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Νέα Πρώτης Γραμμής 

Νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου 

Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, 

Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» 

 

Ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το Νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός και 

Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού 

Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και 

λοιπές διατάξεις» (Ν. 4600/9.3.2019), με σημαντικότατες νομοθετικές ρυθμίσεις για 

τους φυσικοθεραπευτές, όπως η θέσπιση συμμετοχής εκπροσώπου του Π.Σ.Φ στο 

ΚΕ.Σ.Υ., η επιβολή αυστηρότερων ποινών για την αντιποίηση του επαγγέλματος, η 

θέσπιση Ινστιτούτου Επιστημονικών Θεμάτων, η ίδρυση του Μητρώου Εργαστηρίων 

φυσικοθεραπείας, η σύσταση θέσης φυσικοθεραπευτή στις Κ.ΟΜ.Υ και στο Κέντρο 

Υγείας Κορυδαλλού. 

Με το Νομοσχέδιο ικανοποιήθηκαν μια σειρά διεκδικήσεων του Π.Σ.Φ.:  

1. Συμμετοχή εκπροσώπου του Π.Σ.Φ. στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας 

(ΚΕ.Σ.Υ) που προβλέπεται στο άρθρο 164, ο οποίος μαζί με τον 

αντικαταστάτη του θα ορίζεται από Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ. 

Το συγκεκριμένο αίτημα αποτελεί μια διεκδίκηση πολλών ετών και 

ενδυναμώθηκε σαν διεκδίκηση με την μετατροπή του Π.Σ.Φ σε Ν.Π.Δ.Δ 

(Ν.3599/2007) , όπου προβλέπεται η καθιέρωση του Π.Σ.Φ ως σύμβουλο της 

Πολιτείας. Αυτή η εξέλιξη αποτελεί μια σημαντικότατη θεσμική κατάκτηση και 

δημιουργεί μια νέα δυναμική ,θωρακίζοντας τον κλάδο. 

2. Αυστηρότερες ρυθμίσεις για την αντιποίηση του φυσικοθεραπευτικού 

επαγγέλματος που προβλέπονται στο άρθρο 118. Η συγκεκριμένη εξέλιξη 

βάζει φραγμό στην χρησιμοποίηση τίτλων και επαγγελματικών πράξεων του 

φυσικοθεραπευτή από επιτήδειους, που προκειμένου να έχουν οικονομικό 

όφελος εξαπατούν ανύποπτους συμπολίτες μας. Τα περιφερειακά τμήματα στο 

αμέσως προσεχές διάστημα πρέπει να εκμεταλλευτούν τις Νομοθετικές 

ρυθμίσεις και να καταγγέλλουν στους αρμόδιους εισαγγελείς τέτοια φαινόμενα 

προκειμένου να προστατευτεί η Δημόσια Υγεία. 

3. Η καθιέρωση του Π.Σ.Φ. σαν αποκλειστικού υπεύθυνου φορέα για την 

διαχείριση,  την προώθηση και την πιστοποίηση, του συστήματος 
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διαρκούς επαγγελματικής επιμόρφωσης και έρευνας των 

φυσικοθεραπευτών και μοριοδότησής τους από την επιμόρφωση αυτή, 

που προβλέπεται στο άρθρο 119. Με την δημιουργία του Ινστιτούτου 

Επιστημονικών Θεμάτων ως Ν.Π.Ι.Ι. , που σκοπός του είναι η προώθηση και η 

ενίσχυση της έρευνας και της συμμετοχής των φυσικοθεραπευτών στη Συνεχή 

Επαγγελματική Επιμόρφωση (Σ.Ε.Ε.), ο συντονισμός και η διασφάλιση υψηλού 

επιπέδου της επαγγελματικής τους επιμόρφωσης, η πιστοποίηση των φορέων 

και η μοριοδότηση των προγραμμάτων των φυσικοθεραπευτών και η έγκριση 

προγραμμάτων εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα. 

4. Η δημιουργία του Μητρώου Εργαστηρίων που προβλέπεται στο άρθρο 

120. 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. 

5. Η πρόβλεψη συμμετοχής φυσικοθεραπευτή στις Κινητές Ομάδες Υγείας 

(Κ.ΟΜ.Υ) που προβλέπεται στο άρθρο 162. Με την συγκεκριμένη πρόβλεψη 

της παρουσίας φυσικοθεραπευτή στις Κ.ΟΜ.Υ αναγνωρίζεται ο ρόλος του 

φυσικοθεραπευτή,  καθώς ο σκοπός των Κ.ΟΜ.Υ  αποτελεί η παροχή 

υπηρεσιών υγείας προσυµπτωµατικού ελέγχου, καθώς και υπηρεσιών 

πρόληψης, αποκατάστασης και προαγωγής της υγείας σε πληθυσμούς 

δυσπρόσιτων ή απομονωμένων αγροτικών και ηµιαστικών περιοχών. 

6. Η σύσταση θέσης Φυσικοθεραπευτή στο Ειδικό Κέντρο Υγείας 

Κρατουμένων Κορυδαλλού που προβλέπεται στο άρθρο 168.  

https://www.psf.org.gr/psf-news-5877.htm 

 

 

 

Συνάντηση αντιπροσωπείας του Π.Σ.Φ. με την Υπουργό Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης 

  

Αντιπροσωπεία του ΚΔΣ του Π.Σ.Φ. συναντήθηκε με την Υπουργό Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, κα Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, προκειμένου να συζητηθούν τα 

θέματα που απασχολούν τον κλάδο των φυσικοθεραπευτών. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-5877.htm
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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 ΠΤ Αττικής 

Λευτέρης Μπουρνουσούζης και ο Οργανωτικός Γραμματέας του ΠΤ Αττικής Σταύρος 

Σταθόπουλος. 

Από την πλευρά της Υπουργού συμμετείχε η διευθύντρια του γραφείου της 

υπουργού, κα Πολίτη, ενώ κατατέθηκε από μέρους του Π.Σ.Φ. σχετικό υπόμνημα. 

Η Υπουργός έδειξε διάθεση συνεργασίας στα θέματα αρμοδιότητας της, 

παραπέμποντας αυτά στους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου της για επίλυση. Για 

τα θέματα συναρμοδιότητας, ενημέρωσε ότι θα τα εξετάσει με τα άλλα Υπουργεία, 

ενώ ζήτησε άμεσα κατάθεση προτάσεων από τον Π.Σ.Φ. για συγκεκριμένα ζητήματα.   

 

  

 

 
https://www.psf.org.gr/psf-news-5907.htm 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-5907.htm
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Θέματα ΕΟΠΥΥ 

  

Έγγραφο του Π.Σ.Φ. προς τον ΕΟΠΥΥ σχετικά με τις περικοπές των 

εκτελεσμένων γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας 

 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών απέστειλε έγγραφο προς τον ΕΟΠΥΥ 

σχετικά με τις περικοπές των γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας, οι οποίες έχουν εκτελεστεί 

από συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές που έχουν προσχωρήσει στην συλλογική σύμβαση. 

Ο Π.Σ.Φ. έχοντας το δικαίωμα και την υποχρέωση να προστατεύσει τους συμβεβλημένους 

παρόχους που εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ και κατόπιν ενημέρωσης των 

κάτωθι: 

1. Γίνονται περικοπές σε γνωματεύσεις φυσικοθεραπείας, οι οποίες έχουν θεωρηθεί από 

τους ελεγκτές Ιατρούς σε προθεσμία που υπερβαίνει τις 10 ημέρες που ναι μεν έθετε 

ως περιθώριο θεώρησης ο παλιός ΕΚΠΥ, δε θέτει όμως ο νέος ΕΚΠΥ.   

2. Γίνονται περικοπές σε γνωματεύσεις φυσικοθεραπείας, οι οποίες εκτελέστηκαν από 

τους συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές και αφορούσαν περιστατικά ειδικών 

περιπτώσεων ή κατ΄ οίκον, επειδή συνταγογραφήθηκαν από ιδιώτες γιατρούς. 

3. Γίνονται περικοπές σε γνωματεύσεις φυσικοθεραπείας, οι οποίες αφορούν παθήσεις, 

για τις οποίες σύμφωνα με την ερμηνεία των υπαλλήλων σας, δεν προβλέπεται 

παροχή φυσικοθεραπείας.  

Προώθησε επιστολή στον ΕΟΠΥΥ θέτοντας τα εξής ζητήματα: 

1. Δεν προβλέπεται σε κανένα σημείο του ισχύοντος ΕΚΠΥ η απαγόρευση 

συνταγογράφησης συνεδριών φυσικοθεραπείας ειδικών περιπτώσεων ή κατ’ οίκον 

από ιδιώτες γιατρούς. 

2. Δε προβλέπεται σε κανένα σημείο του ισχύοντος ΕΚΠΥ, επιτρεπτή προθεσμία 

θεώρησης της γνωμάτευσης από τους ελεγκτές ιατρούς, σε αντίθεση με τον παλιό 

ΕΚΠΥ που έθετε ανώτατο όριο τις 10 ημέρες. 

3. Δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη υπουργική απόφαση (άρθρο 39) η οποία θα 

ενσωματωθεί στο σύστημα συνταγογράφησης που θα καθορίζει επιλεξιμότητα 

παθήσεων κατά ICD10 και τις σχετικές ιατρικές ειδικότητας που θα τις 

συνταγογραφούν. 

Από την έναρξη ισχύος του ισχύοντος ΕΚΠΥ, ο Π.Σ.Φ. έχοντας έννομο συμφέρον, έχει 

ζητήσει επανειλημμένα από τις αρμόδιες διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ την έκδοση σχετικής 
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εγκυκλίου προκειμένου να διευκρινιστούν τα παραπάνω θέματα, η οποία δεν έχει εκδοθεί 

μέχρι σήμερα. 

Θέση του Π.Σ.Φ. είναι ότι δεν δύναται να περικόπτονται εκτελεσμένες συνεδρίες 

φυσικοθεραπείας, λόγω των παρερμηνειών από τους εκάστοτε υπαλλήλους του Οργανισμού, 

που προκύπτουν ελλείψει διευκρινιστικών εγκυκλίων, η έκδοση των οποίων έχει ζητηθεί 

κατ’ επανάληψη. 

Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι η εκτέλεση γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας από τους 

παρόχους, προαπαιτεί την έγκριση του ελεγκτή Ιατρού. Με αυτό τον τρόπο, λαμβάνεται η 

επίσημη έγκριση του επιλεγμένου σχήματος για τη συνταγογραφούμενη παροχή για 

συγκεκριμένη πάθηση, την οποία υποχρεούται να εκτελέσει ο πάροχος και να 

αποζημιωθεί, κατ’ αναλογία των προβλεπόμενων στο άρθρο 3 του ισχύοντος Π.Δ 121/2008. 

Ο Π.Σ.Φ. ζήτησε την έγκριση και την αποζημίωση όλων των εκτελεσμένων συνεδριών 

φυσικοθεραπείας που φέρουν την έγκριση του ελεγκτή ιατρού, για παρεχόμενες 

υπηρεσίες που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΕΚΠΥ (ΦΕΚ Β’ 

4898/1-11-2018), που τέθηκε σε ισχύ στις 1-11-2018, εφόσον το διάστημα που μεσολαβεί από 

την ημερομηνία έγκρισης έως την ημερομηνία εκτέλεσης επαρκεί για την εκτέλεση των 

προβλεπόμενων συνεδριών (π.χ 10 ημέρες για 10 χορηγούμενες συνεδρίες 

φυσικοθεραπείας).  

https://www.psf.org.gr/psf-news-5897.htm 

 

 

Προβλήματα εκκαθάρισης γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας που εκδόθηκαν 

από το e-ΔΑΠΥ  

 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών απέστειλε επιστολή στον ΕΟΠΥΥ σχετικά 

με ορισμένα ζητήματα που δημιουργήθηκαν κατά τον έλεγχο και την εκκαθάριση 

γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας που εκδόθηκαν με το νέο σύστημα συνταγογράφησης από 

το e-ΔΑΠΥ. 

Η απόφαση της έναρξης έκδοσης γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας από τον ΕΟΠΥΥ 

και η ταυτόχρονη μη αποδοχή των παραπεμπτικών που εκδίδονταν από την ΗΔΙΚΑ, 

σηματοδότησε την έναρξη της διαδικασίας εκτέλεσης του νέου τύπου παραπεμπτικών από 

τους φυσικοθεραπευτές. Παρόλα αυτά, από την έναρξη λειτουργίας του νέου τρόπου 

έκδοσης παραπεμπτικών από το e-ΔΑΠΥ, δημιουργήθηκαν διάφορα ζητήματα, τα οποία 

είχαν εξ’ αρχής επισημανθεί από τον Π.Σ.Φ.  

https://www.psf.org.gr/psf-news-5897.htm
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Πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκαν στον ΕΟΠΥΥ τα κάτωθι: 

 Κατά την έναρξη του νέου τρόπου έκδοσης γνωματεύσεων ίσχυε ο παλιός ΕΚΠΥ. Το 

νέο σύστημα έκδοσης γνωματεύσεων αναπτύχθηκε με ευθύνη των αρμοδίων διευθύνσεων 

του ΕΟΠΥΥ. Με παλαιότερο έγγραφο του Π.Σ.Φ. είχε τονιστεί η ανάγκη διασύνδεσης της 

έκδοσης παραπεμπτικών ειδικών περιπτώσεων α, β, γ και κατ’ οίκον, με την υποχρεωτική 

έκδοση της ειδικής γνωμάτευσης, η οποία προβλεπόταν στον ΕΚΠΥ σε ηλεκτρονική μορφή. 

Η αρμόδια διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ είχε ενημερώσει τον Π.Σ.Φ., ότι το σύστημα 

«βλέπει» την νοσηλεία (προέβλεπε ο ΕΚΠΥ δυνατότητα έκδοσης παραπεμπτικού 

ειδικών περιπτώσεων μέχρι 3 μήνες από την έναρξη της πάθησης) και επιτρέπει την 

έκδοση της γνωμάτευσης (ακόμη και συνεδριών κατ’ οίκον) από ιδιώτες Ιατρούς και 

διαβεβαίωσε ότι έχουν τεθεί σε εφαρμογή οι κατάλληλοι «κόφτες». Παρ’ όλες όμως τις 

προβλέψεις του νέου ΕΚΠΥ, που τέθηκε σε ισχύ στις 1/11/2018, δεν υπάρχει πρόβλεψη 

έκδοσης γνωμάτευσης ως  του τριμήνου από την έναρξη της πάθησης, ούτε της κατάθεσης 

επιπλέον ειδικής γνωμάτευσης μαζί με το παραπεμπτικό για τις περιπτώσεις α, β, γ, δ, ε, ζ και 

στ- κατ’ οίκον. Ειδικά για τις περιπτώσεις κατ οίκον προβλέπει: «στ. Σε περίπτωση που οι 

φυσικοθεραπείες διενεργούνται κατ' οίκον επί αποδεδειγμένης αδυναμίας μετακίνησης 

του ασθενή που θα βεβαιώνεται από τον θεράποντα ιατρό.» 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο Π.Σ.Φ. επανειλημμένα έχει ζητήσει την έκδοση 

οδηγίας από τις αρμόδιες διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ προκειμένου να μην υπάρχουν ζητήματα 

κατά την εκκαθάριση. (Έγγραφο υπ’ αρ. πρ. 63/21-1-2019). Επίσης, στη συλλογική σύμβαση 

με τον ΕΟΠΥΥ, στο παράρτημα Γ3 προβλέπεται: «Η έκδοση ηλεκτρονικού παραπεμπτικού 

επέχει θέση γραπτής διάγνωσης ή γνωμάτευση του θεράποντος και παραπέμποντος ιατρού, 

καθώς τεκμαίρεται και πιστοποιείται με την έκδοση του παραπεμπτικού η ιατρική 

αναγκαιότητα διενέργειας συνεδριών φυσικοθεραπείας.» 

Ο Π.Σ.Φ. έχει ενημερωθεί ότι έχουν κατατεθεί ερωτήματα από τις ΠΕ.ΔΙ. του ΕΟΠΥΥ 

προς τη Διεύθυνση Εκκαθάρισης, σχετικά με την εκτέλεση των συνεδριών κατ΄ οίκον, όσον 

αφορά στην «αποδεδειγμένη αδυναμία μετακίνησης του ασθενή που θα βεβαιώνεται 

από τον θεράποντα ιατρό» που προβλέπεται στο άρθρο 39 του ΕΚΠΥ. Επίσης, 

πληροφορηθήκε την περικοπή παραπεμπτικών που δεν  θεωρήθηκαν από τον ελεγκτή μέσα 

στην προθεσμία των 10 ημερών, που όμως προβλεπόταν στον παλιό ΕΚΠΥ και όχι στον 

ισχύοντα, καθώς ο νέος ΕΚΠΥ δεν προβλέπει σαφή προθεσμία θεώρησης. 

 Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα ζητήματα, συνεχίζουν και παρατηρούνται μέχρι και 

σήμερα κατά την εκκαθάριση των γνωματεύσεων. Ο Π.Σ.Φ. ζητά να γίνουν οι απαραίτητες 

διοικητικές ενέργειες προκειμένου να μην περικοπούν εκτελεσμένα παραπεμπτικά, καθώς 

όλα οφείλονται σε δυσλειτουργίες των διευθύνσεων του ΕΟΠΥΥ. 
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1. Δεν πρέπει να  περικοπούν παραπεμπτικά που εκδόθηκαν από το σύστημα του e-

ΔΑΠΥ, ενώ ήταν σε ισχύ ο παλιός ΕΚΠΥ (ως 31-10-2018),  τα οποία δεν συνοδεύονται 

από τις επιπρόσθετες γνωματεύσεις ή έχουν εκδοθεί από ιδιώτες ιατρούς. 

2. Δεν πρέπει να περικοπούν παραπεμπτικά ειδικών περιπτώσεων α, β ,γ ,δ ,ε ζ και στ- 

κατ΄ οίκον που εκδόθηκαν μετά τις 1-11-2018 (ΝΕΟΣ ΕΚΠΥ) τα οποία δεν 

συνοδεύονται από ειδικές γνωματεύσεις, καθώς κάτι τέτοιο  δεν προβλέπεται στον 

ΕΚΠΥ, αλλά και επειδή η Η έκδοση ηλεκτρονικού παραπεμπτικού επέχει θέση 

γραπτής διάγνωσης ή γνωμάτευσης  σύμφωνα με τους όρους της συλλογικής 

σύμβασης. 

3. Δεν πρέπει να περικοπούν παραπεμπτικά που θεωρήθηκαν πέραν των 10 ημερών 

προθεσμίας που έθετε ο παλιός ΕΚΠΥ, εφόσον βεβαίως το χρονικό διάστημα που 

μεσολαβεί από την ημερομηνία θεώρησης έως την ημερομηνία εκτέλεσης επαρκεί για 

να εκτελεστούν οι προβλεπόμενες συνεδρίες. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-5867.htm 

 

Οδηγίες Ελέγχου και Εκκαθάρισης Παραπεμπτικών ΕΟΠΥΥ Ανοικτής και 

Κλειστής Περίθαλψης  

 

Στο link Οδηγίες Ελέγχου και Εκκαθάρισης Παραπεμπτικών ΕΟΠΥΥ    

επισυνάπτονται οι οδηγίες εκκαθάρισης δαπανών επισυναπτόμενων Οδηγών Εκκαθάρισης 

Δαπανών Ανοικτής και Κλειστής Περίθαλψης συμβεβλημένων ιδιωτών παρόχων και 

δημοσίων δομών.  

Οι εν λόγω οδηγοί Εκκαθάρισης Ανοιχτής και Κλειστής Περίθαλψης θα εφαρμοστούν 

από την εκκαθάριση του μηνός Αυγούστου 2018 και θα παραμείνουν σε ισχύ έως την 

έγκριση της επόμενης έκδοσης, λόγω αλλαγών στη νομοθεσία, στις διαδικασίες, στις 

συμβάσεις κλπ. Οι θεραπεύσιμες ελλείψεις (κεφ. Β, παρ.2 των οδηγιών) θα εξειδικευτούν με 

γενικό έγγραφο του Οργανισμού. 

  

https://www.psf.org.gr/psf-news-5867.htm
http://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/05032019_0126276001551789147ea3c08d0.pdf
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Γενική Ενημέρωση 

Έγγραφο προς τον Διοικητή του ΕΦΚΑ για εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων 

οφειλών ΤΥΔΚΥ και λοιπών ταμείων  

 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών έστειλε επιστολή προς τη διοίκηση του 

ΕΦΚΑ σχετικά με τις καθυστερήσεις που έχουν παρατηρηθεί στην εκκαθάριση και καταβολή 

ληξιπρόθεσμων οφειλών των ασφαλιστικών φορέων αρμοδιότητά σας. 

 Παρόλο που οι φυσικοθεραπευτές έχουν κληθεί να επανακαταθέσουν τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά, προκειμένου να καταβληθούν οφειλόμενα του ΤΥΔΚΥ που εκκρεμούν από το 

2010, στην αρμόδια διεύθυνση του ΟΠΑΔ (Ηπείρου 38), έχουν παρατηρηθεί καθυστερήσεις 

στην  έγκριση των κατάλληλων πιστώσεων από τον ΕΦΚΑ. 

Ο Π.Σ.Φ. ζητά την άμεση επίλυση του παραπάνω ζητήματος σχετικά με την 

εκκαθάριση και καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ, αλλά και των 

άλλων φορέων ασφάλισης που εκκρεμούν από το 2010. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-5868.htm 

 

 

Επτά (7) θέσεις ΤΕ Φυσικοθεραπευτών στην προκήρυξη 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 καταχωριστεί 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). 

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής 

στο ΑΣΕΠ, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄). 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία έχει ως 

ακολούθως: 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8kY_IXd9bfk8pCCmqt4mgGBYFbrLsILKgyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6hq6ZkZV96FIf4LKXKyQYPINnLMw9Cv2qWyC7rZ1Z6oKCTDGcdKjORc.
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 Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης αρχίζει στις 9 Απριλίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 24 Απριλίου 

2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. 

 Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 2 Μαΐου ημέρα 

Πέμπτη και λήγει στις 17 Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. 

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 προϋπόθεση ότι διαθέτουν 

τα απαραίτητα προσόντα (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - σελ. 236 του ΦΕΚ). 

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

 

Εντολή οριστικοποίησης Νοεμβρίου 2018  

 

Μετά από παρεμβάσεις του Π.Σ.Φ. δόθηκε η εντολή οριστικοποίησης για τον 

Νοέμβριο του 2018, πριν εκδοθεί σε ΦΕΚ η τροπολογία για την απεμπλοκή των πληρωμών 

που περιλαμβάνεται στο Νομοσχέδιο για τον Αθλητισμό που ψηφίστηκε στην Βουλή στις 

6/3/2019. 

 

44 θέσεις φυσικοθεραπευτών πλήρους απασχόλησης για 8 μήνες στο 

πρόγραμμα "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς 

χαρακτήρα για 8.933 θέσεις πλήρους απασχόλησης"  

 

Ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, 

εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανέργους, 

ηλικίας άνω των 18 ετών, για 8.933 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα 

οκτώ μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων 

κοινωφελούς χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε πενήντα έξι (56) 

Δήμους και τριάντα επτά (37) Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας / 

https://www.psf.org.gr/psf-news-5912.htm
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φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών». To πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από 

το ΕΚΤ και το εθνικό σκέλος από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ.  

 

Σχετική ενημέρωση υπάρχει στο link: http://www.oaed.gr/-/enarxe-programmatos-

proothese-tes-apascholeses-meso-programmaton-koinophelous-charaktera-gia-8-933-theseis-plerous-

apascholeses- 

 

Δικαιολογητικά για τους ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ : 

 

 Πτυχίο 

 Άδεια άσκησης επαγγέλματος και 

 Ταυτότητα μέλους του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.)., η 

οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής στον Π.Σ.Φ. για όσους εγγράφονται 

για πρώτη φορά, η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του 

επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του 

Ν. 3599/2007 ή   Βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στον  Π.Σ.Φ. του τρέχοντος 

έτους 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-5874.htm 

 

  

http://www.oaed.gr/-/enarxe-programmatos-proothese-tes-apascholeses-meso-programmaton-koinophelous-charaktera-gia-8-933-theseis-plerous-apascholeses-
http://www.oaed.gr/-/enarxe-programmatos-proothese-tes-apascholeses-meso-programmaton-koinophelous-charaktera-gia-8-933-theseis-plerous-apascholeses-
http://www.oaed.gr/-/enarxe-programmatos-proothese-tes-apascholeses-meso-programmaton-koinophelous-charaktera-gia-8-933-theseis-plerous-apascholeses-
https://www.psf.org.gr/psf-news-5874.htm
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Συνδικαλιστικά Νέα 

ΑΣΥΦ για εξελίξεις στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης  

 

Σε ανακοίνωση για τις εξελίξεις στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης με βάση τον 

πυρήνα των αναδιαρθρώσεων που προωθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα 

προχώρησε ο ΑΣΥΦ. Ακολουθεί η Ανακοίνωση:  

Οι καταιγιστικές αναδιαρθρώσεις, αλλαγές, συγχωνεύσεις, καταργήσεις και ιδρύσεις 

νέων ιδρυμάτων και τμημάτων, είναι η προσπάθεια για καλύτερη αντιστοίχιση της 

ανώτατης εκπαίδευσης με τις επιταγές της αγοράς και την εξοικονόμηση πόρων. Είναι η 

αποφασιστική προώθηση των συμφωνηθέντων στα πλαίσια της διαδικασίας της Μπολόνια, 

και του αποκαλούμενου «Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας», των 

στρατηγικών κατευθύνσεων της ΕΕ. Είναι Κάτι ανάλογο με τις εξελίξεις στην υγεία, όπου 

εντείνεται η εμπορευματοποίηση, η λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων με 

επιχειρηματικά κριτήρια, όπου οι ασθενείς είναι πελάτες και για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό 

τομέα υγείας. Ισχυροποιείται η τάση η μόρφωση να είναι ατομική υπόθεση του καθενός. Τα 

επιχειρηματικά συμφέροντα, οι ανάγκες της αγοράς καθορίζουν το περιεχόμενο των 

σπουδών και όχι οι ανάγκες του λαού και της νεολαίας.  

Όπως και σε άλλους κλάδους έτσι και στον κλάδο μας μετά τις τελευταίες εξελίξεις με 

πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την δημιουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 

προστέθηκε άλλη μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ των αποφοίτων Φυσικοθεραπευτών. 

Μέσα από τις παραπάνω διεργασίες στην ουσία διευρύνεται η κατηγοριοποίηση των 

αποφοίτων. Συνεχίζει και ενισχύεται η δημιουργία πτυχιούχων πολλών ταχυτήτων, γεγονός 

που εξυπηρετεί στο να υπάρχει επιστημονικό προσωπικό, καταρτισμένο ανάλογα με τις 

απαιτήσεις των μεγάλων επιχειρήσεων του κλάδου. Ταυτόχρονα αυτή η πολυδιάσπαση 

αποτελεί μοχλό πίεσης των μισθών προς τα κάτω. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι πως και 

στον κλάδο της Φυσικοθεραπείας θα υπάρχουν οι απόφοιτοι των τμημάτων του νέου 

Πανεπιστημίου, οι φυσικοθεραπευτές απόφοιτοι του παλαιού προγράμματος σπουδών (ΤΕΙ), 

οι απόφοιτοι των Κολλεγίων, αλλά και οι απόφοιτοι των 2ετών προγραμμάτων (που πλέον 

θα μπορεί να οργανώσει το νέο πανεπιστήμιο)! Έτσι ενισχύεται και η επιχειρηματική 

λειτουργία των ιδρυμάτων που αντιμετωπίζουν τη γνώση σαν εμπόρευμα και τους φοιτητές 

ως «πελάτες» που αγοράζουν από τον «τιμοκατάλογο» των ακριβών μεταπτυχιακών, των 

νέων 2ετών προγραμμάτων, των προγραμμάτων πιστοποίησης, των σεμιναρίων κλπ. 

Ενισχύονται και οι επιχειρηματίες μέσω της πρακτικής άσκησης και της μαθητείας. 

Διατηρείται η υπάρχουσα κατεύθυνση της υποβάθμισης και ευελιξίας των σπουδών ώστε να 

προετοιμάζεται ο αυριανός φτηνός και ευέλικτος εργαζόμενος. Η αφαίρεση θεωριών ή 

εργαστηρίων από προγράμματα σπουδών, η έλλειψη σύγχρονων βιβλίων, αντικαθίσταται με 

την απόκτηση δεξιοτήτων. πχ να μπορεί κάποιος χωρίς ολοκληρωμένη εκπαίδευση να κάνει 

μόνο λουτροθεραπείες ή άλλες φυσικοθεραπευτικές πράξεις.  

Σημαντική γνώση μεταφέρεται από τις προπτυχιακές σπουδές στα ακριβοπληρωμένα 
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μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης και στα σεμινάρια πιστοποίησης. Όσο 

προσαρμόζεται η εκπαίδευση που αφορά τη φυσικοθεραπεία στη πολιτική αυτή, τόσο θα 

οξύνονται οι ταξικοί φραγμοί στην μόρφωση, τόσο θα υποβαθμίζεται το βασικό πτυχίο των 

φυσικοθεραπευτών, τόσο θα μετατρέπεται μέρος της εκπαίδευσης σε εφήμερες δεξιότητες, 

μέσω “πιστοποιημένων” με ημερομηνία λήξης ακριβοπληρωμένων προγραμμάτων. Θα 

ενισχύεται η τάση να μεταφέρεται σημαντική γνώση στα μεταπτυχιακά και στα σεμινάρια 

πιστοποίησης. Ποιος άραγε φοιτητής από εργατική λαϊκή οικογένεια μπορεί να ανταποκριθεί 

στα πανάκριβα μεταπτυχιακά, που όλο και πολλαπλασιάζονται για τους αποφοίτους των 

ΑΤΕΙ; Με αυτό το τρόπο θα εξασφαλίζεται φθηνό και ευέλικτο προσωπικό για τις επιχειρήσεις 

φυσικοθεραπείας, με πολύ μικρό κόστος για το κράτος και μεγάλο κέρδος για το κεφάλαιο. 

Μέσα από αυτή τη διαδικασία τα “επαγγελματικά δικαιώματα” μετατρέπονται σε 

επαγγελματικά “προσόντα”, εξισώνοντας τα πτυχία των ΑΕΙ με τα κάθε λογής κολέγια, 

αξιοποιώντας ως μηχανισμό το γνωστό Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών 

Προσόντων (ΣΑΕΠ). Σε αυτά τα πλαίσια των αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων που υλοποιούνται 

στη παιδεία, η κυβέρνηση σε νομοσχέδιο που φέρνει στη βουλή προωθεί διάταξη 

(άρθρο119),που καθιστά τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών εργαλείο εφαρμογής 

της πολιτικής της. Συγκροτεί στα πλαίσια της “διαρκούς” επιμόρφωσης Ινστιτούτο 

επιστημονικών θεμάτων, που θα λειτουργεί στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ΠΣΦ. Με 

την συγκεκριμένη διάταξη δεν υπηρετείται η αναγκαία παρακολούθηση και αφομοίωση των 

εξελίξεων της επιστήμης και της τεχνολογίας, αλλά η αντιλαϊκή κατεύθυνση της ΕΕ και των 

κυβερνήσεων στο σύστημα της εκπαίδευσης. Οι φυσικοθεραπευτές για να αποκτήσουν τις 

γνώσεις που θα έπρεπε να αποκτούν στα πλαίσια των προπτυχιακών σπουδών, θα πρέπει 

να πληρώνουν αδρά.  

Ένα μέρος των φυσικοθεραπευτών δεν θα μπορεί να πάρει μέρος και να 

συγκεντρώσει τα απαραίτητα μόρια, με συνέπεια να διευρυνθεί η διαφοροποίηση μεταξύ 

των φυσικοθεραπευτών και να συνδεθεί σε αυτή τη φάση με τον περιορισμό των 

φυσικοθεραπευτικών πράξεων που μπορούν να εφαρμόσουν ή να είναι κριτήριο για τις 

συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ. Η άσκηση των φυσικοθεραπευτικών πράξεων θα εξαρτώνται 

δηλαδή από τη συγκέντρωση των μορίων. Αυτό δεν συνιστά ανεμπόδιστη γνώση για άλλους, 

αλλά για όσους αντέχει το πορτοφόλι. Με αυτόν τον τρόπο θα καλούνται συνεχώς οι 

συνάδελφοι να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να μπορούν να παραμένουν 

“ανταγωνιστικοί” στην εργασιακή ζούγκλα. Η ηγεσία του ΠΣΦ γίνεται και με αυτό το τρόπο 

εργαλείο διεύρυνσης της ανισότητας ανάμεσα στο κλάδο, όπως έγινε και εργαλείο αύξησης 

των πληρωμών των ασθενών για φυσικοθεραπείες και συνολικότερα εφαρμογής της 

πολιτικής εμπορευματοποίησης της υγείας. Για αυτούς που νοιάζεται, είναι για τα μεγάλα 

πορτοφόλια του κλάδου και όχι για τους άνεργους, τους μισθωτούς και για τους 

αυτοαπασχολούμενους που με το ζόρι τα βγάζουν πέρα.  

Καλούμε τη Γενική Συνέλευση και όλους τους συναδέλφους να απορρίψουν τις θέσεις 

της πλειοψηφίας του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου. Καμιά συμμετοχή του συλλόγου 

στους κρατικούς μηχανισμούς που υλοποιούν την αντιεκπαιδευτική πολιτική της 

κυβέρνησης. Μαζί με τους φοιτητές-σπουδαστές, με τα ταξικά σωματεία, να βάλουν εμπόδια 
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στην αντιλαϊκή εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης.  

Διεκδικούμε:  

o Σε κάθε επιστημονικό αντικείμενο να υπάρχει ένα και μοναδικό πτυχίο, 

πανεπιστημιακού επιπέδου. Ενιαία προγράμματα σπουδών ανά επιστημονικό 

αντικείμενο, που να υπηρετούν τις απαιτήσεις της επιστήμης, της τεχνολογίας, τις 

ανάγκες του λαού και όχι των μονοπωλίων. 

o Το πτυχίο να είναι η μοναδική προϋπόθεση για την πλήρη πρόσβαση στο 

επάγγελμα και να εμπεριέχεται σε αυτό όλη η απαραίτητη γνώση για την 

κατανόηση και αφομοίωση του επιστημονικού αντικειμένου και για την άσκηση 

του αντίστοιχου επαγγέλματος. Κατάργηση των διδάκτρων σε όλα τα 

μεταπτυχιακά προγράμματα και στα σεμινάρια. Ούτε σκέψη για δίδακτρα στις 

προπτυχιακές σπουδές.  

o Η ανάγκη των φυσικοθεραπευτών να παρακολουθούν τις εξελίξεις της επιστήμης 

τους, τις νέες εφαρμογές και τεχνολογίες, να εξασφαλίζεται με ευθύνη του 

κράτους και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Να μην αποτελεί ατομική υπόθεση με 

το κυνήγι των πανάκριβων πιστοποιητικών. Να εξασφαλίζεται η πρόσβαση όλων 

στη νέα γνώση. Τα ερευνητικά αποτελέσματα να αξιοποιούνται για τους ασθενείς 

άμεσα και δωρεάν μέσα από το κρατικό σύστημα υγείας-πρόνοιας. 

o Όχι στην κατηγοριοποίηση ιδρυμάτων, πτυχίων και αποφοίτων, που διευρύνεται 

σήμερα με τα διετή και μονοετή προγράμματα σπουδών. 

o Εξίσωση των πτυχίων των αποφοίτων φυσικοθεραπευτών ΤΕΙ-Πανεπιστημίων. 

Αναβαθμισμένα, σύγχρονα συγγράμματα που να ανταποκρίνονται στις σπουδές 

πανεπιστημιακού επιπέδου. Υποδομές σύγχρονες, εξοπλισμένες, για όλες τις 

σύγχρονες διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες. 

o Να μην προχωρήσουν οι συγχωνεύσεις Τμημάτων με ετερόκλητα αντικείμενα και 

αδιευκρίνιστα πεδία επαγγελματικής εφαρμογής. 

o Κατάργηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ιδρυμάτων. Έξω οι εταιρείες 

από τις σχολές. 

o Όχι στις συγχωνεύσεις που γίνονται με κριτήριο την εξοικονόμηση πόρων και 

οδηγούν σε συγκολλήσεις τμημάτων που δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. 

Γενναία αύξηση των δαπανών για την Παιδεία, αποκλειστικά από τον κρατικό 

προϋπολογισμό, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές 

ανάγκες όλων των Ιδρυμάτων. Άμεσες προκηρύξεις νέων θέσεων ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ 

που απαιτούνται για την ποιοτική διδασκαλία και έρευνα. 

 

 

 https://www.psf.org.gr/psf-news-5863.htm 

 

 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-5863.htm


 

 

16 

Νέα Περιφερειακών Τμημάτων 

Περιφερειακό Τμήμα Αττικής 

 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων του Π.Σ.Φ. για εκπαιδευτικά ζητήματα 

με τη συμμετοχή του Π.Τ. Αττικής  

Έκτακτη Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων του Π.Σ.Φ. για εκπαιδευτικά 

ζητήματα πραγματοποιήθηκε τον προηγούμενο μήνα με τη συμμετοχή του Π.Τ. Αττικής. Από 

το Π.Τ. Αττικής συμμετείχαν  οι:  

Μπουρνουσούζης Ελευθέριος, Λεωτσάκος Γεώργιος, Κέντρου Ευαγγελία,Παπατσίμπας 

Βασίλειος, Σταθόπουλος Σταύρος, Χάλαρη Ευθυμία (Έφη), Ασμάνης Στράτος, Μαρμαράς 

Ιωάννης, Μιλτσακάκης Χρήστος, Αποστολοπούλου Ουρανία. 

Η πανεπιστημιοποίηση των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας, η αντιστοίχιση των πτυχίων 

από ΤΕ σε ΠΕ, τα νέα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών, η σύσταση του Ινστιτούτου 

Επιστημονικών Φυσικοθεραπευτικών Θεμάτων, η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση 

των φυσικοθεραπευτών, η επικαιροποίηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων, η αναχαίτιση 

των διεκδικήσεων από άλλους επιστημονικούς χώρους και η επαγγελματική εκπαίδευση των 

βοηθών, αποτέλεσαν τα αντικείμενα συζήτησης της συνέλευσης.Ένας μεγάλος όγκος 

ενημερωτικών εισηγήσεων κατατέθηκε από τους μετέχοντες στη συνέλευση, (αντιπρόσωποι, 

Κ.Δ.Σ. και ακαδημαϊκοί), ώστε να γίνουν βάσεις διαβούλευσης και μορφοποίησης της 

στρατηγικής του Π.Σ.Φ. 

 

2η Εκπαιδευτική Ημερίδα ΕΤ Νευρολογικής Φυσικοθεραπείας  Ψυχοπαθολογία 

των ασθενών με Νευρολογικές Παθήσεις: Φυσικοθεραπευτική Προσέγγιση.  

 

Πραγματοποιήθηκε η 2η εκπαιδευτική ημερίδα που συνδιοργάνωσε το Επιστημονικό 

Τμήμα της Νευρολογικής Φυσικοθεραπείας του Π.Σ.Φ.-ΝΠΔΔ  με τη Β’ Νευρολογική Κλινική 

της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο νοσοκομείο 

ΑΤΤΙΚΟ. 

Καθηγητές και έγκριτοι επιστήμονες από τη Β’ Ψυχιατρική Κλινική και τη Β΄ 

Νευρολογική  Κλινική του ΕΚΠΑ  ανέλυσαν τη ψυχοπαθολογία του νευρολογικού ασθενή, 
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ενώ αξιόλογοι φυσικοθεραπευτές με γνώση του θέματος παρουσίασαν τους τρόπους 

φυσικοθεραπευτικής προσέγγισης. 

Η κλινική διαχείριση των νευρολογικών διαταραχών δεν εξαρτάται μόνο από την 

αξιολόγηση των αισθητικών ή κινητικών διαταραχών και την επιλογή τεχνικής νευρομυϊκής 

επανεκπαίδευσης. 

Στους ασθενείς με νευρολογικές παθήσεις συνυπάρχουν και  διαταραχές των ψυχικών 

λειτουργιών, που μπορεί να εκδηλώνονται ως άγχος, κατάθλιψη, χρόνια κόπωση, οργανικό 

ψυχοσύνδρομο ή με διάχυτα σωματικά ενοχλήματα όπως πόνος. Οι ψυχοπαθολογικές 

εκδηλώσεις  δυσχεραίνουν τη διαδικασία αποκατάστασης και χρήζουν ιδιαίτερης 

φυσικοθεραπευτικής προσέγγισης. 

Ο Φυσικοθεραπευτής οφείλει να γνωρίζει και να αναγνωρίζει τα  συμπτώματα καθώς 

και τις πρώιμες εκδηλώσεις αυτών, ώστε να προσεγγίσει κατάλληλα τον ασθενή,  να 

σχεδιάσει το θεραπευτικό πρόγραμμα ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενή και  να 

ενημερώνει την οικογένεια του ασθενή για να απευθυνθεί άμεσα στο θεράποντα ιατρό. 

 

 

Εκδηλώσεις Ενημέρωσης στα ΚΑΠΗ του Δήμου Αιγάλεω από το Επιστημονικό 

Τμήμα Γηριατρικής Φυσικοθεραπείας και το Περιφερειακό τμήμα Αττικής του 

Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών  

Το Περιφερειακό Τμήμα Αττικής του ΠΣΦ-ΝΠΔΔ σε συνεργασία με το ΕΤ Γηριατρικής 

Φυσικοθεραπείας διοργάνωσε σειρά εκδηλώσεων ενημέρωσης των ηλικιωμένων για την 

«Πρόληψη των Πτώσεων» στα ΚΑΠΗ του δήμου σε συνεργασία με το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου 

Αιγάλεω. 

Οι πτώσεις αποτελούν ένα μεγάλο πρόβλημα καθώς 1 στους 3 ηλικιωμένους θα 

βιώσει μια πτώση μέσα στο διάστημα ενός έτους. Μία πτώση μπορεί να προκαλέσει από 

έναν απλό τραυματισμός έως τον θάνατο. Ακόμα και όταν μια πτώση δεν προκαλέσει 

σοβαρό τραυματισμό θα δημιουργήσει στον ηλικιωμένο και στο οικείο περιβάλλον του τον 

φόβο μια νέας πτώσης. Έτσι οδηγείται σε περιορισμό των δραστηριοτήτων με συνέπεια 

εξάρτηση από την οικογένεια ή κάποιον φροντιστή, την αύξηση της νοσηρότητας, εμφάνιση 

ή επιδείνωση της κατάθλιψης και κατά συνέπεια την απώλεια της ανεξαρτησίας τους. Όλα 

αυτά αυξάνουν το ατομικό και δημόσιο κόστος της υγείας. 

Με γνώμονα τη φροντίδα της δημόσιας υγείας το ΠΤ Αττικής και το ΕΤ Γηριατρικής 

Φυσικοθεραπείας ανταποκρίθηκαν στο αίτημα του ΚΕΠ Υγείας Αιγάλεω για ενημέρωση των 

ηλικιωμένων διοργανώνοντας εκδηλώσεις ενημέρωσης σε κάθε δομή ΚΑΠΗ του δήμου. 
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Ακολουθεί το πρόγραμμα των εκδηλώσεων : 

1ο   ΚΑΠΗ    20/3        Θηβών και Μοσχονησίων 

3ο  ΚΑΠΗ     27/3         Δελφών 49 

4ο  ΚΑΠΗ     29/3         Κεφαλληνίας 30 

2ο  ΚΑΠΗ     3/4           Θεσσαλονίκης και Καποδιστρίου 

5ο  ΚΑΠΗ    10/4          Ταϋγέτου και Παπαρρηγοπούλου 

6ο  ΚΑΠΗ    17/4           Μεσολογγίου 3 

Μετά την ενημέρωση ακολουθούν δοκιμασίες αξιολόγησης του κινδύνου πτώσης για 

όσους το επιθυμούν και οι φυσικοθεραπευτές που θα συμμετέχουν στη δράση θα δώσουν 

εξατομικευμένες οδηγίες ανάλογα με τα αποτελέσματα των δοκιμασιών.       

Σημειώνεται ότι, οι Εκδηλώσεις Ενημέρωσης είναι δωρεάν, στα πλαίσια δράσεων 

αλληλεγγύης του Π.Τ. Αττικής. 

 

Ημερίδα του Επιστημονικού τμήματος «Φυσικοθεραπεία στην Ψυχική Υγεία»  

 

Το Επιστημονικό τμήμα «Φυσικοθεραπεία στην Ψυχική Υγεία» του Π.Σ.Φ.- Ν.Π.Δ.Δ., 

πιστό στους στόχους & σκοπούς του, για επαρκή πληροφόρηση των φυσικοθεραπευτών, 

των υπολοίπων επαγγελματιών ψυχικής υγείας αλλά και του ευρύ κοινού για τον ρόλο της 

φυσικοθεραπευτικής επιστήμης στην αντιμετώπιση των ψυχικών νόσων, διοργάνωσε την 2η 

εκπαιδευτική ημερίδα με αντικείμενο την «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΓΧΩΔΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ», στα πλαίσια της σειράς 

επιστημονικών εκδηλώσεων με γενικότερη θεματολογία: «Όταν η φυσικοθεραπεία 

συνάντησε την ψυχική υγεία» . 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός» για πρώτη φορά στην 

Ελλάδα. 

 

Τρία νέα Σεμινάρια Εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ  
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Με μεγάλη επιτυχία και σημαντική προσέλευση πραγματοποιήθηκαν τρεις επιπλέον 

εκπαιδεύσεις, Φυσικοθεραπευτών, στα αντικείμενα της ΚΑΡΠΑ, αντιμετώπισης τραύματος 

καθώς και παθολογικών περιστατικών στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ. 

 

Περιφερειακό Τμήμα Κορινθίας 

 

 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 17/3/19  

Πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση του Π.Τ. Κορινθίας, στο πλαίσιο της 

οποίας εγκρίθηκε ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του 2018. Επίσης, έγινε 

ενημέρωση σε θέματα εκπαίδευσης, όπως την ισοτιμία πτυχίων αποφοίτων ΤΕΙ και ΑΕΙ, τη 

δια βίου μάθηση, τα δίχρονα προγράμματα σπουδών στα πανεπιστήμια που θα αφορούν 

ειδικότητες βοηθών φυσικοθεραπείας κλπ. 

 

 Περιφερειακό Τμήμα Μεσσηνίας και Λακωνίας 

 

Ημερίδα, με θέμα « Οξείες Συνδεσμικές Κακώσεις Γόνατος, σε αγροτικές περιοχές. 

Πρόληψη & αντιμετώπιση  

Η Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας, διοργάνωσε ορθοπεδική ημερίδα, με θέμα « 

Οξείες Συνδεσμικές Κακώσεις Γόνατος, σε αγροτικές περιοχές. Πρόληψη & 

αντιμετώπιση», την οποία παρακολούθησε πλήθος κόσμος, ενώ ακολούθησε 

εποικοδομητικός διάλογος για επιπλέον πληροφόρηση.  

 

Περιφερειακό Τμήμα Λέσβου, Χίου και Σάμου  

 

Ψήφισμα για την απώλεια της Ζαρκάδη Αντωνίας-Γεωργίας  

Η Διοικούσα επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος Λέσβου Χίου Σάμου του ΠΣΦ-

Ν.Π.Δ.Δ μετά το θλιβερό άγγελμα του πρόωρου θανάτου της αγαπητής συναδέλφου 

ΖΑΡΚΑΔΗ ΑΝΤΩΝΙΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΑΣ συνεδρίασε έκτακτα και αποφάσισε ομόφωνα: 



 

 

20 

1) Στην εξόδιο ακολουθία της εκλιπούσης να ενημερωθούν και να παραβρεθούν 

συνάδελφοι από τον νομό Σάμου εκπροσωπώντας το Περιφερειακό Τμήμα 

Λέσβου Χίου Σάμου 

2) Να κατατεθεί στεφάνι εκ μέρους του ΠΤ Λέσβου Χίου Σάμου 

3) Να εκφρασθούν τα συλλυπητήρια  και η μεγάλη θλίψη όλων των μελών της 

Διοικούσας επιτροπής στους οικείους της 

4) Να δημοσιοποιηθεί το παρόν ψήφισμα στον Τοπικό τύπο της Σάμου και να 

αποδοθεί  στην οικογένεια της 

 

Περιφερειακό Τμήμα Φθιώτιδας, Φωκίδας, Βοιωτίας και Ευρυτανίας 

 

Σεμινάριο πρώτων βοηθειών ΕΚΑΒ  

  

Σε συνεργασία με τους εκπαιδευτές του ΕΚΑΒ, πραγματοποιήθηκε το πρώτο σεμινάριο 

πρώτων βοηθειών , στο οποίο και συμμετείχαν 19  φυσικοθεραπευτές. Όπως ενημέρωσε το 

Π.Τ θα ακολουθήσει ακόμα ένα σεμινάριο για τους συναδέλφους που, λόγο υποχρεώσεων 

δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν. 

 

Περιφερειακό Τμήμα Αχαΐας και Ηλείας 

 

Εκπαιδευτικά προγράμματα Πρώτων Βοηθειών  

Με στόχο την ακόμη πληρέστερη ενημέρωση των μελών του το ΠΤ Αχαΐας και Ηλείας 

υλοποίησε δύο σημαντικά εκπαιδευτικά προγράμματα:   

1. “ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ” 

Υλοποιήθηκε από πιστοποιημένους Εκπαιδευτές του Γερμανικού Ερυθρού Σταυρού 

και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με ειδικότητα “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ και 

CPR/AED” του Τμήματος Εκπαίδευσης του Τομέα Σαμαρειτών, Διασωστών και 

Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. 

Οι εκπαιδευόμενοι μετά τη θεωρητική και πρακτική τους εξάσκηση, απέκτησαν 

Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού το οποίο ισχύει για πέντε 

χρόνια με πιστοποίηση ISO. 
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2. “ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΙΣΤΗ (BLS/AED)” 

Υλοποιήθηκε και αυτό όπως και το προηγούμενο από πιστοποιημένους Εκπαιδευτές 

του Γερμανικού Ερυθρού Σταυρού και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με 

ειδικότητα “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ και CPR/AED” . 

Τόσο στο εν λόγω Πρόγραμμα, όσο και σε όλα τα Προγράμματα Εκπαίδευσης του 

Τομέα Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 

εφαρμόζεται σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008, το οποίο τελεί υπό τον έλεγχο 

του διεθνούς φορέα πιστοποίησης ποιότητας Lloyd's Register LRQA. 

 

Περιφερειακό Τμήμα Ευβοίας  

 

Ημερίδα ΕΤΠΦ Π.Σ.Φ. με θέμα «Εργονομία και παιδί. Ο ρόλος της 

Φυσικοθεραπείας» 

 

     Το Επιστημονικό Τμήμα Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας (Ε.Τ.Π.Φ.) του Πανελληνίου 

Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.),  υπό την αιγίδα του Π.Σ.Φ. και του  Περιφερειακού 

Τμήματος (Π.Τ.) Ευβοίας του Π.Σ.Φ., υλοποίησε Ημερίδα ανοιχτή για το ευρύ κοινό με θέμα: 

«Εργονομία και παιδί - Ο Ρόλος της Φυσικοθεραπείας», ώστε, αφενός, 

να   ευαισθητοποιήσει την τοπική κοινότητα επί ζητημάτων εργονομίας των   παιδιών και 

των οικογενειών τους και, αφετέρου, να αναδείξει καλές πρακτικές στο πεδίο της πρόληψης 

και προαγωγής της υγείας στα πλαίσια της ενημέρωσης και εκπαίδευσης. 
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Εκπαιδευτικά Θέματα 

Πρόγραμμα δια βίου εκπαίδευσης και συνεχιζόμενης επαγγελματικής 

εξέλιξης «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ MANUAL THERAPY»  

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Π.Σ.Φ .Manual Therapy OMT-GREECE, ανακοίνωσε την 

έναρξη νέου κύκλου σεμιναρίων στην Αθήνα. 

Το 1ο Σεμινάριο "Βασικό Άνω Άκρο" θα πραγματοποιηθεί στις 10,11,& 12 Μαΐου 

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. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μόνο ηλεκτρονικά, 

συμπληρώνοντας την φόρμα που βρίσκεται στη περιοχή των μελών. Κατά την είσοδό σας 

(login) στη περιοχή μελών (https://psf.org.gr/login), θα επιλέξετε στο δεξί τμήμα του menu 

επιλογών, τον σύνδεσμο «Υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα Εκπαίδευση στο Manual 

Therapy». 

Θα ακολουθήσει ενημέρωση για το χώρο που θα διεξαχθεί το μάθημα. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Συλλόγου μας είναι επίσημα αναγνωρισμένο από την 

Παγκόσμια Ομοσπονδία Manual Therapy (IFOMPT). 

Επιλέξτε εδώ για να δείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα (PDF) 

Περισσότερες πληροφορίες στη γραμματεία του συλλόγου. 

Σελίδα ΕΤ Manual Therapy :  https://psf.org.gr/omt 

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

 

2η Εκπαιδευτική Ημερίδα: Ψυχοπαθολογία ασθενών με νευρολογικές 

παθήσεις- Φυσικοθεραπευτική Προσέγγιση  

 

Το Επιστημονικό Τμήμα «Νευρολογική Φυσικοθεραπεία» του Πανελλήνιου Συλλόγου 

https://psf.org.gr/login
https://psf.org.gr/files_upload/psf/ManualTherapy2019.pdf
https://psf.org.gr/omt
https://www.psf.org.gr/psf-news-5862.htm
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Φυσικοθεραπείας (Π.Σ.Φ.) συνεχίζοντας την προσπάθεια του για την ενημέρωση των μελών 

του σχετικά με τις νεότερες εξελίξεις στον τομέα της Νευρολογικής Φυσικοθεραπείας, συν-

διοργάνωσε την 2η Επιστημονική Ημερίδα του με τη Β’ Νευρολογική Κλινική της Ιατρικής 

Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) στο αμφιθέατρο του 

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» με θέμα «Ψυχοπαθολογία των ασθενών με 

Νευρολογικές Παθήσεις: Φυσικοθεραπευτική Προσέγγιση». Θέμα σύγχρονο και ιδιαίτερα 

χρήσιμο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ασθενών με νευρολογικές παθήσεις. 

Στους ασθενείς με νευρολογικές παθήσεις συνυπάρχουν και διαταραχές των ψυχικών 

λειτουργιών, που μπορεί να εκδηλώνονται ως άγχος, κατάθλιψη, χρόνια κόπωση, οργανικό 

ψυχοσύνδρομο ή με διάχυτα σωματικά ενοχλήματα όπως πόνος. Οι ψυχοπαθολογικές 

εκδηλώσεις δυσχεραίνουν τη διαδικασία αποκατάστασης και χρήζουν ιδιαίτερης 

φυσικοθεραπευτικής προσέγγισης. Ο Φυσικοθεραπευτής οφείλει να γνωρίζει και να 

αναγνωρίζει τα συμπτώματα καθώς και τις πρώιμες εκδηλώσεις αυτών, ώστε να προσεγγίσει 

κατάλληλα τον ασθενή, να σχεδιάσει το θεραπευτικό πρόγραμμα ανάλογα με τις ανάγκες 

του ασθενή και να ενημερώνει την οικογένεια του ασθενή για να απευθυνθεί άμεσα στο 

θεράποντα ιατρό. 

Έγκριτοι Ψυχίατροι και Νευρολόγοι ανέπτυξαν θέματα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και οι 

φυσικοθεραπευτές παρουσίασαν τους τρόπους της  φυσικοθεραπευτικής προσέγγισης μέσω 

της εφαρμογής και της θεραπευτικής άσκησης. 

Στην ημερίδα απηύθυναν χαιρετισμό εκτός από τους καθηγητές της Β’ Ψυχιατρικής 

Κλινικής και της Β΄ Νευρολογικής  Κλινική του ΕΚΠΑ και ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος 

Λυμπερίδης, ο Πρόεδρος του Π.Τ Αττικής Λευτέρης Μπουρνουσούζης. 

Παραβρέθηκαν επίσης ο Β΄ Αντιπρόεδρος του Π.Σ.Φ Γιάννης Μαρμαράς, ο Γενικός 

Ταμίας Χρήστος Μιλτσακάκης , η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Π.Τ Αττικής Έφη Χάλαρη, 

ο Ταμίας του Π.Τ Αττικής Βασίλης Παπατσίμπας που είναι και μέλος της Σ.Ε του Ε.Τ 

Νευρολογικής Φυσικοθεραπείας, ο οργανωτικός Γραμματέας του Π.Τ Αττικής και ομιλητής 

στην ημερίδα Σταύρος Σταθόπουλος. 

Την ημερίδα παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πολλοί φυσικοθεραπευτές και 

φοιτητές. 

Ο χαιρετισμός του Προέδρου του Π.Σ.Φ. 

Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που χαιρετίζω τις εργασίες της 2ης Εκπαιδευτικής 

Ημερίδας του Επιστημονικού Τμήματος Νευρολογικής Φυσικοθεραπείας που 

διοργανώνεται σε συνεργασία με τη Β’ Νευρολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του 

Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου «Ψυχοπαθολογία των ασθενών με 

Νευρολογικές Παθήσεις- Φυσικοθεραπευτική Προσέγγιση και ο ρόλος της 
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θεραπευτικής άσκησης» 

Η κλινική διαχείριση των νευρολογικών διαταραχών δεν εξαρτάται μόνο από την 

αξιολόγηση των αισθητικών ή κινητικών διαταραχών και την επιλογή τεχνικής 

νευρομυϊκής επανεκπαίδευσης. 

Στους ασθενείς με νευρολογικές παθήσεις συνυπάρχουν και διαταραχές των ψυχικών 

λειτουργιών, που μπορεί να εκδηλώνονται ως άγχος, κατάθλιψη, χρόνια κόπωση, 

οργανικό ψυχοσύνδρομο ή με διάχυτα σωματικά ενοχλήματα όπως πόνος. 

Οι ψυχοπαθολογικές εκδηλώσεις  δυσχεραίνουν τη διαδικασία αποκατάστασης και 

χρήζουν ιδιαίτερης φυσικοθεραπευτικής προσέγγισης μέσω και της θεραπευτικής 

άσκησης. 

Ο Φυσικοθεραπευτής οφείλει να γνωρίζει και να αναγνωρίζει τα  συμπτώματα, για να 

σχεδιάσει το θεραπευτικό πρόγραμμα ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενή και  να 

ενημερώνει την οικογένεια του ασθενή για να απευθυνθεί άμεσα στο θεράποντα 

ιατρό. 

Καθηγητές και έγκριτοι επιστήμονες από τη Β’ Ψυχιατρική Κλινική και τη Β΄ 

Νευρολογική  Κλινική του ΕΚΠΑ  θα αναλύσουν τη ψυχοπαθολογία του νευρολογικού 

ασθενή, ενώ αξιόλογοι φυσικοθεραπευτές, με γνώση του θέματος, θα παρουσιάσουν 

τους τρόπους φυσικοθεραπευτικής προσέγγισης μέσω της εφαρμογής της 

θεραπευτικής άσκησης. 

Πιστεύω ότι θα αποδειχτεί για άλλη μια φορά η σπουδαιότητα της διεπιστημονικής 

συνεργασίας και ο σημαντικός ρόλος του φυσικοθεραπευτή που πρέπει να γνωρίζει 

,πρέπει να αποκτά περισσότερες γνώσεις για να μπορεί να προσεγγίζει με μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα τον ασθενή. 

Ο στόχος του πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών για την θεσμοθέτηση του 

πλαισίου της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εξέλιξης των φυσικοθεραπευτών έγινε 

πράξη με την πρόσφατη ψήφιση στην βουλή του άρθρου 119 του Νόμου 4600: 

«Αρμοδιότητες του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) σε θέματα 

επαγγελματικής επιμόρφωσης των φυσικοθεραπευτών - Ινστιτούτο Επιστημονικών 

Θεμάτων του Π.Σ.Φ.» κατά τα πρότυπα του ιατρικού και οδοντιατρικού συλλόγου. 

ΘΑ πρέπει ο Π.Σ.Φ. να επιταχύνει τις διαδικασίες για να στηθεί όλο αυτό το πλαίσιο με 

ιδιαίτερο βάρος και στα Επιστημονικά Τμήματα του Π.Σ.Φ και σε συνεργασία με τα 

τμήματα φυσικοθεραπείας. 

Το πρώτο βήμα αυτής της συνεργασίας έγινε στις 2 και 3 Μαρτίου με την 
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πραγματοποίηση της έκτακτης Γ.Σ.Α για εκπαιδευτικά θέματα. 

Ο Π.Σ.Φ. έχει θέσει σαν στόχο της συνεχή επιστημονική εξέλιξη των μελών του, γιατί 

μέσω αυτής της διαδικασίας γινόμαστε χρησιμότεροι στην κοινωνία και 

ποιοτικότεροι στις υπηρεσίες υγείας που προσφέρουμε. 

Τελειώνοντας θέλω να αναφερθώ και σε ένα επίκαιρο θέμα που αφορά την εφαρμογή 

της θεραπευτικής άσκησης από επαγγελματίες που δεν αποτελούν επαγγελματίες 

υγείας. 

Η θεραπευτική άσκηση, δηλαδή  η θεραπεία,  προϋποθέτει νόσημα και επίσης 

προϋποθέτει επαγγελματία υγείας για να την ασκήσει. 

Αν δεν σεβαστούμε τα διακριτά όρια του υγιή  και του ασθενή και αν δεν σεβαστούμε 

τα διακριτά όρια στα επαγγελματικά δικαιώματα , θα γίνουμε επικίνδυνοι για την 

δημόσια υγεία. 

Το τελευταίο το αναφέρω με πλήρη επίγνωση του λόγου μου. 

Καλή επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας. 
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Προκήρυξη Μεταπτυχιακού Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Παιδαγωγικό 

Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  

  

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα δέχεται 

αιτήσεις, από 6 έως και 26 Μαΐου 2019, για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, 

στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Συμβουλευτική Ψυχολογία & 

Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία». 

Πρόκειται για ένα διετές εντατικό ΠΜΣ (150 μονάδες ECTS) με δύο υποχρεωτικές 

κατευθύνσεις: 

 Συμβουλευτική στην Ψυχική Υγεία/ Ψυχοθεραπεία 

 Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση/ Σχολική Συμβουλευτική 

Το πρόγραμμα βασίζεται στην «Συνθετική Προσέγγιση» με έναν ισχυρό «Υπαρξιακό» και 

«Πολιτισμικό/ Πολυπολιτισμικό» προσανατολισμό, εστιασμένο στην Ειδική 

Αγωγή/ Εκπαίδευση και την Ψυχική Υγεία, με έμφαση στα ΑΜΕΑ και τα Άτομα Μειονοτήτων. 

Η εκπαίδευση γίνεται σε πέντε επίπεδα: 

α)  Βιωματικό επίπεδο : 40 ώρες (ένα έτος: 1 ώρα/εβδομάδα)  «Ατομικής 

Συμβουλευτικής» προσωπικά για τον/την κάθε φοιτητή/τρια και 60 ώρες (ένα έτος: 1,5 

ώρα/εβδομάδα) «Ομαδικής Συμβουλευτικής»,  

β) Θεωρητικό επίπεδο : 10 θεωρητικά μαθήματα στον χώρο της «Συμβουλευτικής», 

γ)  Εργαστηριακό επίπεδο : 3 εργαστηριακά μαθήματα «Τεχνικών Συμβουλευτικής 

Παρέμβασης» και σειρά εντατικών εξειδικευμένων «Σεμιναρίων Συμβουλευτικής» 

εφαρμοσμένου-εργαστηριακού χαρακτήρα, 

δ) Ερευνητικό επίπεδο : 2 μαθήματα στις «Ποσοτικές και Ποιοτικές Μεθόδους 

Έρευνας» και «Διπλωματική Εργασία», 

ε)  Πρακτικό επίπεδο : 1210 ώρες «Πρακτικής Άσκησης» με 110 ώρες «Ατομικής & 

Ομαδικής Εποπτείας» ή στην περίπτωση μη εκπόνησης διπλωματικής εργασίας 1620 

ώρες «Πρακτικής Άσκησης» με εκατόν είκοσι 120 ώρες «Ατομικής και Ομαδικής 

Εποπτείας».  
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Επιστημονικά Θέματα 

The 13th World Congress on Controversies in Neurology, April 4-7, 2019, 

MADRID, SPAIN  

 

Με διακεκριμένους ομιλητές και επιστήμονες από όλο τον κόσμο πρόκειται να διεξαχθεί 

στην Μαδρίτη το 13ο Παγκόσμιο Συνέδριο για τις διαταραχές στην Νευρολογία, όπου και 

πρόκειται να παρουσιαστούν όλες οι νεότερες εξελίξεις για την νόσο.  

 Scientific Program  

 

1o Φεστιβάλ Υγείας Τμημάτων Φυσικοθεραπείας & Οπτικής και 

Οπτομετρίας - ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 27 & 28 Μαρτίου 2019  

 

Με θέμα «Η πρόληψη είναι καλύτερη από την θεραπεία» «Κάλλιον το προλαμβάνειν ή 

το θεραπεύειν…» πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία το 1ο Φεστιβάλ Υγείας των 

Τμημάτων Φυσικοθεραπείας & Οπτικής και Οπτομετρίας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος. Στο 

πλαίσιο του Φεστιβάλ αναλύθηκαν σειρά θεμάτων που επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής 

των ανθρώπων, όπως το τσιγάρο, αλλά και εχθροί που την απειλούν όπως ο σακχαρώδης 

διαβήτης, η αρτηριακή πίεση, ενώ αναδείχθηκε και ο ρόλος των φυσικοθεραπευτών στην 

διατήρησης της καλής υγείας.  

 1ο Φεστιβάλ Υγείας ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας  

 

2ο Συνέδριο Αθλητικών Κακώσεων της ΠΑΕ ΑΕΚ  

 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 2η Επιστημονική Ημερίδα για τις Αθλητικές Κακώσεις της 

ΠΑΕ ΑΕΚ στο χώρο εκδηλώσεων του σταδίου ΟΑΚΑ, με κύριο αντικείμενο μελέτης τον 

δύσκολο αθλητικό τραυματισμό στον πρόσθιο χιαστό. 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών κατόπιν σχετικού αιτήματος, χορήγησε 

την αιγίδα για τη διοργάνωση της ημερίδας με θέμα: «Θλάσεις οπίσθιων μηριαίων- από την 

έρευνα στην κλινική πρακτική», το επιστημονικό πρόγραμμα της οποίας πληροί τα ποιοτικά 

κριτήρια που έχει θεσπίσει και χαρακτηρίζουν τις επιστημονικές εκδηλώσεις του Πανελλήνιου 

Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. 

http://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/21032019_00305370015531628691df47034.pdf
http://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/27032019_014722100155368376428d0ae88.pdf
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Ομιλητές στην Επιστημονική εκδήλωση εξαίρετοι φυσικοθεραπευτές όπου 

επεσήμαναν τον σπουδαίο ρόλο του φυσικοθεραπευτή και της διεπιστημονικής συνεργασίας. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και απεύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ. κ. 

Πέτρος Λυμπερίδης. 

Παραβρέθηκαν στηρίζοντας της εκδήλωση η Συντονιστική Επιτροπή του ΕΤΑΦ, 

καθώς ο Συντονιστής του ΕΤΑΦ κ. Αντώνης Δούκας απεύθυνε χαιρετισμό, ο Πρόεδρος του 

Π.Τ  Αττικής και υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων του Π.Σ.Φ. κ. Λευτέρης Μπουρνουσούζης. 

Από την πλευρά των Ελλήνων Φυσικοθεραπευτών ομιλητές στην εκδήλωση ήταν οι 

καθηγητές η κα. Ελένη Καπρέλλη και ο κ. Κώστας Φουσέκης που συμμετέχουν στην 

Επιστημονική Επιτροπή του προγράμματος Αθλητικού Φυσικοιθεραπευτή της  IFSPT και 

διδάσκουν στο πρόγραμμα και οι κ.κ. Κεκελέκης Αυξέντιος, Σταθάς Γιάννης, καθώς και η 

Καθηγήτρια του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΠΑ.Δ.Α κα. Γεωργία Πέττα. 

Η Επιστημονική εκδήλωση ήταν υψηλού επιπέδου καθώς συμμετείχαν εκτός από τους 

εξαίρετους Έλληνες Επιστήμονες και ξένοι Γιατροί και φυσικοθεραπευτές. 

Ο χαιρετισμός του Προέδρου του Π.Σ.Φ 

Νιώθω ιδιαίτερη χαρά που παρευρίσκομαι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην 

διημερίδα που διοργανώνει η ΠΑΕ ΑΕΚ, σε συνεργασία με τον Ατρόμητο Αθηνών, την 

Μπαρτσελόνα και την Μίντλεσμπρο,  με θέμα « τον τραυματισμό του πρόσθιου 

χιαστού» και επίσης ιδιαίτερη χαρά που χαιρετίζω αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα 

επιστημονική εκδήλωση που διοργανώνεται με μεράκι από ανθρώπους που αγαπούν 

τον αθλητισμό, από επιστήμονες που έχουν σκοπό να προσφέρουν τα μέγιστα στον 

Επαγγελματία Αθλητή . 

Αυτή η διημερίδα με διεθνή συμμετοχή, με προσκεκλημένους ομιλητές που αποτελούν 

την Ευρωπαϊκή αφρόκρεμα (ας μου επιτραπεί η έκφραση)  αλλά και με συμμετοχή 

Ελλήνων επιστημόνων από το χώρο της αποκατάστασης, που αποτελούν υπόδειγμα 

για τα Ελληνικά δεδομένα, έρχεται να προσδώσει νέα δεδομένα στο χώρο και να 

ανεβάσει τον πήχη πολύ ψηλά. 

Πιστεύω ότι η διημερίδα θα αποτελέσει την αφορμή για να διοργανωθούν ανάλογες 

επιστημονικές εκδηλώσεις και από άλλα αθλητικά σωματεία. 

Γνωρίζουμε όλοι ότι  μετά από έναν μυϊκό τραυματισμό και μετά τις παρεμβάσεις του 

Ιατρικού επιτελείου, παρεμβαίνει με τη σειρά του ο φυσικοθεραπευτής προκειμένου να 

ξαναχτίσει το μυϊκό σύστημα του αθλητή , να βελτιώσει ισορροπία και 

ιδιοδεκτικότητα για να μπορέσει ο ανθρώπινος οργανισμός να ανταποκριθεί στις 

υψηλές απαιτήσεις του αθλήματος. 
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Αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον η διεπιστημονική συνεργασία και πιστεύω , ότι στην 

παρούσα διημερίδα θα αποδειχτεί για άλλη μια φορά το πόσο σημαντική είναι αυτή 

συνεργασία, μέσα από ένα αυστηρά οριοθετημένο πλαίσιο για τον κάθε εμπλεκόμενο 

επιστήμονα, τον Γιατρό, τον φυσικοθεραπευτή και τους άλλους ειδικούς,  προκειμένου 

να επανέλθει ο ποδοσφαιριστής  στα γήπεδα για να έχει την μέγιστη απόδοση μετά 

από ένα τραυματισμό του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου, που για όλους τους αθλητές 

αποτελεί «φόβο και τρόμο». 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών στήριξε την περυσινή επιστημονική 

εκδήλωση, στηρίζει  την φετινή και θα στηρίξει οποιαδήποτε παρόμοια προσπάθεια 

στο μέλλον, που  έχει σκοπό την αναβάθμιση του επιστημονικού επιπέδου των 

Ελλήνων ειδικών του χώρου. 

Ειδικά για τους φυσικοθεραπευτές αυτό που έχω να δηλώσω είναι ότι αποτελούν την 

αφρόκρεμα του κλάδου και κάποιοι από αυτούς αποτελούν τον βασικό κορμό των 

συντελεστών του προγράμματος εξειδίκευσης αθλητικού φυσικοθεραπευτή 

της  IFSPT   (της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αθλητικής Φυσικοθεραπείας), ένα πρόγραμμα 

με αυστηρότατες προδιαγραφές που διεξάγεται με την συνδρομή του Αυστραλιανού 

Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και που οδηγεί στην απόκτηση προσόντων Αθλητικού 

φυσικοθεραπευτή παγκοσμίου αναγνώρισης. 

Η ευρεία αποδοχή που είχε το περυσινό πρώτο μέρος του προγράμματος,  μας 

υποχρεώνει στην διοργάνωση  για δεύτερη φορά στη χώρα μας (29/6, 30/6 και 1/7) 

του συγκεκριμένου  προγράμματος. 

Έτσι η Ελλάδα θα είναι από τις πρώτες χώρες στον κόσμο που διοργανώνουν αυτό το 

πρόγραμμα και που συντελείτε από τον Π.Σ.Φ σε συνεργασία με την IFSPT, καθώς η 

διοίκηση του Π.Σ.Φ. έχει θέσει ως στόχο την συνεχιζόμενη επιστημονική αναβάθμιση 

των μελών του. 

Με αυτές τις σκέψεις, εύχομαι στους συντελεστές να συνεχίσουν με την ίδια θέρμη και 

στο μέλλον, καθώς ανατρέχοντας στο πρόγραμμα, αποδεικνύεται ότι δικαιώνονται οι 

προσπάθειές τους. 

Χαιρετίζω λοιπόν την σημερινή διημερίδα και εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες 

της. 



 

 

31 

  
  

 
  



 

 

32 

  

 

 

 

 



 

 

33 

2ο Συνέδριο Εγκεφαλικών Βλαβών: Η Ολιστική Νευροψυχολογική 

Προσέγγιση  

 

Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας & Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων- 

ΕΛΕΠΑΠ, στα πλαίσια των 10 χρόνων λειτουργίας της Μονάδας Νευροψυχολογίας 

και Αποκατάστασης Εγκεφαλικών Βλαβών, προχώρησε στη διοργάνωση του 2nd Brain Injury 

Conference με θέμα: «The Holistic Neuropsychological Approach» (2ο Συνέδριο Εγκεφαλικών 

Βλαβών: Η Ολιστική Νευροψυχολογική Προσέγγιση).  

 

Διεθνώς αναγνωρισμένοι ομιλητές στον τομέα της Νευροψυχολογίας και της 

Ολιστικής Αποκατάστασης και επανένταξης: Dr. Yehuda Ben Yishay (USA), Dr. George 

Prigatano (USA), Dr. Ellen Daniels- Zide (USA), Dr. Dan Hoofien (Israel), Dr. Mathilde Chevignard 

(France), Dr. Barbara Wilson (U.K), Dr. Jaana Sarajuuri (Finland),  Dr. George Dellatolas (France), 

Dr. Fofi Konstantinidou (Cyprus), μαζί με καταξιωμένους Έλληνες επιστήμονες, παρουσίασαν 

τις θεραπευτικές προσεγγίσεις που εφαρμόζουν, τα αποτελέσματα και τις προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν στην αποκατάσταση και επανένταξη των ατόμων με επίκτητες εγκεφαλικές 

βλάβες, με ομιλίες, κλινικά παραδείγματα και αμφίδρομη με το ακροατήριο συζήτηση. 
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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 
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