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Μήνυμα Προέδρου 

 

Συνάδελφοι, 

Ο Οκτώβριος ήταν ένας μήνας που είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον κλάδο, 

καθώς συνεχίστηκαν οι επαφές της διοίκησης του Π.Σ.Φ με τις νέες ηγεσίες των 

Υπουργείων. 

Ιδιαίτερη χαρά για την διοίκηση του Π.Σ.Φ η συνάντηση με τον συνάδελφο Γιώργο 

Σταμάτη, Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της 

Φτώχειας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Σημαντική ήταν η συνάντηση με τον Υφυπουργό Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη, 

καθώς οι εκκρεμότητες και οι περισσότερες διεκδικήσεις αφορούν το Υπουργείο 

Υγείας. 

Μετά την πρώτη θετική απόφαση από το Πρωτοδικείο της Κοζάνης, για το 

επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας των Δ.Υ., η διεκδίκηση της 

χορήγησής του , αποκτά νέο ενδιαφέρον και περισσότερα επιχειρήματα. 

Πολύ δυσάρεστη ήταν η εξέλιξη που αφορά τις αναγνωρίσεις επαγγελματικών 

προσόντων στους αποφοίτους των κέντρων μεταλυκειακής εκπαίδευσης , καθώς 

το Υπουργείο Παιδείας φαίνεται να προωθεί την διευκόλυνση τους. 

Ο Π.Σ.Φ έχοντας στο πλευρό του και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία (ER-WCPT) 

θεωρεί ότι η επαγγελματική εξίσωση, υποβιβάζει την τριτοβάθμια εκπαίδευση και 

προκαλεί κινδύνους για την Δημόσια Υγεία. 

Ο Π.Σ.Φ αναζητά συμμαχίες με άλλους φορείς και επαγγελματικούς συλλόγους και 

θα εντείνει τις προσπάθειες του. 

Σε λίγες μέρες (29/11 ) ξεκινά το 29ο Επιστημονικό Συνέδριο του Π.Σ.Φ όπου θα 

μας τιμήσει η παρουσία της Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 

Φυσικοθεραπευτών (ER-WCPT), Mrs. Esther-Mary D'Arcy και της πρώην Προέδρου 

της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Φυσικοθεραπευτών(WCPT) Mrs Marilyn Moffat 

Επίσης το συνέδριο θα πλαισιώσουν πολλοί ακόμη αξιόλογοι Έλληνες και ξένοι 
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ομιλητές. 

Στα πλαίσια του συνεδρίου και συγκεκριμένα το Σάββατο 30/11 και ώρα 13:30 

στην Αίθουσα Abbey, θα πραγματοποιηθούν δυο πολύ σημαντικές ομιλίες. 

Η πρώτη αφορά τα επαγγελματικά ταμεία και το μέλλον τους στην Ελλάδα και η 

δεύτερη, τα νέα δεδομένα στον χώρο των λογιστικών, που εισάγει η νέα 

νομοθεσία με την ηλεκτρονική έκδοση παραστατικών και ηλεκτρονική τήρηση 

των βιβλίων. 

Καλή αντάμωση στο 29ο Επιστημονικό Συνέδριο του Π.Σ.Φ. 

 

ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

Πρόεδρος  Π.Σ.Φ. 
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Μήνυμα Υπευθύνου Εκδόσεων 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Το κυρίαρχο θέμα του Οκτωβρίου ήταν και είναι η ψήφιση της τροπολογίας του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που  επαναφέρει τη δυνατότητα 

αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης κρατών - μελών της Ε.Ε και τρίτων χωρών. 

Με απλά λόγια όταν κάποιος δεν κατέχει αναγνωρισμένο Ακαδημαϊκό τίτλο 

(κολέγια) να του αναγνωρίζεται επαγγελματικό δικαίωμα που για να το ασκήσει 

απαιτείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. 

Προπαντός δε όταν πρόκειται για επάγγελμα Υγείας νομοθετικά ρυθμιζόμενο 

(Φυσικοθεραπευτής). 

Η ένσταση μου έγκειται στα εξής δύο σημεία: Πρώτον δεν υπάρχει καμία 

αξιολογική διαδικασία εγγραφής σπουδαστών στα τμήματα των κολλεγίων και 

των παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων και δεύτερον δεν υπάρχει αξιολόγηση 

του διδακτικού προσωπικού, της δομής και της πιστοποίησης των προγραμμάτων 

σπουδών όπως αυτά ισχύουν και εφαρμόζονται στα Τμήματα των Δημοσίων 

Πανεπιστημίων. 

Επομένως η εξομοίωση των πτυχίων των κολεγίων με αυτά των Δημοσίων 

Πανεπιστημίων συνεπάγεται επαγγελματικά δικαιώματα σε πτυχιούχους με 

αποδεδειγμένα σημαντικές διαφορές στο επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων.   

Και επειδή πρόκειται για επάγγελμα Υγείας δεν πρέπει να "γεμίσει" η αγορά με 

επαγγελματίες υγείας αμφιβόλου ποιότητας με κίνδυνο την Δημόσια Υγεία. 

 

ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

Υπεύθυνος Εκδόσεων Π.Σ.Φ. 

 



 

 

6 

Νέα Πρώτης Γραμμής 

Συνάντηση αντιπροσωπείας του Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ. με τον Γενικό 
Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, καθηγητή κ. Παναγιώτη Πρεζεράκο. 

 

Αντιπροσωπεία του Κ.Δ.Σ του  Π.Σ.Φ. συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας 
Υγείας, καθηγητή κ. Παναγιώτη  Πρεζεράκο. Από την πλευρά του Π.Σ.Φ συμμετείχαν: 
ο  Πρόεδρος του Π.Σ.Φ. Πέτρος Λυμπερίδης, ο Β΄ Αντιπρόεδρος Ιωάννης Μαρμαράς και ο 
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και Πρόεδρος του Π.Τ Αττικής Λευτέρης Μπουρνουσούζης. 

Στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας τέθηκαν τα παρακάτω ζητήματα: 

1) Χορήγηση ανθυγιεινού επιδόματος στους εργαζόμενους φυσικοθεραπευτές στις 
δομές του Υπουργείου Υγείας. 

2) Κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων φυσικοθεραπευτών στις δομές του 
Υπουργείου Υγείας με νέες προσλήψεις. 

3) Αποδοχή της πρότασης για αυτοτελές Τμήμα Φυσικοθεραπείας στα δημόσια 
νοσοκομεία με προϊστάμενο φυσικοθεραπευτή με τις προωθούμενες 
τροποποιήσεις των οργανισμών των Νοσοκομείων. 

4) Ενίσχυση της παρουσίας φυσικοθεραπευτή στις δημόσιες δομές Π.Φ.Υ κυρίως με 
την πρόβλεψη συμμετοχής φυσικοθεραπευτών στα ΤΟΜΥ. 

5) Να ενισχυθούν με προσωπικό τα δημόσια Κέντρα Αποκατάστασης, για να 
λειτουργήσουν  (ΚΑΦΚΑ, ΚΕΦΙΑΠ, ΚΕΚΥΚΑμεα). 

6) Η έγγραφη ειδοποίηση  από το Υπουργείο Υγείας προς όλα Υπουργεία για το 
θεσμικό πλαίσιο της άσκησης του επαγγέλματος και της υποχρέωσης παρουσίας 
φυσικοθεραπευτών στους χώρους όπου παρέχονται πράξεις αρμοδιότητας 
φυσικοθεραπευτή 

7) Δέσμη Προτάσεων  για την βελτίωση της σχέσης φυσικοθεραπευτή-ΕΟΠΥΥ 

 Ζητήσαμε την ενίσχυση του προϋπολογισμού για τη φυσικοθεραπεία στις 
πραγματικές ανάγκες (90.000.000 ευρώ) και την κατάργηση των  Νόμων 
Rebate & Clawback 

 Κλιμακωτό CLAW BACK (μαξιλαράκι) 
 Αύξηση της συμμετοχής του ασφαλισμένου από 10% στο 15% , όπως 

προβλέπεται στην ανοιχτή περίθαλψη. 
 Εφαρμογή του real time  και του tablet για την ταυτοποίηση της παρουσίας 

του ασφαλισμένου. 
 Διατήρηση του καθεστώτος αποζημίωσης των δικαιούχων του άρθρου 45 

της ειδικής αγωγής, καθώς πρόκειται για πολύ ευαίσθητες κοινωνικές 
ομάδες. 

 Έκδοση της Υπ. Απόφασης για την άτοκη παρακράτηση του οφειλόμενου 
Clawback σε μέχρι 120 δόσεις 

 Έκδοση της Υπουργικής απόφασης για τα επιτρεπτά όρια δαπανών ,με 
αυξημένη την επιτρεπτή δαπάνη κατά 3.000.000 ευρώ και τον συμψηφισμό 
μεταξύ των δυο εξαμήνων της επιτρεπτής δαπάνης. 
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 Συμμετοχή εκπροσώπου του Π.Σ.Φ. στο Δ.Σ του ΕΟΠΥΥ. 
 Διεύρυνση των ειδικοτήτων που συνταγογραφούν φυσικοθεραπεία (π.χ. 

γενικής ιατρικής, καρδιολογίας, πλαστικού χειρούργου κλπ) ,καθώς έχουμε 
πρόσφατα τα παραδείγματα από τις περσινές  πυρκαγιές στο Μάτι και την 
αδυναμία παραπομπής των εγκαυματιών. 

 Τροποποίηση του Νόμου 4172/2013, άρθρο 97, σχετικά με τις ποινές των 
συμβεβλημένων φυσικοθεραπευτών και εναρμόνιση με την Νομοθεσία 
επιβολής ποινών των υπολοίπων παρόχων, καθώς οι ποινές του ως άνω 
Νόμου είναι διαφοροποιημένες και αυστηρότερες με σύγχρονη πρόβλεψη 
κοινοποίησης των επιβαλλόμενων ποινών στον Π.Σ.Φ. για την εφαρμογή 
του πειθαρχικού δικαίου (Νόμος 3599/2007). 

8) Εκπροσώπηση του Π.Σ.Φ. στα θεσμικά όργανα και Νομοθετικές προβλέψεις.  
 Αναθεωρήσεις στον  ιδρυτικό Νόμο 3599/2007 
 Έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για το μητρώο των εργαστηρίων 

φυσικοθεραπείας με σκοπό τον εξ ορθολογισμό και τον έλεγχο του πλαισίου 
και την καταγραφή σε πανελλαδικό επίπεδο των εργαστηρίων 
φυσικοθεραπείας.   

 Αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6225.htm 

 

Σύσσωμη η αντίδραση των φυσικοθεραπευτών στις ρυθμίσεις του 
Υπουργείου Παιδείας για τα Κολλέγια 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών,  τα Περιφερειακά Τμήματα του Π.Σ.Φ. σε 
όλη την Ελλάδα, οι Πρόεδροι των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας των Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και το Ακαδημαϊκό προσωπικό, σύσσωμα καταδικάζουν τις 
ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας για τα Κολλέγια, ενώ δήλωσαν ότι θα αγωνιστούν με 
κάθε μέσον κατά της ισοπέδωσης που επέρχεται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξαιτίας 
αυτών των ρυθμίσεων. 

Η λεγόμενη επαγγελματική ισοδυναμία, είναι μια διαδικασία  αυτόματης αναγνώρισης 
επαγγελματικού δικαιώματος που δεν υπάρχει σαν όρος στην οδηγία 36/2005 ΕΚ, για την 
οποία ψηφίστηκαν οι ρυθμίσεις, είναι δηλαδή μια Ελληνική πατέντα, η οποία θέτει σε 
κίνδυνο την Δημόσια Υγεία και υποβαθμίζει την τριτοβάθμια εκπαίδευση της 
χώρας και δεν μπορεί να εφαρμόζεται για τα Νομοθετικώς Ρυθμιζόμενα Επαγγέλματα 
Υγείας. 

Προσβάλει βάναυσα το Ακαδημαϊκό προσωπικό και τους φοιτητές των Δημόσιων 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 

Η δε εκχώρηση της διαδικασίας αναγνώρισης της ισοδυναμίας στο Αυτοτελές 
Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) χαρακτηρίζεται 
χαριστική και επικίνδυνη. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6225.htm


 

 

8 

Εύλογα οι συγκεκριμένες  ρυθμίσεις προκάλεσαν  την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού 
Τμήματος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Φυσικοθεραπευτών (ER – WCPT), που με 
επιστολή του προς την Υπουργό Παιδείας, με κοινοποίηση στον Επίτροπο Υγείας της Ε.Ε. 
και τον Πρωθυπουργό, ζητά την απόσυρση των διατάξεων για την επαγγελματική 
ισοδυναμία και την αναγνώριση τίτλων εκτός Ε.Ε (τρίτων χωρών) και θεωρεί ότι οι 
ρυθμίσεις θα αποτελέσουν «κερκόπορτα» αφού θα επηρεάσουν όλες τις χώρες της 
Ε.Ε. 

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε στις 2 Νοεμβρίου στα γραφεία του Π.Σ.Φ, ευρεία 
σύσκεψη με τα Περιφερειακά Τμήματα, τους Προέδρους των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας 
και εκπροσώπους των φοιτητών για: 

1. Να οργανωθούν κινητοποιήσεις και κοινή δράση με τους άλλους φορείς. 
2. Να προχωρήσουν όλες οι απαραίτητες νομικές διερευνήσεις και ενέργειες 

για την κατάπτωση της σχετικής ρύθμισης με την κατάθεση αίτησης 
ακύρωσης στο ΣτΕ. 

3. Να ζητήσουν από όλα τα  κόμματα της Βουλής να τοποθετηθούν δημόσια 
και να στηρίξουν τις θέσεις του Π.Σ.Φ και των λοιπών φορέων. 

Ζητείται συστράτευση και κοινός αγώνας με τους επαγγελματικούς φορείς και 
συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. 

Το δελτίο τύπου υπέγραψαν οι κάτωθι: 

 To Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. 
 Οι Πρόεδροι και το Ακαδημαϊκό Προσωπικό των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας του 
 Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

o Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
o Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
o Πανεπιστημίου Πατρών 
o Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το 

 Περιφερειακό Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος 
 Περιφερειακό Τμήμα Αργολίδας και Αρκαδίας 
 Περιφερειακό Τμήμα Αττικής 
 Περιφερειακό Τμήμα Αχαΐας και Ηλείας 
 Περιφερειακό Τμήμα Δράμας 
 Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου 
 Περιφερειακό Τμήμα Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης 
 Περιφερειακό Τμήμα Ευβοίας 
 Περιφερειακό Τμήμα Ημαθίας 
 Περιφερειακό Τμήμα Ηρακλείου και Λασιθίου 
 Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και Χαλκιδικής 
 Περιφερειακό Τμήμα Ιωαννίνων, Άρτας, Πρεβέζης και Θεσπρωτίας 
 Περιφερειακό Τμήμα Καβάλας 
 Περιφερειακό Τμήμα Κέρκυρας 
 Περιφερειακό Τμήμα Κεφαλληνίας και Ζακύνθου 
 Περιφερειακό Τμήμα Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας και Γρεβενών 
 Περιφερειακό Τμήμα Κυκλάδων 
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 Περιφερειακό Τμήμα Λάρισας 
 Περιφερειακό Τμήμα Λέσβου, Χίου και Σάμου 
 Περιφερειακό Τμήμα Μαγνησίας 
 Περιφερειακό Τμήμα Μεσσηνίας και Λακωνίας 
 Περιφερειακό Τμήμα Πέλλας 
 Περιφερειακό Τμήμα Πιερίας 
 Περιφερειακό Τμήμα Σερρών 
 Περιφερειακό Τμήμα Τρικάλων και Καρδίτσας 
 Περιφερειακό Τμήμα Φθιώτιδας, Φωκίδας, Βοιωτίας και Ευρυτανίας 
 Περιφερειακό Τμήμα Χανίων και Ρεθύμνου 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6220.htm 

 Συνάντηση αντιπροσωπείας του Π.Σ.Φ. με τον Υφυπουργό Υγείας 
Βασίλη Κοντοζαμάνη 

Αντιπροσωπεία του Π.Σ.Φ. συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Υγείας κ. Βασίλη 
Κοντοζαμάνη. Από την πλευρά του Π.Σ.Φ. συμμετείχαν: ο  Πρόεδρος του Π.Σ.Φ. Πέτρος 
Λυμπερίδης, ο Α΄ Αντιπρόεδρος Σπύρος Ρουμελιώτης , ο Γενικός Γραμματέας Γιώργος 
Κούτρας, ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και Πρόεδρος του Π.Τ Αττικής Λευτέρης 
Μπουρνουσούζης και το μέλος του Κ.Δ.Σ Βασίλης Σιδέρης. Στη συνάντηση παραβρέθηκε 
και ο Νομικός Σύμβουλος του Υφυπουργού Υγείας. 

Στον Υφυπουργό Υγείας τέθηκαν τα παρακάτω ζητήματα: 

1. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ Π.Σ.Φ. ΣΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Α. Συμμετοχή στο ΚΕΣΥ, 
Β. Συμμετοχή στην διυπουργική επιτροπή Υγείας –Παιδείας (Ν. 4486/2017) 
Γ. Τροποποίηση του Ν. 3599/2007 
Δ. Έκδοση Υπ. Απόφασης για το Μητρώο των Εργ. Φυσικοθεραπείας 
Ε. Θεσμοθέτηση υποδιεύθυνσης φυσικοθεραπείας στην γενική διεύθυνση υπηρεσιών 

υγείας-διεύθυνση Ιατρών, Επιστημόνων και επαγγελματιών υγείας. 
ΣΤ. Αναθεώρηση του ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας (ΦΕΚ β΄1396/2010) 

2. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Α. δυνατότητα προπτυχιακής εκπαίδευσης των φοιτητών στα δυο νέα τμήματα 
φυσικοθεραπείας (Σπάρτη-Ιεράπετρα). 

Β. δημιουργία ενός πλαισίου Πανεπιστημιακών κλινικών εκπαίδευσης των 
νέων     τμημάτων φυσικοθεραπείας, αποκλειστικά στα Δημόσια Νοσοκομεία και 
Δημόσια Κέντρα Αποκατάστασης. 

Γ. Πρόβλεψη για την πρακτική άσκηση των φοιτητών των τμημάτων 
φυσικοθεραπείας των ΑΕΙ στα Δημόσια Νοσοκομεία. 

3. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6220.htm
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 Χορήγηση ανθυγιεινού επιδόματος στους εργαζόμενους φυσικοθεραπευτές 
στις δομές του Υπουργείου Υγείας , παραδόθηκε στον Υφυπουργό Υγείας η 
θετική απόφαση του διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης για την χορήγηση του 
επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. 

 Κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων φυσικοθεραπευτών στις δομές του 
Υπουργείου Υγείας με νέες προσλήψεις. 

 Αποδοχή της πρότασης για αυτοτελές Τμήμα Φυσικοθεραπείας στα δημόσια 
νοσοκομεία με προϊστάμενο φυσικοθεραπευτή με τις προωθούμενες 
τροποποιήσεις των οργανισμών των Νοσοκομείων. 

 Ενίσχυση της παρουσίας φυσικοθεραπευτή στις δημόσιες δομές 
Π.Φ.Υ κυρίως με την πρόβλεψη συμμετοχής φυσικοθεραπευτών στα ΤΟΜΥ. 

 Ενίσχυση με προσωπικό των δημόσιων Κέντρων Αποκατάστασης, για να 
λειτουργήσουν  (ΚΑΦΚΑ, ΚΕΦΙΑΠ, ΚΕΚΥΚΑμεα). 

4. ΕΟΠΥΥ 

Α. Ανεπαρκής δαπάνη φυσικοθεραπείας ,ενίσχυση του προϋπολογισμού για τη 
φυσικοθεραπεία σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες (90.000.000 ευρώ) και 
κατάργηση των μνημονιακών Νόμων Rebate & Clawback. 

Β. Κλιμακωτό CLAW BACK (μαξιλαράκι) 
Γ. Αύξηση της συμμετοχής του ασφαλισμένου από 10% στο 15% , όπως 

προβλέπεται στην ανοιχτή περίθαλψη. 
Δ. Εφαρμογή του real time  και του tablet για την ταυτοποίηση της παρουσίας του 

ασφαλισμένου. 
Ε. Διατήρηση του καθεστώτος αποζημίωσης των δικαιούχων του άρθρου 45 

της ειδικής αγωγής, καθώς πρόκειται για πολύ ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. 
ΣΤ. Έκδοση της Υπ. Απόφασης για την άτοκη παρακράτηση του οφειλόμενου 

Clawback σε μέχρι 120 δόσεις. 
Ζ. Έκδοση της Υπουργικής απόφασης για τα επιτρεπτά όρια δαπανών ,με 

αυξημένη την επιτρεπτή δαπάνη κατά 3.000.000 ευρώ και τον συμψηφισμό 
μεταξύ των δυο εξαμήνων της επιτρεπτής δαπάνης. 

Γενικές προτάσεις για τον ΕΟΠΥΥ 

 Συμμετοχή εκπροσώπου του Π.Σ.Φ. στο Δ.Σ του ΕΟΠΥΥ. 
 Διεύρυνση των ειδικοτήτων που συνταγογραφούν φυσικοθεραπεία (π.χ 

γενικής ιατρικής, καρδιολογίας ,πλαστικού χειρούργου κλπ) ,καθώς έχουμε 
πρόσφατα τα παραδείγματα από τις περσινές  πυρκαγιές στο Μάτι και την 
αδυναμία παραπομπής των εγκαυματιών. 

 Τροποποίηση του Νόμου 4172/2013, άρθρο 97, σχετικά με τις ποινές των 
συμβεβλημένων φυσικοθεραπευτών και εναρμόνιση με την Νομοθεσία 
επιβολής ποινών των υπολοίπων παρόχων, καθώς οι ποινές του ως άνω Νόμου 
είναι διαφοροποιημένες και αυστηρότερες. 

Ήδη μετά την συνάντηση, υπάρχει στενή συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις του 
Υπουργείου για την διευθέτηση των εκκρεμών ζητημάτων. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6213.htm 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6213.htm
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Συνάντηση αντιπροσωπείας του Π.Σ.Φ. με τον Γ.Γ.Α., Γεώργιο 
Μαυρωτά 

Μέσα σε κάλο κλίμα πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας του Π.Σ.Φ. με το 
Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, Γεώργιο Μαυρωτά, στην έδρα της Γ.Γ.Α. Εκ μέρους του 
Π.Σ.Φ. παρευρέθηκαν οι Σπύρος Ρουμελιώτης, Α΄ Αντιπρόεδρος, Γιάννης Μαρμαράς, Β΄ 
Αντιπρόεδρος, Γεώργιος Κούτρας, Γεν. Γραμματέας και Χρίστος Μιλτσακάκης, Ταμίας. 

Τα αιτήματα του Π.Σ.Φ. ήταν: 

 Έκδοση Εγκυκλίου για τη παρουσία φυσικοθεραπευτή/τριας με νόμιμη σχέση 
εργασίας στα επαγγελματικά αθλητικά σωματεία, εθνικές ομάδες και ομοσπονδίες. 
Η Ταυτότητα μέλους Π.Σ.Φ. να αποτελεί το τεκμήριο νομιμότητας του 
φυσικοθεραπευτή για τα σωματεία, ενώ για τις εθνικές ομάδες και τις 
ομοσπονδίες, εφόσον υπάγονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, οι εργαζόμενοι 
φυσικοθεραπευτές/τριες να καταθέτουν στους φορείς Βεβαίωση μέλους Π.Σ.Φ., 
σύμφωνα και με την Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανασυγκρότησης, 

 Στις διάφορες Σχολές προπονητικής της Γ.Γ.Α., οι εκπαιδευτικοί φυσικοθεραπευτές 
να είναι μέλη του Π.Σ.Φ., 

 Ένταξη της Φυσικοθεραπείας ως επιστήμη υποστήριξης στο Πρόγραμμα 
«Αθλητισμός και Επιστημονική Υποστήριξη», καθώς και σύναψη συνεργασίας της 
Γ.Γ.Α. με τον Π.Σ.Φ. για διάφορα θέματα υποστήριξης. 

 Να ενταχθούν οι φυσικοθεραπευτές στους επιστήμονες υγείας που μπορούν να 
παρέχουν υπηρεσίες Α΄ Βοηθειών στους αθλητικούς χώρους σε περίπτωση 
έλλειψης ιατρού, εφόσον έχουν την κατάλληλη πιστοποίηση. 

 Συμμετοχή φυσικοθεραπευτών στα διάφορα προγράμματα ειδικού αθλητισμού. 
Επίσης ζητήθηκε η παρέμβαση του Γ.Γ.Α., ώστε στις διάφορες αθλητικές 
εκδηλώσεις μαζικού αθλητισμού, να παρέχονται οι υπηρεσίες φυσικοθεραπείας 
από φυσικοθεραπευτές μέλη του Π.Σ.Φ. και όχι από άλλους «ειδικούς», οι οποίοι με 
την πρόφαση της εθελοντικής προσφοράς εκθέτουν σε κινδύνους τη σωματική 
υγεία των αθλητών και ταυτόχρονα αντιποιούν το φυσικοθεραπευτικό επάγγελμα. 

Ο Γ.Γ.Α., έχει υπάρξει διεθνής αθλητής και αναγνωρίζει την αξία της φυσικοθεραπείας 
στον αθλητισμό, θεώρησε λογικά τα αιτήματα του κλάδου και δήλωσε διάθεση για 
στενότερη συνεργασία με τον Π.Σ.Φ. Στον Γ.Γ.Α. κατατέθηκε έγγραφο με αναλυτική 
αναφορά των αιτημάτων, καθώς και συνημμένα έγγραφα τεκμηρίωσης τους.   

https://www.psf.org.gr/psf-news-6199.htm 

Έντονη αντίδραση του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών – 
Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ για την διαφαινόμενη πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας 
να ανοίξει την πόρτα της αναγνώρισης των πτυχίων των κολεγίων 

Την έντονη αντίδραση του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ 
προκάλεσαν δημοσιεύματα του Τύπου, σύμφωνα με τα οποία το υπουργείο Παιδείας 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6199.htm
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προτίθεται να προχωρήσει στην αναγνώριση όλων των πτυχιούχων των κέντρων 
μεταλυκειακής εκπαίδευσης (κολλέγια). 

Ο Π.Σ.Φ. απέστειλε επιστολή για το θέμα στην υπουργό Παιδείας Ν. Κεραμέως, ζητώντας 
άμεσα συνάντηση μαζί της, επιστολή που κοινοποίησε τόσο στον Πρωθυπουργό Κ. 
Μητσοτάκη όσο και στη σύνοδο των πρυτάνεων. 

Όπως αναφέρει ο Π.Σ.Φ. στην επιστολή του, όλες οι σχετικές Νομοθετικές ρυθμίσεις που 
έγιναν στην Ελλάδα για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, αφορούσαν την 
ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής οδηγίας 36/2005, που ρυθμίζει την διευκόλυνση της 
μετακίνησης των εργαζομένων στην Ε.Ε.. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν αφορούν τα 
ιδιωτικά κολλέγια, που παρέχουν πτυχία μετά από συμφωνία δικαιόχρησης με ιδρύματα 
του εξωτερικού, διαδικασία όμως που δεν οδηγεί στην απόκτηση  αναγνωρισμένου τίτλου 
Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Η οποιαδήποτε προσπάθεια αναγνώρισης αυτών 
των τίτλων στην χώρα μας, προσκρούει στην ρήτρα 12 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, που 
απαγορεύει την αναγνώριση αυτών των τίτλων «δια μέσου» άλλου Κράτους-μέλους της 
Ε.Ε., από την στιγμή που αυτοί δεν αναγνωρίζονται ως τίτλοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
στην Ελλάδα. 

Αν ισχύει λοιπόν η προαναφερόμενη πρόθεση του υπουργείου Παιδείας, τότε ΚΑΤΑΡΓΕΙ 
ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, που αναφέρει ρητά ότι η 
τριτοβάθμια εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά και μόνο σε Δημόσια Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα, άρθρο που δεν αναθεωρήθηκε από την προηγούμενη Βουλή που ήταν 
αναθεωρητική.  

Το υπουργείο Παιδείας με τον τρόπο αυτό επιχειρεί να αναγνωρίσει, χωρίς όρους και 
προϋποθέσεις, όλους όσους λειτουργούν μια ιδιωτική επιχείρηση παροχής προγραμμάτων 
εκπαίδευσης και το κυριότερο, δημιουργεί δυο μέτρα και δυο σταθμά μεταξύ ιδιωτών και 
Δημοσίου, καθώς ο Νόμος 4485/2017 απαιτεί για την ίδρυση νέων Ιδρυμάτων ή 
νέων  τμημάτων για τα Δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, την έγκριση της Αρχής 
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) καθώς 
και την εκπλήρωση πολλών ακόμη προϋποθέσεων. 

Τα δημοσιεύματα αναφέρουν την πρόθεση του υπουργείου Παιδείας για επαναφορά της 
ισοδυναμίας στην αναγνώριση των τίτλων, δηλαδή την αναγνώριση επαγγελματικού 
δικαιώματος χωρίς την απαραίτητη προϋπόθεση ύπαρξης άδειας άσκησης επαγγέλματος 
από κάποια χώρα της Ε.Ε. 

Ο Π.Σ.Φ. αδυνατεί να αντιληφθεί πως μπορεί να αναγνωρίζεται επαγγελματικό δικαίωμα 
για νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή σε κάποιον που για να ασκήσει το 
επάγγελμά του απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, όταν  δεν κατέχει 
αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό τίτλο. 

Στην επιστολή του, ο Π.Σ.Φ. ενημερώνει την υπουργό Παιδείας ότι – όπως και άλλα 
Ν.Π.Δ.Δ -  βρίσκεται  στο στάδιο της δημιουργίας της επιτροπής αναγνώρισης 
επαγγελματικών προσόντων, όπως προβλέπεται στο Νόμο 4610/2019 (άρθρο 98), ο 
οποίος αναφέρει ότι οι οικείες επαγγελματικές οργανώσεις που είναι οργανωμένες ως 
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νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οφείλουν να αναλάβουν την διαδικασία της εξέτασης 
των αιτήσεων αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων. 

Επίσης διασαφηνίζει ότι, εκπροσωπώντας τους 9.000 φυσικοθεραπευτές της χώρας και 
έχοντας καθήκον από τον Ιδρυτικό του Νόμο 3599/2007 να προστατεύει την Δημόσια 
Υγεία,    ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών δεν θα επιτρέψει να 
πλημμυρήσει η αγορά με επαγγελματίες Υγείας αμφιβόλου ποιότητας, 
καταργώντας με τρόπο αντισυνταγματικό το άρθρο 16 του Συντάγματος. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6188.htm 

 

Συνάντηση του Προέδρου του Π.Σ.Φ. Πέτρου Λυμπερίδη με τον 
Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο 

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ. Πέτρος Λυμπερίδης συναντήθηκε στη Βέροια με τον Υφυπουργό 
Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο, μετά από παρέμβαση των μελών της Δ.Ε του Π.Τ 
Ημαθίας οι οποίοι ήταν παρόντες στην συνάντηση. 

Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν: 

1) Την ανεύρεση στέγης για την στέγαση του Π.Σ.Φ., 
2) την απόδοση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους 

φυσικοθεραπευτές του Δημοσίου. 
3) Την διευθέτηση θεμάτων κωδικών αριθμών δραστηριότητας ( ΚΑΔ). 
4) Ζητήματα φορολογικών κινήτρων σε νέους επιστήμονες φυσικοθεραπευτές. 
5) Επιδότηση των νέων φυσικοθεραπευτών από το ΕΣΠΑ κ. α. 

Ο Υφυπουργός δήλωσε ότι γνωρίζει τα περισσότερα από τα δίκαια ζητήματα του κλάδου , 
υποσχέθηκε στενότερη συνεργασία και κανονίστηκε επόμενη συνάντηση στο Υπουργείο 
Οικονομικών το επόμενο διάστημα. 

Στον Υφυπουργό Οικονομικών κατατέθηκε υπόμνημα με τα αιτήματα του κλάδου. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6259.htm 

 

 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6188.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6259.htm
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Θέματα ΕΟΠΥΥ  

Αύξηση του προϋπολογισμού της φυσικοθεραπείας 

  

Με κύριο αίτημα την αύξηση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ για την 
φυσικοθεραπεία,  προσήλθε στο τραπέζι του διαλόγου ο Πανελλήνιος Σύλλογος 
Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ, που - ως γνωστόν - έχει συνάψει συλλογική σύμβαση 
με τον ΕΟΠΥΥ, καθώς, όπως αναφέρουν τα επίσημα στοιχεία, η υποβληθείσα δαπάνη: 

το έτος 2015 ήταν 91.675.120 ευρώ, 
το έτος 2016 ήταν 96.144.021 ευρώ, 
το έτος 2017 ήταν 95.777.131 ευρώ, 
το έτος 2018 ήταν 96.000.000 ευρώ 
Με όριο ετήσιας δαπάνης 68.000.000 ευρώ. 

Δηλαδή 25.000.000 ευρώ το χρόνο πέφτουν στις πλάτες των φυσικοθεραπευτών 
ή  150.000.000 ευρώ από το 2013, διαγραμμένων - απλήρωτων παρεχόμενων 
υπηρεσιών. 

Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι με τον καινούργιο Ενιαίο Κανονισμό Παροχών 
(ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ, διευρύνθηκαν οι παθήσεις για τις οποίες δικαιολογείται η εκτέλεση 
συνεδριών φυσικοθεραπείας (π.χ. λεμφοίδημα), ενώ για άλλες παθήσεις παρατάθηκε ο 
χρόνος διενέργειας συνεχόμενων συνεδριών (εγκεφαλικά επεισόδια) και παράλληλα, 
σε  παθήσεις όπως η πολλαπλή σκλήρυνση και η κυστική ίνωση, δίνεται η δυνατότητα 
χορήγησης συνεδριών φυσικοθεραπείας κάθε μήνα,  εφ΄ όρου ζωής. Αυτές οι επιπλέον 
παροχές δεν έχουν ακόμη ενσωματωθεί στο σύστημα συνταγογράφησης του ΕΟΠΥΥ. 

Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι ο ΕΟΠΥΥ αναγνωρίζει πως οι υπηρεσίες που 
παρέχονται από τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας είναι ποιοτικές και 
οικονομικότερες από άλλες δομές υγείας, όπως τα Κέντρα Αποκατάστασης και 
κατευθύνει τους ασφαλισμένους στα εργαστήρια φυσικοθεραπείας εξοικονομώντας 
πόρους, όμως η παραπάνω εξέλιξη μοιραία θα επιφέρει μια αύξηση της ετήσιας 
δαπάνης για υπηρεσίες φυσικοθεραπείας, χωρίς, ωστόσο, η εν λόγω αύξηση να 
συνοδευτεί από αντίστοιχη – ανάλογη αύξηση της προϋπολογιζόμενης ετήσιας δαπάνης 
του ΕΟΠΥΥ για την κάλυψη των συνεδριών φυσικοθεραπείας. 

Ο Π.Σ.Φ. έχει αποστείλει πρόσκληση συμμετοχής στην συνεδρίαση του Κ.Δ.Σ. στoν 
Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Βασίλη Πλαγιανάκο και στην Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κα. Θεανώ 
Καρποδίνη  για το κυρίαρχο αυτό ζήτημα, για να βελτιωθεί επιτέλους αυτό  το 
καταστροφικό περιβάλλον που βιώνει ο κλάδος  από το 2013, καθώς τα μνημόνια 
έλαβαν τέλος και ζητάει τον ορισμό άμεσης συνάντησης. 

Ο Π.Σ.Φ. θεωρεί ότι για το 2019, τα 3.000.000 ευρώ που αποφάσισε το Δ.Σ του ΕΟΠΥΥ να 
δώσει ως ενίσχυση για τις παρεχόμενες συνεδρίες φυσικοθεραπείας, είναι λίγα για να 
καλύψουν την πραγματική ανάγκη. 
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Τονίζει δε για ακόμη μια φορά ότι οι φυσικοθεραπευτές δεν συνταγογραφούν, δεν 
ευθύνονται για την αυξημένη ανάγκη των πολιτών  για φυσικοθεραπείες και δεν 
δικαιούνται να αρνηθούν την εκτέλεση  παραπεμπτικού ενός πάσχοντα ασφαλισμένου 
που έχει ανάγκη φυσικοθεραπείας. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6223.htm 

 

Εντολή οριστικοποίησης Ιουλίου 2019 

Στις 16/10/2019, δόθηκε εντολή οριστικοποίησης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις (ΠΕ.ΔΙ) 
του ΕΟΠΥΥ για τον μήνα Ιούλιο του 2019. 
 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6203.htm 
 

  

https://www.psf.org.gr/psf-news-6223.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6203.htm


 

 

16 

Γενική Ενημέρωση 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών δηλώνει κάθετα 
αντίθετος με τις ρυθμίσεις για τα Κολλέγια που έχουν εισαχθεί προς 
ψήφιση στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο 

Παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Τμήματος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 
Φυσικοθεραπευτών (ER – WCPT) για το θέμα με επιστολή του προς την υπουργό 
Παιδείας, με κοινοποίηση στον Επίτροπο Υγείας της Ε.Ε. και τον Πρωθυπουργό, 
καθώς ενδεχόμενη ψήφιση των εν λόγω ρυθμίσεων θα επηρεάσει όλες τις χώρες 
της Ε.Ε. 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. Ν.Π.Δ.Δ. έχει εκφράσει τις σοβαρές 
ενστάσεις του σχετικά με διατάξεις του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα με τις 
τροπολογίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που εισάγονται προς ψήφιση 
με το άρθρο 169, βάσει των οποίων τροποποιείται η διαδικασία αναγνώρισης των 
επαγγελματικών προσόντων των πολιτών των Ευρωπαϊκών χωρών, όπως ορίζονται από 
την Ευρωπαϊκή Οδηγία 36/2005. 

Κατ’ αρχήν, ενώ το άρθρο 169 του συγκεκριμένου Νομοσχεδίου αφορά την τροποποίηση 
των διαδικασιών αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων Πολιτών της Ε.Ε., 
αναφέρει ότι εφεξής θα δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης τίτλων εκπαίδευσης 
τρίτων χωρών (εκτός Ε.Ε.). 

Επίσης, επαναφέρει τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας, δηλαδή την 
απευθείας αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, χωρίς να είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση η ύπαρξη άδειας ασκήσεως επαγγέλματος (σε ότι αφορά το Νομοθετικώς 
ρυθμιζόμενο επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή). 

Μάλιστα, οι προτεινόμενες διατάξεις προκάλεσαν την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού 
Τμήματος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Φυσικοθεραπευτών (ER - WCPT), που σε 
επιστολή του προς την υπουργό Παιδείας, που κοινοποιείται στον αρμόδιο Επίτροπο 
Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ε.Ε. αλλά και στον Πρωθυπουργό,  εκφράζει την 
βαθύτατη ανησυχία του, καθώς, αν ψηφιστούν από την Ελληνική Βουλή, θα επηρεάσουν 
όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού όσοι αποκτούν επαγγελματικό δικαίωμα 
θα μπορούν να μετακινούνται σε κάθε χώρα της Ε.Ε. 

Ο Π.Σ.Φ. θεωρεί ότι κάτι τέτοιο θέτει σε κίνδυνο την Δημόσια Υγεία στην Ε.Ε και για 
αυτό το λόγο ζήτησε: 

1) Την απόσυρση από την διάταξη της δυνατότητας αναγνώρισης 
επαγγελματικών προσόντων τίτλων από τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε., 
καθώς η σχετική πρόβλεψη είναι εκτός της φιλοσοφίας και του σκοπού των 
ρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 36/2005 
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2) Την σαφή διατύπωση στην συγκεκριμένη διάταξη, ότι η επαγγελματική 
ισοδυναμία δεν μπορεί να εφαρμόζεται για Νομοθετικώς 
Ρυθμιζόμενα Επαγγέλματα Υγείας όπως αυτό του Φυσικοθεραπευτή. 

 Επιστολή ER – WCPT 
 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6210.htm 

 

Δημοσίευση της απόφασης πρόσληψης επικουρικού προσωπικού σε 
Κέντρα Πρόνοιας 

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση για πρόσληψη επικουρικού προσωπικού σε Κέντρα 
Πρόνοιας, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας και 
των παραρτημάτων τους, του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο 
Θεσσαλονίκης, του Θεραπευτηρίου Χρονιών Παθήσεων Ευρυτανίας, του Εθνικού Κέντρου 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης 
Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) και του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών (Ε.Ι.Κ.). Η απόφαση αναφέρεται, 
μεταξύ άλλων ειδικοτήτων, και στην ειδικότητα ΤΕ Φυσικοθεραπευτών. 

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα και τα αποδεικτικά για την 
πρόσληψη  και τη μοριοδότηση, μπορείτε να διαβάστε στο σχετικό ΦΕΚ. 

 ΦΕΚ 
 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6192.htm 

 

Εκλογές των Επιστημονικών Τμημάτων του Π.Σ.Φ., Σάββατο 30 
Νοεμβρίου 2019 

Το Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019, στο χώρο του ξενοδοχείου Royal Olympic, παράλληλα 
με τη διεξαγωγή του 29ο Ετήσιου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνέδριου 
Φυσικοθεραπείας, από τις 14:00 μέχρι και τις 17:00, θα διεξαχθούν οι εκλογές των 
Συντονιστικών Επιτροπών των Επιστημονικών Τμημάτων και της Ομάδας Ειδικού 
Επιστημονικού Ενδιαφέροντος του Π.Σ.Φ., σε ενιαίο χώρο και με ξεχωριστό εκλογικό 
τμήμα για κάθε Ε.Τ., σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο νέο Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας των Ε.Τ. Για να προγραμματιστούν όλες οι διαδικασίες και να 
πραγματοποιηθούν οι εκλογές απρόσκοπτα, θα πρέπει να δοθεί προσοχή στις διαδικασίες 
και στις ημερομηνίες ορόσημα όπως αναφέρονται παρακάτω. 

Υποψηφιότητες- Εκλογικοί κατάλογοι 

Οι υποψηφιότητες για τις Σ.Ε. μπορούν να κατατεθούν μέχρι την Παρασκευή 15 
Νοεμβρίου 2019, στη Σ.Ε. του κάθε Ε.Τ. με κοινοποίηση στη Γραμματεία του Π.Σ.Φ., 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/18102019_05137990015713517513efad213.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6210.htm
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/09102019_0048807001570610512418a039c.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6192.htm
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(ppta@otenet.gr) με τη συμπλήρωση της επισυναπτόμενης αίτησης (επισυναπτόμενο 2). 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει είναι οικονομικά τακτοποιημένοι για το έτος 2019 μέχρι την 
Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019, αλλιώς οι υποψηφιότητές τους θα απορρίπτονται κατόπιν 
διασταύρωσης από την Γραμματεία του Π.Σ.Φ. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να είναι 
υποψήφιος για τη Σ.Ε. ενός (1) μόνο Ε.Τ. 

Οι εκλογικοί κατάλογοι πρέπει να κλείσουν δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία των 
εκλογών, και συμπεριλαμβάνονται όσα μέλη είναι ταμειακά τακτοποιημένα για το 
οικονομικό έτος 2019. Οι εκλογικοί κατάλογοι συντάσσονται από τις Σ.Ε. των Ε.Τ. και της 
Ο.Ε.Ε. και πρέπει να αποσταλούν στο email ppta@otenet.gr μέχρι τις 20 Νοεμβρίου. 

Για να θεωρείτε κάποιο μέλος ταμειακά τακτοποιημένο για το οικονομικό έτος 2019, θα 
πρέπει να έχει εξοφλήσει το έτος 2019 και τυχόν ρυθμίσεις παλαιών οφειλών του. Επίσης, 
τακτικό μέλος θεωρείτε όποιος έχει μπει στη ρύθμιση χρεών του Π.Σ.Φ. –εφόσον είχε 
παλαιές οφειλές-και έχει εξοφλήσει το έτος 2019 και το παλαιότερο χρονολογικά έτος 
οφειλής του. Εάν η ρύθμιση χρεών είναι ημιτελής, δεν μπορεί να συμμετέχει στην εκλογική 
διαδικασία. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Όσα μέλη των Ε.Τ. εξοφλήσουν τις οφειλές τους μέχρι την Πέμπτη 28 
Νοεμβρίου 2019, θα μπορούν να ψηφίσουν προσκομίζοντας στην εκάστη Εφορευτική 
Επιτροπή τη βεβαίωση του τρέχοντος έτους του Π.Σ.Φ. Στην τελευταία περίπτωση, τα 
μέλη θα μπορούν να ψηφίσουν μόνο με φυσική παρουσία στο εκλογικά τμήμα και όχι με 
επιστολική ψήφο. 

Επιστολική ψήφος 

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Υ7γ/ΓΠ/30717, οι ψηφοφόροι που 
δραστηριοποιούνται εκτός της Αττικής και δεν θα είναι παρόντες στο Συνέδριο θα 
μπορούν να κάνουν χρήση της επιστολικής ψήφου. Όσοι ενδιαφέρονται να ψηφίσουν 
μέσω επιστολικής ψήφου, πρέπει να έχουν ενημερώσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
τη Σ.Ε. του Ε.Τ. και να έχει κοινοποιηθεί στο mail του Π.Σ.Φ. (ppta@otenet.gr) μέχρι την 
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019, ώστε να μπορέσει να σταλεί με συστημένη αποστολή ο 
εκλογικός φάκελος και να επιστραφεί με συστημένη επιστολή και με ευθύνη του μέλους, 
στα γραφεία του Π.Σ.Φ. στην Αθήνα ( Λ. Αλεξάνδρας 34, Πεδίον Άρεως, 11473) μέχρι την 
Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 15:00. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης του 
συστημένου φακέλου στη Γραμματεία του Π.Σ.Φ. από την εταιρεία παράδοσης, την 
ευθύνη φέρει η παραπάνω εταιρεία. 

Το μυστικόν της επιστολικής ψήφου διασφαλίζεται δια της τοποθετήσεως του 
σφραγισμένουφακέλου με το ψηφοδέλτιο επιλογής του ψηφοφόρου εντός άλλου 
φακέλου, επί του οποίου αναγράφονται τα στοιχεία του ψηφοφόρου. Η επιστολική 
ψήφος στέλνεται προς την Γραμματεία του Π.Σ.Φ., με κοινοποίηση στην Εφορευτική 
Επιτροπή του Ε.Τ. επιλογής του ψηφοφόρου, η οποία την ημέρα των εκλογών, αφού 
καταγράψει στο βιβλίο ψηφισάντων τον ψηφοφόρο, ρίπτει τον φάκελο με το ψηφοδέλτιο 
της επιλογής του εντός της κάλπης. 

 

mailto:ppta@otenet.gr
mailto:ppta@otenet.gr
mailto:ppta@otenet.gr
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Μητρώο Μελών 

Το Μητρώο Μελών κάθε Ε.Τ. θα πρέπει να οριστικοποιηθεί μέχρι την Τετάρτη 20 
Νοεμβρίου 2019, δέκα (10) ημέρες πριν τις εκλογές και να έχει επικυρωθεί από τις Σ.Ε. 
για τυχόν νέες εγγραφές. Μέχρι εκείνη την ημέρα, υπάρχει η δυνατότητα για νέες 
εγγραφές των μελών του Π.Σ.Φ. σε Ε.Τ. της επιθυμίας τους. Κάθε μέλος του Π.Σ.Φ. μπορεί 
να εγγραφεί μόνο σε δυο (2) Ε.Τ. ή στην Ομάδα Ειδικού Ενδιαφέροντος, ενώ μπορεί να 
ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα και για τα δυο. Για να ασκήσει το εκλογικό του 
δικαίωμα θα πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένος/η. 

Για να θεωρείτε κάποιο μέλος ταμειακά τακτοποιημένο για το οικονομικό έτος 2019, θα 
πρέπει να έχει εξοφλήσει το έτος 2019 και τυχόν ρυθμίσεις παλαιών οφειλών του. Επίσης, 
τακτικό μέλος θεωρείτε όποιος έχει μπει στη ρύθμιση χρεών του Π.Σ.Φ. –εφόσον είχε 
παλαιές οφειλές-και έχει εξοφλήσει το έτος 2019 και το παλαιότερο χρονολογικά έτος 
οφειλής του. Εάν η ρύθμιση χρεών είναι ημιτελής, δεν μπορεί να συμμετέχει στην εκλογική 
διαδικασία. 

Το Μητρώο Μελών κάθε Ε.Τ. θα αποτελείται από δυο πίνακες, των οικονομικά 
τακτοποιημένων και των μη τακτοποιημένων. Τα Μητρώα Μελών συντάσσονται από τις 
Σ.Ε. των Ε.Τ. και αποστέλλονται έγκαιρα στη Γραμματεία του Π.Σ.Φ. για το τελικό έλεγχο, 
ώστε να είναι έτοιμα για τις εκλογές. Ο Πίνακας των οικονομικά τακτοποιημένων 
συντάσσεται μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2019 και είναι αυτοί που έχουν δικαίωμα να 
ψηφίσουν. Τα μη οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του κάθε Ε.Τ. που υπάρχουν στο 
δεύτερο Πίνακα, μπορούν να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους οφειλές προς το 
Π.Σ.Φ. μέχρι την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 και να λάβουν μέρος στην εκλογική 
διαδικασία, προσκομίζοντας στην Εφορευτική Επιτροπή κάθε Ε.Τ. τη ταυτότητα Π.Σ.Φ. ή 
τη Βεβαίωση του τρέχοντος έτους του Π.Σ.Φ. 

Εκλογική Διαδικασία 

Οι εκλογές θα διεξαχθούν υπό την ευθύνη και εποπτεία τριμελών Εφορευτικών 
Επιτροπών, οι οποίες θα είναι μία για κάθε ένα από τα Ε.Τ. και την Ομάδα Ειδικού 
Επιστημονικού Ενδιαφέροντος. Τα μέλη των τριμελών Εφορευτικών Επιτροπών θα 
πρέπει να είναι μέλη του Ε.Τ., να είναι ταμιακώς τακτοποιημένα και να μην είναι 
υποψήφια για τις εκλογές των Σ.Ε. Οι Εφορευτικές Επιτροπές θα προκύψουν μετά από 
μυστική ψηφοφορία που θα πραγματοποιηθεί στη τελευταία Ολομέλεια του κάθε Ε.Τ. Η 
Ολομέλεια πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 
και ώρα 14:00. Τα ονόματα των Εφορευτικών Επιτροπών ανακοινώνονται έγκαιρα από 
τη Σ.Ε. του Ε.Τ., στη Γραμματεία του Π.Σ.Φ., μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μέχρι τις 
15:00ίδιας ημέρας. Οι Σ.Ε. των Ε.Τ. έχουν την ευθύνη να συγκαλέσουν την Ολομέλεια 
και να ενημερώσουν εγκαίρως τα μέλη τους για το χώρο, την ημερομηνία και την 
ώρα σύγκλισής της. 

Η διαδικασία της ψηφοφορίας διαρκεί μια (1) ώρα, εκτός και αν η Εφορευτική Επιτροπή 
κρίνει πως υπάρχει προσέλευση και μπορεί να την παρατείνει. 

Το εκλογικό σύστημα είναι το πλειοψηφικό και οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο 
για κάθε Ε.Τ. Ο ανώτερος αριθμός σταυρών προτίμησης είναι μέχρι τρεις (3). 



 

 

20 

Οι υποψήφιοι για τις Εφορευτικές Επιτροπές δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για τις 
Συντονιστικές Επιτροπές των Ε.Τ. 

 Αίτηση υποψηφίου 
 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Ε.Τ. 

 
https://www.psf.org.gr/psf-news-6182.htm 

 
 

Κάλεσμα συμμετοχής στις κινητοποιήσεις της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ  

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών κάλεσε τα μέλη του, να συμμετέχουν στην 
24ωρη απεργία που είχε προκηρύξει η ΓΣΕΕ, οι Ομοσπονδίες και τα Εργατικά Κέντρα που 
ανήκουν στη δύναμή της και στη στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ που έγινε από κοινού με το 
ΕΚΑ και άλλα σωματεία με στόχο την διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.  

 Δελτίο Τύπου ΑΔΕΔΥ 

 Δελτίο Τύπου ΓΣΕΕ 

 Αφίσα ΑΔΕΔΥ 
 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6176.htm 

 

Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΠΣΦ με την εκτελεστική επιτροπή 
του ENPHE στο Groningen της Ολλανδίας 

 

Στο Γκρόνιγκεν της Ολλανδίας μετέβη ο Πρόεδρος 
του Π.Σ.Φ. Πέτρος Λυμπερίδης με τον Καθηγητή και 
εκπρόσωπο του Π.Σ.Φ. στις ομάδες εργασίας της ER-
WCPT κο Νίκο Στριμπάκο , όπου διεξάγονταν το 
συνέδριο του ENPHE. 

Το ENPHE ιδρύθηκε το 1995, με έδρα την Ουτρέχτη 
της Ολλανδίας και αποτελεί το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Φυσικοθεραπείας της 
Ευρώπης στο οποίο συμμετέχουν 153 ιδρύματα. 

Οι κύριοι στόχοι του είναι η παροχή υψηλής 
ποιότητας φυσικοθεραπευτικής εκπαίδευσης στην 
Ευρώπη και η βελτίωση της σχέσης μεταξύ των 
μελών της ένωσης και την προώθηση της έρευνας, 
καθώς και την βελτίωση της μεταπτυχιακής και 
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/04102019_0366951001570195386054840a6.doc
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/04102019_020462600157019545677521adb.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6182.htm
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/01102019_0439457001569918649ab96dcb5.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/01102019_0633351001569918671ed31abd1.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/01102019_04919010015699186948a4a845c.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6176.htm
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Η αντιπροσωπεία του Π.Σ.Φ. συναντήθηκε με την εκτελεστική επιτροπή του ENPHE για να 
συζητήσει θέματα εκπροσώπησης των τμημάτων φυσικοθεραπείας στο ENPHE , καθώς 
και να εκθέσει άλλα ζητήματα που αφορούν την προπτυχιακή εκπαίδευση στην Ελλάδα. 

Η αντιπροσωπεία του Π.Σ.Φ. προσκάλεσε την εκτελεστική επιτροπή του ENPHE να 
συμμετέχει στις εργασίες ενός συνεδρίου που σχεδιάζει να διοργανώσει στην Ελλάδα το 
2020 σε συνεργασία με τα πέντε τμήματα φυσικοθεραπείας και θα έχει αντικείμενο την 
εκπαίδευση στην Ελλάδα στον τομέα της Φυσικοθεραπείας. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6200.htm 

 

Συνάντηση αντιπροσωπείας του Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ με την Ένωση 
Ασθενών Ελλάδας 

Αντιπροσωπεία του Κ.Δ.Σ αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Π.Σ.Φ., κο Πέτρο 
Λυμπερίδη, τον Β΄ Αντιπρόεδρο, κο Γιάννη Μαρμαρά και τον Γενικό Ταμία, κο Χρήστο 
Μιλτσακάκη, συναντήθηκε με μέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής Ασθενών 
Ελλάδας, τον κ.κ Γιώργο Καλαμίτση -Πρόεδρο της Επιτροπής Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας 
και Πρόεδρο του Συλλόγου Ασθενών Ήπατος "Προμηθέας" και τον Γιώργο Τσιακαλάκη-
Υπεύθυνο Επικοινωνίας. 

Στην Ένωση Ασθενών Ελλάδας (Ε.Α.Ε) συμμετέχουν 37 σύλλογοι και ομοσπονδίες 
ασθενών Ελλάδας  και σκοπό έχουν την: 

 Συνεργασία και συντονισμός των σωματείων για ζητήματα υγείας οριζόντιου 
ενδιαφέροντος 

 Προάσπιση των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών υγείας και ενίσχυση του 
εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών απέναντι σε θεσμούς 

 Συμμετοχή των ασθενών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τις πολιτικές 
υγείας. 

 Δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινωνίας. 
 Ενδυνάμωση των ασθενών και ανάπτυξη δεξιοτήτων των συλλόγων τους. 
 Προαγωγή και συμμετοχή στην επιστημονική έρευνα και τεκμηρίωση. 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα του Π.Σ.Φ. και είχε ως σκοπό την 
ανάπτυξη  της συνεργασίας μεταξύ των δυο φορέων, με κοινές δράσεις για την ενημέρωση 
του κοινού, για την προώθηση των κοινών θέσεων στην Πολιτική Ηγεσία,  με σκοπό τη 
βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή της υγείας των 
ασθενών. 

Κατά την 2ωρη συνάντηση οι εκπρόσωποι της Ένωσης  Ασθενών άκουσαν με πολύ 
ενδιαφέρον τις θέσεις του Π.Σ.Φ. για διάφορα ζητήματα, που αφορούν τις προτάσεις 
συνεργασίας αλλά και για άλλα θέματα όπως: 

Α. Το καθεστώς συνεργασίας και παροχής υπηρεσιών, των φυσικοθεραπευτών με τον 
ΕΟΠΥΥ και τα προβλήματα που απορρέουν από τις  μνημονιακές ρυθμίσεις του 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6200.htm
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rebate & claw back που τόσα χρόνια ζημιώνουν τα μέλη του Π.Σ.Φ. Οι εκπρόσωποι 
της Ε.Α.Ε. δεν γνώριζαν ότι επιβάλλεται rebate & claw back στις υπηρεσίες. 

Β. Τα προβλήματα συνταγογράφησης και τις καθυστερήσεις ενσωμάτωσης στο 
σύστημα συνταγογράφησης νέων ή διευρυμένων παροχών στους ασθενείς, 
γεγονός που ήταν γνωστό και στους ίδιους λόγω των αναφορών των συλλόγων 
ασθενών. 

Γ. Την ανάγκη αύξησης του προϋπολογισμού για την φυσικοθεραπεία, λόγω των 
αυξημένων παροχών στους ασφαλισμένους, οι οποίες δεν έχουν ακόμη 
παρατηρηθεί στην πράξη λόγω της αδυναμίας συνταγογράφησης αυτών. 

Οι δυο πλευρές συμφώνησαν για: 

 κοινές δράσεις που θα σκοπεύουν στην ενημέρωση του κοινού, με συνεργασία των 
συλλόγων ασθενών και των επιστημονικών τμημάτων του Π.Σ.Φ 

 συνεργασία για την διοργάνωση ημερίδων ,συνεδρίων και άλλων δράσεων 
 συνεργασία για την προώθηση λύσεων για τα προβλήματα της καθημερινότητας 

των ασθενών(αποζημιώσεις από τα ταμεία και τον ΕΟΠΥΥ κ.λπ.) 
 συνεργασία για την προώθηση κοινών θέσεων και διεκδικήσεων στα αρμόδια 

όργανα του Κράτους. 
 συνεργασία για την επιστημονική έρευνα και τεκμηρίωση. 

Σε κάθε περίπτωση οι δυο πλευρές διέκριναν ότι μέσω της συνεργασίας και των κοινών 
δράσεων θα έχει όφελος το κοινωνικό σύνολο και έδωσαν την υπόσχεση για στενότερη 
συνεργασία στο αμέσως επόμενο διάστημα. 

  

 

 https://www.psf.org.gr/psf-news-6180.htm 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6180.htm
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Δωρεά εκπαιδευτικού υλικού από τον Πανελλήνιο Σύλλογο 
Φυσικοθεραπευτών στο ΕΚΑΒ 

Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. Ν.Π.Δ.Δ. Πέτρος 
Λυμπερίδης, παρέδωσε στους υπεύθυνους του τμήματος εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ, το υλικό 
εκπαίδευσης που αποφάσισε να προσφέρει το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Σ.Φ., 
ως ένδειξη ευχαριστίας, καθώς τον τελευταίο χρόνο υλοποιείται η συμφωνία του ΕΚΑΒ με 
τον Π.Σ.Φ. για την εκπαίδευση των μελών του σε όλη την Ελλάδα, πάνω στην παροχή των 
πρώτων βοηθειών. 

Το 7ωρης διάρκειας σεμινάριο, που παρέχεται δωρεάν από το Τμήμα Εκπαίδευσης του 
ΕΚΑΒ, ενημερώνει τους συμμετέχοντες με όλες τις βασικές θεωρητικές γνώσεις που είναι 
απαραίτητες για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ περιλαμβάνει και πρακτική 
εκπαίδευση.  

Τα σεμινάριο πρώτων βοηθειών έχουν παρακολουθήσει μέχρι σήμερα πάνω από 1.000 
μέλη του Π.Σ.Φ. σε όλη την Ελλάδα και θα συνεχιστεί και στο μέλλον. 

Παραδίδοντας το εκπαιδευτικό υλικό, ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ., εκ μέρους του Κεντρικού 
Διοικητικού Συμβουλίου, ευχαρίστησε το Τμήμα Εκπαίδευσης αλλά και το ΕΚΑΒ συνολικά 
για την ανεκτίμητη προσφορά του προς το κοινωνικό σύνολο. 

Να σημειωθεί ότι και το Περιφερειακό Τμήμα της Αττικής του Π.Φ.Σ. έχει προβεί σε 
ανάλογη ενέργεια, προσφέροντας υλικά εκπαίδευσης στο ΕΚΑΒ, ευχαριστώντας το για τη 
διοργάνωση των αντίστοιχων σεμιναρίων στην Αθήνα. 
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 https://www.psf.org.gr/psf-news-6219.htm 

 

Διεξαγωγή έρευνάς με τίτλο: Στάσεις, πεποιθήσεις και γνώσεις των 
Φυσικοθεραπευτών στην Ελλάδα σχετικά με την νευροφυσιολογία του 
πόνου 

Το παρακάτω ερωτηματολόγιο που επισυνάπτεται, απευθύνεται σε 
φυσικοθεραπεύτριες/τές και φοιτήτριες/τές φυσικοθεραπείας. Αφορά τις στάσεις και 
πεποιθήσεις τους σχετικά με το χρόνιο πόνο και τις γνώσεις τους αναφορικά με τη 
νευροφυσιολογία του πόνου. Διαρκεί περίπου 10 λεπτά και η συμμετοχή σας είναι 
εθελοντική, ανώνυμη, απόλυτα εμπιστευτική και πάρα πολύ σημαντική καθώς μπορεί να 
συμβάλλει τα μέγιστα στη βελτίωση του έργου που παρέχεται.  

https://www.surveymonkey.com/r/B9WRYJ2 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6202.htm 

 

  

https://www.psf.org.gr/psf-news-6219.htm
https://www.surveymonkey.com/r/B9WRYJ2
https://www.psf.org.gr/psf-news-6202.htm
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Νέα Περιφερειακών Τμημάτων 

 

Περιφερειακό Τμήμα Αττικής 

 
Έκτακτη συνέλευση Π.Τ. Αττικής 

  

Την Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η  Έκτακτη Γενική Συνέλευση του 
τμήματος σύμφωνα με την πρόσκληση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του. 

Στην  Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν συνάδελφοι  και τα μέλη της Δ.Ε. του Π.Τ. 
Αττικής:( Πρόεδρος Μπουρνουσούζης Ελευθέριος,  Γ. Γραμματέας Κέντρου Ευαγγελία, 
Ταμίας Παπατσίμπας Βασίλειος, Οργανωτικός Γραμματέας: Σταθόπουλος Σταύρος, 
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων Χάλαρη Ευθυμία (Έφη),  Υπεύθυνος Εντύπων και Εκδόσεων 
Ασμάνης Στράτος, τα μέλη Μαρμαράς Ιωάννης (Β αντιπρόεδρος ΚΔΣ), Μιλτσακάκης 
Χρήστος (ταμίας ΚΔΣ) και η  Αποστολοπούλου Ουρανία) 

Κατόπιν Πρότασης του Προέδρου αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία, να συζητηθεί ο Νέος 
Κώδικας Δεοντολογίας και οι προτάσεις για την Ανεργία σε μια ελεύθερη και δημιουργική 
συζήτηση, χωρίς να πραγματοποιηθούν ψηφοφορίες επί των προτάσεων. 

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : Νέος Κώδικας Δεοντολογίας 

Το σχέδιο Νέου Κώδικα Δεοντολογίας,  κατατέθηκε από τον Πρόεδρο του Π.Τ. κο Ελ. 
Μπουρνουσούζη. Μετά από διαβούλευση κατατέθηκαν παρατηρήσεις, σχόλια, διορθώσεις 
από τα μέλη και τη Δ.Ε. του Π.Τ. 

Οι κυριότερες αλλαγές αφορούσαν την αλλαγή του όρου πελάτη - ασθενή - πολίτη κ.λπ. με 
τον όρο λήπτη υπηρεσιών, η προσθήκη των 2 πρώτων άρθρων του ισχύοντος κώδικα, 
αφαιρέσεις / αποσαφηνίσεις  διατάξεων κ.α. αλλά και παρατηρήσεις που απαιτούν την 
παροχή έγκαιρων νομικών διευκρινίσεων πριν από την Γενική Συνέλευση των 
Αντιπροσώπων που θα ψηφίσει το νέο Κώδικα Δεοντολογίας. 

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : Ανεργία 

Κατατέθηκε η πρόταση της πλειοψηφίας του ΚΔΣ και προστέθηκαν προτάσεις από τα 
μέλη της ΔΕ και συζητήθηκε το θέμα με τα παρευρισκόμενα μέλη, τα οποία στη σειρά τους 
κατέθεσαν προτάσεις αλλά και ξεχωριστό πλαίσιο για την καταπολέμησης της ανεργίας. 

Σχετικά αρχεία 

 Δείτε το αρχείο 

 Δείτε το αρχείο 

 Δείτε το αρχείο 
 Δείτε το αρχείο 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/08102019_01709920015705161886bf7cf22.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/08102019_0205112001570516224c875502c.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/08102019_0249947001570516439a360d38c.pptx
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/09102019_008886800157061437483226787.docx
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Κάλυψη θέσεων Αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Β’ Φάση , 

Κατηγορίας Π.Ε. 28 – Φυσικοθεραπείας στη Π.Δ.Ε. Αττικής, Σχολ. Ετος 2019-2020 

 

Επιστολή με θέμα την ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, Β΄ ΦΑΣΗ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Π.Ε. 28 – ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗ Π.Δ.Ε. 
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2019-2020, προώθησε το Π.Τ Αττικής στον κ. Γεώργο 
Κόσυβα, Περιφερειακό Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής με 
Κοινοποίηση στην Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Αττικής και στο Αυτοτελές Τμήματος Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Υ.ΠΑ.Θ. Ακολουθεί η επιστολή: 

Αξιότιμε κ. Διευθυντά, 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος Αττικής του Ν.Π.Δ.Δ. «Πανελλήνιος 
Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών», ενημερώθηκε για τις νέες κατανομές πιστώσεων για την 
πρόσληψη αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), ανά πρόγραμμα 
και ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης για τη Β΄ Φάση. Σύμφωνα με τις νέες 
πιστώσεις για τη Β΄ Φάση, στην Π.Δ.Ε. Αττικής οι κατανομές που εγκρίθηκαν και αφορούν 
και την ειδικότητα ΠΕ 28 Φυσικοθεραπευτών, ανέρχονται για το πρόγραμμα 
εξατομικευμένης στις 105 (Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π.) και για τις υποστηρικτικές δομές στις 29 
θέσεις. 

Ταυτόχρονα, μετά από αίτημα του Υπουργείου Παιδείας έχουν καταγραφεί από την Π.Δ.Ε. 
Αττικής τα κενά του κλάδου Π.Ε. 28 Φυσικοθεραπείας σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Σ.Υ. για την 
τρέχουσα σχολική χρονιά, πολλά από τα οποία δεν έχουν καλυφθεί από τις μέχρι τώρα 
διατιθέμενες πιστώσεις (Α΄ Φάση). Μέχρι σήμερα, έχουν διατεθεί από την Π.Δ.Ε. Αττικής 
για προσλήψεις αναπληρωτών Π.Ε. 28, είκοσι έξι (26) πιστώσεις (ΣΜΕΑΕ & ΚΕΣΥ), με 
αποτέλεσμα να μένουν ακάλυπτα είκοσι επτά  (27) λειτουργικά κενά από την παραπάνω 
ειδικότητα. 

Λαμβάνοντας υπόψη πως οι ανάγκες των παιδιών με κινητικά και λειτουργικά 
προβλήματα για φυσικοθεραπευτική υποστήριξη στα Σ.Μ.Ε.Α.Ε. δεν καλύπτονται 
επαρκώς από τις μέχρι σήμερα πιστώσεις και προσλήψεις αναπληρωτών Π.Ε. 28 κατά την 
Α΄ Φάση, σε σχέση και με τα κενά λειτουργικά κενά της ειδικότητας που δεν έχουν 
καλυφθεί από την Π.Δ.Ε. Αττικής, αιτούμαστε να φροντίσει η Π.Δ.Ε. να διατεθεί ικανός 
αριθμός πιστώσεων για θέσεις Π.Ε. 28, από τις συνολικές που έχει διαθέσει το Υπουργείο 
στη Περιφέρειά σας από τις νέες πιστώσεις (Β΄ Φάση), ώστε να καλυφθούν στο μέγιστο 
δυνατόν οι ελλείψεις σε φυσικοθεραπευτές. 

Αναμένουμε η πολιτική εσωτερικής κατανομής των θέσεων των Ε.Ε.Π. από τις πιστώσεις 
της Π.Δ.Ε. Αττικής, να λάβει σοβαρά υπόψη τις ανάγκες των μαθητών με κινητικά και 
λειτουργικά προβλήματα και να διαθέσει τον αναγκαίο αριθμό φυσικοθεραπευτών. Οι 
ανάγκες και της παρούσας σχολικής χρονιάς για Φυσικοθεραπευτές Π.Ε. 28 στην Π.Δ.Ε. 
Αττικής είναι αυξημένες, εφόσον οι μαθητές έχουν αυξηθεί, νέα σχολεία έχουν ιδρυθεί και 
μόνιμες προσλήψεις δεν έχουν γίνει. 
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κ. Διευθυντά, 

Λαμβάνοντας υπόψη πως ανάμεσα στους σκοπούς του Π.Σ.Φ. είναι η σύνταξη εισηγήσεων 
επί φυσικοθεραπευτικών θεμάτων στις αρμόδιες υπηρεσίες της Πολιτείας (άρθρο 2, ν. 
3599/2007), καθώς και τις νέες πιστώσεις για Ε.Ε.Π., αιτούμαστε εγκαίρως όπως 
καλυφθούν εναπομείναντες ανάγκες και κενά για Π.Ε. 28 Φυσικοθεραπείας στη Π.Δ.Ε. 
Αττικής.   

Πάγιο και διαρκές αίτημα του Συλλόγου παραμένουν οι μόνιμες προσλήψεις 
φυσικοθεραπευτών Π.Ε. 28, αναμένουμε να πραγματοποιηθούν με τις μόνιμες 4.500 
προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, για μια ουσιαστική και ποιοτική 
αναβάθμιση της δημόσιας ειδικής εκπαίδευσης προς όφελος των μαθητών με κινητικά και 
λειτουργικά προβλήματα. 

Ταυτόχρονα, αιτούμαστε συνάντηση μαζί σας ώστε να ενημερώσουμε και δια ζώσης για 
τα επιχειρήματα των θέσεων μας και να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο συνεργασίας προς 
όφελος των μαθητών των δημόσιων δομών Ειδικής Αγωγής της Π.Δ.Ε. Αττικής.        

 2o Ενημερωτικό Δελτίο Περιφερειακού Τμήματος Αττικής Π.Σ.Φ. 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού τμήματος Αττικής στην προσπάθεια 
ενημέρωσης των μελών αποφάσισε την τετραμηνία έκδοση συνοπτικού ενημερωτικού 
δελτίου προς τα μέλη της.  

Με αυτήν την ηλεκτρονική έκδοση τα μέλη θα ενημερώνονται για τα πεπραγμένα και τις 
προγραμματισμένες δράσεις του Π.Τ.  

Πρόκειται για μια δυναμική αμφίδρομη επικοινωνία στην οποία και το Π.Τ. θα 
ενημερώνεται για τις δράσεις στο Δήμο, ή στην περιοχή όπου δραστηριοποιούνται τα μέλη 
του.   

 2o Ενημερωτικό Δελτίο Περιφερειακού Τμήματος Αττικής ΠΣΦ 

 Δείτε το αρχείο 

 

Περιφερειακό Τμήμα Εύβοιας 
 

Επιστολή διαμαρτυρίας προς ΔΟΠΠΑΧ 

 
Την αντίθεσή του για την πραγματοποίηση ομιλιών που έχουν ως αντικείμενό τους τις 
φυσικοθεραπείες από ομιλητές άλλων ειδικοτήτων εξέφρασε με επιστολή του προς τον 
ΔΟΠΠΑΧ, το Περιφερειακό Τμήμα Εύβοιας, θεωρώντας ότι τέτοιου είδους ενέργειες 
θίγουν τα δικαιώματα του κλάδου και παραπληροφορούν το κοινό.  
 
 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/01102019_025830600156993216650d9a410.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/01102019_0170706001569932503984e8113.png
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Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου 
 

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση με θέμα: ‘’Μακροχρόνιος 

μυοσκελετικός πόνος: Μύθοι και αλήθειες.’’ 

Στην αίθουσα εκδηλώσεων του πάρκου Ροδινιού στην Ρόδο πραγματοποιήθηκε με μεγάλη 
επιτυχία η βιωματική ομιλία που οργάνωσε το Π.Τ. Δωδεκανήσου με θέμα: 
‘’Μακροχρόνιος μυοσκελετικός πόνος: Μύθοι και αλήθειες.’’ 

Κατά την έναρξη, ο χαιρετισμός και οι προσφωνήσεις έγιναν από τον κ. Λουιζίδη 
Περίανδρο, Φυσικοθεραπευτή και Ταμία του Π.Τ. Δωδεκανήσου. 

Το επιστημονικό θέμα της ομιλίας ξεκίνησε ο κ. Καλαμάς Κοσμάς Φυσικοθεραπευτής και 
Πρόεδρος του Π.Τ. Δωδεκανήσου, όπου εξήγησε τους λόγους που γεννήθηκε η ανάγκη γι’ 
αυτή την εκδήλωση και τον ρόλο της φυσικοθεραπείας ως εφαρμοσμένη επιστήμη υγείας. 

Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο κ. Τσολερίδης Θεόφιλος Αναισθησιολόγος – Αλγολόγος 
επιμελητής Α του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου όπου εξήγησε τι είναι ο πόνος, ανέλυσε τα 
διαφορετικά του είδη, καθώς και πως οι γιατροί μπορούν να βοηθήσουν στην 
αντιμετώπισή του. 

Σειρά είχε ο κ. Σιδέρης Αλέξανδρος Φυσικοθεραπευτής, μέλος του Κ.Δ.Σ. του Πανελλήνιου 
συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. Ως ο κύριος ομιλητής ανέλυσε τους μύθους και τις αλήθειες 
γύρο από τον χρόνιο μυοσκελετικό πόνο. 

Στο τέλος οι Φυσικοθεραπεύτριες κ. Βασιλικής Ελένη, κ. Δράκου Κική και δις 
Σαλαμαστράκη Μαρία καθοδήγησαν την εκτέλεση μια συνεδρίας απλής θεραπευτικής 
άσκησης. 

Περιφερειακό τμήμα Μεσσηνίας και Λακωνίας 
 

Εκδήλωση υποδοχής των φοιτητών στο νεοσύστατο Τμήμα Φυσικοθεραπείας της 

Σπάρτης. 

Τους νέους φοιτητές που θα φοιτήσουν στο νεοσύστατο Τμήμα Φυσικοθεραπείας 
υποδέχτηκε η πόλη της Σπάρτης, σε ειδική τελετή που έλαβε χώρα στο αμφιθέατρο του 
Πανεπιστημίου στη Σπάρτη. 

 Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο πρόεδρος του Π.Σ.Φ. κ. Λυμπερίδης Πέτρος, όπως και μέλη 
της Δ.Ε. του Π.Τ. Μεσσηνίας-Λακωνίας, συγκεκριμένα η Πρόεδρος κ. Βακκά Κέλλυ, ο 
Αντιπρόεδρος κ. Πετρόπουλος Σταύρος και το μέλος κ. Δωδεκάτου Βασιλική. 
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Περιφερειακό τμήμα Ιωαννίνων, Άρτας, Πρεβέζης και 

Θεσπρωτίας 
 

40ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο. 

Στα Ιωάννινα πραγματοποιήθηκε το 40ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, όπου και 
φιλοξενήθηκε μια ενότητα με φυσικοθεραπευτικές ανακοινώσεις, όπως: 

Συμβολή της φυσικοθεραπείας στον καρδιολογικό ασθενή Πρόεδρος: Αναστασία 
Ζαμπλάρα (Αθήνα), Α. Νταλιάνης (Αθήνα) Contribution of physiotherapy to the cardiac 
patient Chairperson: Anastasia Zamplara (Athens), A. Ntalianis (Athens) 

Χαιρετισμός: Σ. Καμηνάς, Πρόεδρος Φυσικοθεραπευτών Νομού Ιωάννινων Welcome 
address: S. Kaminas, President of Physiotherapists Region of Ioannina 

Προγράμματα αποκατάστασης στα καρδιαγγειακά νοσήματα - Νίκη Δημάκη (Αθήνα) 
Rehabilitation programs for cardiovascular diseases - Niki Dimaki (Athens)  

Άσκηση και καρδιακή ανεπάρκεια - Μαρία Ανδριοπούλου (Αθήνα) Exercise and heart 
failure - Maria Andriopoulou (Athens) 

Συνταγογράφηση άσκησης σε ασθενείς με υπέρταση - Τατιανή Ζυγούρη (Αθήνα) Exercise 
prescription for hypertention - Tatiani Zygouri (Athens) 

Συνταγογράφηση άσκησης για δευτερογενή πρόληψη στεφανιαίας νόσου. Ο ρόλος του 
φυσιοθεραπευτή - Γαρυφαλλιά Πέπερα (Λαμία)  

Περιφερειακό Τμήμα Φθιώτιδας, Φωκίδας, Βοιωτίας και 

Ευρυτανίας 
 

Συνάντηση με την Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. 

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Αντιπροέδρου του Πανελληνίου Συλλόγου 
Φυσικοθεραπευτών κ. Ρουμελιώτη Σπύρου και των μελών της Διοίκησης του 
Περιφερειακού Τμήματος Φθιώτιδας, κ.κ Καββαδία Γιάννη και κ. κ Κωστάκου Παναγιώτη 
με την  Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας Δρ. Ελένη Μπενιάτα. 

Συζητήθηκαν θέματα θεσμικά που αφορούν τον κλάδο και άπτονται της εκπαίδευσης, 
καθώς και τις δομές υποστήριξης. 

Επίκαιρα και διαρκή αιτήματα του Συλλόγου παραμένουν (α) οι μόνιμες προσλήψεις 
Π.Ε.28-Φυσικοθεραπευτών, για μια ουσιαστική και ποιοτική αναβάθμιση της Δημόσιας 
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε) προς όφελος των μαθητών με κινητικά και 
λειτουργικά προβλήματα και (β) η αύξηση των οργανικών θέσεων ΠΕ 28-
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Φυσικοθεραπευτών, καθώς δεν καλύπτονται από τις μέχρι σήμερα πιστώσεις και 
προσλήψεις φυσικοθεραπευτών, καθώς τόσο οι δομές Ε.Α.Ε. σε όλη την επικράτεια όσο 
και ο αριθμός του μαθητικού πληθυσμού που χρήζουν υπηρεσιών Ε.Α.Ε. έχει αυξηθεί 
τουλάχιστον κατά 50% σε σχέση με παλαιότερα χρόνια. 

Περιφερειακό Τμήμα Κορινθίας 
 

Ανακοίνωση για το ζήτημα του Ειδικού Σχολείου/Νηπιαγωγείου και του 1ου 

Νηπιαγωγείου Κορίνθου 

Σχετικά με το ζήτημα που έχει προκύψει στο Ειδικό Σχολείο/Νηπιαγωγείο 
Κορίνθου αλλά και το 1ο Νηπιαγωγείο Κορίνθου, το Περιφερειακό Τμήμα Κορινθίας 
του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών πήρε  θέση. 

Πρόκειται για το θέμα που προέκυψε μετά από την αδυναμία εύρεσης αίθουσας για 17 
νήπια και προνήπια στο 1ο Νηπιαγωγείο Κορίνθου μετά την εφαρμογή της υποχρεωτικής 
δίχρονης προσχολικής αγωγής και την ένταξη του Δήμου σε αυτή. Η προσωρινή λύση που 
δόθηκε είναι η παραχώρηση μιας προκάτ αίθουσας από το γειτονικό 2ο δημοτικό σχολείο, 
με το πρόβλημα ότι τα νήπια περπατούν μια απόσταση 50 περίπου μέτρων ασυνόδευτα 
για να πάνε σε τουαλέτα που χρησιμοποιούν και μεγαλύτερα παιδιά του δημοτικού. 

Το θέμα απασχόλησε τη δημοτική αρχή και τον διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 
η λύση που προτάθηκε και από τις δυο πλευρές τόσο στους γονείς όσο και σε τηλεοπτικές 
δηλώσεις από τον δήμαρχο κ. Νανόπουλο είναι σε εντελώς λάθος κατεύθυνση, 
προτείνοντας να πάρουν χώρο από μια αίθουσα του ειδικού νηπιαγωγείου μιλώντας 
ουσιαστικά για συστέγαση. 

Για το ζήτημα έχουν ήδη τοποθετηθεί τόσο ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 
Ειδικού Σχολείου, όσο και ο σύλλογος διδασκόντων και στις ανακοινώσεις τους βάζουν 
ξεκάθαρα το ζήτημα της ασφάλειας και της εύρυθμης λειτουργίας που τίθεται σε κίνδυνο 
από αυτή την απερίσκεπτη συστέγαση. Ήδη το ειδικό σχολείο αντιμετωπίζει πρόβλημα 
χώρων, σε σημείο να μην υπάρχει πια αίθουσα απομόνωσης/εκτόνωσης για τα παιδιά που 
θα αντιμετωπίσουν κάποιο επεισόδιο κρίσης. Από την πλευρά μας οφείλουμε να 
τονίσουμε ότι δεν υπάρχει ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα για το 
φυσικοθεραπευτή και αυτός αναγκάζεται να μετακινείται από αίθουσα σε αίθουσα για 
να ασκεί τα καθήκοντά του. 

Άρα σε μια δομή που είναι ήδη κορεσμένη η πρόταση αυτή οδηγεί σε υποβάθμιση. Το 
ειδικό σχολείο έχει ανάγκη από περισσότερες αίθουσες, όχι να συρρικνωθεί κι άλλο. Η 
λύση που πρέπει να δοθεί πρέπει να είναι προς όφελος όλων των παιδιών και να καλύπτει 
τις σύγχρονες ανάγκες τους. 

Ευθύνες υπάρχουν τόσο στην προηγούμενη κυβέρνηση που δεν φρόντισε να υπάρξουν οι 
κατάλληλες υποδομές πριν την εφαρμογή της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής 
ηλικίας αλλά και στη διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που γνώριζε το πρόβλημα 
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του κορεσμού των νηπιαγωγείων για καιρό και δεν πήρε μέτρα αλλά και πρότεινε μια 
τέτοιου είδους λύση σε βάρος των παιδιών κι απ’ τις δύο πλευρές. 

Στο πλαίσιο αυτό, το Π.Τ. Κορινθίας ζήτησε: 

• Να δοθεί άμεσα λύση για τα παιδιά του 1ου Νηπιαγωγείου που να μην περιλαμβάνει το 
ειδικό σχολείο και να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες τους. 

• Να μπει συνολικά το κτιριακό ζήτημα των Νηπιαγωγείων της Κορίνθου και να απαιτηθεί 
έκτακτη χρηματοδότηση για κατασκευή νέων νηπιαγωγείων. 

• Να προσληφθεί το απαραίτητο προσωπικό. 

 Ανακοίνωση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/03102019_07932260015700858184aa4127a.pdf
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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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