
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 

  

 

 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ 

ΝΕΑ 
Μάιος 2021 

 



 

 

1 

Περιεχόμενα 

Νέα Πρώτης Γραμμής ........................................................................................................................... 3 

Συνάντηση του Προέδρου του Π.Σ.Φ. με τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, κο Γιώργο Κώτσηρα για 

θέματα αρμοδιότητάς του ................................................................................................................. 3 

Συνάντηση με ΠΣΦ τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κο Θεόδωρο Σκυλακάκη, Πέμπτη 27 

Μαΐου 2021 ........................................................................................................................................ 4 

Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΠΣΦ με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κο 

Νικόλαο Ταγαρά και τον Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος, κο Ευθύμιο Μπακογιάννη ................. 5 

Συνάντηση με ΠΣΦ τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κο Θεόδωρο Σκυλακάκη, Πέμπτη 27 

Μαΐου 2021 ........................................................................................................................................ 6 

Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΠΣΦ με τον Γ.Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της 

Φτώχειας -Υπουργείου Εργασίας, κ. Γιώργο Σταμάτη ..................................................................... 7 

Απάντηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας σε ερώτημα του βουλευτή Πέλλας, κ. 

Βασίλειου Βασιλειάδη (Ν.Δ.), σχετικά με τον χαρακτηρισμό των Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας 8 

Συνάντηση αντιπροσωπείας του Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κο 

Κυριάκο Πιερρακάκη......................................................................................................................... 8 

ΕΟΠΥΥ ................................................................................................................................................. 10 

Έντονη δυσαρέσκεια των Φυσικοθεραπευτών για την απόφαση του ΕΟΠΥΥ για μείωση του 

προϋπολογισμού για τη φυσικοθεραπεία κατά 2.000.000 ευρώ το 2021. Κατακόρυφα αυξημένες 

οι ανάγκες το 2021 για φυσικοθεραπεία ασθενών που αναρρώνουν από την COVID-19 ............... 10 

Ανακοίνωση παράτασης υποβολών EΔΑΠΥ για τον μήνα 04/2021 .................................................. 11 

Εντολή Οριστικοποίησης Φεβρουαρίου 2021 ................................................................................. 12 

Ενημέρωση για το ύψος της κατατεθειμένης δαπάνης Ιανουαρίου-Μαρτίου 2021 ........................ 12 

Ενημέρωση σχετικά με την υποχρεωτικότητα συμπλήρωσης προσωπικής διεύθυνσης 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) κατά τη συνταγογράφηση γνωμάτευσης φυσικοθεραπείας 12 

Νέος Κορωνοϊός-COVID-19 .................................................................................................................. 13 

Δύο self tests από τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 για όλους τους εργαζόμενους-Δελτίο Τύπου από τη 

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ...................................................................................... 13 

Ένταξη των φυσικοθεραπευτών έως 29 ετών στους δικαιούχους εμβολιασμού έναντι του Covid-

19 ..................................................................................................................................................... 14 

Άνοιγμα της πλατφόρμας εμβολιασμού των φυσικοθεραπευτών ηλικίας έως 29 ετών (αιτήσεις 

από 8 -16 Μαΐου 2021) ..................................................................................................................... 14 

Γενική Ενημέρωση .............................................................................................................................. 15 

Νέο ΚΕΔΙΒΙΜ από το ΠΑΔΑ - ενημέρωση........................................................................................ 15 

Εκπαιδευτικό Course Αντιμετώπισης Λεμφοιδήματος κατά τη διάρκεια του 28ου Λεμφολογικού 

Συνεδρίου ........................................................................................................................................ 16 

Συγχαρητήρια του Π.Σ.Φ. προς το μέλος του, Ελένη Χατζηλιάδου ................................................. 17 



 

 

2 

Ακύρωση Ημερίδας του Επιστημονικού Τμήματος Αθλητικής Φυσικοθεραπείας με τίτλο «Ο ρόλος 

του οσφυοπυελικού κυλίνδρου στην γυναίκα αθλήτρια»-27.05.2021 ............................................ 18 

Α΄ κύκλος διαδικτυακών ημερίδων Αθλητικής Φυσικοθεραπείας: 27.05.2021- Ο ρόλος του 

οσφυοπυελικού κυλίνδρου στην γυναίκα αθλήτρια ....................................................................... 19 

Ενημερωτικό webinar για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.), Τρίτη 25 Μαΐου 2021 και 

ώρα 21:00 ........................................................................................................................................ 21 

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Προηγμένη Φυσικοθεραπεία-Τμήμα 

Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ................................................................................. 22 

Παρουσία του Προέδρου του Π.Σ.Φ σε συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση προγραμμάτων 

θεραπευτικής άσκησης σε πάσχοντες από ρευματικά νοσήματα ................................................... 24 

Ανακοίνωση για ληξιπρόθεσμες οφειλές ΕΦΚΑ (από 1.1.2006 ως την ένταξη εκάστου κλάδου 

υγείας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ................................................................................................................... 25 

Ανακοίνωση Πιστοποιημένου Προγράμματος " Αθλητικός Φυσικοθεραπευτή- Ειδικός Άσκησης"

 ......................................................................................................................................................... 26 

Ενημερωτικό webinar για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.), Τετάρτη 19 Μαΐου 2021 

και ώρα 20:30 .................................................................................................................................. 27 

Στις 14 Μαΐου τιμάται η μνήμη του Προστάτη των Φυσικοθεραπευτών, Αγίου Θεράποντα 

Επισκόπου Κύπρου ......................................................................................................................... 28 

Νομοθεσία για την εφαρμογή του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό (self test) . 29 

Μνημόνιο Συνεργασίας του Ερευνητικού Εργαστηρίου LANECASM του ΠΑΔΑ με την Α΄ 

Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική του ΕΚΠΑ και το Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 

ΑΤΤΙΚΟΝ ......................................................................................................................................... 30 

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Θεραπευτική Άσκηση- Τμήμα 

Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Πατρών ....................................................................................... 31 

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ: Στις 10 Μαΐου ξεκινούν οι αιτήσεις ανέργων 18-29 ετών για το νέο πρόγραμμα 

επιχειρηματικότητας, με έμφαση στις γυναίκες ..............................................................................33 

ΠΟΕΔΗΝ: Πέμπτη 6 Μαΐου 2021: 24ωρη Πανελλαδική Πανυγειονομική Κινητοποίηση για τον 

εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς .......................................................................................... 34 

Επιστημονικά Τμήματα ....................................................................................................................... 34 

Α’ κύκλος διαδικτυακών ημερίδων Αθλητικής Φυσικοθεραπείας .................................................. 36 

 

  



 

 

3 

 

Νέα Πρώτης Γραμμής     

 

Συνάντηση του Προέδρου του Π.Σ.Φ. με τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, κο Γιώργο Κώτσηρα 

για θέματα αρμοδιότητάς του 

 

Την Πέμπτη 27 Μαΐου 2021, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης του 

Προέδρου του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, κου Πέτρου Λυμπερίδη με τον 

Υφυπουργό Δικαιοσύνης, κο Γιώργο Κώτσηρα. 

Αντικείμενο της συνάντησης θέματα αρμοδιότητας του Υφυπουργού. 

Επίσης, συζητήθηκαν και θέματα αντιποίησης του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή που 

αποτελεί ένα τεράστιο ζήτημα που υφίσταται σήμερα στην Ελλάδα και αποτελεί κίνδυνο για 

τη Δημόσια Υγεία. 

Ως γνωστόν το συγκεκριμένο ζήτημα αποτελεί εδώ και καιρό κορυφαίο ζήτημα για τον 

Π.Σ.Φ. και έχει τεθεί κατ‘ επανάληψη στο Υπουργείο Υγείας. Για το συγκεκριμένο ζήτημα 

υπάρχει συνεργασία τόσο με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο  όσο και με τον Ιατρικό 

Σύλλογο Αθηνών. 

Ο Υφυπουργός έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα θέματα που τέθηκαν από τον Πρόεδρο του 

ΠΣΦ, Πέτρο Λυμπερίδη  και ο ΠΣΦ αναμένει την αρωγή του Υφυπουργού Δικαιοσύνης, κου 

Γιώργου Κώτσηρα. 

  

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

https://www.psf.org.gr/psf-news-7035.htm 

 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-7035.htm
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Συνάντηση με ΠΣΦ τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κο Θεόδωρο Σκυλακάκη, 

Πέμπτη 27 Μαΐου 2021 

 

Την Πέμπτη 27 Μαΐου 2021 πραγματοποιήθηκε συνάντηση διμελούς αντιπροσωπείας του 

Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (λόγω των μέτρων προστασίας) με τον 

Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κο Θεόδωρο Σκυλακάκη. 

Στη συνάντηση συμμετείχε ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ., κος Πέτρος Λυμπερίδης και ο Υπεύθυνος 

Δημοσίων Σχέσεων & Πρόεδρος του Π.Τ. Αττικής, κος Λευτέρης Μπουρνουσούζης. 

Κατά τη συνάντηση τέθηκαν διάφορα ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργού, όπως: 

1. Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Κατατέθηκε στον Υπουργό η 

πληροφορία της ένταξης των φυσικοθεραπευτών στη λίστα ΒΑΕ, η οποία 

αναθεωρήθηκε πρόσφατα. Ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι η αρμόδια επιτροπή για το 

Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής εργασίας, που έχει συσταθεί και λειτουργεί, θα 

παραδώσει το πόρισμά της μέχρι τον Αύγουστο και μέχρι τον Νοέμβριο θα μπορέσει 

να νομοθετηθεί η νέα διάταξη. Η διάταξη θα αφορά τους δικαιούχους του Δημοσίου 

τομέα, που θα κατατάσσονται μάλλον τρεις κατηγορίες. Ως γνωστόν, ο Π.Σ.Φ. έχει 

καταθέσει επανειλημμένα υπομνήματα στην αρμόδια επιτροπή το πόρισμα των ΒΑΕ 

καθώς και νέα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη. 

2. Συζητήθηκαν θέματα ΕΟΠΥΥ, όπως ο ανεπαρκής προϋπολογισμός για 

φυσικοθεραπεία, ο συμψηφισμός των δύο εξαμήνων του κλειστού προϋπολογισμού 

για τη φυσικοθεραπεία και ο υπολογισμός των δαπανών παροχής φυσικοθεραπείας 

σε ασθενείς μετά από νοσηλεία Covid-19, χωρίς καταλογισμό claw back. 

3. Κατατέθηκαν οι απόψεις του Π.Σ.Φ. σχετικά με τον μη υπολογισμό της διαδικασίας 

αφαίρεσης του claw back από τα εισοδήματα του 2019, που οδήγησε πολλούς 

φυσικοθεραπευτές εκτός προγραμμάτων στήριξης επιστρεπτέας προκαταβολής και 

άλλων προγραμμάτων οικονομικής ανάσας. Επίσης, συζητήθηκε η δυνατότητα 

ένταξης σε αυτά, όσων έχουν προβεί σε ενστάσεις, μέσω της ΚΥΑ που θα εκδοθεί. 

4. Συζητήθηκε η δυνατότητα χρηματοδότησης των εργαστηρίων φυσικοθεραπείας από 

το Ταμείο Ανάκαμψης της Ε.Ε. και η δυνατότητα στήριξης δράσεων από το ίδιο ταμείο 

της Ε.Ε. 

5. Ενημερώθηκε ο Υπουργός από την αντιπροσωπεία του Π.Σ.Φ. για την άδικη εξαίρεση 

των φυσικοθεραπευτών από την τελευταία ενίσχυση των επιστημόνων, για την οποία 

ο Π.Σ.Φ. έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη. 

6. Ενημερώθηκε ο Υπουργός για την άδικη εξαίρεση 93 μελών του ΠΣΦ, οι οποίοι δεν 

έλαβαν την οικονομική ενίσχυση των 600 ευρώ κατά το πρώτο κύμα πανδημίας. 
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ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

https://www.psf.org.gr/psf-news-7028.htm 

 

Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΠΣΦ με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κο 

Νικόλαο Ταγαρά και τον Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος, κο Ευθύμιο Μπακογιάννη 

Την Πέμπτη 27 Μαΐου 2021, πραγματοποιήθηκε συνάντηση διμελούς αντιπροσωπείας του 

Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (λόγω των μέτρων προστασίας) με τον 

Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κο Νικόλαο Ταγαρά και τον Γενικό Γραμματέα, κο 

Ευθύμιο Μπακογιάννη. 

Στη συνάντηση συμμετείχε ο Πρόεδρος του ΠΣΦ, κος Πέτρος Λυμπερίδης και ο Υπεύθυνος 

Δημοσίων Σχέσεων & Πρόεδρος του ΠΤ Αττικής, κος Λευτέρης Μπουρνουσούζης. 

Κατά τη συνάντηση τέθηκαν δυο κύρια ζητήματα που αφορούν τον κλάδο και συγκεκριμένα 

τους ελεύθερους επαγγελματίες. 

Το ένα, είναι το πιο πρόσφατο, και αφορά τα μέτρα πυροπροστασίας που απαιτούνται κατά 

την διαδικασία ίδρυσης και έναρξης λειτουργίας του εργαστηρίου φυσικοθεραπείας, λόγω 

εσφαλμένης ερμηνείας του Π.Δ., κατά τους νομικούς συμβούλους του ΠΣΦ. 

Το δεύτερο απασχολεί τον ΠΣΦ από το 2018,  όταν εκδόθηκε το ΠΔ 59/2018 που αφορά τις 

χρήσεις γης. 

Όσον αφορά το πρώτο θέμα, υπήρξε κατανόηση και η αντιπροσωπεία του ΠΣΦ ζήτησε την 

άμεση επίλυσή του, με την έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου. 

Όσον αφορά το δεύτερο θέμα, το Υπουργείο εξετάζει να περιλάβει τις παρατηρήσεις του 

ΠΣΦ στη νομοθετική πρωτοβουλία που θα ακολουθήσει το προσεχές διάστημα. 

  

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

https://www.psf.org.gr/psf-news-7028.htm
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ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

https://www.psf.org.gr/psf-news-7030.htm 

 

 

Συνάντηση με ΠΣΦ τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κο Θεόδωρο Σκυλακάκη, 

Πέμπτη 27 Μαΐου 2021 

 

Την Πέμπτη 27 Μαΐου 2021 πραγματοποιήθηκε συνάντηση διμελούς αντιπροσωπείας του 

Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (λόγω των μέτρων προστασίας) με τον 

Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κο Θεόδωρο Σκυλακάκη. 

Στη συνάντηση συμμετείχε ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ., κος Πέτρος Λυμπερίδης και ο Υπεύθυνος 

Δημοσίων Σχέσεων & Πρόεδρος του Π.Τ. Αττικής, κος Λευτέρης Μπουρνουσούζης. 

Κατά τη συνάντηση τέθηκαν διάφορα ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργού, όπως: 

1. Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Κατατέθηκε στον Υπουργό η 

πληροφορία της ένταξης των φυσικοθεραπευτών στη λίστα ΒΑΕ, η οποία 

αναθεωρήθηκε πρόσφατα. Ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι η αρμόδια επιτροπή για το 

Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής εργασίας, που έχει συσταθεί και λειτουργεί, θα 

παραδώσει το πόρισμά της μέχρι τον Αύγουστο και μέχρι τον Νοέμβριο θα μπορέσει 

να νομοθετηθεί η νέα διάταξη. Η διάταξη θα αφορά τους δικαιούχους του Δημοσίου 

τομέα, που θα κατατάσσονται μάλλον τρεις κατηγορίες. Ως γνωστόν, ο Π.Σ.Φ. έχει 

καταθέσει επανειλημμένα υπομνήματα στην αρμόδια επιτροπή το πόρισμα των ΒΑΕ 

καθώς και νέα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη. 

2. Συζητήθηκαν θέματα ΕΟΠΥΥ, όπως ο ανεπαρκής προϋπολογισμός για 

φυσικοθεραπεία, ο συμψηφισμός των δύο εξαμήνων του κλειστού προϋπολογισμού 

για τη φυσικοθεραπεία και ο υπολογισμός των δαπανών παροχής φυσικοθεραπείας 

σε ασθενείς μετά από νοσηλεία Covid-19, χωρίς καταλογισμό claw back. 

3. Κατατέθηκαν οι απόψεις του Π.Σ.Φ. σχετικά με τον μη υπολογισμό της διαδικασίας 

αφαίρεσης του claw back από τα εισοδήματα του 2019, που οδήγησε πολλούς 

φυσικοθεραπευτές εκτός προγραμμάτων στήριξης επιστρεπτέας προκαταβολής και 

άλλων προγραμμάτων οικονομικής ανάσας. Επίσης, συζητήθηκε η δυνατότητα 

ένταξης σε αυτά, όσων έχουν προβεί σε ενστάσεις, μέσω της ΚΥΑ που θα εκδοθεί. 

4. Συζητήθηκε η δυνατότητα χρηματοδότησης των εργαστηρίων φυσικοθεραπείας από 

το Ταμείο Ανάκαμψης της Ε.Ε. και η δυνατότητα στήριξης δράσεων από το ίδιο ταμείο 

της Ε.Ε. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-7030.htm


 

 

7 

5. Ενημερώθηκε ο Υπουργός από την αντιπροσωπεία του Π.Σ.Φ. για την άδικη εξαίρεση 

των φυσικοθεραπευτών από την τελευταία ενίσχυση των επιστημόνων, για την οποία 

ο Π.Σ.Φ. έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη. 

6. Ενημερώθηκε ο Υπουργός για την άδικη εξαίρεση 93 μελών του ΠΣΦ, οι οποίοι δεν 

έλαβαν την οικονομική ενίσχυση των 600 ευρώ κατά το πρώτο κύμα πανδημίας. 

  

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

https://www.psf.org.gr/psf-news-7028.htm 

 

Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΠΣΦ με τον Γ.Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης & 

Καταπολέμησης της Φτώχειας -Υπουργείου Εργασίας, κ. Γιώργο Σταμάτη 

 

Την Πέμπτη 27 Μαΐου 2021 πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας του 

Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) με τον Γ.Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης & 

Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας, κ. Γιώργο Σταμάτη. 

Συμμετείχαν ο Πρόεδρος του ΠΣΦ, κος Πέτρος Λυμπερίδης, ο Γενικός Ταμίας του ΠΣΦ, κος 

Χρήστος Μιλτσακάκης και ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων, κος Λευτέρης Μπουρνουσούζης 

(μέσω τηλεδιάσκεψης). 

Συζητήθηκαν θέματα αρμοδιότητας του Γενικού Γραμματεά, (ο οποίος τυγχάνει μέλος του 

ΠΣΦ). Κυρίαρχο θέμα της συνάντησης ήταν η αναζήτηση ακινήτου για τη στέγαση των 

γραφείων του ΠΣΦ. 

  

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

https://www.psf.org.gr/psf-news-7026.htm 

https://www.psf.org.gr/psf-news-7028.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-7026.htm
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Απάντηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας σε ερώτημα του βουλευτή 

Πέλλας, κ. Βασίλειου Βασιλειάδη (Ν.Δ.), σχετικά με τον χαρακτηρισμό των Εργαστηρίων 

Φυσικοθεραπείας 

 

  Ο βουλευτής Πέλλας με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, κ. Βασίλειος Βασιλειάδης 

απηύθυνε ερώτημα προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με τον 

χαρακτηρισμό του Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας, καθώς και αίτημα τροποποίησης του 

σχετικού Προεδρικού Διατάγματος 59/2018, επισυνάπτοντας έγγραφο του Π.Σ.Φ. όπου 

παρουσιάζεται η νομική τεκμηρίωση και επιχειρηματολογία του Συλλόγου. 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας απάντησε με τρία ξεχωριστά έγγραφα επί του 

θέματος από τα οποία διαφαίνεται ότι συμφωνεί σε μεγάλο βαθμό με τις απόψεις του 

Συλλόγου. 

Αναμένουμε την τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος και την ενσωμάτωση σε αυτό 

των θέσεων του Π.Σ.Φ. 

Επισυνάπτουμε την αναφορά του κ. Βασιλειάδη, καθώς και τις απαντήσεις από το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας. 

 

Σχετικά αρχεία 

  Ερώτημα Βασίλειου Βασιλειάδη 

 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 1 

 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 2 

 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 3 

https://www.psf.org.gr/psf-news-7005.htm 

 

Συνάντηση αντιπροσωπείας του Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. με τον Υπουργό Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, κο Κυριάκο Πιερρακάκη 

 

Την Τρίτη 11 Μαΐου 2021, πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας του Κεντρικού 

Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (με περιορισμένη 

συμμετοχή λόγω των μέτρων προστασίας) με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κο 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/18052021_151625_0096.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/18052021_151754_80d5.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/18052021_151915_8f02.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/18052021_152024_9de6.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-7005.htm


 

 

9 

Κυριάκο Πιερρακάκη. 

Παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ., κ. Πέτρος Λυμπερίδης, ο Υπεύθυνος Δημοσίων 

Σχέσεων και Πρόεδρος του ΠΤ Αττικής, κ. Λευτέρης Μπουρνουσούζης και ο Ταμίας του ΚΔΣ, 

κ. Χρήστος Μιλτσακάκης. 

Η συνάντηση είχε ως αντικείμενο θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης. 

Η αντιπροσωπεία του ΠΣΦ παρουσίασε στον Υπουργό το έργο του ψηφιακού 

μετασχηματισμού που πραγματοποίησε η διοίκηση του Π.Σ.Φ. (ηλεκτρονική εγγραφή και 

ανανέωση εγγραφής, καταβολή συνδρομής μέσω ΔΙΑΣ, ηλεκτρονική βεβαίωση μέλους και 

ταυτότητα μέλους, με χαρακτηριστικό γνησιότητας QR CODE, ψηφιοποίηση φυσικού 

αρχείου κ.λπ.) και επίσης παρουσιάστηκε το έργο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κατάθεσης 

των αιτήσεων, για την προσχώρηση στη συλλογική σύμβαση που έχει υπογράψει ο ΠΣΦ με 

τον ΕΟΠΥΥ, που έχει εξυπηρετήσει 2.600 συμβεβλημένους, με αποκλειστική ηλεκτρονική 

κατάθεση δικαιολογητικών. 

Ο Υπουργός έδωσε τα εύσημα στη διοίκηση του Π.Σ.Φ. για το εξαιρετικό έργο της ψηφιακής 

μεταρρύθμισης που έχει εφαρμόσει. 

Από την πλευρά της, η αντιπροσωπεία του Κ.Δ.Σ. του  Π.Σ.Φ., συνεχάρη τον Υπουργό και τα 

στελέχη του Υπουργείου, για το έργο που έχουν επιτελέσει σε όλα τα επίπεδα. 

 Η αντιπροσωπεία του Π.Σ.Φ. κατέθεσε προτάσεις για την απλοποίηση των 

διαδικασιών που έχουν σχέση με το επάγγελμα. 

 Κατέθεσε προτάσεις για θέματα ΕΟΠΥΥ, την κατάργηση της θεώρησης των 

παραπεμπτικών, επέκταση της άυλης συνταγογράφησης με ταυτοποίηση της 

παρουσίας ασφαλισμένου, την κατάργηση των διακρίσεων κατά της 

φυσικοθεραπείας στην ειδική αγωγή. 

 Ζήτησε την εκμετάλλευση των συστημάτων "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" και "ΟΡΑΣΗ" για την 

απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών του ΠΣΦ. 

 Κατέθεσε προτάσεις για την εκμετάλλευση των ψηφιακών και ηλεκτρονικών 

δυνατοτήτων για την ανάπτυξη της τηλε - φυσικοθεραπείας 

 Κατέθεσε προτάσεις για την εφαρμογή, στους επαγγελματικούς χώρους των 

φυσικοθεραπευτών, προγραμμάτων για την ανάδειξη και την προβολή και την 

εφαρμογή στον τουρισμό υγείας. 

Ο Υπουργός δεσμεύτηκε για την άμεση προώθηση και υλοποίηση των προτάσεων που 

κατατέθηκαν και ζήτησε πιο συγκεκριμένες εισηγήσεις για κάποιες από αυτές. 

Ο ΠΣΦ χαιρετίζει την άμεση ανταπόκριση του Υπουργού στο αίτημα για συνάντηση και 
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επίσης την ειλικρινή διάθεση του Υπουργού στα ζητήματα που τέθηκαν στη συνάντηση και 

αναμένει την ουσιαστική συμβολή του για την επίλυσή τους. 

 

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6991.htm 

 

ΕΟΠΥΥ 

 

Έντονη δυσαρέσκεια των Φυσικοθεραπευτών για την απόφαση του ΕΟΠΥΥ για μείωση του 

προϋπολογισμού για τη φυσικοθεραπεία κατά 2.000.000 ευρώ το 2021. Κατακόρυφα 

αυξημένες οι ανάγκες το 2021 για φυσικοθεραπεία ασθενών που αναρρώνουν από την 

COVID-19 

 

Με επείγουσα επιστολή του προς τη Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ Θεανώ Καρποδίνη και προς τους 

Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια και Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη, ο 

Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ.-ΝΠΔΔ εκφράζει την έντονη 

δυσαρέσκειά του για την απόφαση του Oργανισμού να μειώσει τον κλειστό προϋπολογισμό 

του για φυσικοθεραπείες κατά 2.000.000 ευρώ για το 2021. 

Κι αυτή η απόφαση έρχεται σε μια εποχή όπου υπάρχει αυξημένη ανάγκη για 

φυσικοθεραπείες ασθενών που αναρρώνουν από την COVID-19 λοίμωξη, κάτι που 

αποτυπώνεται στις αυξημένες δαπάνες του ΕΟΠΥΥ για φυσικοθεραπείες το πρώτο τρίμηνο 

του 2021. 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Οργανισμού, το πρώτο τρίμηνο του 2021 παρατηρείται 

υπέρβαση του ορίου που είχε οριστεί για το 2020 κατά 2.500.000 ευρώ, γεγονός που θα 

οδηγήσει σε υπέρβαση κατά 10.000.000 ευρώ σε ετήσια βάση. 

Αν μάλιστα στην αύξηση αυτή προστεθεί και η μείωση των 2.000.0000 ευρώ στην επιτρεπτή 

δαπάνη, τότε η υπέρβαση του κλειστού προϋπολογισμού για το 2021 θα αγγίξει τα 12.000.000 

ετησίως. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6991.htm
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Σύμφωνα με τον ΠΣΦ, θα πρέπει, τόσο η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, όσο και η ηγεσία του 

Υπουργείου Υγείας,  να αναλογιστούν τις αυξημένες ανάγκες για φυσικοθεραπείες που 

παραπέμπονται στους 2.500 συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές, λόγω της πληθώρας των 

περιστατικών COVID-19 που εξυπηρετούνται μετά τη νοσηλεία τους και πρέπει να 

αποκατασταθούν (κινητική και αναπνευστική αποκατάσταση). 

Η περαιτέρω μείωση της ετήσιας επιτρεπόμενης δαπάνης για τη φυσικοθεραπεία, θα 

δημιουργήσει ένα επιπλέον χρέος για τους συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές, το οποίο, 

προστιθέμενο στις παλιές “οφειλές” (claw-back) που παρακρατούνται από τον ΕΟΠΥΥ σε δόσεις, 

δημιουργούν ένα εκρηκτικό μίγμα, που οδηγεί τους φυσικοθεραπευτές στην απόγνωση. 

Το Κράτος, που έχει διαθέσει πολλά κονδύλια στη διάρκεια της πανδημίας, θα πρέπει να καλύπτει 

πλήρως τις ανάγκες της κοινωνίας και των ασφαλισμένων για την Υγεία, που αποτελεί το 

πολυτιμότερο αγαθό και μην στραγγαλίζει τους ιδιώτες παρόχους που στήριξαν και στηρίζουν το 

Δημόσιο σύστημα περίθαλψης. 

  

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Σχετικά αρχεία 

 ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΟΠΥΥ 2021 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-7019.htm 

 

Ανακοίνωση παράτασης υποβολών EΔΑΠΥ για τον μήνα 04/2021 

   

Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία των υποβολών (eΔΑΠΥ και αποστολή 

φυσικού αρχείου) των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ Παρόχων Υπηρεσιών Υγείας για τον 

μήνα Απρίλιο 2021, παρατείνεται έως και την 28 η/05/2021, ημέρα Παρασκευή. 

 

Σχετικά αρχεία 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/18052021_090520_3937.pdf 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/24052021_154354_376c.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-7019.htm
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/18052021_090520_3937.pdf
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https://psf.org.gr/psf-news-7002.htm 

 

Εντολή Οριστικοποίησης Φεβρουαρίου 2021 

 

Μετά από επικοινωνία του Προέδρου του Π.Σ.Φ. με τη  Διεύθυνση Εκκαθάρισης για την 

πορεία εκκαθάρισης του Φεβρουαρίου του 2021, σας ενημερώνουμε ότι η εντολή 

οριστικοποίησης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ αναμένεται να δοθεί έως την 

Τετάρτη,19 Μαΐου 2021. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6998.htm 

 

Ενημέρωση για το ύψος της κατατεθειμένης δαπάνης Ιανουαρίου-Μαρτίου 2021 

 

Μετά από επικοινωνία του Προέδρου του Π.Σ.Φ., κ. Πέτρου Λυμπερίδη, με το αρμόδιο τμήμα 

του ΕΟΠΥΥ, σας ενημερώνουμε ότι το ύψος της δαπάνης για τους μήνες Ιανουάριο-Μάρτιο 

2021 κατανέμεται ως εξής: 

 

  

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 6.400.000€ 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 6.600.000€ 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 6.900.000€ 

  ΣΥΝΟΛΟ: 19.900.000€ 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6997.htm 

 

Ενημέρωση σχετικά με την υποχρεωτικότητα συμπλήρωσης προσωπικής διεύθυνσης 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) κατά τη συνταγογράφηση γνωμάτευσης 

φυσικοθεραπείας 

 

Μετά από επικοινωνία του Προέδρου του Π.Σ.Φ., κ. Πέτρου Λυμπερίδη, με 

https://psf.org.gr/psf-news-7002.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6998.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6997.htm
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τη Διεύθυνση Πληροφορικής του ΕΟΠΥΥ για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε σχετικά με 

την απαίτηση συμπλήρωσης του προσωπικού email του ασφαλισμένου, κατά την έκδοση 

γνωμάτευσης φυσικοθεραπείας, σας ενημερώνουμε ότι μέχρι τη Δευτέρα θα έχει διορθωθεί 

η υποχρεωτικότητα της συμπλήρωσης, καθώς αυτή η απαίτηση δημιουργήθηκε από αστοχία 

του συστήματος. 

Η απαίτηση συμπλήρωσης θα είναι προαιρετική. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6988.htm 

 

Νέος Κορωνοϊός-COVID-19 

 

Δύο self tests από τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 για όλους τους εργαζόμενους-Δελτίο Τύπου 

από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 

 

Από Δευτέρα 24 Μαΐου και έως Σάββατο 29 Μαΐου 2021 θα διατίθενται μέσω των 

φαρμακείων 2 self tests (1 για την εβδομάδα από 24 Μαΐου και 1 για την επόμενη, από 31 

Μαΐου) σε όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα με σχέση 

εξαρτημένης εργασίας, καθώς και σε όσους έχουν ατομική επιχείρηση. 

Οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, υποχρεούνται να 

δηλώσουν το αποτέλεσμα του τεστ στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», στο οποίο οδηγούνται αυτόματα, 

αφού μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και επιλέξουν «Δήλωση 

Αποτελέσματος self-test για εργαζόμενο». 

Στους έχοντες ατομική επιχείρηση συστήνεται να δηλώσουν το αποτέλεσμα του τεστ, 

εισερχόμενοι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και επιλέγοντας στη συνέχεια 

«Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19». 

Διαβάστε το επισυναπτόμενο Δελτίο Τύπου από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής 

Προστασίας, καθώς και το σχετικό ΦΕΚ. 

 Σχετικά αρχεία 

 Δελτίο Τύπου 

 ΦΕΚ Β 2141-2021 

https://www.psf.org.gr/psf-news-7018.htm 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6988.htm
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/24052021_133544_b9dc.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/24052021_143349_dd29.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-7018.htm
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Ένταξη των φυσικοθεραπευτών έως 29 ετών στους δικαιούχους εμβολιασμού έναντι του 

Covid-19 

 

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους φυσικοθεραπευτές έως 29 ετών οι οποίοι υπέβαλαν 

αίτηση εκδήλωσης πρόθεσης εμβολιασμού κατά του Covid-19 στη σχετική πλατφόρμα του 

Συλλόγου ότι τα ΑΜΚΑ τους έχουν ενσωματωθεί στο emvolio.gov.gr και μπορούν να 

μεταβούν εκεί και να κάνουν τον χρονοπρογραμματισμό του ραντεβού τους. 

https://psf.org.gr/psf-news-7004.htm 

 

 

Άνοιγμα της πλατφόρμας εμβολιασμού των φυσικοθεραπευτών ηλικίας έως 29 ετών 

(αιτήσεις από 8 -16 Μαΐου 2021) 

 

Σε συνέχεια της συλλογής των αιτήσεων πρόθεσης εμβολιασμού που προέβη ο Πανελλήνιος 

Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, με σκοπό να τεθεί σε προτεραιότητα ο εμβολιασμός των 

φυσικοθεραπευτών, σας ενημερώνουμε ότι μπορούν από 8 Μαΐου 2021και μέχρι την 

Κυριακή 16 Μαΐου 2021 και ώρα 23:59, τα μέλη  που δεν έχουν υποβάλει αίτηση πρόθεσης 

εμβολιασμού, ηλικίας μέχρι 29 ετών, να εισάγουν το ΑΜΚΑ τους στην ειδική φόρμα μέσα από 

το μητρώο μελών, προκειμένου να συνταχθεί και να αποσταλεί στο αρμόδιο Υπουργείο, ο 

κατάλογος και των υπολοίπων  φυσικοθεραπευτών. 

Κατά την είσοδό σας στη περιοχή μελών του 

ΠΣΦ, https://www.psf.org.gr/login.php χρησιμοποιώντας τα προσωπικά σας στοιχεία, θα 

επιλέξετε στο δεξί τμήμα του μενού επιλογών τον σύνδεσμο «Υποβολή αίτησης εκδήλωσης 

πρόθεσης εμβολιασμού κατά του SARS-CoV-2 (Covid19)» 

Στη σχετική δήλωση θα πρέπει να συμπληρώσετε υποχρεωτικά τον ΑΜΚΑ σας. Τα υπόλοιπα 

στοιχεία σας αντλούνται από το μητρώο μελών. 

Σημείωση: 

1. Η αίτηση πρόθεσης εμβολιασμού αφορά την ένταξη των ΑΜΚΑ των 

φυσικοθεραπευτών κατά προτεραιότητα και δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. 

Δηλαδή σε περίπτωση που για οποιοδήποτε αιτία (π.χ. λόγοι υγείας) ένα μέλος δεν 

μπορεί ή δεν επιθυμεί τον άμεσο προγραμματισμό ραντεβού, μπορεί να 

συμπληρώσει την αίτηση ώστε να ενταχθεί στους δικαιούχους ο ΑΜΚΑ του και να 

προχωρήσει σε μεταγενέστερο προγραμματισμό ραντεβού ή να μην προχωρήσει σε 

https://psf.org.gr/psf-news-7004.htm
https://www.psf.org.gr/login.php


 

 

15 

προγραμματισμό ραντεβού. 

2. Μετά την ορθή συμπλήρωση της αίτησης πρόθεσης εμβολιασμού, εμφανίζεται 

μήνυμα με τον κωδικό και την ημερομηνία της αίτησης. Σε περίπτωση που δεν 

εμφανιστεί το μήνυμα αυτό, η αίτηση δεν έχει καταχωρηθεί. 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6983.htm 

 

  

Γενική Ενημέρωση 

 

Νέο ΚΕΔΙΒΙΜ από το ΠΑΔΑ - ενημέρωση 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Σας ενημερώνουμε για τον 1ο κύκλου του Προγράμματος Εκπαίδευσης στην Θεραπευτική 

Άσκηση με τη Μέθοδο ClinicalPilatesτου κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης 

(ΚεΔιΒιΜ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης στην μέθοδο ClinicalPilatesαποτελείται από 154 ώρες 

θεωρητικής, πρακτικής και κλινικής εκπαίδευσης (104 δια ζώσης και 50 τηλε-εκπαίδευσης) 

που πραγματοποιούνται σε διάρκεια τριών μηνών από 9/6/2021 έως 11/9/2021. 

Οι συμμετέχοντες με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είναι ικανοί μέσω κλινικού 

συλλογισμού να εφαρμόσουν εξειδικευμένο πρόγραμμα θεραπευτικής άσκησης με τη 

μέθοδο Clinical Pilates, γνωρίζοντας το σκοπό κάθε άσκησης, την προοδευτικότητα, τις 

ενδείξεις/αντενδείξεις, τις πιθανές τροποποιήσεις αλλά και τους διαφορετικούς τρόπους 

διδασκαλίας. 

Θα μπορούν να θέτουνε στόχους, να δημιουργούν και να εφαρμόζουν το κατάλληλο πλάνο 

Clinical Pilates ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και σύμφωνα με την επιστημονική 

τεκμηρίωση. Θα αξιολογούν τις κινητικές δυσλειτουργίες και θα εφαρμόζουν το κατάλληλο 

πρόγραμμα σε ατομικό αλλά και σε ομαδικό επίπεδο χρησιμοποιώντας όλο τον απαραίτητο 

μικρό αλλά και μεγάλο εξοπλισμό: ασκήσεις στρώματος - Mat, μικρός εξοπλισμός πχ 

δαχτυλίδι, λάστιχα, βάρη, foam rollers κλπ, Chair, Βarrel, Spine Corrector, Reformer, 

Cadillac. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6983.htm
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Το πρόγραμμα τελεί υπό την επιστημονική διεύθυνση του Καθηγητή Γεώργιου Γεωργούδη, 

του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΠΑΔΑ και συμμετέχουν σε αυτό συνολικά 25 

εκπαιδευτές, με τους 11 να είναι μέλη ΔΕΠ (καθηγητές πανεπιστημίου). Το πρόγραμμα 

οργανώνεται και εκτελείται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και είναι το μοναδικό που 

προσφέρεται από Ελληνικό δημόσιο Πανεπιστήμιο με αυτά τα χαρακτηριστικά. 

Πιστοποιείται με 10 ECTS και σχετική μοριοδότηση για τις διαδικασίες επιλογής του ΑΣΕΠ για 

κρίση σε συναφές αντικείμενο, όπως περιγράφεται και στη σχετική νομοθεσία ν.4589/2019 , 

ΦΕΚ1088/2-4-2019). 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, παρακαλούμε ακολουθείστε τoν 

σύνδεσμο:  https://kedivim.uniwa.gr/course/ekpaideysi-stin-therapeytiki-askisi-me-ti-

methodo-clinical-pilates/#single-course-target-group-section και https://efea.gr/programma-

clinical-pilates/ 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-7034.htm 

 

Εκπαιδευτικό Course Αντιμετώπισης Λεμφοιδήματος κατά τη διάρκεια του 28ου 

Λεμφολογικού Συνεδρίου 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Σας ενημερώνουμε για το Course ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑΤΟΣ για τη 

διάγνωση, αντιμετώπιση και συντηρητική θεραπεία του λεμφοιδήματος, στο πλαίσιο του 

28ου Παγκόσμιου Λεμφολογικού Συνεδρίου, το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 20-24 

Σεπτεμβρίου 2021. 

Οι εκπαιδευτές του Course θα είναι κορυφαίοι Καθηγητές στο κόσμο και στους 

συμμετέχοντες θα δοθεί ειδική πιστοποίηση εκπαίδευσης. 

Στο συνέδριο θα λάβουν μέρος ιατροί, φυσικοθεραπευτές, νοσηλευτές και άλλοι 

επαγγελματίες υγείας. Θα έχουμε την ιδιαίτερη τιμή ως χώρα να βρεθούν κοντά μας 

εξέχουσες προσωπικότητες της επιστημονικής κοινότητας από όλο τον κόσμο, οι οποίοι 

έχουν εξειδικευτεί και διαπρέψει στην αντιμετώπιση και θεραπεία του λεμφοιδήματος. 

  

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Ευάγγελος Δημακάκος 

Πρόεδρος  ISL World Congress of Lymphology 2021 

https://kedivim.uniwa.gr/course/ekpaideysi-stin-therapeytiki-askisi-me-ti-methodo-clinical-pilates/#single-course-target-group-section
https://kedivim.uniwa.gr/course/ekpaideysi-stin-therapeytiki-askisi-me-ti-methodo-clinical-pilates/#single-course-target-group-section
https://efea.gr/programma-clinical-pilates/
https://efea.gr/programma-clinical-pilates/
https://www.psf.org.gr/psf-news-7034.htm
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Κάνετε την εγγραφή σας εδώ: https://isl2021lymphology.com/registrations 

  

Δείτε το πρόγραμμα του Course εδώ: https://isl2021lymphology.com/courses/conservative-

lymphedema-course 

 

Σχετικά αρχεία 

 Εκπαιδευτικό Course Αντιμετώπισης Λεμφοιδήματος 

https://www.psf.org.gr/psf-news-7033.htm 

 

 

Συγχαρητήρια του Π.Σ.Φ. προς το μέλος του, Ελένη Χατζηλιάδου 

 

Η Ελένη Χατζηλιάδου, μέλος του Περιφερειακού Τμήματος Πιερίας, κατέλαβε την τρίτη θέση 

στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καράτε το οποίο διεξήχθη στο Πόρετς της Κροατίας, στην 

κατηγορία των +68 κιλών. 

Πρόκειται για το όγδοο συνολικά μετάλλιο το οποίο κατακτά η κα Χατζηλιάδου σε Παγκόσμια 

και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, Ευρωπαϊκούς και Μεσογειακούς Αγώνες. 

https://isl2021lymphology.com/registrations
https://isl2021lymphology.com/courses/conservative-lymphedema-course
https://isl2021lymphology.com/courses/conservative-lymphedema-course
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/28052021_152053_8476.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-7033.htm
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/28052021_152217_5208.jpg
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Ο Π.Σ.Φ. συγχαίρει θερμά την κα Χατζηλιάδου για τις διακρίσεις της οι οποίες τιμούν την 

Ελλάδα και αποδεικνύουν ότι με σκληρή προσπάθεια τα πάντα είναι εφικτά. 

  

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-7027.htm 

 

Ακύρωση Ημερίδας του Επιστημονικού Τμήματος Αθλητικής Φυσικοθεραπείας με τίτλο 

«Ο ρόλος του οσφυοπυελικού κυλίνδρου στην γυναίκα αθλήτρια»-27.05.2021 

 

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη για σήμερα, Πέμπτη, 27 Μαΐου 2021, ημερίδα 

του Επιστημονικού Τμήματος Αθλητικής Φυσικοθεραπείας με τίτλο «Ο ρόλος του 

οσφυοπυελικού κυλίνδρου στην γυναίκα αθλήτρια» ακυρώνεται. Εφόσον 

προγραμματιστεί εκ νέου, θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση. 

https://psf.org.gr/psf-news-7024.htm 

https://www.psf.org.gr/psf-news-7027.htm
https://psf.org.gr/psf-news-7024.htm
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Α΄ κύκλος διαδικτυακών ημερίδων Αθλητικής Φυσικοθεραπείας: 27.05.2021- Ο ρόλος του 

οσφυοπυελικού κυλίνδρου στην γυναίκα αθλήτρια 

   

Με χαρά σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στις ημερίδες που διοργανώνει το Επιστημονικό 

Τμήμα Αθλητικής Φυσικοθεραπείας του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, οι 

οποίες θα διεξάγονται κάθε Πέμπτη από τις 13 Μαΐου μέχρι και τις 29 Ιουλίου και ώρες 21:00 

με 23:00. 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην ημερίδα με θέμα  «Ο ρόλος του οσφυοπυελικού 

κυλίνδρου στην γυναίκα αθλήτρια », που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 27 Μαΐου 2021 21:00-23:00 

με ομιλητή την κα Μαρσέλλου Μιμή. 

Πληροφορίες Ημερίδας; 27.05.2021 

Οι συνάδελφοι φυσικοθεραπευτές μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους για 

παρακολούθηση, αποκλειστικά μέσω της περιοχής μελών του ΠΣΦ, όπου κατά την είσοδο 

(login), θα πρέπει να επιλέξετε «συμμετοχή σε ημερίδες» και στη συνέχεια επιλέγοντας την 

ημερίδα που επιθυμείτε να συμμετάσχετε (σύνδεσμος «συμμετοχή») 

Οι φοιτητές των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας θα μπορούν να κάνουν εγγραφή αποκλειστικά 

μέσα από τη περιοχή «μη μελών ΠΣΦ». Για είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται εγγραφή και 

ταυτοποίηση του χρήστη, όπου θα πρέπει να «ανέβουν» τα απαραίτητα έγγραφα 

ταυτοποίησης ιδιότητας, ήτοι για φοιτητές, τα στοιχεία της ακαδημαϊκής ταυτότητας «πάσο» 

Συνοπτικός οδηγός συμμετοχής 

 

Παρατηρήσεις 

Μέλη ΠΣΦ 

1. Περιοχή  μελών 

2.«συμμετοχή σε ημερίδες 

3. επιλογή ημερίδας -> συμμετοχή 

 

ΜΗ μέλη (π.χ. φοιτητές) 

1. Είσοδος (ή εγγραφή τη 1η φορά) περιοχή  ΜΗ μελών 

2.«συμμετοχή σε ημερίδες» 

https://psf.org.gr/et-2-newsdet-276.php
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3. επιλογή ημερίδας -> συμμετοχή 

 

Απαιτείται ταυτοποίηση μέσω ακαδημαϊκής ταυτότητας «πάσο» 

 

Παρακολούθηση μέσω Youtube live (μόνο θέαση)  

Επίσημο κανάλι ΠΣΦ 

https://www.youtube.com/user/psforg 

Χωρίς ταυτοποίηση συμμετέχοντα. Δεν χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης 

Όσοι φυσικοθεραπευτές επιθυμούν, μπορούν μέσα από το ιστοσελίδα του Π.Σ.Φ. να 

εγγραφούν και στο επιστημονικό τμήμα αθλητικής φυσικοθεραπείας και να ενημερώνονται 

για τις δραστηριότητες του τμήματος (https://psf.org.gr/sportsphysio ). 

Όροι συμμετοχής 

Η εγγραφή και η συμμετοχή, πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσα από τη περιοχή μελών 

(για μέλη ΠΣΦ) και τη περιοχή «μη μελών» (για μη μέλη) 

Κατά την είσοδό σας στη πλατφόρμα «zoom», θα πρέπει να χρησιμοποιείτε υποχρεωτικά το 

πραγματικό σας ονοματεπώνυμο, με τη μορφή: ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ. Το ονοματεπώνυμο θα 

πρέπει να ταυτίζεται με τα τηρούμενα από τον ΠΣΦ στοιχεία σας, έτσι ώστε να πιστοποιηθεί 

η παρουσία σας στην εκδήλωση και να εκδοθεί βεβαίωση. 

Γίνεται σαφές ότι, ο ΠΣΦ διατηρεί το δικαίωμα να μην εκδίδει βεβαίωση , σε συμμετέχοντες 

οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν το πραγματικό τους όνομα με την ως άνω μορφή. 

Ο ΠΣΦ, διατηρεί το δικαίωμα να μην βεβαιώσει τη παρουσία συμμετέχοντα σε ημερίδα, ο 

οποίος έχει δηλώσει ψευδή στοιχεί είτε δεν ταυτοποιήθηκε η ιδιότητα του μέσω των 

σχετικών απαιτούμενων εγγράφων (π.χ. «πάσο»). 

Οι συμμετέχοντες δύναται να παρακολουθήσουν την εκδήλωση είτε μέσω Live youtube είτε 

μέσω zoom.  Σε περίπτωση παρακολούθησης μέσω youtube, δεν βεβαιώνεται η παρουσία 

του συμμετέχοντα και δεν υπάρχει η δυνατότητα βεβαίωσης παρακολούθησης η οποία 

δημιουργείται μόνο για τους ταυτοποιημένους συμμετέχοντες μέσω zoom. 

Οι σύνδεσμοι παρακολούθησης, παρέχονται αποκλειστικά μέσα από τη περιοχή μελών (μη 

μελών αντιστοίχως) και δεν θα τους λάβετε μέσω email, εκτός εδικών περιπτώσεων όπου θα 

επικοινωνήσει ο διοργανωτής είτε ο ΠΣΦ μαζί σας. Το ίδιο ισχύει και για τις βεβαιώσεις 

παρακολούθησης, οι οποίες εκδίδονται αποκλειστικά μέσα από τη περιοχή μελών (μη μελών 

αντιστοίχως), για τους συμμετέχοντες οι οποίοι αποδεδειγμένα συμμετείχαν και ταυτόχρονα 

https://www.youtube.com/user/psforg
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έχουν ταυτοποιηθεί. 

Σχετικά αρχεία 

 Πρόγραμμα Ημερίδων ΕΤΑΦ από 13-5 έως 25-7 

psf.org.gr/psf-news-7023.htm 

 

Ενημερωτικό webinar για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.), Τρίτη 25 Μαΐου 

2021 και ώρα 21:00 

 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος φυσικοθεραπευτών διοργανώνει ενημερωτικό webinar για τα 

Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α) την Τρίτη 25 Μαΐου 2021 ώρα 21:00 (σε συνέχεια 

του 1ου που πραγματοποιήθηκε στις 19/05/21 20:30) 

 

https://zoom.us/j/98779898163?pwd=OFVmeHhFMzJPb0duZVAwa3FHL0dvdz09 

Meeting ID: 987 7989 8163   

Passcode: 373709 

 

Η παρουσίαση  στοχεύει να απαντήσει στο ερώτημα  "Γιατί να αποταμιεύσω μέσω ενός 

ΤΕΑ" 

 Συνοπτική παρουσίαση της Επαγγελματικής Ασφάλισης. 

 Τα Κύρια χαρακτηριστικά των Τ.Ε.Α. και τα θεσμικά τους πλεονεκτήματα (Εποπτικός 

‘Έλεγχος, Ασφάλεια Περιουσίας, Διαφάνεια στην ενημέρωση, Φορολογία). 

 Τα εν λειτουργία Τ.Ε.Α. και τα μεγέθη τους  (Αρ. Μελών, Αποθέματα, Αποδόσεις, κλπ) 

 Τ.Ε.Α. Vs Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Ασφαλιστήρια 

Όπως ίσως να γνωρίζετε αρκετοί επαγγελματικοί κλάδοι έχουν δημιουργήσει 

Επαγγελματικό Ταμείο Ασφάλισης (Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, Ιατρικός Σύλλογος 

Θεσσαλονίκης, Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, οικονομολόγοι κλπ) και αυτού του τύπου τα 

ταμεία είναι αυτοδιοικούμενα ,λειτουργώντας με ένα αυστηρό πλαίσιο που ορίζεται από τη 

σχετική Νομοθεσία. 

Ο Π.Σ.Φ διερευνά τη δημιουργία Επαγγελματικού Ταμείου Ασφάλισης και στην 

συγκεκριμένη εκδήλωση θα γίνει η παρουσίαση των πλεονεκτημάτων και θα υπάρχει η 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/26052021_141652_49a7.pdf
psf.org.gr/psf-news-7023.htm
https://www.youtube.com/watch?v=b7o_gL4VkLg
https://www.youtube.com/watch?v=b7o_gL4VkLg
https://zoom.us/j/98779898163?pwd=OFVmeHhFMzJPb0duZVAwa3FHL0dvdz09
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δυνατότητα κατάθεσης ερωτήσεων από τους φυσικοθεραπευτές. 

Στην παρουσίαση θα συμμετέχουν οι κάτωθι ειδικοί: 

 Aθανάσιος Φροντιστής – GMMLtd 

 Απόστολος Δούμας – Prudential Informatics 

 Χάρης Φύτρος – RiskQualia Consulting PC 

  

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6999.htm 

 

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Προηγμένη Φυσικοθεραπεία-Τμήμα 

Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

 

Ξεκίνησε (24/05/2021) η περίοδος των αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών 

(ΠΜΣ) στη «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Αυγούστου 2021. 

Φέτος για πρώτη φορά υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μερικής φοίτησης για όσους 

εργάζονται και είναι δύσκολο να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός μεταπτυχιακού 

προγράμματος σπουδών πλήρους φοίτησης. Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) 

«Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα διεθνή σύγχρονα πρότυπα 

μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, καλύπτοντας όλα τα γνωστικά αντικείμενα της 

Φυσικοθεραπείας (όπως μυοσκελετική, αθλητική, καρδιολογική, αναπνευστική και 

νευρολογική) προσφέροντας επικαιροποιημένη, επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση τόσο 

σε θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο δίνοντας έμφαση στη θεραπευτική άσκηση και στις 

καινοτόμες επιστημονικές περιοχές της αποκατάστασης (όπως κινητικός έλεγχος και 

κινητική μάθηση, νευροαποκατάσταση, καρδιαγγειακές προσαρμογές στην άσκηση, χρόνιος 

πόνος, μυοσκελετικές δυσλειτουργίες κλπ). Το ΠΜΣ υλοποιείται μέσω δια ζώσης και εξ 

αποστάσεως (σύγχρονη και ασύγχρονη) εκπαίδευσης, με σύγχρονα μέσα τηλεκπαίδευσης. Η 

δια ζώσης εκπαίδευση προγραμματίζεται σε 3 τριήμερα εκπαίδευσης ανά εξάμηνο, στα 

οποία εντάσσεται η προηγμένη εργαστηριακή εκπαίδευση. Η θεωρητική εκπαίδευση 

διεξάγεται τόσο εξ αποστάσεως όσο και δια ζώσης και είναι στην ευχέρεια του φοιτητή να 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6999.htm
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επιλέξει ανάλογα με τις δυνατότητες και την επιθυμία του πως θα παρακολουθήσει. 

  

Το ΠΜΣ Προηγμένη Φυσικοθεραπεία είναι το πρώτο ΠΜΣ στην Ελλάδα, έχει ήδη έναν 

μεγάλο αριθμό αποφοίτων και πραγματοποιείται στην Λαμία, στο κέντρο της Ελλάδας 

(ενδεικτικά 1 ώρα και 45 λεπτά από Αθήνα και 2 ώρες και 20 λεπτά από Θεσσαλονίκη με το 

τρένο) σε σύγχρονες εγκαταστάσεις. Ο εργαστηριακός ερευνητικός εξοπλισμός που διαθέτει 

το Τμήμα είναι ο μεγαλύτερος στην Ελλάδα και ίσως από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη 

διασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και έρευνα. Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας, ένα από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα, διαθέτει διεθνές κύρος ενώ αποτελεί κάθε 

χρόνο πόλο προσέλκυσης φοιτητών από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης. Τέλος, το 

εκπαιδευτικό προσωπικό του ΠΜΣ απαρτίζεται από έμπειρα και καταξιωμένα μέλη ΔΕΠ του 

Τμήματος αλλά και από πολλούς επισκέπτες εκπαιδευτικούς με υψηλό κύρος και 

τεχνογνωσία σε ειδικά θέματα και ενότητες. Το ΠΜΣ Προηγμένη Φυσικοθεραπεία δίνει την 

δυνατότητα φοίτησης με πλήρη κάλυψη των διδάκτρων (υποτροφία) σε ποσοστό 30% των 

συμμετεχόντων καθώς και την δυνατότητα εκπόνησης της ερευνητικής μελέτης των 

φοιτητών σε άλλα Πανεπιστήμια του εξωτερικού με τα οποία συνεργάζεται με κάλυψη 

εξόδων. 

 

  

Περισσότερες πληροφορίες και 

αιτήσεις: https://physio.uth.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf

%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-

%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84

%ce%bf%cf%82-%ce%b3-7/ 

https://physio.uth.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b3-7/
https://physio.uth.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b3-7/
https://physio.uth.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b3-7/
https://physio.uth.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b3-7/
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https://www.psf.org.gr/psf-news-7014.htm 

 

Παρουσία του Προέδρου του Π.Σ.Φ σε συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση 

προγραμμάτων θεραπευτικής άσκησης σε πάσχοντες από ρευματικά νοσήματα 

 

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυμπερίδης συμμετείχε στη συνέντευξη τύπου που 

υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος "Το σώμα σου μιλάει"  που διοργανώνει κάθε 

χρόνο η Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία, που φέτος έγινε σε συνεργασία με τον Π.Σ.Φ  και 

έχει τίτλο "Στόχος, η Ποιότητα Ζωής". 

Στη συνέντευξη τύπου έγινε η επίσημη παρουσίαση των βίντεο με θεραπευτικές ασκήσεις 

για ασθενείς Ρευματικών Νοσημάτων, στα οποία συμμετείχαν οι φυσικοθεραπεύτριες μέλη 

του Π.Σ.Φ Κα Έφη Χάλαρη και Κα Μαρία Φράγκου. Τα βίντεο που δημιούργησε η Ελληνική 

Ρευματολογική Εταιρεία, σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών και 

τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργοθεραπευτών είναι διαθέσιμα στο επίσημο κανάλι του Π.Σ.Φ 

https://youtu.be/735tPVKt6FM 

https://www.psf.org.gr/psf-news-7014.htm
https://youtu.be/735tPVKt6FM
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https://youtu.be/AC84S0dSIe0 

https://youtu.be/FNNju7VL6pM 

 

https://psf.org.gr/psf-news-7013.htm 

 

 

Ανακοίνωση για ληξιπρόθεσμες οφειλές ΕΦΚΑ (από 1.1.2006 ως την ένταξη εκάστου 

κλάδου υγείας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) 

Σύμφωνα με στοιχεία που κοινοποιήθηκαν στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών 

σχετικά  με τα αιτήματα που υποβλήθηκαν στην ψηφιακή πλατφόρμα του ΕΦΚΑ για τη 

διαχείριση των ληξιπρόθεσμων υγείας (https://www.psf.org.gr/psf-news-6584.htm) σας 

ενημερώνουμε για τα παρακάτω: 

Συνολικά υποβλήθηκαν 203 περιπτώσεις, που αφορούσαν 107 ΑΦΜ παρόχους υγείας 

(φυσικοθεραπευτές). 

οι απαιτήσεις 116 περιπτώσεων έχουν ικανοποιηθεί (Σύνολο 276.000€). Από αυτές, οι 100 

έχουν ήδη πληρωθεί και οι 16 βρίσκονται σε αναμονή, λόγω αναμονής προσκόμισης 

σχετικών δικαιολογητικών (φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες) 

Οι 51 περιπτώσεις (αιτούμενο ποσό περίπου 78.000€) έχουν απορριφθεί, λόγω ότι δεν 

κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση των παρόχων ή είχε ήδη καταβληθεί το αιτούμενο ποσό ή 

είχαν επιλέξει λάθος φορέα που αφορούσαν το αιτούμενο ποσό. 

Ο ΠΣΦ αιτήθηκε την ενημέρωση των συγκεκριμένων παρόχων για τους λόγους απόρριψής 

τους, ενέργεια που ο ΕΦΚΑ θα πραγματοποιήσει άμεσα. 

Επιπλέον, ο ΠΣΦ ενημέρωσε τον Οργανισμό ότι υπάρχουν περιπτώσεις φυσικοθεραπευτών, 

οι οποίοι δεν υπέβαλλαν αίτηση για τη διαχείριση των ληξιπρόθεσμων υγείας από τον ΕΦΚΑ. 

Κατόπιν συνεννόησης του Προέδρου του ΠΣΦ, κ. Πέτρου Λυμπερίδη με το γραφείο του 

Υποδιοικητή του ΕΦΚΑ, κ. Ε. Κρητικού και μετά τη θετική αποδοχή του αιτήματος για 

κοινοποίηση των φυσικοθεραπευτών που δεν έχουν υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση 

εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών ΕΦΚΑ, όποιος δεν έχει υποβάλει αίτημα για 

ληξιπρόθεσμα υγείας στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr/el/ypobole-

aitematos-gia-lexiprothesma-ygeias), μπορεί να συμπληρώσει τη σχετική φόρμα μέσα από 

https://youtu.be/AC84S0dSIe0
https://youtu.be/FNNju7VL6pM
https://psf.org.gr/psf-news-7013.htm
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την προσωπική καρτέλα μητρώου στον ΠΣΦ (https://www.psf.org.gr/login.php ). Η φόρμα θα 

είναι διαθέσιμη από το Σάββατο 22/5/2021 και ώρα 10:00 μέχρι την Πέμπτη 27/5/2021 και ώρα 

23:59. 

Τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσει είναι: ΟΝΟΜΑ – ΕΠΩΝΥΜΟ – ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ – 

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ –ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΑΦΜ – ΑΜΚΑ - ΤΑΜΕΙΑ (στα οποία υπάρχουν 

ληξιπρόθεσμες οφειλές). Τα αναφερόμενα πεδία, συμπληρώνονται μια φορά, με κεφαλαία 

γράμματα και δεν υπάρχει δικαίωμα συμπλήρωσης ή διόρθωσης των στοιχείων που έχουν 

υποβληθεί. Τα στοιχεία συγκεντρώνονται με σκοπό να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του έργου 

και δεν θα τα διαχειριστεί ο ΠΣΦ καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Με τη λήξη της προθεσμίας, η 

συνολική λίστα θα σταλεί σε προστατευμένο αρχείο προς την αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ, 

ώστε εν συνεχεία να ελεγχθούν και να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ενέργειες. 

psf.org.gr/psf-news-7012.htm 

 

Ανακοίνωση Πιστοποιημένου Προγράμματος " Αθλητικός Φυσικοθεραπευτή- Ειδικός 

Άσκησης" 

 

Η Επιστημονική Επιτροπή του Πιστοποιημένου Προγράμματος «Αθλητικός 

Φυσικοθεραπευτής- Ειδικός άσκησης» του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, 

ανακοινώνει ότι η Δρ. Μαρία Κωνσταντίνου δεν θα μπορέσει να έρθει στην Ελλάδα την 

περίοδο του Ιουνίου 2021 εξαιτίας της πανδημίας. 

Κατά συνέπεια, δεν θα αρχίσει κάποιο καινούργιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (level1) τη 

συγκεκριμένη  περίοδο, ούτε θα πραγματοποιηθεί η συνέχεια του εκπαιδευτικού 

προγράμματος (level 2) για τους συμμετέχοντες του προγράμματος. 

Η Δρ. Μαρία Κωνσταντίνου θα είναι σε θέση να ταξιδέψει στο τέλος του έτους και τότε 

υπολογίζεται ότι θα πραγματοποιηθεί η συνέχεια του προγράμματος. 

Για την Επιστημονική Επιτροπή του Πιστοποιημένου Προγράμματος 

Για την Επιστημονική Επιτροπή 

https://www.psf.org.gr/psf-news-7009.htm 

 

psf.org.gr/psf-news-7012.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-7009.htm
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Ενημερωτικό webinar για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.), Τετάρτη 19 

Μαΐου 2021 και ώρα 20:30 

   

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος φυσικοθεραπευτών διοργανώνει ενημερωτικό webinar για τα 

Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α) την Τετάρτη 19 Μαΐου 2021 και ώρα 20:30 

(είσοδος 20:15). 

 

https://zoom.us/j/98779898163?pwd=OFVmeHhFMzJPb0duZVAwa3FHL0dvdz09 

Meeting ID: 987 7989 8163   

Passcode: 373709 

 

Η παρουσίαση  στοχεύει να απαντήσει στο ερώτημα  "Γιατί να αποταμιεύσω μέσω ενός 

ΤΕΑ" 

 Συνοπτική παρουσίαση της Επαγγελματικής Ασφάλισης. 

 Τα Κύρια χαρακτηριστικά των Τ.Ε.Α. και τα θεσμικά τους πλεονεκτήματα (Εποπτικός 

‘Έλεγχος, Ασφάλεια Περιουσίας, Διαφάνεια στην ενημέρωση, Φορολογία). 

 Τα εν λειτουργία Τ.Ε.Α. και τα μεγέθη τους  (Αρ. Μελών, Αποθέματα, Αποδόσεις, κλπ) 

 Τ.Ε.Α. Vs Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Ασφαλιστήρια 

Όπως ίσως να γνωρίζετε αρκετοί επαγγελματικοί κλάδοι έχουν δημιουργήσει 

Επαγγελματικό Ταμείο Ασφάλισης (Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, Ιατρικός Σύλλογος 

Θεσσαλονίκης, Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, οικονομολόγοι κλπ) και αυτού του τύπου τα 

ταμεία είναι αυτοδιοικούμενα ,λειτουργώντας με ένα αυστηρό πλαίσιο που ορίζεται από τη 

σχετική Νομοθεσία. 

Ο Π.Σ.Φ διερευνά τη δημιουργία Επαγγελματικού Ταμείου Ασφάλισης και στην 

συγκεκριμένη εκδήλωση θα γίνει η παρουσίαση των πλεονεκτημάτων και θα υπάρχει η 

δυνατότητα κατάθεσης ερωτήσεων από τους φυσικοθεραπευτές. 

Στην παρουσίαση θα συμμετέχουν οι κάτωθι ειδικοί: 

 Aθανάσιος Φροντιστής – GMMLtd 

 Απόστολος Δούμας – Prudential Informatics 

 Χάρης Φύτρος – RiskQualia Consulting PC 

https://zoom.us/j/98779898163?pwd=OFVmeHhFMzJPb0duZVAwa3FHL0dvdz09
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ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

  

https://www.psf.org.gr/psf-news-6999.htm 

 

 

Στις 14 Μαΐου τιμάται η μνήμη του Προστάτη των Φυσικοθεραπευτών, Αγίου Θεράποντα 

Επισκόπου Κύπρου 

 

Σήμερα 14 Μαΐου  τιμάται η μνήμη του Προστάτη των Φυσικοθεραπευτών, Αγίου 

Θεράποντα, Επισκόπου Κύπρου, ο οποίος καθιερώθηκε Έφορος και Προστάτης των 

Φυσικοθεραπευτών από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος στις 8 Ιουνίου 2018 

μετά από αίτημα του Π.Σ.Φ. 

Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε όλοι, λόγω της πανδημίας,   οι 

φυσικοθεραπευτές και ειδικά όσοι βρίσκονται στην "πρώτη γραμμή" πρέπει να αισθάνονται 

την Θεία Ευλογία και την Προστασία του Αγίου Προστάτη. 

Χρόνια Πολλά σε όλους τους Φυσικοθεραπευτές. 

  

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Σχετικά αρχεία 

 Απόφαση Iεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6995.htm 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6999.htm
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/14052021_085350_afed.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6995.htm
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Νομοθεσία για την εφαρμογή του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό (self 

test) 

 

Σύμφωνα με την επισυναπτόμενη νομοθεσία,για την εβδομάδα 10-16 Μαΐου 2021, η 

εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον 

κορωνοϊό (self-test), είναι υποχρεωτική σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που 

παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία και απασχολούνται στους 8 κλάδους που 

εμπίπτουν  στην σχετική ΚΥΑ Β’ 1588/18.4.2021 

1. Λιανεμπόριο 

2. Εστίαση 

3. Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες 

4. Μεταφορές 

5. Υπηρεσίες καθαρισμού 

6. Κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής 

7. Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων 

8. Σχολές οδηγών 

 

Σχετικά αρχεία 

 ΚΥΑ 24525 _ self-test Ιδιωτικός τομέας 

 Τροποποίηση της ΚΥΑ 24525_self test 

 43η Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας_self test 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6994.htm 

 

 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/14052021_083453_f512.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/14052021_083542_ff37.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/14052021_083627_f7f9.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6994.htm
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Μνημόνιο Συνεργασίας του Ερευνητικού Εργαστηρίου LANECASM του ΠΑΔΑ με την Α΄ 

Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική του ΕΚΠΑ και το Γενικό Πανεπιστημιακό 

Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ 

 

Σε κλίμα ιδιαίτερα εποικοδομητικό υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του 

Ερευνητικού Εργαστηρίου Νευρομυϊκής και Καρδιοαγγειακής Μελέτης της Κίνησης - 

LANECASM του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, της Α΄ Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής 

Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και 

του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αθηνών "ΑΤΤΙΚΟΝ". 

Η υπογραφή του μνημονίου πραγματοποιήθηκε, μετά από επιτυχή συνεργασία των 

εμπλεκόμενων φορέων, παρουσία του Πρύτανη του ΠΑΔΑ Καθηγητή Παναγιώτη Καλδή, 

του Διοικητή του Γ.Π.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ" Σπυρίδωνα Αποστολόπουλου, του Διευθυντή της Α΄ 

Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΕΚΠΑ Καθηγητή Παναγιώτη 

Παπαγγελόπουλου και του Διευθυντή του Ερευνητικού Εργαστηρίου LANECASM του 

ΠΑΔΑ Καθηγητή Γεώργιου Παπαθανασίου. 

Ο Διοικητής του ΓΠΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» Σπυρίδων Αποστολόπουλος καλωσόρισε τους 

παρευρισκόμενους, παρουσίασε το έργο του νοσοκομείου, που είναι ένα από τα πλέον 

σύγχρονα σε ιατροτεχνολογικό και εξοπλισμό υποδοχής και φιλοξενίας, όπως και τις ανάγκες 

του και αναγνώρισε την ταχεία ανάπτυξη του ΠΑΔΑ ζητώντας και την ευρύτερη συμμετοχή 

του Πανεπιστημίου σε διάφορες λοιπές δραστηριότητες. 

Όπως ειδικότερα τόνισαν οι Καθηγητές Παπαγγελόπουλος και Παπαθανασίου, το Τμήμα 

Αθλητικής Αριστείας - «Sports Excellence» της Α΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Ερευνητικό Εργαστήριο Νευρομυϊκής και 

Καρδιαγγειακής Μελέτης της Κίνησης - LANECASM του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

συμφώνησαν να προάγουν τη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων σε κοινές 

ακαδημαϊκές δράσεις. Τέτοιες είναι οι ερευνητικές δραστηριότητες και επιστημονικές 

δημοσιεύσεις, η διοργάνωση εργαστηριακών και άλλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 

σεμιναρίων και συνεδρίων, η παραγωγή κοινού υλικού διδασκαλίας και έρευνας κλπ. 

Ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ καθηγητής Παναγιώτης Καλδής ευχαρίστησε τους συντελεστές της 

προσπάθειας και τόνισε ότι αναμενόμενα αποτελέσματα της συνεργασίας είναι η από κοινού 

αύξηση της προστιθέμενης αξίας στην εκπαίδευση και την έρευνα, η αμοιβαία ωφελιμότητα 

με τη δημιουργία διεπιστημονικών ομάδων, όπως και η καινοτομία, αφού υπάρχει εισροή 

νέων παραμέτρων σε υφιστάμενες διαδικασίες αποκατάστασης υγείας, καθώς και η 

αξιοποίηση διαθέσιμων μοναδικών υποδομών και εξοπλισμού. Ακόμη, ανέφερε ότι το 

Ίδρυμα θα συνδράμει το νοσοκομείο στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του. 
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https://www.psf.org.gr/psf-news-6987.htm 

 

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Θεραπευτική Άσκηση- Τμήμα 

Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Πατρών 

   

Ξεκίνησε (04/05) η περίοδος των αιτήσεων για το καινοτόμο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 

σπουδών (ΠΜΣ) στη «Θεραπευτική Άσκηση» η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 4 Ιουνίου 2021. 

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) «Θεραπευτική Άσκηση» έχει σχεδιαστεί 

σύμφωνα με τα διεθνή σύγχρονα πρότυπα μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, 

καλύπτοντας όχι μόνο την ανάγκη για επιστημονική αναβάθμιση των νέων αποφοίτων 

Τμημάτων Φυσικοθεραπείας και Επιστημών Υγείας αλλά και έμπειρων κλινικών 

θεραπευτών. 

Το ΠΜΣ υλοποιείται μέσω δια ζώσης και εξ αποστάσεως (σύγχρονη και ασύγχρονη) 

εκπαίδευσης. Η δια ζώσης εκπαίδευση προγραμματίζεται σε 3 τριήμερα εντατικής 

εκπαίδευσης ανά εξάμηνο, στα οποία εντάσσεται η προηγμένη θεωρητική και εργαστηριακή 

εκπαίδευση. Ο σχεδιασμός αυτός προσφέρει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές την ευκαιρία 

να προάγουν τις γνωστικές και ερευνητικές τους δεξιότητες καθώς και τις δυνατότητες 

λήψης απόφασης καλλιεργώντας τεκμηριωμένη γνώση και αυτονομία στη μάθηση. 

Η δια ζώσης εκπαίδευση λαμβάνει χώρα στα πλήρως εξοπλισμένα κλινικά και ερευνητικά 

εργαστήρια του Τμήματος Φυσικοθεραπείας (Αίγιο) και στις αίθουσες διδασκαλίας του 

Πανεπιστημίου Πατρών (Πανεπιστημιούπολη Ρίου) -ενός από τα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια 

της χώρας- εγγυάται καινοτόμες δράσεις και υψηλά πρότυπα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6987.htm
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Οργανόγραμμα ΠΜΣ 

Κάθε μάθημα έχει 13 υποχρεωτικές μεταπτυχιακές ενότητες (9 δια ζώσης – 3 σύγχρονης και 

1ας ασύγχρονης εκπαίδευσης). Ειδικότερα, στα τρία (3) εντατικά τριήμερα του πρώτου έτους 

σπουδών, πραγματοποιούνται από 3 μεταπτυχιακές διαλέξειςκλινικά εργαστήρια ανά 

μάθημα. Επίσης, πραγματοποιείται μια (1) τρίωρη εξ αποστάσεως μεταπτυχιακή διάλεξη, σε 

εβδομαδιαία βάση, κυρίως μέσω σύγχρονης εκπαίδευσης. Το αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα 

των τριήμερων της εκπαίδευσης δια ζώσης στο ΠΜΣ «Θεραπευτική Άσκηση», καθώς και τον 

συνολικά εκπαιδευτικό προγραμματισμό του Χειμερινού Εξαμήνου 2020-21, μπορείτε να 

βρείτε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ https://physio.upatras.gr/metaptyxiaka/mscpr/master/ 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα περιλαμβάνουν: 

Αίτηση υποψηφίου 

Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας βασικού πτυχίου. 

Βιογραφικό σημείωμα. 

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. 

Αντίγραφο πτυχίου (Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από Πανεπιστήμιο 

αλλοδαπής, απαιτείται η σχετική βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ). 

Αποδεικτικό ξένης γλώσσας. 

Δύο συστατικές επιστολές (θα κατατίθενται απευθείας στη Γραμματεία του Τμήματος 

Φυσικοθεραπείας). 

  

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται σε έντυπη και ψηφιακή μορφή (αρχεία pdf που 

αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας του ΠΜΣ με επισήμανση 

επιβεβαίωσης λήψης τους). 

Βασικό χρονοδιάγραμμα έναρξης προγράμματος 

Η υποβολή των φακέλων της υποψηφιότητας θα γίνει μεταξύ 4 Μαίου-4 Ιουνίου 2021, στην 

ηλεκτρονική στη διεύθυνση https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm 

 

  

Σχετικά αρχεία 

 Ενημερωτικό Φυλλάδιο- ΠΜΣ Θεραπευτική Άσκηση 

 

https://psf.org.gr/psf-news-6982.htm 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/07052021_075326_dd0e.pdf
https://psf.org.gr/psf-news-6982.htm


 

 

33 

 

 

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ: Στις 10 Μαΐου ξεκινούν οι αιτήσεις ανέργων 18-29 ετών για το νέο 

πρόγραμμα επιχειρηματικότητας, με έμφαση στις γυναίκες 

  Τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 13:00, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων 

χρηματοδότησης για το νέο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 

απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις 

γυναίκες». 

Ο στόχος της δράσης, διάρκειας 12 μηνών, είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 2.900 

νέων ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων, με έμφαση στις γυναίκες, 

καθώς 60% των δικαιούχων θα είναι άνεργες γυναίκες. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων 

λήγει την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021 και ώρα 15:00. 

Το ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων ανέρχεται σε 14.800 € και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις 

ως εξής: 

 1 η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ 

 2 η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης 

 3 η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης 

  

Δικαιούχοι της δράσης είναι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, που 

βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση 

χρηματοδότησης, στην οποία περιλαμβάνεται πρόταση επιχειρηματικού σχεδίου. Η αίτηση 

χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο 

Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων στην διεύθυνση https://www.ependyseis.gr 

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 43.400.000 €, συγχρηματοδοτείται από το 

Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο/Πρωτοβουλία για την Απασχόληση 

των Νέων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2014 -2020». Η διαδικασία, η μεθοδολογία και 

τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων περιγράφονται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο 

του Οργανισμού www.oaed.gr 

Επισυνάπτονται όλα τα συναφή έγγραφα. 

 Σχετικά αρχεία 

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/06052021_134929_0a5f.pdf
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 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

 ΦΕΚ 1729.2021 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6981.htm 

  

ΠΟΕΔΗΝ: Πέμπτη 6 Μαΐου 2021: 24ωρη Πανελλαδική Πανυγειονομική Κινητοποίηση για 

τον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς 

 

H Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (Π.Ο.Ε.Δ.Η.Ν.) έχει 

προκηρύξει Πανελλαδική Πανυγειονομική κινητοποίηση για τον εορτασμό της Εργατικής 

Πρωτομαγιάς. 

Διαβάστε περισσότερα στο επισυναπτόμενο Δελτίο Τύπου. 

Σχετικά αρχεία 

 Δελτίο Τύπου ΠΟΕΔΗΝ 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6979.htm 

 

 

 Επιστημονικά Τμήματα 

 

3η ημερίδα της ΟΕΕ ΑΠΛΕΣΟ-«Φλεβική ανεπάρκεια, Οίδημα και Έλκη»  

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε την 3η ημερίδα της ΟΕΕ ΑΠΛΕΣΟ που 

πραγματοποιείται στο πλαίσιο των διαδικτυακών συναντήσεων, με θέμα «Φλεβική 

ανεπάρκεια, Οίδημα και Έλκη»  Έγκριτοι ιατροί και φυσικοθεραπευτές θα προσπαθήσουν 

να δώσουν μία ολοκληρωμένη προσέγγιση την Κυριακή 23 Μαΐου στις 18:00 σε ένα 

κοινωνικό πρόβλημα που πλήττει τους περισσότερους ανθρώπους μέσα στο σύγχρονο 

πλαίσιο της καθημερινότητάς μας. 

Οι συνάδελφοι φυσικοθεραπευτές μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους για 

παρακολούθηση, αποκλειστικά μέσω της περιοχής μελών του ΠΣΦ, όπου κατά την είσοδο 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/06052021_135207_0756.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/06052021_135234_cd8f.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/06052021_135304_0dc7.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6981.htm
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/05052021_162908_a52f.docx
https://www.psf.org.gr/psf-news-6979.htm
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(login), θα πρέπει να επιλέξετε «συμμετοχή σε ημερίδες» και στη συνέχεια επιλέγοντας την 

ημερίδα που επιθυμείτε να συμμετάσχετε (σύνδεσμος «συμμετοχή»).Οι φοιτητές των 

Τμημάτων Φυσικοθεραπείας θα μπορούν να κάνουν εγγραφή αποκλειστικά μέσα από τη 

περιοχή «μη μελών ΠΣΦ». Για είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται εγγραφή και ταυτοποίηση 

του χρήστη, όπου θα πρέπει να «ανέβουν» τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης ιδιότητας, 

ήτοι για φοιτητές, τα στοιχεία της ακαδημαϊκής ταυτότητας «πάσο». 

  

Όροι συμμετοχής 

Η εγγραφή και η συμμετοχή, πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσα από τη περιοχή μελών 

(για μέλη ΠΣΦ) και τη περιοχή «μη μελών» (για μη μέλη) 

Κατά την είσοδό σας στη πλατφόρμα «zoom», θα πρέπει να χρησιμοποιείτε υποχρεωτικά το 

πραγματικό σας ονοματεπώνυμο, με τη μορφή: ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ. Το ονοματεπώνυμο θα 

πρέπει να ταυτίζεται με τα τηρούμενα από τον ΠΣΦ στοιχεία σας, έτσι ώστε να πιστοποιηθεί 

η παρουσία σας στην εκδήλωση και να εκδοθεί βεβαίωση. 

Γίνεται σαφές ότι, ο ΠΣΦ διατηρεί το δικαίωμα να μην εκδίδει βεβαίωση , σε συμμετέχοντες 

οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν το πραγματικό τους όνομα με την ως άνω μορφή. 

Ο ΠΣΦ, διατηρεί το δικαίωμα να μην βεβαιώσει τη παρουσία συμμετέχοντα σε ημερίδα, ο 

οποίος έχει δηλώσει ψευδή στοιχεί είτε δεν ταυτοποιήθηκε η ιδιότητα του μέσω των 

σχετικών απαιτούμενων εγγράφων (π.χ. «πάσο»). 

Οι συμμετέχοντες δύναται να παρακολουθήσουν την εκδήλωση είτε μέσω Live youtube είτε 

μέσω zoom.  Σε περίπτωση παρακολούθησης μέσω youtube, δεν βεβαιώνεται η παρουσία 

του συμμετέχοντα και δεν υπάρχει η δυνατότητα βεβαίωσης παρακολούθησης η οποία 

δημιουργείται μόνο για τους ταυτοποιημένους συμμετέχοντες μέσω zoom. 

Οι σύνδεσμοι παρακολούθησης, παρέχονται αποκλειστικά μέσα από τη περιοχή μελών (μη 

μελών αντιστοίχως) και δεν θα τους λάβετε μέσω email, εκτός εδικών περιπτώσεων όπου θα 

επικοινωνήσει ο διοργανωτής είτε ο ΠΣΦ μαζί σας. Το ίδιο ισχύει και για 

τις βεβαιώσεις παρακολούθησης, οι οποίες εκδίδονται αποκλειστικά μέσα από τη περιοχή 

μελών (μη μελών αντιστοίχως), για τους συμμετέχοντες οι οποίοι αποδεδειγμένα 

συμμετείχαν και ταυτόχρονα έχουν ταυτοποιηθεί. 

 

https://psf.org.gr/login.php
https://psf.org.gr/e-meetings-forms.php
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Σχετικά αρχεία 

 Πρόγραμμα Ημερίδας 

https://www.psf.org.gr/psf-news-7006.htm 

 

Α’ κύκλος διαδικτυακών ημερίδων Αθλητικής Φυσικοθεραπείας 

 

Με χαρά σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στις ημερίδες που διοργανώνει το Επιστημονικό 

Τμήμα Αθλητικής Φυσικοθεραπείας του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, οι 

οποίες θα διεξάγονται κάθε Πέμπτη από τις 16 Μαΐου μέχρι και τις 25 Ιουλίου και ώρες 21:00 

με 23:00 

Οι συνάδελφοι φυσικοθεραπευτές μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους για 

παρακολούθηση, αποκλειστικά μέσω της περιοχής μελών του ΠΣΦ, όπου κατά την είσοδο 

(login), θα πρέπει να επιλέξετε «συμμετοχή σε ημερίδες» και στη συνέχεια επιλέγοντας την 

ημερίδα που επιθυμείτε να συμμετάσχετε (σύνδεσμος «συμμετοχή») 

Οι φοιτητές των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας θα μπορούν να κάνουν 

εγγραφή αποκλειστικά μέσα από τη περιοχή «μη μελών ΠΣΦ». Για είσοδο στην εφαρμογή 

απαιτείται εγγραφή και ταυτοποίηση του χρήστη, όπου θα πρέπει να «ανέβουν» τα 

απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης ιδιότητας, ήτοι για φοιτητές, τα στοιχεία της 

ακαδημαϊκής ταυτότητας «πάσο»  

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/19052021_095953_011c.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-7006.htm
https://psf.org.gr/login.php
https://psf.org.gr/e-meetings-forms.php
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Όσοι φυσικοθεραπευτές επιθυμούν, μπορούν μέσα από το ιστοσελίδα του Π.Σ.Φ. να 

εγγραφούν και στο επιστημονικό τμήμα αθλητικής φυσικοθεραπείας και να ενημερώνονται 

για τις δραστηριότητες του τμήματος (https://psf.org.gr/sportsphysio ). 

Όροι συμμετοχής 

Η εγγραφή και η συμμετοχή, πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσα από τη περιοχή μελών 

(για μέλη ΠΣΦ) και τη περιοχή «μη μελών» (για μη μέλη) 

Κατά την είσοδό σας στη πλατφόρμα «zoom», θα πρέπει να χρησιμοποιείτε υποχρεωτικά το 

πραγματικό σας ονοματεπώνυμο, με τη μορφή: ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ. Το ονοματεπώνυμο θα 

πρέπει να ταυτίζεται με τα τηρούμενα από τον ΠΣΦ στοιχεία σας, έτσι ώστε να πιστοποιηθεί 

η παρουσία σας στην εκδήλωση και να εκδοθεί βεβαίωση. 

Γίνεται σαφές ότι, ο ΠΣΦ διατηρεί το δικαίωμα να μην εκδίδει βεβαίωση , σε συμμετέχοντες 

οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν το πραγματικό τους όνομα με την ως άνω μορφή. 

Ο ΠΣΦ, διατηρεί το δικαίωμα να μην βεβαιώσει τη παρουσία συμμετέχοντα σε ημερίδα, ο 

οποίος έχει δηλώσει ψευδή στοιχεί είτε δεν ταυτοποιήθηκε η ιδιότητα του μέσω των 

σχετικών απαιτούμενων εγγράφων (π.χ. «πάσο»). 

Οι συμμετέχοντες δύναται να παρακολουθήσουν την εκδήλωση είτε μέσω Live youtube είτε 

μέσω zoom.  Σε περίπτωση παρακολούθησης μέσω youtube, δεν βεβαιώνεται η παρουσία 

του συμμετέχοντα και δεν υπάρχει η δυνατότητα βεβαίωσης παρακολούθησης η οποία 

δημιουργείται μόνο για τους ταυτοποιημένους συμμετέχοντες μέσω zoom. 

Οι σύνδεσμοι παρακολούθησης, παρέχονται αποκλειστικά μέσα από τη περιοχή μελών (μη 

μελών αντιστοίχως) και δεν θα τους λάβετε μέσω email, εκτός εδικών περιπτώσεων όπου θα 

επικοινωνήσει ο διοργανωτής είτε ο ΠΣΦ μαζί σας. Το ίδιο ισχύει και για 

τις βεβαιώσεις παρακολούθησης, οι οποίες εκδίδονται αποκλειστικά μέσα από τη περιοχή 

μελών (μη μελών αντιστοίχως), για τους συμμετέχοντες οι οποίοι αποδεδειγμένα 

συμμετείχαν και ταυτόχρονα έχουν ταυτοποιηθεί. 

 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6989.htm 

 

 

https://psf.org.gr/sportsphysio
https://www.psf.org.gr/psf-news-6989.htm
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/10052021_123950_f92f.jpg
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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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