλων επιδιώξεων ή την 

εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών συμφερόντων. 

Δυστυχώς ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου δεν δέχεται σε ακρόαση τον 

Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών, γεγονός λυπηρό για την Δημοκρατικές 

αξίες αυτού του τόπου.» 

https://www.psf.org.gr/psf-news-5937.htm 
 

 

Περιφερειακό Τμήμα Αχαΐας και Ηλείας 

 

Προκήρυξη 1 Θέσης ΤΕ Φυσικοθεραπευτή, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος 

  

Την προκήρυξη για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δεκαπέντε 

(15) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδος, που εδρεύει στην Πάτρα, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: 

«Αποϊδρυματοποίηση Ατόμων με Αναπηρία», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) 

μήνες προώθησε στα μέλη του το Π.Τ Αχαΐας και Ηλείας. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-5944.htm 
 

 

Ενημερωτική εκδήλωση «Πρόσθεσε ζωή στα χρόνια σου» 

Μεγάλο ενδιαφέρον και σημαντική προσέλευση επιστημόνων αλλά και απλού κοινού 

συγκέντρωσε η επιστημονική εκδήλωση «Πρόσθεσε ζωή στα χρόνια σου» που 

πραγματοποιήθηκε στον Πύργο. Φυσικοθεραπευτές, ρευματολόγοι, ενδοκρινολόγοι-

διαβητολόγοι έθεσαν με τις απόψεις τους τις βάσεις για μία καλύτερη ποιότητα ζωής.  

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-5937.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-5944.htm
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                         https://www.psf.org.gr/psf-news-5915.htm 

 

Περιφερειακό Τμήμα Ευβοίας  

 

     Μετάβαση στην Αθήνα για την διαμαρτυρία στην Βουλή  

Σύσσωμο το Π.Τ. Ευβοίας βρέθηκε στην Αθήνα, στο πλάι του θεσμικού του οργάνου 

του Π.Σ.Φ. προκειμένου και αυτό να διαμαρτυρηθεί για τις άδικες προς τον κλάδο 

ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας.  

 

Ανακοίνωση υποψηφιότητας Αργύρη Ζουρμπάκη ως περιφερειακού συμβούλου 

Π.Ε Ευβοίας με τον Φ. Σπανό  

Ο συνάδελφος Αργύρης Ζουρμπάκης είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος 

στην Π.Ε Ευβοίας με τον συνδυασμό του Φάνη Σπανού. 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-5930.htm 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-5915.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-5930.htm
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Περιφερειακό Τμήμα Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης 

 

Πιστωτικά τιμολόγια 2018 

 

Πρόσκληση στους συναδέλφους που υπάγονται στο ΠΕΔΙ Αλεξανδρούπολης 

απηύθυνε το Π.Τ. Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης προκειμένου να προσκομίσουν τα 

πιστωτικά τιμολόγια του 2018 μέχρι 5/04/2019 στην υπηρεσία του ΠΕΔΙ επί της 

Βενιζέλου. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-5918.htm 

 

  

https://www.psf.org.gr/psf-news-5918.htm
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Εκπαιδευτικά Θέματα 

 

Πρόγραμμα δια βίου εκπαίδευσης και συνεχιζόμενης επαγγελματικής 

εξέλιξης «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ MANUAL THERAPY»  

 

Δόθηκε παράταση έως την Κυριακή 28/04/2019, για την υποβολή αίτησης 

συμμετοχής στο πρόγραμμα «Εκπαίδευση στο Manual Therapy». 

Το πρόγραμμα σπουδών του ΠΣΦ Manual Therapy OMT-GREECE, με ιδιαίτερη χαρά 

ανακοινώνει την έναρξη νέου κύκλου σεμιναρίων στην Αθήνα. 

Το 1ο Σεμινάριο "Βασικό Άνω Άκρο" πραγματοποιήθηκε στις 10,11 & 12 Μαϊου 

2019 με εισηγητές τον κο Τάτσιο Ι. Πέτρο PT, OMPT, MSc (Metabolic Bone Disease), 

MSc (Clinical Ergospirometry & Rehabilitation), Cert.Mull.Pr. και τον Κο Γρηγοριάδη 

Ιωάννη PT, MSc, MCSP, MMACP. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Συλλόγου είναι επίσημα αναγνωρισμένο από την 

Παγκόσμια Ομοσπονδία Manual Therapy (IFOMPT). 

Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα ΕΤ Manual Therapy :  https://psf.org.gr/omt 

 

https://psf.org.gr/files_upload/psf/ManualTherapy2019.pdf 

https://www.psf.org.gr/psf-news-5862.htm 

 

 

33ο Συνέδριο Ε.Ε.Ε.Φ. 2019  

Η Ε.Ε.Ε.Φ., οργάνωσε το 33ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής 

Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας (Ε.Ε.Ε.Φ.), υπό την αιγίδα του τμήματος 

Φυσικοθεραπείας του ΠΑΔΑ και της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας με τίτλο: 

«Φυσικοθεραπεία σε όλες τις βαθμίδες φροντίδας υγείας: Μια αμφίδρομη και 

δυναμική σχέση» 

https://www.psf.org.gr/psf-news-5925.htm 

 

https://psf.org.gr/omt
https://psf.org.gr/files_upload/psf/ManualTherapy2019.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-5862.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-5925.htm
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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 

mailto:ppta@otenet.gr

