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Το τρέχον Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών 

μέσα στην τριετία της θητείας του, από το 2018 μέχρι σήμερα, διεκδίκησε με τις ενέργειες του 

τα πάγια αιτήματα του Συλλόγου με γνώμονα την αναβάθμιση του επαγγέλματος του 

φυσικοθεραπευτή. 

Το έτος 2020 σηματοδοτεί το τέλος μιας τριετίας, μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν 

σημαντικές εξελίξεις για τον κλάδο των φυσικοθεραπευτών, που θα δώσουν τις στέρεες βάσεις 

για τις επόμενες διεκδικήσεις του. 

Το 2020 χαρακτηρίστηκε ως έτος της πανδημίας όπου όλα κινήθηκαν γύρω από την 

αντιμετώπιση της πρωτόγνωρης πανδημίας. 

Έτσι και οι φυσικοθεραπευτές αλλά και όλη η χώρα, αντιμετώπισε την πρωτόγνωρη 

υγειονομική κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού.  

Ο Π.Σ.Φ. από την αρχή της Πανδημίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, τον ΕΟΔΥ και 

τους Ιατρικούς Συλλόγους, προώθησε όλες τις προτεινόμενες προφυλάξεις για την ασφάλεια 

στην παροχή υπηρεσιών φυσικοθεραπείας. Οι φυσικοθεραπευτές ανταποκρίθηκαν στην 

εφαρμογή των αυστηρών πρωτοκόλλων που ισχύουν για τον Covid-19. 

Όμως ο κλάδος θρηνεί αρκετές απώλειες που οφείλονται  στην Πανδημία, καθώς η φύση του 

επαγγέλματος απαιτεί άμεση και συνεχή επαφή με τον ασθενή. 

Παράλληλα όμως με τις δυσκολίες που προέκυψαν για όλους, προέκυψαν και ευκαιρίες για 

εξέλιξη και αναβάθμιση.  

Ο ΠΣΦ εκμεταλλεύτηκε όλες αυτές τις ευκαιρίες, για να μπορέσει να διεκδικήσει τη βελτίωση 

και αναβάθμιση της λειτουργίας του Συλλόγου καθώς και την εξέλιξη του κλάδου. 

Πραγματοποιήθηκαν συνεργασίες με διεθνείς φορείς και Υπουργεία για την ανάδειξη της 

σημαντικότητας της φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης στους πολίτες και στην αποκατάσταση 

των ασθενών μετά από λοίμωξη Covid-19.  

Σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.) και το Υπουργείο Υγείας, ο ΠΣΦ 

διένειμε τον οδηγό της αυτό-αποκατάστασης, προωθώντας  τον στους ασθενείς που νόσησαν 

με την αρωγή των συναδέλφων εργαζομένων στα Νοσοκομεία, προβάλλοντας και τη 

σπουδαιότητα της φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης, για την αποκατάσταση όσων νόσησαν 

από Covid-19. 

Η σημαντικότητα των φυσικοθεραπευτών στην παροχή πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας, 

αναγνωρίστηκε με τον πιο πανηγυρικό τρόπο, από το Υπουργείο Υγείας, καθώς με 
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συντονισμένες κινήσεις ο ΠΣΦ ενέταξε σε προτεραιότητα εμβολιασμού όλους τους 

φυσικοθεραπευτές, αλλά και τους εργαζόμενους στα εργαστήρια φυσικοθεραπείας. 

Η Διοίκηση του ΠΣΦ, έχει πάντα σαν κατευθυντήριο οδηγό τις αποφάσεις της Γενικής 

Συνέλευσης Αντιπροσώπων, που σύμφωνα με το Νόμο αποτελούν υποχρέωση για τις 

διοικήσεις του Π.Σ.Φ.  

Το 2020 χαρακτηρίστηκε από έντονες νομοθετικές αλλαγές, ιδιαίτερα στον κλάδο της 

εκπαίδευσης. Αναφερόμαστε στο Ν. 4763/2020, με τις διατάξεις του οποίου τα πτυχία των 

Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (Κολλεγίων) εξισώνονται με τρόπο προκλητικό, με  

αυτά των Πανεπιστημίων της χώρας. 

Ο ΠΣΦ αντιδρώντας έντονα και άμεσα, προκάλεσε έκτακτη συνάντηση με τα υπόλοιπα ΝΠΔΔ 

από το χώρο των Υγειονομικών επαγγελμάτων και επιδίωξε συνεργασία με τα τρία 

Επιμελητήρια (ΤΕΕ, ΟΕΕ και ΓΕΩΤΕΕ). 

Υπήρξε συνεργασία με τα Τμήματα Φυσικοθεραπείας των Πανεπιστημίων, για χάραξη κοινής 

γραμμής αντιμετώπισης του ζητήματος και για την ενημέρωση των φοιτητών. 

Επιπλέον, εξεδόθησαν καταδικαστικά ψηφίσματα από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων και 

δελτία τύπου.  

Ο Επαγγελματικός Σύλλογος των Φυσικοθεραπευτών υποστηρίζει ότι με τον νόμο αυτό τίθεται 

άμεσα σε κίνδυνο η Δημόσια Υγεία και η Ελλάδα γίνεται η «Κερκόπορτα» της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, όπου θα παρεισφρέουν αμφιβόλου επιστημονικής και επαγγελματικής επάρκειας 

επαγγελματίες υγείας.  

Εξάλλου με αυτή τη θέση τάσσεται και η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Φυσικοθεραπείας 

(WCPT), η οποία απέστειλε επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας και τον Επίτροπο Υγείας 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία της για αυτές τις εξελίξεις. 

Θα πρέπει να μνημονευτεί ειδικώς η δικαίωση υπέρ του ΠΣΦ, όταν το Διοικητικό Εφετείο 

Αθηνών με απόφασή του, ακύρωσε πράξεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων του 

ΣΑΕΠ για αποφοίτους κολλεγίων που ζήτησαν να εγγραφούν στα μητρώα του ΠΣΦ. Βέβαια 

υπήρξαν και αρνητικές αποφάσεις από τα διοικητικά δικαστήρια της χώρας. 

Ένα άλλο μείζον θέμα, που κλήθηκε ο ΠΣΦ να αντιδράσει άμεσα είναι το χρόνιο ζήτημα της 

αντιποίησης του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή, το οποίο επανήλθε στο προσκήνιο πιο 

επίκαιρο από ποτέ (υπόθεση Πόρου).  

Ο ΠΣΦ έχει εκθέσει επανειλημμένως τη σοβαρότητα του ζητήματος ενώπιον των Υπουργείων 

Υγείας και Οικονομικών και έχει καταθέσει αναφορά στις αρχές και στην Εισαγγελία, 

επισημαίνοντας τους κινδύνους για τη Δημόσια Υγεία, από την ανεξέλεγκτη λειτουργία χώρων 
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παροχής υγειονομικών υπηρεσιών, που δεν τηρούν τις απαραίτητες από την Πολιτεία 

υγειονομικές προδιαγραφές και παρέχονται  από άτομα που δεν πληρούν τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις για την άσκηση του Νομοθετικώς ρυθμιζόμενου επαγγέλματος του 

Φυσικοθεραπευτή. 

Παρεμβάσεις συνεχίζουν να γίνονται από την πλευρά του Π.Σ.Φ προς την ΑΑΔΕ και το 

Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να μπορέσει να σταματήσει η ανεξέλεγκτη λειτουργία 

υγειονομικών χώρων υπό την «προστασία» και παροχή ενός ΚΑΔ, χωρίς υπόσταση 

κατάλληλου εκπαιδευτικού υποβάθρου και αλόγιστης πρακτικής εφαρμογής και προς την 

κατεύθυνση αυτή ζήτησε και έχει την αρωγή του ΙΣΑ και του ΠΙΣ. 

Τα παραπάνω ζητήματα χρήζουν συνεχούς διεκδίκησης και προσπάθειας από τον ΠΣΦ. 

Διεκδικήθηκε με επιτυχία, ένα άλλο πάγιο και διαχρονικό αίτημα, αυτό της ένταξης του κλάδου 

των φυσικοθεραπευτών στους δικαιούχους χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και 

ανθυγιεινής εργασίας και της ένταξης των φυσικοθεραπευτών στους δικαιούχους της λίστα 

των στα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Β.Α.Ε).  

Μετά από πολλά χρόνια διεκδικήσεων, υπήρξε δικαίωση των φυσικοθεραπευτών με τη θετική 

γνωμοδότηση του πορίσματος της Επιτροπής Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων 

(Β.Α.Ε) για την ένταξη του κλάδου των Φυσικοθεραπευτών σε αυτά, που έγινε μετά από 

συντονισμένες ενέργειες του Κ.Δ.Σ. του ΠΣΦ, που κορυφώθηκε με πολλαπλές παρεμβάσεις 

και αποστολή εξωδίκων στην Επιτροπή Κρίσης των ΒΑΕ και στον Υπουργό Εργασίας. 

Όμοιες συντονισμένες ενέργειες πραγματοποιούνται διαρκώς για τη θετική αξιολόγηση και 

χορήγηση στους φυσικοθεραπευτές του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, 

που ως γνωστόν ως τα τέλη Αυγούστου 2021 θα πρέπει να παραδοθούν οι δικαιούχοι από 

την Διυπουργική Επιτροπή και από τις αρχές του 2021 να εφαρμοστεί στο Δημόσιο. 

Όσον αφορά τον ΕΟΠΥΥ, ο ΠΣΦ αντιμετώπισε όλα τα ζητήματα που προέκυψαν κατά τη 

διάρκεια του έτους, προσδοκώντας πάντα στην απρόσκοπτη παροχή ποιοτικών 

φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.  

Στις αρχές του έτους υπήρξε δικαίωση των απεργιακών κινητοποιήσεων του κλάδου, που 

έγιναν το καλοκαίρι του 2019 για τον ΕΟΠΥΥ και υπήρξε αύξηση των επιτρεπτών ορίων 

δαπανών του ΕΟΠΥΥ για το έτος 2019 κατά 3.000.000€ , η οποία διατηρήθηκε και για το 2020 

και επιπλέον καθορίστηκε ξεχωριστός κωδικός για τις υπηρεσίες ειδικής αγωγής με όριο 

5.000.000€ και ξεχωριστή διακριτή δαπάνη υποβολής στο e-ΔΑΠΥ.  

Αξίζει να αναφερθεί ότι η συνολική ενίσχυση του κλειστού προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ για 

την Φυσικοθεραπεία, ενισχύθηκε από το 2017 κατά 10.500.000 ευρώ, που σε συνδυασμό με 

τα περίπου 10.000.000 ευρώ έμμεσης ενίσχυσης λόγω της θέσπισης συμμετοχής 

ασφαλισμένου, απέφερε ένα σημαντικό όφελος για τον κάθε συμβεβλημένο φυσικοθεραπευτή. 
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Επίσης, ο ΕΟΠΥΥ και η Κυβέρνηση  δέχτηκαν την πρόταση των παρόχων για δοσοποίηση 

των οφειλών claw back  των ετών 2018 και 2019 (έως 120 δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης 

150 ευρώ). Η πρόταση ήταν κοινή, για να υπάρχει διευκόλυνση στην επιστροφή των 

καταλογισμένων ποσών. 

Αυτό σε συνδυασμό με την μείωση του claw back (0%) του 2020, δίνει άλλη προοπτική στη 

συμβατική σχέση με τον ΕΟΠΥΥ, δεν παύει όμως ο ΠΣΦ να διεκδικεί την πλήρη κατάργηση 

των Νόμων του rebate & claw back και την ενίσχυση του προϋπολογισμού για την Υγεία.  

Η διοίκηση του ΠΣΦ έκανε πλήθος παρεμβάσεων για την επίλυση ζητημάτων 

«καθημερινότητας» για τους συμβεβλημένους του ΕΟΠΥΥ (εκκαθαρίσεις υποβολών, 

χρονοδιάγραμμα πληρωμών κλπ), αλλά και βασικών στρεβλώσεων (αδυναμία έκδοσης 

γνωματεύσεων κατ΄οίκον, 365 ημέρες κλπ). 

Παρόλα αυτά, υπάρχουν ακόμα ζητήματα προς επίλυση και ο ΠΣΦ θα συνεχίσει να διεκδικεί 

την επίλυσή τους, όπως η αποζημίωση ειδικής αγωγής απευθείας στους ασφαλισμένους στα 

περιστατικά που διαγνώστηκαν πρώτη φορά (απόφαση για την προσβολή του άρθρου 16 του 

Ν.  4737/2020 ενώπιον του ΣΤΕ), η αύξηση της αποζημίωσης της φυσικοθεραπευτικής 

συνεδρίας, η πλήρης κατάργηση θεώρησης των γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας από ελεγκτή 

ιατρό, η αύξηση συμμετοχής του ασφαλισμένου (όπως προβλέπεται στις λοιπές παροχές 

ανοιχτής περίθαλψης), μαξιλάρι στο claw back, η ενημέρωση επιλεξιμότητας του συστήματος 

συνταγογράφησης κατά ICD-10 και το claw back (κατάργηση, δοσοποίηση, υπολογισμός). 

Ο ΠΣΦ διεκδίκησε τις οικονομικές επιδοτήσεις και αποζημιώσεις για τους φυσικοθεραπευτές, 

είτε για τους ελεύθερους επαγγελματίες, είτε για εργαζόμενους (ως πληττόμενος κλάδος- 

διεκδίκηση επιστρεπτέας προκαταβολής, μείωση μισθώματος, ένταξη σε πρόγραμμα στήριξης 

επιστημόνων, αποζημίωση ειδικού σκοπού, ενίσχυση επιστημόνων) είτε για τους δημοσίους 

υπαλλήλους (έκτακτο εφάπαξ επίδομα στους εργαζομένους ΜΕΘ). 

Ο ΠΣΦ διεκδίκησε με έντονο τρόπο και πέτυχε την θεσμοθέτηση 100 θέσεων στις ΜΕΘ και 

επίσης διεκδίκησε την κάλυψη όλων των θέσεων των φυσικοθεραπευτών στην ειδική αγωγή 

(εκπαίδευση). 

Με αφορμή την πανδημία της λοίμωξης Covid-19, ο ΠΣΦ προχώρησε σε αρκετές αλλαγές και 

τεχνικές/ τεχνολογικές μεταρρύθμισης ώστε να μην υπάρξει κενό στην εξυπηρέτηση των 

μελών του.  

Προσάρμοσε όλες του τις διαδικασίες σε νέα ηλεκτρονικά δεδομένα και οι φυσικοθεραπευτές 

είχαν πάντα άμεση ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις και άμεση εξυπηρέτηση στα 

αιτήματά τους.  

Επίσης, η καινούργια αυτή ηλεκτρονική πραγματικότητα, έδωσε τη δυνατότητα στον ΠΣΦ να 

εξελίξει την πραγματοποίηση ενημερωτικών ημερίδων και διαδικτυακών σεμιναρίων 
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προσελκύοντας μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων, αναβαθμίζοντας το σύστημα της κατάθεσης 

των αιτήσεων συμμετοχής και της έκδοσης βεβαιώσεων συμμετοχής ηλεκτρονικά μέσω του 

μητρώου μελών, για τη διευκόλυνση του έργου των Σ.Ε. των Επιστημονικών Τμημάτων. 

Επίσης, η πανδημία του κορωνοϊού ανέδειξε την ανάγκη πραγματοποίησης απομακρυσμένων 

συνεδριάσεων και συνελεύσεων (τηλεδιάσκεψης), για τις συνελεύσεις των ΠΤ, τις 

συνεδριάσεις των ΔΕ των ΠΤ και την πραγματοποίηση επιστημονικών εκδηλώσεων των ΠΤ 

(ημερίδες κλπ). 

Η υλοποίηση αυτής της ανάγκης πραγματοποιήθηκε, μετά από συντονισμένες ενέργειες της 

διοίκησης του ΠΣΦ για τη χρήση της πλατφόρμας epresence.gov.gr της Κεντρικής 

Κυβέρνησης και σήμερα δίνεται η δυνατότητα για την αξιοποίηση της πλατφόρμας από όλα τα 

όργανα διοίκησης του ΠΣΦ (Δ.Ε των Π.Τ , Κ.Δ.Σ,) για την πραγματοποίηση συνελεύσεων και 

ημερίδων, με δυνατότητα συμμετοχής μέχρι 500 άτομα. 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων του 2020 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία με  

υβριδικό τρόπο, τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Το Προεδρείο της ΓΣΑ είχε φυσική 

παρουσία στα γραφεία του ΠΣΦ στην Αθήνα και οι Αντιπρόσωποι συμμετείχαν διαδικτυακά. 

Εξασφαλίστηκε το αδιάβλητο της συμμετοχής τους και της ψηφοφορίας με τη χρήση της 

τεχνολογίας. 

Η διοίκηση του Π.Σ.Φ στο πλαίσιο της αναζήτησης τρόπων για τη διασφάλιση ενός 

αποθεματικού στο τέλος της επαγγελματικής πορείας των Φυσικοθεραπευτών, διερεύνησε η 

πιθανότητα της ίδρυσης Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) Φυσικοθεραπευτών, 

όπως έχουν ιδρύσει άλλοι κλάδοι (Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ΓΕΩΤΕΕ, 

Οικονομολόγοι, Αστυνομικοί κλπ). 

Στα πλαίσια της εξωστρέφειας του κλάδου προωθήθηκαν κοινωνικά μηνύματα τόσο για την 

αντιποίηση του επαγγέλματος με την ευγενική συμμετοχή της κ. Ελένης Ροδά, όσο και για την 

ασφάλεια στην παροχή των υπηρεσιών φυσικοθεραπείας από τους επαγγελματίες 

φυσικοθεραπευτές ,που είχε και την έγκριση του ΕΣΡ, στο οποίο συμμετείχε αφιλοκερδώς η κ. 

Ελένη Φιλίνη. 

Τέλος, όσον αφορά την υλοποίηση των Νομοθετικών προβλέψεων του Ν. 4600/2019 και 

συγκεκριμένα τη δημιουργία Ινστιτούτου Επιστημονικών Θεμάτων του ΠΣΦ, εγκρίθηκε ο 

κανονισμός λειτουργίας. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με Υπηρεσιακούς 

παράγοντες σχετικά με  τη δημιουργία Μητρώου Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας, προκειμένου  

να εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση. 

Η συμμετοχή του εκπροσώπου του ΠΣΦ στο ΚΕΣΥ απέφερε καρπούς καθώς πλήθος 

παρεμβάσεων έφεραν αποτελέσματα στο θεσμικό επίπεδο (Κανονισμός λειτουργίας ΚΕΦΙΑΠ, 

παρουσία φυσικοθεραπευτή στα Διαβητολογικά Κέντρα των Νοσοκομείων και φέτος στην 
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αποζημίωση περιστατικών post covid εκτός κλειστού προϋπολογισμού ΕΟΠΥΥ), με κορυφαίο 

γεγονός την έγκριση από την Ολομέλεια του ΚΕΣΥ της πρότασης του ΠΣΦ, για την υπογραφή 

μνημονίου συνεργασίας μεταξύ ΠΣΦ και Υπουργείου Υγείας για την προώθηση δράσεων 

αγωγής και προαγωγής της υγείας.  

Συναντήσεις  

Από την αρχή του έτους πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις (διαδικτυακές,  τηλεφωνικές και 

διάζώσης)  με Υπουργεία και άλλους θεσμικούς φορείς, παρά τους περιορισμούς που 

προέκυψαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.  

 Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΠΣΦ με τη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ (πρώην Πρόεδρο του 

ΕΟΠΥΥ- κο Πλαγιανάκο, πρώην Αντιπρόεδρο ΕΟΠΥΥ (νυν Διοικήτρια)- κα Θεανώ 

Καρποδίνη και με άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες (Διεύθυνση Στρατηγικού 

Σχεδιασμού, Διεύθυνση Συμβάσεων, Διεύθυνση Οικονομικών κλπ). Στις πολλαπλές 

συναντήσεις με τον ΕΟΠΥΥ, εκφράστηκαν τα προβλήματα του κλάδου των 

φυσικοθεραπευτών, πολλά από τα οποία επιλύθηκαν άμεσα, ενώ σε άλλα εκκρεμεί η 

επίλυσή τους διότι απαιτείται συνεργασία μεταξύ και άλλων φορέων, όπως το 

Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Οικονομικών. 

 Συνάντηση με Υφυπουργό Οικονομικών – Θεόδωρο Σκυλακάκη, για προώθηση 

ζητημάτων αρμοδιότητάς του. 

 Συνάντηση με Υπουργό Υγείας – Βασίλειο Κικίλια και τον Γενικό Γραμματέα 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας – Μάριο Θεμιστοκλέους, για σύνολο αιτημάτων του 

ΠΣΦ, όπως επίδομα ανθυγιεινής εργασίας και ένταξη στα ΒΑΕ, αντιποίηση 

επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή, δημιουργία αυτόνομου Τμήματος 

Φυσικοθεραπείας στα νοσοκομεία της χώρας, λειτουργία ΚΕΦΙΑΠ, ζητήματα ΕΟΠΥΥ 

και τροποποιήσεις του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ,  εξάλειψη claw back, επίλυση εκκρεμοτήτων 

κανονιστικού πλαισίου και προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων και άλλα ζητήματα που 

προκύπτουν μετά την «Πανεπιστημιοποίηση». 
 Συνάντηση με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και πιο 

συγκεκριμένα: με τον Υφυπουργό Εργασίας- καθ. Παναγιώτη Τσακλόγλου, με τη Γεν. 

Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Παυλίνα Καρασιώτου και με τη Γενική 

Γραμματέα Υπουργείου Εργασίας – Άννα Στρατινάκη, για ζητήματα αρμοδιότητας τους, 

όπως εκκρεμότητα χορήγησης αποζημιώσεων και οικονομικής ενίσχυσης στους 

φυσιοθεραπευτές, χορήγηση επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας και ένταξη στα ΒΑΕ, 

ίδρυση Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης από τον ΠΣΦ, αποπληρωμή 

ληξιπρόθεσμων οφειλών, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, παραχώρηση ακινήτου για 

εγκατάσταση γραφείων ΠΣΦ και συνεργασία για διοργάνωση δράσεων με επίκεντρο 

την αγωγή υγείας και την εργονομία. 
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 Συνάντηση με Διοικητή ΟΑΕΔ – Σπύρο Πρωτοψάλτη, για υλοποίηση προγραμμάτων 

ΛΑΕΚ, προγράμματα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας και απασχόλησης νέων 

πτυχιούχων φυσικοθεραπευτών, δημιουργία επιμορφωτικών προγραμμάτων, ζητήματα 

για την μαθητεία σπουδαστών ειδικότητας «Βοηθός Φυσικοθεραπείας» και ζητήματα 

σχετικά με τη διδασκαλία μαθημάτων φυσικοθεραπείας στις ΕΠΑ.Σ. και στα ΙΕΚ του 

ΟΑΕΔ. 

 Συνάντηση με Προέδρους Τμημάτων Φυσικοθεραπείας των Ελληνικών Πανεπιστημίων 

για ζητήματα εκπαίδευσης. 

 Διαδικτυακή συνέλευση Επιστημονικών, Επαγγελματικών Φορέων Πτυχιούχων και 

Φοιτητών του Ανώτατου Τεχνολογικού Τομέα με θέμα, την προώθηση επίσημης 

πρότασης προς το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με τη θεσμοθέτηση διαδικασίας 

αντιστοίχησης των Πτυχίων Ανώτατου Τεχνολογικού Τομέα με τα Πτυχία των νέων 

Πανεπιστημιακών Τμημάτων, που προέκυψαν από την κατάργηση - απορρόφηση ή 

συγχώνευση των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων.  

Παρεμβάσεις 

Ο ΠΣΦ κατέθεσε τις προτάσεις του στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής για το 

σχέδιο Νόμου- Κύρωση α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. "Μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες 

διατάξεις" (Α΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. "Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 

κοινωνική και οικονομική κανονικότητα" (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις».  

Ο Σύλλογος πρότεινε παρεμβάσεις και προσθήκες σε άρθρα του εν λόγω νομοσχεδίου για 

διάφορα ζητήματα, όπως η χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, η 

ένταξη των φυσικοθεραπευτών που εργάζονται στις ΜΕΘ και ΜΑΦ στους δικαιούχους της 

ενίσχυσης που προβλέπεται στο άρθρο 27 (Δωρεά ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος), η μείωση 

του οφειλόμενου ποσού claw back στον κλάδο των φυσικοθεραπευτών λόγω μειωμένου 

κύκλου εργασιών, η λειτουργία νέων κλινών ΜΕΘ με ανάλογη αύξηση φυσικοθεραπευτικού 

προσωπικού, σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα που υπάρχουν για την αναλογία κρεβατιών 

ΜΕΘ ανά φυσικοθεραπευτή, η αύξηση θέσεων φυσικοθεραπείας, η πρόβλεψη διαδικασίας εξ 

αποστάσεως παροχής φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών από τους συμβεβλημένους 

φυσικοθεραπευτές με τον ΕΟΠΥΥ και η αύξηση της τιμής της συνεδρίας κατ΄ οίκον από 15 σε 

30 ευρώ, η παροχή φυσικοθεραπευτικών συμβουλών εξ αποστάσεως. 

Επιπλέον, μετά από ενημέρωση του ΠΣΦ για το πρόβλημα της άρσης της αποζημίωσης 

συνεδριών ειδικής αγωγής, προκλήθηκε επερώτηση 38 βουλευτών της αξιωματικής 

αντιπολίτευσης για το ζήτημα. Στην ερώτηση επισημαίνεται το πρόβλημα αναστολής 

αποζημίωσης των συνεδριών φυσικοθεραπείας σε δικαιούχους του άρθρου 45 του ΕΚΠΥ του 

ΕΟΠΥΥ που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα. 
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Κινητοποιήσεις 

Η κινητοποίηση φυσικοθεραπευτών δημοσίου τομέα στο Υπουργείο Υγείας για τη διεκδίκηση 

του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και ένταξη στα ΒΑΕ, πρόβλεψη θέσεων 

φυσικοθεραπευτών σε προκηρύξεις σύμφωνα με τις διαθέσιμες οργανικές θέσεις των 

νοσοκομείων κ.ά., η οποία πραγματοποιήθηκε στις αρχές του έτους, είχε τη στήριξη της 

ΑΔΕΔΥ, ΠΟΕΔΗΝ, ΠΟΕ-ΟΤΑ και ΠΟΕ-ΠΦΥ.  Στη συγκέντρωση παραβρέθηκε, δείχνοντας 

την αμέριστη συμπαράστασή τους για τα δίκαια αιτήματα, ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης 

Γιαννακός, οι Βαρδαβάκης Μανώλης και Μαθιόπουλος Γιώργος, μέλη της εκτελεστικής 

επιτροπής της ΠΟΕΔΗΝ, η Γεν. Γραμματέας  της ΠΟΕ-ΠΦΥ, Τσιρίγκα Ιωάννα, μέλη του Κ.Δ.Σ 

του Π.Σ.Φ και ελευθεροεπαγγελματίες φυσικοθεραπευτές. 

Ο ΠΣΦ στήριξε τις κινητοποιήσεις της ΠΟΕΔΗΝ και της ΑΔΕΔΥ (Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 

2020 αντίστοιχα) για το ανθυγιεινό επίδομα και τα ΒΑΕ, αλλά και των απεργιακών 

κινητοποιήσεων της ΑΔΕΔΥ για το ασφαλιστικό. 

Για τη διεκδίκηση της ένταξης στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, ο ΠΣΦ εξήγγειλε 

απεργιακή κινητοποίηση τον Δεκέμβριο 2020, η οποία όμως ανεστάλη μετά τη δικαίωση του 

κλάδου των φυσικοθεραπευτών και του θετικού πορίσματος από την Επιτροπή Κρίσης των 

ΒΑΕ. 

Προβολή 

Δημοσίευμα στον Ελεύθερο Τύπο: «Κορωνοϊός: Σοβαρά μυοσκελετικά, αναπνευστικά και 

νευρολογικά προβλήματα αντιμετωπίζουν όσοι βγήκαν από τις ΜΕΘ» 

Δελτίο Τύπου του Π.Σ.Φ. για τη σφράγιση παράνομων θεραπευτηρίων που αποτελούν 

σοβαρό κίνδυνο για τη Δημόσια Υγεία 

Ραδιοφωνική συνέντευξη του Προέδρου του ΠΣΦ, Πέτρου Λυμπερίδη για το θέμα της 

αντιποίησης του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή και του κινδύνου για τη δημόσια υγεία.  

Ραδιοφωνική συνέντευξη του Β΄ Αντιπροέδρου του ΠΣΦ, Ιωάννη Μαρμαρά για το θέμα της 

αντιποίησης του φυσικοθεραπευτικού επαγγέλματος. 

Ραδιοφωνική συνέντευξη του Προέδρου του ΠΣΦ, Πέτρου Λυμπερίδη στο Δημοτικό 

Ραδιόφωνο της Κατερίνης στη μοναδική ραδιοφωνική εκπομπή στην Ελλάδα αποκλειστικά για 

τη φυσικοθεραπεία, με τίτλο «ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΙΤΕ». Στην εκπομπή παρουσιάστηκε με 

πλήρη ανάλυση και λεπτομέρεια κάθε πτυχή του επαγγέλματος υγείας που τα τελευταία 

χρόνια καταλαμβάνει όλο και μεγαλύτερο μέρος στην συνείδηση του κάθε πολίτη που επιζητεί 

ποιοτική και λειτουργική απ 
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οκατάσταση πολύπλευρων αιτιολογιών. 

Ραδιοφωνική συνέντευξη του Προέδρου του ΠΣΦ, Πέτρου Λυμπερίδη με θέμα τον προκλητικό 

αποκλεισμό των φυσικοθεραπευτών των Νοσοκομείων από τη λίστα των Βαρέων Και 

Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Β.Α.Ε). 

WHO Europe: "Προσωπική ιστορία: Αποκατάσταση ασθενούς με COVID-19 μετά από 17 

ημέρες εντατικής θεραπείας στην Ελλάδα" 

Δελτίο Τύπου για την άμεση ένταξη των φυσικοθεραπευτών των Δημόσιων δομών υγείας στα 

ΒΑΕ και στους δικαιούχους επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας. Σύμφωνα με έρευνα που 

δημοσιεύθηκε στο Lancet, το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό κινδυνεύει 3,5 περισσότερο να 

νοσήσει από την COVID-19, με τους φυσικοθεραπευτές να είναι οι μόνοι από αυτούς που δεν 

δικαιούνται το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας. 

Δελτίο τύπου για την αντιποίηση του φυσικοθεραπευτικού επαγγέλματος που αποτελεί 

εγκληματική ενέργεια κατά τη ζωής των πολιτών. 

Δελτίο τύπου για την αντιστοίχιση πτυχίων ΤΕ και ΠΕ. 

Δελτίο τύπου με το οποίο εκφράζεται η διαμαρτυρία των φυσικοθεραπευτών από την εφάπαξ 

οικονομική ενίσχυση σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του α. 66 του νομοσχεδίου του Υπουργείο 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τα «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και 

ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την 

ενίσχυση των ανέργων». 

Ο ΠΣΦ επιμελήθηκε τηλεοπτικό κοινωνικό μήνυμα, το οποίο προβλήθηκε στους τηλεοπτικούς 

σταθμούς μετά από έγκριση του ΕΣΡ με θέμα την παρότρυνση του κοινού να μη διακόψουν τα 

προγράμματα αποκατάστασης και να συνεχίσουν τις θεραπείες τους στον φυσικοθεραπευτή, 

όπως εξάλλου τονίζει και ο Παγκόσμιο Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) διότι οι φυσικοθεραπευτές 

ως επαγγελματίες υγείας τηρούν όλα τα μέτρα προστασίας που προτείνονται από τον ΕΟΔΥ. 

Εξωτερική και Κοινωνική Πολιτική ΠΣΦ 

Ενεργή Συμμετοχή του ΠΣΦ σε δράση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την ασφάλεια 

των εργαζομένων στον Τομέα της Υγείας με τη συνυπογραφή του Χάρτη για την Παγκόσμια 

Ημέρα Ασφάλειας Ασθενών, επιθυμώντας να αναπτύξει ποικίλες δράσεις για την ασφάλεια 

των φυσικοθεραπευτών και των ασθενών, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. 

Συμμετοχή του ΠΣΦ στη διαδικτυακή Γενική Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Συλλόγων της 

WCPT με εκπροσώπους τον Πρόεδρο του Π.Σ.Φ., τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων, και τον 

καθηγητή Νίκο Στριμπάκο, ως εκπρόσωπο του Π.Σ.Φ. και της χώρας μας στις Ομάδες 

Εργασίες της ER-WCPT. 
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Ο ΠΣΦ συμμετείχε στην επίσημη παρουσίαση του Οδηγού του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Υγείας με τίτλο «Υποστηρικτικό υλικό για τον ασθενή που διαχειρίζεται την αποκατάστασή του 

μετά από ασθένεια που σχετίζεται με COVID-19 λοίμωξη», μέσω κοινής ψηφιακής εκδήλωσης, 

με την παρουσία της εκπροσώπου του Π.Ο.Υ. στην Ελλάδα Μαριάννας Τρίας, των Προέδρων 

του: (α) Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου,  (β) Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και 

(γ) της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος.  

Συμμετοχή του ΠΣΦ με εκπρόσωπο τον Β’ Αντιπρόεδρο, στο Διεθνές διαδικτυακό Συνέδριο με 

θέμα τον «Τουρισμός Ευεξίας»  που διοργανώθηκε από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το Πανεπιστήμιο 

Πατρών, το Υπουργείο Τουρισμού και φορείς του Ιταλικού δημοσίου. 

Δωρεά υγειονομικού υλικού ατομικής προστασίας με σκοπό την προστασία των φοιτητών 

κατά την διάρκεια της κλινικής άσκησης. 

Δωρεά προστατευτικού υλικού και υλικού απαραίτητου για της δράσεις φύλαξης των συνόρων 

με την Τουρκία στην Αστυνομική Διεύθυνση Ορεστιάδας. 

Παροχή βοήθειας σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό στους πληγέντες φυσικοθεραπευτές από τον 

κυκλώνα Ιανός της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. 

Συνεργασίες 

Ο ΠΣΦ συμμετείχε στην επίσημη έναρξη της εκστρατείας του Υπουργείου Εργασίας «Μειώστε 

την καταπόνηση για την πρόληψη των Μυοσκελετικών Παθήσεων (ΜΣΠ) που σχετίζονται με 

την εργασία», που οργανώνεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την 

Υγεία στην Εργασία (European Agency for Safety and Health at Work, EU-OSHA) -το μόνιμο 

όργανο της ΕΕ στον χώρο της Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας (ΥΑΕ) που έχει έδρα το 

Μπιλμπάο της Ισπανίας-, το Δίκτυο των Εθνικών Εστιακών Πόλων του και τους κοινωνικούς 

εταίρους στον χώρο της ΥΑΕ (οργανώσεις εργοδοτών, οργανώσεις εργαζομένων, 

επιστημονικές και επαγγελματικές ενώσεις, ακαδημαϊκά ιδρύματα και ινστιτούτα κ.λπ.). 

Ο ΠΣΦ διαβεβαίωσε τη συνδρομή για την επιτυχή οργάνωση και προώθηση των δράσεων 

όπως: 

 οργάνωση και υλοποίηση ημερίδων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, 

 οργάνωση και υλοποίηση δράσεων προβολής και επικοινωνίας, 

 αξιοποίηση μέσων προβολής και επικοινωνίας για την σε εθνικό επίπεδο προαγωγή 

των θεμάτων ΥΑΕ, 

 εισηγήσεις σε θεματικές ημερίδες και σεμινάρια που οργανώνονται από το Υπουργείο 

Εργασίας ή άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, 

 διανομή και διάχυση σε ευρεία κλίμακα έντυπου και ηλεκτρονικού πληροφοριακού 

υλικού, 
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 κοινοποίηση και διάχυση καλών πρακτικών, αποτελεσμάτων μελετών και πορισμάτων 

ερευνών, 

 οργάνωση σεμιναρίων εκπαίδευσης εργοδοτών και εργαζομένων, κυρίως από 

επιλεγμένους κλάδους πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 

 συμβουλευτική/τεχνική στήριξη των πολύ μικρών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

στη διαχείριση των θεμάτων ΥΑΕ, 

 ανάπτυξη και δωρεάν διάθεση εργαλείων διαχείρισης της ΥΑΕ (όπως πρακτικούς 

οδηγούς, καταλόγους ελέγχου των επαγγελματικών κινδύνων, ψηφιακά εργαλεία για 

την εκτίμηση των κινδύνων κ.α.) από τις πολύ μικρές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 

 οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς και 

μαθητές/σπουδαστές/νέους από την Α΄ βάθμια, τη Β΄ βάθμια - με έμφαση στην 

επαγγελματική εκπαίδευση (ΕΠΑΛ) και το θεσμό της μαθητείας-, καθώς και την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

 οργάνωση ημερίδων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ΥΑΕ σε φορείς, 

διοικητικά στελέχη και εργαζόμενους από την Αυτοδιοίκηση, 

 δικτύωση και συνέργεια με τα μέλη του Εθνικού Δικτύου Πληροφόρησης για την ΥΑΕ 

καθώς και άλλα υφιστάμενα δίκτυα παροχής πληροφόρησης ή/και συμβουλευτικής 

στήριξης, 

 οργάνωση στοχευμένων εκστρατειών ελέγχου και συμβουλευτικής με επιτόπιες 

επιθεωρήσεις των χώρων εργασίας από τους αρμόδιους επιθεωρητές ΑΥΕ του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), κ.ά. 
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Σημαντικές Δράσεις 

Πανελλήνιου Συλλόγου 

Φυσικοθεραπευτών 
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Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων ΠΣΦ 

2020 
 

Στη συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Συλλόγου 

Φυσικοθεραπευτών με αριθμό πράξης 2/2020, ορίστηκε η διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του Π.Σ.Φ. στις 22, 23 και 24 Μαΐου 2020, στην Κέρκυρα, 

σύμφωνα με την απόφαση της Γ.Σ.Α. του έτους 2019. 

Με την έλευση της πανδημίας του κορωνοϊού, ο ΠΣΦ ήρθε σε επικοινωνία με τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, ώστε να οριστούν οι διαδικασίες για την πραγματοποίηση 

της Γενικής Συνέλευσης αλλά δεν υπήρξε έγκαιρη απάντηση. 

Για αυτό το λόγο, έπρεπε να γίνει επανεκτίμηση της απόφασης αυτής λαμβάνοντας υπόψη τις 

τρέχουσες κοινωνικές συνθήκες λόγω της πανδημίας από τον SARS-CoV-2 και τα ισχύοντα 

μέτρα τα οποία έχουν θεσμοθετηθεί από την Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης 

της πανδημίας του κορωνοϊού. Σε νέα συνεδρίαση του ΚΔΣ του ΠΣΦ με αριθμό πράξης 

6/2020 αποφασίστηκε η υποχρεωτική αναβολή της πραγματοποίησης της Γ.Σ.Α. και τον εκ 

νέου ορισμό της στις 2, 3 & 4 Οκτωβρίου 2020 στην Αθήνα, με υβριδικό τρόπο (ταυτόχρονη 

φυσική και απομακρυσμένη παρουσία) με την αυστηρή τήρηση του πλαισίου των μέτρων 

πρόληψης για τον κορωνοϊό στους παρευρισκόμενους Πραγματοποιήθηκε η τακτική Γενική 

Συνέλευση του Π.Σ.Φ. (διαδικτυακά) στις 3 και 4 Οκτωβρίου 2020. https://www.psf.org.gr/psf-

news-6698.htm  

Στις 3 και 4 Οκτωβρίου 2020 

πραγματοποιήθηκε η τακτική Γενική 

Συνέλευση των Αντιπροσώπων 

(Γ.Σ.Α.), με τη φυσική παρουσία 

Προεδρείου και εισηγητών στα 

γραφεία του Π.Σ.Φ και τη διαδικτυακή 

παρουσία των Αντιπροσώπων. 

Το Προεδρείο αποτελούσαν οι: 

Παπαχρήστου Ευαγγελία, Ασμάνης 

Ευστράτιος και Καρύτης Νίκος. 

Εκτός από τον Διοικητικό και 

Οικονομικό απολογισμό το σώμα 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6698.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6698.htm
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απασχόλησαν και τα παρακάτω θέματα: 

1. Αντιμετώπιση της ανεργίας του κλάδου 

2. Ινστιτούτο επαγγελματικών θεμάτων 

3. Εκλογές του Π.Σ.Φ. 2021 

4. Εκπαιδευτικά Ζητήματα (Κολλέγια: Νέα Δεδομένα/Εξελίξεις, Εξομοίωση πτυχίων ΤΕ και 

ΠΕ κατηγορίας). 

Επίσης από τους 

αντιπροσώπους 

τέθηκαν διάφορα 

ζητήματα όπως: ειδική 

αγωγή και ΕΟΠΥΥ,  η 

ενίσχυση των 

πλημμυροπαθών στην 

Καρδίτσα (από τον 

Μεσογειακό τυφώνα 

"Ιανός»), η εξέλιξη με 

τις απαράδεκτες 

διεκδικήσεις από τους 

γυμναστές, ένταξη στα 

ΒΑΕ και ανθυγιεινό 

επίδομα, αντιποίηση 

επαγγέλματος κ.ά. 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Νομικός Σύμβουλος του Π.Σ.Φ., κος Α. Παραράς, ο οποίος 

ενημέρωσε το σώμα για τις δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση των κολλεγίων και για άλλα 

νομικά ζητήματα (όπως ασφαλιστικό, ινστιτούτο, ειδική αγωγή, αντιποίηση κ.λπ.). 
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Εγκρίθηκε ο Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός του έτους 2019. 

Αποφασίσθηκε να συσταθεί από το ΚΔΣ του Π.Σ.Φ. 7μελής Επιτροπή για το θέμα 

αντιμετώπισης της ανεργίας, με εκπροσώπηση σε αυτήν 2 άνεργων φυσικοθεραπευτών και 

την λειτουργία εφαρμογής στην ιστοσελίδα του Π.Σ.Φ. για την κοινοποίηση των προτάσεων 

που αποφασίστηκαν και την κατάθεση επιπλέον προτάσεων από τα μέλη διαδικτυακά. 
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Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας 8 

Σεπτεμβρίου 2020 «Αποκατάσταση και 

Covid-19» 

Η Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας του 2020 επικεντρώθηκε γύρω από το ζήτημα της 

αποκατάστασης μετά από Covid-19 λοίμωξη και στον ρόλο της φυσικοθεραπείας στη 

θεραπεία των ατόμων. https://www.psf.org.gr/psf-news-6597.htm  

Η καμπάνια είχε επικεντρωθεί στα ακόλουθα καίρια σημεία: 

 Η θεραπευτική άσκηση παίζει 

σημαντικό ρόλο στην αποκατάσταση 

ενός ατόμου από Covid-19 λοίμωξη 

 Οι φυσικοθεραπευτές, ως ειδικοί 

στην κίνηση, μπορούν να 

καθοδηγήσουν τους ανθρώπους 

στον ορθό τρόπο που η θεραπευτική 

άσκηση μπορεί να βοηθήσει στην 

αποκατάσταση 

 Οι άνθρωποι που έχουν νοσηλευτεί 

μετά από σοβαρήCovid-19 λοίμωξη 

θα χρειαστούν αποκατάσταση και 

συνεδρίες φυσικοθεραπείας για να 

μπορέσουν να αναρρώσουν από τις 

επιπτώσεις της νόσου 

 Η χρήση τηλεθεραπείας μπορεί να 

βοηθήσει τα άτομα να αποκτήσουν 

πρόσβαση και υποστήριξη από έναν 

φυσιοθεραπευτή για να τις 

επιπτώσεις από COVID-19 λοίμωξη. 

Η τηλεθεραπεία μπορεί να είναι 

εξίσου αποτελεσματική με τις 

συμβατικές μεθόδους υγειονομικής 

περίθαλψης για τη βελτίωση της 

σωματικής λειτουργίας 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6597.htm
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Η φυσικοθεραπευτική παρέμβαση είναι ζωτικής σημασίας, στα αρχικά στάδια της αλλά 

και στην πορεία της αποκατάστασης, για άτομα που αναρρώνουν μετά από σοβαρές 

επιπτώσεις της  COVID-19 λοίμωξης. 

Ένα πρόγραμμα θεραπευτικής 

άσκησης και ειδικών 

αναπνευστικών ασκήσεων, από 

τον φυσικοθεραπευτή μπορεί να 

βοηθήσει στην αποκατάσταση 

από Covid-19 

Η άσκηση είναι σημαντική για την 

αποκατάσταση σου από τον Covid-

19 και προσαρμόζεται στις ανάγκες 

σου. Οι φυσικοθεραπευτές, ως 

ειδικοί στην κίνηση, μπορούν να 

σου δείξουν πως η θεραπευτική 

άσκηση μπορεί να σε βοηθήσει: 

 στη βελτίωση της φυσικής 

κατάστασης 

 στη μείωση της δύσπνοιας 

 στην αύξηση της μυϊκής 

δύναμης 

 στη βελτίωση της 

ισορροπίας και του συντονισμού 

 στη βελτίωση της 

σκέψης σας 

 στη μείωση του άγχους και 

στη βελτίωση της διάθεσης 

 στην αύξηση ης εμπιστοσύνης 

   στη βελτίωση της             

ενέργειάς σας 

 

Όσο πιο δραστήριος είσαι τόσο πιο γρήγορα θα επανέλθει η δύναμή σου και θα αναρρώσουν 

οι πνεύμονές. Η παρακολούθηση της πορείας σου είναι το κλειδί. 
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Αν και είναι σημαντικό να ξεκουραστείτε, οι φυσικοθεραπευτές σας συνιστούν να κάνετε 

τακτικά σύντομα προγράμματα θεραπευτικής άσκησης αντί για λιγότερες μεγαλύτερης 

διάρκειας συνεδρίες. Ασκήσεις για να δοκιμάσετε: 

 Άρση από καθιστή σε όρθια θέση 

 επί τόπου βάδιση 

 ανέβασμα σκαλιών 

 περπάτημα στις «μύτες» των 

ποδιών 

 περπάτημα στις φτέρνες 

 στήριξη στο ένα πόδι 

 στήριξη κορμού στον τοίχο και 

απομάκρυνση 

  

 

Η Φυσικοθεραπεία είναι το κλειδί για την 

αποκατάστασή σου από Covid-19 

Εάν αισθάνεστε δυσφορία, υπερβολική 

κόπωση ή δύσπνοια, σταματήστε την 

άσκηση και μιλήστε με τον 

φυσικοθεραπευτή σας ή το γιατρό σας. 

 

Σύνδρομο κόπωσης μετά την Covid-19 

λοίμωξη: Έως και το 10% των ατόμων 

που αναρρώνουν από την COVID-19 

λοίμωξη, μπορεί να αναπτύξουν 

σύνδρομο μετα-ιικής κόπωσης (PVFS). Εάν 

αισθάνεστε ότι δεν βελτιώνεστε ή εάν η άσκηση σας κάνει να αισθάνεστε πολύ χειρότερα, 

μιλήστε με τον φυσιοθεραπευτή σας ή τον ιατρό σας και ζητήστε του να σας αξιολογήσει για το 

PVFS. Η αποκατάσταση ατόμων με PVFS απαιτεί διαφορετικές στρατηγικές διαχείρισης. 

Μην ξεχνάτε ότι θα πρέπει να απευθύνεστε σε έναν επαγγελματία υγείας –

φυσικοθεραπευτή  https://psf.org.gr/physio_members.php 

Η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Φυσικοθεραπείας  (W.C.P.T) προτρέπει τους οργανισμούς-μέλη 

και τους φυσικοθεραπευτές παγκοσμίως, να χρησιμοποιήσουν τα υλικά από την 

Εργαλειοθήκη για να μεταδώσουν αυτά τα μηνύματα στο κοινό και στις πολιτικές ηγεσίες. 

 

https://psf.org.gr/physio_members.php
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Σχετικά με την Παγκόσμια Ημέρα PT 

Η Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 8 

Σεπτεμβρίου, την ημέρα που ιδρύθηκε η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Φυσικοθεραπείας το 

1951. Το 2020, η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Φυσικοθεραπείας έγινε Παγκόσμια 

Φυσικοθεραπεία. Η Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας είναι η μέρα όπου οι 

φυσικοθεραπευτές μπορούν να προωθήσουν το επάγγελμα τους: 

 να επιδείξουν τον σημαντικό ρόλο της φυσικοθεραπείας στην υγεία και την ευημερία 

του παγκόσμιου πληθυσμού 

 να αναβαθμίσουν του 

προφίλ του επαγγέλματος 

 να προωθήσουν τη 

σημαντικότητα του 

επαγγέλματος τόσο προς τους 

ασθενείς όσο και στις πολιτικές 

ηγεσίες που είναι υπεύθυνες 

για τη χάραξη πολιτικής 

Η ημέρα αυτή, σηματοδοτεί την 

παγκόσμια ενότητα και την 

αλληλεγγύη της κοινότητας της 

φυσικοθεραπείας. Είναι μια 

ευκαιρία να αναγνωριστεί το 

έργο που παρέχουν οι 

φυσικοθεραπευτές στους 

ασθενείς και στην κοινότητά 

τους. 

Η Παγκόσμια Συνομοσπονδία 

Φυσικοθεραπείας  (W.C.P.T) 

έχει δημιουργήσει μια 

εργαλειοθήκη με υποστηρικτικό 

υλικό, το οποίο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από τους 

οργανισμούς-μέλη. Αυτή 

περιλαμβάνει: 

 για προβολή σε δημόσιους χώρους 

 για προβολή και διανομή σε ασθενείς και το κοινό 
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 Πληροφορίες και πηγές για πρόσθετη ανάγνωση – στο υλικό μπορείτε να βρείτε 

αναφορές για περισσότερες πληροφορίες και επιπλέον πόρους και σχετικούς 

συνδέσμους ιστοσελίδων 

Το παραπάνω υλικό έχει ως κεντρική ιδέα την συνεργασία της παγκόσμιας κοινότητας 

φυσικοθεραπείας. 

Η Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας θα προωθείται ευρέως μέσω των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης, χρησιμοποιώντας το #worldptday. 

 

 

2020: Η επίδραση της πανδημίας του 

Covid-19 και οι δράσεις του Π.Σ.Φ. 

 

Αναμφισβήτητα, το 2020 θα καταγραφεί ιστορικά ως το έτος το οποίο χαρακτηρίστηκε από την 

έλευση της λοίμωξης SARS-CoV-2 γνωστότερης και ως κορωνοϊός (Covid-19).  

Η λοίμωξη αυτή, μετατρεπόμενη σε πανδημία από τις αρχές του 2020 άλλαξε την κοινωνική 

πραγματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο:  Άλλαξε ο κοινωνικός και επαγγελματικός βίος, 
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περιορίστηκαν ή απαγορεύτηκαν οι μετακινήσεις, καθιερώθηκε η εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

και εργασία.  

Το πιο σημαντικό είναι ότι τα 

ζητήματα δημόσιας και ατομικής 

υγείας μπήκαν επιτακτικά στο 

προσκήνιο και φυσικά ο Π.Σ.Φ., 

εκπροσωπώντας έναν ολόκληρο 

κλάδο Επαγγελματιών Υγείας ο 

οποίος συνέχισε να προσφέρει 

ανελλιπώς τις υπηρεσίες του όλη 

την περίοδο της πανδημίας, τόσο 

στον ιδιωτικό όσο και στον 

δημόσιο τομέα, διεκδίκησε και 

διεκδικεί σε επαφή με 

κυβερνητικούς και άλλους 

εταίρους, καλύτερους όρους 

εργασίας, διεύρυνση των 

προσλήψεων Φ/θ στον δημόσιο 

τομέα και πρόταξη του ρόλου των 

φυσικοθεραπευτών στην 

αποκατάσταση ασθενών οι οποίοι 

έχουν νοσήσει από Covid-19. 

 

Παρουσιάζουμε αναλυτικά τις δράσεις του Συλλόγου: 

1) Οδηγίες του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών στα μέλη του, για την 

προφύλαξη στους χώρους εργασίας από τον κορωνοϊό,   

https://www.psf.org.gr/psf-news-6358.htm  

https://www.psf.org.gr/psf-news-6347.htm  

2) Οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία των Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας και την 

προφύλαξη από τον Κορωνοϊό Covid-19  https://www.psf.org.gr/psf-news-6367.htm  

3) Επείγουσα επιστολή στους αρμόδιους Υπουργούς και στον Πρωθυπουργό για την 

λήψη μέτρων στήριξης για τον κλάδο: https://www.psf.org.gr/psf-news-6384.htm  

 

 Κάλυψη μέρους των μισθών και των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων στις 

μονάδες Π.Φ.Υ. από το κράτος  για το επόμενο 4μηνο. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6358.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6347.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6367.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6384.htm
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 Απαλλαγή πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ των ελευθέρων επαγγελματιών 

και των ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ των εργαζόμενων, χωρίς απώλεια των 

ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. 

 Αναστολή πληρωμής δόσεων ρύθμισης ασφαλιστικών ταμείων, εφορίας,  ΔΕΗ και 

άλλων λογαριασμών. 

 Αναστολή πληρωμής δόσεων rebate και claw back  2012-2017 και αναστολή της 

σχεδιαζόμενης προκαταβολικής παρακράτησης του claw back για το 2020. 

 Διαγραφή των επιστροφών claw back ετών 2018 και 2019 που έχουν καταλογιστεί 

στους συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές. 

 Μέριμνα για την καταβολή με πρόχειρο λογιστικό έλεγχο (90%) των οφειλομένων του 

ΕΟΠΥΥ, καθώς έχουν ήδη παρατηρηθεί μεγάλες ελλείψεις προσωπικού και 

επακόλουθα έχει καθυστερεί η εκκαθάριση ων υποβολών του μηνός Δεκεμβρίου 2019. 

 Μέριμνα για την συνέχιση του καθεστώτος αποζημίωσης ατομικών αιτημάτων 

δικαιούχων ειδικής αγωγής του ΕΟΠΥΥ. 

 Αναστολή καταβολής των δόσεων των πάσης φύσεως δανείων στις Τράπεζες. 

 Μέτρα μείωσης του μηνιαίου μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων για το επόμενο 

4μηνο (προτείνεται μείωση τουλάχιστον κατά 50%). 

 Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για το επόμενο 4μηνο. 

 Άμεση άρση κάθε μέτρου αναγκαστικής είσπραξης, δεσμευμένων λογαριασμών, 

κατασχέσεων κ.λπ. σε βάρος τους και αναστολή πλειστηριασμών,  αλλά και διακοπών 

ρεύματος, νερού κ.ο.κ. 

 Άμεση επιβολή αφορολόγητου ορίου για εισοδήματα έως και 12.000€ τον χρόνο και 

κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, ως απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να μην 

εκτιναχθούν για μία ακόμα φορά τα χρέη των παρόχων. 

 Ενίσχυση με έκτακτο επίδομα, αναλογικό του επιδόματος ανεργίας, για όσες μέρες 

αναγκάζονται να κλείσουν τα εργαστήριά τους, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις περιπτώσεις 

εκείνες των φυσικοθεραπευτών, στις οποίες το εισόδημά τους είναι το μοναδικό της 

οικογένειας. 

 Ενίσχυση με έκτακτο επίδομα για τις νέες μητέρες, ώστε να μην αναγκαστούν να 

επιστρέψουν άμεσα στα εργαστήριά τους κ.λπ. 

4) Έγγραφο του ΠΣΦ στον ΕΟΔΥ, για την έκδοση οδηγιών προφύλαξης σε όλα τα στάδια 

νοσηλείας ασθενών με Covid-19, κατά την παροχή υπηρεσιών φυσικοθεραπείας 
https://www.psf.org.gr/psf-news-6395.htm  

5) Φυσικοθεραπευτική Παρέμβαση σε COVID-19 στον χώρο της Οξείας Φάσης Νοσηλείας 

Συστάσεις οδηγιών κλινικού έργου https://www.psf.org.gr/psf-news-6394.htm  

6) Έκτακτα μέτρα πρόληψης Π.Σ.Φ. λόγω κορωνοϊού (Covid-19): Eξ αποστάσεως 

Εγγραφή Νέων Μελών με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων (gov.gr), πρόσληψη επιπλέον 

προσωπικού για καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών, διεξαγωγή Κ.Δ.Σ. με τη χρήση 

ηλεκτρονικών πλατφορμών (Microsoft Teams, Zoom, e-presence). 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6395.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6394.htm
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7) Συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και προώθηση του ενημερωτικού 

υλικού το οποίο έχει παράγει για τον Covid-19- Παρουσίαση του Οδηγού του Π.Ο.Υ.: 

«Υποστηρικτικό υλικό για τον ασθενή που διαχειρίζεται την αποκατάστασή του μετά 

από ασθένεια που σχετίζεται με COVID-19 

λοίμωξη» με συμμετοχή του Προέδρου του 

Π.Σ.Φ και συμμετοχή της επικεφαλής του 

Γραφείου του ΠΟΥ στην Ελλάδα, κ. Marianna 

Trias  

8) Συνοπτικές οδηγίες προς 

εργαζόμενους για την πρόληψη της COVID-19 

(υλικό που παρήχθη με τη σύμπραξη Ιατρικού 

Συλλόγου Αθηνών – Περιφέρειας Αττικής. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6716.htm  

 

H πανδημία του κορωνοϊού προέβαλε τον 

σημαντικό ρόλο των φυσικοθεραπευτών στην 

αποκατάσταση των ασθενών οι οποίοι 

νόσησαν από Covid-19. 

Ο Σύλλογος πίεσε και συνεχίζει να πιέζει τους 

κυβερνητικούς παράγοντες για ένταξη του 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6716.htm
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Κλάδου στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, στη χορήγηση του επιδόματος της 

ανθυγιεινής εργασίας, στην αύξηση των προσλήψεων των Φ/θ στις δημόσιες δομές. Εξεδόθη 

προκήρυξη για 100 Φ/θ στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και 

αναμένεται και η έγκριση επιπλέον προσλήψεων.  

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών συμμετείχε στην 

εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσε ο Εθνικός Οργανισμός 

Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ο ΣΚΑΙ - Όλοι Μαζί Μπορούμε, η 

Περιφέρεια Αττικής και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγου 

Εθελοντών Αιμοδοτών (ΠΟΣΕΑ). 
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Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα & 

Επικίνδυνο και Ανθυγιεινό Επίδομα 

 

Πάγιο και διαχρονικό αίτημα του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, αποτελεί η 

ένταξη του κλάδου των φυσικοθεραπευτών στους δικαιούχους χορήγησης επιδόματος 

επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και η ένταξη των φυσικοθεραπευτών στα Βαρέα και 

Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (Β.Α.Ε).  

Μετά από πολλά χρόνια διεκδικήσεων, υπήρξε δικαίωση των φυσικοθεραπευτών με τη θετική 

γνωμοδότηση του πορίσματος της Επιτροπής Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων 

(Β.Α.Ε) για την ένταξη του κλάδου των Φυσικοθεραπευτών σε αυτά, που έγινε μετά από 

συντονισμένες ενέργειες του Κ.Δ.Σ. του ΠΣΦ, που κορυφώθηκε με πολλαπλές παρεμβάσεις 

και αποστολή εξωδίκων στην επιτροπή και στον Υπουργό Εργασίας.  

Ο ΠΣΦ έχει πραγματοποιήσει μια σειρά συναντήσεων από την αρχή του έτους με θεσμικούς 

παράγοντες των Υπουργείων, στους οποίους εκφράστηκαν τα επιχειρήματα του Συλλόγου για 

ένταξη του κλάδου στα ΒΑΕ και στη λίστα δικαιούχων τους επιδόματος επικίνδυνης και 

ανθυγιεινής εργασίας και παράλληλα κατατέθηκε υπόμνημα για την εκτίμηση του 

επαγγελματικού κινδύνου (risk assessment) και για την αναλυτική περιγραφή των καθηκόντων 

των φυσικοθεραπευτών (job description). Το ζήτημα έχει αναφερθεί στον Υπουργό Υγείας, κ. 

Β. Κικίλια, στον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, κ. Μ. Θεμιστοκλέους, 

στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ι. Βρούτση, στον Υφυπουργό 

Εργασίας, καθ. Π. Τσακλόγλου, στη Γεν. Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Π. 

Καρασιώτου και στη Γενική Γραμματέα Υπουργείου Εργασίας, κ. Α. Στρατινάκη. Επιπλέον, οι 

προτάσεις του ΠΣΦ έχουν κατατεθεί ενώπιον της Επιτροπής Κρίσης των Βαρέων και 

Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων αλλά και στις Κοινοβουλευτικές Ομάδες. 
https://www.psf.org.gr/psf-news-6511.htm  Εκτός αυτών, δημοσιεύτηκαν στον Τύπο πληθώρα 

δελτίων τύπου και δόθηκαν συνεντεύξεις https://www.psf.org.gr/psf-news-6792.htm με αίτημα 

για την  ένταξη των φυσικοθεραπευτών των Δημόσιων δομών υγείας στα ΒΑΕ και στους 

δικαιούχους επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας, στηριζόμενα από έγκυρα ερευνητικά δεδομένα. 
https://www.psf.org.gr/psf-news-6490.htm  

Με το Υπουργείο Εργασίας, το οποίο αποτελεί το καθ’ ύλη αρμόδιο φορέα, υπήρξε συνεχής 

επικοινωνία, συναντήσεις και αλληλογραφία κάθε μήνα μετά τον Απρίλιο του 2020 μέχρι και το 

τέλος του έτους. https://www.psf.org.gr/psf-news-6545.htm  

Επιπλέον, σε αρκετά Νοσοκομεία οι φυσικοθεραπευτές συγκεντρώθηκαν στις πύλες των 

Νοσοκομείων στη στάση εργασίας του ΠΣΦ (2 Δεκεμβρίου 2020), προβάλλοντας τα αιτήματα 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6511.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6792.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6490.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6545.htm
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του κλάδου για τη διεκδίκηση ένταξης στα ΒΑΕ και στη χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης 

και ανθυγιεινής εργασίας, τηρώντας τα μέτρα ασφαλείας λόγω κορωνοϊού, 

Όταν διέρρευσε το προσωρινό πόρισμα της Επιτροπής των ΒΑΕ, με το οποίο εξαιρούνταν οι 

φυσικοθεραπευτές από τους δικαιούχους, ο ΠΣΦ συντόνισε τις δράσεις του και στα πλαίσια 

της κλιμάκωσης των ενεργειών του, προχώρησε σε ψήφισμα διαμαρτυρίας για την προκλητική 

εξαίρεση των  φυσικοθεραπευτών, από τη λίστα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων 

(Β.Α.Ε.) και προκήρυξη 24ωρη απεργία στις 22 Δεκεμβρίου 2020. https://www.psf.org.gr/psf-

news-6782.htm  

Το ζήτημα της ένταξης των φυσικοθεραπευτών στα ΒΑΕ είχε αίσια εξέλιξη καθώς στο τελικό 

πόρισμα εντάχθηκε ο κλάδος στη λίστα. Έτσι, μετά από έκτακτη συνεδρίαση του ΚΔΣ 

αποφασίστηκε η αναστολή των απεργιακών του κινητοποιήσεων και την άμεση 

επαναλειτουργία της Επιτροπής Εργασίας του ΠΣΦ Εργαζομένων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα. 

Όμοιες συντονισμένες ενέργειες πραγματοποιούνται διαρκώς για τη θετική αξιολόγηση και 

χορήγηση στους φυσικοθεραπευτές του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, 

που ως γνωστόν θα πρέπει ως τα τέλη Αυγούστου θα πρέπει να παραδοθούν οι δικαιούχοι 

από την Διυπουργική Επιτροπή και από τις αρχές του 2021 θα εφαρμοστεί στο Δημόσιο. 

 

Αντιποίηση Επαγγέλματος 

φυσικοθεραπευτή 
 

Μία από τις μεγάλες πληγές του κλάδου 

αναμφισβήτητα είναι η παρείσφρηση σε αυτόν 

ατόμων τα οποία δεν σχετίζονται με το 

επιστημονικό αντικείμενο της Φυσικοθεραπείας, 

ωστόσο αυτοτιτλοφορούνται ως 

φυσικοθεραπευτές με αποτέλεσμα να 

αποτελούν θανάσιμο κίνδυνο για τους πελάτες 

τους και τη δημόσια υγεία ενώ παράλληλα 

δυσφημούν το επάγγελμά μας. 

Ο ΠΣΦ έχει εκθέσει επανειλημμένως τη 

σοβαρότητα του ζητήματος ενώπιον του 

Υπουργείου Υγείας και Οικονομικών και έχει 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6782.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6782.htm
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καταθέσει αναφορά στις αρχές και στην 

Εισαγγελία, επισημαίνοντας τους 

κινδύνους για τη Δημόσια Υγεία, από 

την ανεξέλεγκτη λειτουργία χώρων 

παροχής υγειονομικών υπηρεσιών, που 

δεν τηρούν τις απαραίτητες από την 

Πολιτεία υγειονομικές προϋποθέσεις και 

παρέχονται από άτομα που δεν 

πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις 

για την άσκηση του Νομοθετικώς 

ρυθμιζόμενου επαγγέλματος του 

Φυσικοθεραπευτή. 

Ο Π.Σ.Φ. ανέλαβε και το 2020 σειρά 

πρωτοβουλιών προκειμένου αυτό το 

φαινόμενο να εξαλειφθεί. Πέρα από τις 

καταγγελίες για λειτουργία παράνομων 

χώρων για τις οποίες επιλαμβάνονται τα 

τοπικά Περιφερειακά Τμήματα με τα 

Πειθαρχικά Συμβούλια τα οποία 

συγκροτούνται σε αντίστοιχες περιπτώσεις, 

ο Π.Σ.Φ. σε κεντρικό επίπεδο: 

1) Δελτίο Τύπου του Π.Σ.Φ. για τη σφράγιση παράνομων θεραπευτηρίων που αποτελούν 

σοβαρό κίνδυνο για τη Δημόσια Υγεία-

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/24062020_184012_c117.pdf 

2) Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ. κ. Πέτρος Λυμπερίδης, μίλησε στο Real FM 97,8, στις 6 

Ιουλίου 2020 για το θέμα της αντιποίησης του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή 

https://youtu.be/GNXNGH8fEkE 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6532.htm  

και ο Β΄ Αντιπρόεδρος του ΠΣΦ, κ. Ιωάννης Μαρμαράς έδωσε συνέντευξη στο 

ραδιοφωνικό σταθμό Θέμα 104,6 για το ίδιο σοβαρό ζήτημα. https://www.psf.org.gr/psf-

news-6527.htm  

3) «Μαϊμού» φυσικοθεραπεύτρια η γυναίκα που φέρεται να έσπειρε τον κορωνοϊό στον 

Πόρο: O Σύλλογος είχε εγκαίρως προειδοποιήσει για την ύπαρξη χώρων και ατόμων οι 

οποίοι καπηλεύονται την ιδιότητα του φυσικοθεραπευτή. Με αφορμή το εν λόγω 

περιστατικό, ο Σύλλογος μπόρεσε και προέβαλε σε μία πλατύτερη μάζα τις απόψεις 

του. https://www.psf.org.gr/psf-news-6568.htm  

4) Σφράγισμα χώρου εναλλακτικών θεραπειών στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6515.htm  

 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/24062020_184012_c117.pdf
https://youtu.be/GNXNGH8fEkE
https://www.psf.org.gr/psf-news-6532.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6527.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6527.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6568.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6515.htm
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Ο Π.Σ.Φ. έχει αποστείλει πολλάκις επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ 

προκειμένου να μην χορηγείται ο ΚΑΔ του φυσικοθεραπευτή αδιακρίτως, χωρίς πρότερο 

έλεγχο του αιτουμένου (πτυχίο φυσικοθεραπευτή, βεβαίωση εγγραφής στον Σύλλογο), όπως 

επίσης να μην δημιουργούνται ΚΑΔ παραπλεύρως του κλάδου.  

 

Εκπαιδευτικά ζητήματα 

 

Το 2020 χαρακτηρίστηκε από έντονες νομοθετικές αλλαγές, ιδιαίτερα στον κλάδο της 

εκπαίδευσης. Αναφερόμαστε στο Ν. 4763/2020, με τις διατάξεις του οποίου τα πτυχία των 

Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (Κολλεγίων) εξισώνονται με τρόπο προκλητικό, με αυτά 

των Πανεπιστημίων της χώρας. Ο ΠΣΦ έθεσε επανειλημμένως το ζήτημα στα αρμόδια 

Υπουργεία. 

Ο ΠΣΦ αντιδρώντας έντονα και άμεσα, προκάλεσε έκτακτη συνάντηση με τα υπόλοιπα ΝΠΔΔ 

από το χώρο των Υγειονομικών επαγγελμάτων και επιδίωξε συνεργασία με τα τρία 

Επιμελητήρια (ΤΕΕ, ΟΕΕ και ΓΕΩΤΕΕ).  

Υπήρξε συνεργασία με τα Τμήματα Φυσικοθεραπείας των Πανεπιστημίων, για χάραξη κοινής 

γραμμής αντιμετώπισης του ζητήματος και για την ενημέρωση των φοιτητών και 

πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του 

Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, με τους Προέδρους των πέντε Τμημάτων 

Φυσικοθεραπείας των Πανεπιστημίων της χώρας. https://psf.org.gr/psf-news-6815.htm 

https://psf.org.gr/psf-news-6815.htm
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Σκοπός της συνάντησης ήταν οι ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για 

την εξίσωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των Κέντρων Μεταλυκειακής 

Εκπαίδευσης (Κολλεγίων), με των αποφοίτων των Πανεπιστημίων, που επέρχεται μέσω  της 

υποχρεωτικής εγγραφής στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) – Ν.Π.Δ.Δ. 

για να ασκούν το επάγγελμα του Φυσικοθεραπευτή στην Ελλάδα. 

Επιπλέον, εξεδόθησαν καταδικαστικά ψηφίσματα από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων και 

δελτία τύπου.  

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών υποστηρίζει ότι με τον νόμο αυτό τίθεται άμεσα 

σε κίνδυνο η Δημόσια Υγεία και η Ελλάδα γίνεται η «Κερκόπορτα» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

όπου θα παρεισφρέουν αμφιβόλου επιστημονικής και επαγγελματικής επάρκειας 

επαγγελματίες υγείας.  

Εξάλλου με αυτή τη θέση τάσσεται και η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Φυσικοθεραπείας 

(WCPT), η οποία απέστειλε επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας και τον Επίτροπο Υγείας 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία της για αυτές τις εξελίξεις.  

Θα πρέπει να μνημονευτεί ειδικώς η δικαίωση υπέρ του ΠΣΦ, όταν το Διοικητικό Εφετείο 

Αθηνών με απόφασή του, ακύρωσε πράξεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων του 

ΣΑΕΠ για αποφοίτους κολλεγίων που ζήτησαν να εγγραφούν στα μητρώα του ΠΣΦ. Βέβαια 

υπήρξαν και αρνητικές αποφάσεις από τα διοικητικά δικαστήρια της χώρας. 

Ένα ακόμα ζήτημα το οποίο βρίσκεται σε εκκρεμότητα από το Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων είναι η αντιστοίχιση των πτυχίων ΤΕ και ΠΕ. Για το παραπάνω ζήτημα ο ΠΣΦ 

συμμετείχε με εκπρόσωπό του τον Πρόεδρο του ΠΣΦ, κ. Π. Λυμπερίδη στη διαδικτυακή 

συνέλευση Επιστημονικών, Επαγγελματικών Φορέων Πτυχιούχων και Φοιτητών του 

Ανώτατου Τεχνολογικού Τομέα.  

Η Συνέλευση είχε ως θέμα, την προώθηση επίσημης πρότασης προς το Υπουργείο Παιδείας 

σχετικά με τη θεσμοθέτηση διαδικασίας αντιστοίχησης των Πτυχίων Ανώτατου Τεχνολογικού 

Τομέα με τα Πτυχία των νέων Πανεπιστημιακών Τμημάτων, που προέκυψαν από την 

κατάργηση - απορρόφηση ή συγχώνευση των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων https://psf.org.gr/psf-

news-6722.htm  

 

  

https://psf.org.gr/psf-news-6722.htm
https://psf.org.gr/psf-news-6722.htm
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Συναντήσεις 

 

Η προώθηση των υποθέσεων του Π.Σ.Φ. απαιτεί συνεχή επαφή με κυβερνητικούς και άλλους 

παράγοντες, τον ΕΟΠΥΥ συνεργασία με άλλα Ν.Π.Δ.Δ. και επιστημονικούς συλλόγους καθώς 

και με κοινότητες πολιτών. 

Παρά την πανδημία του κορωνοϊού η οποία έπληξε σε μεγάλο βαθμό τις δια ζώσης επαφές, ο 

Π.Σ.Φ. κινήθηκε όσο πιο έντονα και δυναμικά μπορούσε στο κομμάτι της επικοινωνίας. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

1. Συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, κ. Βασίλειο Πλαγιανάκο, πρώην Αντιπρόεδρο 

ΕΟΠΥΥ (νυν Διοικήτρια)- κα Θεανώ Καρποδίνη και με άλλους υπηρεσιακούς 

παράγοντες (Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Διεύθυνση Συμβάσεων, Διεύθυνση 

Οικονομικών κλπ) με αιτήματα: https://psf.org.gr/psf-news-6294.htm  

 Aύξηση της αποζημίωσης της συνεδρίας κατ΄ οίκον από 15 σε 20 ευρώ. 

 Kατάργηση της θεώρησης των παραπεμπτικών από τον ελεγκτή. 

 Θέσπιση κλιμακωτού CLAW BACK (μαξιλαράκι), το οποίο υποσχέθηκε ο Πρόεδρος 

του ΕΟΠΥΥ να το διερευνήσει στατιστικά. 

 Εφαρμογή του συμψηφισμού μεταξύ των δυο εξαμήνων της επιτρεπτής ετήσια 

δαπάνης. 

 Βελτίωση των αδυναμιών του συστήματος έκδοσης και καταχώρησης των 

γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας όπως εφάπαξ προσδιορισμό σε ένα παράθυρο 

των εκτελεσμένων πράξεων στη διάρκεια της θεραπείας, την απαλοιφή των 

πράξεων άλλων επαγγελματιών υγείας που εμφανίζονται κατά την καταχώρηση στο 

e-ΔΑΠΥ κ.ά. 

 Αύξηση της συμμετοχής του ασφαλισμένου από 10% στο 15% , όπως προβλέπεται 

στις λοιπές παροχές ανοιχτής περίθαλψης. 

 Επιτάχυνση των διαδικασιών εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορέων 

κοινωνικής ασφάλισης, για τους οποίους η υποχρέωση εξόφλησης έχει περιέλθει 

στον ΕΟΠΥΥ, με τον τελευταίο Νόμο. 

https://psf.org.gr/psf-news-6294.htm
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 Αλλαγή της νομοθεσίας για τις ποινές των φυσικοθεραπευτών (Ν. 4172/2013 αρ. 

97) που είναι εξοντωτικές και διαφοροποιημένες σε σχέση με τους άλλους 

παρόχους και η διεύρυνση των ειδικοτήτων που συνταγογραφούν φυσικοθεραπεία. 

2. Συνάντηση αντιπροσωπείας του 

Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ. με τον 

Υφυπουργό Οικονομικών κ. 

Θεόδωρο Σκυλακάκη. Μερικά από 

τα ζητήματα που συζητήθηκαν 

είναι η αλόγιστη έκδοση ΚΑΔ σε 

μη κατέχοντες τα τυπικά 

προσόντα, ο αποκλεισμός των 

φυσικοθεραπευτών από τους 

δικαιούχους του  επιδόματος 

επικίνδυνης και ανθυγιεινής 

εργασίας στους φ/σ των δημοσίων 

δομών, η χρηματοδότηση νέων 

επιστημόνων φυσικοθεραπευτών 

από το ΕΣΠΑ και δυνατότητα 

ένταξης των πολύ μικρών Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας (ατομικές επιχειρήσεις χωρίς 

προσωπικό) σε προγράμματα ΕΣΠΑ, η κατοχύρωση φορολογικών κινήτρων στους 

νέους επαγγελματιές φυσικοθεραπευτές κ.α.  

https://psf.org.gr/psf-news-6295.htm 

 

3. Συνάντηση στη Σόφια Βουλγαρίας, με το 

Προεδρείο του Βουλγάρικου Συλλόγου 

Φυσικοθεραπευτών. 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε για την 

προώθηση θεμάτων φυσικοθεραπείας αλλά 

κυρίως για την συνεργασία των δυο συλλόγων 

ενόψει του φετινού 30ου επιστημονικού 

συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί στην 

Θεσσαλονίκη από τις 20 έως τις 22 Νοεμβρίου 

2020, το οποίο θα γίνει με της διευρυμένη 

συμμετοχή Βαλκανικών συλλόγων. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6337.htm  

4. Συνάντηση του Προέδρου του Π.Σ.Φ. με τη 

Γενική Γραμματέα του Υπ. Εργασίας, κ. Στρατινάκη για το ζήτημα της οικονομικής 

https://psf.org.gr/psf-news-6295.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6337.htm
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ενίσχυσης (Απρίλιος 2020) των εταιρικών σχημάτων https://www.psf.org.gr/psf-news-

6537.htm  

5. Συνάντηση αντιπροσωπείας του Π.Σ.Φ. με τον Υπουργό Υγείας, κ. Β. Κικίλια και τον 

Γενικό Γραμματέα 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας, κ. Μ. Θεμιστοκλέους. Η 

αντιπροσωπεία επικεντρώθηκε 

στην διεκδίκηση του 

επιδόματος επικίνδυνης και 

ανθυγιεινής εργασίας και την 

ένταξη στα ΒΑΕ των 

φυσικοθεραπευτών των 

Δημοσίων Δομών Υγείας. 

Επίσης, κατατέθηκαν οι θέσεις 

του Π.Σ.Φ. για τις Δημόσιες 

Δομές Υγείας, τέθηκαν προς 

συζήτηση οι αλλαγές στο 

νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας 

του ΠΣΦ καθώς και άλλες 

νομοθετικές ρυθμίσεις. https://psf.org.gr/psf-news-6621.htm 

Μερικές από τις προτάσεις του ΠΣΦ είναι: 

 Κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων φυσικοθεραπευτών στις δομές του 

Υπουργείου Υγείας με νέες προσλήψεις. 

 Πρόβλεψη θέσεων φυσικοθεραπευτών στις μονάδες εντατικής θεραπείας, που 

σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας απαιτείται ένας (1) 

φυσικοθεραπευτής για κάθε τέσσερα (4) κρεβάτια- ανά βάρδια στις μονάδες 

εντατικής θεραπείας. 

 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 στις ΤΟΜΥ. 

 Ενίσχυση με προσωπικό των Δημοσίων Κέντρων Αποκατάστασης, για να 

λειτουργήσουν (ΚΕΦΙΑΠ), σύμφωνα με τις προβλέψεις του κανονισμού λειτουργίας 

που εγκρίθηκε πρόσφατα από το ΚΕΣΥ. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6537.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6537.htm
https://psf.org.gr/psf-news-6621.htm
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 Συμμετοχή σε όλα τα προγράμματα πρόληψης σε εθνικό επίπεδο, σε συνεργασία με 

τα Τμήματα Φυσικοθεραπείας, αξιοποιώντας το επιστημονικό δυναμικό της χώρας. 

 Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και εξουσιοδοτική διάταξη για τη σύσταση 

επιτροπής αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από τα Ν.Π.Δ.Δ. 

 Ζητήματα ειδικής αγωγής ΕΟΠΥΥ καθώς και άλλα ζητήματα ΕΟΠΥΥ 

 Κλιμακωτό CLAW BACK (μαξιλαράκι) 

 Μείωση των ποσοστών του REBATE 

 Αύξηση της συμμετοχής του ασφαλισμένου από 10% στο 15%, όπως προβλέπεται 

στην ανοιχτή περίθαλψη. 

 Ηλεκτρονική εφαρμογή της ταυτοποίησης της παρουσίας του ασφαλισμένου. 

 Διατήρηση του καθεστώτος αποζημίωσης των δικαιούχων του άρθρου 45 της 

ειδικής αγωγής, καθώς το καθεστώς αφορά πολύ ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. 

 

6. Συνάντηση με τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθ. Π. 

Τσακλόγλου και τη Γεν. Γραμματέα, κ. Π. Καρασιώτου. https://psf.org.gr/psf-news-

6592.htm 

Στη συνάντηση τέθηκαν τα παρακάτω θέματα: 

 Ένταξη του επαγγέλματος του Φυσικοθεραπευτή στην λίστα των βαρέων και 

ανθυγιεινών επαγγελμάτων. 

 Οικονομική ενίσχυση μηνός Απριλίου σε μέλη του Π.Σ.Φ που διατηρούν εταιρείες 

https://psf.org.gr/psf-news-6592.htm
https://psf.org.gr/psf-news-6592.htm
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(εργαστήρια φυσικοθεραπείας) που παρέχουν φυσικοθεραπευτικές υπηρεσίες. 

 Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.)  και ίδρυση Τ.Ε.Α. από τον Π.Σ.Φ.  

 Αίτημα παραχώρησης ακινήτου για την εγκατάσταση των γραφείων του 

Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. 

 Αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων κοινωνικής 

ασφάλισης που εκκρεμούν από το 2009. 

 Πρόβλεψη για συλλογικές συμβάσεις εργασίας των φυσικοθεραπευτών που 

εργάζονται ως μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα (ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικά κέντρα 

αποκατάστασης, ιδιωτικά εργαστήρια φυσικοθεραπείας κ.α.). 

 Πρόβλεψη θέσεων φυσικοθεραπευτών για τη στελέχωση, βελτίωση και λειτουργία 

των σωφρονιστικών ιδρυμάτων της χώρας. 

 Συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για τη 

διοργάνωση  δράσεων για την αγωγή της υγείας σε υποπτευόμενους φορείς, στους 

εργαζόμενους των φορέων κλπ. 

 Παρουσία φυσικοθεραπευτών σε χώρους φιλοξενίας προσφύγων. 

 

7. Το Νοέμβριο του 2020 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση με τον Διοικητή του 

ΟΑΕΔ μετά από αίτημα του Π.Σ.Φ. Τον Π.Σ.Φ. εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ., 

κ. Πέτρος Λυμπερίδης και ο Β΄ Αντιπρόεδρος, κ. Γιάννης Μαρμαράς. 
https://psf.org.gr/psf-news-6697.htm 

 

Μερικά από τα θέματα που τέθηκαν είναι: α) η υλοποίηση προγραμμάτων ΛΑΕΚ από 

τον Π.Σ.Φ., β) Προγράμματα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας για νέους επιστήμονες 

(επιδότηση για την ίδρυση εργαστηρίων φυσικοθεραπείας), γ) Προγράμματα 

απασχόλησης νέων πτυχιούχων φυσικοθεραπευτών, με μεγαλύτερη ποσόστωση στους 

αποφοίτους των Πανεπιστημίων της χώρας (κατηγορίας ΠΕ Φυσικοθεραπευτών), δ) 

Συνεργασία του Π.Σ.Φ. με τα κατά τόπους ΚΕΚ του ΟΑΕΔ, για τη δημιουργία 

προγραμμάτων επιμόρφωσης των φυσικοθεραπευτών (αίτημα υπογραφής σχετικού 

πρωτοκόλλου και τη δημιουργία επιτροπής για να διαμορφωθούν προγράμματα) και 

άλλα θέματα που αφορούν τη μαθητεία και τα μαθήματα φυσικοθεραπείας στις ΕΠΑ.Σ. 

και στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ. 

 

 

https://psf.org.gr/psf-news-6697.htm
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Παρεμβάσεις 
 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών πραγαμτοποίησε πληθώρα παρεμβάσεων για 

διάφορα θέματα του κλάδου είτε αυτά αφορούσαν νομοθετικές ρυθμίσεις είτε προκηρύξεις 

εργασίας φυσικοθεραπευτών είτε χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης κ.α. 

Ο Σύλλογος κατέθεσε εγκαίρως τις προτάσεις του στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της 

Βουλής για το σχέδιο Νόμου- Κύρωση α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. "Μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 

άλλες κατεπείγουσες διατάξεις" (Α΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. "Περαιτέρω μέτρα για 

την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 

την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα" (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις». 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6472.htm  

Επίσης, έγκαιρη παρέμβαση πραγματοποίησε και για το νομοσχέιδο του Υπουργείου Υγείας 

«Πρόληψη, προστασία και προαγωγή της υγείας- Ανάπτυξη των υπηρεσιών δημόσιας υγείας» 

και η πρόταση του ΠΣΦ για τη θέσπιση θέσης φυσικοθεραπευτή στην Διεύθυνση Δημόσιας 

Υγείας στις Διοικήσεις των Υγειονομικών (ΔΥΠΕ) έγινε δεκτή. https://www.psf.org.gr/psf-news-

6338.htm  

Όπως και στο παρελθόν, ο Σύλλογος έκανε παρέμβαση για τη διόρθωση προκηρύξης στην 

οποία προβλεπόταν ο διορισμός ΔΕ βοηθού φυσικοθεραπευτή για την εκτέλεση 

φυσικοθεραπευτικών πράξεων. https://www.psf.org.gr/psf-news-6522.htm  

Παρέμβαση επίσης πραγματοποιήθηκε για την κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων 

στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. https://www.psf.org.gr/psf-news-6336.htm. Ο ΠΣΦ θα 

συνεχίσει τις ενέργειές του στο συγκεκριμένο ζήτημα. 

Επιπλέον, μετά από ενημέρωση του ΠΣΦ για το πρόβλημα της άρσης της αποζημίωσης 

συνεδριών ειδικής αγωγής, προκλήθηκε επερώτηση 38 βουλευτών της αξιωματικής 

αντιπολίτευσης για το ζήτημα. https://www.psf.org.gr/psf-news-6524.htm. Στην ερώτηση 

επισημαίνεται το πρόβλημα αναστολής αποζημίωσης των συνεδριών φυσικοθεραπείας σε 

δικαιούχους του άρθρου 45 του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα.  

Εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού, δόθηκαν από την Πολιτεία, αλλά και ιδιωτικούς 

φορείς, οικονομικές επιχορηγήσεις σε πληττόμενους επαγγελματικούς κλάδους. Ο ΠΣΦ 

πραγματοποίησε συνεχείς παρεμβάσεις για την ένταξη του κλάδου των φυσικοθεραπευτών 

στην υποστήριξη των ελεύθερων επαγγελματιών, των υπαλλήλων σε εργαστήρια 

φυσικοθεραπείας και των εργαζομένων σε δημόσιες δομές. https://www.psf.org.gr/psf-news-

6500.htm, όπως στην περίπτωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος που προέβλεπε την 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6472.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6338.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6338.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6522.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6336.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6524.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6500.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6500.htm
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οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων σε κλινικές ΜΕΘ των νοσοκομείων αναφοράς.

 

Επίσης, μετά από παρέμβαση του ΠΣΦ στου Υπουργείο Εργασίας και Εσωτερικών, 

προβλέπεται η παρουσία φυσικοθεραπευτή απόφοιτος σχολής Π.Ε. ή Τ.Ε., μέλος του 

Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, κατά το 

διάστημα φιλοξενίας ατόμων με αναπηρίες και ηλικιωμένων ατόμων. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6464.htm  

Τέλος, ο ΠΣΦ συμμετείχε στην εναρκτήρια συνάντηση της ομάδας ανάπτυξης του 

προγράμματος παρεμβάσεων αποκατάστασης για τα άτομα με Νοητική Αναπηρία του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στα πλαίσια του προγράμματος «Αποκατάσταση 2030-

Πρόσκληση για δράση». https://www.psf.org.gr/psf-news-6927.htm   

https://www.psf.org.gr/psf-news-6464.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6927.htm
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Επιστημονικές Εκδηλώσεις- 
Ενημερωτικές Ημερίδες 

 
Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, 

αφουγκραζόμενο την ανάγκη για ενημέρωση σχετικά με την παροχή φυσικοθεραπείας εν 

μέσω της πανδημίας Covid-19, ιδιαίτερα 

όσων εργάζονται σε Δημόσιες 

Υγειονομικές Δομές, διοργανώνει 

ενημερωτική διαδικτυακή ημερίδα με 

θέμα «Covid-19 και φυσικοθεραπεία» 

σε συνεργασία με το Επιστημονικό 

Τμήμα Καρδιοαγγειακής και 

Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας – 

Αποκατάστασης (ΕΤΚΑΦΑ) του 

Π.Σ.Φ. Σκοπός της διαδικτυακής 

ημερίδας ήταν η ενημέρωση όλων και 

κυρίως των φυσικοθεραπευτών των 

Δημοσίων Δομών Υγείας που 

αντιμετωπίζουν ή θα αντιμετωπίσουν 

άμεσα ασθενείς με Covid-19. 

https://psf.org.gr/psf-news-6733.htm 

 

 

 

 

 

 

 

Με επιτυχία διοργανώθηκε και η δημόσια-ανοιχτή συζήτηση για τη «Φυσικοθεραπεία σε 

ασθενείς με COVID-19 από τη ΜΕΘ… έως το σπίτι»,  μια εκδήλωση που διοργανώθηκε από 

το Π.Μ.Σ. «Νέες μέθοδοι στη ΦΘ» του Τμήματος ΦΘ του Πα.Δ.Α. και το Επιστημονικό Τμήμα 

της Καρδιοαγγειακής και Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας-Αποκατάστασης (Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α.) 

του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.). Σκοπός της συζήτησης ήταν η 

https://psf.org.gr/psf-news-6733.htm
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ανάδειξη και η προβολή του ρόλου του Φ/Θ στην πανδημία που βιώνουμε και την απόδοση 

τιμής και ευγνωμοσύνης σε όλους τους Φυσικοθεραπευτές που εργάζονται στα νοσοκομεία 

αναφοράς. https://www.psf.org.gr/psf-news-6467.htm  

Τα Επιστημονικά Τμήματα του ΠΣΦ μέσα στο 2020 

ξεκίνησαν τη διοργάνωση e- ημερίδων με μεγάλη 

επιτυχία και υψηλό επιστημονικό επίπεδο.  

Το Επιστημονικό Τμήμα "Φυσικοθεραπεία στην υγεία 

των Γυναικών" του Πανελλήνιου Συλλόγου 

Φυσικοθεραπευτών διοργάνωσε ημερίδα με τη χρήση 

της πλατφόρμας ZOOM δωρεάν για όλα τα μέλη του 

ΠΣΦ. https://www.psf.org.gr/psf-news-6764.htm   

Αντίστοιχα, το Επιστημονικό Τμήμα «Γηριατρική 

Φυσικοθεραπεία» του ΠΣΦ διοργάνωσε διαδικτυακή 

ημερίδα με θέμα «Διαχείριση Ηλικιωμένου Ασθενή» με 

τέσσερις (4) ομιλίες από φυσικοθεραπευτές και άλλους 

επαγγελματίες υγείας. https://www.psf.org.gr/psf-news-

6653.htm  

Το Επιστημονικό Τμήμα «Παιδιατρική 

Φυσικοθεραπεία» μέσα στο 2020 οργάνωσε 

διαδικτυακή εκδήλωση ευαισθητοποίησης για την 

Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας υπό την αιγίδα του ΠΣΦ 

και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

«Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία» του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και της Διεύθυνσης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τίτλο «Χτίζοντας 

γέφυρες ανεξαρτησίας», ώστε αφενός να 

ευαισθητοποιήσει την κοινότητα επί ζητημάτων 

ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην 

κοινωνία και αφετέρου να αναδείξει καλές πρακτικές 

στο πεδίο της ειδικής αγωγής. https://psf.org.gr/et-7-

newsdet-230.php.  

https://www.psf.org.gr/psf-news-6467.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6764.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6653.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6653.htm
https://psf.org.gr/et-7-newsdet-230.php
https://psf.org.gr/et-7-newsdet-230.php
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Εκτός των επιστημονικών εκδηλώσεων, πρόθεση του ΠΣΦ ήταν η διοργάνωση ημερίδων 

γενικού ενδιαφέροντος. Το τέλος του 2020 ήταν η αρχή για την έναρξη της διοργάνωσης 

τέτοιων ημερίδων, με την πραγματοποίηση webinar για την ηλεκτρονική τιμολόγηση, ένα θέμα 

επίκαιρο που θα απασχολήσει τον κλάδο των φυσικοθεραπευτών. https://psf.org.gr/psf-news-

6760.htm 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://psf.org.gr/psf-news-6760.htm
https://psf.org.gr/psf-news-6760.htm
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ΕΟΠΥΥ 

Όσον αφορά τον ΕΟΠΥΥ, ο ΠΣΦ αντιμετώπισε όλα τα ζητήματα που προέκυψαν κατά τη 

διάρκεια του έτους, προσδοκώντας πάντα στην απρόσκοπτη παροχή ποιοτικών 

φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες. https://www.psf.org.gr/psf-news-

6536.htm  

Στις αρχές του έτους υπήρξε δικαίωση των απεργιακών κινητοποιήσεων του κλάδου, που 

έγιναν το καλοκαίρι του 2019 για τον ΕΟΠΥΥ και υπήρξε αύξηση των επιτρεπτών ορίων 

δαπανών του ΕΟΠΥΥ για το έτος 2019 κατά 3.000.000€ , η οποία διατηρήθηκε και για το 2020 

και επιπλέον καθορίστηκε ξεχωριστός κωδικός για τις υπηρεσίες ειδικής αγωγής με όριο 

5.000.000€ και ξεχωριστή διακριτή δαπάνη υποβολής στο e-ΔΑΠΥ.  

https://www.psf.org.gr/psf-news-6293.htm  

Αξίζει να αναφερθεί ότι η συνολική ενίσχυση του κλειστού προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ για 

την Φυσικοθεραπεία, ενισχύθηκε από το 2017 κατά 10.500.000 ευρώ, που σε συνδυασμό με 

τα περίπου 10.000.000 ευρώ έμμεσης ενίσχυσης λόγω της θέσπισης συμμετοχής 

ασφαλισμένου, απέφερε ένα σημαντικό όφελος για τον κάθε συμβεβλημένο φυσικοθεραπευτή. 

Επίσης, ο ΕΟΠΥΥ και η Κυβέρνηση  δέχτηκαν την πρόταση των παρόχων για δοσοποίηση 

των οφειλών claw back  των ετών 2018 και 2019 (έως 120 δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης 

150 ευρώ). Η πρόταση ήταν κοινή, για να υπάρχει διευκόλυνση στην επιστροφή των 

καταλογισμένων ποσών. 

Αυτό σε συνδυασμό με την μείωση του claw back (0%) του 2020, δίνει άλλη προοπτική στη 

συμβατική σχέση με τον ΕΟΠΥΥ, δεν παύει όμως ο ΠΣΦ να διεκδικεί την πλήρη κατάργηση 

των Νόμων του rebate & claw back και την ενίσχυση του προϋπολογισμού για την Υγεία. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6441.htm  

Η διοίκηση του ΠΣΦ έκανε πλήθος παρεμβάσεων για την επίλυση ζητημάτων 

«καθημερινότητας» για τους συμβεβλημένους του ΕΟΠΥΥ (εκκαθαρίσεις υποβολών, 

χρονοδιάγραμμα πληρωμών κλπ), αλλά και βασικών στρεβλώσεων (αδυναμία έκδοσης 

γνωματεύσεων κατ΄οίκον, 365 ημέρες κλπ). 

Παρόλα αυτά, υπάρχουν ακόμα ζητήματα προς επίλυση και ο ΠΣΦ θα συνεχίσει να διεκδικεί 

την επίλυσή τους, όπως η αποζημίωση ειδικής αγωγής απευθείας στους ασφαλισμένους στα 

περιστατικά που διαγνώστηκαν πρώτη φορά (απόφαση για την προσβολή του άρθρου 16 του 

Ν.  4737/2020 ενώπιον του ΣΤΕ), η αύξηση της αποζημίωσης της φυσικοθεραπευτικής 

συνεδρίας, η πλήρης κατάργηση θεώρησης των γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας από ελεγκτή 

ιατρό, η αύξηση συμμετοχής του ασφαλισμένου (όπως προβλέπεται στις λοιπές παροχές 

ανοιχτής περίθαλψης), μαξιλάρι στο claw back, η ενημέρωση επιλεξιμότητας του συστήματος 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6536.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6536.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6293.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6441.htm
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συνταγογράφησης κατά ICD-10 και το claw back (κατάργηση, δοσοποίηση, υπολογισμός). 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6339.htm  

Ο ΠΣΦ διεκδίκησε τις οικονομικές επιδοτήσεις και αποζημιώσεις για τους φυσικοθεραπευτές, 

είτε για τους ελεύθερους επαγγελματίες, είτε για εργαζόμενους (ως πληττόμενος κλάδος- 

διεκδίκηση επιστρεπτέας προκαταβολής, μείωση μισθώματος, ένταξη σε πρόγραμμα στήριξης 

επιστημόνων, αποζημίωση ειδικού σκοπού, ενίσχυση επιστημόνων) είτε για τους δημοσίους 

υπαλλήλους (έκτακτο εφάπαξ επίδομα στους εργαζομένους ΜΕΘ). https://www.psf.org.gr/psf-

news-6294.htm  

Ο ΠΣΦ διεκδίκησε με έντονο τρόπο και πέτυχε την θεσμοθέτηση 100 θέσεων στις ΜΕΘ και 

επίσης διεκδίκησε την κάλυψη όλων των θέσεων των φυσικοθεραπευτών στην ειδική αγωγή 

(εκπαίδευση). https://www.psf.org.gr/psf-news-6660.htm  

 

 

  

https://www.psf.org.gr/psf-news-6339.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6294.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6294.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6660.htm
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Καταγραφή Εξερχόμενης 

Αλληλογραφίας Π.Σ.Φ. 

(Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2020) 
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Σας παραθέτουμε την εξερχόμενη αλληλογραφία του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του 

ΠΣΦ για το έτος 2020 σε ημερολογιακή σειρά. 

Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2020 

Αίτημα προς ΑΔΕΔΥ και ΠΟΕΔΗΝ για υποστήριξη και κάλυψη της απεργίας των 

Φυσικοθεραπευτών του Δημοσίου Τομέα στις 16-17 Ιανουαρίου 2020, διεκδικώντας τη 

χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους, αυτοτελές τμήμα 

φυσικοθεραπείας, κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων, άμεση λειτουργία των Δημόσιων 

Κέντρων Αποκατάστασης με κάλυψη των κενών θέσεων, πρόβλεψη θέσεων 

φυσικοθεραπευτή στις ΤΟ.Μ.Υ, πρόσληψη φυσικοθεραπευτών στις μονάδες Πρόνοιας και 

επαρκή χρηματοδότηση για τη δημόσια υγεία. 

Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2020 

Επιστολή προς Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ, κ. Β. Πλαγιανάκο για ζητήματα που αφορούν τους 

φυσικοθεραπευτές όπως, ενίσχυση προϋπολογισμού για τη φυσικοθεραπεία και κατάργηση 

rebate και claw back, συμψηφισμός εξαμήνων της ετήσιας επιτρεπτής δαπάνης, συμμετοχή 

εκπροσώπου του ΠΣΦ σε επιτροπή για την αντιμετώπιση και εξάλειψη claw back στους 

παρόχους α' βάθμιας φροντίδας υγείας, ζητήματα σε γνωματεύσεις ΕΟΠΥΥ, επιλεξιμότητα 

παθήσεων κατά ICD-10 και ενσωμάτωση στο e- ΔΑΠΥ, ζητήματα ειδικής αγωγής, διεύρυνση 

ειδικοτήτων που συνταγογραφούν φυσικοθεραπείες κ.α. 

Επιστολή προς Υπουργείο Οικονομικών για ζητήματα που αφορούν τον κλάδο των 

φυσικοθεραπευτών όπως, η έκδοση ΚΑΔ για επιμέρους φυσικοθεραπευτικές πράξεις και η 

μερικώς "νομιμοποίηση" της άσκησης του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή, η χορήγηση 

του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους φυσ/τες των δημοσίων δομών, η 

χρηματοδότηση νέων επιστημόνων φυσικοθεραπευτών από το ΕΣΠΑ, η κατοχύρωση 

συνταξιοδοτικού δικαιώματος με υποχρεωτική εγγραφή στον ΠΣΦ κ.α. 

Αίτημα προς ΠΟΕ-ΟΤΑ για κάλυψη της απεργίας των Φυσικοθεραπευτών του Δημοσίου 

Τομέα στις 16-17 Ιανουαρίου 2020, διεκδικώντας τη χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και 

ανθυγιεινής εργασίας στους, αυτοτελές τμήμα φυσικοθεραπείας, κάλυψη των κενών 

οργανικών θέσεων, άμεση λειτουργία των Δημόσιων Κέντρων Αποκατάστασης με κάλυψη των 
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κενών θέσεων, πρόβλεψη θέσεων φυσικοθεραπευτή στις ΤΟ.Μ.Υ, πρόσληψη 

φυσικοθεραπευτών στις μονάδες Πρόνοιας και επαρκή χρηματοδότηση για τη δημόσια υγεία. 

Αίτημα προς ΔΕΘ Θεσσαλονίκης για διάθεση συνεδριακού χώρου για τη διοργάνωση του 

30ου Ετήσιου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Φυσικοθεραπείας με τη συμμετοχή των 

Βαλκανικών Χωρών. 

Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2020 

Επιστολή προς Γεν. Νοσ. Ηλείας σχετικά με την άσκηση βοηθών εργοθεραπείας με  επόπτη 

πρακτικής άσκησης του κλάδου ΤΕ Φυσικοθεραπευτών. 

Επιστολή προς Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας για ενημέρωση και διαβίβαση της 

απεργίας των φυσικοθεραπευτών στις 16 και 17 Ιανουαρίου 2020 στις δημόσιες  δομές 

αρμοδιότητάς τους. 

Ενημέρωση προς ΠΤ Λάρισας για αίτηση εγγραφής 

Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2020 

Ενημερωτική επιστολή προς Τροχαία Αθηνών για προγραμματισμένη κινητοποίηση των 

φυσικοθεραπευτών στις 17 Ιανουαρίου 2021 

Υποβολή πρότασης προς το Υπουργείο Υγείας για τη χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης 

και ανθυγιεινής εργασίας στους φυσικοθεραπευτές 

Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2020 

Επιστολή προς World Physiotherapy για επίλυση ζητήματος σχετικά με αυξημένες καταβολές 

ετήσιας συνδρομής μέλους 
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Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2020 

Κοινοποίηση απόφασης του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου-Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ για στήριξη 

του αγώνα της Δ.Ο.Ε., της Ο.Λ.Μ.Ε. Και της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.  ενάντια στην εξίσωση πτυχίων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τίτλους σπουδών των Κέντρων μεταλυκειακής Εκπαίδευσης-

ΚΕ.Μ.Ε (Κολλέγια). Πρόταση για σύγκληση ευρείας σύσκεψης. 

Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2020 

Επιστολή προς ΕΟΠΥΥ σχετικά με τις προτάσεις του ΠΣΦ για τη δοσοποίηση του claw back 

του 2018 και 2019 και την παρακράτηση του claw back του 2020 μηνιαία 

Αίτημα προς Υφυπουργό Εσωτερικών, κ. Θ. Καράογλου για χορήγηση αιγίδας στο 30ο Ετήσιο 

Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας 

Ενημέρωση ZITA Congress για τη συμμετοχή του Π.Σ.Φ. στο Forum για τη Διατροφή- Υγεία- 

Ομορφιά 

Κοινοποίηση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων της υπ΄ αριθμ. 1/2019 

προκήρυξης του Π.Σ.Φ. για την πρόσληψη 2 υπαλλήλων ΔΕ 

Επιστολή προς τον ΕΟΠΥΥ σχετικά με την προθεσμία θεώρησης των γνωματεύσεων 

φυσικοθεραπείας 

Ορισμός συνεδριάσεων του Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο 2020 

Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2020 

Αποδοχή οικονομικής προσφοράς και έναρξη συνεργασίας για τη σύνταξη καταστατικού 

Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης του Π.Σ.Φ. 

Επιστολή προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών σχετικά με 

το αίτημα του συλλόγου χειροπρακτών για την χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος 
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Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2020 

Σύσταση επιτροπής για συντονισμό δράσεων Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης 

Φυσικοθεραπευτών 

Ενημέρωση Περιφερειακών Τμημάτων του Π.Σ.Φ. σχετικά με παρουσία φυσικοθεραπευτή στα 

υπό σύσταση διαβητολογικά κέντρα της χώρας σύμφωνα με την απόφαση του ΚΕΣΥ 

Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2020 

Επιστολή προς τον ΕΟΠΥΥ σχετικά με τις προτάσεις του Π.Σ.Φ. για τη βελτίωση του Ενιαίου 

Κανονισμού Παροχών Υγείας 

Πράξεις πρόσληψης υπαλλήλων 

Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2020 

Βεβαιώσεις περί μη πειθαρχικού αδικήματος 

Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020 

Ορισμός  1ης συνάντησης επιτροπής του Π.Σ.Φ. για ίδρυση Ταμείου Επαγγελματικής 

Ασφάλισης Φυσικοθεραπευτών, 7 Φεβρουαρίου 202 

Ενημέρωση Περιφερειακών Τμημάτων σχετικά με την εφαρμογή των διοικητικών διαδικασιών 

Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2020 

Ενημέρωση προς Περιφέρειες για τη μη υποχρέωση τήρησης βιβλίου αναφοράς 

αντικαπνιστικού νόμου από τους φυσικοθεραπευτές. 
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Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2020 

Επιστολή προς ΕΟΠΥΥ σχετικά με την εκτέλεση συνεδριών φυσικοθεραπείας των δικαιούχων 

του άρθρου 45 του ΕΚΠΥ (ειδικές θεραπείες) 

Διαβιβαστικό έγγραφο του Επιστημονικού Τμήματος "Φυσικοθεραπεία στη Ψυχική Υγεία" 

προς την Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών σχετικά με τη διερεύνηση συνεργασίας 

στην υλοποίηση ενημερωτικών εκδηλώσεων 

Διαβίβαση πληροφοριακού δελτίου της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας προς το 

Περιφερειακό Τμήμα Αττικής 

Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2020 

Αποδοχή οικονομικής προσφοράς της Global Group ΑΕ και έναρξη συνεργασίας για τη 

σύνταξη καταστατικού Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης του Π.Σ.Φ.  

Διαβίβαση εγγράφου προς το 19ο Προανακριτικό Τμήμα του Πταισματοδικείου Αθηνών σε 

απάντηση εγγράφου για την παροχή διευκρινήσεων 

Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2020 

Ενημέρωση Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας σχετικά με τη μη υποχρέωση τήρησης 

βιβλίου αναφοράς αντικαπνιστικού νόμου από τους φυσικοθεραπευτές 

Επιστολή προς τη Διεύθυνση Επαγγελμάτων Υγείας, τον Ιατρικό Σύλλογο Καβαλά και την 

Εθνική Αρχή Διαφάνειας σχετικά με την εκτέλεση φυσικοθεραπευτικών πράξεων σε μη 

αδειοδοτημένο εργαστήριο φυσικοθεραπείας 

Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2020 

Αίτημα ορισμού συνάντησης με τον Πρόεδρο και την Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ σχετικά με τις 

προτεινόμενες αλλαγές του Οργανισμού για το claw back του 2018-2019 
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Πρόταση Π.Σ.Φ. προς επαγγελματικές οργανώσεις ΝΠΔΔ, τη Σύνοδο Πρυτάνεων, τα 

Πανεπιστήμια της χώρας και συνδικαλιστικούς φορείς για σύγκληση ευρείας σύσκεψης για το 

σοβαρό ζήτημα της εξομοίωσης τίτλων σπουδών Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με 

Πτυχία Δημόσιων Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μετά τη ψήφιση των διατάξεων του ν. 

4635/2019 και του ν. 4653/2020 

Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2020 

Ενημέρωση των Επιστημονικών Τμημάτων του ΠΣΦ σχετικά με την ορθή λειτουργία του 

τηρούμενου μητρώου μελών τους  

Παροχή διευκρινήσεων σε έγγραφο του 17ου Προανακριτικού Τμήματος του Πταισματοδικείου 

Αθηνών 

Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2020 

Πρόταση συνάντησης προς το Συμβούλιο του Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών Βουλγαρίας στα 

πλαίσια της διοργάνωσης του 30ου Ετήσιου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου 

Φυσικοθεραπείας 

Ενημέρωση της Διεύθυνσης Συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ σχετικά με αιτήματα αλλαγής 

ημερομηνίας έγκρισης σε συλλογικές συμβάσεις ΕΟΠΥΥ 

Βεβαιώσεις περί μη πειθαρχικού αδικήματος 

Επιστολή προς το Υπουργείο Υγείας και  Παιδείας σχετικά με τις αιτήσεις αναγνώρισης 

επαγγελματικών προσόντων για την έκδοση νομοθετικών διατάξεων παροχής διευκρινήσεων 

για οργανωτικά και λειτουργικά ζητήματα διαδικασίας 

Επιστολή προς τα Τμήματα Φυσικοθεραπείας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της 

χώρας για τη χορήγηση βεβαίωσης για τη διδασκαλία νέων μεθόδων και τεχνικών που 

ενσωματώθηκαν στα προγράμματα σπουδών και παρέχονται τουλάχιστον από τετραετίας. 
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Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2020 

Ορισμός 2ης συνάντησης επιτροπής του Π.Σ.Φ. για ίδρυση Ταμείου Επαγγελματικής 

Ασφάλισης Φυσικοθεραπευτών, 21 Φεβρουαρίου 2020 

Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2020 

Ενημέρωση Περιφερειακού Τμήματος Αττικής για ανάθεση καθηκόντων προσωπικού 

Ενημέρωση Επιτροπής Προμηθειών ΠΣΦ για έναρξη διαδικασίας προσφορών για εκτύπωση 

ενημερωτικών φυλλαδίων των Επιστημονικών Τμημάτων του Π.Σ.Φ. 

Ορισμός Συνεδριάσεων του Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020 

Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2020 

Επιστολή προς Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη σφράγιση παράνομου 

χώρου άσκησης και αντιποίησης φυσικοθεραπευτικού επαγγέλματος στην Καβάλα 

Συγχαρητήρια Επιστολή προς καθηγητή Γιόφτσο Γ., για την ανάληψη θέσης στο Διοικητικό 

Συμβούλιο του ΔΟΑΤΑΠ 

Επιστολή προς ΕΟΠΥΥ αναφορικά με το ζήτημα της αδυναμίας έκδοσης κατ΄οίκον 

γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας σε ορθοπαιδικές παθήσεις 

Επιστολή προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ σχετικά με τις ελλείψεις παθήσεων που 

είναι καταχωρημένες στο σύστημα e-ΔΑΠΥ 

Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2020 

Προτάσεις του Π.Σ.Φ. Προς την Ολομέλεια του ΚΕΣΥ για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 

Υ9/οικ.70521/14−8−2014 (ΦΕΚ 2243/Β/18−8−2014) υπουργικής απόφασης «Βραχυπρόθεσμα 

και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών 
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Εξετάσεων 

Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2020 

Πρόταση για υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του  Υπουργείου Υγείας και του 

Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών για την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας σε χρόνια 

πάσχοντες και ηλικιωμένους» 

Επιστολή προς την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας σχετικά με 

διενέργεια προγράμματος θεραπευτικής άσκησης στο Κέντρο Υγείας Φαρκαδόνας από 

γυμναστή, με την οποία ο ΠΣΦ έκανε σαφές ότι η παροχή υπηρεσιών υγείας – θεραπευτικών 

υπηρεσιών από γυμναστές – αποφοίτους των ΤΕΦΑΑ είναι πράξη παράνομη, που 

στοιχειοθετεί το αδίκημα της αντιποίησης επαγγέλματος 

Επιστολή προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων 

φυσικοθεραπευτών στις δομές υγείας αρμοδιότητάς του 

Κατάθεση προτάσεων ΠΣΦ προς το Υπουργείο Υγείας επί του σχεδίου Νόμου "Πρόληψη, 

προστασία και προαγωγή της υγείας- Ανάπτυξη των υπηρεσιών δημόσιας υγείας" 

Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2020 

Απαντήσεις σε αιτήματα αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων 

Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2020 

Συγχαρητήρια Επιστολή για τον ορισμό του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου 

Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών 

Ενημέρωση των Επιστημονικών Τμημάτων του ΠΣΦ για τη συμμετοχή του Συλλόγου στο 6ο 

Forum “Διατροφή- Υγεία- Ομορφιά” τον Απρίλιο 2020 

Ενημέρωση Αντιπροσώπων και των Περιφερειακών Τμημάτων του Π.Σ.Φ. για την 
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πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων του 2020 στην Κέρκυρα 

Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020 

Γραμματειακή υποστήριξη του Περιφερειακού Τμήματος Αττικής 

Αίτημα ορισμού συνάντησης με τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Υγείας σχετικά με τις 

προτεινόμενες δόσεις του Claw back των ετών 2012 ως και 2019 και την παρακράτηση claw 

back του 2020 

Απάντηση σε αίτημα αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων 

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020 

Βεβαιώσεις περί μη πειθαρχικού αδικήματος 

Τρίτη, 3 Μαρτίου 2020 

Βεβαιώσεις περί μη πειθαρχικού αδικήματος 

Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2020 

Επιστολή προς Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ, κ. Β. Πλαγιανάκο για αποστολή προσωπικού μηνύματος 

στους συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές με τον ΕΟΠΥΥ για την εφαρμογή των άρθρων Γ4 

και Γ5 της συλλογικής σύμβασης 

Κλήση για συνεδρίαση της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Πανελλήνιου Συλλόγου 

Φυσικοθεραπευτών 

Βεβαιώσεις περί μη πειθαρχικού αδικήματος 

Εγκριτική απάντηση σε Επιστημονικό Τμήμα "Γηριατρική Φυσικοθεραπεία" του ΠΣΦ για τη 

διεξαγωγή ημερίδας τον Οκτώβριο 2020 
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Αλλαγή τόπου πραγματοποίησης των προγραμματισμένων συνεδριάσεων του ΚΔΣ του ΠΣΦ 

για τον μήνα Μάρτιο 2020 

Επιστολή ενημέρωσης προς το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και Χαλκιδικής για 

την πραγματοποίηση ανοιχτής ενημέρωσης στα μέλη του ΠΤ για τη δημιουργία Ταμείου 

Επαγγελματικής Ασφάλισης Φυσικοθεραπευτών 

Διαβιβαστικό εγγράφου του Επιστημονικού Τμήματος "Αθλητική Φυσικοθεραπεία" του Π.Σ.Φ. 

για εθελοντική συμμετοχή στον Ημιμαραθώνιο 2020 

Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2020 

Απάντηση σε ερώτημα μέλους για βαθμολογική εξέλιξη 

Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2020 

Απάντηση προς Περιφερειακά Τμήματα για αιτήσεις εγγραφής 

Τρίτη, 10 Μαρτίου 2020 

Ορισμός 3ης συνάντησης επιτροπής του Π.Σ.Φ. για ίδρυση Ταμείου Επαγγελματικής 

Ασφάλισης Φυσικοθεραπευτών, 13 Μαρτίου 2020 

Πρόσκληση προς Επιστημονικά Τμήματα του ΠΣΦ για συνάντηση με αντιπροσωπεία του ΚΔΣ 

για να συζητηθούν θέματα που αφορούν τη λειτουργία τους 

Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2020 

Αίτημα ΠΣΦ προς Υπουργείο Υγείας, Οικονομικών και ΕΟΠΥΥ για λήψη έκτακτων μέτρων, 

λόγω της κρίσης κορωνοϊού, όπως η αναστολή καταβολής δόσεων claw back 

Αποστολή αιτήματος προς παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος για προσφορά παροχής 

πρόσθετων εκπτώσεων στα μέλη του ΠΣΦ 
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Απάντηση σε αίτημα αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων 

Απάντηση προς Περιφερειακά Τμήματα για αιτήσεις εγγραφής 

Επιστολή προς Υπουργείο Υγείας, Γενικό Νοσοκομείο "Θριάσιο" και 2η Υγειονομική 

Περιφέρεια σχετικά με τη διαλογή ασθενών για πρόληψη μετάδοσης της λοίμωξης του 

κορωνοϊού από φυσικοθεραπευτές 

Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2020 

Επιστολή προς Υπουργείο Υγείας, Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης "Μαμάτσειο" και 3η 

Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας σχετικά με τη διαλογή ασθενών για πρόληψη μετάδοσης 

της λοίμωξης του κορωνοϊού από φυσικοθεραπευτές 

Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2020 

Επείγουσα επιστολή ΠΣΦ προς Υπουργείο Οικονομικών, Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων και κοινοποίηση στο γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με τις προτάσεις του 

Συλλόγου για τα μέτρα στήριξης που πρέπει να εφαρμοστούν στους ελευθεροεπαγγελματίες 

και υπαλλήλους φυσικοθεραπευτές 

Ενημέρωση της WCPT και της International Neurological Physical Therapy Association για την 

σύσταση της νέας Συντονιστικής Επιτροπής του Επιστημονικού Τμήματος "Νευρολογική 

Φυσικοθεραπείας" του ΠΣΦ 

Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2020 

Ερωτήματα προς τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για διευκρινίσεις σχετικά με 

τους επιστημονικά υπευθύνους των εργαστηρίων φυσικοθεραπείας, τη βεβαίωση λειτουργίας 

εργαστηρίου φυσικοθεραπείας και την πιστοποίηση της ορθής και ασφαλούς λειτουργίας 

εργαστηρίου φυσικοθεραπείας 
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Επιστολή προς το Γενικό γραμματέα Δια Βίου Εκπαίδευσης και κοινοποίηση στην Εθνική 

Αρχή Διαφάνειας και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καβάλας αναφορικά με το ζήτημα της 

πρακτικής άσκησης των σπουδαστών ΔΙΕΚ σε μη αδειοδοτημένο  χώρο στον οποίο 

παρέχονταν παρανόμως φυσικοθεραπευτικές πράξεις (αντιποίηση επαγγέλματος 

φυσικοθεραπευτή) 

Επιστολή προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ σχετικά με τα προβλήματα 

συνταγογράφησης, εκκαθάρισης και αποζημίωσης των γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας 

ειδικής αγωγής 

Επείγουσα επιστολή ΠΣΦ προς κοινοβουλευτική ομάδα ΚΙΝΑΛ για τη χορήγηση του 

επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, με αφορμή την πρόθεση κατάθεσης 

τροπολογίας για την ένταξη όλων των υγειονομικών που εργάζονται σε δημόσιες δομές υγείας 

και πρόνοιας στα Βαρέα και Ανθυγιεινά επαγγέλματα 

Πέμπτη, 2 Απριλίου 2020 

Επείγουσα επιστολή ΠΣΦ προς Υπουργείο Οικονομικών, Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων  και Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την κατάθεση των αιτημάτων του ΠΣΦ για 

την λήψη μέτρων στήριξης του κλάδου των φυσικοθεραπευτών. Ο ΠΣΦ ζητά την ένταξη στους 

δικαιούχους καταβολής μειωμένου μισθώματος επαγγελματικής στέγης, πρώτης κατοικίας, 

φοιτητικής κατοικίας και ρυθμίσεις ενεργών δανείων 

Επείγουσα επιστολή ΠΣΦ προς Υπουργείο Οικονομικών, Υγείας και ΕΟΠΥΥ για την κατάθεση 

των αιτημάτων του ΠΣΦ για την λήψη μέτρων στήριξης του κλάδου των φυσικοθεραπευτών. Ο 

ΠΣΦ ζητά να ληφθεί μέριμνα για  τη διαγραφή του claw back, την αναστολή της σχεδιαζόμενης 

προκαταβολικής παρακράτησης του claw back 2020 και τη συνέχιση του καθεστώτος 

αποζημίωσης ατομικών αιτημάτων παροχής υπηρεσιών στους δικαιούχων ειδικής αγωγής του 

ΕΟΠΥΥ. 

Πρόταση προς ΕΟΠΥΥ για την εφαρμογή του άρθρου 56 της Π.Ν.Π (ΦΕΚ Α΄68/20-3-2020) και 

την καταβολή των δεδουλευμένων Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2019, στους 

συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές που υποβάλλουν γνωματεύσεις ειδικής αγωγής. 
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Τρίτη, 7 Απριλίου 2020 

Βεβαιώσεις περί μη πειθαρχικού αδικήματος 

Τετάρτη, 8 Απριλίου 2020 

Αίτημα προς τον ΕΟΔΥ για την έκδοση οδηγιών σχετικά με την παροχή φυσικοθεραπευτικών 

υπηρεσιών εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού, όπως η αντιμετώπιση  ύποπτου 

κρούσματος και η αποφυγή διασποράς της λοίμωξης στο υπόλοιπο προσωπικό και τους 

οικείους, 

Τρίτη, 14 Απριλίου 2020 

Αίτημα προς το Υπουργείο Υγείας για τη χορήγηση υγειονομικού υλικού στους 

φυσικοθεραπευτές 

Ευχαριστήρια επιστολή προς Επιστημονικό Τμήμα Καρδιοαγγειακής και Αναπνευστικής 

Φυσικοθεραπείας-Αποκατάστασης του Π.Σ.Φ. για την έγκαιρη και ολοκληρωμένη κατάθεση 

οδηγιών για το κλινικό έργο της φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης σε Covid-19 στο χώρο της 

Οξείας Φάσης Νοσηλείας. 

Διαβιβαστικό εγγράφου του Επιστημονικού Τμήματος "Γηριατρική Φυσικοθεραπεία" προς το 

ΓΝΑ " Ο Ευαγγελισμός" για τη χορήγηση του δώματος για τη διοργάνωση Επιστημονικής 

Ημερίδας 

Πέμπτη, 16 Απριλίου 2020 

Κατάθεση διορθώσεων προς το Υπουργείο Εσωτερικών και την Κεντρική Ένωση Δήμων 

Ελλάδας  για το σχέδιο προκήρυξης του  προγράμματος “Βοήθεια στο σπίτι” 

Επείγουσα επιστολή προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την ένταξη 

φυσικοθεραπευτών εταίρων σε εταιρείες στο πρόγραμμα στήριξης επιστημόνων- ελεύθερων 

επαγγελματιών που πλήττονται από τον Covid-19 
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Επείγουσα επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομικών για την ένταξη των φυσικοθεραπευτών 

στη μείωση μισθώματος κύριας κατοικίας και φοιτητικής στέγης  

Τρίτη, 21 Απριλίου 2020 

Βεβαιώσεις περί μη πειθαρχικού αδικήματος 

Πέμπτη, 23 Απριλίου 2020 

Αποστολή κατευθυντήριων οδηγιών προς τα Περιφερειακά Τμήματα του ΠΣΦ για τον τρόπο 

Εγγραφής Νέων Μελών στον ΠΣΦ & την Αποδοχή Ηλεκτρονικών Υπεύθυνων Δηλώσεων, ως 

μέτρο συνέχισης της λειτουργίας του ΠΣΦ εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού 

Παρασκευή, 24 Απριλίου 2020 

Επείγουσα επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

και Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ανάγκη χορήγησης του επιδόματος οικονομικής 

ενίσχυσης 800€ στους φυσικοθεραπευτές και την ένταξη των νομικών προσώπων (ΟΕ, ΕΕ 

κλπ) και των εταίρων μελών του ΠΣΦ  στους δικαιούχους των προγραμμάτων οικονομικής 

ενίσχυσης, που εσφαλμένα έχουν εξαιρεθεί 

Δευτέρα, 27 Απριλίου 2020 

Ορισμός συνεδριάσεων του Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2020 

Επιστολή προς την  Παγκόσμια Ομοσπονδία Φυσικοθεραπείας για διευκρίνηση του ζητήματος 

αναφορικά με την ετήσια συνδρομή του ΠΣΦ 

Τρίτη, 28 Απριλίου 2020 

Ενημερωτική επιστολή προς τα Επιστημονικά Τμήματα του ΠΣΦ σχετικά με την οργάνωση και 

λειτουργία τους 
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Επιστολή προς το Επιστημονικό Τμήμα "Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία" σχετικά με 

προγραμματισμένες δράσεις ενημέρωσης κοινού για την ασφαλή παροχή υπηρεσιών σε 

ασθενείς με covid-19 

Πέμπτη, 30 Απριλίου 2020 

Επιστολή προς το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας σχετικά με την διαφαινόμενη πρόθεση της 

Διοίκησης του Γ.Ν. Δράμας, για την αναστολή λειτουργίας του εργαστηρίου φυσικοθεραπείας 

του 

Αίτημα χορήγησης προστατευτικού υλικού έναντι Covid-19, για τα μέλη του Π.Σ.Φ. της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και αίτημα τηλεδιάσκεψης με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής 

Μακεδονίας 

Δευτέρα, 4 Μαΐου 2020 

Επείγουσα επιστολή προς το Υπουργείο Υγείας, Εργασίας και Οικονομικών και κοινοποίηση 

στο γραφείο του Πρωθυπουργού για την άμεση ένταξη όλων των Φυσικοθεραπευτών των 

Δημοσίων δομών Υγείας και Πρόνοιας, στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών 

επαγγελμάτων (Β.Α.Ε.) και στους δικαιούχους της χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και 

ανθυγιεινής εργασίας 

Τρίτη, 5 Μαΐου 2020 

Επείγουσα επιστολή προς το Υπουργείο Υγείας, Εργασίας, Οικονομικών με κοινοποίηση στο 

γραφείο του Πρωθυπουργού για  την ανάγκη χορήγηση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 

και το μήνα Μάιο στους φυσικοθεραπευτές 

Τετάρτη, 6 Μαΐου 2020 

Αίτημα προς το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ για την αύξηση της τιμής αποζημίωσης της 

συνεδρίας φυσικοθεραπείας λόγω αύξησης του κόστους στην παροχή της 

φυσικοθεραπευτικής συνεδρίας λόγω της υποχρέωσης μέτρων για την προφύλαξη από τον 

κορωνοϊό 
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Πέμπτη, 7 Μαΐου 2020 

Επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομικών και το Γραφείο Πρωθυπουργού σχετικά με τον 

καθορισμό των προϋποθέσεων που τίθενται από την ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1645/4-5-2020) για τον 

προσδιορισμό των δικαιούχων, για την χορήγηση της επιστρεπτέας προκαταβολής, που είναι 

λανθασμένες για παρόχους ΕΟΠΥΥ που υπόκεινται σε CLAW BACK 

Επιστολή προς Υπουργό Υγεία, κ. Β. Κικίλια για την μονιμοποίηση των εργαζόμενων 

φυσικοθεραπευτών σε δημόσιες δομές υγείας σε δέσμευση της Κυβέρνησης για τη 

μονιμοποίηση στο ΕΣΥ, όλων των επικουρικών νοσηλευτών και την πρόσληψη μόνιμων 

ιατρών για τη στελέχωση του ανθρωπίνου δυναμικού των δημοσίων δομών υγείας 

Παρασκευή, 8 Μαΐου 2020 

Επιστολή προς το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την ένταξη των φυσικοθεραπευτών στη διεθνή 

πρωτοβουλία δράσης για τον Covid-19 για την υποστήριξη εργαζομένων στις ΜΕΘ και 

κλινικές Covid-19 των νοσοκομείων αναφοράς 

Επιστολή προς Υπουργείο Οικονομικών, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχετικά με 

διαδικασία έκδοσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος φυσικοθεραπευτή, στα πλαίσια της 

απλούστευσης των διαδικασιών 

Επιστολή προς την Επιτροπή για το Επικίνδυνο και Ανθυγιεινό Επίδομα και το Υπουργείο 

Υγείας σχετικά με την ένταξη των φυσικοθεραπευτών στους δικαιούχους του επιδόματος 

επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 

Δευτέρα, 11 Μαΐου 2020 

Επείγον αίτημα προς τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού-ΕΟΠΠΕΠ αναφορικά με την κοινοποίηση της απόφασης του Οργανισμού 

για την παροχή υπηρεσιών μάλαξης από τους μασέρ. 
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Τρίτη, 12 Μαΐου 2020 

Ενημερωτική επιστολή προς όλες τις Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες της χώρας για 

τη νομοθεσία που διέπει την έκδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος φυσικοθεραπευτή. 

Αίτημα  για την τήρηση των διατάξεων του ν. 3599/2007 και κοινοποίηση λίστας με τις άδειες 

ασκήσεως που εκδόθηκαν από  τις 12 Μαρτίου 2020 μέχρι και τις 14 Απριλίου 2020 

Τετάρτη, 13 Μαΐου 2020 

Αίτημα παρέμβασης του Υπουργείου Υγείας στο Ι.Σ.Ν., ώστε να ενημερωθεί για το ρόλο της 

φυσικοθεραπείας στους ασθενείς που πάσχουν από τον κορωνοϊό, με  σκοπό να ενταχθούν 

και οι φυσικοθεραπευτές που εργάζονται στις δομές υγείας της χώρας, στους δικαιούχους της 

οικονομικής προσφοράς του Ιδρύματος σε όσους εργάζονται στην πρώτη γραμμή 

αντιμετώπισης της πανδημίας στη χώρα μας, αντιμετωπίζοντας τους ισότιμα ως μέλη της 

ομάδας παρέμβασης στους ασθενείς με Covid-19 

Ενημερωτική επιστολή προς τον ΕΟΠΥΥ για τα προβλήματα που δημιουργούνται  στην 

υποβολή των φορολογικών δηλώσεων λόγω καθυστέρησης έκδοσης των σημειωμάτων claw 

back από τον Οργανισμό 

Επιστολή προς την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης σχετικά με τις 

καθυστερήσεις που παρατηρούνται για την υποβολή αιτήσεων των μελών του ΠΣΦ στους 

παιδικούς σταθμούς των Δήμων 

Επείγουσα επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομικών για την ένταξη εταιρειών 

φυσικοθεραπευτών στην οικονομική ενίσχυση μηνός Απριλίου 

Πέμπτη, 14 Μαΐου 2020 

Βεβαιώσεις περί μη πειθαρχικού αδικήματος 

Προτάσεις του ΠΣΦ προς το Υπουργείο Αθλητισμού σχετικά με την υποχρεωτική παρουσία 

φυσικοθεραπευτή σε αθλητικούς χώρους 
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Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020 

Επείγουσα επιστολή προς τη Γενική Γραμματέα Εργασίας, κ. Α. Στρατινάκη αναφορικά με την 

ένταξη φυσικοθεραπευτών εταίρων σε εταιρείες στο πρόγραμμα στήριξης επιστημόνων- 

ελεύθερων επαγγελματιών που πλήττονται από τον Covid-19 

Τρίτη, 19 Μαΐου 2020 

Διαβίβαση λίστας φυσικοθεραπευτών- μέλη εταιρικών σχημάτων προς το Υπουργείο 

Εργασίας για την ένταξή τους στους δικαιούχους οικονομικής ενίσχυσης λόγω της πανδημίας 

του κορωνοϊού 

Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020 

Αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών και το ΑΣΕΠ για ανάκληση μέρους της προκήρυξης 

4Κ/2020 που αφορά πρόσληψη βοηθού φυσικοθεραπείας άνευ στελέχωσης της δομής με 

φυσικοθεραπευτή 

Επείγουσα επιστολή προς το Υπουργείο Υγείας, Οικονομικών και στις Κοινοβουλευτικές 

Ομάδας για την άμεση ένταξη των φυσικοθεραπευτών που εργάζονται στις ΜΕΘ και ΜΑΦ 

στους δικαιούχους της ενίσχυσης που προβλέπεται στο ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ για την κύρωση των 

από 13.4.2020 & 1.5.2020 ΠΝΠ 

Αίτημα προς τον ΕΟΠΥΥ, το Υπουργείο Οικονομικών και Υγείας για τη μείωση του 

οφειλόμενου ποσού claw back στον κλάδο των φυσικοθεραπευτών λόγω μειωμένου κύκλου 

εργασιών. 

Κατάθεση των προτάσεων του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών για το σχέδιο 

Νόμου- Κύρωση α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες 

διατάξεις» (Α΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 

κοινωνική και οικονομική κανονικότητα»  (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις 
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Επιστολή προς το Υπουργείο Υγείας και Παιδείας και στη Γενική Γραμματεία Νομικών και 

Κοινοβουλευτικών Θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία εκπαιδευτικών δομών και πρακτική 

άσκηση κολλεγίων, με αφορμή της δημοσίευσης της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.28237/05-05-2020 

Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, 

Παιδείας & Θρησκευμάτων, Υγείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού και Εσωτερικών περί πρακτικής 

άσκησης των σπουδαστών των ΚΕΜΕ 

Επιστολή στον Διοικητή της ΑΑΔΕ, κ. Γ. Πιτσιλή, σχετικά με τον καθορισμό των 

προϋποθέσεων που τίθενται από την ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1645/4-5-2020) για τον προσδιορισμό των 

δικαιούχων, για την χορήγηση της επιστρεπτέας προκαταβολής, που είναι λανθασμένες για 

παρόχους ΕΟΠΥΥ που υπόκεινται σε CLAW BACK 

Τρίτη, 26 Μαΐου 2020 

Αίτημα ορισμού συνάντησης προς τον ΕΟΠΥΥ για το επείγον ζήτημα της αποζημίωσης των 

αιτημάτων συνεδριών φυσικοθεραπείας ειδικής αγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του 

ΕΟΠΥΥ που εκδόθηκαν στις 18 Μαΐου 2020 (Αρ. Πρωτ. ΔΒ3Α/Φ115/3/οικ.12844) και 

στάλθηκαν προς τις κατά τόπους ΠΕ.ΔΙ. 

Επιστολή προς World Physiotherapy για επίλυση ζητήματος σχετικά με αυξημένες καταβολές 

ετήσιας συνδρομής μέλους 

Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020 

Αίτημα ορισμού συνάντησης με τον Υπουργό Υγείας για ζητήματα που αφορούν τον κλάδο 

των φυσικοθεραπευτών, όπως ζητήματα των φυσικοθεραπευτών δημοσίου τομέα, ζητήματα 

ΕΟΠΥΥ, εκκρεμότητες κανονιστικού πλαισίου και προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων ΠΣΦ και 

άλλες εκκρεμότητες μετά την "Πανεπιστημιοποίηση" 

Αίτημα ορισμού συνάντησης με τον Υπουργό Εσωτερικών για το ειδικό περίγραμμα θέσεων 

των δημοσίων υπαλλήλων και για την προκήρυξη του προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι" 

Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2020 

Επιστολή προς το ΠΓΝ Αττικόν αναφορικά με την πραγματοποίηση προγραμμάτων 
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θεραπευτικής άσκησης άνευ την παρουσία φυσικοθεραπευτή 

Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2020 

Απαντήσεις σε οικονομικές προσφορές για τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, που 

αφορούσε στην παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για θέματα δημοσίων σχέσεων και 

επικοινωνίας. 

Επιστολή προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ σχετικά με τη δυνατότητα χορήγησης 

συνεδριών φυσικοθεραπείας δυο (2) φορές το χρόνο 

Επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας, κ. Β. Κικίλια σχετικά με τις θέσει του ΠΣΦ για την 

αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων φυσικοθεραπευτή κατόχων τίτλων που απονέμονται 

από τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης 

Εισήγηση του ΠΣΦ προς τον Υπουργό Υγείας για την χορήγηση φυσικοθεραπευτικών 

πράξεων, στα πλαίσια της παρεχόμενης συνεδρίας φυσικοθεραπείας, σε νέες κατηγορίες 

παθήσεων, από τον ΕΟΠΥΥ 

Κατάθεση αιτήματος προς τον ΕΟΠΥΥ και το Υπουργείο Υγείας για την ενίσχυση του 

προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ για τη φυσικοθεραπεία στα πλαίσια των πραγματικών αναγκών 

Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2020 

Επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την αλλαγή στα  κριτήρια επιλογής των 

δικαιούχων ενίσχυσης του μέτρου “επιστρεπτέα προκαταβολή” ώστε να μην αποκλειστούν οι 

φυσικοθεραπευτές 

Βεβαιώσεις περί μη πειθαρχικού αδικήματος 

Παροχή εξουσιοδότησης στον Δικηγόρο Αλέξιο Παραρά για την εκπροσώπηση του ΠΣΦ 

ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. 
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Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2020 

Επιστολή προς τον ΕΟΠΥΥ για ενημέρωση σχετικά με την προθεσμία θεώρησης των 

γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας και την υλοποίηση της υπ. αρ. 666/7-5-2020 συνεδρίασης 

του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ. Ο ΠΣΦ ζητά την έγκριση όλων των περικοπτόμενων υποβολών, που 

έχουν απορριφθεί λόγω του 10ημέρου από την ισχύ του νέου ΕΚΠΥ μέχρι σήμερα έως την 

έκδοση σχετικής οδηγίας και εφαρμογής στο σύστημα e-ΔΑΠΥ 

Αίτημα ορισμού συνάντησης με το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος 

Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020 

Επιστολή προς το Υπουργείο Υγείας για παρέμβαση στην ένταξη των εργαζομένων 

φυσικοθεραπευτών στους δικαιούχους της χρηματικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος 

Νιάρχος 

Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020 

Επιστολή προς τον ΕΦΚΑ για την επίλυση ζητημάτων του ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ προς τους 

παρόχους που αφορούν εκκαθαρίσεις και καταβολές των ληξιπρόθεσμων οφειλών των ετών 

2010-2011-2012 

Επιστολή στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας σχετικά με την λανθασμένη απαίτηση 

επικαιροποίησης δικαιολογητικών των αδειών εργαστηρίων φυσικοθεραπείας 

Επιστολή προς την Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕΔΗΝ ώστε να συμπεριληφθεί το αίτημα 

του ΠΣΦ για τη χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους 

εργαζόμενους φυσικοθεραπευτές σε δημόσιες δομές 

Επιστολή προς τα λουτρά Σμοκόβου για την τροποποίηση της προκήρυξης σχετικά με 

πρόσληψη συμβασιούχων και πιο συγκεκριμένα (α) το σαφή διαχωρισμό μεταξύ του 

επαγγέλματος γυμναστή και φυσικοθεραπευτή, (β) τη σαφή αναφορά στην πρόσληψη ΤΕ ή 

ΠΕ Φυσικοθεραπευτή και (γ) την κατάθεση βεβαίωσης ασκήσεως επαγγέλματος 

φυσικοθεραπευτή για τις αντίστοιχες θέσεις. 



Έκθεση Πεπραγμένων 2020 
 

 

70 

Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2020 

Αίτημα προς το Υπουργείο Αθλητισμού για τη δημιουργία Μητρώου Φυσικοθεραπευτών 

απασχολούμενων σε αθλητικά σωματεία και ομοσπονδίες 

Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2020 

Διαβίβαση έγγραφου του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΠΣΦ προς το Πειθαρχικό 

Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος Αττικής 

Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2020 

Βεβαιώσεις περί μη πειθαρχικού αδικήματος 

Απάντηση προς Περιφερειακά Τμήματα για αιτήσεις εγγραφής 

Παροχή εξουσιοδότησης στον Δικηγόρο Αλέξιο Παραρά για την εκπροσώπηση του ΠΣΦ 

ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας 

Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020 

Επιστολή προς το Υπουργείο Αθλητισμού για τον ρόλο και την παρουσία αθλητικού 

φυσικοθεραπευτή στους αγωνιστικούς χώρους και προτάσεις τροποποίησης της λειτουργίας 

των αγωνιστικών χώρων 

Τρίτη, 23 Ιουνίου 2020 

Αποδοχή συνεργασίας με τον Σύλλογο γονέων, κηδεμόνων και φίλων παιδιών με αυτισμό και 

ειδικές ανάγκες για από κοινού προώθηση του ζητήματος της άρνησης αποζημίωσης των 

συνεδριών φυσικοθεραπείας από τον ΕΟΠΥΥ στα παιδιά της ειδικής αγωγής 
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Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2020 

Διαβίβαση απόψεων προς το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 

Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020 

Διαβίβαση εγγράφου του Επιστημονικού Τμήματος Καρδιοαγγειακής και Αναπνευστικής 

Φυσικοθεραπείας- Αποκατάστασης του ΠΣΦ, ώστε να συμπεριληφθεί το κλινικό φροντιστήριο 

του στο πρόγραμμα του τμήματος στο Συνέδριο της ΕΕΕΘ 

Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020 

Κλήση για συνεδρίαση της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Πανελλήνιου Συλλόγου 

Φυσικοθεραπευτών 

Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020 

Ενημέρωση του ΕΟΠΥΥ, του Υπουργείου Υγείας και Οικονομικών σχετικά με την αδυναμία 

έκδοσης σημειωμάτων claw back και τις κοινωνικές επιπτώσεις που προκύπτουν για: (α) την 

ένταξη τέκνων σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς των δήμων της χώρας, (β) την 

υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση οικογενειακής και 

επαγγελματικής ζωής», (γ) τη χορήγηση Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος, (δ) την υποβολή 

αίτησης για Επίδομα Στέγης. 

Ορισμός συνάντησης για την συμβολική παράδοση του υγειονομικού υλικού στο Τμήμα 

Φυσικοθεραπείας του ΔΙ.ΠΑ.Ε 

Απόδοση οικονομικών εκκρεμοτήτων Περιφερειακό Τμήμα Αργολίδας & Αρκαδίας 

Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020 

Ορισμός συνεδρίασης ΚΔΣ του ΠΣΦ για τον μήνα Ιούλιο 2020 
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Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020 

Παροχή εξουσιοδότησης στον Δικηγόρο Αλέξιο Παραρά για την εκπροσώπηση του ΠΣΦ 

ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 

Επιστολή προς τον ΕΟΠΥΥ σχετικά με την προθεσμία θεώρησης των γνωματεύσεων 

φυσικοθεραπείας 

Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020 

Βεβαιώσεις περί μη πειθαρχικού αδικήματος 

Διαβίβαση απόψεων προς το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 

Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020 

Κλήση για 2η συνεδρίαση της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Πανελλήνιου Συλλόγου 

Φυσικοθεραπευτών 

Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020 

Απαντήσεις σε Περιφερειακά Τμήματα για αιτήσεις εγγραφής 

Διαβίβαση ολοκληρωμένου φακέλου της πρότασης για διεξαγωγή έρευνας με τίτλο 

«Φυσικοθεραπεία σε ασθενείς με Covid-19 από το Επιστημονικό Τμήμα Καρδιοαγγειακής και 

Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας-Αποκατάστασης (Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α.) του ΠΣΦ προς ΠΓΝ 

Αλεξανδρούπολης, ΠΓΝ Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, ΓΝ Θεσσαλονίκης "Παπανικολάου", ΠΓΝ 

Ιωαννίνων, ΓΝΑ"Ο Ευαγγελισμός", ΠΓΝ Λάρισας, ΠΓΝ Πατρών, ΓΝ Κοζάνης, ΓΝΝΘ 

"Σωτηρία", ΓΝ Ελευσίνας "Θριάσιο", ΓΝ Λαμίας, ΠΑΓΝΗ 

Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2020 

Υπενθύμιση και Επισημάνσεις Οικονομικών θεμάτων προς τα Περιφερειακά Τμήματα του 
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ΠΣΦ 

Αίτημα προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ι. Βρούτση για την ένταξη 

του κλάδου των φυσικοθεραπευτών στα ΒΑΕ. 

Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2020 

Επιστολή προς τη Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας και κοινοποίηση στο Υπουργείο 

Υγείας σχετικά με τη διαφαινόμενη πρόθεση της Διοίκησης του Γ.Ν. Δράμας για την αναστολή 

λειτουργίας του εργαστηρίου φυσικοθεραπείας 

Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2020 

Επιστολή προς την Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία κάνοντας σύντομη 

περιγραφή των προτεινόμενων δράσεων του ΠΣΦ για το Εθνικό Πιλοτικό Πρόγραμμα 

Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας των Ηλικιωμένων Ατόμων-ΗΠΙΟΝΗ, με θέμα: «Υγιής 

Αναπνοή-Πρόληψη και Διαχείριση των Λοιμώξεων στους Ηλικιωμένους: Η σημασία των 

εμβολιασμών 

Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2020 

Βεβαιώσεις περί μη πειθαρχικού αδικήματος 

Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2020 

Ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας για τη μετάθεση διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης των 

Αντιπροσώπων του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών λόγω τήρησης υγειονομικών 

πρωτοκόλλων 

Τρίτη, 28 Ιουλίου 2020 

Βεβαιώσεις περί μη πειθαρχικού αδικήματος 
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Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2020 

Αίτημα προς ΕΟΠΥΥ για παράταση υποβολής φυσικού αρχείου μηνός Ιουνίου 2020 

Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2020 

Αποδοχή συνεργασίας με την εταιρεία Prestige Επικοινωνία Μ. ΕΠΕ για  την παροχή 

Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για θέματα δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 

Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020 

Επιστολή προς το Υπουργείο Υγείας σχετικά με τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο των 

Φυσικοθεραπευτών 

Επιστολή προς το Υπουργείο Υγείας σχετικά με την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων 

φυσικοθεραπευτή κατόχων τίτλων που απονέμονται από τα Κέντρα Μεταλυκειακής 

Εκπαίδευσης 

Επιστολή προς το Υπουργείο Υγείας για την πρόταση του ΠΣΦ περί της αναγνώρισης των 

επαγγελματικών προσόντων  σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4635/2019 

Επιστολή προς το Υπουργείο Υγείας για την πρόταση του ΠΣΦ για τη σύναψη σύμφωνου 

συνεργασίας  

Συγχαρητήρια επιστολή ανάληψης καθηκόντων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. 

Θ. Σκυλακάκη 

Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2020 

Επιστολή προς το Υπουργείο Υγείας σχετικά με την μη δυνατότητα αποζημίωσης των 

συνεδριών φυσικοθεραπείας ατόμων με κινητικά προβλήματα -ειδικής αγωγής 

Συγχαρητήρια επιστολή ανάληψης καθηκόντων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
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Υποθέσεων, κ. Π. Τσακλόγλου 

Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2020 

Διαβίβαση εγγράφου Εθνικής Αρχής Διαφάνειας προς το Περιφερειακό Τμήμα Αττικής και 

αίτημα χορήγησης στοιχείων 

Διαβίβαση εγγράφου Εθνικής Αρχής Διαφάνειας προς το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης, 

Κιλκίς και Χαλκιδικής και αίτημα χορήγησης στοιχείων 

Διαβίβαση αίτησης-δήλωσης προς το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος 

Αττικής 

Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2020 

Απάντηση σε έγγραφο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για αναζήτηση στοιχείων 

Απάντηση σε Περιφερειακά Τμήματα για αιτήσεις εγγραφής 

Τρίτη, 18 Αυγούστου 2020 

Βεβαιώσεις περί μη πειθαρχικού αδικήματος 

Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2020 

Αίτημα προς το Υπουργείο Εργασίας για την ένταξη των φυσικοθεραπευτών στα ΒΑΕ 

Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2020 

Βεβαιώσεις περί μη πειθαρχικού αδικήματος 

Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2020 
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Ορισμός συνεδρίασης του Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. για τον μήνα Αύγουστο 2020 

Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2020 

Βεβαιώσεις περί μη πειθαρχικού αδικήματος 

Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2020 

Αίτημα ορισμού συνάντησης με Αντιπρόεδρο ΕΟΠΥΥ, κ. Θ. Καρποδίνη για ζητήματα που 

αφορούν τον κλάδο των φυσικοθεραπευτών όπως: α) Αύξηση των ορίων επιτρεπτών 

δαπανών φυσικοθεραπείας 2020, β) Δοσοποίηση των επιστροφών 2018 και 2019 (claw 

back), γ) Προτάσεις του Π.Σ.Φ. για αναθεώρηση του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ, δ) Προβλήματα και 

λύσεις για την ειδική αγωγή, ε)  Ζητήματα εφαρμογής των προβλέψεων του ΕΚΠΥ, στο 

σύστημα συνταγογράφησης, στ) Ζητήματα διόρθωσης της υπ΄ αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 4736 

υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1318/17.4.2019) που αποκλείει την χορήγηση φυσικοθεραπειών 

για έναν μεγάλο αριθμό σοβαρών παθήσεων (κυρίως ορθοπαιδικών παθήσεων) 

Αίτημα ορισμού συνάντησης με τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης & 

Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΕΟΠΥΥ 

Επιστολή προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ σχετικά με τη δυνατότητα χορήγησης 

συνεδριών φυσικοθεραπείας δυο (2) φορές το χρόνο 

Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2020 

Βεβαιώσεις περί μη πειθαρχικού αδικήματος 

Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2020 

Συγχαρητήρια επιστολή ανάληψης καθηκόντων και αίτημα ορισμού συνάντησης με τον Γενικό 

Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, κ. Μ. Θεμιστοκλέους 

Πρόσκληση των Αντιπροσώπων και των Περιφερειακών Τμημάτων του ΠΣΦ για τη Γενική 
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Συνέλευση Αντιπροσώπων του Π.Σ.Φ. 2020, Οκτωβρίου 2020 

Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2020 

Θεματολογία συνάντησης με τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Π. 

Τσακλόγλου που απασχολούν τον κλάδο των φυσικοθεραπευτών, όπως 1) Αίτημα 

παραχώρησης ακινήτου για την εγκατάσταση των γραφείων του Πανελλήνιου Συλλόγου 

Φυσικοθεραπευτών, 2) Παρουσία φυσικοθεραπευτών σε χώρους φιλοξενίας προσφύγων, 3) 

Ένταξη του επαγγέλματος του Φυσικοθεραπευτή στην λίστα των βαρέων και ανθυγιεινών 

επαγγελμάτων, 4) Στους φορείς πρόνοιας, που εποπτεύει το Υπουργείο σας θα πρέπει να 

διασφαλιστεί η παρουσία φυσικοθεραπευτή, 5) Πρόβλεψη θέσεων φυσικοθεραπευτών για τη 

στελέχωση, βελτίωση και λειτουργία των σωφρονιστικών ιδρυμάτων της χώρας, 6) Στα 

προγράμματα του Υπουργείου σας για την ασφάλεια και υγεία στους χώρους εργασίας θα 

πρέπει να προβλεφθεί η παρουσία του φυσικοθεραπευτή, 8) Πρόβλεψη για συλλογικές 

συμβάσεις εργασίας των φυσικοθεραπευτών που εργάζονται ως μισθωτοί στον ιδιωτικό 

τομέα, 9) Αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων κοινωνικής 

ασφάλισης που εκκρεμούν από το 2009, 10) Οικονομική ενίσχυση μηνός Απριλίου σε εταιρείες 

που παρέχουν φυσικοθεραπευτικές υπηρεσίες. 

Αίτημα προς τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Π. Τσακλόγλου για την 

ένταξη των φυσικοθεραπευτών στη λίστα των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων- ΒΑΕ 

Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2020 

Βεβαιώσεις περί μη πειθαρχικού αδικήματος 

Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2020 

Απάντηση σε έγγραφο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για αναζήτηση στοιχείων 

Ενημέρωση Περιφερειακών Τμημάτων ΠΣΦ για την Εργαλειοθήκη της Παγκόσμιας Ημέρας 

Φυσικοθεραπείας 2020 με θέμα «Αποκατάσταση και Covid-19». 

Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2020 
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Αίτημα ορισμού συνάντησης με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ι. 

Βρούτση για να συζητηθούν θέματα που αφορούν τον κλάδο των φυσικοθεραπευτών όπως η 

ένταξη των φυσικοθεραπευτών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, η μη χορήγηση της 

οικονομικής ενίσχυσης σε φυσικοθεραπευτές- μέλη εταιρικών σχημάτων για το μήνα Απρίλιο 

Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2020 

Πληροφορίες για τη Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων 2020 (2, 3 & 4 Οκτωβρίου 2020, 

Αθήνα) προς τους Αντιπροσώπους του ΠΣΦ και τα Περιφερειακά Τμήματα 

Βεβαιώσεις περί μη πειθαρχικού αδικήματος 

Κοινοποίηση απόφασης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη διακοπή 

λειτουργίας και το κλείσιμο – σφράγιση του κέντρου εναλλακτικών θεραπειών στο δ. Καβάλας 

χωρίς να είναι κατάλληλα αδειοδοτημένος χώρος 

Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2020 

Αποδοχή συνεργασίας για τη δημιουργία τηλεοπτικού σποτ 30’’ με θέμα «Παραμονή στη 

φυσικοθεραπεία εν μέσω Covid- 19 

Βεβαίωση Αξιολογούμενης Πρακτικής Άσκησης Προσαρμογής 

Απάντηση σε αίτημα επιβεβαίωσης γνησιότητας βεβαίωσης του Πανελλήνιου Συλλόγου 

Φυσικοθεραπευτών 
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Θεματολογία συνάντησης με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ι. 

Βρούτση που απασχολούν τον κλάδο των φυσικοθεραπευτών, όπως 1) Αίτημα παραχώρησης 

ακινήτου για την εγκατάσταση των γραφείων του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, 

2) Παρουσία φυσικοθεραπευτών σε χώρους φιλοξενίας προσφύγων, 3) Ένταξη του 

επαγγέλματος του Φυσικοθεραπευτή στην λίστα των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, 

4) Στους φορείς πρόνοιας, που εποπτεύει το Υπουργείο σας θα πρέπει να διασφαλιστεί η 

παρουσία φυσικοθεραπευτή, 5) Πρόβλεψη θέσεων φυσικοθεραπευτών για τη στελέχωση, 

βελτίωση και λειτουργία των σωφρονιστικών ιδρυμάτων της χώρας, 6) Στα προγράμματα του 

Υπουργείου σας για την ασφάλεια και υγεία στους χώρους εργασίας θα πρέπει να προβλεφθεί 

η παρουσία του φυσικοθεραπευτή, 8) Πρόβλεψη για συλλογικές συμβάσεις εργασίας των 

φυσικοθεραπευτών που εργάζονται ως μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα, 9) Αποπληρωμή των 

ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης που εκκρεμούν από το 

2009, 10) Οικονομική ενίσχυση μηνός Απριλίου σε εταιρείες που παρέχουν 

φυσικοθεραπευτικές υπηρεσίες. 

Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2020 

Επιστολή προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά α) με τις ρυθμίσεις που 

προβλέπονται στο νομοσχέδιο για τον Εκσυγχρονισμό της Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής 

Νομοθεσίας σχετικά με την προσβασιμότητα χωρίς φραγμούς για τα άτομα με αναπηρία και τα 

εμποδιζόμενα άτομα, β) το ισχύον καθεστώς περί χρήσεων γης, σε σχέση με την λειτουργία 

εργαστηρίων φυσικοθεραπείας, και γ) με τα προβλήματα που θα παρουσιαστούν εάν δεν 

υπάρξει καθορισμός τεχνικών οδηγιών προσαρμογής των υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών 

για την προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρία και σε εμποδιζόμενα άτομα. 

Θεματολογία συνάντησης με τον Υπουργό Υγείας, κ. Β. Κικίλια σχετικά με τα ζητήματα που 

απασχολούν τον κλάδο των Φυσικοθεραπευτών. Ο ΠΣΦ κατέθεσε αίτημα για την εξομοίωση 

των πτυχίων, αποφοίτων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων τεχνολογικής και 

πανεπιστημιακής κατεύθυνσης, για σταθερό αριθμό εισακτέων, ο οποίος θα προκύπτει από τις 

πραγματικές ανάγκες του επαγγέλματος, για τη δημιουργία ενός πλαισίου Πανεπιστημιακών 

κλινικών εκπαίδευσης των νέων Τμημάτων Φυσικοθεραπείας, αποκλειστικά στα Δημόσια 

Νοσοκομεία και Δημόσια Κέντρα Αποκατάστασης, για εκ νέου κοστολόγηση της 

φυσικοθεραπευτικής συνεδρίας ΕΟΠΥΥ, για την εκπροσώπηση τους ΠΣΦ στα θεσμικά 

όργανα και ζητά να ληφθούν υπόψη οι νομοθετικές βελτιώσεις του νομοθετικού πλαισίου 

λειτουργίας του ΠΣΦ και άλλων νομοθετικών διατάξεων. Επιπλέον, ο ΠΣΦ ζητά να 

προβλεφθεί η ένταξη των εργαστηρίων φυσιοθεραπείας στα προγράμματα χρηματοδότησης 

ΕΣΠΑ 2021-2027 και να ληφθεί μέριμνα για τις αλλαγές στη νομοθεσία για χρήση γης και 

προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία. Άλλα θέματα προς συζήτηση αφορούν τους 
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εργαζόμενους σε δημόσιες δομές υγείας, όπως η χορήγηση ανθυγιεινού επιδόματος στους 

εργαζόμενους φυσικοθεραπευτές στις δομές του Υπουργείου Υγείας και ένταξη στα ΒΑΕ, η 

κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων φυσικοθεραπευτών στις δομές του Υπουργείου Υγείας 

με νέες προσλήψεις, η πρόβλεψη θέσεων φυσικοθεραπευτών στις μονάδες εντατικής 

θεραπείας, η αποδοχή της πρότασης για αυτοτελές Τμήμα Φυσικοθεραπείας στα δημόσια 

νοσοκομεία με προϊστάμενο φυσικοθεραπευτή, η ενίσχυση της παρουσίας φυσικοθεραπευτή 

στις δημόσιες δομές Π.Φ.Υ κυρίως με την πρόβλεψη συμμετοχής φυσικοθεραπευτών στις 

ΤΟΜΥ καθώς και ζητήματα ΕΟΠΥΥ όπως, η ανεπαρκής δαπάνη φυσικοθεραπείας, η 

αποζημίωση των συνεδριών φυσικοθεραπείας ειδικής αγωγής  σε ατομικά αιτήματα, claw 

back κ.α. 

Βεβαιώσεις περί μη πειθαρχικού αδικήματος 

Θεματολογία συνάντησης με τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, κ. Μ. 

Θεμιστοκλέους σχετικά με ζητήματα ου αφορούν τον κλάδο των φυσικοθεραπευτών και πιο 

συγκεκριμένα για: 1. Το πλαίσιο προπτυχιακής εκπαίδευσης και η αναγνώριση 

επαγγελματικών προσόντων, 2. Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και εξουσιοδοτική 

διάταξη για τη σύσταση επιτροπής αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από τα 

Ν.Π.Δ.Δ., 3. Νομικό πλαίσιο του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή, 4. Εκπροσώπηση του 

Π.Σ.Φ. στα θεσμικά όργανα και νομοθετικές προβλέψεις, 5. Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας, 6. 

Δημόσιες Δομές Υγείας, 7. Προτάσεις για ποιοτική και ασφαλή παροχή υπηρεσιών 

φυσικοθεραπείας στις δομές Ε.Σ.Υ. στη Β΄ Φάση COVID-19, 8. Εργασιακά Θέματα- Ανεργία, 

9. Ζητήματα ΕΟΠΥΥ, 10. Ανεπαρκής δαπάνη φυσικοθεραπείας, 11. Ειδική αγωγή, 12. 

Προτάσεις για την βελτίωση της σχέσης φυσικοθεραπευτή-ΕΟΠΥΥ, 13. Γενικές προτάσεις, 14. 

Αντιποίηση επαγγέλματος φυσικοθεραπευτή 

Πρόταση για εισήγηση του Υπουργείου Υγείας προς το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών για 

την μη δυνατότητα απόδοσης Κ.Α.Δ (συγκεκριμένων) σε φορολογούμενους που δεν φέρουν 

τα απαραίτητα προσόντα. 

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020 

Ευχές για Καλή και Επιτυχημένη Ακαδημαϊκή χρονιά προς τα Τμήματα Φυσικοθεραπείας των 

Πανεπιστημίων της χώρας 
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Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020 

Απάντηση προς ΠΤ Καβάλας και Ηρακλείου- Λασιθίου σχετικά με τις οικονομικές αποδόσεις 

έτους 2019 

Επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με τα μέτρα στήριξης στους πληγέντες φυσικοθεραπευτές 

από τον Μεσογειακό Κυκλώνα “Ιανός” 

Βεβαιώσεις περί μη πειθαρχικού αδικήματος 

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2020 

Επιστολή προς ξενοδοχείο για ματαίωση εκδήλωσης (ΓΣΑ 2020) 

Ορισμός συνεδριάσεων ΚΔΣ του ΠΣΦ για το μήνα Σεπτέμβριο 2020 

Έκτακτη αλλαγή διαδικασίας πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων του 

Π.Σ.Φ. 2020 

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020 

Αίτημα ορισμού συνάντησης με Διοικητή ΟΑΕΔ, κ. Σπ. Πρωτοψάλτη ώστε να συζητηθούν 

θέματα που απασχολούν τον κλάδο των φυσικοθεραπευτών, όπως: α) Ένταξη 

φυσικοθεραπευτών σε προγράμματα του ΟΑΕΔ κατάρτισης και ενίσχυσης της 

επιχειρηματικότητας, κ.α. β) Υλοποίησης προγραμμάτων ΛΑΕΚ για τα μέλη του Π.Σ.Φ., γ) 

Ζητήματα εκπαιδευτικών (Ένταξη της βεβαίωσης μέλους του Π.Σ.Φ. στα προαπαιτούμενα 

προσόντα διορισμού των φυσικοθεραπευτών στα ΕΠΑ.Σ. και στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ), δ) 

Ζητήματα μαθητείας βοηθών φυσικοθεραπείας (μαθητεία σε μη αδειοδοτημένους ιδιωτικούς 

φορείς). 

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020 

Επιστολή προς Εταιρείες προϊόντων φυσικοθεραπείας και συναφών δραστηριοτήτων για 
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διαφημιστική καταχώρηση στο ετήσιο ημερολόγιο 2021 του ΠΣΦ 

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020 

Απάντηση σε αίτημα επιβεβαίωσης γνησιότητας βεβαίωσης του Πανελλήνιου Συλλόγου 

Φυσικοθεραπευτών 

Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020 

Πληροφορίες για τη Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων του Π.Σ.Φ. 2020 

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2020 

Βεβαιώσεις περί μη πειθαρχικού αδικήματος 

Απάντηση σε ερώτημα μέλους για καθηκοντολόγιο φυσικοθεραπευτών  

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2020 

Αίτημα ορισμού συνάντησης με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κ. Πιερρακάκη 

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2020 

Θεματολογία συνάντησης με τον Διοικητή ΟΑΕΔ.  

Αίτηση προς την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης για την προσκόμιση στον ΠΣΦ 

σχετικών εγγράφων για την υπόθεση Σφράγισης Κέντρου Εναλλακτικών Θεραπειών στο δ. 

Καβάλας 

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2020 

Απάντηση προς Περιφερειακά Τμήματα για αιτήσεις εγγραφής 
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Διαβιβαστικό προς Υπουργείο Υγείας για γνωστοποίηση των υφιστάμενων μητρώων του ΠΣΦ 

(περιεχόμενα, χρήστες, διασύνδεση με άλλες εφαρμογές/μητρώα και διοικητικής διαδικασία με 

τις οποίες συνδέεται) 

Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2020 

Ενημέρωση Αρχής Διαφάνειας για διενέργεια αυτοψίας στα πλαίσια αναζήτησης στοιχείων 

Αποστολή απόψεων ΠΣΦ προς Ένωση Εταιρειών «PLANET A.E. ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» σχετικά με την απλούστευση των διαδικασιών της 

αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος φυσικοθεραπευτή και της αναγγελίας έναρξης λειτουργίας 

εργαστηρίων φυσικοθεραπείας  

Απάντηση σε αίτημα επιβεβαίωσης γνησιότητας βεβαίωσης του Πανελλήνιου Συλλόγου 

Φυσικοθεραπευτών 

Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2020 

Επιστολή προς τη Διυπουργική Επιτροπή για το Επικίνδυνο και Ανθυγιεινό Επίδομα, στο 

Υπουργείο Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών 

αναφορικά με τη χορήγηση του επιδόματος ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας στους 

φυσικοθεραπευτές εργαζόμενους σε δημόσιες δομές 

Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2020 

Βεβαιώσεις περί μη πειθαρχικού αδικήματος 

Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2020 
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Αίτημα ορισμού συνάντησης με Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ν. Κεραμέως για 

θέματα που αφορούν τον κλάδο των φυσικοθεραπευτών και πιο συγκεκριμένα για: 1)Το 

πλαίσιο αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων και την επιτροπή που έχει συσταθεί 

από τον ΠΣΦ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν. 4610/2019, άρθρο 98, 

παράγραφος 5 (σχετικό έγγραφο ΠΣΦ: 56/12.2.2020), 2) Τη δημιουργία δύο (2) νέων 

τμημάτων φυσικοθεραπείας (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 

Κρήτης), το οποίο δημιουργεί υπερπληθώρα αποφοίτων (σχετικό έγγραφο ΠΣΦ: 

322/25.7.2019), 3) Την ισοτίμηση και αντιστοίχηση των πτυχίων φυσικοθεραπείας μετά την 

πανεπιστημιοποίηση των σχολών, στις οποίες τα τμήματα φυσικοθεραπείας λειτουργούσαν 

στις προηγούμενες δομές των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, 4) Την 

ανάγκη πρόσληψης φυσικοθεραπευτών στην Ειδική Αγωγή, 5) Το πλαίσιο της δια βίου 

εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη την εκκρεμότητα έκδοση της Υ.Α. για την πιστοποίηση των 

προγραμμάτων της δια βίου εκπαίδευσης από το Υπουργείο για τη σύνθεση της σχετικής 

επιτροπής πιστοποίησης αυτών των προγραμμάτων, όπου αιτούμαστε την συμμετοχή 

εκπροσώπου του Π.Σ.Φ., όταν πρόκειται για προγράμματα που αφορούν τη φυσικοθεραπεία, 

6) Το πλαίσιο εκπαίδευσης των βοηθών Φυσικοθεραπείας στην δευτεροβάθμια και 

μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2020 

Ενημέρωση Αρχής Διαφάνειας για διενέργεια αυτοψίας στα πλαίσια αναζήτησης στοιχείων 

Απάντηση σε έγγραφο ΙΣΑ για φυσικοθεραπευτικό πρόγραμμα αποκατάστασης 

Παροχή εξουσιοδότησης στον Δικηγόρο Αλέξιο Παραρά για την εκπροσώπηση του ΠΣΦ 

ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2020 

Βεβαιώσεις περί μη πειθαρχικού αδικήματος 

Διαβίβαση αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών – Τμήμα Η’, Ακυρωτικός 

Σχηματισμός, που αφορούν στην απόρριψη αιτήσεων εγγραφής στα μητρώα του Πανελληνίου 

νιο Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών προς τον Υπουργό Υγείας, κ. Β. Κικίλια 
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Διαβίβαση αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών – Τμήμα Η’, Ακυρωτικός 

Σχηματισμός, που αφορούν στην απόρριψη αιτήσεων εγγραφής στα μητρώα του Πανελληνίου 

νιο Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών προς τον Υφυπουργό Υγείας, κ. Β. Κοντοζαμάνη 

Διαβίβαση αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών – Τμήμα Η’, Ακυρωτικός 

Σχηματισμός, που αφορούν στην απόρριψη αιτήσεων εγγραφής στα μητρώα του Πανελληνίου 

νιο Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών προς τη Γενική Διεύθυνση Υγείας 

Διαβίβαση απόψεων προς το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2020 

Κατάθεση προτάσεων ΠΣΦ στην Επιτροπή Κρίσης των Βαρέων και Ανθυγιεινών 

Επαγγελμάτων για την ενσωμάτωση του κλάδου στη λίστα των ΒΑΕ 

Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2020 

Ορισμός συνεδριάσεων του Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο 2020 

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020 

Αίτημα προς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για την έγκριση κοινωνικού μηνύματος 

του ΠΣΦ 

Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2020 

Διαβίβαση απόψεων προς το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 

Παροχή εξουσιοδότησης στον Δικηγόρο Αλέξιο Παραρά για την εκπροσώπηση του ΠΣΦ 

ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας 

Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2020 
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Βεβαιώσεις περί μη πειθαρχικού αδικήματος 

Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2020 

Συγχαρητήρια επιστολή ανάληψης καθηκόντων προς τη Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ, κ. Θ. 

Καρποδίνη 

Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2020 

Νέο αίτημα προς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για την έγκριση κοινωνικού 

μηνύματος του ΠΣΦ 

Απαντήσεις σε Περιφερειακά Τμήματα για αιτήσεις εγγραφής 

Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2020 

Βεβαίωση μετακίνησης μέλους Διοίκησης 

Αποδοχή πρότασης συνεργασίας στο πλαίσιο της Πανευρωπαϊκής εκστρατείας για τους 

Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας, 2020-2022 με κεντρικό μήνυμα "Μειώστε την 

καταπόνηση" και βασικό αντικείμενο τη διαχείριση και πρόληψη των Μυοσκελετικών 

Παθήσεων (ΜΣΠ) που σχετίζονται με την εργασία. 

Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020 

Συγχαρητήρια επιστολή ανάληψης καθηκόντων στον Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου 

Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων»- Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Η Αγία 

Βαρβάρα», κ. Α. Μύτογλου 

Αίτημα οικονομικής προσφοράς για ηλεκτρονική τιμολόγηση των φυσικοθεραπευτών σε 

πιστοποιημένες εταιρείες από την ΑΑΔΕ 
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Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2020 

Βεβαιώσεις περί μη πειθαρχικού αδικήματος 

Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2020 

Βεβαιώσεις περί μη πειθαρχικού αδικήματος 

Απάντηση σε αίτημα αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων 

Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2020 

Επιστολή προς Συντονιστική Επιτροπή του Επιστημονικού Τμήματος Καρδιοαγγειακής και 

Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας – Αποκατάστασης του Π.Σ.Φ. για τη διεξαγωγή 

ενημερωτικής διαδικτυακής ημερίδας σχετικά με αντιμετώπιση περιστατικών Covid-19 σε 

υγειονομικές δομές 

Αίτημα προς ΠΟΕΔΗΝ για υποστήριξη και κάλυψη της 2ωρης στάσης εργασίας των 

Φυσικοθεραπευτών του Δημοσίου Τομέα στις 2 Δεκεμβρίου 2020 

Αίτημα ΠΣΦ προς το Υπουργείο Εργασίας , Οικονομικών, και Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων για την ένταξη και του κλάδου των φυσικοθεραπευτών στις ρυθμίσεις που άρθρου 

66 του σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εργασίας που προβλέπει την εφάπαξ οικονομική 

ενίσχυση σε επιστήμονες που ασφαλίζονται στον e- ΕΦΚΑ και οι οποίοι υπάγονται στην παρ. 

2α του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), εφόσον έχουν ενταχθεί μεταξύ των μηνών 

Μαρτίου – Οκτωβρίου 2020 στους πληττόμενους Κωδικούς Αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) 

του Υπουργείου Οικονομικών, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19. 

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020 

Βεβαιώσεις περί μη πειθαρχικού αδικήματος 
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Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2020 

Διαβίβαση εγγράφων του Επιστημονικού Τμήματος "Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία" του ΠΣΦ 

για χαιρετισμό στη Διαδικτυακή Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης για την Παγκόσμια Ημέρα 

Αναπηρίας 

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020 

Βεβαιώσεις περί μη πειθαρχικού αδικήματος 

Επιστολές προς Υγειονομικές Περιφέρειες ώστε να συμπεριληφθούν οι φυσιοθεραπευτές στη 

δήλωση προσωπικού των Νοσοκομείων ΕΣΥ ως απασχολούμενοι σε τμήματα Covid-19 

Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020 

Απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Σ.Φ. προς 

την εξυπηρέτηση εταιρικών πελατών σταθερής και κινητής ομίλου ΟΤΕ για τη σύνθεση του 

ΚΔΣ 

Επιστολή προς το Υπουργείο Υγείας, Εργασίας, Οικονομικών για την άμεση ένταξη όλων των 

Φυσικοθεραπευτών των Δημοσίων δομών Υγείας και Πρόνοιας, στο καθεστώς των βαρέων 

και ανθυγιεινών επαγγελμάτων (Β.Α.Ε.) και στους δικαιούχους της χορήγησης του επιδόματος 

επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Κατάθεση υπομνήματος 

Ενημέρωση Υγειονομικών Περιφερειών για την στήριξη της 2ωρης στάσης εργασίας των 

φυσικοθεραπευτών που εργάζονται σε δημόσιες δομές από την ΠΟΕΔΗΝ. 

Ενημέρωση Περιφερειακών Τμημάτων του ΠΣΦ σχετικά με τη στάση εργασίας στις 2 

Δεκεμβρίου 2020. Αίτημα η ένταξη των φυσικοθεραπευτών στα ΒΑΕ και η χορήγηση του 

επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας. 

Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2020 

Ενημέρωση προς τα Επιστημονικά Τμήματα του ΠΣΦ για τη  διοργάνωση διαδικτυακών 
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ημερίδων και εκδηλώσεων 

Απάντηση σε αίτημα παροχής στοιχείων της Οικονομικής Αστυνομίας 

Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2020 

Επείγουσα επιστολή προς το Υπουργείο Υγείας για τη χορήγηση του έκτακτου εφάπαξ 

επιδόματος (700ε) στους εργαζόμενους φυσικοθεραπευτές των μονάδων εντατικής θεραπείας 

Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2020 

Επιστολή προς τον ΕΟΠΥΥ αναφορικά με τις καθυστερήσεις παράδοσης φακέλων μηνιαίων 

υποβολών λόγω φόρτου του τομέα ταχυμεταφορών 

Αίτημα προς το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Ψηφιακής Μεταρρύθμισης ώστε να ληφθεί 

μέριμνα για την ρητή-νομοθετική καθιέρωση της δυνατότητας διεξαγωγής των Γενικών 

Συνελεύσεων του ΠΣΦ με την μέθοδο της τηλεδιάσκεψης και τον καθορισμό των 

λεπτομερειών όσον αφορά τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. 

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2020 

Ευχαριστήρια επιστολή προς Dr J. Marianna Trias, εκπρόσωπο του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Υγείας στην Ελλάδα για τη βοήθειά της στο διαμοίρασμα του Οδηγού για την Αποκατάσταση 

των ασθενών μετά από Covid-19 λοίμωξη 

Αίτημα οικονομικής προσφοράς για ηλεκτρονική τιμολόγηση των φυσικοθεραπευτών σε 

πιστοποιημένες εταιρείες από την ΑΑΔΕ 

Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2020 

Διαβίβαση απόψεων προς το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2020 



Έκθεση Πεπραγμένων 2020 
 

 

90 

Βεβαίωση μετακίνησης μέλους Διοίκησης 

Βεβαιώσεις περί μη πειθαρχικού αδικήματος 

Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2020 

Αίτημα προς ΠΟΕΔΗΝ,ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ για στήριξη και κάλυψη της 24ωρης απεργίας των 

Φυσικοθεραπευτών του Δημοσίου Τομέα στις 22 Δεκεμβρίου 2020 με αφορμή τη 

δημοσιοποίηση του πορίσματος της Επιτροπής Κρίσης Βαρέων και Ανθυγιεινών 

Επαγγελμάτων και την προκλητική εξαίρεση των φυσικοθεραπευτών, από τη λίστα Βαρέων 

και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Β.Α.Ε.) 

Επιστολή προς τα Περιφερειακά Τμήματα του Π.Σ.Φ. για την αντίδραση και ενέργειες του ΠΣΦ 

στον προκλητικό αποκλεισμό των φυσικοθεραπευτών από τη λίστα ΒΑΕ 

Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2020 

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση ΚΔΣ του ΠΣΦ για την εξέταση της πορείας των δράσεων 

του ΠΣΦ που έχουν εξαγγελθεί, μετά από τις νεότερες εξελίξεις που προκύπτουν από τη 

χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Κρίσεως των ΒΑΕ, στην οποία εγκρίθηκε η ένταξη των 

φυσικοθεραπευτών στη λίστα ΒΑΕ 

Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020 

Επιστολή προς τα Περιφερειακά Τμήματα του Π.Σ.Φ. για την εξέλιξη των ενεργειών του ΠΣΦ 

μετά την ένταξη των φυσικοθεραπευτών στη λίστα των Βαρέων και Ανθυγιεινών 

Επαγγελμάτων (Β.Α.Ε.) 

Επείγουσα επιστολή προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την ένταξη 

φυσικοθεραπευτών εταίρων σε εταιρείες στο πρόγραμμα στήριξης επιστημόνων- ελεύθερων 

επαγγελματιών που πλήττονται από τον Covid-19 

Απάντηση σε αίτημα επιβεβαίωσης γνησιότητας βεβαίωσης του Πανελλήνιου Συλλόγου 

Φυσικοθεραπευτών 
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Επιστολή προς το Υπουργείο Ψηφιακής Μεταρρύθμισης και Υγείας ώστε να ληφθεί μέριμνα 

για τον εμβολιασμό του κλάδου των φυσικοθεραπευτών κατά προτεραιότητα 

Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2020 

Επιστολή προς τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα για τη δήλωση των εργαζομένων 

φυσικοθεραπευτών στα πλαίσια περαιτέρω διεκδικήσεων του ΠΣΦ μετά την ένταξη του 

κλάδου στη λίστα των ΒΑΕ 

Επιστολή ενημέρωσης προς τις Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας για τη διανομή στα 

νοσοκομεία της Επικράτειας ενός Οδηγού του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με το όνομα 

«Υποστηρικτικό υλικό για τον ασθενή που διαχειρίζεται την αποκατάστασή του μετά από 

ασθένεια που σχετίζεται με COVID-19 λοίμωξη» 

Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2020 

Αποδοχή συνεργασίας με την εταιρεία ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Οικονομοτεχνικοί Σύμβουλοι ΑΕ για την 

παροχή ετήσιας λογιστικής υποστήριξης του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών 

Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2020 

Επείγον αίτημα προς την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών για τον εμβολιασμό του κλάδου των 

φυσικοθεραπευτών κατά προτεραιότητα 

Βεβαιώσεις περί μη πειθαρχικού αδικήματος 
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Ημερήσιες Διατάξεις Συνεδριάσεων 

Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου 

Π.Σ.Φ. 

(Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2020) 
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Σε έκαστη συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, εξετάστηκαν τα δικαιολογητικά 

των φακέλων των αιτούντων εγγραφής στα μητρώα του Π.Σ.Φ., οι οποίοι τυγχάνουν κάτοχοι  

τίτλων σπουδών που δεν προέρχονται από τα τμήματα φυσικοθεραπείας των ελληνικών 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όπως αυτές διαβιβάστηκαν από τα Περιφερειακά Τμήματα του 

ΠΣΦ, σε εφαρμογή της απόφασης του Κ.Δ.Σ. για τον έλεγχο των δικαιολογητικών, προ της 

ολοκλήρωσης της διαδικασίας εγγραφής του αιτούντος στα μητρώα του ΠΣΦ ως μέτρο 

εσωτερικής τάξης, στο πλαίσιο διοίκησης του ΠΣΦ και εποπτείας και συντονισμού των 

ενεργειών των Περιφερειακών Τμημάτων από το ΚΔΣ, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις 

του άρθρου 9 παρ. 4 της υπ’ αριθμ. Υ7γ/ΓΠ/62030/18-11-2011 Απόφασης του Υπουργού 

Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β΄ 2743/02-12-2011). 

Επιπλέον, τα μέλη του ΚΔΣ έλαβαν γνώση για τις αιτήσεις αναγνώρισης επαγγελματικών 

προσόντων, όπως αυτές κατατέθηκαν στον ΠΣΦ σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 

4610/2019 (ΦΕΚ ‘Α 70). Λόγω έλλειψης κανονιστικού πλαισίου, οι υποβαλλόμενες προς τα 

νπδδ αιτήσεις για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων δεν μπορούν να εξεταστούν. 

Κάτωθι σας παραθέτουμε τη θεματολογία (τρέχοντα ζητήματα- ενημερώσεις- θέματα προς 

λήψη αποφάσεων και θέματα εκτός ημερησίων διατάξεων), όπως εξετάστηκε στις 

συνεδριάσεις του Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. 
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Συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου 

του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών στην Αθήνα 

το Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10:00-17:00 και 

την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10:00-17:00 

Αριθμός πράξης 1/2020 

 

Ενημέρωση - τρέχοντα: 

Αιτήσεις εγγραφής μέλους 

Αιτήσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων 

1. Ενημέρωση για τα αποτελέσματα της 48ωρης απεργίας και της κινητοποίησης. 

2. Ενημέρωση για την συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ 

3. Ενημέρωση για την συνάντηση με τον Υφυπουργό Οικονομικών 

4. Αίτημα Μ* Σ* (Π.Τ. Λέσβου, Χίου & Σάμου)- Μείωση χρηματικού ποσού οφειλής 

συνδρομών προς το ΠΣΦ 

5. Ενημέρωση για την εξέλιξη της υπόθεσης έκδοσης Υπ. Απόφασης για το μητρώο. 

6. Ενημέρωση για την απαίτηση της wcpt όσον αφορά των αριθμό των μελών. 

7. Ενημέρωση για το θέμα της πρακτικής σπουδαστών βοηθών εργοθεραπείας στο 

Νοσοκομείο Πύργου και την διαδικασία παραπομπής ασθενών στους 

φυσικοθεραπευτές στο ΚΕΦΙΑΠ Χαλκίδας. 

8. Ενημέρωση για τον τελικό πίνακα κατάταξης για την προκήρυξη πρόσληψης 

προσωπικού ΙΔΑΧ 

9. Ενημέρωση για την εξέλιξη των προτάσεων του Π.Σ.Φ για τον κανονισμό λειτουργίας 

των ΚΕΦΙΑΠ που εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του ΚΕΣΥ. 
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10. Διαβητολογικά κέντρα στα δημόσια νοσοκομεία, ενέργειες υλοποίησης της απόφασης 

του ΚΕΣΥ για παρουσία φυσικοθεραπευτών. 

11. Προσλήψεις μελών ΔΕΠ στο τμήμα της Σπάρτης –ενέργειες. 

12. Εξέλιξη της υπόθεσης αντιποίησης στην Καβάλα. Επιστολή για την πρακτική άσκηση Β. 

Φυσικοθεραπείας 

13. Ενημέρωση για τα προγράμματα αγωγής υγείας. 

14. Εξέλιξη της καταγγελίας αντιποίησης στην Κάλυμνο. Κατάθεση Προέδρου Π.Σ.Φ στον 

ανακριτή. 

15. Ενημέρωση για την υπόθεση εγγραφής των τμημάτων στο ENPHIE 

Θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. 29ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας  

2. Πρόταση για καθιέρωση ημερησίας αποζημίωσης στα μέλη του Κ.Δ.Σ. 

3. Διαδικασία και απάντηση αιτήσεων αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων (κείμενο, 

χρόνος απάντησης από τον ΠΣΦ) 

4. Θέματα Επιστημονικών Τμημάτων 

a. ΕΤ Manual Therapy 

b. ΕΤΑΚΦΑ- Έγκριση συνεδρίου 5/2020 

c. ΕΤΚΑΦΑ- Έγκριση δράσης ενημέρωσης κοινού στο ΚΑΠΗ Π. Φαλήρου 

d. ΕΤ Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας- Ολομέλεια 7/2/2020 

5. Α) Οικονομικά ζητήματα (προϋπολογισμοί- αποδόσεις- απολογισμοί). 

Β) Έγκριση προϋπολογισμού 2020. 

6. Πρόταση δημιουργίας επαγγελματικού ταμείου φυσικοθεραπευτών. Ακρόαση 

εκπροσώπων εταιρείας που συντάσσει φάκελο.  

7. 30ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας. 

8. Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση  της ER- WCPT στην Πράγα. 

9. Διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων 
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10. Αίτημα αναστολής οφειλών κας Κ* Α* (Π.Τ. Χανίων & Ρεθύμνου) 

11. Ειδική αγωγή ΕΟΠΥΥ.  Δράσεις, ενέργειες απόφαση για προσφυγή στο ΣΤΕ. 

12. Ανάθεση 9ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Φυσικοθεραπείας στην Ψυχική Υγεία σε εταιρεία 

σύμφωνα με τις προσφορές. Εκπροσώπηση στο Ελσίνκι.  

13. Συμμετοχή στο Forum για Διατροφή- Υγεία- Ομορφιά, 25-26 Απριλίου 2020 

14. Αίτηση της ιδιοκτήτριας του ακινήτου για αύξηση του ενοικίου των γραφείων του Π.Σ.Φ. 

15. Απόφαση για τις συνδρομές των μελών που δεν ασκούσαν επάγγελμα,  μετά την 

ερώτηση του Π.Τ Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής. 

 

Συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου 

του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών στην Αθήνα 

το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 09:00-17:00 

Αριθμός πράξης 2/2020 

 

Ενημέρωση - τρέχοντα: 

Αιτήσεις εγγραφής μέλους 

Αιτήσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων 

1. Ενημέρωση σχετικά με την υποχρέωση φυσικοθεραπευτών για την εφαρμογή του 

αντικαπνιστικού νόμου 

2. Ενημέρωση σχετικά με χειροπράκτες (θεσμοθέτηση ως ανεξάρτητο επάγγελμα υγείας) 

3. Ενημέρωση σχετικά με την υπόθεση Β* Ε* – Α*  

4. Ενημέρωση για εξέλιξη υπόθεσης ΠΤ Καβάλας: Αντιποίηση επαγγέλματος 
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5. Ενημέρωση για δημιουργία μητρώου μελών Επιστημονικών Τμημάτων 

6. Ενημέρωση για αλλαγές στο μητρώο μελών του Π.Σ.Φ. 

7. Ενημέρωση για Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης 

8. Ενημέρωση για Παγκόσμιο Συνέδριο Ψυχικής Υγείας 2022 

9. Ενημέρωση για την περίπτωση εκ παραδρομής εγγραφής μέλους στο Π.Τ. Μαγνησίας 

10. Ενημέρωση για συνάντηση με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για το claw back 

(5/2/2020) 

11. Ενημέρωση για πορεία διεκδίκησης ανθυγιεινού επιδόματος 

12. Ενημέρωση για τη συνάντηση αντιπροσωπείας του Π.Σ.Φ. με την Διευθύντρια 

Επαγγελμάτων Υγείας και το νομικό σύμβουλο του Υπουργείου Υγείας 

Θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Αίτημα από Προϊσταμένη Φυσικοθεραπείας και Παραϊατρικού Προσωπικού ΓΝΑ «ΚΑΤ» 

σχετικά με πρακτική άσκηση από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 

2. Χορήγηση αιγίδας στην ημερίδα του ΕΤ Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας σε συνεργασία 

με το Περιφερειακό Τμήμα Τρικάλων & Καρδίτσας «Εργονομία και παιδί- Ο ρόλος της 

φυσικοθεραπείας» 

3. Ορισμός Θεματολογίας για το Forum ΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΥΓΕΙΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ 2020 (2ώρο 

στρογγυλό τραπέζι και παροχή χώρου 10τμ για προβολή). Επικοινωνία με Ε.Τ. του 

Π.Σ.Φ. 

4. Ορισμός Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων 2020- Κέρκυρα. Προσφορές. 

5. Αίτημα από ΕΤ Αθλητικής Φυσικοθεραπείας για εθελοντική συμμετοχή στον 

Ημιμαραθώνιο 2020 (20 Μαρτίου 2020) 

6. Αίτημα έγκρισης ημερίδας του Ε.Τ. Γηριατρικής Φυσικοθεραπείας (11 Οκτωβρίου 2020) 

7. Αίτημα έγκρισης δελτίου τύπου από το ΕΤΚΑΦΑ (14 Φεβρουαρίου 2020- Παγκόσμια 

Ημέρα για Συγγενείς Καρδιοπάθειες) 
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8. 30ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας 

 Επικοινωνία με Βαλκανικούς Συλλόγους  

9. Πρόσκληση από τον Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών Μαυροβουνίου για συμμετοχή στο 

3rd Congress of Physiotherapists, Budva , 15 & 16 Μαΐου 2020 

10. Πρόσληψη προσωπικού. Ανάθεση αρμοδιοτήτων-καθηκόντων προσωπικού του Π.Σ.Φ. 

11. Ανάθεση γραμματειακής υποστήριξης για την Επιστημονική Επιτροπή «Αθλητικός 

Φυσικοθεραπευτής- Ειδικός Άσκησης» 

12. Απόφαση για οφειλές ΠΣΦ προς κα Καρακασίδου Παλίνα ( Manual Therapy) 

13. Εκλογές ΠΤ Δωδεκανήσου- Διαδικασίες 

14. Κάλυψη πράξεων φυσικοθεραπείας από τον ΕΟΠΥΥ (ερώτημα από ορθοπεδικό 

χειρούργο) 

15. Προσφορά εκτύπωσης φυλλαδίων των Επιστημονικών Τμημάτων 

16. Ανώνυμη αναφορά για την διδασκαλία του μαθήματος θεραπευτικής άσκησης στα 

ΤΕΦΑΑ Τρικάλων 

 

Συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου 

του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών στα Ιωάννινα 

το Σάββατο 7 Μαρτίου 2020 και ώρα 10:00-17:00 και 

την Κυριακή 8 Μαρτίου 2020 και ώρα 09:00-15:00  

Αριθμός πράξης 3/2020 

 

Ενημέρωση - τρέχοντα: 

Αιτήσεις εγγραφής μέλους 

Αιτήσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων 
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1. Ενημέρωση για καταγγελία αντιποίησης επαγγέλματος φυσικοθεραπευτή στο ΠΤ 

Θεσσαλονίκης, Κιλκίς & Χαλκιδικής 

2. Απαντήσεις στις αιτήσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων 

3. Κατάθεση απόψεων του Π.Σ.Φ. ενώπιον Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 

4. Ενημέρωση σχετικά με άρνηση παραπομπής για φυσικοθεραπείες από ορθοπαιδικό 

ιατρό στο ΓΝ Μολάων 

5. 34ο Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας, 4 & 5 Απριλίου 

2020, συνεδριακό κέντρο ΠΑΔΑ 

6. Ερωτηματολόγιο Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την αξιολόγηση της προόδου 

ενσωμάτωσης-υλοποίησης της απόφασης WHΑ71 

7. Υπόθεση Γ* Χ*- & Φ* Ν* 

8. Ενημέρωση για εκκρεμότητα οικονομικών αποδόσεων Περιφερειακών Τμημάτων 

9. Ενημέρωση για σύγκληση Κεντρικής Εξελεγκτικής Επιτροπής 

10. Ενημέρωση για διεξαγωγή Εκπαιδευτικής Διημερίδας, με θέμα «Λεμφοίδημα, 

Θεραπευτική Άσκηση στον ογκολογικό ασθενή» από το Π.Τ. Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης 

11. Ενημέρωση για την δυνατότητα συνταγογράφησης συνεδριών φυσικοθεραπείας από 

Γενικούς Ιατρούς. 

12. Νέο Διοικητικό Συμβούλιο Παγκύπριου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών 2020 

13. Ενημέρωση για συνάντηση με τον Βουλγάρικο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών 

14. Ενημέρωση για τις συναντήσεις της Επιτροπής για το Ταμείο Επαγγελματικής 

Ασφάλισης. 

15. Ενημέρωση για αναβάθμιση τηλεφωνικού κέντρου του Π.Σ.Φ. 

16. Ενημέρωση για ανάληψη καθηκόντων κύριου Γ. Γιόφτσου ως αναπληρωματικό μέλος 

του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΤΑΠ για τον εκπαιδευτικό κλάδο Επιστημών 

Υγείας και Πρόνοιας 

17. Ελλιπής λίστα παθήσεων στην Υπ. Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 4736 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 

β΄ 1318/17-4-2019) για την επιλεξιμότητα των παθήσεων και έγγραφο του Π.Σ.Φ για τις 
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απαιτούμενες αλλαγές. 

18. Παρέμβαση ΠΣΦ στο σχέδιο νόμου για τη Δημόσια Υγείας και αποδοχή πρότασης 

Π.Σ.Φ. για θέσπιση θέσης φυσικοθεραπευτή στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας στις 

ΔΥΠΕ 

Θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Αίτημα έγκρισης ημερίδας ΟΕΕ ΑΠΛΕΣΟ, στις 25 Απριλίου 2020, Γ.Ν.Α. «Ο 

Ευαγγελισμός» με θέμα: «Σύγχρονη προσέγγιση στο Λεμφοίδημα». 

2. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες από Πρόεδρο και Αντιπροέδρους Π.Σ.Φ 

3. Τελική πρόταση του Υπουργείου Υγείας για Claw back, η στάση του Π.Σ.Φ. 

4. Ορισμός ευρείας σύσκεψης για το ζήτημα εξομοίωσης τίτλων σπουδών 

Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με πτυχία Δημοσίων Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Θετική Απόκριση από Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, Σύνδεσμο 

Κοινωνικών Λειτουργών, Πανελλήνιο Σύλλογο Εργοθεραπευτών, Πανελλήνιο Σύλλογο 

Οδοντοτεχνιτών 

5. 12Ο Διεπιστημονικό Σεμινάριο «Βασικές Αρχές στην Ανακουφιστική Φροντίδα» από 

Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας 

και Λαυρεωτικής & του τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ. Αίτημα για κοινοποίηση στα 

μέλη του Π.Σ.Φ. 

6. Αίτημα συνεργασίας Φιλαθλητικού Συλλόγου Καλλιθέας με Π.Σ.Φ. για: 

o Kallithea Run – Κυριακή, 5 Απριλίου 2020 

o Ημιμαραθώνιος Καλλιθέας-  Κυριακή, 20Σεπτεμβρίου 2020 

o Kallithea Night Run- Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2020 

7. Συμμετοχή στο Forum ΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΥΓΕΙΑ- ΟΜΟΡΦΙΑ με τα νέα δεδομένα που 

προκύπτουν από την παρουσίαση της ένωσης γυμναστών για την θεραπευτική 

άσκηση. 

8. Λειτουργία του ΕΤ Manual Therapy & του Προγράμματος Σπουδών Δια Βίου Μάθησης 

Manual Therapy  

9. Κανονισμός Ινστιτούτου Επιστημονικών Θεμάτων 

10. Ειδική αγωγή ΕΟΠΥΥ, εκκρεμότητες 

11. 29ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας-Απολογισμός 
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12. Υπουργική Απόφαση για το μητρώο των εργαστηρίων, με την προώθηση πρώτα των 

νομοθετικών ρυθμίσεων για τις ποινές. Επανεξέταση των υπόλοιπων αποφάσεων της 

Γ.Σ.Α που αφορούν την υπ. απόφαση και δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτές από το 

Υπουργείο 

13. Χειροπράκτες εξελίξεις, απάντηση στον Πρόεδρο του ΚΕΣΥ. 

14. Απόφαση για το αίτημα κοστολόγησης της συνεδρίας φυσικοθεραπείας και την σύνταξη 

οικονομοτεχνικής μελέτης. 

15. Αίτημα από Μ* Χ* για χορήγηση απόφασης του Π.Τ. Μαγνησίας του Π.Σ.Φ. για 

ανάκληση βεβαίωσης ασκήσεως επαγγέλματος φυσικοθεραπευτή. Παρέμβαση του 

Υπουργείου Υγείας. 

16. Αίτημα από Μ*  Κ* (μέλος του Π.Σ.Φ.) για κοινοποίηση ερωτηματολογίου 

μεταπτυχιακής διατριβής (Παν. Θεσσαλίας) στα μέλη του Π.Σ.Φ. 

17. Θεματολογία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων 2020, Κέρκυρα 

18. Αίτημα Π.Τ. Αττικής για διευκρινήσεις: 

o τα εργασιακά καθήκοντα του κου Πετρόπουλου προς το ΚΔΣ, θα έπονται του 

ΠΤ?  

o θα γίνονται από τη θέση εργασίας του γραφείου του ΠΤ Αττικής? 

o ποιος από τους 3 υπαλλήλους θα τον αντικαθιστά όταν λείπει? 

19. 30ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας 

o Ενημέρωση ιστοσελίδας 

o Θεματικές Ενότητες 

o Ορισμός Επιτροπών 

o Ανανέωση Σύμφωνου Αδελφοποίησης με τον Παγκύπριο Σύλλογο 

Φυσικοθεραπευτών 

20. Διοικητικός Απολογισμός Κ.Δ.Σ. του έτους 2019 
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Συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου 

του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών 

μέσω τηλεδιάσκεψης (Microsoft Teams) 

την Κυριακή 29 Μαρτίου 2020 και ώρα 11:00-17:00 

Αριθμός Πράξης 4/2020 

 

Ενημέρωση - τρέχοντα: 

Αιτήσεις εγγραφής μέλους 

Αιτήσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων: 

 

1. Αίτημα Π.Σ.Φ. για μέτρα στήριξης και αναστολή καταβολής δόσεων claw back 

2. Πορεία της κατάθεσης αιτήσεων για μέτρα στήριξης. Τι περιλαμβάνει το μέτρο. Ποιες 

είναι οι προθεσμίες. 

3. Ανακοίνωση του Π.Σ.Φ. για τις συμβουλές του Π.Ο.Υ 

4. Εθελοντική αιμοδοσία από τον ΕΟΔΥ 

5. Συμμετοχή εθελοντών για την αντιμετώπιση της νόσου Covid-19 

6. Ενημέρωση για εξελίξεις με ειδική αγωγή 

7. Προτάσεις τροπολογιών από ΚΙΝΑΛ και ΣΥΡΙΖΑ ενέργειες του Π.Σ.Φ και 

αποτελέσματα. 

8. Ισχύς ηλεκτρονικής δήλωσης gov.gr 

9. Θέματα ΕΟΠΥΥ (Ειδική αγωγή, ενέργειες για την αναστολή θεώρησης, παράταση 

γνωματεύσεων κλπ). 
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10. Διεθνή Θέματα- Ενημέρωση: 

a. Μετάθεση Γενικής Συνέλευσης WCPT. Επιλογή της Ελληνικής και της Εβραϊκής 

αποστολής σε ρόλο εξελεγκτικής επιτροπής για έλεγχο διετίας. 

b. Μετάφραση κλινικών οδηγιών για τη διαχείριση της φυσικοθεραπείας για το 

Covid-19 στην οξεία νοσοκομειακή περίθαλψη 

c. Υλικό ασκήσεων για ηλικιωμένους από την IPTOP 

d. Δωρεάν πρόσβαση 30 ημερών στο Physioplus για τα Πανεπιστήμια 

e. Πληροφορίες και πόροι για το Covid-19 για την WCPT 

f. Επιστολή συμπαράστασης από WCPT και ER-WCPT 

Θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. e- Κάρτα μέλους του Π.Σ.Φ. 

2. Καθιέρωση ηλεκτρονικών υπηρεσιών Π.Σ.Φ. για πάγια αιτήματα μελών 

3. Λειτουργία Γραμματείας 

4. Κορωνοϊος- Στάση Π.Σ.Φ./ Ζητήματα μελών (Ένταξη ΚΑΔ σε πακέτο στήριξης, μη 

ένταξη σε μείωση ενοικίου 40%) 

5. Διάθεση υγειονομικού υλικού προς τα μέλη του Π.Σ.Φ. 

6. Δωρεά στην  Αστυνομική Διεύθυνση Ορεστιάδας (αντιβαλιστικά κράνη, φακοί), 

σύμφωνα με τις ανάγκες που καταγράφονται. 

7. Απαντήσεις σε αιτήματα αποφοίτων κολλεγίων κλπ 

8. Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων, Κέρκυρα, πρόταση αναβολής. 

9. 30ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας 

10. Κλήση Κεντρικής Εξελεγκτικής Επιτροπής 

11. Ευρεία σύσκεψη με άλλους Συλλόγους για εξομοίωση τίτλων σπουδών 

Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με Πτυχία Δημόσιων Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης 

12. Απαντήσεις σε ερωτήματα μελών μας. 
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Συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου 

του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών 

μέσω τηλεδιάσκεψης (Microsoft Teams) 

Δευτέρα 27 Απριλίου 2020 και ώρα έναρξης 21:00 

(ώρα ταυτοποίησης συμμετεχόντων 20:30) 

Αριθμός Πράξης 5/2020 

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Εξώδικη διαμαρτυρία του ΠΣΕΑΑ (Γυμναστές) προς τον Π.Σ.Φ., απαξιωτικές 

αναρτήσεις μελών του ΠΣΕΑΑ και μελών της Ακαδημαϊκής κοινότητας των ΤΕΦΑΑ και 

μέτρα αντίδρασης του Π.Σ.Φ. 

2. Δράσεις ενημέρωσης για τον COVID-19 από τα επιστημονικά τμήματα του Π.Σ.Φ. και 

Νομικές προεκτάσεις αυτών. 

 

Συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου 

του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών 

μέσω τηλεδιάσκεψης (Microsoft Teams) 

Κυριακή 3 Μαΐου 2020 και ώρα 10:00-16:00 

Αριθμός Πράξης 6/2020 

 

Ενημέρωση - τρέχοντα: 

1. Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες Π.Σ.Φ.: 

 Νέα διαδικασία εγγραφής νέων μελών στο μητρώο του Π.Σ.Φ. εξ’ αποστάσεως 
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 Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση 

2. Αίτημα Π.Σ.Φ. σε σχέση με Covid-19 για: 

a. Επέκταση λίστας δικαιούχων οικονομικής ενίσχυσης 

b. μείωση μισθώματος κύριας κατοικίας  & φοιτητικής στέγης 

3. Συμμετοχή εθελοντών για την αντιμετώπιση της νόσου Covid-19 

4. Παρέμβαση Π.Σ.Φ. για προκήρυξη προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι 

5. Κλινικές Οδηγίες για Φ/Θ παρέμβαση στο χώρο οξείας φάσης νοσηλείας 

6. Προμήθεια Υγειονομικού υλικού στα Περιφερειακά Τμήματα  του Π.Σ.Φ. 

7. Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα & Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας. 

Δράσεις Π.Σ.Φ. 

8. 1ο Πρακτικό ENPHE- Ορισμός εκπροσώπου 

9. Συνδικαλιστικές άδειες μελών Δ.Ε. και του Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ., δημοσίων υπαλλήλων 

10. Αποστολή Οδηγιών ΠΣΦ στην WCPT για ανάρτηση 

 

11. Ενημέρωση για διεθνή θέματα:   

a. General meeting 

b. Ανακοίνωση Π.Ο.Υ.  

12. Αναφορά μέλους για ρατσιστικά σχόλια στο διαδίκτυο από μέλος του Π.Σ.Φ. 

Θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. 5ο & 6ο Πρακτικό Επιστημονικής Επιτροπής Αθλητικός Φυσικοθεραπευτής-Ειδικός 
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Άσκησης 

2. Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων 2020: Αναβολή-μετάθεση, νομικά ερείσματα 

3. 30ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας 

4. Ινστιτούτο Επιστημονικών Θεμάτων Π.Σ.Φ. 

5. Νέες ημερομηνίες διεξαγωγής 6ου ΔΥΟ Forum, 14 & 15 Νοεμβρίου 2020 

6. Διοικητικός Απολογισμός Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. 

7. Ετήσια συνδρομή WCPT-νέα επικοινωνία 

8. Αίτημα από Ενωτική Πρωτοβουλία Φυσικοθεραπευτών-Δημιουργία ΚΕΚ. 

9. Κορωνοϊος: Στάση Π.Σ.Φ. - οδηγίες διαχείρισης ασθενών (π.χ Οι Ολλανδοί έχουν 

εκδώσει κάποιες οδηγίες) 

10. Ενέργειες για την ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα και στο επίδομα 

επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας  

11. Δράσεις Επιστημονικών Τμημάτων, τήρηση των κανόνων, ενιαίος τρόπος εγγραφής 

μελών κ.λπ. 

12. Δράσεις Τμημάτων Φυσικοθεραπείας των Πανεπιστημίων της χώρας  

13. Εργασία προσωπικού- νέα δεδομένα 

14.  Αύξηση Αμοιβής Φυσιοθεραπείας 
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Συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου 

του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών 

μέσω τηλεδιάσκεψης (Microsoft Teams ή ZOOM) 

Κυριακή 14 Ιουνίου 2020 και ώρα 10:00-17:00 

Αριθμός Πράξης 7/2020 

 

Ενημέρωση - τρέχοντα: 

Αιτήσεις εγραφής μέλους 

Αιτήσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων 

1. Αναφορά από Φ* Δ* για άρνηση παραλαβής αίτησης εγγραφής στο Π.Τ. Θεσσαλονίκης, 

Κιλκίς & Χαλκιδικής 

2. Παρέμβαση Π.Σ.Φ. για προκήρυξη προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι 

3. Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα & Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας. 

Δράσεις Π.Σ.Φ. 

4. Ενημέρωση για τη δωρεά στα τμήματα φυσικοθεραπείας και στην Αστυνομική Δ/νση 

Ορεστιάδας 

5. Ενημέρωση για τις ενέργειες ένταξης των μελών του ΠΣΦ (εταίρων σε Νομικά 

πρόσωπα) 

6. Ενημέρωση για την 280η συνεδρίαση του ΚΕΣΥ 

7. Ενημέρωση για την προώθηση θεμάτων του κλάδου στο Υπ. Υγείας 

8. Θέματα ΕΟΠΥ 

9. Ειδική αγωγή ΕΟΠΥΥ 

10. Προσφυγή για το claw back εξελίξεις 
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11. Αίτημα συνάντησης με Υπ. Υγείας 

12. Συνάντηση με Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ 

13. Παρέμβαση για το νομοσχέδιο του Υπ. Υγείας 

 

14. Υπ. Εργασίας κατασκηνώσεις 

15. Δαπάνη ΕΟΠΥΥ (6ος 2020-6.500.000) 

16. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας την ημέρα του Νοσηλευτή. 

17. Μητρώο προσθήκη πεδίου μεταπτυχιακού, διδακτορικού τίτλου. 

18. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημόσιες σχέσεις 

19.  Διατήρηση πιστοποίησης του προτύπου ISO 9001:2015 

20. Επιστημονική Επιτροπή “Αθλητικός Φυσικοθεραπευτής- Ειδικός Άσκησης” 

 6ο Πρακτικό Συνεδρίασης 

 7ο Πρακτικό Συνεδρίασης 

 Εσωτερική επικοινωνία για συνεργασία με ΕΤ Αθλητική Φ/Θ του Π.Σ.Φ. 

 

21. Ομαδική κατάθεση αγωγής από 93 αποφοίτους κολεγίων 

22. Πετρόπουλος Βασίλειος- αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη 

23. Κάλεσμα Συλλόγων Αποφοίτων διαφόρων ειδικοτήτων ΑΤΕΙ για αποκατάσταση 

αποφοίτων ΤΕΙ 

24. Αίτηση ακυρώσεως από Μ* Χ* (ΠΤ Μαγνησίας) 

25. Επιστολή προς Περ. Ενότητες για έκδοση βεβαιώσεων ασκήσεως επαγγέλματος 

φυσικοθεραπευτή. Απόσυρση ΚΥΑ 
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26. Τελικός απολογισμός 29ου Ετήσιου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου 

Φυσικοθεραπείας 

27. Εξώδικο ΠΣΦ κατά Κ* Α* για συκοφαντική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

και απόσυρση ανάρτησης 

28. Παρέμβαση για πρόγραμμα θεραπευτικής άσκησης σε Κέντρο Αθλητικής Αριστείας- 

Sports Excellence και Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 

29. Υπόθεση Κ* Α* (αναφορά στη Βουλή για αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων) 

Θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Κανονισμός λειτουργίας ινστιτούτου επιστημονικών θεμάτων 

2. Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων 2020 

3. 30ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας 

4. Περιοδικό (προκήρυξη επιστημονικού διευθυντή 

5. Διοικητικός Απολογισμός Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. 

6. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδρίων-

προδιαγραφές, διάρκεια ισχύος σύμβασης 

7. Θέματα Επιστημονικών Τμημάτων Π.Σ.Φ.: 

a. Αίτημα για την κάλυψη εξόδων διαμονής, μετακίνησης και συμμετοχής 

εκπροσώπου ΕΤ Παιδιατρικής Φ/Θ για το Παιδιατρικό Συνέδριο IOPTP-Λονδίνο, 

Οκτωβρίου 2020 

b. Έγκριση επιστημονικού υλικού Ε.Τ. Γηριατρικής Φ/Θ 

c. ΕΤΚΑΦΑ: Έγκριση ερωτηματολογίου για έρευνα σχετικά με τον Covid-19 

d. ΕΤΚΑΦΑ: Newsletter IFSPT-Φεβρουαρίου & Μαΐου 2020 για αποστολή σε μέλη 

ΕΤΚΑΦΑ, ανάρτηση σε ιστοσελίδα ΕΤΚΑΦΑ και ανάρτηση σε ιστοσελίδα ΠΣΦ 

e. ΕΤ Ψυχικής Υγείας: Κοινοποίηση κατευθυντήριων οδηγιών σε μέλη Π.Σ.Φ. 

f. ΕΤΚΑΦΑ: Έγκριση 2 δισέλιδων φυλλαδίων & αίτημα για δημιουργία forum 

8. ΤΕΦΑΑ- Θεραπευτική Άσκηση 

9. Προγραμματισμός 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικοθεραπείας, Θεσσαλονίκη, 16, 17, 18 

Απριλίου 2021 
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Θεματολογία Εκτός Ημερήσιας Διάταξης 

1. Αίτηση εγγραφής μέλους: 

2. Πρακτική άσκηση τελειόφοιτων ΠΜΣ του ΤΕΦΑΑ του ΔΠΘ «Λειτουργική Διαχείριση 

Τραυματισμένων Αθλητών και Ασκούμενων» σε εργαστήρια φυσικοθεραπείας- 

Ενημέρωση Π.Τ. στις 27/5/2020 και αποστολή εγγράφων Υπ. Υγείας 

3. Διερεύνηση ένταξης στο σωματείο «Η άσκηση είναι φάρμακο-Ελλάς» και σχετική 

επιστολή από το ΕΤ «Ψυχικής Υγείας» 

4. Ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για εξελίξεις  για τους αποφοίτους κολεγίων 

(Α* Δ*) 

5. Ερωτηματολόγιο έρευνας ΠΜΣ ΠΑΔΑ με θέμα: «Τεκμηριωμένη φυσικοθεραπευτική 

αξιολόγηση της ισχιαλγίας και η κλινική πρακτική της στον ελλαδικό χώρο εργασίας» 

της Γ* Α* 

6. Έκδοση εσωτερικού κανονισμού ΚΕΦΙΑΠ, μετά από παρέμβαση Π.Σ.Φ. 

7. Απόφαση από Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ για θεώρηση γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας 

 

Συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου 

του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών 

Σάββατο 11 Ιουλίου 2020 και ώρα 09:30-18:00  

Αριθμός Πράξης 8/2020 

 

Ενημέρωση - τρέχοντα: 

Αιτήσεις εγγραφής μέλους 

1. Επαγγελματικό ταμείο, συνέχιση των διασκέψεων, για τη σύνταξη του καταστατικού.  

2. Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (Επανενεργοποίηση της επιτροπής του Υπ. 

Εργασίας με νέα σύνθεση) 
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3. Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Επιτάχυνση και 

απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της ψηφιακής 

διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις»- Ειδική αγωγή 

4. Ενημέρωση για Εθνικό Πιλοτικό Πρόγραμμα Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας των 

Ηλικιωμένων Ατόμων-ΗΠΙΟΝΗ 2020 «Υγιής Αναπνοή-Πρόληψη και Διαχείριση των 

Λοιμώξεων στους Ηλικιωμένους- Η σημασία των εμβολιασμών» 

5. Αίτημα φυσικοθεραπευτών Γενικής Κλινικής Θεσσαλονίκης για εξέταση ένταξης 

εργαζομένων σε ιδιωτικές κλινικές στα ΒΑΕ 

6. Συνήγορος του Πολίτη 

 Υπόθεση Ζ* Κ*- Ενημέρωση για εξέλιξη 

 Υπόθεση Φ* Δ* 

 Υπόθεση Π* Π* 

 Υπόθεση Κ* Β*- Ενημέρωση για εκκρεμότητα απάντησης 

 Υπόθεση Μ* Χ* & Μ*- Γνωστοποίηση απάντησης από Υπ. Παιδείας για 

κανονιστικό πλαίσιο 

 Υπόθεση Ν* Ε*-Ενημέρωση για εξέλιξη  

7. Νέα προθεσμία για κατάθεση πορίσματος στην Επιτροπή Επικίνδυνου και Ανθυγιεινού 

Επιδόματος 

8. Εγκύκλιος Εκτέλεσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, τήρηση του ισχύοντος 

θεσμικού δημοσιονομικού πλαισίου και παροχή οδηγιών στους Φορείς Ν.Π.Δ.Δ. (εκτός 

Γενικής Κυβέρνησης) εποπτείας του Υπουργείου Υγείας 

9. Υγειονομικά πρωτόκολλα για τη διεξαγωγή των συνεδρίων 

10. ΕΤΚΑΦΑ- Πρόταση για διεξαγωγή έρευνας με τίτλο «Φυσικοθεραπεία σε ασθενείς με 

Covid-19» 

11. Αίτημα Σ* Π*- Διεξαγωγή έρευνας έρευνα για τις στάσεις και πεποιθήσεις των 

φυσικοθεραπευτών στην Ελλάδα σε σχέση με την αντιμετώπιση της πλάγιας έξω 

τενοντοπάθειας αγκώνα-ΠΑΔΑ (υπεύθυνος καθηγητής Γιόφτσος Γ.) 

12. Πρόταση για κοινωνικό μήνυμα Π.Σ.Φ. 

13. Μπουρνουσούζης Ελευθέριος- Παραίτηση από θέση Υπεύθυνου Δημοσίων Σχέσεων 

Π.Σ.Φ.   

14. Λειτουργία  Προγράμματος Αθλητικού Φυσικοθεραπευτή –Ειδικού Άσκησης 

15. ΕΤ Παιδιατρικής 

 Διοργάνωση ημερίδας 12/9/2020 (συνεργασία Π.Τ. Λάρισας & Μαγνησίας) 

 Ενημέρωση για προϋπολογισμό- Παιδιατρικό Συνέδριο IOPTP-Λονδίνο, 

Οκτωβρίου 2020  
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 Ενημερωτικές δράσεις δήμου Νέα Σμύρνης 

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Κολέγια εξελίξεις (Παρεμβάσεις Συνηγόρου του Πολίτη, Δικαστικές αποφάσεις, 

τοποθετήσεις και διάλογοι στα Μέσα Μαζικής Δικτύωσης, απάντηση Υπουργείου 

Παιδείας για πρακτική άσκηση κλπ) 

2. Κανονισμός λειτουργίας του Ινστιτούτου Επιστημονικών Θεμάτων του Π.Σ.Φ –

Προτάσεις επί  του σχεδίου και έγκριση κανονισμού. 

Θεματολογία Εκτός Ημερήσιας Διάταξης  

1. Αίτηση εγγραφής μέλους: 

2. Ενημέρωση για το περιοδικό «ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ»- 

 

Συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου 

του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών 

Τετάρτη 05 Αυγούστου 2020 και ώρα 20:30-23:30  

Αριθμός Πράξης 9/2020 

 

Ενημέρωση - τρέχοντα: 

Αιτήσεις εγγραφής μέλους: 

Αίτηση Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων 

1. Έγκριση Συμμετοχής του ΕΤΠΦ σε έρευνα «Εξ αποστάσεως Φυσικοθεραπεία σε Ειδικό 

Σχολείο» 

2. Ιστορία Φυσικοθεραπείας σε ασθενή με κορωνοϊό-Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 

(Αριέττα Σπίνου, Αλέξης Κοκολιός, Δημήτρης Κοντός). 
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3. Ημερομηνία Εκδίκασης Υπόθεσης Σ* Α*-Ν* 

4. Γνωμοδότηση νομικού: H αναγνώριση από το ΑΤΕΕΝ να συνοδεύεται και από το 

σκεπτικό της απόφασης 

5. Αίτηση για διεξαγωγή Έρευνας Α*-Ο* Κ* 

6. Εξομοίωση Πτυχιούχων ΤΕΙ με ΑΕΙ 

7. 6Κ/2020: ΠΕ ΛΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ αλλά μόνο ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ-Παρέμβαση 

προς το Υπουργείο Υγείας 

8. Πρόταση Π.Σ.Φ.  για σύσταση Επιτροπής Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων 

9. Αναφορά Χ* Κ* ΚΙΝΑΛ-Κλείσιμο Φυσικοθεραπευτηρίου Νοσ. Δράμας και νεα 

παρέμβαση Π.Σ.Φ. 

10. Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης. Θετική απόφαση για το επίδομα επικίνδυνης και 

Ανθυγιεινής εργασίας των φ/σ του Νοσοκομείου  Καστοριάς 

11. Δικαστική διαμάχη (Π.Τ Αττικής) Θεραπευτική Άσκηση-Γυμναστές. Γνωμοδότηση 

Παραρά 

12. Συνήγορος του Πολίτη. Δ* Α*& Π* Σ* 

13. Εγκύκλιος Εκτέλεσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, τήρηση του ισχύοντος 

θεσμικού δημοσιονομικού πλαισίου και παροχή οδηγιών στους Φορείς Ν.Π.Δ.Δ. (εκτός 

Γενικής Κυβέρνησης) εποπτείας του Υπουργείου Υγείας 

14. Υγειονομικά πρωτόκολλα για τη διεξαγωγή των συνεδρίων 

15. Ενημέρωση για υβριστικά σχόλια μέλους του Π.Σ.Φ. προς τα μέλη του Κ.Δ.Σ και τον 

Πρόεδρο του Π.Σ.Φ. Ενέργειες του ΠΣΦ 

16. Παρέμβαση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΤΥΔΚΥ (ασφαλιστική ενημερότητα). 

17. Παρέμβαση του Π.Σ.Φ για την κρατική επιχορήγηση των 600€ στις πληττόμενες 

επιχειρήσεις από τον Covid-19 προς τις  εταιρείες φυσικοθεραπείας. 
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18. Παρέμβαση του Π.Σ.Φ για την παραπομπή του επαγγέλματος στην ειδική επιτροπή 

ΒΑΕ. 

19. Ενημέρωση Ευρωπαϊκών συλλόγων και παγκόσμιας ομοσπονδίας για την αλλοίωση 

του χαρακτήρα του μνημείου παγκόσμια κληρονομιάς που προστατεύεται από την 

UNESCO  (Αγιά Σοφιά). 

20. Προκήρυξη του τμήματος φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για 6 

μέλη ΔΕΠ  

Θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Η νέα κατάσταση που έχει δημιουργηθεί λόγω της αύξησης των κρουσμάτων 

κορωνοϊού. Μέτρα και συστάσεις στα μέλη για τους χώρους εργασίας. 

2. Προτάσεις για μέτρα δράσεις κατά των μνημονιακών Νόμων των επιστροφών (Claw 

back & rebate). 

 

Συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου 

του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών 

Σάββατο 29 Αυγούστου 2020 και ώρα 09:30-18:00 και  

Κυριακή 30 Αυγούστου 2020 και ώρα 09:00-15:00 

Αριθμός Πράξης 10/2020 

 

Ενημέρωση - τρέχοντα: 

Αιτήσεις εγγραφής μελών: 

Αίτηση Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων 

 

1. Γενική Συνέλευση Ευρωπαϊκού Τομέα Παγκόσμιας Φυσικοθεραπείας (European 

Region World Physiotherapy) 
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2. Ε.Τ. Γηριατρική Φυσικοθεραπεία- Διαδικτυακή Ημερίδα «Διαχείριση Ηλικιωμένου 

Ασθενή-Εργονομία, Μεταβολικό Σύνδρομο, Ακράτεια, Γνωσιακά Ελλείμματα-Άνοια» 

3. Απάντηση σε ερώτημα για αύξηση τιμής αποζημίωσης της συνεδρίας φυσικοθεραπείας 

4. Αίτημα συνάντησης με το νέο Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

5. Αίτημα ακρόασης από την επιτροπή ΒΑΕ  

6. Αίτημα συνάντησης από την Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ. 

7. Ενημέρωση για το σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος για εκσυγχρονισμό 

της πολεοδομικής νομοθεσίας-Άρθρο 93 «Προσβασιμότητα χωρίς φραγμούς για τα 

άτομα με αναπηρία και τα εμποδιζόμενα άτομα» 

8. PanHellenic Association of Sports Therapy and Rehabilitation (PASTaR) 

9. Ολοκλήρωση αντισταθμιστικών μέτρων (πρακτικής άσκησης)- Π* Π* 

10. Επιβολή αντισταθμιστικών μέτρων (6μηνη πρακτική άσκηση)- Br*- Ts* L* V* 

Θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων, Πρωτοκόλλου, Ψηφιακών Υπογραφών 

και Υποθέσεων 

2. Πρόσκληση συνεργασίας στους Αγώνες Δρόμου στην Καλλιθέα 

3. Πρόσκληση συμμετοχής στο Μαραθώνιο της Αθήνας  

4. Πρόταση για τη δικαστική διεκδίκηση του Π.Σ.Φ για την κρατική επιχορήγηση των 600€ 

στις πληττόμενες επιχειρήσεις από τον Covid-19 προς τις εταιρείες φυσικοθεραπείας. 

5. Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων  

 Ημερομηνία & Τόπος Διεξαγωγής 

 Τρόπος Διεξαγωγής (Διασφάλιση της συμμετοχής με τηλεδιάσκεψη και της 

μυστικής ψηφοφορίας) 

 Θεματολογία 
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6. Έγκριση του σχεδίου του καταστατικού για το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης 

Φυσικοθεραπευτών. 

7. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού για το  Ινστιτούτο Επαγγελματικών Θεμάτων του 

Π.Σ.Φ. 

8. Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού 2019 

9. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2019 

10. Δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας και την Ημέρα Μυοσκελετικής 

Υγείας. 

11. Εκλογές Π.Σ.Φ. 2021 

12. Προκήρυξη για επιστημονικό διευθυντή του περιοδικού φυσικοθεραπείας. 

Θεματολογία Εκτός Ημερήσιας Διάταξης  

1. Αίτηση εγγραφής μέλους 

2. Απόφαση αναπροσαρμογής της συνδρομής των μελών του Π.Σ.Φ. στις κατηγορίες των 

τριτέκνων, μονογονεϊκών, ΑμεΑ. Εναρμόνιση με απόφαση της Γ.Σ.Α. 

 

Συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου 

του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών 

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020 με ώρα έναρξης 20:30 

Αριθμός Πράξης 11/2020 

 

Ενημέρωση-Τρέχοντα Θέματα 

Αιτήσεις εγγραφής μέλους 

Αίτηση Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων 
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1. Εφαρμογή διατάξεων της ΚΥΑ από τον Π.Σ.Φ. –«Νέα μέτρα πρόληψης στο ν. Αττικής» 

και άλλες διατάξεις. 

2. Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Παγκόσμιας Φυσικοθεραπείας: Υποβολή υποψηφιοτήτων των 

Ε.Τ. για συμμετοχή εμπειρογνώμων στο Πρόγραμμα Αποκατάστασης του Π.Ο.Υ. 

(πεδίο σχιζοφρένειας, αυτισμού, άνοιας & νοητικής αναπηρίας) 

3. ΕΟΠΥΥ-Διάφορα Θέματα. 

(Παράταση μη θεώρησης από ελεγκτή ιατρό μέχρι 31-12-2020, ζητήματα ειδικής αγωγής, 

10ήμερο θεώρησης γνωματεύσεων, χρονικός προσδιορισμός συνταγογράφησης 365 ημερών, 

ΕΚΠΥ, Υπ. Απ. περί δοσολογίου clawback, αναθεώρηση Υπ. Απ. περί παθήσεων κ.α.  

4. ΕΤΑΦ: 

 Νέα σύνθεση ΕΤΑΦ μετά από παραίτηση Καραντία Θεόδωρου από Γ.Γ. 

 Συμμετοχή στο 7ο Συνέδριο ECOSEP 

5. Σφράγιση Κέντρου Εναλλακτικών Θεραπειών στο Ν. Καβάλας 

6. Ενημέρωση για συνάντηση με: 

 τον Υπουργό Υγείας, Β. Κικίλια 

 τον Γενικό Γραμματέα Π.Φ.Υ., Μ. Θεμιστοκλέους 

 τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Π. Τσακλόγλου 

7. Εξελίξεις για Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα 

8. Εξελίξεις για επίδομα επικίνδυνης κι ανθυγιεινής εργασίας  

Θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Σενάρια για Κοινωνικό Μήνυμα του Π.Σ.Φ. 

2. Εξομοίωση πτυχίων ΤΕΙ Φυσικοθεραπείας με Πανεπιστήμια (αναθεωρημένη πρόταση) 



Έκθεση Πεπραγμένων 2020 
 

 

118 

3. Αναστολή λειτουργίας των φυσικοθεραπευτηρίων των ΚΑΠΗ της χώρας εν μέσω της 

πανδημίας Covid-19. 

4. Επιστολή- Αναφορά κο Τρ* Β* προς Γ.Ν. «Ο Γ. Γεννηματάς». Αίτηση παρέμβασης του 

Π.Σ.Φ. 

5. Υπογραφή Χάρτη του Π.Ο.Υ. από τον Π.Σ.Φ. για την ασφάλεια των εργαζομένων για 

την υγεία των ασθενών 

6. Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων 2020 του Π.Σ.Φ.- Νεότερα Δεδομένα 

7. Οικονομικός Απολογισμός 2019: Ορθή επανακοινοποίηση. 

8. Νέα Δεδομένα- Κολλέγια 

9. Απόφαση για διεξαγωγή ερευνητικού προγράμματος Π.Σ.Φ. -Βαρόμετρο 

Επαγγελματιών Φυσικοθεραπευτών (HealthCareBarometer). 

Θεματολογία Εκτός Ημερήσιας Διάταξης 

 

1. Αίτηση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων- Β* ΣΤ* 

2. Αίτημα από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για προσδιορισμό φυσικοθεραπευτικών 

πράξεων (αριθμός, χρόνος, κόστος) 

3. Απλούστευση Διαδικασιών/Σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες προς πολίτες και 

επιχειρήσεις 

4. Ενημέρωση από το Π.Τ. Τρικάλων & Καρδίτσας για δυνατότητα παροχής βοήθειας, 

λόγω ζημιών από τον Μεσογειακό Κυκλώνα «Ιανό» 
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Έκτακτη Συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου 

του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών 

Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2020 

Αριθμός Πράξης 12/2020 

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας του Πανελληνίου Συλλόγου 

Φυσικοθεραπευτών επί μίας υποθέσεως, στη δικάσιμο της 22ης Οκτωβρίου 2020, 

ενώπιον του Ι΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, κατά της Ε* Σ*, η οποία 

κατηγορείται για το αδίκημα της αντιποίησης του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή 

(Υπόθεση του Π.Τ. Αττικής) 

 

Έκτακτη Συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου 

του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών 

με χρήση πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων Zoom 

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 20:30-22:30,  

Αριθμός Πράξης 13/2020, Τηλεδιάσκεψη 

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Αιτήσεις Εγγραφής Μέλους 

Αίτηση Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων 
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Συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου 

του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών 

με χρήση πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων Zoom 

Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 09:00-14:00,  

Αριθμός Πράξης 14/2020, Τηλεδιάσκεψη 

 

Ενημέρωση: 

1. Τηλεοπτικό Κοινωνικό Μήνυμα ΠΣΦ «Ασφαλείς υπηρεσίες Φυσικοθεραπείας και Covid-

19». 

2. Πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη προς Υπ. Υγείας και Παιδείας για άρνηση 

εγγραφής κατόχων αποφάσεων αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας. 

3. Ελεγκτικό Συνέδριο- 5η Υπηρεσία Επιτρόπου: Οικονομικά στοιχεία ελεγχόμενων 

φορέων. 

4. Εξουσιοδότηση για ποινική εκπροσώπηση από κ. Δ. Κουσιουρή.  

 Παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας του Πανελληνίου Συλλόγου 

Φυσικοθεραπευτών επί μίας υποθέσεως, στη δικάσιμο της 22ης Οκτωβρίου 

2020, ενώπιον του Ι΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, κατά της Ελένης 

Σολογένη, η οποία κατηγορείται για το αδίκημα της αντιποίησης του 

επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή. 

 Πρόταση για αλλαγή της ποινής αντιποίησης, λόγω της πιθανότητας 

παραγραφής όλων των υποθέσεων αντιποίησης. 

5. Εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου, κ. Α. Παραρά για κατάθεση υπομνήματος προς 

ΔΕφΑ 

6. ΕΟΔΥ- Κοινοποίηση απάντησης για παροχή υπηρεσιών φυσικοθεραπείας στη Γ 

Ηλικία- λειτουργία φυσικοθεραπευτηρίων ΚΑΠΗ 

7. Πρόταση αντιστοίχισης των πτυχίων ΤΕΙ με τα νέα Πανεπιστημιακά πτυχία 

8. Ηλεκτρονική τιμολόγηση 

9. Καμπάνια Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας “Το σώμα σου μιλάει” 
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10.  Απόφαση ΔΕφΑ για υπόθεση Μ* Χ*. Παραπομπή για εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης 

στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Λαρίσης. 

11.  Κατάθεση ετήσιας απογραφής μελών προς WCPT 

12.  Ν. 4737 (ΦΕΚ_Α204) -2020 

Α) Στο άρθρο 11 προβλέπονται 100 θέσεις φυσικοθεραπευτών στις ΜΕΘ 

Β) Στο άρθρο 15 υπάρχει πρόβλεψη για την αποζημίωση δαπανών ειδικής αγωγής με την 

οποία εξαιρούνται οι φυσικοθεραπείες ειδικής αγωγής νέων περιστατικών. 

Γ) Στο άρθρο 20 υπάρχει πρόβλεψη για την παράταση ενεργών συμβάσεων επικουρικού 

προσωπικού μέχρι τις 31/12/2021 που εργάζεται σε δομές του Υπουργείου Υγείας. 

13.  Απάντηση Υπ. Παιδείας για εξομοίωση πτυχίων 

Θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1) Αίτηση από D*- Ts* L* για διενέργεια πρακτικής άσκησης- Συμπληρωματικά στοιχεία 

2) ΠΤ Αττικής: Προσδιορισμός διενέργειας φυσικοθεραπευτικών πράξεων. 

3) Απόφαση ΔΕφΑ για ακύρωση πράξης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων στου 

ΣΑΕΠ για αποφοίτους κολεγίων 

4) Έγκριση Οικονομικών Δαπανών: 

o Τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό Κοινωνικό Μήνυμα 

o Εκτύπωση Ετήσιου Ημερολογίου ΠΣΦ 

o Αγορά μασκών προστασίας 

o Αγορά έγχρωμου εκτυπωτή 

5) Ενημέρωση για την συνεργασία με άλλα ΝΠΔΔ (του Υπουργείου Υγείας) για την κατάθεση 

από κοινού  πρότασης για τον ορισμό συνάντησης με τις αρμόδιες Δ/νσεις του Υπουργείου 

Υγείας με σκοπό την επίλυση των γενικότερων ζητημάτων που προκύπτουν από την 

μετεξέλιξη των τμημάτων εκπαίδευσης (οργανικές θέσεις ΠΕ και ΤΕ κλπ). Πρόταση για 

τηλε-συνάντηση με τις διοικήσεις των αντίστοιχων ΝΠΔΔ. (μαιών, εργοθεραπευτών, 

επισκεπτών υγείας, οδοντοτεχνιτών, κοινωνικοί λειτουργοί και ΕΝΕ;) 

6) ΕΤ Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας: Αίτημα χορήγησης αιγίδας για ημερίδα «Εργονομία και 

Παιδί-Ο ρόλος της φυσικοθεραπείας», 24 Ιανουαρίου 2021 μέσω πλατφόρμας Zoom 

7)  Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Αθλητικός Φυσικοθεραπευτής- Ειδικός Άσκησης: 

Πραγματοποίησης προγράμματος επιμόρφωσης ΚΕΔΙΒΙΜ Θεσσαλίας-Ενημέρωση μελών 

ΠΣΦ, ενημέρωση επιμορφούμενων και ανάρτηση στο viber 
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8)  Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Ινστιτούτου Επιστημονικών Θεμάτων 

του Π.Σ.Φ (Ι.Ε.Θ.-Π.Σ.Φ) 

9)  Διεξαγωγή έρευνας (Βαρόμετρο) 

10)  Πολιτική του Π.Σ.Φ. μετά την έκδοση θετικών αποφάσεων του ΔΕφΑ 

11)  Υποψηφιότητα και εκπροσώπηση του ΠΣΦ στις εκλογές για μέλος της Δ.Ε.  του 

επιστημονικού  τμήματος (Subgroup) Εργονομίας της WCPT. 

12)  Απόφαση για τη σύσταση επιτροπής αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων μετά το 

πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη. 

 

13)  Απόφαση για προκήρυξη αντίδραση για το αίτημα ένταξης στα ΒΑΕ και στους δικαιούχους 

του επιδόματος 

14)  Πρόταση για προσβολή του άρθρου 16 του Ν. 4737/2020 (αποζημίωση ειδικής αγωγής)   

 

Συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου 

του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών 

με χρήση πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων Zoom   

Ώρα Εισόδου/Σύνδεσης: 09:30 

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 09:45-15:00,  

Αριθμός Πράξης 15/2020, Τηλεδιάσκεψη 

 

Ενημέρωση: 

 Αιτήσεις Εγγραφής Μέλους 

 Αιτήσεις Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων 

 Αιτήσεις για Πρακτική Άσκηση 

1. BQC- Πόρισμα 2ης επιθεώρησης ISO 
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2. Παραίτηση μέλους της ΣΕ του ΕΤΚΑΦΑ 

3. Έγκριση Κοινωνικού Μηνύματος Π.Σ.Φ. 

4. Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών (ΕΜΔ)  

5. Ψήφισμα για το θάνατο του Πουλή Άγγελου 

6. Διάθεση εγκεκριμένων πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής  

7. World Physiotherapy Congress, 9-11 Απριλίου 2021 

8. Αποστολή υγειονομικού υλικού σε ΠΤ Τρικάλων- Καρδίτσας στους πληγέντες από τον 

Μεσογειακό Κυκλώνα “Ιανό” 

9.  Διαδικτυακές ημερίδες ΠΣΦ (e-meetings) 

o ΕΤΚΑΦΑ 

o ΕΤΠΦ 

o ΕΤ Υγεία των Γυναικών 

10. Ενημέρωση για τη συνάντηση με τους συνεργάτες του Υπουργού Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης  

11.  Εθνικός Εστιακός Πόλος ΥΑΕ- Πανευρωπαϊκή εκστρατεία 2020-2022 

12.  Αναλυτικός Οδηγός προς εργαζομένους για πρόληψη Covid-19, από ΙΣΑ και Περιφέρεια 

Αττικής 

13. Ενημέρωση για τη συμμετοχή του Προέδρου του Π.Σ.Φ στην παρουσίαση του εθνικού 

σχεδίου δράσης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία με τίτλο ‘’πως οι καλές 

προθέσεις μετουσιώνονται σε συγκεκριμένες πράξεις’’. 

14. Ενημέρωση για συνάντηση των ΝΠΔΔ επαγγελματιών υγείας  

15.  Ενημέρωση για διοργάνωση ημερίδας απο ENALMH- 14 Δεκεμβρίου 2020: «Physical 

Activities, Sports and Mental Health» 

Θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1) Εξελίξεις σχετικά με το πόρισμα της επιτροπής κρίσης ΒΑΕ. Στάση απεργίας 

φυσικοθεραπευτών, 2 Δεκεμβρίου 2020. Λήψη μέτρων αντίδρασης. 
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2) Παρουσίαση του Οδηγού του Π.Ο.Υ.: «Υποστηρικτικό υλικό για τον ασθενή που 

διαχειρίζεται την αποκατάστασή του μετά από ασθένεια που σχετίζεται με COVID-19 

λοίμωξη». Προώθηση από τον Π.Σ.Φ στα Νοσοκομεία. 

3) Έρευνα από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Αίτημα προώθησης στα μέλη του ΠΣΦ, του 

ερωτηματολογίου με θέμα: «Επαγγελματική εξουθένωση / κόπωση σε επαγγελματίες 

υγείας στην πανδημία του COVID-19» 

4) Έρευνα ΠΜΣ Σχολικής Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ. Αίτημα προώθησης στα μέλη του ΠΣΦ που 

εργάζονται σε  σχολεία, του ερωτηματολογίου με θέμα: «Επαγγελματική εξουθένωση, 

επαγγελματική ικανοποίηση και αυτο-αποτελεσματικότητα Ειδικού Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού (ΕΕΠ), Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και Εκπαιδευτικών κατά τη 

διάρκεια της πανδημίας του Covid-19» 

5) Προσφορά για την παροχή Λογιστικών Υπηρεσιών και μισθοδοσίας. 

6) Βαρόμετρο Π.Σ.Φ. 2021-Λήψη απόφασης για τη διενέργεια της έρευνας. 

7) Έγκριση Οικονομικών Δαπανών: 

o Προτυπωμένες ταυτότητες μελών- Novatron 

o Fast Copy- Εκτύπωση Αυτοκόλλητων Ετικετών για φακέλους 

o DIGI8- Αποστολή Τηλεοπτικού Κοινωνικού Μηνύματος 

8) Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «ΛΑΕΚ 1-49» 

 

9) Ενημέρωση για ηλεκτρονική τιμολόγηση και την αποστολή προσφορών από τις 4 

πιστοποιημένες εταιρείες από την ΑΑΔΕ. 

10)  Επιστημονικά Τμήματα: 

o ΕΤΚΑΦΑ: Έγκριση φυλλαδίου για τον βήχα 

o ΟΕΕ ΑΠΛΕΣΟ:  

• Γενική Συνέλευση της ΟΕΕ ΑΠΛΕΣΟ, την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021 ώρα 18:00 

• Διαδικτυακή εκδήλωση για το λεμφοίδημα την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021 στις 18:00 

11)  Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Αθλητικός Φυσικοθεραπευτής- Ειδικός Άσκησης:  8ο Πρακτικό 

Συνεδρίασης  

12)  Ορισμός Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων 2021 

13)  Εκλογές Π.Σ.Φ. 2021 

14)  Συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου του Ινστιτούτου Επιστημονικών Θεμάτων του Π.Σ.Φ 

(Ι.Ε.Θ.-Π.Σ.Φ) 
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15)  Οικονομικές προσφορές για απομαγνητοφώνηση 

16)  Σταθόπουλος Σταύρος (εισηγητής πειθαρχικής υπόθεσης ΠΤ Αττικής): Αίτημα για παροχή 

πρόσθετων στοιχείων 

17)  Περιφερειακά Τμήματα:  

o Π.Τ. Αττικής: Αποστολή πορίσματος ΣΕΥΥΠ για βρογχοαναρρόφηση στους φορείς 

β΄βάθμιας και γ΄βάθμιας φροντίδας υγείας. 

o Π. Τ. Αττικής: λίστα συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ, μη μέλη του ΠΣΦ 

 

 

 

 

Έκτακτη Συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου 

του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών 

με χρήση πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης 

Ώρα Σύνδεσης/ Εισόδου: 21:30 

Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 21:30-23:30,  

Αριθμός Πράξης 16/2020, Τηλεδιάσκεψη 

  

Θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1) Εξέταση της πορείας των δράσεων του ΠΣΦ που έχουν εξαγγελθεί, μετά από τις νεότερες 

εξελίξεις που προκύπτουν από τη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Κρίσεως των ΒΑΕ, 

στην οποία εγκρίθηκε η ένταξη των φυσικοθεραπευτών στη λίστα ΒΑΕ 
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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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