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Αξιότιμα της Π. Δ.Ε, 

 

Ο Π.Σ.Φ-ΝΠΔΔ, συστάθηκε με το Νόμο 3599/2007 και αποτελεί τον επίσημο 

επαγγελματικό σύλλογο όλων των Φυσικοθεραπευτών της χώρας, προβλεπομένης της 

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

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

Σκοπός του Π.Σ.Φ-ΝΠΔΔ είναι η προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικοθεραπείας ως 

ανεξάρτητης και αυτόνομης επιστήμης και η παροχή υπηρεσιών υψηλής στάθμης στο 

κοινωνικό σύνολο.  

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

από τα άρθρα του Νόμου ενώ σήμερα εκπροσωπεί 8.700 φυσικοθεραπευτές, που 

εργάζονται με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση σε όλη την Ελλάδα. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3599/2007 για την εκπλήρωση των παραπάνω 

σκοπών ανήκει ιδίως η:  

α) Η έρευνα, ανάλυση και μελέτη των φυσικοθεραπευτικών θεμάτων και η 

εκπόνηση επιστημονικών μελετών για ζητήματα που αφορούν τη φυσικοθεραπεία.  

    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

Ημερομηνία: 3/10/2019 
Αρ. Πρωτ.: 434/2019 

Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 34-Αθήνα   
Ταχ. Κώδικας :11473 
Τηλέφωνο :210-8213905/210-8213334 
FAX  :210-8213760 
E-mail  :ppta@otenet.gr 
Website :www.psf.org.gr 
     

ΠΡΟΣ:                       

Προσωρινή Διοικούσα 
Επιτροπή Ένωσης Ασθενών 
Ελλάδος 



β) Η σύνταξη εισηγήσεων επί φυσικοθεραπευτικών θεμάτων είτε με δική του 

πρωτοβουλία είτε κατόπιν προσκλήσεως από τον αρμόδιο Υπουργό ή άλλο φορέα.  

γ) Η σύνταξη εισηγήσεων σε θέματα εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, συνεχιζόμενης 

εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στο φυσικοθεραπευτικό κλάδο, καθώς και η αξιοποίηση για 

το σκοπό αυτόν υποτροφιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.  

δ) Η συμμετοχή στα αρμόδια θεσμικά όργανα για τη χάραξη της πολιτικής υγείας 

στη χώρα. 

Επίσης προασπίζει την Νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος, είναι σύμβουλος των 

φορέων της Κυβέρνησης και προάγει την Επιστήμη της Φυσικοθεραπείας, προς όφελος 

πάντα της Δημόσιας υγείας και του ασθενή. 

Ο Π.Σ.Φ συμμετέχει με εκπρόσωπο στην ολομέλεια του Κεντρικού Συμβουλίου 

Υγείας (αρ.164 Ν. 4600/2019). 

Ο Π.Σ.Φ συμμετέχει με εκπρόσωπο στην επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των 

Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας (Ν. 4368/2016). 

Τόσο ο θεσμικός ρόλος του Π.Σ.Φ, αλλά κυρίως η φύση του λειτουργήματος που 

υπηρετούμε, έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τον άνθρωπο ,με τον ασθενή με τον συμπολίτη 

μας. 

Ο φυσικοθεραπευτής παρεμβαίνει σε όλες τις φάσεις των παθήσεων της 

α΄βάθμιας, β΄βάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης, έχει επίσης αυξημένο ρόλο στην 

πρόληψη των παθήσεων και στην παρηγορητική φροντίδα. 

Τα μέλη του Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ θεωρούν ότι πρέπει να αναπτυχθεί μια πολύ στενή 

συνεργασία μεταξύ των φορέων μας, με κοινές δράσεις για την ενημέρωση του κοινού, για 

την προώθηση των θέσεων μας στην Πολιτική Ηγεσία,  με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας 

των υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή της υγείας των ασθενών. 

  

Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 
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