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Μήνυμα Προέδρου 

 

Συνάδελφοι  

Ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας του εορτασμού για εμάς τους φυσικοθεραπευτές, καθώς 

η 8ηΣεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας ενώ η 30η 

Σεπτεμβρίου έχει θεσπιστεί από το Ελληνικό Κράτος ως ημέρα μυοσκελετικής υγείας. 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών και φέτος διοργάνωσε διάφορες δράσεις σε 

όλη τη χώρα με θέματα ην διαχείριση του χρόνιου πόνου. 

Τα τηλεοπτικά μέσα προέβαλαν και φέτος το κοινωνικό μήνυμα. Μπορείτε να το δείτε στο 

παρακάτω σύνδεσμο: https://psf.org.gr/video_det.php?id=6122 

Οι ενέργειες του Κ.Δ.Σ αφορούσαν θέματα εκπαίδευσης με αιχμή και το θέμα της 

πλήρωσης περισσότερων θέσεων στην ειδικής αγωγή (εκπαίδευση). 

Επίσης το Κ.Δ.Σ σε συνεργασία με ειδικό Νομικό συνέταξε και ανήρτησε στο μητρώο 

μελών  οδηγίες σχετικά με τις υποχρεώσεις των μελών του Π.Σ.Φ. για τον Γενικό 

Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων – ΓΚΠΔ (GDPR – EE 679/2016/). 

Τέλος σημαντική πληροφορία θεωρώ πως είναι η προετοιμασία για το ετήσιο 

επιστημονικό συνέδριο του Π.Σ.Φ που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 29, 30 Νοεμβρίου και 

1 Δεκεμβρίου 2019 με την συμμετοχή  εξαιρετικών ξένων ομιλητών όπως της πρώην 

Προέδρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Marilyn Moffat. 

ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

Πρόεδρος  Π.Σ.Φ. 

  

https://psf.org.gr/video_det.php?id=6122
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Μήνυμα Υπευθύνου Εκδόσεων 

 

Ο Σεπτέμβριος είθισται κάθε χρόνο να είναι ο μήνας που γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα 

Φυσικοθεραπειας(8η Σεπτεμβρίου). 

Η WCPT αποφάσισε να αναδείξει ως κεντρική δράση του φετινού εορτασμού της τον 

Χρόνιο Πόνο και την διαχείριση του. 

Παράλληλα με τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας η χώρα μας έχει θεσμοθετήσει την 

30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους ως Ημέρα Μυοσκελετικης Υγείας. 

Ο Π.Σ.Φ. προβαίνει κάθε χρόνο σε μια σειρά από εκδηλώσεις ενημέρωσης. 

Εφέτος οι φυσικοθεραπευτές όλης της χώρας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα δέχθηκαν 

τους πολίτες που πάσχουν από Χρόνιο Πόνο ΔΩΡΕΑΝ να τους αξιολογήσουν και να τους 

συμβουλεύσουν. 

Προς τούτο προχώρησε και στη δημιουργία σχετικού τηλεοπτικού μηνύματος. 

Παράλληλα έγιναν και εκδηλώσεις από αρκετά Περιφερειακά Τμήματα του Συλλόγου σε 

όλη την χώρα. 

Με αυτόν τον τρόπο είμαστε κάθε χρόνο παρόντες στην ενημέρωση όλων των πολιτών σε 

θέματα υγείας που άπτονται φυσικοθεραπευτικής αντιμετώπισης. 

 

 

ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

Υπεύθυνος Εκδόσεων Π.Σ.Φ. 
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Νέα Πρώτης Γραμμής 

Εθιμοτυπική επίσκεψη στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων  

 

Αντιπροσωπεία του Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ. 

αποτελούμενη από τον Πρόεδρο Πέτρο 

Λυμπερίδη, Α΄ Αντιπρόεδρο Σπύρο 

Ρουμελιώτη, Γενικό Γραμματέα Γιώργο Κούτρα 

και Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων και Πρόεδρο 

του Π.Τ. Αττικής Λευτέρη 

Μπουρνουσούζη,  μετέβη στο Υπουργείο 

Παιδείας και Θρησκευμάτων όπου είχε σειρά 

επαφών με την καινούργια Πολιτική ηγεσία. 

Η αντιπροσωπεία συναντήθηκε διαδοχικά με 

την Υφυπουργό Α΄ Βάθμιας, Β΄ Βάθμιας και Ειδικής Αγωγής Σοφία Ζαχαράκη, τον Υφυπουργό 

Ανώτατης Εκπαίδευσης Βασίλη Διγαλάκη, τον Γενικό Γραμματέα   επαγγελματικής 

εκπαίδευσης , κατάρτισης και δια βίου εκπαίδευσης Γιώργο Βούτσινο και την Γενική 

Γραμματέα Α΄ Βάθμιας, Β΄ Βάθμιας και Ειδικής Αγωγής Αναστασία Γκίκα. 

Στους αρμόδιους του Υπουργείου Παιδείας τέθηκαν διάφορα επίκαιρα, αλλά και χρονίζοντα 

ζητήματα που αφορούν τον κλάδο. 

Επίκαιρα όπως: 

 αυτά του μικρού αριθμού πρόσληψης φυσικοθεραπευτών στην ειδική αγωγή και 

 Η λειτουργία των δυο επιπλέον τμημάτων φυσικοθεραπείας και τα συνεπακόλουθα 

αυτών 

Τέθηκαν, επίσης,  γενικότερα ζητήματα 

όπως: 

 το πλαίσιο εκπαίδευσης των 

προπτυχιακών φοιτητών στα τμήματα 

φυσικοθεραπείας, του μεγάλου 

αριθμού εισακτέων, την κλινική 

εκπαίδευση και κλινική άσκηση των 

προπτυχιακών φοιτητών. 

 Η ισοτίμηση – εξομοίωση  των 

«παλιών» πτυχίων Ανωτάτων 

τεχνολογικών ιδρυμάτων με τα πτυχία 

των νέων ιδρυμάτων 

https://www.psf.org.gr/img/news/news_88264510970705001567862074.jpg
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 Ο μεγάλος αριθμός καταρτιζόμενων Βοηθών και η παραπλάνηση των καταρτιζόμενων 

στις διαφημίσεις των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ  

Εντωμεταξύ κατατέθηκε η πρόταση για την εφαρμογή πιλοτικά του σχολικού 

φυσικοθεραπευτή. 

Συζητήθηκαν οι προτάσεις του Π.Σ.Φ. για την συμμετοχή εκπροσώπου στην πιστοποίηση των 

προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6139.htm 

 

Παρέμβαση για την υπό έκδοση Υπουργική Απόφαση αναφορικά με το 
rebate & claw back των ετών 2013-2018  

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών απέστειλε έγγραφο προς το Υπουργείο Υγείας 

και τις αρμόδιες Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ σχετικά με τις προτάσεις του Συλλόγου επί της υπό 

έκδοση Υπουργικής Απόφασης που αφορά τον καθορισμό του αριθμού των δόσεων για το 

rebate και claw back των ετών 2013 έως και 2018 των παρόχων υπηρεσιών υγείας του ΕΟΠΥΥ. 

Ακολουθεί προς ενημέρωσή σας το σχετικό έγγραφο. 

Σχετικά αρχεία: 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/13092019_0497768001568376909498fd31e.pdf 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6153.htm 

 

Παρέμβαση του Π.Σ.Φ. για κάλυψη θέσεων Αναπληρωτών Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ 28-Φυσικοθεραπείας  

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών έστειλε επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας 

και Θρησκευμάτων και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αναφέροντας τα 

αιτήματα του Συλλόγου σχετικά με (α) τις μόνιμες προσλήψεις προσωπικού κατηγορίας ΠΕ 28-

Φυσικοθεραπείας στις δημόσιες δομές ειδικής αγωγής και (β) την αύξηση των οργανικών 

θέσεων της κατηγορίας ΠΕ 28-Φυσικοθεραπείας. 

 

Σχετικά αρχεία: 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/13092019_0441748001568371988b2d73e1c.pdf 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6152.htm 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6139.htm
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/13092019_0497768001568376909498fd31e.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6153.htm
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/13092019_0441748001568371988b2d73e1c.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6152.htm
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Θέματα ΕΟΠΥΥ  

Ενέργειες του Π.Σ.Φ. για τα ζητήματα της ειδικής αγωγής του ΕΟΠΥΥ  

 

Όπως γνωρίζετε ο Π.Σ.Φ.-Ν.Π.Δ.Δ ως ο μοναδικός θεσμικός φορέας των φυσικοθεραπευτών, 

ανέλαβε, σε συνεννόηση με την ηγεσία του ΕΟΠΥΥ, την καταγραφή των φυσικοθεραπευτών 

που παρέχουν υπηρεσίες σε δικαιούχους του άρθρου 45 (ειδικές θεραπείες) του ΕΚΠΥ, μέσω 

της ενεργοποίησης  της ειδικής πλατφόρμας (https://www.psf.org.gr/psf-news-6045.htm). 

Ο σκοπός της επικοινωνίας του Π.Σ.Φ με τα μέλη του και κυρίως με τους φυσικοθεραπευτές 

που παρέχουν υπηρεσίες σε δικαιούχους του άρθρου 45 του ΕΚΠΥ έχει διπλό στόχο: 

 Να κοινοποιήσει τις ενέργειες και τις προσπάθειες της διοίκησης του Π.Σ.Φ. για την 

επίλυση των ζητημάτων της ειδικής αγωγής του ΕΟΠΥΥ και 

 Να αναδείξει τους αργούς ρυθμούς με τους οποίους λειτουργεί το Δημόσιο Σύστημα 

παροχών στη χώρα μας. 

Η διαδικασία της «πιστοποίησης» έχει στόχο να καταγράψει τους επαγγελματίες (εν 

προκειμένου φυσικοθεραπευτές) για να διασφαλιστεί ότι παρέχονται υπηρεσίες από άτομα 

που κατέχουν τα νόμιμα δικαιώματα παροχής (https://psf.org.gr/psf-news-6002.htm). 

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα είναι ανοιχτή και ο Π.Σ.Φ. αποστέλλει ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα επικαιροποιημένη την ειδική κατάσταση στον ΕΟΠΥΥ (Συν. ΑΠ 427-2019). 

Στις  10/7/2019  ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία της καταγραφής-πιστοποίησης των 

φυσικοθεραπευτών από τον Π.Σ.Φ., ο ΕΟΠΥΥ εξέδωσε την οδηγία υπ’ αρ. 

ΔΒ3Α/Φ115/13/οικ.26133/10-7-2019 ,σύμφωνα με την οποία δεν έδινε το δικαίωμα για την 

απόδοση δαπάνης φυσικοθεραπείας  στους δικαιούχους του άρθρου 45 

(https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/12072019_0888056001562946885c8c91a91.pdf) 

Στις 12/7/2019, ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ., συναντήθηκε με τον Διευθυντή Στρατηγικού 

Σχεδιασμού, τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης και Σχεδιασμού  Αγοράς 

Υπηρεσιών Υγείας και τον ειδικό σύμβουλο του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ. 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα του Π.Σ.Φ. και λόγω της απαγόρευσης 

αποδοχής ατομικών αιτημάτων αποζημίωσης φυσικοθεραπειών ειδικής αγωγής, των 

ασφαλισμένων, που έθετε η εγκύκλιος. 

Κατά την συζήτηση έγιναν αποδεκτά από τους παρευρισκόμενους εκπροσώπους του ΕΟΠΥΥ 

τα παρακάτω:  

Η παροχή συνεδριών φυσικοθεραπείας σε δικαιούχους του άρθρου 45, είναι μια ειδική 

κατηγορία παροχής που αφορά μια μερίδα συμπολιτών μας, που πρέπει να διέπεται από 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6045.htm
https://psf.org.gr/psf-news-6002.htm
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/12072019_0888056001562946885c8c91a91.pdf
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ιδιαίτερη ευαισθησία, καθώς αφορά παιδιά με μόνιμα κινητικά και άλλης μορφής 

προβλήματα και η οποιαδήποτε υποχρεωτική επιβολή αντικατάστασης «θεραπευτή», θα έχει 

επιπτώσεις τόσο στην ίδια την θεραπευτική αγωγή όσο και στην ψυχολογία γενικότερα του 

παιδιού. 

Σε καμία περίπτωση η συμβατική σχέση ενός μέλους μας με τον ΕΟΠΥΥ, δεν σημαίνει εκ των 

προτέρων την δυνατότητα εξυπηρέτησης αυτής της κατηγορίας ασφαλισμένων, καθώς η 

πλειονότητα των φυσικοθεραπευτών δεν ασχολείται και δεν εξυπηρετεί τέτοια περιστατικά, 

γιατί η οργάνωση του εργαστηρίου φυσικοθεραπείας επιβάλλεται να είναι προς αυτή την 

κατεύθυνση και εύλογα να μην υπάρχει ανάμειξη και ταυτόχρονη εξυπηρέτηση ενηλίκων, 

πολλές φορές ηλικιωμένων πολιτών, για εύλογους λόγους. 

Σε κάθε περίπτωση δεν εξυπηρετούν όλοι οι συμβεβλημένοι φυσικοθεραπευτές τέτοιου 

είδους παιδιατρικά περιστατικά. 

Οι υπηρεσιακοί του ΕΟΠΥΥ διαβεβαίωσαν ότι θα εκδοθεί διευκρινιστική εγκύκλιος, που θα 

δίνει την δυνατότητα της κατάθεσης των δαπανών φυσικοθεραπείας των δικαιούχων του 

άρθρου 45, για να γίνονται δεκτές από τις περιφερειακές διευθύνσεις οι σχετικές δαπάνες για 

να αποζημιώνονται. 

Όταν ο Π.Σ.Φ. επανήλθε ζητώντας την έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου, απαντώντας ο 

Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού ανέφερε: 

 

Αξιότιμες/οι κυρίες/οι,  

Σας γνωρίζουμε ότι προκειμένου να αποστείλουμε τη διευκρίνηση επί της οδηγίας 

υπ’ αριθμ. ΔΒ3Α/Φ115/13/οικ.26133/10-7-2019 αναμένουμε από μέρους σας 

Πίνακα με τους φυσικοθεραπευτές/φυσικοθεραπευτήρια που εκτελούν ανά νομό 

συνεδρίες φυσικοθεραπείας και αφορούν σε ειδική αγωγή προκειμένου να έχουμε 

εικόνα της κάλυψης του πληθυσμού σε θεραπευτές ανά την επικράτεια, όπως είχαν 

ζητηθεί με τα υπ’ αριθμ. ΔΒ3Ε/611/οικ. 15744/24-4-2019 και ΔΒ3Ε/753/οικ. 21496/6-6-

2019 (επισυνάπτονται) έγγραφα, μάλιστα υπενθυμίζουμε ότι το ανωτέρω είναι 

αποδοχή δική σας πρότασης που έγινε με το υπ’ αριθμ. 271/2019 έγγραφό σας 

(επισυνάπτεται). 

Αναμένουμε την απάντησή σας προκειμένου να εκδώσουμε όσο το δυνατόν πιο άμεσα 

τη διευκρινιστική οδηγία. 

 

Στις 5/8/2019 ο Π.Σ.Φ. ολοκλήρωσε την διαδικασία καταγραφής ως όφειλε και απέστειλε στον 

ΕΟΠΥΥ την ζητούμενη λίστα προκειμένου ο ΕΟΠΥΥ να προχωρήσει στην έκδοση 

διευκρινιστικής εγκυκλίου. 
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Στις 7/8/2019 στάλθηκε από την διεύθυνση στρατηγικού σχεδιασμού, στις Περιφερειακές 

Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ, ηλεκτρονικό μήνυμα για να παραλαμβάνουν οι Διευθύνσεις τα 

ατομικά αιτήματα χωρίς να τα αποζημιώνουν, αναμένοντας περαιτέρω διευκρινήσεις. 

Στις 10/9/2019 ο Π.Σ.Φ. απέστειλε στον ΕΟΠΥΥ το υπ΄αριθμ. Πρ. 401/2019 έγγραφο, με το 

οποίο ζητούσε εξηγήσεις για τους λόγους που καθυστερούν την έκδοση της διευκρινιστικής 

εγκυκλίου και επίσης ζητούσε την ανάρτηση της λίστας των φυσικοθεραπευτών: 

«Τέλος επειδή θεωρούμε ότι οι ασφαλισμένοι πρέπει να γνωρίζουν τη σχετική λίστα των 

«πιστοποιημένων» φυσικοθεραπευτών που εξυπηρετούν δικαιούχους του άρθρου 45, θα 

πρέπει ο ΕΟΠΥΥ να αναρτήσει στην κεντρική του σελίδα την σχετική λίστα (συμβεβλημένων 

και μη συμβεβλημένων) και να αναρτηθεί επίσης λίστα στις τοπικές ΠΕ.ΔΙ των αντίστοιχων 

«πιστοποιημένων» της περιοχής του». (Συν. ΑΠ 401-2019). 

Στις 13/9/2019 ο Π.Σ.Φ. απέστειλε στις αρμόδιες διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ έγγραφο 

επισημαίνοντας τα προβλήματα που προέκυψαν από τις γνωματεύσεις φυσικοθεραπείας 

ειδικής αγωγής και την ανάγκη έκδοσης διευκρινήσεων για διάφορα ζητήματα όπως 

καταχώρηση στο ε-δαπυ, παλιές γνωματεύσεις, κ.α (Συν ΑΠ 416-2019) 

Η αρμόδια διεύθυνση στρατηγικού σχεδιασμού σε επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Π.Σ.Φ. 

διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να χαθεί καμιά γνωμάτευση και θα δοθεί η δυνατότητα 

καταχώρησης στο e-ΔΑΠΥ.  

Στις 25/9/2019 ο Π.Σ.Φ. απέστειλε επικαιροποιημένη λίστα φυσικοθεραπευτών ειδικής 

αγωγής, θέτοντας το ερώτημα αν έχει σταλεί η προηγούμενη λίστα στις περιφερειακές 

Διευθύνσεις και αν έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ, ζητώντας συγχρόνως  και την 

λήψη των απαραίτητων μέτρων για την αποζημίωση των εκκρεμών αιτημάτων των 

ασφαλισμένων για τις συνεδρίες φυσικοθεραπείας. (Συν. ΑΠ 427-2019). 

Ο Π.Σ.Φ. υπόσχεται στα μέλη του ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την οριστική επίλυση 

των προβλημάτων αυτών. 

Σχετικά αρχεία: 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/25092019_0071129001569442018789a9c18.pdf 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/25092019_0064890001569442037cb03f6f9.pdf 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/25092019_0783438001569442060163532ff.pdf 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/25092019_0516626001569442075dff833d3.pdf 

 
https://www.psf.org.gr/psf-news-6172.htm 

 

Εντολή Οριστικοποίησης Ιουνίου 2019  

Στις 16/9/2019 δόθηκε τελικώς εντολή οριστικοποίησης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/25092019_0071129001569442018789a9c18.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/25092019_0064890001569442037cb03f6f9.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/25092019_0783438001569442060163532ff.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/25092019_0516626001569442075dff833d3.pdf
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(ΠΕ.ΔΙ) του ΕΟΠΥΥ για τον μήνα Ιούνιο του 2019. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6154.htm 

Ζητήματα ειδικής αγωγής και καταχώρησης γνωματεύσεων στο e- ΔΑΠΥ  

 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών συγκέντρωσε όλα τα ερωτήματα των μελών του, 

που αφορούν την ειδική αγωγή (τρόπος καταχώρησης γνωματεύσεων, έναρξη ισχύος, 

απαίτηση υπογραφής ελεγκτή, διαχείριση χειρόγραφων παραπεμπτικών, διαχείριση 

γνωματεύσεων παλαιότερων μηνών  κ.α.) και τα έθεσε γραπτώς προς τις αρμόδιες 

Διευθύνσεις Στρατηγικού Σχεδιασμού, Πληροφορικής και Εκκαθάρισης του ΕΟΠΥΥ προς 

απάντηση και επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν. 

Αναμένονται οι σχετικές τροποποιήσεις και παρεμβάσεις από τον φορέα στα συστήματά του, 

προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί κατά την καταχώρηση 

των εν λόγω γνωματεύσεων και η έκδοση σχετικών διευκρινήσεων από τη Διεύθυνση 

Στρατηγικού Σχεδιασμού και Εκκαθάρισης για τα φυσικά παραστατικά που θα αποστέλλονται, 

τις χειρόγραφες γνωματεύσεις και άλλα θέματα. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6132.htm 

 

Επιστολή του Π.Σ.Φ. αναφορικά με την προθεσμία θεώρησης γνωματεύσεων 

φυσικοθεραπείας  

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών απέστειλε έγγραφο προς τις αρμόδιες 

Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ, σχετικά με την προθεσμία θεώρησης γνωματεύσεων 

φυσικοθεραπείας. 

Παρακάτω επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο: 

Βρισκόμαστε στην πολύ δυσάρεστη θέση να αναφερθούμε για πολλοστή φορά στο 

ζήτημα που αφορά την επιτρεπτή προθεσμία θεώρησης των γνωματεύσεων 

φυσικοθεραπείας από τον ελεγκτή ιατρό, η οποία δεν προβλέπεται στον ΝΕΟ ΕΚΠΥ. 

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε τα κάτωθι: 

Ο Π.Σ.Φ. έχει αποστείλει έγγραφο σχετικά με τις προβλέψεις του νέου ΕΚΠΥ, ο οποίος 

ισχύει από 1/11/2018, στο οποίο γινόταν επισήμανση για την απουσία πρόβλεψης 

προθεσμίας θεώρησης των παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας, θυμίζοντας ότι στον 

παλιό ΕΚΠΥ προέβλεπε 10 ημέρες. Οι παρατηρήσεις του Συλλόγου δεν λήφθηκαν 

υπόψη. 

Όταν εκδόθηκε ο νέος ΕΚΠΥ, προβλέποντας ότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα με την 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6132.htm
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έλλειψη αυτή, ο Π.Σ.Φ. επισήμανε με το υπ. αριθμ. πρωτ. 43/2019 έγγραφό του, την 

ανάγκη έκδοσης σαφέστατων οδηγιών που θα ορίζουν την επιτρεπτή προθεσμία 

θεώρησης και με το υπ΄ αριθμ. πρωτ.  63/2019, το ζήτημα κοινοποίησης των οδηγιών 

τόσο στους ελεγκτές ιατρούς όσο και στον ΠΣΦ. Μέχρι και σήμερα, αναμένεται η 

έκδοση των οδηγιών. 

Οι συγκεκριμένες οδηγίες, εφόσον εκδίδονταν, θα έπρεπε να ενσωματωθούν από την 

Διεύθυνση Πληροφορικής του Οργανισμού, στο σύστημα καταχώρησης e-ΔΑΠΥ, ώστε 

να μην δίνεται η δυνατότητα καταχώρησης τέτοιων παραπεμπτικών, τα οποία έχουν 

ημερομηνία θεώρησης από τον ελεγκτή μετά την πάροδο του 10ημέρου (εκπρόθεσμων 

κατά την άποψή σας). 

Τα παραπάνω αναφερόμενα δεν υλοποιήθηκαν, με αποτέλεσμα το τελευταίο διάστημα 

να κοινοποιούνται στον Π.Σ.Φ. περιπτώσεις περικοπής παραπεμπτικών 

φυσικοθεραπείας λόγω θεώρησης τους μετά το 10ήμερο, από τα μέλη του. 

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε την πάγια θέση του Συλλόγου, όπως προκύπτει από 

τη νομική ερμηνεία του κειμένου του ΕΚΠΥ και την οποία σας καταθέσαμε με το υπ’ αρ. 

πρ.  152/2019 έγγραφό μας, στο οποίο αναφέρουμε ότι  λόγω της έλλειψης 

σαφέστατης πρόβλεψης για την προθεσμία θεώρησης στον ΕΚΠΥ (ΦΕΚ 

Β΄4898/2018),  δεν υφίσταται προθεσμία θεώρησης. Δηλαδή το μοναδικό κριτήριο 

περικοπής που μπορεί να εφαρμόζεται, όσον αφορά την ημερομηνία θεώρησης του 

ελεγκτή πρέπει να είναι το διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία θεώρησης 

μέχρι την ημερομηνία εκτέλεσης των γνωματεύσεων (π.χ. 10 ημέρες για 10 συνεδρίες), 

ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος εκτέλεσης των συνεδριών. 

Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να δεχτούμε περικοπές για γνωματεύσεις, οι οποίες 

θεωρήθηκαν μετά το 10ήμερο και εκτελέστηκαν από τα μέλη μας,  μέχρι και την 

έκδοση σαφών οδηγιών, που θα πρέπει να ενσωματωθούν εν συνεχεία στο e-ΔΑΠΥ, 

λόγω της απουσίας πρόβλεψης προθεσμίας θεώρησης στον ΕΚΠΥ. 

Για τους λόγους αυτούς ζητάμε την μη περικοπή και την αποζημίωση όλων αυτών των 

περιπτώσεων. 

Σχετικά αρχεία: 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/18092019_08243180015688150914a6d0fd0.pdf 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6157.htm 

 

 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/18092019_08243180015688150914a6d0fd0.pdf
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Στοιχεία δαπάνης φυσικοθεραπείας (ΣΤ1 εργαστήρια φυσικοθεραπείας - 

φυσικοθεραπευτές): Ιανουάριος- Ιούλιος 2019  

Εκδόθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ τα στοιχεία των υποβολών για το πρώτο 

επτάμηνο του τρέχοντος έτους. Συνολικά το επτάμηνο, όπως αποτυπώνεται και στον πίνακα, η 

δαπάνη διαμορφώθηκε στα 44.132.000 ευρώ.   

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

6.300.000€ 6.500.000€ 6.640.000€ 6.570.000€ 6.442.000€ 6.030.000€ 5.650.000€  (2019) 

44.132.000€ 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6155.htm 
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Γενική Ενημέρωση 

Οδηγίες σχετικά με τις υποχρεώσεις των μελών του Π.Σ.Φ. για τον Γενικό 

Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων – ΓΚΠΔ (GDPR – EE 679/2016/)  

 

Από τις 25 Μαΐου 2018, έχει τεθεί σε εφαρμογή ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 

– ΓΚΠΔ (GDPR – EE 679/2016/ της 27ης Απριλίου 2016). Ο κανονισμός είναι δεσμευτικός ως 

προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 

Στα πλαίσια συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ, ο Πανελλήνιος Σύλλογος 

Φυσικοθεραπευτών, είχε εκδώσει σχετικές οδηγίες προς τα μέλη 

του  https://www.psf.org.gr/psf-news-5355.htm και σε συνέχεια της από 11 Φεβρουαρίου 

2019 ενημέρωσης του Π.Σ.Φ. https://www.psf.org.gr/psf-news-5819.htm, σε συνεργασία με 

εξειδικευμένο Νομικό γραφείο έχει διαμορφώσει υποδείγματα προς τα μέλη του σχετικά με 

το παράρτημα σύμβασης εργαζομένου με φυσικοθεραπευτή, το παράρτημα επεξεργασίας 

προσωπικών δεδομένων μεταξύ υπευθύνου επεξεργασία και εκτελούντως την επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων και τα έντυπα ενημέρωσης του ασθενή για την επεξεργασία των 

προσωπικών δεδομένων του. 

Επιπλέον, έχει διαμορφωθεί σύντομο αρχείο συχνών ερωτήσεων/απαντήσεων για 

διευκόλυνση των μελών του. 

Τα προαναφερόμενα αρχεία έχουν αναρτηθεί στην προσωπική σελίδα μητρώου κάθε μέλους 

https://www.psf.org.gr/login.php, όπου στο δεξί τμήμα του menu επιλογών, υπάρχει ο 

σύνδεσμος "Υλικό για GDPR (ΓΚΠΔ) - Οδηγίες" 

Σας διευκρινίζουμε ότι τα υποδείγματα δεν καλύπτουν κάθε πιθανή χρήση ούτε η μορφή τους 

είναι δεσμευτική.  Παρέχονται από τον Π.Σ.Φ. με στόχο τη διευκόλυνση των μελών του ώστε: 

 να διαμορφώσουν τις δικές τους ενημερώσεις προς τους ασθενείς, αποτυπώνοντας 

τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούν τα δεδομένα ασθενών, 

 να διαμορφώσουν τα δικά τους προσαρτήματα συμβάσεων με τυχόν «εκτελούντες την 

επεξεργασία» προσωπικών δεδομένων (π.χ. εξωτερικοί συνεργάτες-λογιστής κλπ) και 

 να διαμορφώσουν τα δικά τους παραρτήματα συμβάσεων με τους τυχόν 

εργαζομένους ή με πρόσωπα που απασχολούνται με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών 

αποτυπώνοντας τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων τους που επεξεργάζονται, 

τους σκοπούς της επεξεργασίας κ.λπ. 

Όλα τα προαναφερόμενα αρχεία εκτυπώνονται σε 2 αντίγραφα: 1 για τον 

«φυσικοθεραπευτή» και 1 για το έτερο μέρος (εργαζόμενος, εξωτερικός συνεργάτης, 

ασθενής). 

Σε κάθε περίπτωση κάθε φυσικοθεραπευτής ξεχωριστά οφείλει να εξετάσει για τη δική του 

https://www.psf.org.gr/psf-news-5355.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-5819.htm
https://www.psf.org.gr/login.php
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περίπτωση, τυχόν επιπλέον σκοπούς ή μέσα επεξεργασίας, τυχόν ειδικές κατηγορίες 

προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται και τους σκοπούς αυτών κ.λπ. Είναι δε αυτονόητο 

ότι κάθε φυσικοθεραπευτής ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα που λειτουργεί, οφείλει να 

μελετήσει τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 ΕΕ και να 

λάβει όλα τα απαιτούμενα, νομικά και τεχνικά μέτρα για την εναρμόνισή του με τις διατάξεις 

του Κανονισμού. 

Για το ποιος μπορεί να είναι «εκτελών την επεξεργασία» δείτε σχετικό ορισμό και 

παραδείγματα στο έντυπο των Συχνών Ερωτήσεων/Απαντήσεων (Είσοδος μελών -> στο δεξί 

τμήμα του menu επιλογών, υπάρχει ο σύνδεσμος "Υλικό για GDPR (ΓΚΠΔ) - Οδηγίες"). 

Σχετικά αρχεία: 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/24092019_03849360015693184272c9778d1.docx 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6170.htm 

 

Κάλεσμα συμμετοχής στην απεργία που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ την Τρίτη 24 

Σεπτεμβρίου 2019  

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών κάλεσε τα μέλη του που 

εργάζονται σε Δημόσιες Δομές να συμμετέχουν στην 

Πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ με στόχο την 

προάσπιση των συμφερόντων του κλάδου. Αναλυτικά μπορείτε να δείτε 

την ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ για την απεργία στο: 

https://adedy.gr/anakoinvsiapergia2492019/ 

Σχετικά αρχεία: 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/23092019_01670170015692469549475044d.pdf 
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/23092019_00585560015692469907644d6cd.pdf 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6165.htm 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πρόσληψη στον 

Π.Σ.Φ. δύο διοικητικών υπαλλήλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) για 

την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Συλλόγου  

Με στόχο την άρτια οργάνωση του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών για την άμεση κάλυψη 

των αναγκών του προτίθεται να ενισχύσει το ανθρώπινο δυναμικό του με δύο επιπλέον διοικητικούς 

υπαλλήλους, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ακολουθούν τα σχετικά έγγραφα, καθώς και οι 

προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την κάλυψη των σχετικών θέσεων.  

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/24092019_03849360015693184272c9778d1.docx
https://adedy.gr/anakoinvsiapergia2492019/
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/23092019_01670170015692469549475044d.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/23092019_00585560015692469907644d6cd.pdf
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Σχετικά αρχεία:  

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/19092019_08525530015688782690d90e50b.pdf 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/19092019_0421789001568878329e96bf68e.pdf 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/19092019_0150388001568878386b8528195.docx 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/23092019_0241430001569234975e66b5361.pdf 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6158.htm 

 

Διευκρινήσεις του Π.Σ.Φ. σχετικά με διαφημίσεις στα Μ.Μ.Ε, των σχολών 

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που σχετίζονται με την επιστήμη της 

Φυσικοθεραπείας.  

Με αφορμή διαφημιστικό σποτ  Εκπαιδευτικού Ομίλου, το ανευρίσκεται στην 

ιστοσελίδα:    https://www.youtube.com/watch?v=OsE42694IH8&feature=share&fbclid=IwAR33W_RM

AacwQo6eLYMPluhIbtm_eZSvuTvpY-prA-wzCNd5-6DHxHw9hoY, όπου γίνεται ρητή αναφορά σε 

σπουδές Φυσικοθεραπείας, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.-ΝΠΔΔ) διευκρινίζει 

τα κάτωθι. 

Όπως είναι γνωστό, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία η φοίτηση σε δημόσιο ή ιδιωτικό ΙΕΚ ουδόλως 

οδηγεί σε τίτλο σπουδών, ο οποίος να συνεπάγεται την απονομή του επαγγελματικού τίτλου του 

Φυσικοθεραπευτή. Θα πρέπει, λοιπόν, να καταστεί σαφές, ότι η μοναδική ειδικότητα των ΙΕΚ, που 

σχετίζεται με την Φυσικοθεραπεία είναι αυτή του Βοηθού Φυσικοθεραπευτή. 

Η παρατήρηση αυτή κρίνεται σκόπιμη, προκειμένου να μην δημιουργείται η οποιαδήποτε σύγχυση 

στο καταναλωτικό κοινό, ότι δήθεν η παρακολούθηση ενός προγράμματος σπουδών ΙΕΚ δύναται να 

οδηγήσει στην απόκτηση του επαγγελματικού τίτλου του Φυσικοθεραπευτή και στο δικαίωμα νομίμου 

ασκήσεως του φυσικοθεραπευτικού επαγγέλματος. 

Υπενθυμίζεται, δε, ότι δυνάμει των διατάξεων του ΠΔ 90/1995 και του άρθρου 33 παρ. 2 του Νόμου 

3329/2005 οι φυσικοθεραπευτικές πράξεις εκτελούνται αποκλειστικά και μόνον από τους φέροντες 

τίτλο σπουδών Φυσικοθεραπείας και τον αντίστοιχο επαγγελματικό τίτλο, κατόπιν της υποχρεωτικής 

εγγραφής τους στα μητρώα του ΠΣΦ (βλέπε Νόμο 3599/2007) και της έκδοσης της σχετικής άδειας – 

νυν βεβαίωσης άσκησης του φυσικοθεραπευτικού επαγγέλματος. Οποιαδήποτε άλλης μορφής άσκηση 

του  επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή, συνιστά αντιποίηση αυτού και διώκεται ποινικώς. 

Τέλος θα πρέπει να υπογραμμιστεί, ότι και οι τίτλοι σπουδών των ιδιωτικών κέντρων μεταλυκειακής 

εκπαίδευσης ( κολλεγίων), συμπεριλαμβανομένων των τίτλων Φυσικοθεραπείας, δεν τυγχάνουν 

κάποιας αυτόματης αναγνώρισης. 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συντάγματος δεν επιτρέπεται στην Ελλάδα η 

ίδρυση Ιδιωτικών Πανεπιστημίων. 

Ο Π.Σ.Φ. έχει αποστείλει σχετική αναφορά στο συνήγορο του καταναλωτή για την αναφερόμενη 

διαφήμιση, ενημερώνοντας και την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/19092019_08525530015688782690d90e50b.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/19092019_0421789001568878329e96bf68e.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/19092019_0150388001568878386b8528195.docx
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/23092019_0241430001569234975e66b5361.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OsE42694IH8&feature=share&fbclid=IwAR33W_RMAacwQo6eLYMPluhIbtm_eZSvuTvpY-prA-wzCNd5-6DHxHw9hoY
https://www.youtube.com/watch?v=OsE42694IH8&feature=share&fbclid=IwAR33W_RMAacwQo6eLYMPluhIbtm_eZSvuTvpY-prA-wzCNd5-6DHxHw9hoY
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Οι διευκρινίσεις αυτές κρίνονται αναγκαίες για την άρτια ενημέρωση παντός ενδιαφερομένου και την 

αποφυγή ανεπιθύμητου επηρεασμού ή δημιουργία σύγχυσης στο ευρύ καταναλωτικό κοινό, μέσω της 

διάδοσης παραπλανητικών διαφημιστικών μηνυμάτων.          

Σχετικά αρχεία: 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/12092019_0723401001568295216928f3647.pdf 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6149.htm 

 

Υποβολή δικαιολογητικών στην προκήρυξη ΑΣΕΠ 2Κ/2019 (7 θέσεις 
φυσικοθεραπευτών)  

Προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων για την πλήρωση με 

σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, επτά (7) θέσεων φυσικοθεραπευτών σε φορείς του Υπουργείου 

Υγείας σύμφωνα με την προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π. 2Κ/2019 (ΦΕΚ 7/28-3-2019, Τεύχος Προκηρύξεων 

Α.Σ.Ε.Π.), το Α.Σ.Ε.Π. κάλεσε τους υποψήφιους που περιλαμβάνονται στον, ανά κατηγορία 

εκπαίδευσης (ΤΕ/ΥΕ), αλφαβητικό πίνακα, οι οποίοι προηγούνται  με βάση τη συνολική τους 

βαθμολογία, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική τους αίτηση στοιχεία, να αποστείλουν τα 

σχετικά έγγραφα στη  διεύθυνσή του.   

Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα επισυναπτόμενα 

δικαιολογητικά έληξε στις 19 Σεπτεμβρίου 2019. 

 

ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ  

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ  

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ  1Η Υ.ΠΕ.  1  

ΓΕΝ.ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»  1Η Υ.ΠΕ.  1  

ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΦΛΩΡΙΝΑΣ «ΕΛΕΝΗ Θ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»  3Η Υ.ΠΕ.  1  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  6Η Υ.ΠΕ.  1  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ 

«ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ»  

6Η Υ.ΠΕ.  1  

ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΗΛΕΙΑΣ – ΠΥΡΓΟΥ  6Η Υ.ΠΕ.  1  

ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ  7Η Υ.ΠΕ.  1  

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6138.htm 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/12092019_0723401001568295216928f3647.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8kY_IXd9bfk8pCCmqt4mgGBYFbrLsILKgyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6hq6ZkZV96FIf4LKXKyQYPINnLMw9Cv2qWyC7rZ1Z6oKCTDGcdKjORc.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8kY_IXd9bfk8pCCmqt4mgGBYFbrLsILKgyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6hq6ZkZV96FIf4LKXKyQYPINnLMw9Cv2qWyC7rZ1Z6oKCTDGcdKjORc.
http://www.asep.gr/webcenter/content/conn/ucmserver/path/Enterprise%20Libraries/asep/Competitions/2%ce%9a_2019/%ce%a3%cf%87%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac%20%ce%88%ce%bd%cf%84%cf%85%cf%80%ce%b1/06%29%20%ce%91%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae%20%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd%202%ce%9a%202019%20%ce%a4%ce%95_%ce%a5E.zip?lve
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Εκπαιδευτικά θέματα 

8η Σεπτεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας – 30η 
Σεπτεμβρίου: Ημέρα Μυοσκελετικής Υγείας  

 

Η Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου, με κεντρικό στόχο 

την ενημέρωση του ευρέως κοινού για την καθοριστική συμπεριφορά της φυσικοθεραπείας στην 

κινητικότητα, την ανεξαρτησία και το ευ ζην των ανθρώπων. 

Η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Φυσικοθεραπείας αποφάσισε να αναδείξει ως κεντρική δράση του 

φετινού εορτασμού της  Παγκόσμιας Ημέρας Φυσικοθεραπείας τον Χρόνιο Πόνο και την Διαχείρισή 

του. 

Ο χρόνιος πόνος είναι μια δυσάρεστη εμπειρία και αφορά πολλούς συνανθρώπους μας. 

Υπολογίζεται ότι ένας στους πέντε ανθρώπους ή 1.500.000.000 άτομα παγκοσμίως αντιμετωπίζουν τον 

χρόνιο πόνο. 

Οστεοαρθίτιδες, πονοκέφαλοι, πόνος στην μέση  είναι μερικές από τις αιτίες του χρόνιου πόνου και 

είναι συχνότερες στις μεγάλες ηλικίες. 

 Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο πόνος στη μέση προκαλεί περισσότερη αναπηρία από οποιαδήποτε 

άλλη πάθηση 

 Μόνο περίπου το 1-5% του πόνου στη μέση προκαλείται από σοβαρή νόσο ή τραυματισμό. 

 Σύμφωνα με υπολογισμούς σε άλλες χώρες ο χρόνιος πόνος είναι η τρίτη πιο δαπανηρή 

επιβάρυνση υγείας και η κύρια αιτία της πρόωρης συνταξιοδότησης και των απουσιών 

εργασίας.  Η δε επιβάρυνση της οικονομίας ανά έτος είναι τεράστια. 

 Η ψυχολογική επιβάρυνση είναι έξι φορές υψηλότερη για όσους ζουν με χρόνιο πόνο, ενώ το 

40% από τους πάσχοντες αναφέρουν συμπτώματα άγχους και/ή κατάθλιψης 

Παράλληλα με τον εορτασμό κάθε χρόνο της Παγκόσμιας Ημέρας Φυσικοθεραπείας στις 8 

Σεπτεμβρίου, η χώρα μας έχει θεσμοθετήσει την 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους ως την Ημέρα 

Μυοσκελετικής Υγείας. 

Κάθε χρόνο λοιπόν, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ., στο χρονικό διάστημα 

μεταξύ των δύο αυτών ημερών, προβαίνει σε μια σειρά από δράσεις ενημέρωσης του ευρέως κοινού 

στην Ελλάδα. 

Φέτος, με κεντρικό θέμα το Χρόνιο Πόνο και τη Διαχείρισή του, οι φυσικοθεραπευτές όλης της χώρας, 

σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα,  δέχθηκαν τους Πολίτες που πάσχουν από χρόνιο πόνο ΔΩΡΕΑΝ, για να 

τους συμβουλεύσουν για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση του χρόνιου πόνου. 

Δράση 2019: Ο Χρόνιος Πόνος και η Διαχείρισή του 

Δωρεάν Συμβουλευτική για την Διαχείριση του Χρόνιου Πόνου από τους Φυσικοθεραπευτές 
όλης της χώρας από τις 8 έως τις 30 Σεπτεμβρίου  
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Ο Π.Σ.Φ. έχει προχωρήσει στη δημιουργία σχετικού τηλεοπτικού κοινωνικού μηνύματος. 

(https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=2jzOmR1NDaQ) 

Οι φυσικοθεραπευτές στηρίζουν άτομα με χρόνιο πόνο για να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής και 

πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι κάθε ομάδας επαγγελματιών υγείας που αντιμετωπίζει 

τον χρόνιο πόνο, καθώς οι φυσιοθεραπευτές έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση και την κλινική 

εμπειρία για να εκπαιδεύσουν τους ανθρώπους με χρόνιο πόνο και να τους καθοδηγήσουν μέσω ενός 

εποπτευόμενου προγράμματος θεραπευτικής άσκησης, θέτοντας κατάλληλους στόχους για τις 

ανάγκες τους και ενισχύοντας το πρόγραμμα, καθώς επιτυγχάνονται αυτοί οι στόχοι. 

Οι φυσικοθεραπευτές σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες (π.χ. ιατρούς) είναι επίσης σε θέση να 

προσφέρουν και άλλα μέσα για την αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου. Είναι γεγονός ότι πολλοί 

ασθενείς που έρχονται σε επαφή μαζί μας έχουν αυξημένο τον φόβο του πόνου και ως εκ τούτου 

αποφεύγουν κάθε είδους κίνηση ή άσκηση. 

Ο πόνος, ωστόσο, είναι ένας προστατευτικός μηχανισμός – ακόμη και αν μια δραστηριότητα είναι 

επώδυνη, δεν είναι πάντα μια ακριβής ένδειξη της βλάβης. 

Η διατήρηση της κίνησης είναι το καλύτερο που μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι με χρόνιο πόνο. Η 

κίνηση βοηθά το σώμα να θεραπεύσει και ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα. 

Η αποφυγή της δραστηριότητας μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της αναπηρίας και περαιτέρω απώλεια 

της ποιότητας ζωής. 

Η επιστήμη της φυσικοθεραπείας και οι πιστοποιημένοι φυσικοθεραπευτές – μέλη του Πανελλήνιου 

Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Ν.Π.Δ.Δ.) συμβάλλουν καθοριστικά στην αντιμετώπιση του Χρόνιου 

Πόνου. Οι φυσικοθεραπευτές - μέλη του ΠΣΦ μπορούν να βρούν στο παρακάτω link την εργαλειοθήκη 

για την ενημέρωση του ευρέως κοινού. 

Σχετικά αρχεία: https://www.psf.org.gr/psf-news-6121.htm 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6121.htm 

 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=2jzOmR1NDaQ
https://www.psf.org.gr/psf-news-6121.htm
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Νέα Περιφερειακών Τμημάτων 

 

Περιφερειακό Τμήμα Αττικής 

 

Πρόσκληση σε Έκτακτη Περιφερειακή Γενική Συνέλευση Αττικής  

 

Η Δ.Ε. του Π.Τ. Αττικής σύμφωνα με την Υ.Α. Υ7γ/ΓΠ/οικ. 107363/2010 «Κανονισμός Λειτουργίας των 

Περιφερειακών Τμημάτων του Π.Σ.Φ.», συγκάλεσε Έκτακτη Περιφερειακή Γενική Συνέλευση του Π.Τ. 

Κύρια θέματα της Έκτακτης Περιφερειακής Γενικής Συνέλευσης ήταν η ενημέρωση για: 

1. Το νέο κώδικα δεοντολογίας 

2. Την ανεργία που αφορά συναδέλφους, 

ενώ υπήρξε ενημέρωση και για λοιπά ζητήματα και τρέχουσες εξελίξεις. 

 

Παγκόσμια ημέρα Φυσικοθεραπείας - Συνέντευξη του Προέδρου του 

Περιφερειακού τμήματος Αττικής και Υπ. Δημοσίων σχέσεων του Π.Σ.Φ., κ. 

Λευτέρη Μπουρνουσούζη  

 

Στην εκπομπή της κας. Έλενας Μπρέγιαννη και της κας. Μαρίας Παύλου στον 9,84 παρευρέθηκε ο 

πρόεδρος του Π.Τ Αττικής και Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων κ. Λευτέρης Μπουρνουσούζης, ο οποίος 

και παρέθεσε συνέντευξη με θέμα την Παγκόσμια ημέρα Φυσικοθεραπείας και τον πρωταγωνιστικό 

ρόλο της Φυσικοθεραπείας στη διαχείριση του Χρόνιου πόνου. Μπορείτε να την παρακολουθήσετε 

στο κάτωθι link  (από το 34:20 έως το 43:10)  

https://www.mixcloud.com/%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9D%CE%91984/%CE%AC%CE%BB%CE%BB

%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-09-09-2019/?fbclid=IwAR2Q5im4d5iS-

AOEA17GWltv8KVhKU1CSldYi8mVKX0qh5lBH3m8YE2TR8A 

Κάλυψη θέσεων αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Κατηγορία 

Π.Ε 28 – Φυσικοθεραπείας στην Π.Δ.Ε. Αττικής  

 

Επιστολή για το θέμα των προσλήψεων προς τον κ. Γεώργιο Κόσυβα, Περιφερειακό Διευθυντή Α/θμιας 

και Β/βαθμιας Εκπαίδευσης Αττικής με κοινοποίηση στην  Υφυπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων κα. 

Σοφία Ζαχαράκη, την  Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Αττικής και την  ΥΠ.Π.Ε.Θ. Αυτοτελές Τμήμα Ειδικού Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού & Ειδικού Βοηθητικού προσωπικού, προώθησε ο Π.Σ.Φ. , ζητώντας μεταξύ άλλων η Π.Δ.Ε. 

Αττικής να φροντίσει να διαθέσει ικανό αριθμό πιστώσεων, από τις συνολικές πιστώσεις που 

έχει διαθέσει το Υπουργείο στην Περιφέρειά, ώστε να καλυφθούν στο μέγιστο δυνατό οι ελλείψεις και 

https://www.mixcloud.com/%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9D%CE%91984/%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-09-09-2019/?fbclid=IwAR2Q5im4d5iS-AOEA17GWltv8KVhKU1CSldYi8mVKX0qh5lBH3m8YE2TR8A
https://www.mixcloud.com/%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9D%CE%91984/%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-09-09-2019/?fbclid=IwAR2Q5im4d5iS-AOEA17GWltv8KVhKU1CSldYi8mVKX0qh5lBH3m8YE2TR8A
https://www.mixcloud.com/%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9D%CE%91984/%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-09-09-2019/?fbclid=IwAR2Q5im4d5iS-AOEA17GWltv8KVhKU1CSldYi8mVKX0qh5lBH3m8YE2TR8A
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ανάγκες σε φυσικοθεραπευτές, σύμφωνα τουλάχιστον με τις περσινές πιστώσεις. 

Ακολουθεί η επιστολή: 

Αξιότιμε κ. Διευθυντά, 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος Αττικής του Ν.Π.Δ.Δ. «Πανελλήνιος Σύλλογος 

Φυσικοθεραπευτών», ενημερώθηκε από ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης 

Εκπαίδευσης Αττικής, για την πρόσκληση προς τα υποψήφια μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), στην οποία περιλαμβάνεται και η ειδικότητα ΠΕ 28 Φυσικοθεραπείας, για την 

υποβολή αιτήσεων προτίμησης για πρόσληψη αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2019-2020. 

Είχε προηγηθεί η έκδοση Απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την παράταση 

ισχύος των πινάκων κατάταξης αναπληρωτών – ωρομισθίων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σχολικού έτους 2019–2020. Ο οριστικός πίνακας κατάταξης αναπληρωτών 

Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού κλάδου ΠΕ-28 Φυσικοθεραπευτών για το σχολικό έτος 2018-

2019, για τις δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Π.Δ.Ε. Αττικής (ΑΔΑ: Ω6ΓΥ4653ΠΣ-ΛΕΜ) 

έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ. Ταυτόχρονα, μετά από αίτημα του Υπουργείου 

Παιδείας έχουν καταγραφεί από την Π.Δ.Ε. Αττικής τα κενά του κλάδου ΠΕ-28 Φυσικοθεραπείας σε 

Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Σ.Υ. για τη σχολική χρονιά που αρχίζει, ενώ ο αριθμός των συνολικών 

φετινών πιστώσεων του Υπουργείου Παιδείας για τις θέσεις αναπληρωτών της Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης αναμένεται να κυμανθεί στα περσινά επίπεδα.  

Σύμφωνα με τις περσινές πιστώσεις του κλάδου ΠΕ-28, οι συνολικές προσλήψεις 

αναπληρωτών φυσικοθεραπευτών/τριών που έγιναν από την Π.Δ.Ε. Αττικής και στις δυο φάσεις, 

ήταν αυξημένες σε σχέση με αυτές της αντίστοιχης περιόδου 2017- 2018. 

Επειδή και τη φετινή χρονιά τα παιδιά με κινητικά και λειτουργικά προβλήματα και οι ανάγκες για 

φυσικοθεραπευτική προσέγγιση αναμένεται να παραμείνουν στους ίδιους αριθμούς με τις 

προηγούμενες σχολικές χρονιές, όπου δεν επαρκούσαν οι αναπληρωτές που είχαν προσληφθεί και 

είχαν μείνει κενές πολλές θέσεις φυσικοθεραπευτών, αιτούμαστε φέτος η Π.Δ.Ε. Αττικής να 

φροντίσει να διαθέσει ικανό αριθμό πιστώσεων για θέσεις ΠΕ-28, από τις συνολικές πιστώσεις που 

έχει διαθέσει το Υπουργείο στην Περιφέρειά σας, ώστε να καλυφθούν στο μέγιστο δυνατό οι 

ελλείψεις και ανάγκες σε φυσικοθεραπευτές, σύμφωνα τουλάχιστον με τις περσινές πιστώσεις.  Η 

πολιτική εσωτερικής κατανομής που εφαρμόστηκε πέρυσι 

για τον κλάδο των φυσικοθεραπευτών προς όφελος των μαθητών με κινητικά και λειτουργικά 

προβλήματα, χρειάζεται να αποτελέσει βάση εφαρμογής και για τη φετινή εκπαιδευτική χρονιά. 

κ. Διευθυντά, 

Λαμβάνοντας υπόψη πως ανάμεσα στους σκοπούς του Π.Σ.Φ. είναι η σύνταξη εισηγήσεων επί 

φυσικοθεραπευτικών θεμάτων στις αρμόδιες υπηρεσίες της Πολιτείας (άρθρο 2, ν. 3599/2007), 

αιτούμαστε όπως καλυφθούν εγκαίρως οι ανάγκες και τα κενά για Π.Ε.28Φυσικοθεραπευτέςστη 

Π.Δ.Ε. Αττικής από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. 

Επίκαιρο και διαρκές αίτημα του Συλλόγου παραμένουν οι μόνιμες προσλήψεις Π.Ε.28 

Φυσικοθεραπευτών, για μια ουσιαστική και ποιοτική αναβάθμιση της Δημόσιας Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης προς όφελος των μαθητών με κινητικά και λειτουργικά προβλήματα. 

Ταυτόχρονα, αιτούμαστε και συνάντηση μαζί σας ώστε να σας ενημερώσουμε και δια ζώσης για τις 
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θέσεις μας και να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο συνεργασίας προς όφελος των μαθητών των δομών 

Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Π.Δ.Ε. Αττικής. 

 

Περιφερειακό Τμήμα Κορινθίας 

 

Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας  

 
Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Φυσικοθεραπείας και της Ημέρας Μυοσκελετικής Υγείας, το Π.Τ. 

ενημέρωσε τους πολίτες της πόλης για τα οφέλη της φυσικοθεραπείας στο χρόνιο πόνο που είναι και 

το θέμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Φυσικοθεραπείας. 

Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και μετανάστες του στρατοπέδου Κορίνθου  

 

Το Π.Τ. Κορινθίας του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κάλεσε συναδέλφους αλλά και 

γενικότερα τους Κορίνθιους συμπολίτες του να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στους πρόσφυγες και 

μετανάστες του στρατοπέδου Κορίνθου. 

Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες είναι θύματα των πολιτικών που σπέρνουν την φτώχεια και την 

εξαθλίωση, τον πόλεμο για τον έλεγχο και το μοίρασμα των πηγών και των δρόμων μεταφοράς 

ενέργειας για να πλουτίζουν συγκεκριμένοι μονοπωλιακοί όμιλοι.  

Η κυβέρνηση της ΝΔ καθώς και η προηγούμενη κυβέρνηση έχουν τεράστιες ευθύνες για την 

κατάσταση καθώς συμμετέχουν σε όλους τους πολεμικούς σχεδιασμούς ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ στην περιοχή 

της Μέσης Ανατολής και υλοποιεί «μέχρι κεραίας» τις αποφάσεις της ΕΕ που εγκλωβίζουν πρόσφυγες 

και μετανάστες στη χώρα μας.  

Κατήγγειλε επίσης και την ξενοφοβική στάση της πλειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου Κορίνθου 

για την απόφαση να μη δεχτεί τους πρόσφυγες και τους μετανάστες και για το απαράδεκτο 

χαρακτηρισμό τους ως υγειονομική βόμβα.  

Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες σε καμιά περίπτωση δεν αποτελούν κίνδυνο για την υγεία και τον 

τουρισμό, αντιθέτως οι πολιτικές που υποστηρίζει η πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου που είναι 

σε σύμπλευση με την ΕΕ και τις εκάστοτε κυβερνήσεις αποτελούν κίνδυνο για την υγεία μας και την 

αξιοπρεπή διαβίωση μας. 

Θεωρεί ότι μια ανθρώπινη και ουσιαστική λύση θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

 Αξιοπρεπή διαβίωση προσφύγων (σίτιση, θέρμανση, νερό, ρεύμα)  

 Να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες υποδομές και υπηρεσίες (γιατροί, διερμηνείς, δικηγόροι 

κ.α.) 

 Τα παιδιά να πάνε σχολείο σε τμήματα ένταξης.  

 Απειθαρχία στις συμφωνίες ΕΕ που εγκλωβίζουν πρόσφυγες και μετανάστες στη χώρας μας 

 Με ευθύνη του κράτους και του ΟΗΕ να μεταφερθούν οι πρόσφυγες στις χώρες προορισμού 

τους 
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Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου 

 

Διοργάνωση ομιλίας με θέμα: ‘’Μακροχρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος: Μύθοι και 

αλήθειες’’  

 

Με γνώμονα το φετινό θέμα της Παγκόσμιας ημέρας Φυσικοθεραπείας «Ο χρόνιος πόνος και η 

διαχείρισή του» και την Ημέρα Μυοσκελετικής Υγείας, το Π.Τ. Δωδεκανήσου του Πανελλήνιου 

Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών διοργάνωσε ενημερωτική εκδήλωση για ττο ευρύ κοινό.  

Ομιλητές ήταν οι εξής: 

Καλαμάς Κοσμάς: Φυσικοθεραπευτής, Πρόεδρος Π.Τ. Δωδεκανήσου 

Τσολερίδης Θεόφιλος: Αναισθησιολόγος – Αλγολόγος, Επιμελητής Α  Γ.Ν. Ρόδου 

Σιδέρης Αλέξανδρος: Φυσικοθεραπευτής – MSc, OMT, Μέλος Κεντρικής Διοίκησης Π.Σ.Φ. 

 

Μετά το πέρας των ομιλιών πραγματοποιήθηκε επίδειξη απλών θεραπευτικών ασκήσεων από 

Φυσικοθεραπευτές μέλη του Π.Τ. Δωδεκανήσου. 

 

Περιφερειακό Τμήμα Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης 

 

Εθελοντική Συμμετοχή στο RUN GREECE στην ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  

 

Μέλη του Π.Τ. μαζί με πλήθος κόσμου έδωσαν ηχηρό παρόν στο μαραθώνιο RUN GREECE, που εδώ και 

αρκετά χρόνια διεξάγεται την ίδια ημερομηνία κάθε χρόνο, υπενθυμίζοντας τη σημασία της υγείας 

στην ζωή μας και τον πρωταγωνιστικό ρόλο που πρέπει να συνεχίσουν να διαδραματίζουν οι 

φυσικοθεραπευτές στην επίτευξη αυτού του στόχου.  

 

               Περιφερειακό Τμήμα Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας και Γρεβενών 

 

Ανθυγιεινό επίδομα για τους φυσικοθεραπευτές στο Δημόσιο.  

Ως γνωστόν ,έχουν γίνει προσφυγές συναδέλφων δικαστικά, για την εξαίρεση των φυσικοθεραπευτών 

εργαζομένων στο Δημόσιο, από το ανθυγιεινό επίδομα. Παρά τις υποσχέσεις, κατά καιρούς από 

αρμόδιους φορείς, η αδικία συνεχίζεται σε βάρος του κλάδου μας. 

Έχουμε τη ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, για τους συναδέλφους εργαζόμενους στο ''Μαμάτσειο" 

Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης. Μια απόφαση ΠΡΩΤΗ πανελλαδικά, που ανοίγει ένα παράθυρο 
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αισιοδοξίας, διεκδίκησης και δικαίωσης τελικά, σε ένα πρόβλημα που ταλανίζει τον κλάδο μας. 

Ο αγώνας δεν τελειώνει, αφού αναμένονται οι όποιες ενέργειες από την πλευρά του Δημοσίου. 

Η απόφαση αυτή, που θα αποτελέσει δεδικασμένο και σε άλλες περιοχές, οφείλεται σε όλους μας. 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου  

Λ. Αλεξάνδρας 34 – Τ.Κ. 11473 Αθήνα  

Τηλ: 210-8213905, 210-8213334 

e-mail: ppta@otenet.gr 
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