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Μήνυμα Προέδρου

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο Φεβρουάριος ήταν ο μήνας της προετοιμασίας της έκτακτης γενικής Συνέλευσης των
Αντιπροσώπων για θέματα εκπαίδευσης. Αυτή πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με τη συμμετοχή των
εκπροσώπων της Ακαδημαϊκής κοινότητας των τεσσάρων τμημάτων φυσικοθεραπείας και των
εκπροσώπων από τα Επιστημονικά Τμήματα του Π.Σ.Φ.
Αφορμή της συγκεκριμένης έκτακτης Γ.Σ.Α, ήταν η διαρθρωτική πρωτοβουλία του Υπουργείου
παιδείας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις συγχωνεύσεις τεχνολογικών και πανεπιστημιακών
ιδρυμάτων που προωθούνται σε όλη τη χώρα, αλλά και η χάραξη μιας ευρύτερης πολιτικής στην
εκπαίδευση με στόχο την συνεχιζόμενη επαγγελματική εξέλιξη των φυσικοθεραπευτών.
Οι αλλαγές στην εκπαίδευση αποτελούν πρόκληση για τον κλάδο, όπως και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα
γύρω από την προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση αποτελούν τον βασικό πυρήνα που
καθορίζουν το προφίλ επαγγέλματος.
Το σώμα με τις εισηγήσεις και των εκπροσώπων από την Ακαδημαϊκή Κοινότητα αποφάσισε ποια θα
είναι η Πολιτική του και η στάση του Π.Σ.Φ., σε όλα αυτά τα ζητήματα, προκειμένου να καταθέσει
ολοκληρωμένες προτάσεις στα αρμόδια όργανα της Πολιτείας για τα προπτυχιακά προγράμματα
σπουδών, για τα στάνταρ του επαγγέλματος και τη συνεχιζόμενη επαγγελματική εξέλιξη, σύμφωνα
πάντα και με τις επιταγές και τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
Φυσικοθεραπείας.
Το Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ. συνεχίζοντας αμείωτα τις προσπάθειες του συναντήθηκε με την Υφυπουργό
παιδείας κα Μερόπη Τζούφη, ενώ είχε την ευκαιρία να θέσει τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο
στον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κ. Κυριάκο
Μητσοτάκη.
Παράλληλα, ο Φεβρουάριος ήταν ο μήνας της έντονης Κοινοβουλευτικής δράσης, καθώς
αντιπροσωπεία του Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ. παραβρέθηκε στη Βουλή κατά την συζήτηση του Σχεδίου Νόμου
για τις Ιδιωτικές Κλινικές στο οποίο υπήρχαν τρία άρθρα που αφορούσαν τον Π.Σ.Φ. (Αντιποίηση
επαγγέλματος, Ινστιτούτο Επιστημονικών Θεμάτων και Μητρώο Εργαστηρίων).
Το επόμενο διάστημα θα διεξαχθεί η ετήσια έρευνα (Βαρόμετρο) του Π.Σ.Φ. στην οποία θα
καταγραφούν οι απόψεις των μελών σε θέματα που αφορούν τον κλάδο, απαντώντας σε ένα
ερωτηματολόγιο που έχει συνταχθεί για αυτό το σκοπό. Για τον Π.Σ.Φ. είναι σημαντικό εργαλείο η
έρευνα αυτή και θα πρέπει όλα τα μέλη να συμμετέχουν, καθώς η έρευνα έχει διασφαλίσει το
ανώνυμο του συμμετέχοντα και θα αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους σας.

ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Πρόεδρος Π.Σ.Φ.

Μήνυμα Υπευθύνου Εκδόσεων

Αγαπητοί Συνάδελφοι-σες αυτόν τον μήνα είχαμε σημαντικές ειδήσεις για τον κλάδο μας. Χρόνια
αιτήματα ικανοποιήθηκαν μετά από επίμονες προσπάθειες και αγώνες του Π.Σ.Φ.
Νομοθετικές ρυθμίσεις, όπως η θέσπιση της συμμετοχής εκπροσώπου του Π.Σ.Φ. στο ΚΕΣΥ -ο Νόμος
για την Αντιποίηση του επαγγέλματος μας –η θέσπιση του Μητρώου Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας –
η σύσταση Ινστιτούτου Επιστημονικών Θεμάτων, όπως και η δημιουργία θέσης Φυσικοθεραπευτή στις
ΚΟΜΥ.
Αν αναλογιστούμε τη σημασία όλων αυτών των κατακτήσεων και του κάθε ενός ξεχωριστά τότε
μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι βαδίζουμε σωστά. Υπάρχουν σίγουρα και άλλα θέματα που πρέπει
να ρυθμιστούν ανάλογα, αλλά το βέβαιο είναι ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Σ.Φ. βαδίζει προς την
σωστή κατεύθυνση.
Πάντα το μήνυμα που στέλνω έχει την διαχρονική του αξία. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορούμε να πετύχουμε πολλά
για το συμφέρον του κλάδου μας!
Με εκτίμηση

ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Υπεύθυνος Εκδόσεων Π.Σ.Φ.

Νέα Πρώτης Γραμμής

Έκτακτη Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων του Π.Σ.Φ για Εκπαιδευτικά Θέματα

Τα θέματα της εκπαίδευσης αποτέλεσαν αντικείμενο της έκτακτης Γ.Σ.Α. του Π.Σ.Φ. που
θα διεξήχθη στις αρχές Μαρτίου.
Είχαν κληθεί να συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Ακαδημαϊκής κοινότητας από τα τέσσερα
τμήματα φυσικοθεραπείας και από τα Επιστημονικά Τμήματα του Π.Σ.Φ.
Αφορμή της έκτακτης γενικής συνέλευσης στάθηκε το γεγονός των αλλαγών που
προωθούνται από το Υπουργείο παιδείας στην προπτυχιακή εκπαίδευση και οι
προκλήσεις από την μεταπτυχιακή εκπαίδευση.
Αναλυτικά τα κυριότερα θέματα που εξετάστηκαν αφορούσαν:
Α. Την ενιαία προπτυχιακή εκπαίδευση των τμημάτων φυσικοθεραπείας και τα
στάνταρ που θέτει η Ευρωπαϊκή και παγκόσμια Ομοσπονδία Φυσικοθεραπείας και
αφορούν την ομοιογένεια στα προγράμματα σπουδών, τα προσόντα των
διδασκόντων, την θέσπιση της ελάχιστης κλινικής εκπαίδευσης.
Β. Την μεταρρύθμιση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την προώθηση της
συγχώνευσης ανωτάτων ιδρυμάτων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής
εκπαίδευσης.
Γ. Την επαγγελματική εκπαίδευση βοηθών φυσικοθεραπευτών- φυσικοθεραπείας
(ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, διετή προγράμματα), ο θεσμός της Μαθητείας.
Δ. Την συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση-νομοθέτηση του ινστιτούτου του
επιστημονικών θεμάτων του Π.Σ.Φ. όπου θα εξεταστεί ο ρόλος των Επιστημονικών
Τμημάτων του Π.Σ.Φ. στην συνεχιζόμενη εκπαίδευση, η Νομοθετημένη δια βίου
εκπαίδευση (Ν. 3879/2010) και η σύνδεση με την συνεχιζόμενη επαγγελματική
εκπαίδευση των φυσικοθεραπευτών, η μοριοδότηση ημερίδων και συνεδρίων
Π.Σ.Φ., τα κριτήρια για την πιστοποίηση των ιδιωτικών φορέων εκπαίδευσης.
Ε. Τα Επαγγελματικά δικαιώματα. Ελάχιστα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για
την ποιοτική άσκηση του επαγγέλματος, όπως τίθενται από την Ευρωπαϊκή και
Παγκόσμια Ομοσπονδία Φυσικοθεραπείας, ο στόχος για την αυτονομία του
επαγγέλματος και την άμεση πρόσβαση στον φυσικοθεραπευτή.
ΣΤ. Το ζήτημα της οργάνωσης μεταπτυχιακών προγραμμάτων και προγραμμάτων δια
βίου εκπαίδευσης από διάφορα τμήματα Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(χωρίς προπτυχιακή συνάφεια) με κατεύθυνση φυσικοθεραπεία.

Σχέδιο Νόμου για τις Ιδιωτικές Κλινικές που περιέχει διατάξεις που προτάθηκαν από τον
Π.Σ.Φ (Αντιποίηση- Ινστιτούτο Επιστημονικών Θεμάτων-Μητρώο Εργαστηρίου
Φυσικοθεραπείας).

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο Νόμου για τις Ιδιωτικές Κλινικές στο οποίο
προβλέπονται τρία άρθρα που προτάθηκαν από τον Π.Σ.Φ. (για την αντιποίηση του
επαγγέλματος, για το Μητρώο Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας και για την θεσμοθέτηση
του ινστιτούτου επιστημονικών θεμάτων κατά τα πρότυπα του Πανελλήνιου Ιατρικού
Συλλόγου και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας.
Όσον αφορά τα άρθρα που αφορούν τις Ιδιωτικές Κλινικές, ο Π.Σ.Φ έχει καταθέσει τις
θέσεις του για την θωράκιση της φυσικοθεραπείας.
Άρθρο 118
Αντιποίηση φυσικοθεραπευτικού επαγγέλματος
1. Με φυλάκιση μέχρι ένα (1) έτος και με χρηματική ποινή μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000)
ευρώ τιμωρείται το πρόσωπο, το οποίο με σκοπό την αποκόμιση παράνομου
περιουσιακού οφέλους χρησιμοποιεί τον τίτλο του φυσικοθεραπευτή χωρίς να διαθέτει
πτυχίο ή αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών φυσικοθεραπευτή.
2. Κάθε πρόσωπο, το οποίο, χωρίς να διαθέτει τα προβλεπόμενα για την άσκηση της
φυσικοθεραπείας προσόντα, με σκοπό να προσπορίσει στο ίδιο ή σε τρίτον παράνομο
περιουσιακό όφελος, εκτελεί πράξεις αρμοδιότητας φυσικοθεραπευτή ή διαφημίζει, με
οποιονδήποτε τρόπο, την από το ίδιο εκτέλεση φυσικοθεραπευτικών πράξεων τιμωρείται
με τις ποινές της παρ. 1.
3. Με φυλάκιση μέχρι έξι (6) εβδομάδες και χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000)
ευρώ τιμωρείται το πρόσωπο, το οποίο ασκεί το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή χωρίς
να διαθέτει την κατά τις διατάξεις του νόμου βεβαίωση άσκησης του επαγγέλματος αυτού
ή η βεβαίωση που του είχε χορηγηθεί ανακλήθηκε ή η ισχύς της έχει ανασταλεί. Με την
ίδια ποινή τιμωρείται το πρόσωπο, το οποίο, είτε ατομικά είτε ως νόμιμος εκπρόσωπος
εταιρείας, λειτουργεί εργαστήριο φυσικοθεραπείας χωρίς βεβαίωση λειτουργίας ή με
βεβαίωση λειτουργίας, η οποία έχει ανακληθεί ή της οποίας η ισχύς έχει ανασταλεί.
Άρθρο 119
Αρμοδιότητες του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) σε θέματα
επαγγελματικής επιμόρφωσης των φυσιοθεραπευτών - Ινστιτούτο Επιστημονικών
Θεμάτων του Π.Σ.Φ.
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3599/2007 (Α΄ 176) προστίθεται περίπτ. ιστ΄ ως εξής :
« ιστ) Η διαχείριση, η προώθηση και η πιστοποίηση, κατ’ αποκλειστικότητα, του
συστήματος διαρκούς επαγγελματικής επιμόρφωσης και έρευνας των φυσικοθεραπευτών

και μοριοδότησης τους από την επιμόρφωση αυτή.».
2. Στο άρθρο 2 του ν. 3599/2007 προστίθεται παρ. 4 ως εξής:
«Με απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου (Κ.Δ.Σ.) του Π.Σ.Φ. μπορεί να
συσταθεί ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «Ινστιτούτο Επιστημονικών Θεμάτων του Π.Σ.Φ.», με
έδρα την Αθήνα, διοικούμενο από διοικητικό συμβούλιο που ορίζεται με απόφαση του
Κ.Δ.Σ.
Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η προώθηση και η ενίσχυση της έρευνας και της συμμετοχής
των φυσικοθεραπευτών στη Συνεχή Επαγγελματική Επιμόρφωση (Σ.Ε.Ε.), ο συντονισμός
και η διασφάλιση υψηλού επιπέδου της επαγγελματικής τους επιμόρφωσης, η
πιστοποίηση των φορέων και η μοριοδότηση των προγραμμάτων των
φυσικοθεραπευτών και η έγκριση προγραμμάτων εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα διεθνή
δεδομένα. Το προσωπικό του Ινστιτούτου προσλαμβάνεται με απόφαση του Κ.Δ.Σ. του
Π.Σ.Φ. και αποτελείται από εμπειρογνώμονες σε θέματα εκπαίδευσης και διοικητικό
προσωπικό.
Με απόφαση του Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. εκδίδεται εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του
Ινστιτούτου, με τον οποίο ρυθμίζονται ζητήματα οργάνωσης και διοίκησης, οικονομικής
διαχείρισης, θέσεων προσωπικού, σχέσεων με το Κ.Δ.Σ. και κάθε άλλο σχετικό θέμα ».
Άρθρο 120
Μητρώο εργαστηρίων φυσικοθεραπείας - προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας
1. Για την ίδρυση και τη νόμιμη λειτουργία εργαστηρίου φυσικοθεραπείας από φυσικό ή
νομικό πρόσωπο είναι υποχρεωτική, εκτός από τη λήψη από τους αρμόδιους κρατικούς
φορείς της προβλεπόμενης άδειας/βεβαίωσης ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίου
φυσικοθεραπείας, και η καταχώριση του εργαστηρίου στο Μητρώο Εργαστηρίων
Φυσικοθεραπείας που τηρεί ο Π.Σ.Φ..
2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται ο τρόπος τήρησης και λειτουργίας του
Μητρώου καθώς και κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με αυτό.
3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3599/2007 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λειτουργεί εργαστήριο φυσικοθεραπείας
υποχρεούται να αναρτά στην είσοδο του εργαστηρίου του πινακίδα, η οποία περιέχει την
αναφορά «Νόμιμο Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας» και χορηγείται κάθε έτος από το οικείο
περιφερειακό τμήμα, υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του
τμήματος και αναγράφει τον αριθμό της βεβαίωσης λειτουργίας του εργαστηρίου που
εκδίδει η αρμόδια Περιφέρεια, το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό μητρώου του
επιστημονικά υπεύθυνου φυσικοθεραπευτή καθώς και τον αριθμό μητρώου του
εργαστηρίου στον Π.Σ.Φ.».
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/...

Αντιπροσωπεία του Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ στον Πρόεδρο της Ν.Δ. Κυριάκο Μητσοτάκη.

Συνάντηση με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη είχε
αντιπροσωπεία του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Συλλόγου
Φυσικοθεραπευτών, με αφορμή την ανακοίνωση του προγράμματος Υγείας της Ν.Δ.
Στην συνάντηση συμμετείχαν ο Τομεάρχης και ο αναπληρωτής Τομεάρχης Υγείας του
κόμματος κ.κ. Βασίλης Οικονόμου και Ιάσων Φωτήλας αντίστοιχα, καθώς και οι
υπεύθυνοι του προγράμματος υγείας της Ν.Δ.
Το πιο σημαντικό αίτημα του ΠΣΦ προς τον κ. Μητσοτάκη ήταν ότι θα πρέπει να
αναγνωριστεί άμεσα από την Πολιτεία ο πολυδιάστατος ρόλος του φυσικοθεραπευτή
στην πρόληψη, μέσω της θεραπευτικής άσκησης, που αποτελεί το κυριότερο εργαλείο του
φυσικοθεραπευτή (μεταβολικά νοσήματα, καρδιαγγειακές παθήσεις, γηριατρική, ψυχικά
νοσήματα κ.λπ.), καθώς αυτό μπορεί αυτόματα να σημάνει αφενός τη βελτίωση της
υγείας των πολιτών και την αποσυμφόρηση των δομών υγείας και αφετέρου την
εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Για το σκοπό αυτό,
παραδόθηκαν στον Πρόεδρο της Ν.Δ τα φυλλάδια προτάσεων για την πρόληψη καρκίνων
πεπτικού συστήματος μέσω της θεραπευτικής άσκησης, που κατατέθηκαν από τον Π.Σ.Φ.
για το πρόγραμμα ΗΠΙΟΝΗ.
Στον ίδιο άξονα, αναλύθηκε στον κ. Κ. Μητσοτάκη το πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος
στις Ευρωπαϊκές χώρες και ο αυξημένος ρόλος του φυσικοθεραπευτή στα Ευρωπαϊκά
συστήματα Υγείας, με αυξημένο όφελος για τα συστήματα αυτά (Ηνωμένο Βασίλειο,
σχολικός φυσικοθεραπευτής στην Μάλτα, απευθείας πρόσβαση στις Σκανδιναβικές
χώρες).
Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, ζητήθηκε από τον Π.Σ.Φ. να προβλεφθεί στο πρόγραμμα της Ν.Δ.
η αναβάθμιση του ρόλου του φυσικοθεραπευτή, τόσο στην πρωτοβάθμια φροντίδα
υγείας (ΤΟΜΥ, Κ.Υ. κ.λ.π) όσο και στην δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια (δημιουργία
τμήματος φυσικοθεραπείας στα Νοσοκομεία).
Παράλληλα, παρουσιάστηκαν και άλλα θεσμικά αιτήματα, όπως η εκπροσώπηση στο
ΚΕΣΥ και η παρουσία μονίμου εκπροσώπου στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου
Υγείας.
Κατατέθηκε επίσης η θέση του Π.Σ.Φ για την ανάγκη νομοθέτησης ενός πλαισίου για την
συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση, με πρωτεύοντα ρόλο στον Π.Σ.Φ., που θα
εξυπηρετήσει τις ανάγκες για την συνεχή βελτίωση της εκπαίδευσης και την προσφορά
προς το κοινωνικό σύνολο.
Αναφορικά με τα επαγγελματικά θέματα των Φυσικοθεραπευτών, η αντιπροσωπεία του
Κ.Δ.Σ κατέθεσε κατ΄ αρχήν το πλαίσιο της λειτουργίας του Π.Σ.Φ όπως προκύπτει από το
Νόμο 3599/2007. Τέθηκαν επίσης υπόψη του Προέδρου της Ν.Δ. οι αλλαγές που έγιναν

από τον Π.Σ.Φ. στην διοικητική οργάνωση και λειτουργία του συλλόγου, με την εισαγωγή
νέων τεχνολογιών και ψηφιακών ευκολιών.
Ο κ. Μητσοτάκης ενημερώθηκε για την σύναψη της συλλογικής σύμβαση μεταξύ ΕΟΠΥΥΠ.Σ.Φ. και το διοικητικό όφελος που προέκυψε για το Δημόσιο, ενώ υπήρξε ιδιαίτερη
αναφορά στο αδιέξοδο που δημιουργήθηκε από το 2013 μέχρι και σήμερα στους
συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές, με την εφαρμογή των ληστρικών ρυθμίσεων rebate
& claw back, που περιορίζουν την τιμή της συνεδρίας στα 7 ευρώ και η οποίες έχουν σαν
αποτέλεσμα την καταστροφή του ελευθεροεπαγγελματία. Στο πλαίσιο αυτό, τέθηκαν
υπόψη του κ. Μητσοτάκη οι προτάσεις του Π.Σ.Φ. για αύξηση των δαπανών στην Υγεία
και στον κωδικό της φυσικοθεραπείας καθώς και η ελεύθερη επιλογή φυσικοθεραπευτή
με την εφαρμογή του co-payment, που αποτελεί την ενδεδειγμένη λύση.
Έγινε επίσης αναφορά στις κενές οργανικές θέσεις στο Δημόσιο σύστημα Υγείας και
ζητήθηκε η κάλυψή τους.
Ιδιαίτερη μνεία έγινε από τον Πρόεδρο του Π.Σ.Φ στην άνευ προηγουμένου διάκριση που
γίνεται στις Δημόσιες Δομές Υγείας κατά των φυσικοθεραπευτών, με την μη καταβολή
του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, ενώ κατατέθηκε και το ετήσιο
κόστος που απαιτείται για την αποκατάσταση αυτής της αδικίας.
Στο πλαίσιο της συνάντησης, αναλύθηκαν και οι θέσεις του Π.Σ.Φ αναφορικά με τις
διαρθρωτικές αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που πρέπει να ολοκληρωθούν και
κατατέθηκε η πάγια και αδιαπραγμάτευτη θέση του Π.Σ.Φ για ένταξη των τμημάτων
φυσικοθεραπείας στις σχολές επιστημών υγείας. Επίσης ιδιαίτερη αναφορά έγινε για την
ισοτιμία των πτυχίων και των πιθανών κινδύνων που θα προκύψουν.
Τέλος ο Π.Σ.Φ. αναφέρθηκε και στο φαινόμενο brain drain (φυγή στο εξωτερικό
επιστημόνων), που - σύμφωνα με τα στοιχεία του συλλόγου - έχει πλήξει καίρια και τον
κλάδο των φυσικοθεραπευτών, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά την οικονομία της
χώρας.

Παράταση χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Το αμέσως επόμενο διάστημα επίκειται νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο
Οικονομικών η οποία θα προβλέπει τη συνέχιση της καταβολής του επιδόματος
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, πέραν της 28ης Φεβρουαρίου 2019, σε όλους τους
δικαιούχους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 396 παρ. 12 του ν 4512/2018.
Αμέσως μετά την ψήφιση της ρύθμισης θα ακολουθήσει σχετική εγκύκλιος από τον
υπουργό Υγείας, Ανδρέα Ξανθό. Κατά συνέπεια, στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα δεν
διακόπτεται η καταβολή του επιδόματος σε όσους το λαμβάνουν μέχρι σήμερα.
Το υπουργείο Υγείας έχει διαβεβαιώσει κατ΄ επανάληψη τους εργαζόμενους στο ΕΣΥ, ότι
όχι μόνο δεν συζητείται η κατάργηση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας, αλλά
προωθείται η διεύρυνση των κατηγοριών που το δικαιούνται με επιπλέον επαγγελματίες
υγείας που αδιαμφισβήτητα εντάσσονται σε καθεστώς ανθυγιεινής εργασίας.

Ο λόγος της παράτασης αυτής είναι η καθυστέρηση που παρατηρήθηκε κατά το δεύτερο
στάδιο των εργασιών της διυπουργικής επιτροπής που έχει συσταθεί για τον
επανακαθορισμό των δικαιούχων.
Ο Π.Σ.Φ. είχε αποστείλει σχετική επιστολή
https://www.psf.org.gr/psf-news-5733.htm

για

την

καθυστέρηση

αυτή

Ο Π.Σ.Φ. έχει καταθέσει πολλές φορές αιτήματα χορήγησης στους Φυσικοθεραπευτές
εργαζόμενους στις Δημόσιες δομές Υγείας.
Σε
πρόσφατη
τοποθέτηση
του
Προέδρου
του
Π.Σ.Φ.
https://www.youtube.com/watch?v=unRERxixM1o, κατά την επίσκεψη του Υπουργού
Υγείας στις Σέρρες χαρακτηρίστηκε άδικη η εξαίρεση των φυσικοθεραπευτών
https://www.youtube.com/watch?v=5s874NATmLY
Όταν με την Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 465/Β΄/24-2-2012) καθορίστηκαν οι δικαιούχοι Δημόσιοι
Υπάλληλοι του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σύμφωνα με την παρ. 1
του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/A΄/27−10−2011) ή τότε διοίκηση του Π.Σ.Φ.
δεν είχε την μέριμνα προκειμένου να μην εξαιρεθούν οι φυσικοθεραπευτές.

Συνάντηση αντιπροσωπείας του Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ με την Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, κα Μερόπη Τζούφη

Αντιπροσωπεία του Κ.Δ.Σ (Α΄ Αντιπρόεδρος-Σπύρος Ρουμελιώτης, Β΄ ΑντιπρόεδροςΓιάννης Μαρμαράς, Γενικός Γραμματέας-Γιώργος Κούτρας, Γενικός Ταμίας-Χρήστος
Μιλτσακάκης και Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και Πρόεδρος Π.Τ. Αττικής-Λευτέρης
Μπουρνουσούζης και ο Πρόεδρος-Πέτρος Λυμπερίδης) συναντήθηκε με την
Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κα Μερόπη Τζούφη. Στην συνάντηση
ήταν παρών ο κος Κοτσιφάκης, Διευθυντής του γραφείου της κας Τζούφη και σύμβουλοι
της Υφυπουργού.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα του Π.Σ.Φ., για να εξεταστούν
ζητήματα της Μαθητείας και άλλα θέματα αρμοδιότητας της Υφυπουργού, καθώς και
ζητήματα γενικότερης πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Τέθηκαν τα παρακάτω ζητήματα:
1. Η αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων φυσικοθεραπευτή, αποφοίτων
Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα από το ΣΑΕΠ, που παραβιάζει
την ρήτρα 12 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/36/ΕΚ και αναγνώριση
επαγγελματικής ισοδυναμίας που αποτελεί "φωτογραφική ρύθμιση" ("Ελληνική
πατέντα").
Ζητήθηκε Νομοθετική ρύθμιση για την κατάργηση της δυνατότητας αναγνώρισης

επαγγελματικής ισοδυναμίας σε Νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα Υγείας
(φυσικοθεραπευτή) και κατάργηση της δυνατότητας αναγνώρισης επαγγελματικών
προσόντων με τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν στην Ελλάδα (Ρήτρα 12 της
Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/36/ΕΚ) .
Η κα Τζούφη επισήμανε την μη αρμοδιότητα της ίδιας για το ζήτημα, αλλά υποσχέθηκε να
μεταφέρει το αίτημα στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
2. Η αντίθεσή του Π.Σ.Φ. στη μη ένταξη του υπό ίδρυση τμήματος φυσικοθεραπείας
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην σχολή επιστημών υγείας που θα
αλλοιώσει την ταυτότητα της φυσικοθεραπείας ως επιστήμης υγείας.
Στο πλαίσιο αυτό ζητήθηκε η ένταξη των τμημάτων φυσικοθεραπείας αποκλειστικά στις
σχολές επιστημών υγείας.
Η κα Τζούφη ανέφερε ότι δεν έχει αποφασιστεί κάτι τέτοιο και τάχθηκε υπέρ της ένταξης
των τμημάτων φυσικοθεραπείας στην σχολή επιστημών υγείας.
3. Παράλληλα εκφράστηκε η ανησυχία του Π.Σ.Φ. σχετικά με τα ζητήματα που
δημιουργούνται από την μεταρρυθμιστική πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με τις ενοποιήσεις Ανώτατων Πανεπιστημιακών και
Τεχνολογικών Ιδρυμάτων και αφορούν:
α) Την ισοτιμία - εξίσωση των "παλιών" πτυχίων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων με
τα πτυχία των νέων ιδρυμάτων. Είναι γνωστό ότι οι φυσικοθεραπευτές αποφοιτούν από
τα τέσσερα τμήματα φυσικοθεραπείας των Ανώτατων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (ΑθήναΘεσσαλονίκη-Λαμία-Αίγιο) τα οποία έχουν αξιολογηθεί με άριστα από εξωτερικούς
αξιολογητές. Τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών που θα οργανωθούν στα
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα (ΠΑ.ΔΑ και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) δεν θα έχουν
ουσιαστικές διαφορές με τα παλιά προγράμματα, αλλά ούτε και με τα προγράμματα των
Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (Θεσσαλονίκη και Αίγιο). Η μοναδική διαφορά που
θα παρατηρηθεί είναι στον τίτλο του ιδρύματος που θα απονέμει το πτυχίο.
Ο Π.Σ.Φ. θεωρεί αυτονόητη την νομοθετική ρύθμιση για την αυτόματη εξίσωση, με
κριτήριο την αποδεδειγμένη πολυετή εργασιακή εμπειρία (πέντε ετών τουλάχιστον).
Η κα Τζούφη ανέφερε ότι θα προβλεφθεί για τους πρόσφατους αποφοίτους η δυνατότητα
παρακολούθησης μαθημάτων για την εξίσωση του πτυχίου, αλλά δεν έχει διευκρινιστεί
σχετική διαδικασία για τους αποφοίτους προηγούμενων ετών. Το κριτήριο εργασιακής
εμπειρίας, όπως προτείνεται από τον Π.Σ.Φ., δεν βρίσκει απόλυτα σύμφωνο το Υπουργείο,
ενώ όσον αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα, υπήρξε διαβεβαίωση ότι δεν θα υπάρξει
διαφοροποίηση.
β) Η οργάνωση των διετών προγραμμάτων από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα πρέπει
σαφέστατα να απονέμουν τίτλους σπουδών που δεν θα δημιουργούν επαγγελματική
σύγχυση όσον αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα και θα πρέπει να έχουν
κατευθύνσεις, που πραγματικά θα παράγουν αποφοίτους που μπορούν να απορροφηθούν

από την αγορά και όχι "μάζα ανέργων", όπως συμβαίνει σήμερα με τους χιλιάδες
αποφοίτων βοηθών φυσικοθεραπευτή που δημιουργούνται ανεξέλεγκτα.
Η κα Τζούφη υπογράμμισε ότι θα πρέπει τα διετή προγράμματα να καλύπτουν τις
απαιτούμενες ανάγκες. Από την άλλη, οι εκπρόσωποι του Π.Σ.Φ. ανέφεραν την πανσπερμία
της ειδικότητας βοηθών φυσικοθεραπευτή σε διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης και την
παραγωγή τεράστιου αριθμού βοηθών, που είναι πολλαπλάσιες των απαιτήσεων σε
δυναμικό προσωπικό αυτής της ειδικότητας. Ο Π.Σ.Φ. ζήτησε να έχει λόγο στην οργάνωση
τέτοιων προγραμμάτων σπουδών και θα καταθέσει υπόμνημα με τις θέσεις του.
4. Ζητήθηκε η παρουσία εκπροσώπου/-ων του Π.Σ.Φ. στην Επιτροπή που θα
δημιουργηθεί για την εκπόνηση των νέων Προγραμμάτων Σπουδών και συγγραφή
νέων βιβλίων για τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.), ώστε με την ιδιότητα του
κοινωνικού εταίρου και του συμβούλου της Πολιτείας (Ν.Π.Δ.Δ.) να κατατεθούν οι
προτάσεις και οι παρατηρήσεις του Συλλόγου.
Η κα Τζούφη αποδέχθηκε το προαναφερθέν αίτημα.
5. Τέθηκε για άλλη μια φορά η αντίθεσή του Π.Σ.Φ. στην πρόβλεψη περιορισμένου
αριθμού θέσεων φυσικοθεραπευτών στην ειδική αγωγή (στον τομέα της
εκπαίδευσης) και ζητήθηκε η αύξησή τους για την κάλυψη των αναγκών.
Η κα Τζούφη ανέφερε, ότι θα εξετάσει το παραπάνω αίτημα.
6. Στον Ενιαίο Κανονισμό Λειτουργίας των Κέντρων Εκπαίδευσης και
Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), πρώην Κ.Ε.Δ.Δ.Υ., που εκδόθηκε στα
πλαίσια του ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
περιγράφονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του φυσικοθεραπευτή (άρθρο
21). Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση οι αναφορές περί των αρμοδιοτήτων της
πρόληψης, αξιολόγησης, εισήγησης πλαισίου παρέμβασης και συμβουλευτικής σε
θέματα αντιμετώπισης των κινητικών δυσκολιών των μαθητών, καθώς και η
αναφορά για τη συμμετοχή και τον ρόλο των φυσικοθεραπευτών και στα γενικά
σχολεία. Τέλος, θετική είναι και η αναφορά για ύπαρξη εργαστηρίου
φυσικοθεραπείας στα Κ.Ε.Σ.Υ., όπου ο φυσικοθεραπευτής παρέχει τις ειδικές
υπηρεσίες.
Ζητήθηκε η άμεση και ολοκληρωμένη εφαρμογή των παραπάνω στις δομές ειδικής
αγωγής και εκπαίδευσης, ώστε να αναδειχθεί ο ρόλος της φυσικοθεραπείας και να
επιτευχθεί η άμεση κάλυψη των θέσεων φυσικοθεραπευτών στις προσεχείς προσλήψεις
του Υπουργείου. Τέλος, κατατέθηκε πρόταση του Π.Σ.Φ. για πρόβλεψη φυσικοθεραπευτή
σε κάθε Κ.Ε.Σ.Υ.
Η κα Τζούφη ανέφερε, ότι επικείμενος στόχος του Υπουργείου είναι η άρτια στελέχωση των
ΚΕΣΥ.

7. Αναφέρθηκε το ζήτημα της μη δυνατότητας αναγνώρισης προϋπηρεσίας σε
τριτοβάθμια ιδρύματα, για τη μοριοδότηση προσλήψεων εκπαιδευτικών στην
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η απόφαση για αναγνώριση προϋπηρεσίας μόνο
στους αναπληρωτές –ωρομίσθιους πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, αποτελεί αδιανόητη τακτική και ζητήθηκε η διόρθωσή της.
Η Υφυπουργός ανέφερε ότι το παραπάνω ζήτημα τέθηκε σε ευρεία σύσκεψη στο Υπουργείο
και η νομική άποψη συγκλίνει στην μη δυνατότητα αναγνώρισης προϋπηρεσίας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, γιατί δεν υπάρχει ανοιχτή διαδικασία με την έννοια της ευρύτητας
των προκηρύξεων αυτού του τύπου.
8. Τέθηκε στην Υφυπουργό το θέμα της Μαθητείας και η σωστή εφαρμογή της στους
χώρους όπου πραγματοποιείται.
Σε επόμενη συνεδρίαση του Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. θα συζητηθεί η στήριξη της μαθητείας από τον
Σύλλογο, για τη λήψη σχετικής απόφασης.
9. Τέλος, αναφέρθηκαν στην κα Τζούφη ζητήματα παροχής υπηρεσιών υγείας σε
δικαιούχους ειδικής αγωγής (ιδιαίτερα λόγω της ειδίκευσής της ως
Παιδονευρολόγος). Οι ρυθμίσεις που έχουν προβλεφθεί με τον νέο ΕΚΠΥ του
ΕΟΠΥΥ και αφορούν τη συνταγογράφηση και την παροχή υπηρεσιών ειδικής
αγωγής θεωρούνται ανεπαρκείς. Αναφέρθηκε η πρόβλεψη για λήψη γνωμάτευσης
κάθε 4 μήνες και επανεξέταση των δικαιούχων, η δυνατότητα συνταγογράφησης
από ιδιώτες ιατρούς, καθώς και η μη πρόβλεψη συνταγογράφησης (σε περίπτωση
έλλειψης) από Δ/ντες Παιδιάτρους Κρατικών Νοσοκομείων.
Όλα τα προαναφερόμενα αναγκάζουν τους γονείς σε επιπρόσθετα και υπέρογκα έξοδα, με
αποτέλεσμα τα παιδιά τους να στερούνται πολύτιμες υπηρεσίες για την αποκατάσταση
της υγείας τους.
Επίσης, η δυνατότητα συνταγογράφησης από ιδιώτες ιατρούς, οι οποίοι συνεργάζονται με
"κέντρα ειδικών θεραπειών", (σημειώνεται ότι δεν υπάρχει σχετικό θεσμικό πλαίσιο
λειτουργίας αυτών), εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε υπερσυνταγογράφηση και
κατασπατάληση πολύτιμων πόρων.
Η κα Τζούφη συμμετέχοντας στις συσκέψεις του Υπουργείου Υγείας ως σύμβουλος επί του
θέματος ανέφερε ότι, ο ΕΟΠΥΥ θα προχωρήσει σε πιστοποίηση όλων των ιδιωτών με
δικαίωμα συνταγογράφησης και η Κυβέρνηση επιφυλάσσεται στην επανεξέταση των
ζητημάτων που επιβαρύνουν τους ασφαλισμένους.

Προτάσεις του Π.Σ.Φ επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Υγείας για τις Ιδιωτικές
Κλινικές στην Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής

Kατά την ακρόαση φορέων στην Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής,

που πραγματοποιήθηκε μέσα στο Φερβουάριο, παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ.
Πέτρος Λυμπερίδης και ο Α΄ Αντιπρόεδρος του Π.Σ.Φ Σπύρος Ρουμελιώτης οι οποίοι
κατέθεσαν τις παρατηρήσεις του Π.Σ.Φ. επί του σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Υγείας ‘’
Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και
λοιπές διατάξεις’’.
Στο σχέδιο Νόμου περιέχονται και οι τρεις Νομοθετικές προτάσεις του Π.Σ.Φ. οι οποίες
έγιναν αποδεκτές από το Υπουργείο Υγείας και ενσωματώθηκαν στο σχέδιο Νόμου.
1. Άρθρο 118-Αντιποίηση φυσικοθεραπευτικού επαγγέλματος
2. Άρθρο 119-Αρμοδιότητες του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.)
σε θέματα επαγγελματικής επιμόρφωσης των φυσιοθεραπευτών - Ινστιτούτο
Επιστημονικών Θεμάτων του Π.Σ.Φ.
3. Άρθρο 120-Μητρώο εργαστηρίων φυσικοθεραπείας - προϋποθέσεις νόμιμης
λειτουργίας.
Παράλληλα οι εκπρόσωποι του Π.Σ.Φ. κατέθεσαν τις θέσεις του Π.Σ.Φ για τα άρθρα του
σχεδίου Νόμου που αφορούν τις ιδιωτικές κλινικές εκφράζοντας την αντίθεση του Π.Σ.Φ.
στην "σαλαμοποίηση" του επαγγέλματος με τις προβλέψεις του σχεδίου Νόμου. Κατά την
τοποθέτηση του ο Α΄ Αντιπρόεδρος του Π.Σ.Φ Σπύρος Ρουμελιώτης ήταν ιδιαίτερα οξύς
(https://www.youtube.com/watch?v=3qVHHOf2YmY)
Όσον αφορά τα τρία άρθρα που προέκυψαν από τις προτάσεις του Π.Σ.Φ. κρίνονται
ιδιαιτέρως θετικά για τον κλάδο διότι θέτουν ένα αυστηρό πλαίσιο για την αντιποίηση του
επαγγέλματος (άρθρο 118), θέτουν ουσιαστικά και οριστικά τους ορθούς κανόνες
λειτουργίας του επαγγελματικού χώρου του φυσικοθεραπευτή (άρθρο 119) και με το
άρθρο 120 ο Π.Σ.Φ. αποκτά έναν σαφή και ουσιαστικό ρόλο στα ζητήματα της
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης προς όφελος της συνεχούς επιστημονικής εξέλιξης και
κατάρτισης των φυσικοθεραπευτών, για την συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών υγείας στο κοινωνικό σύνολο.
Για τα υπόλοιπα άρθρα του σχεδίου Νόμου έγιναν ουσιαστικές παρατηρήσεις για τον ρόλο
του φυσικοθεραπευτή στην παρηγορητική φροντίδα και για την χορήγηση του επιδόματος
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στου φυσικοθεραπευτές του Δημόσιου Τομέα.
Με την ευκαιρία της παρουσίας των εκπροσώπων του Π.Σ.Φ τέθηκαν και επείγοντα
ζητήματα ΕΟΠΥΥ (https://www.youtube.com/watch?v=qJaWM86MeGU)
Ο Π.Σ.Φ. κατέθεσε το παρακάτω υπόμνημα στην Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
της Βουλής.
ΘΕΜΑ: «Κατάθεση των προτάσεων του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών για το
σχέδιο Νόμου-Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών,
Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών
και λοιπές διατάξεις».

Κύριοι Βουλευτές,

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.-ΝΠΔΔ), συσταθείς δυνάμει των
διατάξεων του Νόμου 3599/2007, 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 8.500 φυσικοθεραπευτές, που εργάζονται με
οποιαδήποτε εργασιακή σχέση σε όλη την Ελλάδα.
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.
Ως εκ τούτου ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών προτείνει τα κάτωθι:
1. Εκκινούμε με αφορμή το άρθρο 101- Καθορισμός Επιδόματος Ανθυγιεινής

Εργασίας, όπου διευρύνονται οι δικαιούχοι του συγκεκριμένου επιδόματος.
Οι φυσικοθεραπευτές εργαζόμενοι στις Δημόσιες Δομές Υγείας και Πρόνοιας ασκούν
καθήκοντα σε περιβάλλον που αποτελεί τον ορισμό του επικινδύνου και ανθυγιεινού και
έρχονται σε άμεση επαφή με τους ασθενείς, αφού έτσι επιτάσσει το καθήκον τους και
έπρεπε να λαμβάνουν ήδη το επίδομα.
Οι φυσικοθεραπευτές μέχρι το 2012 λάμβαναν το Νοσοκομειακό επίδομα. Σήμερα, το
λαμβάνουν οι εργαζόμενοι στις ιδιωτικές κλινικές και η διεκδίκηση του επιδόματος έχει
χαρακτηριστεί ως δίκαιο αίτημα, από όλους τους Υπουργούς Υγείας.
Το δίκαιο αίτημα πρέπει να γίνει πράξη και να σταματήσει αυτή η κατάφορη αδικία.
Προτείνουμε στο άρθρο 101 να προστεθεί στο τέλος της παραγράφου «…καθώς και οι
φυσικοθεραπευτές εργαζόμενοι στις Δημόσιες Δομές Υγείας και Πρόνοιας».
2. Σημαντικός είναι ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή στην παρηγορητική φροντίδα.
Οι φυσικοθεραπευτές με την επιστημονική κατάρτιση τους υποστηρίζουν τους ασθενείς
σε όλα τα στάδια της νόσου από το οξύ μέχρι το τελικό, προσφέροντας και στις 4 φάσεις
φροντίδας κατά Dietz: Πρόληψη, αποκατάσταση, υποστήριξη και καταπράυνση.
Στη φάση της πρόληψης, τονίζουν την έγκαιρη παρέμβαση και την εκπαίδευση για την
πρόληψη ή την επιβράδυνση των επιπτώσεών της.
Στην φάση της αποκατάστασης, για τη διατήρηση της λειτουργικής ανεξαρτησίας και την

παραγωγικότητα στο χώρο εργασίας.
Στην υποστηρικτική φάση, το επίκεντρο είναι οι δραστηριότητες αυτοφροντίδας.
Στην παρηγορητική φάση, ο πρωταρχικός στόχος είναι η ανακούφιση από τον πόνο αλλά
και η διατήρηση της ανεξαρτησίας του στο μέγιστο βαθμό και η υποστήριξη της
οικογένειας στην παροχή βοήθειας στον ασθενή.

Η φυσικοθεραπεία είναι δικαιωματικά μια παρέμβαση βασισμένη σε ενδείξεις (evidencebased) που προάγει την ποιοτική φροντίδα και διευκολύνει την πορεία των ασθενών με
προχωρημένη νόσο για μια ειρηνική ζωή μέχρι το θάνατό τους.
Εξάλλου, στις προβλέψεις για τις Μονάδες Παρηγορητικής Φροντίδας, προβλέπεται ο
ρόλος και η παρουσία φυσικοθεραπευτή.
Προτείνουμε στο Εθνικό Ινστιτούτο Νεοπλασιών τον ενεργό ρόλο των
φυσικοθεραπευτών και πρόβλεψη στο άρθρο 72 «Επιστημονικό Συμβούλιο» συμμετοχή
ενός φυσικοθεραπευτή:

«…ι) έναν φυσικοθεραπευτή με εμπειρία στην παρηγορητική φροντίδα ή ογκολογία, που θα
προτείνεται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών.»
Επίσης προτείνουμε στο Άρθρο 74 «Προσωπικό»:

«…λδ) Δύο θέσεις ΤΕ φυσικοθεραπευτών.»
3. Στο άρθρο 119- Αντιποίηση φυσικοθεραπευτικού επαγγέλματος, θεωρούμε ότι οι
ποινές θα πρέπει να επιβάλλονται ανεξάρτητα από την προσπόριση περιουσιακού
οφέλους, καθώς η άσκηση νομοθετικού ρυθμιζόμενου επαγγέλματος υγείας όπως
αυτό του φυσικοθεραπευτή, χωρίς τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, αποτελεί
κίνδυνο για την δημόσια υγεία, άσχετα αν ο ασκών αποκομίζει κέρδος.
Προτείνουμε στην παράγραφο 2 του άρθρου 118 την παρακάτω διατύπωση:

«...Κάθε πρόσωπο, το οποίο, χωρίς να διαθέτει τα προβλεπόμενα για την άσκηση της
φυσικοθεραπείας προσόντα, με σκοπό να προσπορίσει στο ίδιο ή σε τρίτον παράνομο
περιουσιακό όφελος, εκτελεί πράξεις αρμοδιότητας φυσικοθεραπευτή ή διαφημίζει, με
οποιονδήποτε τρόπο, την από το ίδιο εκτέλεση φυσικοθεραπευτικών πράξεων τιμωρείται
με τις ποινές της παρ. 1.»
4. Όσον αφορά το άρθρο 119 «Αρμοδιότητες του Πανελλήνιου Συλλόγου
Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) σε θέματα επαγγελματικής επιμόρφωσης των
φυσιοθεραπευτών - Ινστιτούτο Επιστημονικών Θεμάτων του Π.Σ.Φ.»
Κρίνεται εξαιρετικά χρήσιμη η εισαγωγή στην έννομη τάξη των παραπάνω διατάξεων, με
τις οποίες ο Π.Σ.Φ. θα αποκτά έναν σαφή και ουσιαστικό ρόλο στα ζητήματα της
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης προς όφελος της συνεχούς επιστημονικής εξέλιξης και
κατάρτισης των φυσικοθεραπευτών, για την συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών υγείας στο κοινωνικό σύνολο.

5. Όσον αφορά το άρθρο 120- «Μητρώο εργαστηρίων φυσικοθεραπείας προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας»:
Το μέτρο αυτό θα διευκολύνει την οργάνωση της παροχής των φυσικοθεραπευτικών
υπηρεσιών, συμβάλλοντας στον ευχερή σχεδιασμό μιας αποτελεσματικής στρατηγικής,
ιδίως στον χώρο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Πέραν τούτου, η δημιουργία μητρώου εργαστηρίων θα συμβάλει με αποφασιστικό τρόπο
και στην πάταξη φαινομένων αντιποίησης του φυσικοθεραπευτικού επαγγέλματος, που
παρατηρούνται ολοένα και πιο συχνά και θα θέσει ουσιαστικά και οριστικά τους ορθούς
κανόνες λειτουργίας του επαγγελματικού χώρου του φυσικοθεραπευτή.
6. Όσον αφορά τις ρυθμίσεις για τις ιδιωτικές Κλινικές, πλήθος ρυθμίσεων είναι εκτός
του μέχρι τώρα κανονιστικού πλαισίου και έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις για τον
πραγματικό σκοπό των ρυθμίσεων αυτών.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η λέξη «φυσικοθεραπεία», σαν επιστήμη και σαν παροχή δεν
υπάρχει σε κανένα σημείο του Σχεδίου ή των παραρτημάτων.
Υπάρχει αναφορά στο παράρτημα του νομοσχεδίου για Τμήμα Φυσικής Ιατρικής –
Αποκατάστασης, το οποίο και θα μπορεί να ασχολείται με εσωτερικούς ή εξωτερικούς
ασθενείς, στο οποία σύμφωνα με το Παράρτημα Β΄ «Τεχνικές προδιαγραφές επιμέρους
τμημάτων»
περιλαμβάνονται
τα
τμήματα,
Κινησιοθεραπείας,
Υδροθεραπείας, Ηλεκτροθεραπείας.
Όπως είναι γνωστό και σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία που διέπει το επάγγελμα του
φυσικοθεραπευτή, τα παραπάνω τρία «τμήματα» αποτελούν επιστημονικό και
επαγγελματικό αντικείμενο της επιστήμης της Φυσικοθεραπείας, τα οποία φυσικά και
περιλαμβάνονται στα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας των Α.Ε.Ι.
Συνεχίζοντας την ανάγνωση, γίνεται αντιληπτό πως η αναφορά εξειδικεύεται ακόμα
περισσότερο σε πράξεις αρμοδιότητας φυσικοθεραπευτή, όπως πισίνα, υδρομασάζ,
παραφίνες και επιθέματα, ατομικής και ομαδικής κινησιοθεραπείας, ηλεκτροθεραπείας,
μασάζ κ.α.
Επιχειρείται μια «σαλαμοποίηση» της φυσικοθεραπείας μέσω της κατάτμησης του
επαγγέλματος και της επινόησης τμημάτων, τα οποία αποτελούν νομοθετικά
κατοχυρωμένες πράξεις φυσικοθεραπευτή, με αποτέλεσμα όλο το εγχείρημα να αποβαίνει
εις βάρος της Δημόσιας Υγείας.
Για τις τεχνικές προδιαγραφές των Ψυχιατρικών Κλινικών, (Παράρτημα Β΄, Ενότητα Γ΄),
θεωρούμε λανθασμένο τον ορισμό χώρου Αίθουσας Γυμναστικής για τους χώρους
εσωτερικών ασθενών που παρακολουθούν πρόγραμμα θεραπευτικής αγωγής.
Ο σχετικός χώρος πρέπει να ονομαστεί Αίθουσα Θεραπευτικής Γυμναστικής και θα είναι ο
χώρος που ο φυσικοθεραπευτής/-τρια θα παρέχει τις φυσικοθεραπευτικές υπηρεσίες
στους ασθενείς των παραπάνω κλινικών. Η θεραπευτική γυμναστική είναι νομοθετικά
κατοχυρωμένο επιστημονικό και επαγγελματικό αντικείμενο των φυσικοθεραπευτών.

Κατά τη διαβούλευση του νομοσχέδιου, μέσα στο παράρτημα προβλεπόταν αναλογία
φυσικοθεραπευτών ανά κλίνες σε διάφορες μονάδες και τμήματα των κλινικών.
Η αναλογία κακώς έχει αφαιρεθεί, καθώς διασφάλιζε την ορθή και ποιοτική λειτουργία της
κλινικής.
Η πρόταση του Π.Σ.Φ. είναι η μετονομασία στο Σχέδιο Νόμου σε «Τμήματα
Φυσικοθεραπείας» με προϊστάμενο Τμήματος και επιστημονικά υπεύθυνο
φυσικοθεραπευτή και προδιαγραφές όμοιες με αυτές που αναφέρονται στα Παραρτήματα
του Σχεδίου Νόμου για τα Τμήματα Φυσικής Ιατρικής – Αποκατάστασης εξωτερικών
ασθενών, καθώς οι προτεινόμενες δομές στο σχέδιο Νόμου έπρεπε να εναρμονίζονται με
τα προβλεπόμενα για τα Δημόσια Νοσοκομεία.
7. Όσον αφορά τα ζητήματα ΕΟΠΥΥ, θα θέλαμε να σας θέσουμε τα παρακάτω:
Α. Ο προϋπολογισμός των 68 + 2 εκατ. ευρώ, θεωρείται πολύ μικρός καθώς η
συνολική πραγματική δαπάνη αγγίζει τα 92 εκατ. ευρώ, γεγονός που σημαίνει
επιβάρυνση στον συμβεβλημένο φυσικοθεραπευτή κατά 37% rebate & claw back.
Είναι αυτονόητο λοιπόν ότι θα πρέπει να ενισχυθεί.
Β. Η δαπάνη για τους Ευρωπαίους ασφαλισμένους των ετών 2012-2015 ύψους 50
εκατ. ευρώ, που αποφασίστηκε ότι θα επιχορηγήσει τις επιμέρους κατηγορίες
παρόχων, μεταξύ των οποίων και τον κωδικό της φυσικοθεραπείας για το έτος
2018, πληροφορούμαστε ότι δεν θα κατανεμηθεί στον κωδικό φυσικοθεραπείας
προκειμένου να μειώσει τις επιβαρύνσεις των επιστροφών.
Γνωρίζουμε με κάθε βεβαιότητα ότι αρκετοί ασφαλισμένοι δικαιούχοι Ευρωπαϊκής
κάρτας είχαν υποβληθεί σε φυσικοθεραπεία και πρέπει το αντίστοιχο ποσό να
κατανεμηθεί και να ενισχύσει τον κωδικό φυσικοθεραπείας.
Γ. Με τον νέο ΕΚΠΥ προβλέπεται συμμετοχή των ασφαλισμένων 10% σε κάποιες
παθήσεις από 1/1/2018. Η μη έγκαιρη ενσωμάτωση της συμμετοχής από τις
αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, είχε ως αποτέλεσμα την έκδοση των
παραπεμπτικών/γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας χωρίς συμμετοχή για ορισμένο
χρονικό διάστημα.
Αυτό θεωρητικά επιβαρύνει τον προϋπολογισμό, καθώς ο ΕΟΠΥΥ θα κληθεί να
καταβάλλει τα επιπλέον ποσά. Όμως αυτή η επιπλέον καταβολή στην ουσία μηδενίζεται,
καθώς στο τέλος η οποιαδήποτε υπέρβαση επιβαρύνει τον πάροχο με επιπλέον claw back.

Θέματα ΕΟΠΥΥ

Πληρωμή Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ., Πέτρος Λυμπερίδης επισκέφθηκε τον ΕΟΠΥΥ προκειμένου να
διευθετηθεί το ζήτημα της πληρωμής του Νοεμβρίου που ως γνωστόν χρειάστηκε
νομοθετική ρύθμιση για την καταβολή του.
https://psf.org.gr/video_det.php?id=5839
Όσον αφορά τον Δεκέμβριο θα προχωρήσει η εκκαθάριση του αμέσως μετά την
διευθέτηση του Νοεμβρίου προκειμένου να μην υπάρξει κενό στις πληρωμές .

Εκκαθάριση και καταβολή του μηνός Νοεμβρίου 2018

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον ΕΟΠΥΥ, υπήρχε νομικό ζήτημα σχετικά με την
ενσωμάτωση της συμμετοχής του ασφαλισμένου στο σύστημα συνταγογράφησης, από
1/11/2018 (όπως προβλέπεται από τον νέο ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ)
Επειδή προκαλείται επιπλέον επιβάρυνση στον Οργανισμό, απαιτήθηκε έκδοση
νομοθετικής ρύθμισης, η οποία θα κατατεθεί στο επικείμενο σχέδιο νόμου του
Υπουργείου Υγείας, το οποίο βρίσκεται υπό συζήτηση στη Βουλή.
Ο Π.Σ.Φ. παρευρέθηκε στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων
όπου κατέθεσε την άποψή του, βάσει της οποίας δεν θα δημιουργηθεί καμία επιπλέον
επιβάρυνση για τον ΕΟΠΥΥ, δεδομένου ότι δυστυχώς η υπέρβαση της δαπάνης επιβαρύνει
τους παρόχους μέσω του clawback.
Επίσης, ο Π.Σ.Φ. ήδη έχει απαιτήσει από τον ΕΟΠΥΥ την άμεση εκκαθάριση και του μηνός
Δεκεμβρίου και την καταβολή των δύο (2) μηνών εντός του Μαρτίου.

Έναρξη εφαρμογής ηλεκτρονικής γνωμάτευσης ειδικών θεραπειών παιδιών-εφήβων
Η ηλεκτρονική εφαρμογή της έκδοσης γνωματεύσεων ειδικών θεραπειών για παιδιά και
εφήβους βρίσκεται πλέον σε παραγωγική λειτουργία και έτσι από τα τέλη του
προηγούμενου μήνα η έκδοση γνωματεύσεων διενεργείται μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος του ΕΟΠΥΥ.

Οδηγίες του ΕΟΠΥΥ για διαχείριση των αιτημάτων και γνωματεύσεων για τη χορήγηση
Ειδικών Θεραπειών (άρθρο 45 του ΕΚΠΥ)
Ακολουθεί link, που αφορά έγγραφο από την Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης και Σχεδιασμού του
ΕΟΠΥΥ, στο οποίο περιγράφονται λεπτομερώς οι οδηγίες για την διαχείριση των αιτημάτων και των
γνωματεύσεων για τη χορήγηση ειδικών θεραπειών.

https://www.psf.org.gr/psf-news-5844.htm

Γενική Ενημέρωση
Ενημέρωση για την λειτουργία ηλεκτρονικής διεύθυνσης στον Π.Σ.Φ. για θέματα ΕΟΠΥΥ
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) έχει δημιουργήσει συγκεκριμένη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία θα συγκεντρώνονται τα ερωτήματα
που αφορούν θέματα ΕΟΠΥΥ. Τα θέματα θα προωθούνται στον ΕΟΠΥΥ στις αρμόδιες
διευθύνσεις ΕΓΓΡΑΦΩΣ προκειμένου να υπάρχει επίλυση των επιμέρους προβλημάτων.
Οι πάροχοι που έχουν προσχωρήσει στην συλλογική σύμβαση θα πρέπει να τα
αποστέλλουν στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: eopyy@psf.org.gr

Υποχρέωση εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR)
Από πέρυσι τέθηκε σε εφαρμογή ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – ΓΚΠΔ
(GDPR – EE 679/2016/ της 27ης Απριλίου 2016). Ο κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς
όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
Ο Π.Σ.Φ. είχε εκδώσει σχετικές οδηγίες προς τα μέλη του https://www.psf.org.gr/psfnews-5355.htm.
Ο Π.Σ.Φ. σε συνεργασία με Νομικό γραφείο θα εκδώσει και θα αποστείλει αναλυτικές
οδηγίες στα μέλη του, για κάθε θέμα που αφορά την εφαρμογή του GDPR στους χώρους
εργασίας, τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης, πιθανά έντυπα που πρέπει να αποδέχονται και
να υπογράφουν οι ασθενείς κ.α.
Επειδή υπάρχουν συγκεκριμένες αναφορές από μέλη μας, σχετικά με οχλήσεις από
διάφορες εταιρείες προκειμένου να προσφέρουν συμβουλές και να συνεργαστούν μαζί
τους για την διασφάλιση της εφαρμογής του GDPR, συμβουλεύουμε τα μέλη μας να είναι
σε αναμονή, προκειμένου να αποφασίσουν αφού λάβουν τις ειδικές οδηγίες από το
Νομικό γραφείο που έχει αναλάβει σε συνεργασία με τον Π.Σ.Φ., να στείλει ειδικές
ενέργειες συμμόρφωσης.
Μέτρα προστασίας από την εποχική γρίπη

Με δεδομένο ότι, οι εργαζόμενοι φυσικοθεραπευτές στα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία
και τις ΜΕΘ, έρχονται σε καθημερινή επαφή, πρέπει να λαμβάνουν όλα τα προληπτικά
μέσα προστασίας (απολύμανση χεριών, χρήση ατομικών μέσων προστασίας, συνεχή
εκπαίδευση,
εμβολιασμός),
ώστε
να
μην
δημιουργηθούν
προϋποθέσεις
ενδονοσοκομειακής λοίμωξης. Έτσι προστατεύουν τους υπόλοιπους ασθενείς, τους
εαυτούς τους καθώς και το οικείο περιβάλλον τους.

Τα παραπάνω μέτρα προστασίας αφορούν και όσους συνάδελφους εργάζονται και σε κατ’
οίκον περιστατικά. Μπορείτε να ενημερωθείτε από τα κάτωθι link για τα ενδεδειγμένα
μέτρα προφύλαξή σας.
https://keelpno.gr/wp-content/uploads/2019/01/5.2019-Flu-Week.pdf
https://keelpno.gr/wp-content/uploads/2019/01/gripi-201617_antigripikos_ep_ygeias.pdf

Οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης για την ανανέωση της
εγγραφής

Αφού καταβληθεί η συνδρομή και προκειμένου να υποβληθεί η υπεύθυνη δήλωση
πραγματικής άσκησης επαγγέλματος ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα αφού
διαπιστώσετε ότι έχει καταβληθεί η συνδρομή:
1. Αφού έχετε κάνει είσοδο (login) στη περιοχή μελών, στο δεξί τμήμα του menu επιλογών
επιλέξτε «Βεβαίωση - Υπεύθυνη δήλωση (Ν.3599/2007)» και στη συνέχεια θα εμφανιστεί
το παρακάτω μήνυμα:

2. Πατώντας στο πεδίο «εκκρεμεί υπεύθυνη δήλωση 2019», εμφανίζεται ο παρακάτω
πίνακας

3. Θα πρέπει να «τσεκάρετε» τα κουτάκια ότι δεν έχουν τροποποιηθεί τα στοιχεία σας, ότι
έχετε διαβάσει τα επισυναπτόμενα και καθώς να αποδεχτείτε όλα αυτά που θα σας
εμφανίσει το παρακάτω μήνυμα

4. Πατώντας ΟΚ η διαδικασία υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης έχει ολοκληρωθεί.
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Νόμου 3599/2007, κάθε μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου
Φυσικοθεραπευτών πρέπει να ανανεώνει την εγγραφή του ως το τέλος Φεβρουαρίου
κάθε έτους.
Για την ανανέωση της εγγραφής απαιτείται η καταβολή της ετήσιας συνδρομής (60€ και
αντίστοιχα 30€ για τους άνεργους και τους πολύτεκνους-με την κατάθεση των
αντίστοιχων δικαιολογητικών) και η κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης πραγματικής
άσκησης του επαγγέλματος, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά (μέσω της προσωπικής
καρτέλας μέλους) ή σε πρωτότυπη μορφή με το γνήσιο της υπογραφής. Επισημαίνεται ότι
η ανανέωση της εγγραφής στον Π.Σ.Φ. είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την δυνατότητα
άσκησης του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή στην Ελληνική επικράτεια με
οποιαδήποτε εργασιακή σχέση, σε οποιοδήποτε φορέα. (Ελευθεροεπαγγελματίες,
Δημόσιοι Υπάλληλοι, Ιδιωτικοί Υπάλληλοι, εργαζόμενοι στην εκπαίδευση κάθε βαθμίδας
κλπ)
Η υποβολή εκπρόθεσμης ή ανειλικρινούς δήλωσης αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα (παρ.

3, άρθρο 4, Ν. 3599/2007).
Παρακαλούνται τα μέλη να προτιμούν της πληρωμή μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ (ebanking), καθώς αυτή η διαδικασία μειώνει τον διοικητικό φόρτο των Διοικουσών
Επιτροπών των Περιφερειακών Τμημάτων και η έκδοση της βεβαίωσής μέλους γίνεται
άμεσα.
Διαδικασία πληρωμής μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ


Πρώτα
γίνεται
η
είσοδος
https://www.psf.org.gr/login.php

μελών

στην

ιστοσελίδα

του

Π.Σ.Φ.:



Η ηλεκτρονική ειδοποίηση πληρωμής, με τον μοναδικό κωδικό πληρωμής
(RFxxxxxxx), είναι αναρτημένη στην καρτέλα του μητρώου σας (στο δεξί τμήμα του
menu επιλογών -> Συνδρομές - Οφειλές (κωδικοί πληρωμής, αποδείξεις).



Όταν υπάρχει οφειλή συνδρομής περισσότερων του ενός ετών απαιτείται
επικοινωνία με την Δ.Ε του Π.Τ. , στην περίπτωση που το μέλος επιθυμεί ρύθμιση
οφειλών. [https://psf.org.gr/psf-news-1260.htm ]



Ο κάθε κωδικός πληρωμής RFxxxx αναφέρεται σε συγκεκριμένο έτος και ποσό του
μέλους. Εφόσον εξοφληθεί η συγκεκριμένη οφειλή ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιηθεί
ξανά και οφείλετε να ενημερωθείτε και να εκτυπώσετε το ειδοποιητήριο με τον
κωδικό της κάθε οφειλής ξεχωριστά.

Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί από όλες τις Τράπεζες μέσω του συστήματος
ΔΙΑΣ, με χρέωση ανάλογα με την Τράπεζα από 0,30 ευρώ, ανά συνδρομή. Σας προτείνουμε
να πραγματοποιείτε πληρωμές μέσα από το περιβάλλον της τράπεζας (Web Banking),
χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης (browser) π.χ. firefox, chrome και όχι κάποια
εφαρμογή (application) κινητών όπου πιθανώς να είναι αδύνατη η πληρωμή .
Κατά τη διαδικασία πληρωμής με κωδικό μέσω WebBanking (περιβάλλον τράπεζας),


θα πρέπει να επιλέγετε ΠΛΗΡΩΜΕΣ



στη συνέχεια ως οργανισμό (ή κατηγορία πληρωμής) να επιλέγετε (ή να
αναζητάτε) τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.)



και τέλος να χρησιμοποιείτε τον μοναδικόκωδικό πληρωμής (RFxxxxx) του έτους
οφειλής

Η πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ εμφανίζεται στο μητρώο μέσα σε λίγα λεπτά και μετά την
εμφάνιση της στο μητρώο, το μέλος μπορεί να συμπληρώσει ηλεκτρονικά την υπεύθυνη
δήλωση πραγματικής άσκησης και έτσι έχει την δυνατότητα εκτύπωσης της βεβαίωσης
και της απόδειξης πληρωμής.
Διαδικασία κατά την είσοδο μελών στο μητρώο του Π.Σ.Φ
Μπορείτε να κάνετε είσοδο μελών από: http://psf.org.gr/ -> Είσοδος μελών,

Είτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα εισόδου: http://psf.org.gr/login,
Αν ξεχάσατε τον κωδικό (password) που είχατε ορίσει, υπάρχει η δυνατότητα υπενθύμισης,
με αυτοματοποιημένη αποστολή του password στο email που είχατε δηλώσει.
Στο μητρώο δίνεται η δυνατότητα αλλαγής-ενημέρωσης ορισμένων στοιχείων και
συγκεκριμένα τα πεδία με κίτρινο φόντο, εκτός των περιπτώσεων όπου έχει τροποποιηθεί
η κατηγορία της εργασίας π.χ. από ελεύθερος επαγγελματίας έχει γίνει πρόσληψη σε
κάποιο δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα ή από άνεργος σε ελεύθερος επαγγελματίας. Οι
αλλαγές στις παραπάνω περιπτώσεις γίνονται με την κατάθεση πρωτότυπης υπεύθυνης
δήλωσης με το γνήσιο υπογραφής προς το Περιφερειακό Τμήμα, στο οποίο ανήκετε για να
γίνει η τροποποίηση στο μητρώο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει όλα τα μέλη να ανεβάσουν φωτογραφία με συγκεκριμένες
προδιαγραφές για να μπορεί να εκτυπωθεί η ταυτότητα μέλους που φέρει την
φωτογραφία του μέλους και κωδικό QR-code για την αναγνώριση από ηλεκτρονικό
σύστημα επαλήθευσης των στοιχείων του μέλους.

Νέα Περιφερειακών Τμημάτων

Περιφερειακό Τμήμα Αττικής
Πρόσκληση σε Ημερίδα
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Η
Ελπίς» Ημερίδα με τον Τίτλο: «Λήπτες Υπηρεσιών και Επαγγελματίες Υγείας:
Ανάπτυξη Σχέσεων Σεβασμού και Αμοιβαίας Εμπιστοσύνης» στην οποία έλαβε μέρος ο
πρόεδρος του Π.Τ. Αττικής ως ομιλητής.
Η Ημερίδα στόχευε στην ανάπτυξη σχέσεων σεβασμού και αμοιβαίας εμπιστοσύνης μέσω:
o της διαδραστικής ενημέρωσης των πολιτών-ληπτών υπηρεσιών υγείας και
o της ταυτόχρονης επιμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας.
Στο κάτωθι link εμπεριέχονται και οι ομιλίες.
<https://www.google.com/maps/place/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA
%CF%8C+%CE%9D%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%
CE%AF%CE%BF+%CE%95%CE%BB%CF%80%CE%AF%CF%82/@37.9931587,23.7560
184,16z/data=!4m5!3m4!1s0x14a1a2acefc204a7:0x96c2b98f2f078b42!8m2!3d37.989>.

Έναρξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας

Πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής η επίσημη τελετή έναρξης του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας. Στην
εκδήλωση παρευρέθηκαν, φοιτητές και καθηγητές του προγράμματος καθώς και
εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου και του Δήμου Αιγάλεω.
Στην τελετή παρευρέθηκαν εκ μέρους του Π.Σ.Φ., ο Πρόεδρος του Κ.Δ.Σ., Π. Λυμπερίδης και
ο Αντιπρόεδρος Ιωάν. Μαρμαράς και από πλευράς του Π.Τ. Αττικής ο Πρόεδρος, Ελ.
Μπουρνουσούζης και η Γ. Γραμματέας Ευαγ. Κέντρου.

Eκπαίδευση ΕΚΑΒ

Άλλη μια εκπαίδευση, Φυσικοθεραπευτών, στα αντικείμενα της ΚΑΡΠΑ, αντιμετώπισης
τραύματος καθώς και παθολογικών περιστατικών, πραγματοποιήθηκε στην Κεντρική
Υπηρεσία του ΕΚΑΒ. Το ενδιαφέρον των μελών του Π.Τ. Αττικής ήταν πραγματικά
μεγάλο, όπως εξίσου υψηλό ήταν και το επίπεδο τους.
Η εκπαίδευση τους δε, θα συνεχιστεί προκειμένου να εξελιχθούν οι δεξιότητες τους πάνω
στο αντικείμενο της Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας, τόσο προς όφελος των
ασθενών τους, όσο και προς όφελος του κοινωνικού περίγυρου.

Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός 2018
Τη περυσινή χρονιά η Δ.Ε. του Π.Τ. Αττικής, υλοποίησε ένα σημαντικό τμήμα του
σχεδιασμού της, προωθώντας κινήσεις και παρεμβάσεις που στόχευαν στην εξυπηρέτηση
των μελών και την εξωστρέφεια του κλάδου για την επίτευξη μιας αξιοπρεπή παρουσίας.
Ακολουθεί μια συνοπτική αναφορά στις σημαντικότερες ενέργειες της Δ.Ε.
ΑΝΤΙΠΟΙΗΣΗ: Ένα σημαντικό θέμα που απασχόλησε τη ΔΕ. είναι η αντιποίηση του
επαγγέλματος. Μέσα στη θητεία της ΔΕ πολλές υποθέσεις παραπέμφθηκαν στην
περιφέρεια και στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Αφορούσαν πολίτες οι οποίοι

αυτοδιαφημίζονταν ως φυσικοθεραπευτές ενώ δεν διέθεταν τα απαιτούμενα προσόντα
(Βοηθοί , πρακτικοί –απόφοιτοι ΙΕΚ και Κολεγίων) .
ΘΕΣΜΙΚΑ. Υπήρξαν αυτοπρόσωπες παρεμβάσεις σε τοπικές διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ αλλά
και έγγραφες παρεμβάσεις στη Διοίκηση και στις περιφερειακές διευθύνσεις του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για καθυστερήσεις στις διαδικασίες εκκαθάρισης, ειδικά στην Κεντρική, Βόρεια
και Νότια Ελλάδα και στο πρώτο και στο δεύτερο εξάμηνο.
ΘΕΜΑΤΑ ΕΣΥ. Στο δεύτερο εξάμηνο απέστειλε έγγραφο και αίτημα συνάντησης για την
κάλυψη θέσεων αναπληρωτών Ε.Ε.Π.-Π.Ε.28 Φυσικοθεραπευτών της Δ.Ε. του Π.Τ. Αττικής
προς Π.Δ.Ε. Αττικής ̈ και απέστειλε Έγγραφο και αίτημα συνάντησης για την κάλυψη
θέσεων αναπληρωτών Ε.Ε.Π.-Π.Ε.28 Φυσικοθεραπευτών της Δ.Ε. του Π.Τ. Αττικής προς
Π.Δ.Ε. Αττικής-Β ́Φάση ̈
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ. Το Π.Τ. συμμετείχε με τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, στις
οκτώ Επιτροπές Ελέγχου εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας της Περιφέρειας Αττικής.
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Συμμετείχε σε όλες τις απεργιακές κινητοποιήσεις της
ΑΔΕΔΥ και της ΓΣΕΕ.
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει ασχοληθεί Χ με υποθέσεις
παράβασης του κώδικα δεοντολογίας και αφορούν συνάδελφους. Για τις χ υποθέσεις
συντάχθηκε κατηγορητήριο και οδηγήθηκαν σε ακροαματική διαδικασία. Πρέπει να
επισημανθεί πως εκκρεμούν χ προκαταρκτικές εξετάσεις, από τα πορίσματα των οποίων
θα εξαρτηθεί η σύνταξη κατηγορητηρίου και η παραπομπή των συναδέλφων ενώπιον του
Πειθαρχικού Συμβουλίου ή θα καταλήξουν στο αρχείο.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Η ΔΕ του ΠΤ οργάνωσε την Κυριακή 11 Μαρτίου πολυθεματική ημερίδα με θέμα
«Εξελίξεις και προοπτικές στη Φυσικοθεραπεία»
Το ΠΤ ολοκλήρωσε με επιτυχία κύκλο εκδηλώσεων στα 5 ΚΑΠΗ του Δήμου Νέας Σμύρνης
για θέματα πρόληψης πτώσεων, Ακράτειας και Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας και το β’
εξάμηνο
Το Π.Τ. συνδιοργάνωσε με τα επιστημονικά Τμήματα του Π.Σ.Φ. την ημερίδα για την
παγκόσμια ημέρα ατόμων με Αναπηρία στο ΠΑΔΑ
Εκπροσώπησε το Π.Τ σε ημερίδα της ΕΕΕΦ για την οστεοπόρωση και στην Ημερίδα του
Εργαστηρίου Μυοσκελετικής και Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.)
Συμμετείχε στην εκδήλωση ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ σε συνεργασία με
ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.
Συμμετείχε με ομιλία στο Ρευματολογικό Συνέδριο .
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Ένα πολύ σημαντικό θέμα ήταν και η οικονομική διαχείριση
του Π.Τ. Οι μοναδικοί πόροι του Π.Τ. είναι τα έσοδα από τις εγγραφές νέων μελών και τις
συνδρομές των τακτικών μελών. Σύμφωνα με την νομοθεσία και τις αποφάσεις του Κ.Δ.Σ
και της ΓΣΑ το Π.Τ δίνει στο Κ.Δ.Σ, το 75% των συνδρομών των μελών του. Τα
αποκλειστικά έξοδα του Π.Τ. αφορούν τη λειτουργία του και τις διάφορες εκδηλώσεις που
διοργανώνει (Παγκόσμια ημέρα, ταχυδρομικά έξοδα, συνέλευση αντιπροσώπων,
απομαγνητοφωνήσεις, σποτ για την αντιποίηση, έξοδα ταυτοτήτων κ.α).

Σεμινάριο πρώτων βοηθειών από το ΕΚΑΒ
Πραγματοποιήθηκε το πρώτο Σεμινάριο πρώτων βοηθειών από το ΕΚΑΒ σε συνεργασία με
το Π.Τ. Αττικής

Η παρουσίαση του σεμιναρίου έγινε από τους εκπαιδευτές (πληρώματα – διασώστες) του
τμήματος εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ. Το σεμινάριο είχαν την χαρά να παρακολουθήσουν 16
συνάδελφοι, φυσικοθεραπευτές, μέλη του Π.Τ. Αττικής.
Ακολούθησαν άλλα 2 τμήματα, 21-02-19 και 28-02-19, 24 και 8 ατόμων αντίστοιχα.
Πρόθεση της Δ.Ε. του Π.Τ. Αττικής είναι να πραγματοποιηθούν και νέα σεμινάρια, αφού το
ενδιαφέρον ξεπέρασε κάθε προσδοκία και αγκαλιάστηκε απ’ όλους.

Περιφερειακό Τμήμα Αχαΐας και Ηλείας
Εκπαιδευτικά προγράμματα Πρώτων Βοηθειών

Με επιτυχία υλοποιήθηκαν τα κάτωθι προγράμματα:
1. “ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ”
Πραγματοποιήθηκε από πιστοποιημένους Εκπαιδευτές του Γερμανικού Ερυθρού Σταυρού
και Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με ειδικότητα “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ και
CPR/AED” του Τμήματος Εκπαίδευσης του Τομέα Σαμαρειτών, Διασωστών και
Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
Οι εκπαιδευόμενοι μετά τη θεωρητική και πρακτική τους εξάσκηση, απέκτησαν
Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού το οποίο ισχύει για πέντε
χρόνια με πιστοποίηση ISO.
2. “ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΙΣΤΗ
(BLS/AED)”
Υλοποιήθηκε από πιστοποιημένους Εκπαιδευτές του Γερμανικού Ερυθρού Σταυρού και
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με ειδικότητα “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ και

CPR/AED” του Τμήματος Εκπαίδευσης του Τομέα Σαμαρειτών, Διασωστών και
Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
Το Πρόγραμμα παρέχει Πιστοποίηση, διεθνώς αναγνωρισμένη με διάρκεια ισχύος πέντε
(5) έτη.
Σε όλα τα Προγράμματα Εκπαίδευσης του Τομέα Σαμαρειτών, Διασωστών και
Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού εφαρμόζεται σύστημα διαχείρισης
ποιότητας ISO 9001:2008, το οποίο τελεί υπό τον έλεγχο του διεθνούς φορέα
πιστοποίησης ποιότητας Lloyd's Register LRQA.

Περιφερειακό Τμήμα Μεσσηνίας και Λακωνίας

Συμμετοχή σε Ημερίδα για την Ειδική Αγωγή.
Στην ενδιαφέρουσα Ημερίδα με θέμα: ’Καμία περικοπή στην Ειδική Αγωγή’’ συμμετείχε το
Π.Τ. Μεσσηνίας-Λακωνίας την οποία διοργάνωσαν οι Θεραπευτές Ειδικής Αγωγής
Μεσσηνίας.

Συνέντευξη Τύπου για τα θέματα της Ειδικής Αγωγής.

Τα προβλήματα που έχουν προκύψει με τον νέο τρόπο συνταγογράφησης των
παραπεμπτικών για την Ειδική Αγωγή, αλλά και άλλα ζητήματα, όπως η καθιέρωση
Voucher για την εξόφληση των θεραπειών αναλύθηκαν στην κοινή συνέντευξη τύπου που
πραγματοποίησε το Π.Τ. Μεσσηνίας-Λακωνίας μαζί με εκπροσώπους όλων των φορέων
των παρόχων της Ειδικής Αγωγής.
Το Π.Τ. εκπροσώπησε η Πρόεδρος κ. Βακκά Κέλλυ μαζί με την συνάδελφο κ. Γεωργανά
Βασιλική.

Κοπή Βασιλόπιτας του Π.Τ. στην Καλαμάτα
Μέσα σε εορταστικό κλίμα και με τις καλύτερες ευχές για μια δυνατή χρονιά το Δ.Ε. του
Π.Τ. Μεσσηνίας-Λακωνίας πραγματοποίησε την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του.

Περιφερειακό Τμήμα Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας και Γρεβενών
Κοπή Πίτας
Δύναμη, κουράγιο και επιτυχίες ευχήθηκαν ανά μεταξύ τους τα μέλη του Π.Τ. Κοζάνης,
Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών για τη νέα χρονιά, στο πλαίσιο της συνάντησης που
πραγματοποίησαν για την κοπή της πίτας τους.

Επιστημονικά θέματα

1ο Συνέδριο του Δικτύου Καταγμάτων Ευθραυστότητας
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στη Πάτρα το 1ο Συνέδριο του Ελληνικού Δικτύου
Καταγμάτων Ευθραυστότητας (FFN Gr) με τίτλο: «Γεφυρώνοντας το Κενό».
Ο συμβολικός αυτός τίτλος αποτυπώνει και το σκοπό του συνεδρίου, που ήταν η δημιουργία
εκείνων των προϋποθέσεων που επιτρέπουν μέσα από τη διεπιστημονική θεώρηση και στη βάση
της ανθρωποκεντρικής ολιστικής προσέγγισης να εξασφαλιστεί καλύτερη ποιότητα ζωής στους
ηλικιωμένους και τους φροντιστές τους. Εξίσου σημαντική είναι και η εξοικονόμηση πολύτιμων
πόρων, καθώς η αντιμετώπιση των καταγμάτων ισχίου απορροφά σε όλα τα Συστήματα Υγείας
τεράστια ποσά. Τα ποσά αυτά, αν τα κατάγματα ευθραυστότητας είχαν αποφευχθεί, θα έδιναν
την δυνατότητα επενδύσεων της Πολιτείας στην Παιδεία, την αντιμετώπιση της δημογραφικής
γήρανσης και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, που πρέπει να αποτελούν προτεραιότητες
για την κοινωνία μας.

Εκπαιδευτικά Θέματα

ΠΜΣ Ιατρικής Σχολής Αθηνών "Ρευματολογία- Μυοσκελετική Υγεία"

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοίνωσε τη
λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) διάρκειας 1½ έτους, το
οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην
«Ρευματολογία-Μυοσκελετική Υγεία» (MSc in Rheumatology - Musculoskeletal Health,
ΦΕΚ 3387B, 10/8/2018). .
Το πρόγραμμα άρχισε τον Φεβρουάριο του 2019 και περιλαμβάνει τρία (3) διδακτικά εξάμηνα
για την ολοκλήρωση του Δ.Μ.Σ.
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κατόπιν επιλογής:
- κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Ιατρικής και άλλων τμημάτων
συναφούς γνωστικού αντικειμένου (Επιστημών Υγείας, Νοσηλευτικής) ΑΕΙ της ημεδαπής ή
ομοταγών (αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ) ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
- απόφοιτοι Τμημάτων Νοσηλευτικής, Φυσικοθεραπείας και λοιπών Επιστημών Υγείας ΤΕΙ της
ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.
Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι 40 ανά έτος εισαγωγής κατ’ ανώτατο όριο. Η εγγραφή στο
ΠΜΣ συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται
σε 1.000 Ευρώ
Η επιλογή γίνεται σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο εξετάζονται οι φάκελοι των
υποψηφίων και στη συνέχεια όσοι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις θα κληθούν για
προφορική συνέντευξη από την ειδική Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΕΕΜΦ).
Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:










Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 30%
Συστατικές επιστολές σε ποσοστό 20%
Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 20%
Μέσος όρος βαθμολογίας σε τρία προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικό
αντικείμενο του ΠΜΣ σε ποσοστό 5%
Επίδοση σε Διπλωματική εργασία (όπου αυτή προβλέπεται στον Α΄ κύκλο σπουδών) σε
ποσοστό 5%
Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας σε ποσοστό 5%
Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών σε ποσοστό 5%
Ερευνητική δραστηριότητα σε ποσοστό 5%
Δημοσιεύσεις σε ποσοστό 5%

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Λ. Αλεξάνδρας 34 – Τ.Κ. 11473 Αθήνα
Τηλ: 210-8213905, 210-8213334
e-mail: ppta@otenet.gr

