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Μήνυμα Προέδρου 

 

Συνάδελφοι  

Ο Ιούνιος ήταν μήνας με έντονη κινητικότητα καθώς λόγω της άρσης των περιοριστικών 

μέτρων, δόθηκε η δυνατότητα δια ζώσης συναντήσεων και αντιπροσωπεία του Κ.Δ.Σ του 

Π.Σ.Φ είχε αρκετές συναντήσεις για την προώθηση των θέσεων και των αιτημάτων του 

κλάδου. 

Θετικές είναι οι εξελίξεις για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, καθώς είναι 

βέβαιο ότι οι φυσικοθεραπευτές θα ενταχθούν στους δικαιούχους, στο νέο καθεστώς που θα 

ισχύσει από 1/1/2022. 

Η αντιποίηση απασχολεί διαχρονικά τις διοικήσεις του Π.Σ.Φ και μέσα στον Ιούνιο έγιναν 

παρεμβάσεις για την αυστηροποίηση των ποινών και επίσης για την ενημέρωση του κοινού 

με τις συνεντεύξεις σε ραδιόφωνα μεγάλης ακροαματικότητας. 

Η συνάντηση με τη Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ κρίνεται θετική καθώς προωθήθηκαν προς 

επίλυση διάφορα ζητήματα μεταξύ των οποίων και η μεταφορά του αδιάθετου ποσού 1,1 εκ. 

ευρώ στο β΄ εξάμηνο του 2020 (συμψηφισμός). 

Θέματα εκπαίδευσης απασχολούν έντονα τον κλάδο με κυριότερο αυτό των κολλεγίων, 

καθώς τα μέλη του Κ.Δ.Σ αλλά και μέλη των διοικήσεων των Π.Τ έχουν δεχτεί σωρεία 

προσωπικών μηνύσεων από αποφοίτους ΚΕ.Μ.Ε. 

Η παράταση που δόθηκε στα όργανα διοίκησης μέχρι τις 30/9/2021, μεταφέρει την 

ημερομηνία των εκλογών, η οποία καθορίστηκε για την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021 και 

καλείστε με την ψήφο σας να ενδυναμώσετε τη διοίκηση που θα προκύψει για να 

αντιμετωπίσει με περισσότερη δύναμη τις προκλήσεις και για να διεκδικήσει με την 

συμμετοχή σας την αναβάθμιση της Επιστήμης της φυσικοθεραπείας. 

 

Λυμπερίδης Πέτρος  
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Νέα Πρώτης Γραμμής     

 

Ενημέρωση για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 

Εκδόθηκε στο ΦΕΚ Α΄108/26-6-2021 ο Νόμος 4811/2021, στον οποίο περιέχεται και η νέα 

τροπολογία (Άρθρο 68) με την οποία δίνεται εκ νέου παράταση για την κατάθεση του 

πορίσματος της Διυπουργικής Επιτροπής, για το επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής 

εργασίας των εργαζόμενων στο Δημόσιο, που παρατείνεται ως τις 31/08/2021. 

Η παράταση για την κατάθεση του πορίσματος θα είναι η τελευταία, σύμφωνα με τον 

Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών https://www.psf.org.gr/psf-news-7028.htm με τον οποίο 

συναντήθηκε αντιπροσωπεία του Κ.Δ.Σ και έθεσε το θέμα του επιδόματος. 

Σύμφωνα με τον Υπουργό, τον Νοέμβριο θα κατατεθεί στη Βουλή το σχετικό Νομοσχέδιο για 

τον επανακαθορισμό των δικαιούχων, που θα προκύψουν απο το πόρισμα που θα κατατεθεί 

από τη Διυπουργική επιτροπή. 

Ο Π.Σ.Φ., έχει καταθέσει, εκ νέου, ολοκληρωμένο φάκελο στην 

επιτροπή https://www.psf.org.gr/psf-news-6857.htm για να ενταχθούν οι φυσικοθεραπευτές 

στους δικαιούχους συμπεριλαμβάνοντας στον φάκελο και τις πληροφορίες για το πόρισμα 

της επιτροπής κρίσης ΒΑΕ, όπου εντάχθηκαν και οι φυσικοθεραπευτές, την απόφαση του 

Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και στιγμιότυπα από το έργο των φυσικοθεραπευτών. 

Είναι γνωστό ότι στη συγκυρία της πανδημίας, οι φυσικοθεραπευτές δίνουν τον αγώνα τους 

στην πρώτη γραμμή με κίνδυνο της υγείας τους και οι Δημόσιοι Υπάλληλοι Φ/Σ δεν 

λαμβάνουν το σχετικό επίδομα, για το οποίο υπήρξαν σχετικές προσφυγές στα Διοικητικά 

Δικαστήρια με θετική για τον κλάδο κατάληξη (Εφετείο Αθηνών για το ΚΑΤ) 

Ο Π.Σ.Φ. βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση και οι φυσικοθεραπευτές θα ενταχθούν στους 

δικαιούχους του επιδόματος σύμφωνα με τη βαθμολογία που προβλέπεται και 

συγκεντρώνουν από τη διαδικασία της κρίσης των παραγόντων που καθορίζουν 

τη βαθμολόγηση του έργου της κάθε κατηγορίας των υπαλλήλων. 

  

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Σχετικά αρχεία 

https://www.psf.org.gr/psf-news-7028.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6857.htm
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 Ν.4811-2021_Άρθρο 68 

 Διυπουργική Επιτροπή 2018 

 Πόρισμα Διυπουργικής Επιτροπής 2018_Κριτήρια 

 Διυπουργική Επιτροπή 2020 

https://www.psf.org.gr/psf-news-7090.htm 

 

Παρουσία του Προέδρου του Π.Σ.Φ. στο ραδιόφωνο του Alpha 9.89 για το θέμα της 

αντιποίησης του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή και τον κίνδυνο για τη Δημόσια Υγεία 

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ. κ. Πέτρος Λυμπερίδης φιλοξενήθηκε στην εκπομπή της 

δημοσιογράφου Τασούλας Παπανικολάου, στον ALPHA 98.9, το Σάββατο 12 Ιουνίου 2021, 

όπου συζητήθηκε το πολύ σοβαρό θέμα της αντιποίησης των Επαγγελμάτων Υγείας, που 

ξεκινάει από την ανεξέλεγκτη χορήγηση κωδικών αριθμών δραστηριότητας (ΚΑΔ) απο την 

ΑΑΔΕ. 

Στην εκπομπή παραβρέθηκε και ο Ποινικολόγος κ. Δημήτρης Κουσιουρής, αναπτύσσοντας 

τη νομική πλευρά του ζητήματος. 

 

https://soundcloud.com/user-665020045/120621a-5 

https://www.psf.org.gr/psf-news-7065.htm 

 

Συνάντηση (τηλεδιάσκεψη) αντιπροσωπείας του Π.Σ.Φ, με τον Υφυπουργό Παιδείας κ. 

Άγγελο Συρίγο με πρωτοβουλία του Βουλευτή Μαγνησίας Κωνσταντίνου Μαραβέγια 

 

Το μείζον θέμα διασφάλισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των  φυσικοθεραπευτών, 

κυριάρχησε στην τηλεδιάσκεψη που είχε αντιπροσωπεία του  Πανελλήνιου Συλλόγου 

Φυσικοθεραπευτών με τον υφυπουργό Παιδείας κ. Άγγελο  Συρίγο που πραγματοποιήθηκε 

με πρωτοβουλία του Βουλευτής Μαγνησίας της Νέας  Δημοκρατίας κου Κωνσταντίνου 

Μαραβέγια. 

 

Συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυμπερίδης, ο Γενικός Γραμματέας του Π.Σ.Φ 

και Αναπληρωτής Καθηγητής του τμήματος φυσικοθεραπείας του ΔΙΠΑΕ Γιώργος Κούτρας 

και ο  Καθηγητής και Πρόεδρος του τμήματος φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/30062021_094500_4a5b.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/30062021_094530_1759.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/30062021_094612_8b39.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/30062021_094640_28e2.pdf
https://soundcloud.com/user-665020045/120621a-5
https://www.psf.org.gr/psf-news-7065.htm
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Θεσσαλίας Νίκος Στριμπάκος που είναι και ο εκπρόσωπος του Π.Σ.Φ. στο  working  group της 

εκπαίδευσης της Er-wcpt. 

Οι εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών: 

1. Εξέφρασαν τους προβληματισμούς και τις διαφωνίες τους σχετικά με τα  δικαιώματα των 

αποφοίτων των κέντρων μεταλυκειακής εκπαίδευσης, όπως αυτά  διαμορφώνονται μετά 

την ψήφιση του Νόμου 4763/2020 που προκάλεσε πλήθος  αντιδράσεων από τα 

επαγγελματικά επιμελητήρια και τα ΝΠΔΔ. Ο Υφυπουργός  ενημέρωσε ότι εντός του Ιουνίου 

θα τεθεί σε διαβούλευση νέο  νομοσχέδιο δίνοντας χώρο για περαιτέρω συζήτηση και 

αποκατάσταση τυχόν  αδικιών σε αυτά τα θέματα. Σχετικά με το σχέδιο Νόμου που θα αφορά 

τον  ΔΟΑΤΑΠ, ανέφερε ότι θα αναμορφωθεί ο ρόλος του, ώστε να αντιμετωπίζονται  

ξεχωριστά εργασιακά και ακαδημαϊκά δικαιώματα. 

2. Ενημέρωσαν τον Υφυπουργό για ζητήματα που αφορούν την προπτυχιακή  εκπαίδευση 

των φοιτητών των τμημάτων φυσικοθεραπείας  και πρότειναν τη στενότερη συνεργασία 

μεταξύ των τμημάτων φυσικοθεραπείας με τα νοσοκομεία  για την κλινική εκπαίδευση και 

την πρακτική άσκηση των φοιτητών. Ο Υφυπουργός δέχτηκε να υπάρχει περαιτέρω 

συνεργασία για την επίλυση των  ζητημάτων. 

3.  Έθεσαν το θέμα προσαρμογής της νομοθεσίας σε ό,τι αφορά τη μετάβαση  από ΤΕ σε ΠΕ, 

σε σχέση με την αδυναμία διορισμού στο δημόσιο των περίπου  1.500 αποφοίτων των 

Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Ο Υφυπουργός δέχτηκε να  υπάρχει περαιτέρω συνεργασία 

για την επίλυση των ζητημάτων αυτών. 

4. Έθεσαν το θέμα της ισοτίμησης των πτυχίων ΠΕ και ΤΕ. 

5. Κατέθεσαν τη θέση του Π.Σ.Φ όσον αφορά την αυτονομία και αυτοδυναμία  των τμημάτων 

φυσικοθεραπείας που πρέπει να υφίστανται στον Πανεπιστημιακό  χάρτη. Η αναφορά έγινε 

με αφορμή το σχέδιο δημιουργίας τετραετών Τμημάτων  Εφαρμοσμένων Επιστημών μέσα 

στα Πανεπιστήμια. 

6. Κατατέθηκε η αντίθεση του Π.Σ.Φ στη δημιουργία του Τμήματος  Φυσικοθεραπείας 

(Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ιεράπετρα Κρήτης) και  επίσης η αντίθεσή του στον 

μεγάλο αριθμό εισακτέων στα τμήματα  φυσικοθεραπείας. Επίσης, η αντίθεση του Π.Σ.Φ στη 

λειτουργία τόσων πολλών  τμημάτων Βοηθών Φυσικοθεραπευτών στη δευτεροβάθμια και 

μεταδευτεροβάθμια  εκπαίδευση. Ο Υφυπουργός διαβεβαίωσε ότι δεν θα λειτουργήσουν νέα 

τμήματα. 

Ο Υφυπουργός Παιδείας κος Άγγελος Συρίγος, δέχτηκε να ανανεωθεί η συνάντηση  για τα 

απόλυτα θέματα αρμοδιότητάς του ανώτατης εκπαίδευσης, ενώ ο κ.  Μαραβέγιας επανέλαβε 

τη στήριξή του στις διεκδικήσεις του κλάδου. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-7039.htm 

https://www.psf.org.gr/psf-news-7039.htm
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ΕΟΠΥΥ 

 

Παράταση Υποβολών ΕΔΑΠΥ και αποστολή φυσικού αρχείου για τον μήνα 05/2021 

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

αποστολή φυσικού αρχείου) όλων των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ Παρόχων Υπηρεσιών 

Υγείας για τον μήνα Μάιο 2021 έως και την 25η/06/2021, ημέρα Παρασκευή.  

Σχετικά αρχεία 

 Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ 

https://www.psf.org.gr/psf-news-7078.htm 

 

Ανακοίνωση σχετικά με την έκδοση των σημειωμάτων claw back και τη φορολογική 

μεταχείριση αυτών 

 

Όπως γνωρίζετε εκδόθηκαν τα σημειώματα για το claw back του Α΄ εξαμήνου του 2020 το 

οποίο είναι 0%. 

Καταβάλλονται προσπάθειες για να γίνει τροποποίηση της ισχύουσας Yπουργικής Aπόφασης 

για να συμψηφιστεί το claw back του Α΄ και Β΄ εξαμήνου του 2020, καθώς με τον συμψηφισμό 

θα μηδενιστεί και το claw back του Β΄ εξαμήνου που ανέρχεται χωρίς τον συμψηφισμό σε 

2,5%. https://www.psf.org.gr/psf-news-7050.htm 

Επειδή έχει ανοίξει το σύστημα για την κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων, θα πρέπει οι 

συνάδελφοι, σε συνεννόηση με τον φοροτεχνικό τους, να επιλέξουν αν θα καταθέσουν τη 

φορολογική δήλωση ή θα αναμένουν. 

Όσον αφορά τη φορολογική μεταχείριση των ποσών αυτών ,σύμφωνα με παλαιότερη 

απάντηση του Yπουργείου οικονομικών, θα πρέπει να εκδοθεί από τον πάροχο πιστωτικό 

τιμολόγιο (στην περίπτωση που καταλογιστεί claw back) και να προσκομιστεί στην ΠΕ.ΔΙ του 

ΕΟΠΥΥ. 

Το πιστωτικό τιμολόγιο δύναται να έχει ημερομηνία έκδοσης την ημερομηνία έκδοσης του 

σημειώματος και όχι περισσότερο των 15 ημερών αυτής και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

λογιστικά για τη μείωση των εισοδημάτων για τη χρήση την οποία αφορά (2020). 

Αν δεν χρησιμοποιηθεί το σημείωμα για να μειώσει τα εισοδήματα του 2020, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να μειώσει τα εισοδήματα του 2021 (στην περίπτωση που 

καταλογιστεί claw back στο Β΄ εξάμηνο). 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/18062021_085637_f898.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-7078.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-7050.htm
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Από τα παραπάνω προκύπτει ότι όσοι συνάδελφοι επιθυμούν, μπορούν να καταθέσουν τις 

φορολογικές τους δηλώσεις ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΟΥΝ ποσό claw back, γιατί στην περίπτωση 

που τελικά καταλογιστεί claw back το Β΄ Εξάμηνο του 2020, το ποσό του αντίστοιχου 

σημειώματος, μπορεί να αφαιρεθεί από τα εισοδήματα του 2021 (Συν.) 

https://psf.org.gr/psf-news-7073.htm 

 

Συνάντηση αντιπροσωπείας του Π.Σ.Φ με τη διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ 

 

Την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021 πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση 

αντιπροσωπείας του Π.Σ.Φ με τη διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ ΚΑ Θεανώ Καρποδίνη. 

Συμμετείχαν οι: Λυμπερίδης Πέτρος – Πρόεδρος, Ρουμελιώτης Σπύρος Α΄ Αντιπρόεδρος, 

Μαρμαράς Γιάννης Β΄ Αντιπρόεδρος και Χαρωνίτης Νώντας Οργανωτικός Γραμματέας, 

ενώ από τη μεριά του ΕΟΠΥΥ παραβρέθηκε ο Διευθυντής Στρατηγικού σχεδιασμού 

Ρηγάτος Θεοφάνης και η σύμβουλος της Διοικήτριας κα Δ. Μπακιρτζή. 

Τα θέματα που τέθηκαν στη συνάντηση ήταν τα εξής: 

Ενίσχυση προϋπολογισμού για τη φυσικοθεραπεία & κατάργηση rebate & clawback.       

Η αντιπροσωπεία του Π.Σ.Φ. κατέθεσε το διαχρονικό αίτημα της ενίσχυσης του 

προϋπολογισμού, ο οποίος δεν επαρκεί για τις ανάγκες των ασφαλισμένων. 

Όπως εξήγησε η κα Καρποδίνη ο Νόμος για την εφαρμογή των επιστροφών έχει πάρει 

παράταση ως το 2024 γι΄ αυτό πρέπει να βρεθούν τρόποι τόσο για την ενίσχυση του 

προϋπολογισμού όσο και του ΄΄ελέγχου της δαπάνης΄΄. 

Αδικαιολόγητη μείωση προϋπολογισμού 2021 για τη φυσικοθεραπεία. 

Η αντιπροσωπεία του Π.Σ.Φ παρέθεσε τα οικονομικά στοιχεία του 4μήνου που τείνουν σε 

ετήσια υπέρβαση 12.000.000 ευρώ. 

Αφού στο 4μηνο είναι 4.000.000 ευρώ. 

Εξηγήθηκε στην Διοικήτρια ότι αυτό οφείλεται: 

α. στο γεγονός της εξυπηρέτησης περιστατικών που δεν μπορούσαν να επισκεφθούν 

δημόσιες δομές επειδή δεν δεχόταν ασθενείς και 

β. στο γεγονός της εξυπηρέτησης περιστατικών post covid θέμα που συζητήθηκε αναλυτικά. 

Η Κα Καρποδίνη εξήγησε ότι η αναγωγή  έγινε λόγω του ότι ο ΕΟΠΥΥ προέβλεψε 

οδοντιατρική περίθαλψη 18.5 εκ ευρώ για το Β εξάμηνο του 2021. 

https://psf.org.gr/psf-news-7073.htm
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Η αντιπροσωπεία του Π.Σ.Φ ζήτησε να επανέλθει το ποσό των 2.000.000 ευρώ εφόσον δεν 

υπάρξει υλοποίηση της πρόβλεψης της οδοντιατρικής περίθαλψης. 

Συμψηφισμός α’ και β΄εξαμήνου 2020. 

Παρόλο που έχει επανακατατεθεί το αίτημα δεν υπάρχει πρόβλεψη στην Υπουργική 

Απόφαση με αποτέλεσμα ενώ από το Α εξάμηνο του έτους 2020 

περισσεύουν 1.106.568 ευρώ , με την υπάρχουσα πρόβλεψη θα επιβληθεί claw back 2,5%. 

Ζητήθηκε η άμεση αναθεώρηση της υπ. Απόφασης για τη μεταφορά των αδιάθετων 

κονδυλίων του Α εξαμήνου στο Β εξάμηνο. 

Δημιουργία διακριτής δαπάνης για περιστατικά post covid που νοσηλεύτηκαν και 

χρήζουν φυσικοθεραπείας. 

Το θέμα της εξυπηρέτησης περιστατικών post covid (ασθενείς που νοσηλεύτηκαν με covid 

λοίμωξη) που θα πρέπει να μην επιβαρύνουν την επιτρεπόμενη δαπάνη της 

φυσικοθεραπείας , συζητήθηκε διεξοδικά. 

Είναι γνωστό ότι αυτού του είδους οι δαπάνες υγείας (για ασθενείς που νοσούν από 

κορωνοϊό) είναι εκτός ορίων και αυτό ήταν θέμα που συζητήθηκε με τον Αναπληρωτή 

Υπουργό Οικονομικών κο Θ. Σκυλακάκη. 

Το ΚΕΣΥ έχει εγκρίνει σχετικά εισήγηση και για τις φυσικοθεραπείες (με παρέμβαση του 

εκπροσώπου του ΠΣΦ Πέτρου Λυμπερίδη) που γνωμοδοτεί για την κάλυψη των δαπανών 

της αποκατάστασης των ασθενών post covid. 

Συζητήθηκε πως μπορεί να υλοποιηθεί η συγκεκριμένη πρόβλεψη (με ξεχωριστή υποβολή 

δαπάνης στο ε-δαπυ κλπ). 

Πιστεύουμε ότι επειδή η πανδημία δεν θα έχει άμεσο τέλος , η απομείωση τέτοιου είδους 

δαπανών θα ελαφρύνει τη δαπάνη. 

Εφαρμογή ανώτατου μηνιαίου ορίου εκτέλεσης συνεδριών φυσικοθεραπείας.  

Είναι μια πρόταση που έχει εγκριθεί από τη ΓΣΑ του 2019 που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα 

και κατατέθηκε αλλά δεν υλοποιήθηκε από την τότε διοίκηση του ΕΟΠΥΥ. Προβλέπει όριο 

δαπάνης με δεδομένο τα 30 λεπτά της συνεδρίας και συνδέεται και με τους απασχολούμενους 

φυσικοθεραπευτές που έχουν δηλωθεί στη συλλογική σύμβαση. 

Κλιμακωτό CLAW BACK (μαξιλαράκι). 

Είναι μια πρόταση που επανακατατέθηκε και προβλέπει ΄΄αφορολόγητο ποσό-μαξιλαράκι΄΄ 

για το claw back . Η διοικήτρια διαβεβαίωσε ότι θα ΄΄τρέξει επι χάρτου΄΄ διάφορα σενάρια 

για την εφαρμογή στο κατάλληλο ποσό που μπορεί να υλοποιηθεί η πρόταση. 

Προβλήματα μετά την εφαρμογή της συνταγογράφησης των συνεδριών 

φυσικοθεραπείας από τον ΕΟΠΥΥ. 

Κατατέθηκαν οι προτάσεις: 1. για την άρση της συνταγογράφησης πράξεων που ναι μεν 
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είναι προαιρετικό, δεν πρέπει δε να υφίσταται. 2. Για την συμπλήρωση του πίνακα 

εφαρμοζόμενων πράξεων ΑΠΑΞ και 3. Η αφαίρεση από τους πίνακες των πράξεων άλλων 

επαγγελματιών (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία). 

Αδυναμία έκδοσης γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας παθήσεων ειδικών περιπτώσεων 

του άρθρου 39 του ΕΚΠΥ.  Έγινε διεξοδική ανάλυση ενός χρονίζοντος ζητήματος που 

παρατηρήθηκε μετά την εφαρμογή στο σύστημα της  συνταγογράφησης της υπ. Απόφασης 

περί επιλεξιμότητας, που είχε σαν αποτέλεσμα κυρίως τον αποκλεισμό από την αγορά 

εργασίας, συναδέλφων που εργάζονται μόνο κατ΄οίκον. 

Ώς γνωστόν το θέμα προέκυψε το 2020 και ο Π.Σ.Φ έκανε παρεμβάσεις 

ΑΜΕΣΑ https://www.psf.org.gr/psf-news-6332.htm και πραγματοποιήθηκαν αλλεπάλληλες 

συναντήσεις https://www.psf.org.gr/psf-news-6339.htm   και έχουν κατατεθεί τα icd10 που 

λησμονήθηκαν και αφορούν κυρίως ορθοπεδικές παθήσεις.  Υπήρξε η διαβεβαίωση για 

διόρθωση. 

Προτάσεις Π.Σ.Φ. για αναθεώρηση του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ. 

Κατατέθηκαν οι προτάσεις του Π.Σ.Φ για: 

α. αύξηση της συμμετοχής από 10% σε 15% όπως ισχύει σε όλη την ανοιχτή περίθαλψη. 

β. αύξηση της αποζημίωσης του κατ΄οίκον σε 20 ευρώ 

γ.  πρόβλεψη για την κάλυψη νέων περιπτώσεων παθήσεων. 

δ.   Κατάργησης της θεώρησης των γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας. 

ε.  Επαναφορά της εφαρμογής της συνταγογράφησης ανά ημερολογιακό έτος και όχι ανά 365 

μέρες. 

Στ. Περιπτώσεις ασθενειών που παραπέμπονται στα Κ.Α.Α.  

Εφαρμογή της άυλης συνταγογράφησης με την σύγχρονη εφαρμογή ταυτοποίησης 

παρουσίας του ασφαλισμένου. 

Η αντιπροσωπεία του Π.Σ.Φ ζήτησε την εφαρμογή της άυλης συνταγογράφησης ΜΟΝΟ με 

την προϋπόθεση της διασφάλισης της ταυτοποίησης της παρουσίας του ασφαλισμένου ,το 

θέμα είχε τεθεί και στη συνάντηση με τον Υπουργό Ψηφιακής διακυβέρνησης κο 

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

 

Ποινές συμβεβλημένων παρόχων φυσικοθεραπευτών. 

Πάγιο αίτημα του Π.Σ.Φ. ήταν η τροποποίηση του Νόμου 4172/2013, ο οποίος αφορούσε τις 

προβλεπόμενες ποινές των συμβεβλημένων φυσικοθεραπευτών και η εναρμόνιση με την 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6332.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6339.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6991.htm
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Νομοθεσία επιβολής ποινών των υπολοίπων παρόχων, καθώς οι ποινές του ως άνω Νόμου 

είναι διαφοροποιημένες και πολύ αυστηρότερες.  Με το άρθρο 68 παρ. 7 του Νόμου 

4603/2019 (ΦΕΚ Α΄ 48/14-03-2019) τροποποιήθηκαν οι ποινές και προβλέπονται ενιαίες 

ποινές για όλους τους παρόχους – κατά την άποψη της Νομικής Υπηρεσίας του Π.Σ.Φ –και 

κατατέθηκε υπόμνημα για την πλήρη διευκρίνιση του ζητήματος. 

Ειδικές Θεραπείες του άρθρου 45 του ΕΚΠΥ 

Ένα άλλο ζήτημα που κυριάρχησε στη συνάντηση ήταν  το καθεστώς της χορήγησης 

συνεδριών φυσικοθεραπείας σε δικαιούχους του άρθρου 45 (ειδική αγωγή), η 

αντιπροσωπεία του Π.Σ.Φ κατέθεσε την κατηγορηματική της αντίθεση για την άρση της 

αποζημίωσης ατομικών αιτημάτων  σε νέα περιστατικά που διαγνώστηκαν μετά την 

ψήφιση του Ν. 4737/2020 .   

Η εφαρμογή του απαράδεκτου άρθρου 16 του Ν. 4737/2020 δημιούργησε μια πρωτόγνωρη 

διάκριση κατά της φυσικοθεραπείας στην ειδική αγωγή, η οποία δεν απέφερε κανένα 

οικονομικό αποτέλεσμα, αλλά ούτε οδήγησε άλλες κατηγορίες παρόχων στη σύμβαση, όπως 

ίσως ανέμενε ο ΕΟΠΥΥ. Δημιουργήθηκε όμως, τεράστιο ζήτημα σε γονείς με 

πρωτοδιαγνωσμένα προβλήματα. 

Η δαπάνη για φυσικοθεραπεία ειδικής αγωγής (άρθρο 45) σύμφωνα με τα στοιχεία της 

αρμόδιας διεύθυνσης είναι 1.000.000 ευρώ σε αποζημιώσεις εντός σύμβασης και 2.500.000 

ευρώ σε ατομικά αιτήματα, δηλαδή σύνολο έτους 3.500.000 ευρώ , όταν οι συνολικές 

δαπάνες ειδικής αγωγής είναι της τάξης των 90.000.000 έως 100.000.000 ευρώ. 

Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών πρέπει να καταργηθεί και να γίνει επαναφορά στο 

προηγούμενο καθεστώς αποζημίωσης των περιστατικών που χρήζουν ειδική αγωγή.  

 

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-7050.htm 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-7050.htm
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Γενική Ενημέρωση 

 

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του 

Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με τίτλο «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία» 

 

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε) ανακοινώνει 

την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών 

και φοιτητριών, για το Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ΦΕΚ 40777 και τίτλο: «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία». 

Επισυνάπτεται η προκήρυξη του προγράμματος καθώς και η αίτηση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. 

Σχετικά αρχεία 

 Προκήρυξη ΠΜΣ 

 Αίτηση ΠΜΣ 

https://psf.org.gr/psf-news-7088.htm 

 

Δελτίο Τύπου Υπουργείο Οικονομικών και ΑΑΔΕ: Σταδιακά από τον Σεπτέμβριο 2021, 

ξεκινά η υποχρεωτική διαβίβαση παραστατικών στο myDATA και η διασύνδεση ταμειακών 

μηχανών με την ΑΑΔΕ 

 

Σύμφωνα με κοινό Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, η υποχρέωση 

διαβίβασης παραστατικών εσόδων στην πλατφόρμα myDATA  και η διασύνδεση ταμειακών 

μηχανών με την ΑΑΔΕ θα ξεκινήσει σταδιακά από τον Σεπτέμβριο του 2021. 

Πιο αναλυτικά: 

1. Διαβίβαση παραστατικών εσόδων στην πλατφόρμα myDATA 

 Από 1.10.2021 διαβιβάζουν υποχρεωτικά τα παραστατικά εσόδων τους, που εκδίδουν 

από την ημερομηνία αυτή και μετά: 

o Οι επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με διπλογραφικά βιβλία με 

τζίρο άνω των 50.000 €. 

o Οι επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με απλογραφικά βιβλία με τζίρο 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/29062021_163522_c3a5.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/29062021_163551_9a5d.pdf
https://psf.org.gr/psf-news-7088.htm
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άνω των 100.000 €. 

 Από 1.11.2021 διαβιβάζουν υποχρεωτικά τα παραστατικά εσόδων τους όλες οι 

υπόλοιπες επιχειρήσεις. 

 Τα παραστατικά εσόδων που έχουν εκδώσει ή θα εκδώσουν οι επιχειρήσεις μέχρι την 

ημερομηνία έναρξης υποχρεωτικής διαβίβασης, πρέπει να διαβιβαστούν στην 

πλατφόρμα του myDATA το αργότερο έως την 31.03.2022. 

  

Σημειώνεται ότι ειδικά για το 2021 η υποχρέωση διαβίβασης αφορά μόνο τα παραστατικά 

εσόδων και όχι τους λογιστικούς χαρακτηρισμούς εξόδων. 

  

  

2. Διασύνδεση φορολογικών μηχανισμών (ταμειακών μηχανών κ.λπ.) με την ΑΑΔΕ 

Σταδιακά, και μέχρι τον Νοέμβριο του 2021, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν φορολογικούς 

ηλεκτρονικούς μηχανισμούς (ΦΗΜ) υποχρεούνται: 

 να αναβαθμίσουν τους φορολογικούς μηχανισμούς τους, ώστε να παράγουν 

αποδείξεις με ενσωματωμένο το QR Code ταυτοποίησης του φορολογικού 

μηχανισμού και της απόδειξης, 

 να διασυνδεθούν, ώστε να διαβιβάζουν τις συναλλαγές τους ανά συναλλαγή (1 προς 

1) σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα myDATA, 

 να αποσύρουν πλήρως παλαιούς φορολογικούς μηχανισμούς που δεν έχουν τη 

δυνατότητα διασύνδεσης, τακτοποιώντας την εικόνα τους στο Φορολογικό Μητρώο. 

  

Η υποχρέωση διασύνδεσης και οι αντίστοιχες προθεσμίες αναβάθμισης-απόσυρσης για τις 

επιχειρήσεις που διαθέτουν ΦΗΜ διαμορφώνονται ως εξής: 

 Από 1.9.2021 διασυνδέουν τους φορολογικούς μηχανισμούς οι επιχειρήσεις που: 

o βάσει ΚΑΔ, δεν επλήγησαν από την πανδημία και 

o το 2019 είχαν τζίρο πάνω από 100.000 €. 

 Από 1.10.2021 διασυνδέουν τους φορολογικούς μηχανισμούς οι επιχειρήσεις που: 

o βάσει ΚΑΔ, δεν επλήγησαν από την πανδημία και 

o το 2019 είχαν τζίρο μέχρι 100.000 €. 
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 Από 1.11.2021 διασυνδέουν τους φορολογικούς μηχανισμούς τους οι υπόλοιπες 

επιχειρήσεις. 

  

Σχετικά αρχεία 

 Δελτίο Τύπου 

https://psf.org.gr/psf-news-7086.htm 

 

Έναρξη 4ου ερευνητικού κύκλου του Βαρόμετρου Επαγγελματιών Φυσικοθεραπευτών 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Το 2020  ήταν μια χρονιά δύσκολη λόγω της πανδημίας Covid- 19, η οποία επέφερε πολλές 

αλλαγές στον κλάδο μας, αλλά και σε όλο τον Κόσμο. 

Όπως γνωρίζετε, το 2019,  ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ο 3ος ερευνητικός κύκλος του 

Βαρόμετρου Επαγγελματιών Φυσικοθεραπευτών σε συνεργασία με την εταιρεία CMT 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. Η έρευνα διενεργήθηκε στο πλαίσιο ενός ευρύτερου ερευνητικού 

προγράμματος πανελλαδικής εμβέλειας, του Βαρόμετρου Επαγγελματιών Υγείας (Health 

Care Professionals Barometer - HCB), το οποίο διεξάγεται υπό τη διεύθυνση ειδικής 

Επιστημονικής Ομάδας και τελεί υπό την αιγίδα Επιστημονικών και Επαγγελματικών 

Συλλογικών φορέων του χώρου της υγείας. 

Στον 3ο ερευνητικό κύκλο συμμετείχαν 570 Φυσικοθεραπευτές και στον 2ο ερευνητικό 

κύκλο συμμετείχαν 790 Φυσικοθεραπευτές από διάφορες περιοχές της Ελλάδος, ενώ τα 

αποτελέσματά του τροφοδότησαν με πολύτιμα στοιχεία τον Π.Σ.Φ. συμβάλλοντας στη 

διαμόρφωση στρατηγικών πολιτικών για τον κλάδο μας. 

Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα στις 05 Ιουνίου 2021 ξεκινά ο 4ος ερευνητικός κύκλος του 

Βαρόμετρου Επαγγελματιών Φυσικοθεραπευτών. 

Για τον σκοπό αυτό, σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να συμπληρώσετε 

το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. 

Για να έχετε πρόσβαση στο ερωτηματολόγιο του 4ου κύκλου του Βαρόμετρου HCB: 

1. Θα ακολουθείστε τις οδηγίες που θα λάβατε στο email σας 

2. Εναλλακτικά μέσα από τη περιοχή μελών του ΠΣΦ 

1. Είσοδος στην περιοχή μελών ΠΣΦ (login) 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/29062021_092203_c495.pdf
https://psf.org.gr/psf-news-7086.htm
https://psf.org.gr/login.php
https://psf.org.gr/login.php
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2. Στο δεξί τμήμα του παραθύρου -> μενού -> επιλέξετε : 4ος ερευνητικός κύκλος 

του Βαρόμετρου Επαγγελματιών Φυσικοθεραπευτών. 

3. Ακολουθήστε τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο που εμφανίζεται (είτε στο email σας, είτε 

στην περιοχή μελών) 

και 

4. Tέλος, εισάγετε τον κωδικό (token) ο οποίος επίσης σας έχει σταλεί στο email σας, 

είτε εμφανίζεται στην περιοχή μελών (βήμα 2.2) 

 

(Σημείωση : ο κωδικός θα πρέπει να πληκτρολογείται, ακριβώς όπως εμφανίζεται ως 

άνω, δηλαδή χρησιμοποιήστε πεζά - κεφαλαία κατά περίπτωση, χωρίς κενά και 

χρησιμοποιείται για μία μόνο φορά) 

Το ερωτηματολόγιο είναι  α ν ώ ν υ μ ο  και όλα τα στοιχεία που θα συλλεχθούν θα 

χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για στατιστική επεξεργασία. 

Η άποψη σας και η εμπειρία σας είναι πολύτιμη για την έρευνά μας, αλλά και για τη 

διαμόρφωση της στρατηγικής και της πολιτικής του Πανελληνίου Συλλόγου 

Φυσικοθεραπευτών. 

Η γνώμη σας και η εμπειρία σας είναι πολύτιμη για την έρευνά μας! 

Το χρονικό περιθώριο που έχετε για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου του 4ου 

κύκλου του Βαρόμετρου HCB είναι μέχρι τις 30/06/2021. 

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με το Βαρόμετρο HCB, μπορείτε να επικοινωνείτε με 

το help desk στο info@hc-barometer.gr στο τηλ. 210 7298192 

Οδηγίες Συμπλήρωσης Ερωτηματολογίου 

Πατήστε Εδώ  

  

  

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-7049.htm 

 

mailto:info@hc-barometer.gr
http://hc-barometer.gr/wp-content/uploads/2019/10/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%99%CE%95%CE%A3-%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%A0%CE%9B%CE%97%CE%A1%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-7049.htm
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ e-ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2020 

 

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι οι βεβαιώσεις ασφαλιστικών εισφορών έτους 2020 

των Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοτελώς Απασχολούμενων, Αγροτών αλλά και των 

εργατών γης αμειβομένων με εργόσημο για φορολογική χρήση έχουν αναρτηθεί στον 

ατομικό λογαριασμό των ασφαλισμένων και στις Ηλεκτρονικές  Υπηρεσίες που τηρούνται 

στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ «www.efka.gov.gr» στον σύνδεσμο:  «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ»->«ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ e-ΕΦΚΑ». Εναλλακτικά ο ασφαλισμένος 

μπορεί να έχει πρόσβαση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr ακολουθώντας τη 

διαδρομή: Αρχική-> Εργασία και ασφάλιση-> Ασφάλιση-> Βεβαιώσεις εισφορών (eΕΦΚΑ). 

https://www.psf.org.gr/psf-news-7075.htm 

 

Ειδικό Τιμολόγιο για τα Μέλη του Π.Σ.Φ. από την εταιρεία Ταχυμεταφορών BIZ 

CΟURIER 

 

Συνάδελφοι, 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, στο πλαίσιο της παροχής ολοένα και 

ποιοτικότερων και οικονομικότερων λύσεων προς τα μέλη του ήλθε σε συμφωνία με την 

εταιρεία ΒΙΖ COURIER η οποία παρέχει υπηρεσίες ταχυμεταφορών, αποστολής φακέλων και 

δεμάτων εντός Ελλάδος αλλά και στο εξωτερικό. 

Ο Π.Σ.Φ. εξασφάλισε ειδικό τιμολόγιο στα μέλη του μετά από σχετική συλλογή προσφορών 

από πολλές εταιρείες. 

Η σχετική έκπτωση παρέχεται με την εγγραφή στο δίκτυο της BIZ COURIER και τη χρήση 

μοναδικού κωδικού συνεργασίας (δείτε σχετικά στο επισυναπτόμενο αρχείο). 

Η εταιρεία στις περιοχές εκτός Αττικής ή όπου δεν έχει δίκτυο, συνεργάζεται με άλλες 

εταιρείες ταχυμεταφορών. 

 

Η προσφορά ισχύει για όλη την Ελλάδα. 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΕΩΣΗ (έως 2 κιλά) 
ΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΙΛΟ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

(εργάσιμες ημέρες) 

ΑΤΤΙΚΗ € 2.17 € 0.56 1 

https://www.psf.org.gr/psf-news-7075.htm
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ΧΕΡΣΑΙΟΙ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ (ΕΚΤΟΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ) 
€ 2.31 € 0.84 1 – 2 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ 

€ 2.31 € 0.84 1 – 2 

ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

€ 2.73 € 0.84 1 – 4 

 

 

   

 

 

 Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο. 

  

Σχετικά αρχεία 

 Πληροφορίες 

https://psf.org.gr/psf-news-7074.htm 

 

Αρωγός ο Π.Σ.Φ. στην προσπάθεια δημιουργίας Τράπεζας Αίματος του Συλλόγου 

Παλαιμάχων Αθλητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδας (ΣΠΑΚΕ) 

   

Την Κυριακή 13 Ιουνίου 2021, ο Π.Σ.Φ. συμμετείχε ως αρωγός στη δράση του Συλλόγου Παλαιμάχων 

Αθλητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδας  (ΣΠΑΚΕ), για τη δημιουργία της δικής του Τράπεζας Αίματος, 

στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Αιμοδοσίας αλλά και της επετείου της ιστορικής επιτυχίας, της 

κατάκτησης από την Εθνική ομάδα του Ευρωμπάσκετ του 1987, που έλαβε χώρα στο κλειστό 

γήπεδο μπάσκετ στο ΟΑΚΑ, το οποίο φέρει το όνομα ενός θρύλου των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών 

γηπέδων, του Νίκου Γκάλη. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ., κ. Πέτρος Λυμπερίδης, ο Υπεύθυνος 

Δημοσίων Σχέσεων & Πρόεδρος του Π.Τ. Αττικής, κ. Λευτέρης Μπουρνουσούζης. ο Ταμίας του Π.Τ 

Αττικής, κ.  Βασίλης Παπατσίμπας, το μέλος της Δ.Ε του Π.Τ Αττικής και συντονίστρια του ΕΤΑΦ, κα 

Μαρία Φράγκου, η Αντιπρόεδρος του Europa Dona Hellas, κα Μιμή Μαρσέλου, η κα Κατερίνα 

Γκούμα, ο κ. Γιώργος Κοροπιώτης και ο κ. Πέρρος Ραπανάκης. 

 

΄΄Ψυχή΄΄ της εκδήλωσης ο Πρόεδρος του ΣΠΑΚΕ Μιχάλης Κυρίτσης και το «παρών» έδωσαν οι 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/16062021_151512_bd1a.pdf
https://psf.org.gr/psf-news-7074.htm
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πρώην καλαθοσφαιριστές, Παναγιώτης Γιαννάκης, Δημήτρης Διαμαντίδης, Θοδωρής Παπαλουκάς, 

Κώστας Τσαρτσαρής, Δήμος Ντικούδης, Δημήτρης Παπανικολάου, Θύμιος Μπακατσιάς, Βασίλης 

Γκιούσμας, Γιάννης Παραγιός, Γιώργος Μποσγανάς, Ντίνος Καλαμπάκος, Μανώλης Λεκάκης, 

Γιώργος Αγιασωτέλης, Γιάννης Κομματάς, Θόδωρος Μπολάτογλου. 

 

Στην Αιμοδοσία του ΣΠΑΚΕ, εκτός από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών, συμμετείχαν: 

 

* Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (με την ευγενική παραχώρηση των χώρων για τη 

διεξαγωγή της εκδήλωσης)  

 

* Η Europa Donna Hellas (για την ενημέρωση στη πρόληψη και θεραπεία του Καρκίνου του Μαστού) 

 

* Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών, 

 

* Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης 

 

* Το Εργατικό Κέντρο Αθηνών Μπάσκετ 

 

* Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Γυμναστηρίων 

 

* Το Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών Πανεπιστημίου Πατρών 

 

* Ο Αιμοληπτικός Σύλλογος «Δημήτρης Βλων» 

 

* Ο Σύνδεσμος Αιμοδοτών Δωρητών Οργάνων Σώματος και Μέριμνας Υγείας «Κωστάκης 

Μεσογίτης 

* Η Nickan (με την προσφορά του αθλητικού ιματισμού) 
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 https://psf.org.gr/psf-news-7072.htm 

 

Απεργία αύριο Τετάρτη 16/6: Χωρίς μετρό αύριο, στάση εργασίας στα λεωφορεία, ποιοι 

απεργούν 

 

Την κήρυξη 24ωρης απεργίας αύριο, Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021 ανακοίνωσε η ΑΔΕΔΥ. 

Χωρίς μετρό θα παραμείνει η πρωτεύουσα αύριο, στάσεις εργασίας στα λεωφορεία.  

Η Αθήνα θα μείνει χωρίς μετρό, καθώς οι εργαζόμενοι εξήγγειλαν 24ωρη απεργία. Ως προς 

τα αστικά λεωφορεία της πρωτεύουσας, οι εργαζόμενοι θα συμμετάσχουν στις 

κινητοποιήσεις με δύο στάσεις εργασίας στην αρχή και τη λήξη της βάρδιας. Έτσι, τα 

λεωφορεία θα κινηθούν από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ την ημέρα των 

κινητοποιήσεων. 

Εικοσιτετράωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, την ίδια μέρα από τις 

00:01 τα ξημερώματα έως τις 24:00 τα μεσάνυχτα, εξήγγειλαν και τα 13 ναυτεργατικά 

σωματεία, με αφορμή το εργασιακό νομοσχέδιο. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ αποφάσισε τη διοργάνωση συλλαλητηρίου στις 16 

Ιουνίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ., στην πλατεία Κλαυθμώνος. 

  

Δύο απεργιακές συγκεντρώσεις στις 16 Ιουνίου στο Σύνταγμα – στις 10.30 π.μ και στις 5 το 

απόγευμα – ανακοίνωσε το ΠΑΜΕ. 

https://psf.org.gr/psf-news-7072.htm
https://psf.org.gr/psf-news-7072.htm
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Οι προσυγκεντρώσεις για την πρωινή συγκέντρωση θα είναι όλες στις 10.00 π.μ. στα εξής 

σημεία: 

1) Πλατεία Κάνιγγος: Ομοσπονδίες, Σωματεία και Επιτροπές Αγώνα εργαζομένων του 

ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. 

2) Ομόνοια: ΟΒΣΑ και σωματεία αυτοαπασχολουμένων και ΕΒΕ, η ΟΓΕ, Σύλλογοι 

συνταξιούχων, Μαζικοί φορείς των δήμων της Αθήνας 

3) Πλατεία Κοραή: Σύλλογοι και Επιτροπές Αγώνα Φοιτητών, Σύλλογος Σπουδαστών 

Δημοσίων ΙΕΚ 

  

Για την συγκέντρωση το απόγευμα 17.00 στο Σύνταγμα: Για όλα τα σωματεία και τους 

μαζικούς φορείς της Αττικής οι προσυγκεντρώσεις θα είναι 16.30 μ.μ. στα Προπύλαια. 

  

https://www.psf.org.gr/psf-news-7070.htm 

 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών αρωγός στην πρωτοβουλία του Συλλόγου 

Παλαιμάχων Αθλητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδας (ΣΠΑΚΕ), για τη δημιουργία της δική 

του Τράπεζας Αίματος. Αιμοληψία την Κυριακή 13 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ από τις 9:00-15:00 

 

Καλούμε τα μέλη του Π.Σ.Φ. να συμμετέχουν στην αιμοδοσία, καθώς ο Πανελλήνιος 

Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών είναι αρωγός στην πρωτοβουλία του Συλλόγου Παλαιμάχων 

Αθλητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδας (ΣΠΑΚΕ), για τη δημιουργία της δική του Τράπεζας 

Αίματος. 

Για τον σκοπό αυτό ο ΣΠΑΚΕ διοργανώνει την Κυριακή 13 Ιουνίου Αιμοληψία στα 

βοηθητικά γήπεδα του κλειστού του ΟΑΚΑ από τις 9 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι. 

Είναι μια πρωτοβουλία του ΣΠΑΚΕ στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Αιμοδοσίας και της 

επετείου του Ευρωμπάσκετ του 1987, που συμπίπτουν την επόμενη ημέρα, 14/6. 

Ο Σύλλογός μας με την πρωτοβουλία του προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο αλλά και στα 

μέλη του, στη δύσκολη περίοδο της πανδημίας. Οι ανάγκες για αίμα έχουν αυξηθεί και ο 

ΣΠΑΚΕ με τη δημιουργία της δικής του Τράπεζας Αίματος θα μπορεί να προσφέρει 

υποστήριξη σε όσα μέλη του χρειαστούν βοήθεια, αλλά και γενικότερα στους 

συνανθρώπους μας. 

Η αιμοληψία της Κυριακής 13 Ιουνίου θα γίνει με τη συμμετοχή και τη συνεργασία 

αθλητικών και κοινωνικής προσφοράς συλλόγων και οργανισμών. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-7070.htm
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Θα συμμετέχουν οι: 

 Europa Donna Hellas (για την ενημέρωση στην πρόληψη και θεραπεία του Καρκίνου 

του Μαστού), 

 Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβόμενων Καλαθοσφαιριστών 

 Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης 

 Εργατικό Κέντρο Αθηνών Μπάσκετ 

 Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών 

 Πανελλήνιος Σύνδεσμος Γυμναστηρίων 

 Αιμοληπτικός Σύλλογος "Δημήτρης Βλων" 

 Σύνδεσμος Αιμοδοτών Δωρητών Οργάνων Σώματος και Μέριμνας Υγείας 

"Κωστάκης Μεσογίτης" 

Πολύτιμη είναι η συνεργασία του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών με την ευγενική 

παραχώρηση των αθλητικών χώρων του. 

Η αιμοληψία θα συνοδευτεί με τη διεξαγωγή αθλητικών εκδηλώσεων, διαγωνισμού 

τρίποντων και βολών. 

Στις εκδηλώσεις θα πάρουν μέρος προσωπικότητες του αθλητισμού μας. 

  

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-7052.htm 

 

Έναρξη 4ου ερευνητικού κύκλου του Βαρόμετρου Επαγγελματιών Φυσικοθεραπευτών 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Το 2020  ήταν μια χρονιά δύσκολη λόγω της πανδημίας Covid- 19, η οποία επέφερε πολλές 

αλλαγές στον κλάδο μας, αλλά και σε όλο τον Κόσμο. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-7052.htm
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Όπως γνωρίζετε, το 2019,  ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ο 3ος ερευνητικός κύκλος του 

Βαρόμετρου Επαγγελματιών Φυσικοθεραπευτών σε συνεργασία με την εταιρεία CMT 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. Η έρευνα διενεργήθηκε στο πλαίσιο ενός ευρύτερου ερευνητικού 

προγράμματος πανελλαδικής εμβέλειας, του Βαρόμετρου Επαγγελματιών Υγείας (Health 

Care Professionals Barometer - HCB), το οποίο διεξάγεται υπό τη διεύθυνση ειδικής 

Επιστημονικής Ομάδας και τελεί υπό την αιγίδα Επιστημονικών και Επαγγελματικών 

Συλλογικών φορέων του χώρου της υγείας. 

Στον 3ο ερευνητικό κύκλο συμμετείχαν 570 Φυσικοθεραπευτές και στον 2ο ερευνητικό 

κύκλο συμμετείχαν 790 Φυσικοθεραπευτές από διάφορες περιοχές της Ελλάδος, ενώ τα 

αποτελέσματά του τροφοδότησαν με πολύτιμα στοιχεία τον Π.Σ.Φ. συμβάλλοντας στη 

διαμόρφωση στρατηγικών πολιτικών για τον κλάδο μας. 

Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα στις 05 Ιουνίου 2021 ξεκινά ο 4ος ερευνητικός κύκλος του 

Βαρόμετρου Επαγγελματιών Φυσικοθεραπευτών. 

Για τον σκοπό αυτό, σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να συμπληρώσετε 

το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. 

Για να έχετε πρόσβαση στο ερωτηματολόγιο του 4ου κύκλου του Βαρόμετρου HCB: 

1. Θα ακολουθείστε τις οδηγίες που θα λάβατε στο email σας 

2. Εναλλακτικά μέσα από τη περιοχή μελών του ΠΣΦ 

1. Είσοδος στην περιοχή μελών ΠΣΦ (login) 

2. Στο δεξί τμήμα του παραθύρου -> μενού -> επιλέξετε : 4ος ερευνητικός κύκλος 

του Βαρόμετρου Επαγγελματιών Φυσικοθεραπευτών. 

3. Ακολουθήστε τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο που εμφανίζεται (είτε στο email σας, είτε 

στην περιοχή μελών) 

και 

4. τέλος, εισάγετε τον κωδικό (token) ο οποίος επίσης σας έχει σταλεί στο email σας, 

είτε εμφανίζεται στην περιοχή μελών (βήμα 2.2) 

 

(Σημείωση : ο κωδικός θα πρέπει να πληκτρολογείται, ακριβώς όπως εμφανίζεται ως 

άνω, δηλαδή χρησιμοποιήστε πεζά - κεφαλαία κατά περίπτωση, χωρίς κενά και 

χρησιμοποιείται για μία μόνο φορά) 

Το ερωτηματολόγιο είναι α ν ώ ν υ μ ο και όλα τα στοιχεία που θα συλλεχθούν θα 

χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για στατιστική επεξεργασία. 

Η άποψη σας και η εμπειρία σας είναι πολύτιμη για την έρευνά μας, αλλά και για τη 

διαμόρφωση της στρατηγικής και της πολιτικής του Πανελληνίου Συλλόγου 

https://psf.org.gr/login.php
https://psf.org.gr/login.php


 

 

23 

Φυσικοθεραπευτών. 

Η γνώμη σας και η εμπειρία σας είναι πολύτιμη για την έρευνά μας! 

Το χρονικό περιθώριο που έχετε για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου του 4ου 

κύκλου του Βαρόμετρου HCB είναι μέχρι τις 30/06/2021. 

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με το Βαρόμετρο HCB, μπορείτε να επικοινωνείτε με 

το help desk στο info@hc-barometer.gr στο τηλ. 210 7298192 

Οδηγίες Συμπλήρωσης Ερωτηματολογίου 

Πατήστε Εδώ  

  

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-7049.htm 

 

Αναβολή μέχρι τις 31/12/2022 της εφαρμογής των ρυθμίσεων για τα εργαστήρια 

φυσικοθεραπείας, που αφορούν προσβασιμότητα ΑΜΕΑ 

   

Με τον Ν. 4782/2021, άρθρο 210, η εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν την 

προσβασιμότητα χωρίς φραγμούς για τα άτομα με αναπηρία και τα εμποδιζόμενα άτομα και 

η προσαρμογή των Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας, υφιστάμενων και νέων σύμφωνα με τις 

υπάρχουσες διατάξεις, αναβάλλεται μέχρι 31/12/2022.   

Στο Άρθρο 210 του Ν. 4782/9.3.2021 με τίτλο «Προσβασιμότητα χωρίς φραγμούς για τα άτομα 

με αναπηρία και τα εμποδιζόμενα άτομα - Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4067/2012» 

περιέχονται αυτές οι αλλαγές που αφορούν την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ, τόσο σε 

εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους. 

Ο Π.Σ.Φ. είχε προβεί στην κατάθεση υπομνήματος για το συγκεκριμένο θέμα στις 17/9/2020 

με τα υπ.αρ 300/2020 έγγραφο. 

Σχετικά αρχεία 

mailto:info@hc-barometer.gr
http://hc-barometer.gr/wp-content/uploads/2019/10/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%99%CE%95%CE%A3-%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%A0%CE%9B%CE%97%CE%A1%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-7049.htm
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 Ν. 4782-Άρθρο 210 

https://www.psf.org.gr/psf-news-7042.htm 

 

Έκτακτα Μέτρα Προστασίας της Δημόσιας Υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 

του κορωνοϊού Covid-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 έως 

και ώρα 6:00, έως τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 

 

Στο επισυναπτόμενο ΦΕΚ μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τα Μέτρα Προστασίας 

της Δημόσιας Υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 στο 

σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 έως και ώρα 6:00, έως τη Δευτέρα, 7 

Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00. 

Στο Παράρτημα 15 υπάρχουν οδηγίες και για ομαδικά προγράμματα. 

  

Σχετικά αρχεία 

 ΦΕΚ Β 2233.29.05.2021 

https://www.psf.org.gr/psf-news-7038.htm 

  

 Επιστημονικά Τμήματα 

 

Πρόσκληση σε διαδικτυακή ημερίδα Πέμπτη 1/07/2021, 21:00-23:00 Τραυματισμοί 

ισχιοκνημιαίων σε αθλητές - Στεφανάκης Μάνος 

 

Στα πλαίσια των διαδικτυακών ημερίδων Αθλητικής Φυσικοθεραπείας 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 : "Τραυματισμοί ισχιοκνημιαίων σε αθλητές" -με ομιλητή τον κ. Στεφανάκη Μάνο. 

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 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/03062021_125815_642e.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-7042.htm
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/01062021_120145_fc08.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-7038.htm


 

 

25 

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» 

3. επιλογή ημερίδας -> συμμετοχή 

Απαιτείται ταυτοποίηση 

μέσω ακαδημαϊκής 

ταυτότητας «πάσο» 

Παρακολούθηση 

μέσω Youtube live 

(μόνο θέαση) 

Επίσημο κανάλι ΠΣΦ 

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

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. 

https://psf.org.gr/login.php
https://psf.org.gr/e-meetings-forms.php
https://psf.org.gr/e-meetings-forms.php
https://www.youtube.com/user/psforggr
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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 ειδικών 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. 

Πρόγραμμα Σεμιναρίων 

https://www.psf.org.gr/psf-news-7089.htm 

 

Πρόσκληση σε διαδικτυακή ημερίδα Πέμπτη 24/06/2021, 21:00-23:00 Επιστροφή στην 

αθλητική δραστηριότητα μετά από αποκατάσταση ΠΧΣ-Κορακάκης Βασίλειος, 

Κοτσιφάκη Ρούλα 

 

Στα πλαίσια των διαδικτυακών ημερίδων Αθλητικής Φυσικοθεραπείας 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  "Επιστροφή στην αθλητική δραστηριότητα μετά από αποκατάσταση ΠΧΣ" -με 

ομιλητές τον κ. Κορακάκη Βασίλειο και την κα Κοτσιφάκη Ρούλα. 

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 την 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://psf.org.gr/files_upload/et-sportsphysio/184800123_308678047331859_724656.jpg
https://www.psf.org.gr/psf-news-7089.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 την 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 στην 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 την παρουσία συμμετέχοντα σε ημερίδα, ο 

οποίος έχει δηλώσει ψευδή στοιχεία είτε δεν ταυτοποιήθηκε η ιδιότητά 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 την περιοχή μελών (μη 

μελών αντιστοίχως) και δεν θα τους λάβετε μέσω email, εκτός ειδικών 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 την περιοχή 

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

συμμετείχαν και ταυτόχρονα έχουν ταυτοποιηθεί. 

https://psf.org.gr/files_upload/et-sportsphysio/184800123_308678047331859_724656.jpg 

https://youtu.be/ROIk1ctXi58  

https://www.psf.org.gr/psf-news-7089.htm 

 

 

https://psf.org.gr/sportsphysio
https://psf.org.gr/files_upload/et-sportsphysio/184800123_308678047331859_724656.jpg
https://youtu.be/ROIk1ctXi58%C2%A0
https://www.psf.org.gr/psf-news-7089.htm
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Πρόσκληση σε διαδικτυακή ημερίδα Πέμπτη 17/06/2021, 21:00-23:00 Ο ρόλος του 

biofeedback στην αποκατάσταση και βελτίωση της απόδοσης του αθλητή. Σταθόπουλος 

Σταύρος 

 

Στα πλαίσια  των διαδικτυακών ημερίδων Αθλητικής Φυσικοθεραπείας 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 biofeedback στην αποκατάσταση και βελτίωση της απόδοσης του 

αθλητή», που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 17/06/2021 21:00-23:00 με ομιλητή τον κ.Σταθόπουλο 

Σταύρο. 

Οι συνάδελφοι φυσικοθεραπευτές μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους για 

παρακολούθηση, αποκλειστικά μέσω της περιοχής μελών του Π.Σ.Φ., 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»  

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»). 

https://psf.org.gr/login.php
https://psf.org.gr/e-meetings-forms.php
https://psf.org.gr/sportsphysio
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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/files_upload/et-sportsphysio/184800123_308678047331859_724656.jpg 

https://youtu.be/ROIk1ctXi58  

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-7079.htm 

 

Α κύκλος διαδικτυακών ημερίδων Αθλητικής Φυσικοθεραπείας: 10/06/2021, 21:00-23:00, 

Αθλητικές κακώσεις άκρας χείρας 

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 «Αθλητικές κακώσεις άκρας 

χείρας», που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 10/06/2021 21:00-23:00 με ομιλητή την κ. Πέττα 

Γεωργια. 

Πληροφορίες Ημερίδας; 10.06.2021 

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»  

https://psf.org.gr/files_upload/et-sportsphysio/184800123_308678047331859_724656.jpg
https://youtu.be/ROIk1ctXi58%C2%A0
https://www.psf.org.gr/psf-news-7079.htm
https://psf.org.gr/et-2-newsdet-280.php
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. 

Σχετικά αρχεία 

 Πρόγραμμα 

https://www.psf.org.gr/psf-news-7051.htm 

 

Α κύκλος διαδικτυακών ημερίδων Αθλητικής Φυσικοθεραπείας: 03.06.2021 Η χρήση της 

νευροπλαστικότητας στην ενίσχυση απόδοσης και πρόληψης τραυματισμών ‘elite’ 

αθλητών.- Κεφαλάς Χρήστος 

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

Τμήμα Αθλητικής Φυσικοθεραπείας του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, οι 

https://psf.org.gr/sportsphysio
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/08062021_081925_b80d.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-7051.htm
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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 «Η χρήση της 

νευροπλαστικότητας στην ενίσχυση απόδοσης και πρόληψης τραυματισμών ‘elite’ 

αθλητών», που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 03/06/2021 21:00-23:00 με ομιλητή 

τον κ Κεφαλά Χρήστο. 

Πληροφορίες Ημερίδας; 03.06.2021 

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»  

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. 

https://psf.org.gr/et-2-newsdet-278.php
https://psf.org.gr/login.php
https://psf.org.gr/e-meetings-forms.php
https://psf.org.gr/sportsphysio
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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. 

Σχετικά αρχεία 

 Πρόγραμμα 

https://www.psf.org.gr/psf-news-7040.htm 

 

Διαδικτυακή ημερίδα: Ευαισθητοποίηση για την υποστήριξη των ηλικιωμένων στην εποχή 

του Covid-19, Κυριακή 13 Ιουνίου 2021, 18:00 

Το Επιστημονικό Τμήμα Γηριατρικής Φυσικοθεραπείας  του Πανελλήνιου Συλλόγου 

Φυσικοθεραπευτών, διοργανώνει την Κυριακή 13 Ιουνίου, διαδικτυακή ημερίδα με 

τίτλο “Ευαισθητοποίηση για την υποστήριξη των ηλικιωμένων στην εποχή του Covid-19" 

με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα “Ευαισθητοποίησης για την κακοποίηση των 

ηλικιωμένων” όπως καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ στις 15 Ιουνίου. 

Στην ημερίδα θα συμμετέχουν επαγγελματίες υγείας διαφόρων ειδικοτήτων και θα μας 

παρουσιάσουν την κατάσταση των ηλικιωμένων την εποχή της πανδημίας, τα προβλήματα 

που παρουσιάστηκαν ή επιδεινώθηκαν αλλά και τις προοπτικές που αναπτύχθηκαν. 

Η δήλωση συμμετοχής γίνεται μέσα από τον σύνδεσμο:  https://psf.org.gr/e-meetings.php 

 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». 

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) 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/02062021_105812_f13c.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-7040.htm
https://psf.org.gr/e-meetings.php
https://psf.org.gr/login.php
https://psf.org.gr/login.php
https://psf.org.gr/e-meetings-forms.php
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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 μη βεβαιώσει την 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 ειδικών 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. 

  

Σχετικά αρχεία 

 Αφίσα Διαδικτυακής Ημερίδας 

https://www.psf.org.gr/psf-news-7045.htm 
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                                               ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου  

Λ. Αλεξάνδρας 34 – Τ.Κ. 11473 Αθήνα  

Τηλ: 210-8213905, 210-8213334 

e-mail: ppta@otenet.gr 

mailto:ppta@otenet.gr
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