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Διοικητικός Απολογισμός του Κ.Δ.Σ.
του Πανελλήνιου Συλλόγου
Φυσικοθεραπευτών
Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2019
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Αγαπητοί Συνάδελφοι

Το παρόν Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Σ.Φ συνεχίζει το έργο του με τη
ίδια σύνθεση από τον Ιούνιο του 2018 με γνώμονα τους διαχρονικούς στόχους
του κλάδου και τους άξονες που τέθηκαν κατά την προηγούμενη θητεία του.
Στο 2019 καταγράφεται πλούσιο Νομοθετικό έργο που αφορά τον κλάδο,
καθώς επιτεύχθηκαν μείζονος σημασίας θεσμικοί στόχοι, όπως θεσμοθέτηση
ινστιτούτου επιστημονικών θεμάτων, συμμετοχή στο ΚΕΣΥ, νέες αυστηρότερες
διατάξεις για την αντιποίηση του επαγγέλματος, θεσμοθέτηση μητρώου
εργαστηρίων φυσικοθεραπείας.
Σημαντικό όμως βήμα για την Επιστήμη μας, ήταν η Πανεπιστημιοποίηση όλων
των τμημάτων φυσικοθεραπείας και η ένταξη τους στις σχολές επιστημών
υγείας και συγχρόνως η αποτροπή όλων των κινδύνων του προέβαλαν και
αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς με συντονισμένες δράσεις. Με αυτά τα δεδομένα
ανοίγονται νέοι ορίζοντες για την Επιστήμη και τα αποτελέσματα είναι ήδη
ορατά.
Ευελπιστούμε ότι μέχρι τη λήξη αυτής της θητείας του Κ.Δ.Σ, θα ολοκληρωθούν
οι απαραίτητες ενέργειες για έναν σπουδαίο στόχο που αφορά την συνεχιζόμενη
εκπαίδευση και την δια βίου μάθηση για να δώσουμε ένα συγκριτικό
πλεονέκτημα στην Επιστήμη που υπηρετούμε.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την καταβολή των συνδρομών μέσου
του συστήματος ΔΙΑΣ που μαζί με τις παρεμβάσεις στο μητρώο τα μέλη, έχουν
απαλλάξει τις διοικήσεις των Ε.Τ από την γραφειοκρατία του παρελθόντος,
ολοκληρώθηκε και η ψηφιοποίηση των δικαιολογητικών εγγραφής των μελών
με την δημιουργία του ηλεκτρονικού φακέλου μέλους.
Μια μεγάλη θεσμική κατάκτηση που είναι η υπογραφή της συλλογικής
σύμβασης μεταξύ Π.Σ.Φ και ΕΟΠΥΥ, σε συνδυασμό με την ισχύ του νέου ΕΚΠΥ
και τα αποτελέσματα των απεργιακών κινητοποιήσεων του καλοκαιριού,
απέφερε
σημαντικά
αποτελέσματα
για
τους
συμβεβλημένους
φυσικοθεραπευτές, με αύξηση (έμμεση και άμεση) του προϋπολογισμού κατά
11.000.000 ευρώ και τελική μείωση του CLAW BACK στο Α΄ εξάμηνο από
26,06% σε 7% και το Β΄ εξάμηνο από το 14,31% στο 2,4%.
Δυσμενείς ήταν όμως το 2019 οι ρυθμίσεις της Κυβέρνησης για την διαδικασία
των επαγγελματικών αναγνωρίσεων συνέπεια της οδηγίας 36/2005 και την
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επαναφορά της επαγγελματικής ισοδυναμίας που καμιά σχέση δεν έχει με την
Ευρωπαϊκή οδηγία αλλά αποτελεί Ελληνικό εφεύρημα. Ο Π.Σ Φ διεκδικεί την
άρση της επαγγελματικής ισοδυναμίας για νομοθετικώς ρυθμιζόμενα
επαγγέλματα υγείας.
Η σημαντική υστέρηση του Π.Σ.Φ στο σκέλος του επιστημονικού περιοδικού
φυσικοθεραπεία που παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια, πλέον δεν υφίσταται
και το Κ.Δ.Σ εξετάζει την αναβάθμισή του για να γίνει το επιστημονικό περιοδικό
του Π.Σ.Φ αντάξιο των ξένων.
Πιο αναλυτικά:

Διοικητικά Θέματα
 Εκτός από τις αλλαγές στο μητρώο, αυτοματοποιημένη έκδοση βεβαίωσης
και γραμματίου είσπραξης, διαφάνεια στις συνδρομές, αλλαγές στην
υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης με αποδοχή της γνώσης της κείμενης
νομοθεσίας και το ΚΔΣ του ΠΣΦ κατάφερε να δημιουργήσει ένα πλήρως
αυτοματοποιημένο σύστημα κατάθεσης συνδρομών σε συνεργασία με
πιστωτικό ίδρυμα και το σύστημα ΔΙΑΣ και για το 2020 έχουν καταβληθεί
3.879 συνδρομές μέσω ΔΙΑΣ ,νούμερο που αποδεικνύει την καθολική
αποδοχή, πραγματοποιήθηκε η ψηφιοποίηση των δικαιολογητικών
εγγραφής των μελών και η δημιουργία του ψηφιακού φακέλου μέλους.
 Η διοικητική αυτοτέλεια του Π.Σ.Φ που πραγματοποιήθηκε με τροποποίηση
του ιδρυτικού Νόμου και την ψήφιση της τροπολογίας στο Νόμο 4461/2017
(άρθρο 52), έδωσε το δικαίωμα της έναρξης της διαδικασίας πρόσληψης
προσωπικού για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες του ΚΔΣ και του ΠΤ
Αττικής.
 Αναδιάρθρωση του μητρώου του Π.Σ.Φ μέσα από μια σύγχρονη μορφή
διαχείρισης και αυτοδιαχείρισης από τα μέλη και την διασύνδεσή του με τον
μηχανισμό πληρωμής και την αυτοματοποιημένης ενημέρωσης και έκδοσης
αποδείξεων, καθώς και της αυτόματης έκδοσης βεβαιώσεων από τα μέλη,
την πληρωμή της συνδρομής με e-banking και την εφαρμογή ενός
συστήματος αυτόματης ειδοποίησης με κωδικό πληρωμής, καθώς και της
πληρωμής με πιστωτική κάρτα το ΚΔΣ του ΠΣΦ έχει δημιουργήσει ένα
πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα κατάθεσης που το κυριότερο από όλα
εξοικονομεί εκατοντάδες εργατοώρες.
 Προωθήθηκαν στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας οι
αποφάσεις της ΓΣΑ για την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης του μητρώου
εργαστηρίου.
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 Πλήρη αναμόρφωση και αναδιάρθρωση του site του Π.Σ.Φ που δίνει πολλά
περισσότερα στοιχεία στα μέλη αλλά και ειδικές ενημερωτικές στήλες για
του πολίτες, την πρόσθεση ευρετηρίου φυσικοθεραπευτή.
 Συνέχιση της σύμβασης με την εταιρεία για την διενέργεια διαδικτυακής
έρευνας για τα μέλη (Βαρόμετρο), η οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο με
σκοπό την διερεύνηση της βούλησης και της γνώμης των μελών του Π.Σ.Φ
για κρίσιμα ζητήματα εκπαίδευσης ,μετεκπαίδευσης ,εργασιακών συνθηκών
κλπ. που θα χρησιμοποιείται από τον Π.Σ.Φ σαν γνωμοδοτικό «εργαλείο» για
την χάραξη της πολιτικής του.
 Εφαρμογή στον Π.Σ.Φ (μητρώο, γραμματεία, επικοινωνία κλπ) της
υποχρέωσης που προέκυψε από τη νέα οδηγία για προσωπικά δεδομένα
(GDPR) και σύνταξη οδηγιών για τους ελευθεροεπαγγελματίες που αφορούν
τον χειρισμό για τα προσωπικά δεδομένα.
 Εξέταση περιπτώσεων, για την έγκριση άσκησης επαγγέλματος μέσω
Ευρωπαϊκής Κάρτας (IMI) από τον υπεύθυνο που έχει οριστεί από το ΚΔΣ.
 Έγινε ανανέωση της πιστοποίησης διοικητικής επάρκειας ISO 9001

Αξιοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ

 Ο
Πανελλήνιος
Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών
υπέβαλε
αίτηση
χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 110 με τίτλο «Κατάρτιση και
πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα».
επιμόρφωσης των μελών που θα υλοποιηθούν σε όλη την Ελλάδα, η οποία
δεν έτυχε αποδοχής ,αλλά θα ξανά υποβάλει φέτος.
Το Σχέδιο Δράσης έχει τίτλο Υλοποίηση δράσεων θεωρητικής κατάρτισης και
πιστοποίησης 1273 εργαζομένων στον κλάδο της φυσικοθεραπείας.
Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στον Στρατηγικό τομέα της Υγείας της χώρας
και στηρίζεται σε τεκμηριωμένη διάγνωση των αναγκών των εργαζομένων που
διεξήχθη από τον ίδιο το Σύλλογο. Οι εργαζόμενοι ωφελούμενοι του
προγράμματος θα εκπαιδευτούν στο αντικείμενό κατάρτισης «Ψηφιακές
εφαρμογές Υγείας και Φυσικοθεραπείας». Κατά τη διάρκεια του προγράμματος
θα λάβουν επίδομα 5 ευρώ για κάθε ώρα.
Οι θεματικές ενότητες:
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Τηλεφυσικοθεραπεία
o Αξιοποίηση Τηλεματικών Εφαρμογών στην Φυσικοθεραπεία
o Υποδομές και λειτουργία Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ)
o Τηλε-φυσικοθεραπεία: Σύγχρονη μορφή παρέμβασης στην υπηρεσία της
θεραπευτικής άσκησης
o Τηλε-αποκατάσταση σε ασθενείς με Καρδιοαγγειακές και Χρόνιες
Αναπνευστικές Παθήσεις
o Τηλε-φυσικοθεραπεία σε ασθενείς με διαταραχές του μυοσκελετικού
συστήματος
Ηλεκτρονικό Αρχείο Υγείας (HER)
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Δημογραφικά στοιχεία
Ιατρικό ιστορικό
Φάρμακα και αλλεργίες
Κατάσταση ανοσοποίησης
Εργαστηριακά αποτελέσματα εξετάσεων
Ακτινογραφίες
Ζωτικά σημάδια
Προσωπικά στατιστικά στοιχεία όπως η ηλικία και το βάρος
Σημειώσεις προόδου και λεπτομέρειες.
Ηλεκτρονικό Ιατρικό Μητρώο (EMR)

o Ψηφιοποιημένη έκδοση σε φυσικοθεραπευτήρια
o Σημειώσεις και πληροφορίες που συλλέγονται από και κλινική
διάγνωση
o Διαχείριση σε ένα ιδιωτικό, ασφαλές και εμπιστευτικό περιβάλλον
Η πρόταση έχει απορριφθεί και βρίσκεται στο στάδιο των ενστάσεων.

Διεθνή-Εξωστρέφεια-προβολή του κλάδου-επικοινωνία.

 Η συνέχιση της συνεργασίας με την εταιρεία επικοινωνιών και η αλλαγή στο
μοντέλο προβολής που εκτός της έκθεσης των συνεχιζόμενων δράσεων,
αντιδράσεων, τοποθετήσεων, έχει θέσει σαν στόχο την ανάδειξη του ρόλου
και της ωφέλειας της Επιστήμης της φυσικοθεραπείας στο κοινωνικό
σύνολο και στα συστήματα υγείας, ακολουθώντας παραδείγματα και
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έρευνες από χώρες του εξωτερικού, έχει προσδώσει άλλη αντίληψη και άλλη
φιλοσοφία στα επικοινωνιακά δρώμενα, που βεβαίως μπορεί να τύχει
βελτίωσης μέσα από έξυπνες προτάσεις.
Προβλήθηκε το τρίτο κοινωνικό μήνυμα ενόψει της ημέρας
μυοσκελετικής υγείας σε όλα τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μέσα της
χώρας για τον χρόνιο πόνο και το ρόλο του φυσικοθεραπευτή.
Το working group της ER-WCPT στο οποίο συμμετέχει εκπρόσωπος της
χώρας μας συνέχισε τις εργασίες του.
Η προσπάθεια που έγινε για συνεργασία με φορείς και συλλόγους ασθενών,
καθώς και με επιστημονικούς φορείς άλλων ειδικοτήτων θα πρέπει να
συνεχιστεί και να διευρυνθεί.
Η προβολή της ωφέλειας της φυσικοθεραπείας στο σύστημα υγείας και
στους ασφαλισμένους ήταν ένα συνεχής αγώνας με πλήθος δημοσιευμάτων,
με επίκληση διεθνών ερευνών και διεθνών πρακτικών.

 Η φυσικοθεραπεία μπορεί να αποσυμφορήσει το ΕΣΥ και να
εξοικονομήσει πόρους.
 Πέρα από τους γνωστούς τομείς (μυοσκελετικά, νευρολογικά, παιδιατρικά
περιστατικά), η Φυσικοθεραπεία εφαρμόζεται και σε άλλους ασθενείς με
διάφορες παθήσεις, όπως ψυχιατρικές, ουρολογικές, καρδιολογικές,
αναπνευστικές, γυναικολογικές, καθώς και στη Γηριατρική.
 Μεγάλη έμφαση θα πρέπει να δοθεί και στην Ελλάδα στον ρόλο του
φυσικοθεραπευτή στην πρόληψη, όπως η πρόληψη πτώσεων σε
ηλικιωμένους, η πρόληψη κακώσεων σπονδυλικής στήλης σε χώρους
εργασίας, η πρόληψη εκδήλωσης καρδιαγγειακών παθήσεων και διαβήτη, η
συμβολή της φυσικοθεραπείας στην παρηγορητική φροντίδα.
 Ο φυσικοθεραπευτής έχει πολλά να προσφέρει σε τομείς που γνωρίζει πολύ
καλά και ο ΠΣΦ έχει προωθήσει την γνώση για την αντιμετώπιση όλων
αυτών των περιπτώσεων ασθενών, με τα οκτώ επιστημονικά τμήματα που
λειτουργεί.
 Προϋπόθεση είναι το υπουργείο Υγείας να πειστεί για την αναγκαιότητα και
τη χρησιμότητα του φυσικοθεραπευτή.
 Σε πολλά κράτη, η φυσικοθεραπεία αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα για
τους ασθενείς σε ένα μεγάλο φάσμα παθήσεων. Έχει αποδειχθεί πως
επενδύοντας στη φυσικοθεραπεία κερδίζουν τα εθνικά συστήματα υγείας,
καθώς δαπανούν πολύ λιγότερους πόρους για άλλες παροχές υγείας.
 Οι φυσικοθεραπευτές παρέχουν υπηρεσίες για την ανάπτυξη, διατήρηση και
αποκατάσταση της μέγιστης κίνησης και της λειτουργικής ικανότητας, για
όλη τη διάρκεια της ζωής. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών σε
περιπτώσεις που η κίνηση και η λειτουργικότητα απειλούνται από τη
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γήρανση, από τραυματισμό, από πόνο, από ασθένειες, από διαταραχές, από
ειδικές καταστάσεις ή περιβαλλοντικούς παράγοντες.
 Διοργανώθηκε ο δεύτερος κύκλος του πιστοποιημένου προγράμματος
«Αθλητικός Φυσικοθεραπευτής- Ειδικός Άσκησης» για την εξειδίκευση του
Αθλητικού Φυσικοθεραπευτή και με σκοπό να στηθεί στο μέλλον το
πρόγραμμα από τον Π.Σ.Φ.
 Στα πλαίσια αυτά συστάθηκε επιστημονική επιτροπή του προγράμματος
της IFSPT με τη συμμετοχή εκλεκτών επιστημόνων από την Ελλάδα.
 Στη Γενική Συνέλευση των συλλόγων της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
Φυσικοθεραπείας (WCPT), στη Γενεύη στις 8-13 Μαΐου 2020, συμμετείχε
αντιπροσωπεία του Π.Σ.Φ., όπου αναπτύχθηκαν οι επαφές και οι
παρεμβάσεις της χώρας μας.
 Στο Παγκόσμιο συνέδριο της WCPT στη Γενεύη συμμετείχαν μέλη του Κ.Δ.Σ.
και πολυπληθής ομάδα συνέδρων ,επίσης υπήρχε μεγάλη συμμετοχή με
εργασίες και πόστερ από Έλληνες φυσικοθεραπευτές.
 Στο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας συμμετείχε η Πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού τμήματος της WCPT Κα Esther-Mary D'Arcy , η οποία εκείνο το
διάστημα, παρουσία του Κ.Δ.Σ, συναντήθηκε με τον Υπουργό Υγείας Βασίλη
Κικίλια στον οποίο εξέθεσε τα ζητήματα της φυσικοθεραπείας και τις
πρακτικές στις Ευρωπαϊκές χώρες.
 Υπήρξε συμμετοχή εκπροσώπων του Π.Σ.Φ. στο συνέδριο του ENPHE και
συνάντηση με την εκτελεστική επιτροπή του ENPHE (Ευρωπαϊκό Δίκτυο των
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Φυσικοθεραπείας της Ευρώπης) στο Groningen
της Ολλανδίας.

Νομοθετικές παρεμβάσεις – Θεσμικά – ΣΑΕΠ – Εργασιακά
Ζητήματα – Εκπαιδευτικά Ζητήματα - Ιαματικός και ιατρικός
τουρισμός - ΕΚΑΒ

Είναι γεγονός ότι ο κλάδος τα τελευταία χρόνια έχει καταξιωθεί και έχει
θωρακιστεί Νομικά με πλήθος Νομοθετικών παρεμβάσεων που όμως θα πρέπει
να αξιοποιηθούν και να διευρυνθούν.
 Το ΚΔΣ είχε συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας,
τόσο με τον πρώην Υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό, όσο και με τον πρώην
Αναπληρωτή Υπουργό Παύλο Πολάκη και τον πρώην Γενικό Γραμματέα.
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Επίσης είχε σειρά επαφών με τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια και τον
Υφυπουργό Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη και τον Γενικό Γραμματέα
Παναγιώτη Πρεζεράκο, όπου τέθηκαν αναλυτικά το σύνολο των θεσμικών
και εργασιακών ζητημάτων του κλάδου και τέθηκαν οι βάσεις για την
προώθηση επίλυσής τους.
 Νομοθετήθηκε η καθιέρωση του Π.Σ.Φ. σαν αποκλειστικού υπεύθυνου
φορέα για την διαχείριση, την προώθηση και την πιστοποίηση, του
συστήματος διαρκούς επαγγελματικής επιμόρφωσης και έρευνας των
φυσικοθεραπευτών και μοριοδότησής τους από την επιμόρφωση αυτή, με το
Ινστιτούτο Επιστημονικών θεμάτων.
 Νομοθετήθηκε η δημιουργία του Μητρώου Εργαστηρίων.
 Νομοθετηθήκαν αυστηρότερες ρυθμίσεις για την αντιποίηση του
φυσικοθεραπευτικού επαγγέλματος.
 Νομοθετήθηκε η συμμετοχή εκπροσώπου του Π.Σ.Φ. στο Κεντρικό
Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.).
 Εγκρίθηκε από την έκτακτη Γ.Σ.Α ο νέος κώδικας δεοντολογίας ο οποίος έχει
προωθηθεί στον Υπουργείο Υγείας για να εκδοθεί σε Φ.Ε.Κ.
 Απετράπη η εισαγωγή των τμημάτων ΤΕΦΑΑ στις σχολές επιστημών υγείας,
με σειρά παρεμβάσεων που απέφεραν την στήριξη από τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο, Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, Πανελλήνιο Σύλλογο
Εργοθεραπευτών, στήριξη από την Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία
Φυσικοθεραπείας και βέβαια μετά την ισχυρή παρουσία των συναδέλφων
και φοιτητών έξω από τη Βουλή κατά την ψήφιση του Νόμου, αλλά και μέσα
στη Βουλή, που απέτρεψε και την μαζική αναγνώριση αποφοίτων
κολλεγίων.
 Σημαντικό όμως βήμα για την Επιστήμη μας, ήταν η Πανεπιστημιοποίηση
όλων των τμημάτων φυσικοθεραπείας και η ένταξη τους στις σχολές
επιστημών υγείας και συγχρόνως η αποτροπή όλων των κινδύνων του
προέβαλαν και αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς με συντονισμένες δράσεις. Με
αυτά τα δεδομένα ανοίγονται νέοι ορίζοντες για την Επιστήμη και τα
αποτελέσματα είναι ήδη ορατά.
 Στα πλαίσια των προκλήσεων αυτών διεξήχθη έκτακτη Γενική Συνέλευση
Αντιπροσώπων, στην Αθήνα με την συμμετοχή των Ακαδημαϊκών των
Τμημάτων Φυσικοθεραπείας της χώρας, όπου συζητήθηκαν τα σοβαρά
ζητήματα: της εξομοίωσης των πτυχίων ΠΕ και ΤΕ, των προπτυχιακών
προγράμματα σπουδών, της οργάνωσης μεταπτυχιακών προγραμμάτων, της
υπαγωγής των Τμημάτων Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
(ΤΕΦΑΑ) σε Σχολές Επιστημών Υγείας ή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας
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και της αλλαγής του πλαισίου αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων
σε αποφοίτους κέντρων μεταλυκειακής εκπαίδευσης (ΚΟΛΛΕΓΙΑ)
Δόθηκαν μεγάλες μάχες στο ΣΑΕΠ από τον εκπρόσωπο του Π.Σ.Φ., ο οποίος
σε συνεργασία με το Νομικό σύμβουλο του Π.Σ.Φ. απέτρεψε πολλές φορές
την πιθανότητα αθρόων αναγνωρίσεων αποφοίτων ΚΕ.Μ.Ε
Νομοθετήθηκε η δυνατότητα εγγραφής στον Π.Σ.Φ. αποφοίτων από τα
τμήματα φυσικοθεραπείας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
Παρεμβάσεις στο Νομοσχέδιο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα υγείας και
μάχη μέσα στη Βουλή με προτάσεις για την θεσμοθέτηση του
φυσικοθεραπευτή στα ΤΟ.ΜΥ., τη δημιουργία μητρώου εργαστηρίων, την
πρόβλεψη για την αντιποίηση.
Νομοθετήθηκε η πρόβλεψη συμμετοχής φυσικοθεραπευτή στις Κινητές
Ομάδες Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.). Η συμμετοχή φυσικοθεραπευτή στις Κινητές
Ομάδες Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.), με την οποία αναγνωρίζεται ο ρόλος του
φυσικοθεραπευτή, καθώς ο σκοπός των Κ.ΟΜ.Υ αποτελεί η παροχή
υπηρεσιών υγείας προσυµπτωµατικού ελέγχου, καθώς και υπηρεσιών
πρόληψης, αποκατάστασης και προαγωγής της υγείας σε πληθυσμούς
δυσπρόσιτων ή απομονωμένων αγροτικών και ηµιαστικών περιοχών.
Νομοθετήθηκε η σύσταση θέσης Φυσικοθεραπευτή στο Ειδικό Κέντρο
Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού.
Οι παρεμβάσεις του Π.Σ.Φ. στη Βουλή, δια της παρουσίας εκπροσώπων του
Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, είχε σαν αποτέλεσμα την ανάδειξη των
θεμάτων του κλάδου των φυσικοθεραπευτών, όπως τα κολλέγια, ο ρόλος
του φυσικοθεραπευτή στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, το επίδομα
ανθυγιεινής εργασίας κλπ, καθώς και την στήριξη των θέσεων του ΠΣΦ αλλά
και την πρόκληση επερωτήσεων από τις κοινοβουλευτικές ομάδες στη
Βουλή για ζητήματα του κλάδου.
Ο Π.Σ.Φ. συμμετείχε με εκπροσώπους του στην κατάρτιση των
προγραμμάτων σπουδών των Ι.Ε.Κ. και στην κατάρτιση για το Πρόγραμμα
Μαθητείας ειδικότητας βοηθού φυσικοθεραπευτή
Μετά από την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας της Κεντρικής
Διοίκησης του Π.Σ.Φ. με την Διοίκηση του ΕΚΑΒ κατάφερε να προωθήσει σε
όλα του τα μέλη της δυνατότητα ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχής σε μαθήματα πρώτων
βοηθειών σε όλη την Ελλάδα. Η δράση αγκαλιάστηκε από τους συναδέλφους
για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ειδικά στο νομό Αττικής που είναι μεγάλος ο
αριθμός των ενδιαφερόμενων συναδέλφων. Στα πλαίσια της άρτιας
συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων, ο Π.Σ.Φ. έκανε δωρεά εκπαιδευτικού
υλικού στο ΕΚΑΒ.
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 Ο Π.Σ.Φ. στα πλαίσια ικανοποίησης του πάγιου αιτήματος του για τη
χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους
εργαζόμενους φυσικοθεραπευτές του δημόσιου, έκανε παρεμβάσεις προς
τους αρμόδιους φορείς. Δυστυχώς, δεν υπήρξαν τα αναμενόμενα
αποτελέσματα, παρόλο που το αίτημα του Π.Σ.Φ. χαρακτηρίστηκε από τον
Υπουργό Υγείας σαν “δίκαιο αίτημα”. Το γεγονός αυτό έθεσε νέα δεδομένα
στην δικαστική διεκδίκηση που συνεχίζεται, όπως συνεχίζεται και η Πολιτική
διευθέτηση του θέματος. Δόθηκε υπόσχεση από την πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Υγείας για την επίλυσή του ζητήματος.
 Έγιναν προσπάθειες καθιέρωσης της φυσικοθεραπευτικής αξιολόγησης,
αξιοποιώντας μοντέλα άλλων χωρών (Ελβετία, Βέλγιο).
Επιπλέον διεκδικήθηκαν:
 Η θέσπιση συμβούλου στο Υπουργείο Υγείας
 Η θέσπιση εκπροσώπου του Π.Σ.Φ. στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ
 Η κάλυψη των θέσεων εργασίας στον τομέα εκπαίδευσης ειδικής αγωγής και
η στελέχωση των Κέντρων Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης
(Κ.Ε.Σ.Υ.)
 Η θέσπιση τμήματος φυσικοθεραπείας στα νοσοκομεία, που λόγω του
επικείμενου Νομοσχεδίου για την αναμόρφωση των Οργανισμών των
νοσοκομείων, έχει κατατεθεί από το ΚΔΣ συγκεκριμένη πρόταση, η όλη
διαδικασία με τον σχεδιασμό του Υπουργείου είναι στην σωστή κατεύθυνση.
 Η διεκδίκηση θέσεων φυσικοθεραπευτών στις προσλήψεις του Δημοσίου
που έγιναν πράξη με ένα πλήθος προκηρύξεων θέσεων εργασία στα
Νοσοκομεία και στους άλλους φορείς του Δημοσίου, μετά από πολλά χρόνια.
 Έγιναν παρεμβάσεις στο Υπουργείο Παιδείας (ευρείες και αναλυτικές
συναντήσεις με τον Υπουργό Παιδείας, τον Υφυπουργό Παιδείας, τον Γεν.
Γραμματέα Δια βίου Μάθησης), για:
o την Πανεπιστημιοποίηση των σχολών και την ισοτιμία-εξίσωση
πτυχίων φυσικοθεραπείας των ΑΤΕΙ με τα Πανεπιστήμια
o την πιστοποίηση του Π.Σ.Φ. σαν φορέα δια βίου μάθησης
o την άμβλυνση των στρεβλώσεων στην λειτουργία των Ι.Ε.Κ. (θέμα της
μαθητείας) και στην λειτουργία των κολλεγίων που καταστρατηγούν
την Ευρωπαϊκή οδηγία 36/2005 με την αναγνώριση των
επαγγελματικών
προσόντων
των
αποφοίτων
Κέντρων
Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα από την πίσω πόρτα.
o την παρουσία εκπροσώπου στην εκπόνηση των νέων Προγραμμάτων
Σπουδών και συγγραφή νέων βιβλίων για τα Επαγγελματικά Λύκεια
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o την αναγνώριση της προϋπηρεσίας σε τριτοβάθμια ιδρύματα για τη
μοριοδότηση προσλήψεων εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση
o τα θέματα ειδικής αγωγής
 Το Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. συνέχισε να συμμετέχει στις αντιδράσεις για το νέο
ασφαλιστικό νομοσχέδιο και σε συνεργασία με όλους τους Επιστημονικούς
φορείς συμμετείχε ενεργά από την πρώτη στιγμή και καθ’ όλη τη διάρκεια,
στις κάθε είδους εκδηλώσεις αντίθεσης, με συνεντεύξεις τύπου, πορείες,
τηλεοπτικά σποτ κ.α έχει προσφύγει στο ΣΤΕ κατά του Νόμου που
στραγγαλίζει τον συνεπή επαγγελματία φυσικοθεραπευτή
 Υπήρξε συνεργασία του Κ.Δ.Σ. με τον Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών
Ελλάδος, όπου τέθηκαν οι βάσεις κοινών δράσεων και η συμμετοχή του ΠΣΦ
στη διαδικασία επεξεργασίας νέου νομοθετικού πλαισίου για τον ιαματικό
τουρισμό. Στα πλαίσια της συνεργασίας, ο Π.Σ.Φ. συμμετείχε με εκπρόσωπό
του στην έκθεση τουρισμού Greek Panorama, στο Ζάππειο Μέγαρο.
 Υπήρξαν συναντήσεις με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.) και τον
Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (Ι.Σ.Α.) για την προώθηση της συνεργασίας των
Ιατρικών Συλλόγων με τον Π.Σ.Φ. και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε
διάφορα θέματα.
 Υπήρξε συμμετοχή του Π.Σ.Φ. στην επιτροπή που συστήθηκε από το
Υπουργείο Υγείας για το Εθνικό Πιλοτικό Πρόγραμμα Πρόληψης και
Προαγωγής της Υγείας των Ηλικιωμένων Ατόμων-ΗΠΙΟΝΗ και κατάφερε ο
Π.Σ.Φ. να περάσει και να καθιερώσει τον ρόλο του φυσικοθεραπευτή και να
τονίσει την σημαντικότητα της παρουσίας μας στην συγκεκριμένη πρόληψη
κακώσεων από τις πτώσεις, αυτά τα προγράμματα υλοποιούνται σε όλη τη
χώρα.
 Έγινε συνάντηση αντιπροσωπείας του Κ.Δ.Σ. με τον Διευθυντή Ειδικής
Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, όπου τέθηκαν σημαντικά ζητήματα
ειδικής αγωγής.
 Υπήρξε συνάντηση με τον ΕΟΠΠΕΠ για την προώθηση διεκδικήσεων του
κλάδου.
 Υπήρξε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, Γεώργιο
Μαυρωτά, τέθηκαν τα αιτήματα του κλάδου.
o Έκδοση Εγκυκλίου για τη παρουσία φυσικοθεραπευτή/τριας με
νόμιμη σχέση εργασίας στα επαγγελματικά αθλητικά σωματεία,
εθνικές ομάδες και ομοσπονδίες.
o Στις διάφορες Σχολές προπονητικής της Γ.Γ.Α., οι εκπαιδευτικοί
φυσικοθεραπευτές να είναι μέλη του Π.Σ.Φ.,
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o Ένταξη της Φυσικοθεραπείας ως επιστήμη υποστήριξης στο
Πρόγραμμα «Αθλητισμός και Επιστημονική Υποστήριξη», καθώς και
σύναψη συνεργασίας της Γ.Γ.Α. με τον Π.Σ.Φ. για διάφορα θέματα
υποστήριξης.
o Να ενταχθούν οι φυσικοθεραπευτές στους επιστήμονες υγείας που
μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες Α΄ Βοηθειών στους αθλητικούς
χώρους σε περίπτωση έλλειψης ιατρού, εφόσον έχουν την κατάλληλη
πιστοποίηση.
o Συμμετοχή φυσικοθεραπευτών στα διάφορα προγράμματα ειδικού
αθλητισμού
 Το Κ.Δ.Σ. συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Καταπολέμησης της Φτώχειας, Γιώργο Σταμάτη και τέθηκαν ζητήματα
του κλάδου.
o Η επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης των δομών Πρόνοιας με
φυσικοθεραπευτές.
o Η ανάγκη εκπόνησης επιστημονικών μελετών για ζητήματα που
αφορούν την προσφορά της φυσικοθεραπεία στους Χρονίως
πάσχοντες.
o Η ανάγκη στελέχωσης με φυσικοθεραπευτές των κατασκηνώσεων
που φιλοξενούν ΑΜΕΑ και άτομα της τρίτης ηλικίας.
o Η έλλειψη φυσικοθεραπευτών στα προγράμματα βοήθεια στο
σπίτι και σε χώρους φιλοξενίας προσφύγων
 Έγιναν παρεμβάσεις στο Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης
(Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), στο Υπουργείο Παιδείας και στην Επιθεώρηση Εργασίας, για
την καταβολή δεδουλευμένων σε ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς ενηλίκων
των Δ.Ι.Ε.Κ.
 Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου
Εργασίας, κο Νεφελούδη για τα θέματα αρμοδιότητάς του.
 Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
κα Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, για θέματα αρμοδιότητάς της.
 Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με την Υφυπουργό Οικονομικών, κα
Παπανάτσιου και τον Υφυπουργό Οικονομικών, κο Απόστολο Βεσυρόπουλο,
για την προώθηση θεσμικών και κλαδικών ζητημάτων που χρονίζουν και
δεν είχαν τεθεί ποτέ στο παρελθόν (Κατάργηση κωδικών αριθμών
δραστηριότητας - ΚΑΔ, διευθέτηση φορολογικών ζητημάτων, ανεύρεση
στέγης για την στέγαση του Π.Σ.Φ., απόδοση του επιδόματος επικίνδυνης
και ανθυγιεινής εργασίας στους φυσικοθεραπευτές του Δημοσίου,
επιδότηση των νέων φυσικοθεραπευτών από το ΕΣΠΑ κ.α
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 Έγινε παρέμβαση του Π.Σ.Φ. για τροποποίηση του Π.Δ. 59/2018
«Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» σχετικά με τη μη δυνατότητα
έκδοσης άδειας λειτουργίας εργαστηρίου φυσικοθεραπείας σε περιοχές
αμιγούς κατοικίας.
 Αποστολή εκ νέου επιστολής στη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την εγκατάσταση εργαστηρίου
φυσικοθεραπείας σε χώρο αμιγούς κατοικίας.
 Έγινε παρέμβαση του Π.Σ.Φ. στο Συνήγορο του Καταναλωτή, στη Διεύθυνση
Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και στο Υπουργείο
Παιδείας σχετικά με την παραπλάνηση του κοινού από διαφημίσεις
ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. για την παροχή σπουδών φυσικοθεραπείας.
 Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών συμμετείχε σε πλήθος
απεργιακών κινητοποιήσεων που διοργανώθηκαν από συνδικαλιστικές
οργανώσεις της χώρας ή οργανώθηκαν από τον ΠΣΦ, όπως οι
συγκεντρώσεις έξω από το Υπουργείο και από τις Νομαρχίες της χώρας για
την διεκδίκηση κλαδικών αιτημάτων.
 Οι εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας, αλλά και για
την Ημέρα Μυοσκελετικής Υγείας, εορτάστηκαν σε όλη την Ελλάδα με
κορυφαίο γεγονός την εκδήλωση στο Ζάππειο με συμμετοχή όλων των
Επιστημονικών τμημάτων.
 Έγιναν τεράστιες προσπάθειες στην αποτροπή άλλων φαινομένων
αντιποίησης, τόσο στην Αττική όσο και στην περιφέρεια και με παρεμβάσεις
στο Υπουργείο Υγείας.
 Μετά από παρέμβαση του Π.Σ.Φ. και τον αγώνα του εκπροσώπου του, στη
συνεδρίαση της 276ης Ολομέλειας του ΚΕΣΥ, αποφασίστηκε η παρουσία
φυσικοθεραπευτών στα διαβητολογικά κέντρα των νοσοκομείων, ο οποίοι
θα επιμελούνται την κατάρτιση των προγραμμάτων θεραπευτικής άσκησης
σε διαβητικούς. Επίσης, αποφασίστηκε η παρουσία φυσικοθεραπευτών στη
στελέχωση των ειδικών νοσοκομείων τραύματος σε όλη τη χώρα.
 Συμμετοχή εκπροσώπου του Π.Σ.Φ. στην αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου
Υγείας που επεξεργάστηκε τις προτάσεις για την αγωγή υγείας στα σχολεία.

Επιστημονικά- Διεθνή Θέματα
Η προώθηση της διεπιστημονικής συνεργασίας συνεχίστηκε.
 Η διοργάνωση του τελευταίου επιστημονικού συνεδρίου που εκτός από
επιτυχημένο οργανωτικά και οικονομικά, ανέδειξε τομείς στους οποίους
μπορεί να προσφέρει η φυσικοθεραπεία εκτός των γνωστών με την

18

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ












προβολή όλων των «άγνωστων» εφαρμογών σε ασθενείς και παθήσεις και
θεωρείται επιτυχημένη η προσπάθεια προσέγγισης συλλόγων ασθενών και
ιατρικών επιστημονικών εταιρειών.
Συνάντηση της Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Τμήματος της Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας (ER-WCPT), κα Esther-Mary D'Arcy από
κοινού με το Κ.Δ.Σ., με τον Υπουργό Υγείας, κο Βασίλη Κικίλια για την
προώθηση των θέσεων του Π.Σ.Φ. και την ανάδειξη του ρόλου του
φυσικοθεραπευτή.
Εξασφάλιση πρόσβασης των μελών σε πλατφόρμες e-learning (physiopedia
plus) με πολύ χαμηλό κόστος για το 2019
Η αναβάθμιση της σχέσης του Π.Σ.Φ. με ξένους συλλόγους Ευρωπαϊκών
χωρών μπορεί πολλά να αποφέρει σε πολλά επίπεδα και αναφέρονται τα
εξής:
Α. Αξιοποίηση των μοντέλων συνεργασίας και παροχής υπηρεσιών
φυσικοθεραπείας στα ασφαλιστικά συστήματα Ευρωπαϊκών χωρών.
Β. Αξιοποίηση των γνώσεων και της Νομοθεσίας του Ευρωπαϊκού γίγνεσθαι
όσον αφορά την επίλυση προβλημάτων όπως της αναγνώρισης των
αποφοίτων Ελληνικών Κολλεγίων δια της πλαγίας οδού.
Γ. Μέσω της συνεργασίας και της συμμετοχής εκπροσώπων του Π.Σ.Φ στις
ομάδες εργασίας του wcpt-Europe, προώθηση νομοθετικών
πρωτοβουλιών στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο,
Δ. Προώθηση επιστημονικών και εργασιακών ζητημάτων,
Ε. Συνεργασία και στήριξη στις πολυποίκιλες δράσεις του Π.Σ.Φ είτε
πρόκειται για τεχνογνωσία στην διοικητική δομή του συλλόγου ,είτε
πρόκειται για τεχνογνωσία για διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων.
Όλα τα παραπάνω απαιτούν συνεχή παρουσία στα Ευρωπαϊκά δρώμενα και
στις διασκέψεις που λαμβάνουν χώρα κατά καιρούς, με μια επιτροπή
κρούσης που θα χειρίζεται τα ζητήματα αυτά.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Έγινε μια προσπάθεια εξορθολογισμού και
ρύθμισης της εύρυθμης λειτουργίας των Ε.Τ που κάποια ιδρύθηκαν πριν
από αρκετά χρόνια και κάποια πολύ πρόσφατα. Θεωρήθηκε από το Κ.Δ.Σ ότι
θα πρέπει να λειτουργούν επιστημονικά τμήματα με ένα ενιαίο πλαίσιο
λειτουργίας και εξαιτίας αυτού εγκρίθηκε και είναι σε εφαρμογή ο
κανονισμός λειτουργίας των Επιστημονικών Τμημάτων..
Τα Επιστημονικά Τμήματα θα πρέπει να αναλάβουν ενεργή δράση για τον
σκοπό για τον οποίο ιδρύονται ώστε να αποτελέσουν πυρήνες γνώσης και
εκπαίδευσης αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει μετά από έγκριση και εισήγηση
του Επιστημονικού Συμβουλίου που θα θέσει τις βάσεις για τον σκοπό αυτό.
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 Για την Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας τονίστηκε ο ρόλος της
φυσικοθεραπείας στον χρόνιο πόνο και η σύνδεση με την οικονομία που
αποφέρει στα συστήματα υγείας.

Οικονομικά Θέματα
 Το Κ.Δ.Σ. κατάφερε με μια σειρά δράσεων να καταβάλλονται περισσότερες
συνδρομές για να μπορεί να καλύπτει τις δράσεις του και τις υποχρεώσεις
του.
 Το Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ έθεσε ένα αυστηρό πλαίσιο καταβολής των
υποχρεώσεών του σε διεθνής οργανισμούς (WCPR, ER-WCPT, SUBGROUPS
κλπ), στο εσωτερικό με καταβολή των υποχρεώσεών
μας χωρίς
χρονοτριβή.
 Το Κ.Δ.Σ από την πρώτη μέρα έθεσε σαν στόχο τον πλήρη εξορθολογισμό
και την πλήρη τακτοποίηση των οικονομικών στοιχείων γι αυτό και ζήτησε
από τα Περιφερειακά Τμήματα, να έχουν συνέπεια στις υποχρεώσεις τους
(οικονομικό απολογισμός, προϋπολογισμός κλπ). Ως γνωστόν ο Π.Σ.Φ.
καταθέτει προς έγκριση στις αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου Υγείας
όλα τα οικονομικά δεδομένα και πρέπει να είναι συνεπής στα οικονομικά.
 Τέθηκαν διαφανείς βάσεις για τα οικονομικά και τις εκκρεμότητες από
διαφημιζόμενες εταιρείες που όφειλαν παλαιές υποχρεώσεις στον Π.Σ.Φ. και
τέθηκε το πλαίσιο διεκδίκησης αυτών των οφειλών.
 Με την εφαρμογή του συστήματος ΔΙΑΣ και την διανομή (50%-50%) κάθε
μήνα των καταβαλλόμενων συνδρομών ελαχιστοποιήθηκαν τόσο τα λάθη
στις καταβολές όσο και οι καθυστερήσεις στις αποδόσεις των Π.Τ.

Θέματα Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 Το 2019 μπήκε σε ισχύ η συλλογική σύμβαση και η οποία αφορά όλους τους
ιδιωτικούς φορείς που παρέχουν συνεδρίες φυσικοθεραπείας (ιδιώτες,
εταιρείες κλπ), καθώς μετά από έντονες παρεμβάσεις του Π.Σ.Φ
αποκλείστηκαν οι ατομικές συμβάσεις.
 Ο Π.Σ.Φ έλεγξε ηλεκτρονικά όλα τα δικαιολογητικά με ένα σύστημα
υποδειγματικό όπου 40.000 περίπου φυσικά παραστατικά ανέβηκαν στην
πλατφόρμα του Π.Σ.Φ. και ελέγχθηκαν. Σε αυτά τα στοιχεία (δικαιολογητικά
της σύμβασης ) έχει πρόσβαση η διεύθυνση συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ.
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 Ο Π.Σ.Φ. κατέγραψε μέσω της συλλογικής σύμβασης τους συμβεβλημένους
φυσικοθεραπευτές
και
τους
εργαζόμενους
σε
Εργαστήρια
Φυσικοθεραπείας, καθώς και τους επιστημονικούς υπευθύνους και αυτό
δίνει την δυνατότητα αξιοποίησης αυτών των στοιχείων.
 Δεν έχουν ολοκληρωθεί όμως οι συμβατικές υποχρεώσεις του Π.Σ.Φ. που
απορρέουν από την σύμβαση και ο Π.Σ.Φ. βρίσκεται στο στάδιο της
υλοποίησης αυτών των δεσμεύσεων και οι καθυστερήσεις οφείλονται στον
ΕΟΠΥΥ.
 Ο Νέος ΕΚΠΥ που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στάδιο έχει ενσωματώσει σε
μεγάλο βαθμό τις αποφάσεις της Γ.Σ των Αντιπροσώπων όπως η καθιέρωση
της συμμετοχής του ασφαλισμένου, καθώς και την εισαγωγή παρεμβάσεων
σε παθήσεις όπως λεμφοίδημα, διεύρυνση των παρεχόμενων συνεδριών σε
πολλές παθήσεις κ.α.
 Η προώθηση αυτών των ορθών διεκδικήσεων από το Κ.Δ.Σ., όπως η
καθιέρωση συμμετοχής, η διεκδίκηση ενίσχυσης 3.000.000 ευρώ με τις
απεργιακές κινητοποιήσεις του καλοκαιριού, είχαν σαν αποτέλεσμα την
αύξηση (έμμεση και άμεση) του προϋπολογισμού κατά 11.000.000 ευρώ και
τελική μείωση του CLAW BACK στο Α΄ εξάμηνο από 26,06% σε 7% και το Β΄
εξάμηνο από το 14,31% στο 2,4%.
 Με το θέμα του δημιουργήθηκε από την παλιά απόφαση της Πολιτείας για
την σύναψη συμβάσεων για όλες τις παροχές υγείας (αφορά την ειδικά
αγωγή) και που ταλαιπωρεί τους συναδέλφους εκτός συμβάσεων, αλλά και
την διοίκηση του Π.Σ.Φ. με πλήθος παληνωδιών από την πλευρά του ΕΟΠΥΥ
που πληγώνουν την αξιοπιστία αυτού του μεγάλου οργανισμού, καθώς η
αξιοπιστία του είναι στο ΜΗΔΕΝ.
 Ο Π.Σ.Φ. αιτήθηκε πλήρη διαφάνεια και ελέγχους κατά την εκτέλεση των
παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας και ζήτησε αυστηρότητα σε συναντήσεις
που είχε με την διεύθυνση εκκαθάρισης του ΕΟΠΥΥ.
 Ζητήθηκε εναρμόνιση των εφαρμοζόμενων ποινών κατά την παράβαση των
όρων, στην εκτέλεση των παραπεμπτικών ούτως ώστε να είναι
ομοιόμορφες για κάθε πάροχο, αυτό δρομολογήθηκε και θα υλοποιηθεί με
Νομοθετική ρύθμιση.
 Ζητήθηκε η απόσυρση της εγκυκλίου για υποχρεωτική αναγραφή των
φυσικοθεραπευτικών πράξεων στο παραπεμπτικό και εφαρμογή του Νόμου
4316/2014 περί επιλέγειν και εκτελείν.
 Κατατέθηκε από τον Π.Σ.Φ. ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση της
κατευθυνόμενης συνταγογράφησης.
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 Το ΚΔΣ του ΠΣΦ είχε πολύωρες συναντήσεις με τους υπηρεσιακούς του
ΕΟΠΥΥ για την επίλυση ζητημάτων που δημιουργήθηκαν από την εφαρμογή
του νέου τρόπο εκκαθάρισης των παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας.
 Ο Π.Σ.Φ. συμμετείχε στην διαβούλευση για την έκδοση οδηγιών
εκκαθάρισης που εκδόθηκαν, αλλά πολλές φορές δεν τηρούνται από τους
υπαλλήλους των ΠΕΔΙ ταλαιπωρώντας τους συναδέλφους.
 Έγινε ο διαχωρισμός της κατάθεσης των παραπεμπτικών ειδικής αγωγής
που εκδίδονται με διαφορετικό κωδικό πράξης ούτως ώστε να μην
επιβαρύνουν τον γενικό κωδικό, αλλά να επιβαρύνουν τον κωδικό της
ειδικής αγωγής.

Λοιπές παρεμβάσεις
 Μετά από παρέμβαση του Π.Σ.Φ. διεκδικήθηκαν και επιτεύχθηκαν:
o Η δημιουργία του Μητρώου Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας, η
οποία θα συμβάλει με αποφασιστικό τρόπο και στην πάταξη
φαινομένων αντιποίησης του φυσικοθεραπευτικού επαγγέλματος,
που παρατηρούνται ολοένα και πιο συχνά και θα θέσει
ουσιαστικά και οριστικά τους ορθούς κανόνες λειτουργίας του
επαγγελματικού χώρου του φυσικοθεραπευτή.
 Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη
συζήτηση ευρείας θεματολογίας. Πιο συγκεκριμένα συζητήθηκαν:
o Αίτημα παραχώρησης ακινήτου για την εγκατάσταση των
γραφείων του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών.
o Ένταξη του επαγγέλματος του Φυσικοθεραπευτή στην λίστα των
βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.
o Στο Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, να υπάρξει πρόβλεψη για
δημιουργία οργανικών θέσεων φυσικοθεραπείας στους Δήμους
και πλήρωσή τους με προσλήψεις φυσικοθεραπευτών γιατί:
o Προδιαγραφές
(όροι
και
προϋποθέσεις)
εργαστηρίων
φυσικοθεραπείας των ΚΑΠΗ.
o Στους προνοιακούς φορείς που εποπτεύει το Υπουργείο σας θα
πρέπει να διασφαλιστεί η παρουσία φυσικοθεραπευτή καθώς
κατά την άποψή μας κρίνεται απαραίτητη.
o Στα προγράμματα του Υπουργείου σας για την ασφάλεια και
υγεία στους χώρους εργασίας θα πρέπει να προβλεφθεί η
παρουσία του φυσικοθεραπευτή.
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o Πρόβλεψη
για
συλλογικές
συμβάσεις
εργασίας
των
φυσικοθεραπευτών που εργάζονται ως μισθωτοί στον ιδιωτικό
τομές (ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης,
ιδιωτικά εργαστήρια φυσικοθεραπείας κ.α).
o Αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων
κοινωνικής ασφάλισης που εκκρεμούν από το 2009.
Μετά από παρέμβαση του Π.Σ.Φ. εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση που ορίζει
τις προβλεπόμενες παθήσεις κατά ICD10 για τις οποίες δύναται να
συνταγογραφηθούν γνωματεύσεις φυσικοθεραπείας.
Κατόπιν αιτήματος του Π.Σ.Φ., εκδόθηκε εγκύκλιος από το Υπουργείο
Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με την προσκόμιση βεβαίωσης
εγγραφής των Δημοσίων υπαλλήλων στον Σύλλογο.
Μετά από παρέμβαση του Π.Σ.Φ., πραγματοποιήθηκε η αποπληρωμή των
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του π. ΟΠΑΔ και του π. Οίκου Ναύτου.
Ο Π.Σ.Φ. πραγματοποίησε επανειλημμένες συναντήσεις και απέστειλε
επιστολές προς το Υπουργείο Υγείας, τόσο στην προηγούμενη όσο και στη
νέα ηγεσία, για την ικανοποίηση του πάγιου αιτήματος του Συλλόγου που
αφορά την απόδοση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
στους εργαζόμενους των δημοσίων δομών.
Ο Π.Σ.Φ. επανειλημμένα εξέθεσε τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο
των φυσικοθεραπευτών στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας
σχετικά με νομοθετικές ρυθμίσεις του Ν.3599/2007, υποχρέωση έκδοσης
Υπουργικής Απόφασης για το μητρώο Εργαστηρίων φυσικοθεραπείας,
λειτουργία των Δημόσιων Δομών αποκατάστασης, την κάλυψη των κενών
οργανικών θέσεων στο Δημόσιο.
Παρέμβαση από την ER-WCPT για την τροποποίηση των διαδικασιών
αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων πολιτών της Ε.Ε.
Μετά από παρεμβάσεις του Π.Σ.Φ., αυξήθηκε το επιτρεπτό όριο δαπάνης του
κωδικού ΣΤ1: Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας- Φυσικοθεραπευτές, κατά
3.000.000€.
Κατάθεση προτάσεων του Συλλόγου προς το Υπουργείο Υγείας και τον
ΕΟΠΥΥ, επί την υπό έκδοση Υπουργική Απόφαση 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, για μέριμνα
προσδιορισμού του αριθμού των δόσεων και του ύψους του προσαρμοσμένο
στα πλαίσια των δηλωθέντων εισοδημάτων των διαφορετικών κατηγοριών
των φυσικοθεραπευτών (συνταξιούχοι, παύση επαγγέλματος, μετανάστευση
στο εξωτερικό κλπ).
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 Στα πλαίσια διεξαγωγής του 29ου Ετήσιου Πανελλήνιου Επιστημονικού
Συνεδρίου Φυσικοθεραπείας, πραγματοποιήθηκαν ομιλίες ελεύθερες στο
κοινό για τα επαγγελματικά ταμεία και τα πλεονεκτήματά τους και για τα
νέα δεδομένα που αφορά στην τήρηση βιβλίων και στοιχείων και στην
έκδοση φορολογικών παραστατικών αποκλειστικά με ηλεκτρονική
διαδικασία.
 Έναρξη λειτουργίας νέας ηλεκτρονικής διεύθυνσης για θέματα ΕΟΠΥΥ, για
ερωτήματα που αφορούν ζητήματα ΕΟΠΥΥ, όπως καθυστερήσεις
οριστικοποιήσεων, περικοπές, ζητήματα ερμηνείας του ΕΚΠΥ, αδυναμία
καταχώρησης παραπεμπτικών, ζητήματα εγκυρότητας παραπεμπτικών κλπ
 Χορήγηση αιγίδας στη διοργάνωση του 2ου Συνεδρίου Αθλητικών
Κακώσεων της ΠΑΕ ΑΕΚ
 Παράλληλα με τη διεξαγωγή του 29ου Ετήσιου Πανελλήνιου Επιστημονικού
Συνεδρίου Φυσικοθεραπείας, διεξήχθησαν οι εκλογές των Συντονιστικών
Επιτροπών των Επιστημονικών Τμημάτων και της Ομάδας Ειδικού
Επιστημονικού Ενδιαφέροντος του Π.Σ.Φ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Ε.Τ.
 Ο Π.Σ.Φ. απέστειλε εκ νέου έγγραφο σχετικά με τις εκκαθαρίσεις και
καταβολές των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ, αλλά και άλλων
φορέων ασφάλισης, οι οποίες εκκρεμούν από το 2010.
 Παρέμβαση του ΠΣΦ προς την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) και τον ΕΟΠΥΥ.
 Για πολλοστή φορά αναφέρθηκε προς τον ΕΟΠΥΥ, το ζήτημα που αφορά
στην απουσία αναφοράς στον ΕΚΠΥ της επιτρεπτής προθεσμίας θεώρησης
των γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας και η έλλειψη έκδοσης σχετικών
οδηγιών, δημιουργώντας περικοπές στην αποζημίωση εκτελεσμένων
φυσικοθεραπευτικών γνωματεύσεων.
 Ο Π.Σ.Φ. απέστειλε στους Υπουργούς Παιδείας και Υγείας εξέφρασε την
έντονη αντίθεσή του στην ένταξη του υπό ίδρυση τμήματος
φυσικοθεραπείας της Σπάρτης εκτός σχολών επιστημών υγείας.
 Παρέμβαση του Π.Σ.Φ. προς το Υπουργείο Υγείας για την πρόβλεψη πολύ
μικρού αριθμού θέσεων ΤΕ Φυσικοθεραπευτών σε προκήρυξη στελέχωσης
νοσοκομείων της χώρας.
 Παρέμβαση του Π.Σ.Φ. για πρόσληψη προσωπικού για τη στελέχωση και
λειτουργία των ΚΕΦΙΑΠ σε όλη τη χώρα.
 Κατάθεση στη Βουλή του σχεδίου Νόμου για τις Ιδιωτικές Κλινικές που
περιέχει διατάξεις που προτάθηκαν από τον Π.Σ.Φ (Αντιποίηση- Ινστιτούτο
Επιστημονικών Θεμάτων-Μητρώο Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας).
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 Πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας του Π.Σ.Φ. με τον Γενικό
Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, κο Κώστα Πουλάκη για τη
διαβούλευση ζητημάτων που αφορούν:
o Τη δημιουργία οργανικών θέσεων φυσικοθεραπείας και την πλήρωση
θέσεων στο Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. Το ζήτημα εκφράστηκε
και στο συναρμόδιο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
o Τις προδιαγραφές λειτουργίας των εργαστηρίων φυσικοθεραπείας
των ΚΑΠΗ των ΟΤΑ.
 Ο Π.Σ.Φ., σε συνεργασία με άλλους φορείς και σωματεία που εκπροσωπούν
τους παρόχους υπηρεσιών υγείας, αποφάσισε την αντίδραση του κλάδου
έναντι των αυξημένων επιστροφών (rebate και claw back), μέσω αναστολής
εκτέλεσης γνωματεύσεων, δημιουργία ραδιοφωνικού σποτ για ενημέρωση
του κοινού και έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου. Ο Π.Σ.Φ. αποφάσισε
τριήμερη αναστολή της συλλογικής σύμβασης για τη στήριξη του αιτήματος
του κλάδου περί κατάργησης του νόμου για claw back και rebate.
 Πραγματοποίηση απεργιακής κινητοποίησης των φυσικοθεραπευτών με τη
συμμετοχή των Περιφερειακών Τμημάτων και των Τμημάτων
Φυσικοθεραπείας των Πανεπιστημίων όλης της χώρας, με αίτημα την
απόσυρση των διατάξεων του νόμου του Υπουργείου Παιδείας που αφορούν
στην ένταξη των τμημάτων φυσικής αγωγής και αθλητισμού στις σχολές
επιστημών υγείας και στην εξίσωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των
αποφοίτων κολεγίων με των ΑΕΙ. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε κλείσιμο
των εργαστηρίων φυσικοθεραπείας της χώρας, απεργία των
φυσικοθεραπευτών του δημοσίου τομέα, με τη στήριξη της ΠΟΕΔΗΝ & ΠΟΕΟΤΑ και κλείσιμο των σχολών, κατάθεση ψηφίσματος διαμαρτυρίας στις
κοινοβουλευτικές ομάδες.
 Πραγματοποίηση συνάντησης εκπροσώπου του Π.Σ.Φ. ως μέλος του
συντονιστικού των φορέων Π.Φ.Υ. με την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου
Υγείας και με τον Αντιπρόεδρο της Ν.Δ., κο Κωστή Χαζτηδάκη, για την
απόσυρση του claw back και rebate, την ενίσχυση του προϋπολογισμού για
τη φυσικοθεραπεία, τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορέων κοινωνικής
ασφάλισης (ΤΥΔΚΥ, Οίκος Ναύτου κλπ).
 Συνάντηση αντιπροσωπείας του Π.Σ.Φ με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου και τον Αντιπρόεδρο της προσωρινής Δ.Ε του τμήματος
φυσικοθεραπείας της Σπάρτης με συμμετοχή καθηγητών του τμήματος
φυσικοθεραπείας του ΠΑ.Δ.Α.
 Συνάντηση με την Ένωση Ασθενών Ελλάδας με σκοπό την ανάπτυξη της
συνεργασίας μεταξύ των δυο φορέων, με κοινές δράσεις για την ενημέρωση
του κοινού, για την προώθηση των κοινών θέσεων στην Πολιτική Ηγεσία, με
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σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή
της υγείας των ασθενών.
 Πραγματοποίηση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας, για
το θέμα της διευκόλυνσης αναγνώρισης αποφοίτων των Κέντρων
Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (Κολεγίων).
 Πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων του
Π.Σ.Φ. με θεματολογία:
o Ψηφοφορία για την έγκριση του Διοικητικού και Οικονομικού
Απολογισμού και της Έκθεσης της Κεντρικής Εξελεγκτικής
Επιτροπής
o Πρόταση για υπουργική απόφαση για το μητρώο εργαστηρίων
o Ζητήματα ΕΟΠΥΥ
o Ψηφιοποίηση μητρώου μελών του Π.Σ.Φ. και πρωτοκόλλου Κ.Δ.Σ.
και Π.Τ.
o Κολλέγια (εξελίξεις)- Νέα δεδομένα στην αναγνώριση
επαγγελματικών προσόντων & αλλαγές στη νομοθεσία
o Εκπαιδευτικά
Θέματα-Σύσταση
Ν.Π.Ι.Δ
«Ινστιτούτο
Επιστημονικών Θεμάτων»
o Νέα δεδομένα για την αντιποίηση του επαγγέλματος
 Εδραιώθηκε η πιστοποίηση των φυσικοθεραπευτών ειδικής αγωγής
αποκλειστικά μέσω του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, κατόπιν
σχετικής συμφωνίας με τον ΕΟΠΥΥ. Ο ΕΟΠΥΥ θα ενημερώνεται από τον
Π.Σ.Φ. για τον επικαιροποιημένο κάθε φορά κατάλογο.
Εν κατακλείδι το παρόν Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. πιστεύει ότι θα πετύχει την
μεγαλύτερη συμμετοχή των μελών του σε όλες τις δράσεις και κυρίως
στα Επιστημονικά δρώμενα. Επίσης, πιστεύει στην ενίσχυση της
ανταποδοτικότητας για τα μέλη του και θα αγωνιστεί για αυτό.
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Γενική
Ενημέρωση
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29ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό
Συνέδριο Φυσικοθεραπείας
29, 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου 2019
«Άσκηση & Φυσική Δραστηριότητα στην
Αποκατάσταση. Τι, Ποιος, Που & Πότε.»

Το 29ο Συνέδριο του ΠΣΦ
σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το
χώρο της Φυσικοθεραπείας στη
χώρα μας. Είναι το πρώτο
συνέδριο
που
βρίσκει
την
εκπαίδευση της Φυσικοθεραπείας
στη θέση που της αρμόζει, στον
Πανεπιστημιακό
Τομέα
της
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς
όλα τα αναγνωρισμένα Τμήματα
Φυσικοθεραπείας στην Ελλάδα
ανήκουν
πλέον
στην
Πανεπιστημιακή και όχι στην
Τεχνολογική Εκπαίδευση όπως,
άλλωστε, είναι και η διεθνής
πρακτική.
Το 29ο συνέδριο φυσικοθεραπείας
σηματοδοτεί επίσης ένα άλλο
σημαντικό ορόσημο. Πραγματεύεται,
για πρώτη φορά σε αυτό το εύρος, το πιο σημαντικό εργαλείο που
χρησιμοποιούν οι φυσικοθεραπευτές στην καθημερινή τους πρακτική, την
θεραπευτική άσκηση. Ο τίτλος του συνεδρίου «Άσκηση και Φυσική
Δραστηριότητα στην Αποκατάσταση. Τι, ποιος, που και πότε» έχει διττή
σημασία και έρχεται να φωτίσει τις πιο σημαντικές πτυχές της σύγχρονης
φυσικοθεραπείας. Και αυτό διότι αντικείμενο του συνεδρίου είναι η άσκηση και
η φυσική δραστηριότητα ως μέσον πρόληψης, διατήρησης και αποκατάστασης
της υγείας, συγχρόνως όμως το συνέδριο αυτό αποσκοπεί να φωτίσει όλες τις
επιμέρους πτυχές της άσκησης προκειμένου αυτή να είναι εξατομικευμένη
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(personalised), αποτελεσματική και ασφαλής. Η επιλογή του είδους της
άσκησης που πρέπει να εφαρμοστεί σε έναν ασθενή, ο χρόνος και ο τρόπος
εφαρμογής της άσκησης στον ασθενή (συνταγογράφηση άσκησης), η
παρότρυνση και τα κίνητρα που πρέπει να δίνονται στον ασθενή για
συμμόρφωση και εφαρμογή της άσκησης, η συνεχής παρακολούθηση της
εξέλιξης της υγείας του ασθενούς και η προσαρμογή του προγράμματος
άσκησης στον ασθενή αποτελούν μόνο λίγους από τους παράγοντες εκείνους
που καθιστούν τον φυσικοθεραπευτή ως τον πλέον κατάλληλο επιστήμονα
υγείας για την εφαρμογή της άσκησης στην αποκατάσταση της υγείας.
Είναι γεγονός ότι η πρόληψη και αποκατάσταση της υγείας είναι μια συνεχής
και δυναμική διαδικασία που απαιτεί τη διεπιστημονική προσέγγιση και
συνεργασία όλων των επιστημόνων υγείας αλλά και την συνεργασία αυτών με
τους ασθενείς. Τις περισσότερες φορές η κατάσταση που καλείται ένας
φυσικοθεραπευτής να αντιμετωπίσει είναι πολυπαραγοντική ιδιαίτερα όταν
πρόκειται για χρόνιους ασθενείς. Η εφαρμογή των θεραπευτικών μέσων και
ιδιαίτερα της άσκησης που είναι ένας ενεργητικός και απαιτητικός τρόπος
αποκατάστασης προϋποθέτει ένα πλήθος παραγόντων όπως την γνώση όχι
μόνο της άσκησης αλλά και της παθολογίας του ασθενούς, της φυσικής εξέλιξης
της νόσου, τις προσαρμογές της νόσου, περαιτέρω δε την ικανότητα άμεσης
αντιμετώπισης συμπτωμάτων κατά την άσκηση, την διαχείριση των
συναισθημάτων και της εν γένει ψυχολογίας του ασθενούς, τη φαρμακευτική
αγωγή και το πώς επηρεάζει την κλινική εικόνα αλλά και την ανταπόκριση του
ασθενούς στην άσκηση και άλλα πολλά. Σε όλα τα παραπάνω μόνο ένας
επιστήμονας υγείας με κατάλληλη εκπαίδευση και γνώση τόσο της άσκησης όσο
και της παθολογίας μπορεί να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά.
Η σύγχρονη έρευνα έχει πλέον τεκμηριώσει τον ρόλο της άσκησης ως το πλέον
αποτελεσματικό μέσο για την αντιμετώπιση μιας τεράστιας γκάμας
παθολογικών καταστάσεων σε όλο το ηλικιακό εύρος ανεξαρτήτου φύλου,
φυλής, τόπου και χρόνου. Επιπλέον, το είδος της άσκησης για την
αποκατάσταση και επαύξηση της δύναμης, της αντοχής, της κινητικότητας, του
κινητικού ελέγχου, της λειτουργικότητας και εν τέλει της ποιότητας ζωής έχει
διευρυνθεί σημαντικά. Πολλαπλές έρευνες έχουν δείξει τα τεράστια οφέλη της
εφαρμογής της άσκησης τόσο στον ασθενή όσο και στα συστήματα υγείας. Ένα
σημαντικό πρόβλημα ωστόσο που καλούνται να αντιμετωπίσουν όλοι οι
ερευνητές και επιστήμονες υγείας και το οποίο αποτελεί τροχοπέδη στην
αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων της άσκησης είναι η συμμόρφωση και η
συμμετοχή των ασθενών στο πρόγραμμα άσκησης, η συνέχεια της εφαρμογής
του προγράμματος άσκησης στους ασθενείς καθώς και η αλλαγή των συνηθειών
και του τρόπου ζωής των ασθενών που διακινδυνεύουν την σωματική και
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ψυχική υγεία τους. Επί του προβλήματος αυτού έχουν αναπτυχθεί παγκοσμίως
διάφορες τεχνικές και παρεμβάσεις κινήτρων, συμμόρφωσης και συμμετοχής,
εκεί βασίζεται η προώθηση της φυσικής δραστηριότητας ως μέσον όχι μόνο
πρόληψης αλλά και αποκατάστασης της υγείας καθώς επίσης και οι καμπάνιες
της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσικοθεραπευτών (WCPT) “Fit for Life”, του
Αγγλικού Συλλόγου Φυσικοθεραπείας (CSP) “Hate Exercise, Love Physical
Activity”, του Αμερικανικού Συλλόγου Αθλητιατρικής (ACSM) “Exercise is
Medicine” και άλλων παγκόσμιων οργανισμών.
Όλα τα παραπάνω έρχεται το 29ο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας του ΠΣΦ με τη
συμμετοχή σημαντικών Ελλήνων και ξένων επιστημόνων να τα αναδείξει και να
τα συζητήσει επιχειρώντας να παρουσιάσει τις πλέον σύγχρονες και
τεκμηριωμένες πρακτικές και να ενημερώσει την επιστημονική κοινότητα, τους
φορείς, τους ασθενείς και την κοινωνία γενικότερα.
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8η Σεπτεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα
Φυσικοθεραπείας & 30η Σεπτεμβρίου:
Ημέρα Μυοσκελετικής Υγείας
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

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.
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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 ΠΣΦ, 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, θα δέχονται τους Πολίτες
που πάσχουν από χρόνιο πόνο
ΔΩΡΕΑΝ,
για
να
τους
συμβουλεύουν για την αντιμετώπιση
και τη διαχείριση του χρόνιου πόνου.
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Ο Π.Σ.Φ. έχει προχωρήσει στη δημιουργία σχετικού τηλεοπτικού κοινωνικού
μηνύματος, το οποίο θα προβάλλεται μετά την έγκρισή που έλαβε από το Ε.Σ.Ρ,
σε όλα τα τηλεοπτικά μέσα της χώρας.
(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.
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Δελτία Τύπου και προβολή των θέσεων
του Π.Σ.Φ.
Ο Π.Σ.Φ. έχει αποστείλει δελτία τύπου που αφορούσε μεγάλο εύρος θεμάτων
που απασχολούν τον κλάδο των φυσικοθεραπευτών είτε για προβολή των
δράσεων του Συλλόγου είτε για ενημέρωση του κοινού για φλέγοντα ζητήματα.
Μερικά από τα δελτία τύπου που έχουν δημοσιευτεί είναι:
o ΔΤ Ημερίδα του Π.Τ. Πιερίας του Πανελλήνιου Συλλόγου
Φυσικοθεραπευτών για την Ενεργό Γήρανση και την Οστεοαρθρίτιδα,
τον ρόλο του φυσικοθεραπευτή το Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2019. Στην
ημερίδα θα βραβευθεί η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Καράτε,
φυσικοθεραπεύτρια Έλενα Χατζηλιάδου.
o ΔΤ «Η θεραπευτική άσκηση αποζημιώνεται από το κοινωνικό σύστημα,
πάνω
από
σαράντα
χρόνια
και
αποτελεί
κατοχυρωμένη
φυσικοθεραπευτική πράξη από το 1972».Απάντηση του Πανελληνίου
Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών σε δημοσιεύματα περί συνταγογράφησης
και κάλυψης της θεραπευτικής άσκησης από τον ΕΟΠΥΥ
o ΔΤ «Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση προχωρά ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών απαιτώντας λύση στα προβλήματα της εκπαίδευσης
που ταλανίζουν τον κλάδο». Βασικά θέματα της ΓΣ είναι η
αδιαπραγμάτευτη θέση του ΠΦΣ για την ένταξη των τμημάτων
φυσικοθεραπείας στις σχολές επιστημών υγείας και η εξίσωση των
πτυχίων των Ανωτάτων Ιδρυμάτων της Τεχνολογικής κατεύθυνσης, με
την Πανεπιστημιακής κατεύθυνσης.
o ΔΤ «Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή: Μια μάστιγα του καιρού μας».
Συγκλονιστικά τα στοιχεία του 2018 της ΗΔΙΚΑ για ασθενείς και
συνταγές για νευρωτικές, σωματομορφικές και αγχώδεις διαταραχές.
Ανοιχτή ημερίδα του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών για την
εξειδικευμένη φυσικοθεραπευτική παρέμβαση στην γενικευμένη αγχώδη
διαταραχή, με την εφαρμογή μεθόδων θεραπευτικής άσκησης και άλλων
τεχνικών.
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o ΔΤ Ανοιχτή για το κοινό ημερίδα του Πανελλήνιου Συλλόγου
Φυσικοθεραπευτών στη Χαλκίδα με θέμα: «Εργονομία και Παιδί: Ο ρόλος
της Φυσικοθεραπείας»
o ΔΤ «Ψυχοπαθολογία των ασθενών με Νευρολογικές Παθήσεις:
Φυσικοθεραπευτική Προσέγγιση και ο ρόλος της θεραπευτικής
άσκησης». 2η Εκπαιδευτική Ημερίδα Επιστημονικού Τμήματος
Νευρολογικής Φυσικοθεραπείας
o ΔΤ «Άκρως επικίνδυνες και αντισυνταγματικές οι προτεινόμενες
ρυθμίσεις του υπουργείου Παιδείας στο υπό κατάθεση πολυνομοσχέδιο
για την σύνθεση των σχολών επιστημών υγείας και για τις αναγνωρίσεις
επαγγελματικών
προσόντων».
Ο
Πανελλήνιος
Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών ζητάει άμεση συνάντηση με τους υπουργούς
Παιδείας και Υγείας για τα παραπάνω θέματα.
o ΔΤ των μελών ΔΕΠ της ακαδημαϊκής κοινότητας των φυσικοθεραπευτών
στο χώρο της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα σχετικά
με την ένταξη των ΤΕΦΑΑ σε σχολές Επιστημών Υγείας.
o ΔΤ «Η μη καταβολή δεδουλευμένων μέσω της μεθόδου του claw-back
αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του Ευρωπαϊκού Δικαίου, καταγγέλλει ο
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών». Στα 125.000.000 ευρώ έχει
φτάσει ο «λογαριασμός» του claw-back για τους φυσικοθεραπευτές από
2013 μέχρι και το Α΄εξάμηνο του 2018.
o ΔΤ: Σε κινητοποιήσεις οι φυσικοθεραπευτές 23 και 24 Μαΐου, με αίτημα
την αποζημίωση όλων των συνεδριών φυσικοθεραπείας που παρέχουν.
«Τέρμα η άνευ αμοιβής παροχή μεγάλου όγκου υπηρεσιών
φυσικοθεραπείας σε ασφαλισμένους με το “έτσι θέλω”».
o ΔΤ: Τεράστια ερωτηματικά γεννά η εισαγωγή μεγάλου όγκου υποθέσεων
στην συνεδρίαση του ΣΑΕΠ, παραμονές των εκλογών, όπως καταγγέλλει
ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών. Σε 1,5 χρόνο το Συμβούλιο
Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων εξέτασε 18 υποθέσεις
φυσικοθεραπευτών, ενώ σε μια ημέρα εξετάζει 44!
o ΔΤ: «Προ των πυλών η αναστολή παροχής υπηρεσιών φυσικοθεραπείας
στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ». Κινητοποιήσεις αναγγέλλει ο
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, ξεκινώντας με συγκέντρωση
διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Υγείας, απαιτώντας αύξηση του
προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ για την φυσικοθεραπεία. Στα 125.000.000

37

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
€ έχει φτάσει η απώλεια εισοδήματος των φυσικοθεραπευτών από το
2013, απειλώντας τον κλάδο με εξαφάνιση.
o ΔΤ: Αναστέλλουν την παροχή υπηρεσιών σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ
οι φυσικοθεραπευτές, από την Δευτέρα 10 έως την Τετάρτη 12 Ιουνίου.
Όχι στον εμπαιγμό της Κυβέρνησης, που από τη μια κρατάει κλειστό τον
προϋπολογισμό των φυσικοθεραπειών και από την άλλη διευρύνει τον
κατάλογο των παθήσεων που χρήζουν φυσικοθεραπείας. Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών έξω από
το Υπουργείο Υγείας την Τετάρτη 12 Ιουνίου, στις 11:00 π.μ.
o ΔΤ: Αύξηση του κλειστού προϋπολογισμού της φυσικοθεραπείας
υποσχέθηκε ο Υπουργός Υγείας. Τα αποτελέσματα της συνάντησης των
φορέων ΠΦΥ, όπου συμμετέχει ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών, με τον Υπουργό Υγείας.
o ΔΤ: Διαμαρτυρία του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών για την
πενιχρή ενίσχυση του κωδικού φυσικοθεραπείας του ΕΟΠΥΥ για το 2019,
παρά τις περί του αντιθέτου δεσμεύσεις του Υπουργού Υγείας.
o ΔΤ: Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών τονίζει τις δραματικές
ελλείψεις Φυσικοθεραπευτών στα Δημόσια Νοσοκομεία. Ζητά
προσλήψεις και απόδοση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής
εργασίας στους φυσικοθεραπευτές των Δημοσίων Δομών. Επιστολή του
ΠΣΦ προς τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.
o ΔΤ: 8η Σεπτεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας – 30η
Σεπτεμβρίου: Ημέρα Μυοσκελετικής Υγείας. 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.
o ΔΤ: 21 Σεπτεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Alzheimer – Καταλυτικός ο ρόλος
των φυσικοθεραπευτών στην πρόληψη και διαχείριση της νόσου.
o ΔΤ: Έντονη αντίδραση του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών –
Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ για την διαφαινόμενη πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας να
ανοίξει την πόρτα της αναγνώρισης των πτυχίων των κολλεγίων.
Κατάφωρη παραβίαση του άρθρου 16 του Συντάγματος και της
Κοινοτικής Οδηγίας 36/2005 συνιστά η αναγνώριση των πτυχίων των
Κολλεγίων. Ο Π.Σ.Φ. δεν θα επιτρέψει να πλημμυρίσει η αγορά με
επαγγελματίες υγείας αμφιβόλου ποιότητας . Άμεση συνάντηση με την
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υπουργό Παιδείας Ν. Κεραμέως ζητά με επιστολή του ο Π.Σ.Φ., που
κοινοποιείται και στον Πρωθυπουργό.
o ΔΤ: Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών δηλώνει κάθετα
αντίθετος με τις ρυθμίσεις για τα Κολλέγια που έχουν εισαχθεί προς
ψήφιση στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο. Παρέμβαση του Ευρωπαϊκού
Τμήματος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Φυσικοθεραπευτών (ER –
WCPT) για το θέμα με επιστολή του προς την υπουργό Παιδείας, με
κοινοποίηση στον Επίτροπο Υγείας της Ε.Ε. και τον Πρωθυπουργό,
καθώς ενδεχόμενη ψήφιση των εν λόγω ρυθμίσεων θα επηρεάσει όλες τις
χώρες της Ε.Ε.
o ΔΤ: Σύσσωμη η αντίδραση των φυσικοθεραπευτών στις ρυθμίσεις του
Υπουργείου Παιδείας για τα Κολλέγια. Ζητείται συστράτευση και με
άλλους επαγγελματικούς φορείς ενάντια στην ισοπέδωση που επέρχεται
στην εκπαίδευση. Ζητείται άμεσα συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.
o ΔΤ: Δωρεά εκπαιδευτικού υλικού από τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών στο ΕΚΑΒ. Η δωρεά έγινε στο πλαίσιο των
πανελλαδικών σεμιναρίων του ΕΚΑΒ προς τα μέλη του Π.Σ.Φ. για τις
πρώτες βοήθειες.
o ΔΤ: Στα 150.000.000 € έχει φτάσει η μη καταβολή δεδουλευμένων
συνεδριών φυσικοθεραπείας από το 2013, ελέω των μνημονιακών
μέτρων rebate και clawback, απειλώντας τον κλάδο με εξαφάνιση. Ο
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών ζητά συνάντηση με την
Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ με αίτημα την αύξηση του προϋπολογισμού.
o ΔΤ: Άδικη η ξαφνική απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, να μην αποζημιώνει
τις καταβαλλόμενες δαπάνες φυσικοθεραπείας στα παιδιά της ειδικής
αγωγής, όταν πραγματοποιούνται εκτός δικτύου συμβεβλημένων.
o ΔΤ: «20 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα κατά της Χρόνιας Αποφρακτικής
Πνευμονοπάθειας – ΧΑΠ». Η φυσικοθεραπευτική παρέμβαση είναι
κρίσιμη για την βελτίωση της καθημερινότητας των ασθενών με ΧΑΠ.
o ΔΤ: Σύσσωμη η αντίδραση των Φυσικοθεραπευτών στις ρυθμίσεις του
Υπουργείου Παιδείας για τα Κολλέγια. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας την
Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου και ώρα 12:30 στο Υπουργείο Παιδείας.
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o ΔΤ: Άδικη η ξαφνική απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, να μην αποζημιώνει
τις καταβαλλόμενες δαπάνες φυσικοθεραπείας στα παιδιά της ειδικής
αγωγής, όταν πραγματοποιούνται εκτός δικτύου συμβεβλημένων.
o ΔΤ: «Η θεραπευτική άσκηση πρέπει να είναι εξατομικευμένη
(personalized)». Κομβικός ο ρόλος των φυσικοθεραπευτών στην
πρόληψη νοσημάτων και καταστάσεων μέσω προγραμμάτων
θεραπευτικής άσκησης. Τα συμπεράσματα του 29ου Επιστημονικού
Συνεδρίου Φυσικοθεραπείας.
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Σημαντικές δράσεις του Π.Σ.Φ.:
Ιανουάριος- Δεκέμβριος 2019
Θεσμικές συναντήσεις
Κατά τη διάρκεια του έτους 2019, πραγματοποιήθηκαν πολλές συναντήσεις με
θεσμικούς παράγοντες Υπουργείων, Οργανισμών και άλλων Συλλόγων με στόχο
την προάσπιση του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή, την κατάθεση
εισηγήσεων για ζητήματα που αφορούν τον κλάδο των φυσικοθεραπευτών,
αλλά και την εδραίωση συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ άλλων εταίρων.
Για την επίλυση και προώθηση ζητημάτων του ΕΟΠΥΥ, εκπρόσωποι του
Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Σ.Φ. έχουν συναντηθεί δια ζώσης με
τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Οργανισμού και σε πολλές περιπτώσεις έχουν γίνει
προσπάθειες επίλυσης πολλών ζητημάτων που είχαν προκύψει δια τηλεφωνικής
επικοινωνίας.
Ένας τομέας που απασχόλησε σημαντικά τον Σύλλογο ήταν ο τομέας της
εκπαίδευσης. Ο Π.Σ.Φ. πραγματοποίησε επικοινωνίες και συναντήσεις για την
επίλυση
σημαντικών
ζητημάτων.
Στις
5
Φεβρουαρίου
2020,
αντιπροσωπεία
του
Κ.Δ.Σ. συναντήθηκε με
την
Υφυπουργό
Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων για να
εξεταστούν ζητήματα
της Μαθητείας και άλλα
θέματα αρμοδιότητας
της
Υφυπουργού,
καθώς και ζητήματα
γενικότερης
πολιτικής
του
Υπουργείου.
Πιο
συγκεκριμένα τέθηκαν τα κάτωθι ζητήματα:
1. Η αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων φυσικοθεραπευτή,
αποφοίτων Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα από το
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2.

3.

4.

5.

ΣΑΕΠ, που παραβιάζει την ρήτρα 12 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας
2005/36/ΕΚ και αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας που αποτελεί
"φωτογραφική ρύθμιση" ("Ελληνική πατέντα").
Ο Π.Σ.Φ. ζήτησε Νομοθετική ρύθμιση για την κατάργηση της
δυνατότητας αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας σε Νομοθετικώς
ρυθμιζόμενα επαγγέλματα Υγείας (φυσικοθεραπευτή) και κατάργηση
της δυνατότητας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων με τίτλους
σπουδών που αποκτήθηκαν στην Ελλάδα (Ρήτρα 12 της Ευρωπαϊκής
Οδηγίας 2005/36/ΕΚ).
Η αντίθεσή του Π.Σ.Φ. στη μη ένταξη του υπό ίδρυση τμήματος
φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην σχολή
επιστημών υγείας που θα αλλοιώσει την ταυτότητα της
φυσικοθεραπείας ως επιστήμης υγείας.
Στο πλαίσιο αυτό ζητήθηκε η ένταξη των τμημάτων φυσικοθεραπείας
αποκλειστικά στις σχολές επιστημών υγείας.
Η ισοτιμία - εξίσωση των "παλιών" πτυχίων Ανωτάτων Τεχνολογικών
Ιδρυμάτων με τα πτυχία των νέων ιδρυμάτων. Είναι γνωστό ότι οι
φυσικοθεραπευτές
αποφοιτούν
από
τα
τέσσερα
τμήματα
φυσικοθεραπείας των Ανώτατων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (ΑθήναΘεσσαλονίκη-Λαμία-Αίγιο) τα οποία έχουν αξιολογηθεί με άριστα από
εξωτερικούς αξιολογητές. Τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών που
θα οργανωθούν στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα (ΠΑ.ΔΑ και Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας) δεν θα έχουν ουσιαστικές διαφορές με τα παλιά
προγράμματα, αλλά ούτε και με τα προγράμματα των Ανωτάτων
Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (Θεσσαλονίκη και Αίγιο). Η μοναδική διαφορά
που θα παρατηρηθεί είναι στον τίτλο του ιδρύματος που θα απονέμει το
πτυχίο.
Ο Π.Σ.Φ. θεωρεί αυτονόητη την νομοθετική ρύθμιση για την αυτόματη
εξίσωση, με κριτήριο την αποδεδειγμένη πολυετή εργασιακή εμπειρία
(πέντε ετών τουλάχιστον).
Η οργάνωση των διετών προγραμμάτων από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα
θα πρέπει σαφέστατα να απονέμουν τίτλους σπουδών που δεν θα
δημιουργούν επαγγελματική σύγχυση όσον αφορά τα επαγγελματικά
δικαιώματα και θα πρέπει να έχουν κατευθύνσεις, που πραγματικά θα
παράγουν αποφοίτους που μπορούν να απορροφηθούν από την αγορά
και όχι "μάζα ανέργων", όπως συμβαίνει σήμερα με τους χιλιάδες
αποφοίτων βοηθών φυσικοθεραπευτή που δημιουργούνται ανεξέλεγκτα.
Ζητήθηκε η παρουσία εκπροσώπου/-ων του Π.Σ.Φ. στην Επιτροπή που
θα δημιουργηθεί για την εκπόνηση των νέων Προγραμμάτων Σπουδών
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6.

7.

8.

9.

και συγγραφή νέων βιβλίων για τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.), ώστε
με την ιδιότητα του κοινωνικού εταίρου και του συμβούλου της
Πολιτείας (Ν.Π.Δ.Δ.) να κατατεθούν οι προτάσεις και οι παρατηρήσεις
του Συλλόγου.
Η πρόβλεψη αύξησης του περιορισμένου αριθμού θέσεων
φυσικοθεραπευτών στην ειδική αγωγή (στον τομέα της εκπαίδευσης) για
την κάλυψη των αναγκών.
Στον Ενιαίο Κανονισμό Λειτουργίας των Κέντρων Εκπαίδευσης και
Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), πρώην Κ.Ε.Δ.Δ.Υ., που εκδόθηκε
στα πλαίσια του του ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών
υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις», περιγράφονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του
φυσικοθεραπευτή (άρθρο 21). Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση οι
αναφορές περί των αρμοδιοτήτων της πρόληψης, αξιολόγησης,
εισήγησης πλαισίου παρέμβασης και συμβουλευτικής σε θέματα
αντιμετώπισης των κινητικών δυσκολιών των μαθητών, καθώς και η
αναφορά για τη συμμετοχή και τον ρόλο των φυσικοθεραπευτών και στα
γενικά σχολεία. Τέλος, θετική είναι και η αναφορά για ύπαρξη
εργαστηρίου φυσικοθεραπείας στα Κ.Ε.Σ.Υ., όπου ο φυσικοθεραπευτής
παρέχει τις ειδικές υπηρεσίες.
Ζητήθηκε από τον Π.Σ.Φ. η άμεση και ολοκληρωμένη εφαρμογή των
παραπάνω στις δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ώστε να
αναδειχθεί ο ρόλος της φυσικοθεραπείας και να επιτευχθεί η άμεση
κάλυψη των θέσεων φυσικοθεραπευτών στις προσεχείς προσλήψεις του
Υπουργείου. Τέλος, κατατέθηκε πρόταση του Π.Σ.Φ. για πρόβλεψη
φυσικοθεραπευτή σε κάθε Κ.Ε.Σ.Υ.
Μη δυνατότητας αναγνώρισης προϋπηρεσίας σε τριτοβάθμια ιδρύματα,
για τη μοριοδότηση προσλήψεων εκπαιδευτικών στην δευτεροβάθμια
εκπαίδευση. Η απόφαση για αναγνώριση προϋπηρεσίας μόνο στους
αναπληρωτές –ωρομίσθιους πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, αποτελεί αδιανόητη τακτική και ζητήθηκε η διόρθωσή της.
Τέθηκε στην Υφυπουργό το θέμα της Μαθητείας και η σωστή εφαρμογή
της στους χώρους όπου πραγματοποιείται.

Για ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
όπως τα περιγράμματα θέσεων δημοσίου, αντιπροσωπεία του Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ.
συναντήθηκε με την Υπουργό, κα Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.
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Τον Απρίλιο του 2019, αντιπροσωπεία του Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ., συναντήθηκε με τον
Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κο Ανδρέα Νεφελούδη, στον οποίο τέθηκαν και
συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:
1. Αίτημα παραχώρησης ακινήτου για την εγκατάσταση των γραφείων
του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών.
2. Ένταξη του επαγγέλματος του Φυσικοθεραπευτή στην λίστα των
βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.
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3. Στο Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, να υπάρξει πρόβλεψη για
δημιουργία οργανικών θέσεων φυσικοθεραπείας στους Δήμους και
πλήρωσή τους με προσλήψεις φυσικοθεραπευτών γιατί:
4. Προδιαγραφές
(όροι
και
προϋποθέσεις)
εργαστηρίων
φυσικοθεραπείας των ΚΑΠΗ.
5. Στους προνοιακούς φορείς που εποπτεύει το Υπουργείο σας θα
πρέπει να διασφαλιστεί η παρουσία φυσικοθεραπευτή καθώς κατά
την άποψή μας κρίνεται απαραίτητη.
6. Στα προγράμματα του Υπουργείου σας για την ασφάλεια και υγεία
στους χώρους εργασίας θα πρέπει να προβλεφθεί η παρουσία του
φυσικοθεραπευτή.
7. Πρόβλεψη
για
συλλογικές
συμβάσεις
εργασίας
των
φυσικοθεραπευτών που εργάζονται ως μισθωτοί στον ιδιωτικό τομές
(ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης, ιδιωτικά
εργαστήρια φυσικοθεραπείας κ.α).
8. Αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων
κοινωνικής ασφάλισης που εκκρεμούν από το 2009.
Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την Αναπληρώτρια Υπουργό
Εργασίας, κα Φωτίου και με την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου για τα
αντίστοιχα ζητήματα αρμοδιότητάς τους.
Τον ίδιο μήνα πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματεά του
Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Κώστα Πουλάκη και τα θέματα που τέθηκαν προς
συζήτηση ήταν:
1.

2.

3.

Απόδοση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους
εργαζόμενους φυσικοθεραπευτές των δημόσιων δομών και
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης,
Δημιουργία οργανικών θέσεων φυσικοθεραπείας και πλήρωσή τους με
ανάλογες προσλήψεις, σε επόμενη φάση στο Πρόγραμμα Βοήθεια στο
Σπίτι και
Προδιαγραφές
(όροι
και
προϋποθέσεις)
Εργαστηρίων
Φυσικοθεραπείας των ΚΑΠΗ των Ο.Τ.Α.

Στη συνέχεια του κύκλου συναντήσεων που ξεκίνησε το Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. για την
επίλυση διαφόρων ζητημάτων που απασχολούν τον κλάδο των
φυσικοθεραπευτών, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Υφυπουργό
Οικονομικών, κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο, μετά από παρέμβαση των μελών της
Δ.Ε του Π.Τ Ημαθίας οι οποίοι ήταν παρόντες στην συνάντηση.
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Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν :
1. Την ανεύρεση στέγης για
την στέγαση του Π.Σ.Φ.,
2. την
απόδοση
του
επιδόματος επικίνδυνης
και ανθυγιεινής εργασίας
στους φυσικοθεραπευτές
του Δημοσίου.
3. Την διευθέτηση θεμάτων
κωδικών
αριθμών
δραστηριότητας ( ΚΑΔ).
4. Ζητήματα φορολογικών
κινήτρων
σε
νέους
επιστήμονες
φυσικοθεραπευτές.
5. Επιδότηση των νέων
φυσικοθεραπευτών από
το ΕΣΠΑ κ.α
Τον Δεκέμβριο του 2019, πραγματοποιήθηκε εκ νέου συνάντηση με τον
Υφυπουργό Οικονομικών, κ. Βεσυρόπουλο, με το Υπουργείο Οικονομικών, όπου
κατατέθηκε νέο υπόμνημα με τα αιτήματα του Π.Σ.Φ. και πιο συγκεκριμένα:
1. Επίδομα επικίνδυνης και Ανθυγιεινής εργασίας των Δ.Υ.
2. Το ζήτημα με τους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) και την
ανεξέλεγκτη παραχώρηση σε φορολογούμενος που δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις άσκησης επαγγελμάτων υγείας.
3. Το ζήτημα της εξεύρεσης και παραχώρησης στέγης για την στέγαση των
αναγκών του Π.Σ.Φ και του Περιφερειακού Τμήματος Αττικής, από τα
ακίνητα του Ελληνικού Δημοσίου.
4. Φορολογικά κίνητρα για νέους επαγγελματίες φυσικοθεραπευτές.
5. Χρηματοδότηση νέων επιστημόνων φυσικοθεραπευτών από το ΕΣΠΑ και
δυνατότητα ένταξης των πολύ μικρών Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας
(ατομικές επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό) σε προγράμματα ΕΣΠΑ.
6. Ρύθμιση για την υποχρεωτική εξόφληση των συνδρομών των Δ.Υ.
Φυσικοθεραπευτών κατά την έξοδό τους από το επάγγελμα
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(Συνταξιοδότηση) και δυνατότητα είσπραξης των συνδρομών των μελών
του Π.Σ.Φ. από την καταβολή της μισθοδοσίας κάθε μήνα.
7. Τέθηκε υπόψη του Υφυπουργού η ανησυχία του Π.Σ.Φ., όσον αφορά την
ισομερή κατανομή των πόρων για τις επιμέρους κατηγορίες παρόχων.
8. Το ζήτημα της εφαρμογής των αλλαγών στην έκδοση των φορολογικών
παραστατικών και στην τήρηση των βιβλίων που θα γίνεται από το νέο
έτος μόνο ηλεκτρονικά.
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Τον Οκτώβριο ορίστηκε συνάντηση αντιπροσωπείας του Π.Σ.Φ. με τον
Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, κο Γεώργιο Μαυρωτά. Ο Γ.Γ.Α., έχει υπάρξει
διεθνής αθλητής και αναγνωρίζει την αξία της φυσικοθεραπείας στον
αθλητισμό, θεώρησε λογικά τα αιτήματα του κλάδου και δήλωσε διάθεση
για στενότερη συνεργασία με τον Π.Σ.Φ.. Τα αιτήματα του Π.Σ.Φ. ήταν:
o

Έκδοση Εγκυκλίου για τη παρουσία φυσικοθεραπευτή/τριας με νόμιμη
σχέση εργασίας στα επαγγελματικά αθλητικά σωματεία, εθνικές ομάδες
και ομοσπονδίες. Η Ταυτότητα μέλους Π.Σ.Φ. να αποτελεί το τεκμήριο
νομιμότητας του φυσικοθεραπευτή για τα σωματεία, ενώ για τις εθνικές
ομάδες και τις ομοσπονδίες, εφόσον υπάγονται στον ευρύτερο δημόσιο
τομέα, οι εργαζόμενοι φυσικοθεραπευτές/τριες να καταθέτουν στους
φορείς Βεβαίωση μέλους Π.Σ.Φ., σύμφωνα και με την Εγκύκλιο του
Υπουργείου Ανασυγκρότησης,

o

Στις διάφορες Σχολές προπονητικής της Γ.Γ.Α., οι εκπαιδευτικοί
φυσικοθεραπευτές να είναι μέλη του Π.Σ.Φ.

o

Ένταξη της Φυσικοθεραπείας ως επιστήμη υποστήριξης στο Πρόγραμμα
«Αθλητισμός και Επιστημονική Υποστήριξη», καθώς και σύναψη
συνεργασίας της Γ.Γ.Α. με τον Π.Σ.Φ. για διάφορα θέματα υποστήριξης.

o

Να ενταχθούν οι φυσικοθεραπευτές στους επιστήμονες υγείας που
μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες Α΄ Βοηθειών στους αθλητικούς χώρους
σε περίπτωση έλλειψης ιατρού, εφόσον έχουν την κατάλληλη
πιστοποίηση.

o

Συμμετοχή φυσικοθεραπευτών στα διάφορα προγράμματα ειδικού
αθλητισμού. Επίσης ζητήθηκε η παρέμβαση του Γ.Γ.Α., ώστε στις
διάφορες αθλητικές εκδηλώσεις μαζικού αθλητισμού, να παρέχονται οι
υπηρεσίες φυσικοθεραπείας από φυσικοθεραπευτές μέλη του Π.Σ.Φ. και
όχι από άλλους «ειδικούς», οι οποίοι με την πρόφαση της εθελοντικής
προσφοράς εκθέτουν σε κινδύνους τη σωματική υγεία των αθλητών και
ταυτόχρονα αντιποιούν το φυσικοθεραπευτικό επάγγελμα.
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Για θέματα που αφορούν το Υπουργείο Υγείας, ο Π.Σ.Φ. συναντήθηκε με τον νέο
Υφυπουργό Υγείας, κο Βασίλη Κοντοζαμάνη, παρουσία του νομικού συμβούλου

του, και τέθηκαν από την πλευρά του Π.Σ.Φ. τα κάτωθι ζητήματα:
1.

Εκπροσώπηση του Π.Σ.Φ. στα θεσμικά όργανα, νομοθετικές
τροποποιήσεις και εκκρεμότητες έκδοσης Υπουργικών Αποφάσεων:
Α. Συμμετοχή στο ΚΕΣΥ
Β. Συμμετοχή στην διυπουργική επιτροπή Υγείας –Παιδείας (Ν.
4486/2017)
Γ. Τροποποίηση του Ν. 3599/2007
Δ. Έκδοση Υπ.Απόφασης για το Μητρώο των Εργ.
Φυσικοθεραπείας
Ε. Θεσμοθέτηση υποδιεύθυνσης φυσικοθεραπείας στην γενική
διεύθυνση υπηρεσιών υγείας-διεύθυνση Ιατρών, Επιστημόνων
και επαγγελματιών υγείας.
ΣΤ. Αναθεώρηση του ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας (ΦΕΚ
β΄1396/2010)
2. Ζητήματα προπτυχιακής εκπαίδευσης των φοιτητών
Α. δυνατότητα προπτυχιακής εκπαίδευσης των φοιτητών στα
δυο νέα τμήματα φυσικοθεραπείας (Σπάρτη-Ιεράπετρα).
Β. δημιουργία ενός πλαισίου Πανεπιστημιακών κλινικών
εκπαίδευσης των νέων
τμημάτων φυσικοθεραπείας,
αποκλειστικά στα Δημόσια Νοσοκομεία και Δημόσια Κέντρα
Αποκατάστασης.
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Γ. Πρόβλεψη για την πρακτική άσκηση των φοιτητών των
τμημάτων φυσικοθεραπείας των ΑΕΙ στα Δημόσια
Νοσοκομεία.
3. Δημόσιες δομές υγείας
Α.

Β.
Γ.

Δ.

Ε.

4.

Χορήγηση ανθυγιεινού επιδόματος στους εργαζόμενους
φυσικοθεραπευτές στις δομές του Υπουργείου Υγείας,
παραδόθηκε στον Υφυπουργό Υγείας η θετική απόφαση του
διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης για την χορήγηση του
επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
Κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων φυσικοθεραπευτών
στις δομές του Υπουργείου Υγείας με νέες προσλήψεις.
Αποδοχή
της
πρότασης
για
αυτοτελές
Τμήμα
Φυσικοθεραπείας στα δημόσια νοσοκομεία με προϊστάμενο
φυσικοθεραπευτή με τις προωθούμενες τροποποιήσεις των
οργανισμών των Νοσοκομείων.
Ενίσχυση της παρουσίας φυσικοθεραπευτή στις δημόσιες
δομές Π.Φ.Υ κυρίως με την πρόβλεψη συμμετοχής
φυσικοθεραπευτών στα ΤΟΜΥ.
Ενίσχυση με προσωπικό των δημόσιων Κέντρων
Αποκατάστασης, για να λειτουργήσουν (ΚΑΦΚΑ, ΚΕΦΙΑΠ,
ΚΕΚΥΚΑμεα).

ΕΟΠΥΥ
Α. Ανεπαρκής
δαπάνη φυσικοθεραπείας ,ενίσχυση του
προϋπολογισμού για τη φυσικοθεραπεία σύμφωνα με τις
πραγματικές ανάγκες (90.000.000 ευρώ) και κατάργηση των
μνημονιακών Νόμων Rebate & Clawback.
Β. Κλιμακωτό CLAW BACK (μαξιλαράκι)
Γ. Αύξηση της συμμετοχής του ασφαλισμένου από 10% στο
15% , όπως προβλέπεται στην ανοιχτή περίθαλψη.
Δ. Εφαρμογή του real time και του tablet για την ταυτοποίηση
της παρουσίας του ασφαλισμένου.
Ε. Διατήρηση του καθεστώτος αποζημίωσης των δικαιούχων
του άρθρου 45 της ειδικής αγωγής, καθώς πρόκειται για πολύ
ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.
ΣΤ. Έκδοση της Υπ. Απόφασης για την άτοκη παρακράτηση του
οφειλόμενου Clawback σε μέχρι 120 δόσεις.
Ζ. Έκδοση της Υπουργικής απόφασης για τα επιτρεπτά όρια
δαπανών ,με αυξημένη την επιτρεπτή δαπάνη κατά 3.000.000
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ευρώ και τον συμψηφισμό μεταξύ των δυο εξαμήνων της
επιτρεπτής δαπάνης.
Γενικές προτάσεις για τον ΕΟΠΥΥ
Α.

Συμμετοχή εκπροσώπου του Π.Σ.Φ στο Δ.Σ του ΕΟΠΥΥ

Β.

Διεύρυνση των ειδικοτήτων που συνταγογραφούν
φυσικοθεραπεία (π.χ γενικής ιατρικής, καρδιολογίας ,πλαστικού
χειρούργου κλπ) ,καθώς έχουμε πρόσφατα τα παραδείγματα από
τις περσινές πυρκαγιές στο Μάτι και την αδυναμία παραπομπής
των εγκαυματιών.

Γ.

Τροποποίηση του Νόμου 4172/2013, άρθρο 97, σχετικά με τις
ποινές των συμβεβλημένων φυσικοθεραπευτών και εναρμόνιση
με την Νομοθεσία επιβολής ποινών των υπολοίπων παρόχων,
καθώς οι ποινές του ως άνω Νόμου είναι διαφοροποιημένες και
αυστηρότερες.

Ήδη μετά την συνάντηση, υπάρχει στενή συνεργασία με τις αρμόδιες
Διευθύνσεις του Υπουργείου για την διευθέτηση των εκκρεμών ζητημάτων.
Επίσης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Γραμματέα Δημόσιας Υγείας,
καθηγητή κ. Παναγιώτη Πρεζεράκο, στον οποίο τέθηκαν τα παρακάτω
ζητήματα:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Χορήγηση
ανθυγιεινού
επιδόματος
στους
εργαζόμενους
φυσικοθεραπευτές στις δομές του Υπουργείου Υγείας.
Κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων φυσικοθεραπευτών στις δομές
του Υπουργείου Υγείας με νέες προσλήψεις.
Αποδοχή της πρότασης για αυτοτελές Τμήμα Φυσικοθεραπείας στα
δημόσια νοσοκομεία με προϊστάμενο φυσικοθεραπευτή με τις
προωθούμενες τροποποιήσεις των οργανισμών των Νοσοκομείων.
Ενίσχυση της παρουσίας φυσικοθεραπευτή στις δημόσιες δομές Π.Φ.Υ.,
κυρίως με την πρόβλεψη συμμετοχής φυσικοθεραπευτών στις ΤΟΜΥ.
Να ενισχυθούν με προσωπικό τα δημόσια Κέντρα Αποκατάστασης, για να
λειτουργήσουν (ΚΑΦΚΑ, ΚΕΦΙΑΠ, ΚΕΚΥΚΑμεα).
Η έγγραφη ειδοποίηση από το Υπουργείο Υγείας προς όλα Υπουργεία για
το θεσμικό πλαίσιο της άσκησης του επαγγέλματος και της υποχρέωσης
παρουσίας φυσικοθεραπευτών στους χώρους όπου παρέχονται πράξεις
αρμοδιότητας φυσικοθεραπευτή
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7.

Δέσμη Προτάσεων για την βελτίωση της σχέσης φυσικοθεραπευτήΕΟΠΥΥ
o

Ζητήσαμε την ενίσχυση του προϋπολογισμού για τη
φυσικοθεραπεία στα πραγματικές ανάγκες (90.000.000 ευρώ) και
κατάργηση των Νόμων Rebate & Clawback

o

Κλιμακωτό CLAW BACK (μαξιλαράκι)

o

Αύξηση της συμμετοχής του ασφαλισμένου από 10% στο 15%,
όπως προβλέπεται στην ανοιχτή περίθαλψη.

o

Εφαρμογή του real time και του tablet για την ταυτοποίηση της
παρουσίας του ασφαλισμένου.

o

Διατήρηση του καθεστώτος αποζημίωσης των δικαιούχων του
άρθρου 45 της ειδικής αγωγής, καθώς πρόκειται για πολύ
ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

o

Έκδοση της Υπ. Απόφασης για την άτοκη παρακράτηση του
οφειλόμενου Clawback σε μέχρι 120 δόσεις

o

Έκδοση της Υπουργικής απόφασης για τα επιτρεπτά όρια
δαπανών, με αυξημένη την επιτρεπτή δαπάνη κατά 3.000.000
ευρώ και τον συμψηφισμό μεταξύ των δυο εξαμήνων της
επιτρεπτής δαπάνης.

o

Συμμετοχή εκπροσώπου του Π.Σ.Φ. στο Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ.

o

Διεύρυνση
των
ειδικοτήτων
που
συνταγογραφούν
φυσικοθεραπεία (π.χ. γενικής ιατρικής, καρδιολογίας ,πλαστικού
χειρούργου κλπ), καθώς έχουμε πρόσφατα τα παραδείγματα από
τις περσινές πυρκαγιές στο Μάτι και την αδυναμία παραπομπής
των εγκαυματιών.

o

Τροποποίηση του Νόμου 4172/2013, άρθρο 97, σχετικά με τις
ποινές των συμβεβλημένων φυσικοθεραπευτών και εναρμόνιση
με την Νομοθεσία επιβολής ποινών των υπολοίπων παρόχων,
καθώς οι ποινές του ως άνω Νόμου είναι διαφοροποιημένες και
αυστηρότερες με σύγχρονη πρόβλεψη κοινοποίησης των
επιβαλλόμενων ποινών στον Π.Σ.Φ. για την εφαρμογή του
πειθαρχικού δικαίου (Νόμος 3599/2007).
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8.

Εκπροσώπηση του Π.Σ.Φ. στα θεσμικά όργανα και Νομοθετικές
προβλέψεις.

9.

Αναθεωρήσεις στον ιδρυτικό Νόμος 3599/2007

10.

Έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για το μητρώο των εργαστηρίων
φυσικοθεραπείας με σκοπό τον εξορθολογισμό και τον έλεγχο του
πλαισίου και την καταγραφή σε πανελλαδικό επίπεδο των εργαστηρίων
φυσικοθεραπείας.

11.

Αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας Φυσικοθεραπευτών

Στη συνέχεια του κύκλου επαφών με τα Υπουργεία για την προώθηση των
ζητημάτων που αφορούν τη φυσικοθεραπεία, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με
τον νέο Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της
Φτώχειας, κ. Γιώργο Σταμάτη. Στον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

τέθηκαν τα παρακάτω ζητήματα:
o
o
o
o

Η επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης των δομών Πρόνοιας με
φυσικοθεραπευτές.
Η ανάγκη εκπόνησης επιστημονικών μελετών για ζητήματα που αφορούν
την προσφορά της φυσικοθεραπεία στους Χρονίως πάσχοντες .
Η ανάγκη στελέχωσης με φυσικοθεραπευτές των κατασκηνώσεων που
φιλοξενούν ΑΜΕΑ και άτομα της τρίτης ηλικίας.
Η έλλειψη φυσικοθεραπευτών στα προγράμματα βοήθεια στο σπίτι και
σε χώρους φιλοξενίας προσφύγων
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Για την προώθηση των ζητημάτων του Π.Σ.Φ. σε σχέση με τον ΕΟΠΥΥ, έχουν
πραγματοποιηθεί πολλές συναντήσεις με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του
Οργανισμού τόσο επίσημες όσο και ανεπίσημες, παράλληλα με συνεχή
τηλεφωνική επικοινωνία για την επίλυση τρέχοντων ζητημάτων. Τα κύρια
ζητήματα που απασχόλησαν τον Σύλλογο ήταν:
o
o
o
o
o
o
o

Θέματα ειδικής αγωγής
Προβλήματα
συνταγογράφησης,
θεώρησης
και
γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας
Επίλυση ζητημάτων σε σχέση με την εφαρμογή του ΕΚΠΥ
Προβλήματα στη λειτουργία του συστήματος e- ΔΑΠΥ
Εφαρμογή ανέκπτωτου ποσού claw back
Ενίσχυση κωδικού φυσικοθεραπείας
Αύξηση συμμετοχής ασφαλισμένου

εκκαθάρισης

Πραγματοποιήθηκε επίσης συνάντηση αντιπροσωπείας του Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. με
τον Πρόεδρο της Ν.Δ., Κυριάκο Μητσοτάκη, παρουσία του Τομεάρχη και του
αναπληρωτή Τομεάρχη Υγείας κ.κ. Βασίλη Οικονόμου και Ιάσων Φωτήλας
αντίστοιχα καθώς και των υπευθύνων του προγράμματος υγείας της
κοινοβουλευτικής ομάδας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια
κατάθεσης προτάσεως και προβολής των αιτημάτων του κλάδου για ένταξη στο
πρόγραμμα υγείας της Ν.Δ.
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Στα πλαίσια συμμετοχής του Π.Σ.Φ. στο συντονιστικό όργανο των φορέων ΠΦΥ,
οι εκπρόσωποι του Π.Σ.Φ. συναντήθηκαν εκ νέου με τον Υπεύθυνο του
Προγράμματος Υγείας της Ν.Δ., κο Κωστή Χατζηδάκη για ενημέρωση των
κοινοβουλευτικών κομμάτων για τα προβλήματα των παρόχων και τη κήρυξη
κινητοποιήσεων. Επίσης, αναφέρθηκαν προβλήματα του claw back, της χαμηλής
χρηματοδότησης για τον κωδικό φυσικοθεραπείας σε σχέση με την αυξημένη
παροχή για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών των ασφαλισμένων.
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Εκτός από τις συναντήσεις του Κ.Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκαν με θεσμικούς
φορείς των εκάστοτε Υπουργείων, ορίστηκε συνάντηση και με την Ένωση
Ασθενών Ελλάδας στην οποία συμμετέχουν 37 σύλλογοι και ομοσπονδίες
ασθενών. Η συνάντηση είχε ως σκοπό την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ
των δύο φορέων, με κοινές δράσεις για την ενημέρωση του κοινού, την
προώθηση των κοινών θέσεων προς την Πολιτική Ηγεσία, τη βελτίωση της
ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή της υγείας των ασθενών.
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Κινητοποιήσεις
Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Σ.Φ., προχώρησε σε κάλεσμα όλων των
Περιφερειακών του Τμημάτων και όλων των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας των
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας, λόγω των δραματικών εξελίξεων
και λόγω των προτεινόμενων ρυθμίσεων του Υπουργείου Παιδείας.

Οι φυσικοθεραπευτές προχώρησαν σε κινητοποιήσεις, σύμφωνα με τις
αποφάσεις της συνέλευσης όλων των εκπροσώπων των φυσικοθεραπευτών της
χώρας, για τη μεταρρύθμιση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία βασίζεται
σε σκοπιμότητες και να εφαρμόζεται παρεμπιπτόντως, με γνώμονα την
ικανοποίηση τοπικιστικών, ακαδημαϊκών ή άλλων επιδιώξεων ή την
εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών συμφερόντων.
Τα αιτήματα των φυσικοθεραπευτών ήταν:
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Α. Κατάργηση των διατάξεων που προβλέπουν την ένταξη στις σχολές
επιστημών υγείας μη συγγενών επιστημονικών κλάδων (Δηλαδή των
Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στις επιστήμες υγείας).
Β. ΟΧΙ στην εξίσωση των κέντρων μεταλυκειακής εκπαίδευσης -ΚΕΜΕ
(κολλέγια), με τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, με την
προτεινόμενη αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων, που σημαίνει
κατάργηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Μια ρύθμιση η οποία
ξεκάθαρα εξυπηρετεί τα επιχειρηματικά συμφέροντα του χώρου της
Παιδείας.
Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 18 Απριλίου 2019, με
συγκέντρωση στο Καλλιμάρμαρο και πορεία προς τη Βουλή. Η απεργία είχε την
κάλυψη από την ΠΟΕΔΗΝ, ΠΟΕ-ΟΤΕ, ΓΣΕΕ.
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Την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε νέα κινητοποίηση των
φυσικοθεραπευτών και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας. Ο
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών σε συνεργασία με τα τμήματα
φυσικοθεραπείας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και τους
φοιτητικούς συλλόγους, σύσσωμοι καταδικάζουν τις ρυθμίσεις του Υπουργείου
Παιδείας για τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (Κολλέγια), ζητώντας την
κατάργηση των νομοθετικών ρυθμίσεων που επιτρέπουν για την ισοτίμηση των
«πτυχίων» τους με αυτά των Ελληνικών Πανεπιστημίων και δηλώνουν ότι θα
αγωνιστούν με κάθε μέσον κατά της ισοπέδωσης που επέρχεται στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξαιτίας αυτών των ρυθμίσεων.
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Εκπρόσωποι του Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. συμμετείχαν επίσης στην προγραμματισμένη
συνάντηση φορέων ΠΦΥ, με τον Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό, παρουσία

του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, κ. Βασίλη Πλαγιανάκου και Αντιπροέδρου του
ΕΟΠΥΥ, κ. Τάκη Γεωργακόπουλου, για τα claw back και rebate του ΕΟΠΥΥ. Ο
Π.Σ.Φ. εξάγγειλε τριήμερη αναστολή της συλλογικής σύμβασης του ΕΟΠΥΥ στα
πλαίσια συνέχισης των κινητοποιήσεων που αποφάσισε το συντονιστικό
όργανο.
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Παρεμβάσεις
 Παρέμβαση των ακαδημαϊκών ΚΑΤΑ της ένταξης των σχολών επιστήμης
φυσικής αγωγής και αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) στις σχολές επιστημών υγείας
των υπό ίδρυση Πανεπιστημίων Μεσογειακού και Πατρών.

 Ηχηρό «ΟΧΙ» του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών στην πρόταση
ένταξης του υπό ίδρυση τμήματος φυσικοθεραπείας του Πανεπιστήμιου
Πελοποννήσου εκτός σχολών επιστημών υγείας.
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 Παρέμβαση του Π.Σ.Φ. για τροποποίηση του Π.Δ. 59/2018 «Κατηγορίες και
περιεχόμενο χρήσεων γης. Οι εγκαταστάσεις φυσικοθεραπείας και
εντάσσονται με δραστηριότητες στην ίδια κατηγορία με επικίνδυνες
δραστηριότητες για την δημόσια υγείας, όπως μονάδα εφαρμογής ισοτόπων
και ακτινολογικού εργαστηρίου.
Η παραπάνω πρόβλεψη έχει δημιουργήσει προβλήματα σε δεκάδες μέλη του
Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, που αδυνατούν να προχωρήσουν
σε έκδοση βεβαίωσης λειτουργίας εργαστήριου φυσικοθεραπείας σε χώρους
αμιγούς κατοικίας. Οι προϋποθέσεις λειτουργίας του εργαστηρίου
φυσικοθεραπείας ορίζονται από το Π.Δ 29/1987 και (α) οι υπηρεσίες που
παρέχονται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων ενός εργαστηρίου
φυσικοθεραπείας είναι χαμηλής όχλησης όπως ενός ιατρείου, (β) ο εξοπλισμός
που προβλέπεται βάσει του Π.Δ. 29/1987, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να
συγκριθεί με αυτόν της μονάδας εφαρμογής ισοτόπων και ακτινολογικού
εργαστηρίου, (γ) Το εργαστήριο φυσικοθεραπείας δεν διαθέτει νοσηλευτικές
κλίνες.

64

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Ο Π.Σ.Φ. παρενέβη για τροποποίηση του Π.Δ. 59/2018, ώστε να επιτρέπεται να
λειτουργεί το εργαστήριο φυσικοθεραπείας σε χώρους κατοικίας, όπως του
ιατρού, του λογιστή, του μηχανικού.
 Παρέμβαση του Π.Σ.Φ. στο Υπουργείο Παιδείας, στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ και στην
Επιθεώρηση Εργασίας, για την αποπληρωμή των δεδουλευμένων
φυσικοθεραπευτών εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ.
Μετά την παρέμβαση του Π.Σ.Φ., το Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης
(Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Υπουργείο Παιδείας προχωρά στην αποπληρωμή των
δεδουλευμένων των πιστοποιημένων ωρομίσθιων εκπαιδευτών ενηλίκων των
Δ.Ι.Ε.Κ. για το Α΄ εξάμηνο 2019, για τα Δ.Ι.Ε.Κ. που έχουν τακτοποιήσει τις
σχετικές συμβάσεις και διαδικασίες.
 Παρέμβαση του Π.Σ.Φ για την υπό έκδοση Υπουργική Απόφαση που αφορά
τον καθορισμό του δοσολογίου για το rebate & claw back των ετών 20132018, ώστε να ληφθεί μέριμνα προσδιορισμού του αριθμού των δόσεων για
το οφειλόμενο rebate & claw back, των οποίων το ύψος θα πρέπει να είναι
στα πλαίσια των δηλωθέντων εισοδημάτων των φυσικοθεραπευτών, για να
μπορούν να αποπληρώνονται.
 Παρέμβαση του ΠΣΦ 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.
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Συναντήσεις
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας του Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. με τον
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και τον Αντιπρόεδρο της
προσωρινής Δ.Ε. του τμήματος φυσικοθεραπείας της Σπάρτης με συμμετοχή της
Πρόεδρου του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΠΑΔΑ, κα Γραμματοπούλου
Ειρήνη και του καθηγητή του τμήματος, κου Γιώργου Γιόφτσου. Κατά την
συνάντηση η αντιπροσωπεία του Π.Σ.Φ. και των Ακαδημαϊκών, ανέπτυξε στον
Πρύτανη τις θέσεις του Συλλόγου, όσον αφορά την οργάνωση και λειτουργία
του τμήματος φυσικοθεραπείας στην Σπάρτη και δεσμεύτηκε να συνδράμει με
κάθε τρόπο αυτή την χρονική περίοδο για να μπορέσει να λειτουργήσει το
τμήμα.

Στο Γκρόνιγκεν της Ολλανδίας παρευρέθηκε ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ. Πέτρος
Λυμπερίδης με τον Καθηγητή και εκπρόσωπο του ΠΣΦ στις ομάδες εργασίας της
ER-WCPT κο Νίκο Στριμπάκο , για τη διεξαγωγή του συνεδρίου του ENPHE.
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Το ENPHE ιδρύθηκε το 1995, με έδρα την Ουτρέχτη της Ολλανδίας και αποτελεί
το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Φυσικοθεραπείας της
Ευρώπης στο οποίο συμμετέχουν 153 ιδρύματα. Οι κύριοι στόχοι του είναι η
παροχή υψηλής ποιότητας φυσικοθεραπευτικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη και
η βελτίωση της σχέσης μεταξύ των μελών της ένωσης και την προώθηση της
έρευνας, καθώς και την βελτίωση της μεταπτυχιακής και συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης.

Στις 10-13 Μαΐου 2019 διεξήχθη στη Γενεύη το συνέδριο της WCPT, ενώ στις 8
και 9 Μαΐου διεξήχθη η Γενική Συνέλευση όλων των συλλόγων του Κόσμου
(WCPT General Meeting 2019). Παρευρέθηκαν ως εκπρόσωποι του Κεντρικού
Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Σ.Φ., ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυμπερίδης
και ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Π.Σ.Φ Λευτέρης Μπουρνουσούζης.
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Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων του
Π.Σ.Φ.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων του
Π.Σ.Φ.
«Οι προκλήσεις στην Εκπαίδευση»
Αθήνα, 2 & 3 Μαρτίου 2019
Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Σ.Φ. κάλεσε Έκτακτη Γενική
Συνέλευση Αντιπροσώπων για εκπαιδευτικά θέματα. Αφορμή της Έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης, στάθηκε το γεγονός των αλλαγών που προωθούνται από
το Υπουργείο παιδείας στην προπτυχιακή εκπαίδευση και οι προκλήσεις από
την μεταπτυχιακή εκπαίδευση.
Αναλυτικά τα κυριότερα θέματα που θα εξεταστούν αφορούν:
Α. Την ενιαία προπτυχιακή εκπαίδευση των τμημάτων φυσικοθεραπείας
και τα στάνταρ που θέτει η Ευρωπαϊκή και παγκόσμια Ομοσπονδία
Φυσικοθεραπείας και αφορούν
την ομοιογένεια στα προγράμματα
σπουδών, τα προσόντα των διδασκόντων, την θέσπιση της ελάχιστης
κλινικής εκπαίδευσης .
Β. Την μεταρρύθμιση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την προώθηση της
συγχώνευσης ανωτάτων ιδρυμάτων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής
εκπαίδευσης
Γ. Την επαγγελματική
εκπαίδευση
βοηθών
φυσικοθεραπευτώνφυσικοθεραπείας (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, διετή προγράμματα), ο θεσμός της
Μαθητείας.
Δ. Την συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση-νομοθέτηση του
ινστιτούτου του επιστημονικών θεμάτων του Π.Σ.Φ. όπου θα εξεταστεί ο
ρόλος των Επιστημονικών Τμημάτων του Π.Σ.Φ. στην συνεχιζόμενη
εκπαίδευση, η Νομοθετημένη δια βίου εκπαίδευση (Ν. 3879/2010) και η
σύνδεση με την συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση των
φυσικοθεραπευτών, η μοριοδότηση ημερίδων και συνεδρίων Π.Σ.Φ., τα
κριτήρια για την πιστοποίηση των ιδιωτικών φορέων εκπαίδευσης.
Ε. Τα Επαγγελματικά δικαιώματα. Ελάχιστα κριτήρια που πρέπει να
πληρούνται για την ποιοτική άσκηση του επαγγέλματος, όπως τίθενται
από την Ευρωπαϊκή και παγκόσμια Ομοσπονδία Φυσικοθεραπείας , ο
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στόχος για την αυτονομία του επαγγέλματος και την άμεση πρόσβαση
στον φυσικοθεραπευτή.
ΣΤ. Το ζήτημα της οργάνωσης μεταπτυχιακών προγραμμάτων και
προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης από διάφορα τμήματα Ιδρυμάτων
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
(χωρίς
προπτυχιακή
συνάφεια)
με κατεύθυνση φυσικοθεραπεία.

Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων
Λάρισα, 21, 22, 23 Ιουνίου 2019

Την Παρασκευή 21 μέχρι και την Κυριακή 23
Ιουνίου 2019, πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα η
Γενική
Συνέλευση
Αντιπροσώπων
του
Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών.
Η θεματολογία της Γ.Σ.Α. περιλάμβανε:
Ψηφοφορία
για
την
έγκριση
του
Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού και της
Έκθεσης της Κεντρικής Εξελεγκτικής Επιτροπής
o Πρόταση για υπουργική απόφαση για το
μητρώο εργαστηρίων
o Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για τον
κώδικα δεοντολογίας των φυσικοθεραπευτών
o Ζητήματα ΕΟΠΥΥ
o Ψηφιοποίηση μητρώου μελών του Π.Σ.Φ.
και πρωτοκόλλου Κ.Δ.Σ. και Π.Τ.
o Κολλέγια (εξελίξεις)- Νέα δεδομένα στην
αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων &
αλλαγές στη νομοθεσία
o Εκπαιδευτικά
Θέματα-Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ
«Ινστιτούτο Επιστημονικών Θεμάτων»
o Νέα δεδομένα για την αντιποίηση του
επαγγέλματος
o
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Έκτακτη Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων
Αθήνα, 12 & 13 Οκτωβρίου 2019
Στην τακτική Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων 2019, η οποία
πραγματοποιήθηκε στις 21,22,23 Ιουνίου στη Λάρισα, αποφασίστηκε η
πραγματοποίηση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων.
Μετά από απόφαση του Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. αποφασίστηκε η διεξαγωγή της, το
Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Οκτωβρίου, στην Αθήνα.
Η θεματολογία που θα συζητηθεί είναι: Κώδικας φυσικοθεραπευτικής
δεοντολογίας
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Δωρεά Εκπαιδευτικού Υλικού στο ΕΚΑΒ
Η δωρεά έγινε στο πλαίσιο των πανελλαδικών σεμιναρίων του ΕΚΑΒ προς τα
μέλη του Π.Σ.Φ. για τις πρώτες βοήθειες.
Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. Ν.Π.Δ.Δ.
Πέτρος Λυμπερίδης, παρέδωσε στους υπεύθυνους του τμήματος εκπαίδευσης
του ΕΚΑΒ, το υλικό εκπαίδευσης που αποφάσισε να προσφέρει το Κεντρικό
Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Σ.Φ., ως ένδειξη ευχαριστίας, καθώς τον τελευταίο
χρόνο υλοποιείται η συμφωνία του ΕΚΑΒ με τον Π.Σ.Φ για την εκπαίδευση των
μελών του του τελευταίου σε όλη την Ελλάδα, πάνω στην παροχή των πρώτων
βοηθειών.
Το 7ωρης διάρκειας σεμινάριο, που παρέχεται δωρεάν από το Τμήμα
Εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ, ενημερώνει τους συμμετέχοντες με όλες τις βασικές
θεωρητικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για την παροχή πρώτων βοηθειών,
ενώ περιλαμβάνει και πρακτική εκπαίδευση.
Τα σεμινάριο πρώτων βοηθειών έχουν παρακολουθήσει μέχρι σήμερα πάνω από
1.000 μέλη του Π.Σ.Φ. σε όλη την Ελλάδα και θα συνεχιστεί και στο μέλλον.
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Καταγραφή εξερχόμενων εγγράφων του
Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ.
Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2019
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Ιανουάριος
2.1.2019
Επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους Υπουργούς Υγείας των
Ευρωπαϊκών χωρών και τον Υπουργό Παιδείας, κο Κώστα Γαβρόγλου σχετικά
με την παραβίαση του άρθρου 12 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/36/ΕΕ και την
αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων του φυσικοθεραπευτή στους
απόφοιτους των Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης.
3.1.2019
Επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, κο Μπερσίμη Σωτήρη σχετικά με την
καθυστέρηση της καταβολής του μηνός Σεπτεμβρίου 2018 σε συμβεβλημένους
φυσικοθεραπευτές με τον ΕΟΠΥΥ.
8.1.2019
Ενημέρωση προς τον Υπουργό Υγείας, κο Ανδρέα Ξανθό σχετικά με την πρόθεση
του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών για δημοσίευση προκήρυξης για
πρόσληψη προσωπικού.
Παρέμβαση Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών για την αποζημίωση
του μηνός Ιουλίου 2017 μέλους του Συλλόγου, λόγω παράληψης ψηφιοποίησης.
Απόσπασμα πρακτικού προς την Τράπεζα Πειραιώς για την υπογραφή της
«Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank», της
«Σύμβασης Χορήγησης Πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών ePPS» και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω των
παραπάνω Συστημάτων.
Ενημέρωση της Τράπεζας Πειραιώς για τις νέες συστάσεις των Διοικουσών
Επιτροπών των Περιφερειακών Τμημάτων του Π.Σ.Φ.
Διαβιβαστικό έγγραφο έγκρισης εγγραφής
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9.1.2019
Προγραμματισμός συνεδριάσεων Κ.Δ.Σ. για τους μήνες Ιανουάριο και
Φεβρουάριο 2019.
Ενημερωτική επιστολή προς τον κο Παντελή Αλμπανίδη για την ανάληψη νέων
καθηκόντων ως Υπεύθυνος Εκδόσεων του Π.Σ.Φ.
Παρατηρήσεις του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών για τη Μελέτη
Σκοπιμότητας (Feasibility Study) για την Ανακουφιστική Φροντίδα.
10.1.2019
Ενημέρωση προς τα Περιφερειακά Τμήματα του Πανελλήνιου Συλλόγου
Φυσικοθεραπευτών για την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης
Αντιπροσώπων στις 18 & 19 Μαΐου 2019 στην Λάρισα.
Ενημερωτικές επιστολές προς τα Περιφερειακά Τμήματα του Π.Σ.Φ. αναφορικά
με τη σύνταξη του οικονομικού απολογισμού του έτους 2018.
11.1.2019
Επιστολή προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ για την επίλυση ζητημάτων
αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, όπως η μη
υποχρεωτική προσκόμιση πρόσθετης ειδικής γνωμάτευσης, ο ορισμός των
περιστατικών κατ΄οίκον σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον ΕΚΠΥ, ο
ορισμός προθεσμίας θεώρησης από ελεγκτή ιατρό των γνωματεύσεων
φυσικοθεραπείας, η άρση υποχρέωσης ορισμού των φυσικοθεραπευτικών
πράξεων και η διόρθωση της συνταγογράφησης των χρονίων περιστατικών.
Έγγραφο προς τον Υπουργό Υγείας, κο Ανδρέα Ξανθό και τον Αναπληρωτή
Υπουργό Υγείας, κο Παύλο Πολάκη σχετικά με τον πολύ μικρό αριθμό θέσεων
φυσικοθεραπευτών στην προκήρυξη 11Κ.
14.1.2019
Απάντηση προς το 6ο Προανακριτικό Τμήμα του Πταισματοδικείου Αθηνών στο
υπ’ αριθμ. πρωτ. 09/09.1.2018 έγγραφο του, σε ερωτήματα που αφορούν τον
Κούρτη Φώτιο.
Ενημέρωση των Περιφερειακών Τμημάτων του Π.Σ.Φ. σχετικά με την
κοινοποίηση των αποφάσεων τους στο Κ.Δ.Σ., με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία.
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Ενημέρωση προς το Περιφερειακό Τμήμα Μαγνησίας για το αίτημα διαγραφής
του μέλους, Γουρνάρη Ευσεβεία.
16.1.2019
Αίτημα προς τον Υπουργό Υγείας, κο Ανδρέα Ξανθό, την Υφυπουργό
Οικονομικών, κα Αικατερίνη Παπανάτσιου και τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
για την συγκρότηση διυπουργικής επιτροπής Υπουργείων Υγείας και
Οικονομικών για την πρόβλεψη του πλαισίου δημιουργίας μητρώου
νομοθετικώς ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων υγείας, προκειμένου να
αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αντιποίησης μέσω της χορήγησης Κωδικών
Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ).
17.1.2019
Απαντήσεις για έλεγχο γνησιότητας δικαιολογητικών.
Επιστολή προς την ΚΑΕ Ολυμπιακός και ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τη διερεύνηση
αντιποίησης του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή.
Επιστολή προς τον αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
κο Γεώργιο Γεωργούδη, για κατάθεση εισήγησης προς τον Π.Σ.Φ. ώστε να
διαμορφωθεί κείμενο εισήγησης προς το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας σχετικά με
τον βελονισμό στα πλαίσια του ενδιαφέροντος του Συλλόγου για την
αναγνώριση και την κατοχύρωση νέων θεραπευτικών πράξεων και τεχνικών.
Έγγραφο προς τα Περιφερειακά Τμήματα, τους Αντιπροσώπους της Γενικής
Συνέλευσης του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και το ακαδημαϊκό
προσωπικό των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
της χώρας για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων
αποκλειστικά για εκπαιδευτικά ζητήματα στις 2 & 3 Μαρτίου 2019, στην Αθήνα.
Απόσπασμα πρακτικού για την ανάληψη του έργου ΗΠΙΟΝΗ 2019 από το
Ερευνητικό
Εργαστήριο
«Κλινική
Φυσιολογία
της
Άσκησης
και
Αποκατάστασης» του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας με Επιστημονική υπεύθυνη την Καθ.
Ελένη Καπρέλη, Διευθύντρια του Εργαστηρίου.
Έγκριση χορήγησης αιγίδας του Π.Σ.Φ. στην ΠΑΕ ΑΕΚ για τη διοργάνωση της 2ης
ημερίδας Αθλητικών Κακώσεων που με τίτλο «ACL Injury in Football: A Daily
Nightmare?», Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών-ΟΑΚΑ στις 21-22 Μαρτίου
2019.
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21.1.2019
Επιστολή προς τους Αντιπροσώπους της Γενικής Συνέλευσης και στα
Περιφερειακά Τμήματα του Π.Σ.Φ. για αλλαγή της ημερομηνίας
πραγματοποίησης της τακτικής ΓΣΑ, στις 31 Μαΐου, 1 Ιουνίου και 2 Ιουνίου, στη
Λάρισα.
Ερώτημα στο ΔΟΑΤΑΠ για έλεγχο γνησιότητας αναγνώρισης τίτλου σπουδών
από Ι.Τ.Ε.
Συγκρότηση πενταμελούς επιστημονικής επιτροπής του προγράμματος
πιστοποίησης του Π.Σ.Φ. «Αθλητικός φυσικοθεραπευτής- Ειδικός άσκησης»
Αποστολή επείγουσας επιστολής προς τον ΕΟΠΥΥ για τη ρύθμιση επειγόντων
ζητημάτων που αφορούν το πλέγμα της πρόβλεψης, παροχής,
συνταγογράφησης, έγκρισης, εκτέλεσης, εκκαθάρισης και αποζημίωσης
συνεδριών φυσικοθεραπείας των άρθρων 39 και 45 του ΕΚΠΥ.
23.1.2019
Αίτημα ορισμού συνάντησης με τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κο
Κώστα Γαβρόγλου για την τοποθέτηση του Π.Σ.Φ. αναφορικά με την πρόταση
ίδρυσης τμήματος φυσικοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και την
ένταξή του στη σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής και
όχι στην Σχολή Επιστημών Υγείας.
24.1.2019
Απάντηση σε επιστολή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας του
Υπουργείου Υγείας σχετικά με τις επιχειρήσεις παροχής μάλαξης που
λειτουργούν ανεξέλεγκτα και θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των Πολιτών και
κοινοποίηση στο Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας, στο Σώμα
Επιθεωρητών- Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, στον Πανελλήνιο Ιατρικό
Σύλλογο και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.
28.1.2019
Ευχαριστήρια επιστολή στο Ερευνητικό Εργαστήριο «Κλινική Φυσιολογία της
Άσκησης και Αποκατάστασης», του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ
Στερεάς Ελλάδας για τη βοήθειά στη σύνταξη του επιστημονικού υλικού που
αφορά τη πρόληψη καρκίνου του πεπτικού συστήματος μέσω της άσκησης, στα
πλαίσια του προγράμματος Ηπιόνη-2019.
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Διαβιβαστικά έγγραφα σχετικά με αιτήσεις εγγραφής.
Απάντηση σε έλεγχο γνησιότητας δικαιολογητικού.
29.1.2019
Αίτημα ορισμού συνάντησης με την κοινοβουλετική παράταξη της Νέας
Δημοκρατίας για κατάθεση απόψεων στα προγράμματα υγείας.
30.1.2019
Επιστολή προς την Κυριακίδου Μαρία για την ανάληψη νέων καθηκόντων ως
αντιπρόσωπος του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και
Χαλκιδικής στη Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων.
Αναφορά προς το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για την μηνιαία εκτέλεση
συνεδριών φυσικοθεραπείας σε ασφαλισμένους.
Πρόσκληση καθηγητή Τσακλή Παναγιώτη για συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική
Συνέλευση Αντιπροσώπων 2019, για εκπαιδευτικά ζητήματα.
Πρόσκληση καθηγητή Γιόφτσου Γεώργιου για συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική
Συνέλευση Αντιπροσώπων 2019, για εκπαιδευτικά ζητήματα.
Πρόσκληση καθηγητή Στριμπάκου Νικόλαου για συμμετοχή στην Έκτακτη
Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων 2019, για εκπαιδευτικά ζητήματα.
Απάντηση προς το Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης ΣΑΕΠ και Εφαρμογής της
Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας του Υπουργείου Παιδείας για την κοινοποίηση των
εκδοθεισών αποφάσεων του ΣΑΕΠ, που αφορούν στην απονομή του
δικαιώματος άσκησης του φυσικοθεραπευτικού επαγγέλματος.

Φεβρουάριος
1.2.2019
Διαβιβαστικό έγγραφο προς το Υπουργείο Υγείας των φυλλαδίων του
Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών για το 4ο Πιλοτικό Πρόγραμμα
Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας των Ηλικιωμένων- ΗΠΙΟΝΗ 2018
«Πρόληψη των Καρκίνων του Πεπτικού Συστήματος»
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4.2.2019
Θεματολογία συνάντησης με την Υπουργό Παιδείας, κα Μερόπη Τζούφη,
ζητημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων
που αφορούν τους Φυσικοθεραπευτές.
Αίτημα προς το Υπουργείο Υγείας για πρόβλεψη παρουσίας αξιολογητή
οριζόμενο από τον Π.Σ.Φ. για την Πιστοποίηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης
Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Αίτημα προς το Υπουργείο Υγείας για πρόβλεψη παρουσίας εκπροσώπου του
Π.Σ.Φ. όσον αφορά την εκπόνηση νέων Προγραμμάτων Σπουδών και συγγραφή
νέων βιβλίων για τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.).
Επιστολή προς την Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κα
Μερόπη Τζούφη για τη μη ένταξη του υπό ίδρυση τμήματος φυσικοθεραπείας
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Σχολή Επιστημών Υγείας, η οποία
αλλοιώνει την ταυτότητας της Φυσικοθεραπείας ως Επιστήμης Υγείας.
Έγγραφο προς την Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κα
Μερόπη Τζούφη αναφορικά με την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων
φυσικοθεραπευτή, αποφοίτων Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης στην
Ελλάδα.
Κατάθεση πρότασης του Π.Σ.Φ. προς τον Υπουργό και την Υφυπουργό Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη μη εφαρμογή αναγνώρισης της
επαγγελματικής
ισοδυναμίας
επί
των
νομοθετικώς
ρυθμιζόμενων
επαγγελμάτων.
5.2.2018
Κατάθεση αιτήματος του Π.Σ.Φ. προς την Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, κα Μερόπη Τζούφη για την προκήρυξη θέσεων
Φυσικοθεραπευτών Π.Ε. 87.08 Ε.Α.Ε. και Π.Ε. 28 Ε.Ε.Π. για τις ανάγκες της
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κατάθεση προτάσεων Π.Σ.Φ. προς την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας
Δημοκρατίας για ένταξη στο πρόγραμμα υγείας της.
Έργο του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών για την παροχή
ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη μεταφορά αρχείου από όλη την Ελλάδα των
συμβεβλημένων παρόχων του ΕΟΠΥΥ.
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Έργο του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών για την παροχή
Υπηρεσιών Συμβούλου για τη Διαχείριση, Αποθήκευση και Ψηφιοποίηση
Αρχείου των συμβεβλημένων παρόχων του ΕΟΠΥΥ.
11.2.2019
Επιστολή προς την εταιρεία ICAP για τη χορήγηση υπαλλήλου διοικητικής
υποστήριξης του Π.Σ.Φ.
Απάντηση σε αίτημα της κυρίας Δαναής Θανοπούλου για την παροχή υπηρεσιών
φυσικοθεραπείας σε κατοικίδια ζώα.
Επιστολή προς το ΕΚΑΒ για χορηγία υλικού ανάλογα με τις ανάγκες του
τμήματος εκπαίδευσης.
Συμπληρωματικό απόσπασμα πρακτικού προς την Τράπεζα Πειραιώς για την
υπογραφή της «Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής
Winbank», της «Σύμβασης Χορήγησης Πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικών
Πληρωμών e-PPS» με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και την παροχή
εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω των παραπάνω
Συστημάτων.
Απάντηση σε ερώτημα του Τμήματος Συμβάσεων Παρόχων ΠΦΥ του ΕΟΠΥΥ για
άσκηση ιδιωτικού έργου από μέλος του Π.Σ.Φ.
12.2.2019
Ενημερωτικό σημείωμα στο Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας
Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) για την υπόθεση του Αλέξανδρου – Ιωάννη ΓΕΩΡΓΟΤΑ.
13.2.2019
Έγγραφο προς τις Περιφέρειες της χώρας για την εφαρμογή της νομοθεσίας
κατά την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος φυσικοθεραπευτή και
κοινοποίησης αδειών άσκησης επαγγέλματος και αδειών εργαστηρίων
φυσικοθεραπείας.
Επιστολή προς το Εφετείο Αθηνών για κοινοποίηση υποβαλλόμενων κατά των
φυσικοθεραπευτών μηνύσεων και των εκδιδόμενων επί αυτών βουλευμάτων
και αποφάσεων.
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Επιστολή προς το Εφετείο Ευβοίας για κοινοποίηση υποβαλλόμενων κατά των
φυσικοθεραπευτών μηνύσεων και των εκδιδόμενων επί αυτών βουλευμάτων
και αποφάσεων.
Επιστολή προς το Εφετείο Λαμίας για κοινοποίηση υποβαλλόμενων κατά των
φυσικοθεραπευτών μηνύσεων και των εκδιδόμενων επί αυτών βουλευμάτων
και αποφάσεων.
Επιστολή προς το Εφετείο Πειραιώς για κοινοποίηση υποβαλλόμενων κατά των
φυσικοθεραπευτών μηνύσεων και των εκδιδόμενων επί αυτών βουλευμάτων
και αποφάσεων.
Επιστολή προς το Εφετείο Ναυπλίου για κοινοποίηση υποβαλλόμενων κατά των
φυσικοθεραπευτών μηνύσεων και των εκδιδόμενων επί αυτών βουλευμάτων
και αποφάσεων.
Επιστολή προς το Εφετείο Πατρών για κοινοποίηση υποβαλλόμενων κατά των
φυσικοθεραπευτών μηνύσεων και των εκδιδόμενων επί αυτών βουλευμάτων
και αποφάσεων.
Επιστολή προς το Εφετείο Δυτικής Στερεάς για κοινοποίηση υποβαλλόμενων
κατά των φυσικοθεραπευτών μηνύσεων και των εκδιδόμενων επί αυτών
βουλευμάτων και αποφάσεων.
Επιστολή προς το Εφετείο Κέρκυρας για κοινοποίηση υποβαλλόμενων κατά των
φυσικοθεραπευτών μηνύσεων και των εκδιδόμενων επί αυτών βουλευμάτων
και αποφάσεων.
Επιστολή προς το Εφετείο Ιωαννίνων για κοινοποίηση υποβαλλόμενων κατά
των φυσικοθεραπευτών μηνύσεων και των εκδιδόμενων επί αυτών
βουλευμάτων και αποφάσεων.
Επιστολή προς το Εφετείο Λάρισας για κοινοποίηση υποβαλλόμενων κατά των
φυσικοθεραπευτών μηνύσεων και των εκδιδόμενων επί αυτών βουλευμάτων
και αποφάσεων.
Επιστολή προς το Εφετείο Θεσσαλονίκης για κοινοποίηση υποβαλλόμενων κατά
των φυσικοθεραπευτών μηνύσεων και των εκδιδόμενων επί αυτών
βουλευμάτων και αποφάσεων.
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Επιστολή προς το Εφετείο Αιγαίου για κοινοποίηση υποβαλλόμενων κατά των
φυσικοθεραπευτών μηνύσεων και των εκδιδόμενων επί αυτών βουλευμάτων
και αποφάσεων.
Επιστολή προς το Εφετείο Βορείου Αιγαίου για κοινοποίηση υποβαλλόμενων
κατά των φυσικοθεραπευτών μηνύσεων και των εκδιδόμενων επί αυτών
βουλευμάτων και αποφάσεων.
Επιστολή προς το Εφετείο Κρήτης για κοινοποίηση υποβαλλόμενων κατά των
φυσικοθεραπευτών μηνύσεων και των εκδιδόμενων επί αυτών βουλευμάτων
και αποφάσεων.
Επιστολή προς το Εφετείο Ανατολικής Κρήτης για κοινοποίηση υποβαλλόμενων
κατά των φυσικοθεραπευτών μηνύσεων και των εκδιδόμενων επί αυτών
βουλευμάτων και αποφάσεων.
Επιστολή προς το Εφετείο Θράκης για κοινοποίηση υποβαλλόμενων κατά των
φυσικοθεραπευτών μηνύσεων και των εκδιδόμενων επί αυτών βουλευμάτων
και αποφάσεων.
Επιστολή προς το Εφετείο Δωδεκανήσου για κοινοποίηση υποβαλλόμενων κατά
των φυσικοθεραπευτών μηνύσεων και των εκδιδόμενων επί αυτών
βουλευμάτων και αποφάσεων.
Επιστολή προς το Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας για κοινοποίηση
υποβαλλόμενων κατά των φυσικοθεραπευτών μηνύσεων και των εκδιδόμενων
επί αυτών βουλευμάτων και αποφάσεων.
Επιστολή προς το Εφετείο Καλαμάτας για κοινοποίηση υποβαλλόμενων κατά
των φυσικοθεραπευτών μηνύσεων και των εκδιδόμενων επί αυτών
βουλευμάτων και αποφάσεων.
Επιστολή προς το Πρωτοδικείο Βέροιας για κοινοποίηση υποβαλλόμενων κατά
των φυσικοθεραπευτών μηνύσεων και των εκδιδόμενων επί αυτών
βουλευμάτων και αποφάσεων.
15.2.2019
Συγχαρητήρια επιστολή ανάληψης αρμοδιοτήτων στον Πλαγιανάκο Βασίλειο ως
Πρόεδρος ΕΟΠΥΥ
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18.2.2019
Αίτημα ορισμού συνάντησης με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, κο Βασίλειο
Πλαγιανάκο και θεματολογία.
Ενημερωτική επιστολή προς την Τράπεζα Πειραιώς για τη νέα σύσταση
Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος Τρικάλων & Καρδίτσας
Συνεργασία με νομική σύμβουλο για εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού
Προσωπικών Δεδομένων στα μέλη του Π.Σ.Φ.
Επιστολή προς την IOPTWH για τους αντιπροσώπους του Επιστημονικού
Τμήματος «Υγεία των Γυναικών» του Π.Σ.Φ. που θα παρευρεθούν στις εργασίες
του Παγκόσμιου Συνεδρίου 2019.
Ορισμός συντονιστή πρακτικής άσκησης προσαρμογής της κυρίας Πέτρου
Παρασκευής.
Ορισμός υπεύθυνου φορέα για την πρακτική άσκηση προσαρμογής της κυρίας
Πέτρου Παρασκευής.
Αναφορά-καταγγελία προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω για το «Κοινωνικό
Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας» του Δήμου Καλυμνίων.
Απάντηση σε ερώτημα μέλους για αιτήματα προσχώρησης στη συλλογική
σύμβαση του ΕΟΠΥΥ από την περιοχή της Λήμνου.
Αίτημα για συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών
Αιμοδοτών –Π.Ο.Σ.Ε.Α.
Αίτημα ορισμού συνάντησης με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία για την παροχή
συμπληρωματικών στοιχείων.
Απάντηση σε ερώτημα μέλους για χρόνο διάρκειας σύναψης σύμβασης με τον
ΕΟΠΥΥ το έτος 2013.
Επιστολή προς τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ για την
αποζημίωση συνεδριών φυσικοθεραπείας ειδικής αγωγής σε συμβεβλημένους
φυσικοθεραπευτές.
Έγγραφο προς τη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής για την
κατάθεση των προτάσεων του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών για
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το σχέδιο Νόμου-Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου
Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση
Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις
22.2.2019
Παροχή συμπληρωματικών στοιχείων σε απάντηση επιστολής της Ειδική
Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και του ΤΣ Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα.
Αποστολή προγράμματος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων για
εκπαιδευτικά ζητήματα, 2 & 3 Μαρτίου 2019 στα Περιφερειακά Τμήματα του
Π.Σ.Φ., στους Αντιπροσώπους ΓΣΑ και στο Ακαδημαϊκό προσωπικό Τμημάτων
Φυσικοθεραπείας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας.
Αποστολή προγράμματος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων για
εκπαιδευτικά ζητήματα, 2 & 3 Μαρτίου 2019 στα Επιστημονικά Τμήματα του
Π.Σ.Φ.
27.2.2019
Ερώτημα προς τη Διοικήτρια του ΟΑΕΔ, κα Καραμεσίνη Μαρία για την
υλοποίηση και διαδικασία αποπληρωμής των προγραμμάτων ΛΑΕΚ.
28.2.2019
Πρόσκληση προς τους Υπεύθυνους Τμημάτων Παιδείας των Κοινοβουλευτικών
Ομάδων για παρουσία στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων του
Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών για Εκπαιδευτικά Θέματα.
Επιστολή προς εταιρεία ICAP με προδιαγραφές για πρόσληψη προσωπικού για
κάλυψη διοικητικών αναγκών του Π.Σ.Φ.

Μάρτιος
5.3.2019
Επιστολή προς τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Σχεδιασμού Υπηρεσιών Υγείας, τη
Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και τη Διεύθυνση Ελέγχου και Εκκαθάρισης
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του ΕΟΠΥΥ για προβλήματα που προέκυψαν με την εκκαθάριση γνωματεύσεων
φυσικοθεραπείας που εκδόθηκαν από το e-ΔΑΠΥ και περικοπές αυτών.
Συγχαρητήρια επιστολή ανάληψης καθηκόντων στον Πρόεδρο του Πανελλήνιου
Ιατρικού Συλλόγου, κ. Εξαδάκτυλο Αθανάσιο.
Επιστολή προς τον Διοικητή ΕΦΚΑ, κ. Λάμπρο Σέμπο σχετικά με την εκκαθάριση
ληξιπρόθεσμων οφειλών ΤΥΔΚΥ και λοιπών ταμείων.
Βεβαιώσεις για πειθαρχικό αδίκημα
8.3.2019
Ενημερωτικό έγγραφο προς τα μέλη του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου για
τον προγραμματισμό των επερχόμενων συνεδριάσεων για τους μήνες Μάρτιο
και Απρίλιο 2019
12.3.2019
Απόσπασμα πρακτικού προς τον νομικό σύμβουλο του Π.Σ.Φ., για την
υποστήριξη από το Κ.Δ.Σ. για παρουσία/εκπροσώπηση του Π.Σ.Φ. στο
δικαστήριο, του μέλους του Συλλόγου, κ. Αναγνώστη Χρήστο.
Ερώτημα προς τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Δωδεκανήσου,
για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου κ. Κουτέλα Ξενοφώντα.
13.3.2019
Έγγραφο προς τον Υπουργό και τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας για εγγραφή
αποφοίτων ΑΕΙ ως μέλη του Π.Σ.Φ. λόγω Πανεπιστημιοποίησης των
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας.
Έγγραφο προς τον Γενικό Γραμματέα Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Γρηγόρη
Θεοδωράκη για έκδοση εγκυκλίου για την υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης
των δημοσίων υπαλλήλων.
18.3.2019
Βεβαιώσεις για πειθαρχικό αδίκημα
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19.3.2019
Έγγραφο προς τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΟΠΥΥ, κο Θεοφάνη
Ρηγάτο και τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης και Σχεδιασμού
Υπηρεσιών Υγείας, κο Γιώργο Αγγούρη για την αποζημίωση τω νεκτελεσμένων
συνεδριών φυσικοθεραπείας ειδικής αγωγής.
Επείγον έγγραφο προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ σχετικά με
περικοπές εκτελεσμένων γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας με την αιτιολογία
της παρέλευσης της ημερομηνίας θεώρησης από ελεγκτή ιατρό.
Βεβαίωση για Καπρέλη Ελένη ως Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής
«Αθλητικός Φυσικοθεραπευτής- Ειδικός Άσκησης»
Βεβαιώσεις για πειθαρχικό αδίκημα
21.3.2019
Απάντηση σε ερώτημα του Περιφερειακού Τμήματος Αττικής για πορεία
ψηφιοποίησης αρχείου μελών.
Απόσπασμα πρακτικού για τον νόμιμο εκπρόσωπο του Π.Σ.Φ. προς την εταιρεία
Διαχείρισης Εθνικών, Κοινοτικών και Διεθνών Εμπορικών Σημάτων
Απάντηση σε Υπουργείο Υγείας για έλεγχο γνησιότητας δικαιολογητικού.
Βεβαιώσεις για πειθαρχικό αδίκημα
22.3.2019
Επιστολή προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με τροποποίηση
άδειας λειτουργίας εργαστηρίου φυσικοθεραπείας.
27.3.2019
Ενημέρωση προς τα Περιφερειακά Τμήματα του Π.Σ.Φ. και τους Αντιπροσώπους
για την αλλαγή της ημερομηνίας διεξαγωγής της τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Αντιπροσώπων
Επιστολή προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μυτιλήνης για έλεγχο περίπτωσης
αντιποίησης του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή (κα Fabiola Velasquez).
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Επιστολή προς το Σώμα Επιθεώρησης Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας και τον
Ιατρικό Σύλλογο Λέσβου για έλεγχο περίπτωσης αντιποίησης του επαγγέλματος
του φυσικοθεραπευτή (κα Fabiola Velasquez).
29.3.2019
Διαβιβαστικό εγγράφου του Επιστημονικού Τμήματος Καρδιοαγγειακής και
Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας- Αποκατάστασης του Συλλόγου προς την
Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία
Επιστολή ενημέρωσης για τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο των
φυσικοθεραπευτών και άπτονται της αρμοδιότητας της Υπουργού Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, κα Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.
Βεβαιώσεις για πειθαρχικό αδίκημα
Αίτημα παραχώρησης ακινήτου για την εγκατάσταση των γραφείων του
Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών στον Γενικό Γραμματέα Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κο Ανδρέα Νεφελούδη.

Απρίλιος
1.4.2019
Απάντηση σε έγγραφο του Πταισματοδικείου Αθηνών, 17ο Προανακριτικό
Τμήμα σχετικά με τη σύνθεση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου μετά τις
εκλογές των ετών 2012, 2015, 2018.
Βεβαίωση συμπλήρωσης ωρών κλινικής επιτήρησης του κ. Κουμαντάκη
Γεωργίου στα πλαίσια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος ‘OMT-Greece’.
2.4.2019
Ενημερωτική επιστολή προς τα Περιφερειακά Τμήματα του Π.Σ.Φ. αναφορικά
με την απόφαση Κ.Δ.Σ. για υλοποίηση της απόφασης της Γ.Σ.Α. για διαγραφή και
αναστολή ιδιότητας μέλους.
Απάντηση σε Περιφερειακό Τμήμα Μαγνησίας για το αίτημα διαγραφής του
μέλους, κ. Γουρνάρη Ευσεβεία.
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Ενημερωτικό έγγραφο προς τα μέλη του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου για
τον προγραμματισμό των επερχόμενων συνεδριάσεων για τους μήνες Απρίλιο
και Μάιο 2019
Ενημέρωση Περιφερειακών Τμημάτων και Αντιπροσώπων της Γ.Σ.Α. για γενικές
πληροφορίες διαμονής και εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
3.4.2019
Έγγραφο προς την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας
Λασιθίου και στον Γενικό Γραμματέα Υγεία, κο Γιαννόπουλο σχετικά με την
αδειοδότηση εργαστηρίων φυσικοθεραπείας σε σχέση με προσβασιμότητα
αναπήρων και εμποδιζόμενων ατόμων.
Αίτημα ορισμού συνάντησης με τον Γενικό Γραμματέα Υγείας, κο Γιαννόπουλο.
Επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κο Γεώργιο Σταθάκη,
σχετικά με τον χαρακτηρισμό του εργαστηρίου φυσικοθεραπείας ως
επαγγελματικό χώρο επικίνδυνο για την δημόσια υγεία και αίτημα
τροποποίησης του Π.Δ 59/2018. Κατάθεση αιτήματος τροποποίησης του Π.Δ.
59/2018 και ορισμού συνάντησης με το Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ
4.4.2019
Επιστολή προς τα Περιφερειακά Τμήματα του Π.Σ.Φ. για αποστολή οικονομικών
απολογισμών και εκθέσεων εξελεγκτικών επιτροπών.
Ενημέρωση των Περιφερειακών Τμημάτων του Π.Σ.Φ. για νέα διοικητική
διαδικασία καταχώρησης ψηφιοποιημένων αρχείων μέλους για ολοκλήρωση της
διαδικασίας νέας εγγραφής.
Αίτημα προς το Δήμο Καλλιθέας για διάθεση αίθουσας για τη διεξαγωγή του
πιστοποιημένου προγράμματος «Αθλητικός Φυσικοθεραπευτής- Ειδικός
Άσκησης».
Επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κο Ανδρέα Νεφελούδη για ενημέρωση για θέματα
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας που απασχολούν τον κλάδο των
φυσικοθεραπευτών.
Επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κο Ανδρέα Νεφελούδη σχετικά με την εξαίρεση του
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επαγγέλματος του Φυσικοθεραπευτή από την λίστα των βαρέων και
ανθυγιεινών επαγγελμάτων.
Επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κο Ανδρέα Νεφελούδη σχετικά με την εκτίμηση
επαγγελματικού κινδύνου (risk assessment) και αναλυτική περιγραφή
καθηκόντων (job description) του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή.
5.4.2019
Έγγραφο προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ (Πληροφορικής και
Σχεδιασμού Συστημάτων/Υπηρεσιών) σχετικά με την αδυναμία καταχώρησης
παραπεμπτικών/γνωματεύσεων
φυσικοθεραπείας
λόγω
ασφαλιστικής
ικανότητας ασφαλισμένων.
8.4.2019
Αίτημα ορισμού άμεσης συνάντησης με τον Υπουργό Υγείας, κο Ανδρέα Ξανθό
σχετικά με την αναγνώριση των γυμναστών ως επάγγελμα υγείας.
Κατεπείγον έγγραφο προς τα συναρμόδια Υπουργεία Παιδείας και Υγείας, στα
μέλη της Διυπουργικής Επιτροπής Παιδείας- Υγείας και στις Κοινοβουλευτικές
Ομάδες σχετικά με τις άκρως επικίνδυνες προτεινόμενες ρυθμίσεις του
Υπουργείου Παιδείας στο υπό κατάθεση πολυνομοσχέδιο για την σύνθεση των
σχολών επιστημών υγείας και για τις αναγνωρίσεις επαγγελματικών προσόντων
βάσει της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ.
Βεβαιώσεις για πειθαρχικό αδίκημα
Διαβιβαστικό έγγραφο προς Π.Τ. Αττικής σχετικά με αίτηση εγγραφής του
Παναγίδη Μάριου.
Διαβιβαστικό έγγραφο προς Π.Τ. Αττικής σχετικά με αίτηση εγγραφής του
Μήλλα Δημητρίου.
Διαβιβαστικό έγγραφο προς Π.Τ. Σερρών σχετικά με αίτηση εγγραφής της
Γεωργουλα Καλλιόπης.
Διαβιβαστικό έγγραφο προς Π.Τ. Ηρακλείου-Λασιθίου σχετικά με αίτηση
εγγραφής του Αντωναράκη Φωτιου.
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9.4.2019
Ενημερωτικό έγγραφο προς τους Προέδρους και το Ακαδημαϊκό Προσωπικό
των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας
σχετικά με το πολυνομοσχέδιο για την εκπαίδευση.
Έγγραφο προς την Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για παρέμβαση
για τις διατάξεις του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας, με τίτλο
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»
11.4.2019
Πρόσκληση των Προέδρων και του Ακαδημαϊκού προσωπικού των Τμημάτων
Φυσικοθεραπείας των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για συμμετοχή στη
συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου την Κυριακή 14 Απριλίου
2019, με θέμα τις συντονισμένες δράσεις σε σχέση με τις προτεινόμενες
ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας.
Αίτημα ορισμού συνάντησης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για ζητήματα που
απασχολούν τον κλάδο των φυσικοθεραπευτών.
Βεβαιώσεις για πειθαρχικό αδίκημα
12.4.2019
Ενημερωτική επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου
Εσωτερικών, κο Κώστα Πουλάκη για ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο των
φυσικοθεραπευτών (επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, πρόγραμμα
“Βοήθεια στο σπίτι”, προδιαγραφές εργαστηρίων φυσικοθεραπείας των ΚΑΠΗ).
Επιστολή προς το Τμήμα Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου
Τομέα Αττικής σχετικά με τη δυνατότητα εγκατάστασης σάουνας σε εργαστήριο
φυσικοθεραπείας.
15.4.2019
Πρόταση του Π.Σ.Φ. προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
σχετικά με την ορθή εφαρμογή της αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας
επί των νομοθετικώς ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων.
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16.4.2019
Ευχαριστήρια επιστολή προς τον Παγκύπριο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών για
τη στήριξη του στις κινητοποιήσεις του Π.Σ.Φ. για την απόσυρση των
απαράδεκτων ρυθμίσεων του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας.
17.4.2019
Αίτημα προς ΠΟΕΔΗΝ για κάλυψη της στάσης εργασίας των εργαζομένων
φυσικοθεραπευτών στις δημόσιες δομές για την Πέμπτη 18 και την Παρασκευή
19 Απριλίου 2019.
Αίτημα προς ΠΟΕ-ΟΤΑ για κάλυψη της στάσης εργασίας των εργαζομένων
φυσικοθεραπευτών στις δημόσιες δομές για την Πέμπτη 18 και την Παρασκευή
19 Απριλίου 2019.
Αίτημα προς ΓΣΕΕ για κάλυψη της στάσης εργασίας των εργαζομένων
φυσικοθεραπευτών στις δημόσιες δομές για την Πέμπτη 18 και την Παρασκευή
19 Απριλίου 2019.
Ενημέρωση της Τροχαίας Αθηνών για κινητοποιήσεις του Π.Σ.Φ.
Αίτημα προς ΕΚΑ-Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθηνών για κάλυψη της στάσης
εργασίας στις δομές που απασχολούνται φυσικοθεραπευτές για την Πέμπτη 18
και την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019.
Ενημερωτική επιστολή προς τις ΥΠΕ της χώρας για τη στήριξη της απεργίας των
φυσικοθεραπευτών από την ΠΟΕΔΗΝ.
Ενημερωτική επιστολή προς ΚΕΔΕ- Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας για τη
στήριξη της απεργίας των φυσικοθεραπευτών από την ΠΟΕ- ΟΤΑ.
Πρόσκληση προς τον Πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ για παρουσία στη συγκέντρωση
διαμαρτυρίας του Π.Σ.Φ. στο Καλλιμάρμαρο.
Εισήγηση του Π.Σ.Φ. προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Μορφωτικών
Υποθέσεων του Π.Σ.Φ. για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
Επιστολή προς το ΚΕ.Σ.Υ. για τον ορισμό του τακτικού και αναπληρωματικού
εκπροσώπου του Π.Σ.Φ.
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18.4.2019
Ανακατανομή ορίου πιστωτικής κάρτας του Π.Σ.Φ. στην Τράπεζα Πειραιώς.
Διαβιβαστικό έγγραφο προς το Π. Τ. Ηρακλείου & Λασιθίου σχετικά με την
αίτηση εγγραφής του Κοπιδάκη Νικολάου.
19.4.2019
Επιλογή έκτακτου προσωπικού του Π.Σ.Φ. από ICAP Outsourcing Solutions.
Απάντηση στο Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου του Δήμου Αθηναίων για
τον έλεγχο γνησιότητας βεβαίωσης.
Επιστολή προς Τράπεζα Πειραιώς για ακύρωση πιστωτικής κάρτας Π.Σ.Φ.
Βεβαιώσεις για πειθαρχικό αδίκημα
Έγγραφο προς το Τμήμα Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας
σχετικά με την επικαιροποίηση των δικαιολογητικών των βεβαιώσεων
λειτουργίας εργαστηρίων φυσικοθεραπείας.
Βεβαιώσεις για πειθαρχικό αδίκημα
22.4.2019
Κατάθεση προτάσεων του Π.Σ.Φ. προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων για τις ρυθμίσεις του άρθρου 98 του νομοσχεδίου «Συνέργειες
Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά
σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».
30.4.2019
Ευχαριστήρια επιστολή στον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, κο Ανδρέα Μιχαηλίδη για την
υποστήριξή σας και την κατάθεση τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την υποχρεωτική
εγγραφή των αποφοίτων Τμημάτων Φυσικοθεραπείας ΑΕΙ ως μέλη του ΠΣΦ.
Ευχαριστήρια επιστολή στον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, κο Αθανάσιο Παπαδόπουλου για
την υποστήριξή σας και την κατάθεση τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την υποχρεωτική
εγγραφή των αποφοίτων Τμημάτων Φυσικοθεραπείας ΑΕΙ ως μέλη του ΠΣΦ.
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Ευχαριστήρια επιστολή στον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, κο Κωνσταντίνο Παυλίδη για
την υποστήριξή σας και την κατάθεση τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την υποχρεωτική
εγγραφή των αποφοίτων Τμημάτων Φυσικοθεραπείας ΑΕΙ ως μέλη του ΠΣΦ.
Ευχαριστήρια επιστολή στην βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, κα Ιωαννέτα Καββαδία για την
υποστήριξή σας και την κατάθεση τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την υποχρεωτική
εγγραφή των αποφοίτων Τμημάτων Φυσικοθεραπείας ΑΕΙ ως μέλη του ΠΣΦ.
Ευχαριστήρια επιστολή στην βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, κα Ευφροσύνη Καρασαρλίδου
για την υποστήριξή σας και την κατάθεση τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την υποχρεωτική
εγγραφή των αποφοίτων Τμημάτων Φυσικοθεραπείας ΑΕΙ ως μέλη του ΠΣΦ.
Ευχαριστήρια επιστολή στην βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, κα Ελένη Σταματάκη για την
υποστήριξή σας και την κατάθεση τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την υποχρεωτική
εγγραφή των αποφοίτων Τμημάτων Φυσικοθεραπείας ΑΕΙ ως μέλη του ΠΣΦ.

Μάιος
2.5.2019
Ενημέρωση του Π.Τ. Ηρακλείου και Λασιθίου για την απόφαση του Γενικού
Επιθεωρητή της ΥΠΕΔΥΦΚΑ για χρηματικό πρόστιμο και οριστική διακοπή της
σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ
3.5.2019
Αίτημα ορισμού συνάντησης με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, κο Βασίλειο
Πλαγιανάκο.
8.5.2019
Βεβαίωση μέλους Επιτροπής Αξιολόγησης Ελεύθερων και Αναρτημένων
Ανακοινώσεων στο 28ο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας.
Επιστολή ενημέρωσης των αρμόδιων Διευθύνσεων του ΕΟΠΥΥ (γραφείο
Προέδρου, γραφείο Αντιπροέδρου, Διεύθυνση Πληροφορικής, Τμήμα
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Επιχειρησιακού Σχεδιασμού) σχετικά με τα ζητήματα της πιστοποίησης των
φυσικοθεραπευτών- παρόχων συνεδριών φυσικοθεραπείας σε δικαιούχους του
άρθρου 45 του ΕΚΠΥ (ειδικές θεραπείες).
9.5.2019
Ενημερωτική επιστολή προς τα Επιστημονικά Τμήματα του Π.Σ.Φ. για την
εύρυθμη λειτουργία τους.
Βεβαιώσεις για πειθαρχικό αδίκημα
17.5.2019
Συγχαρητήρια επιστολή προς την Δρ Άννα Χρηστάκου για την εκλογή σας ως
μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας
Καρδιοαναπνευστικής
Φυσικοθεραπείας
(Executive
Committee
του
International Confederation of Cardiorespiratory Physical Therapists - ICCrPT).
20.5.2019
Χορήγηση αποτελεσμάτων εκλογών Π.Σ.Φ. 2018 στον κο Κούτρα Γεώργιο για
τα όργανα της Κεντρικής Διοίκησης του Π.Σ.Φ. και τα όργανα του
Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλονίκης, Κιλκίς & Χαλκιδικής.
Χορήγηση βεβαίωσης προς κα Καριοφύλλη Δήμητρα για μη συμμετοχή σε
εκλογές του Π.Σ.Φ. 2018 ως υποψήφια ή ψηφοφόρος.
Επιστολή προς την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & ΑυτοδιοίκησηςΕ.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος- Κ.Ε.Δ.Ε. για τη μη
δυνατότητα υποβολής αιτήσεων των μελών του Π.Σ.Φ. στους παιδικούς
σταθμούς λόγω καθυστέρησης του ΕΟΠΥΥ.
21.5.2019
Διαβιβαστικό ενημερωτικών φυλλαδίων Π.Σ.Φ. στο πλαίσιο του προγράμματος
ΗΠΙΟΝΗ προς το Υπουργείο Υγείας.
Έγγραφο προς τον ΕΟΠΥΥ σχετικά με την καθυστέρηση υποβολής φορολογικών
δηλώσεων λόγω καθυστέρησης έκδοσης του claw back.
Κλήση της Κεντρικής Εξελεγκτικής Επιτροπής του Π.Σ.Φ. για συνεδρίαση.
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Κοινοποίηση της απόφασης του Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. για έναρξη κινητοποιήσεων,
ενάντια στα μνημονιακά μέτρα των αυτόματων επιστροφών rebate και
clawback.
Βεβαιώσεις για πειθαρχικό αδίκημα
23.5.2019
Απάντηση σε ερώτημα της ΠΕ.ΔΙ. Ανατολικής Αθήνας για στοιχεία σύμβασης
μέλους.
24.5.2019
Έγγραφο προς τον Διοικητή της 4ης ΥΠΕ σχετικά με την έλλειψη ελεγκτών
ιατρών στο Κ.Υ. Ορεστιάδας.
Επιστολή στο UK NARIC για απόφοιτους μεταλυκειακής εκπαίδευσης.
Επιστολή στην WCPT- World Confederation for Physical Therapy για
απόφοιτους μεταλυκειακής εκπαίδευσης.
Επιστολή στην ER- WCPT (European Region- World Confederation for Physical
Therapy) για απόφοιτους μεταλυκειακής εκπαίδευσης.
27.5.2019
Επιστολή για μη αποδεκτό τίτλο εργαστηρίου φυσικοθεραπείας
Επιστολή για τροποποίηση σε επωνυμία εργαστηρίου φυσικοθεραπείας
Πρόσκληση ενδιαφέροντος προς εταιρείες προϊόντων φυσικοθεραπείας και
λοιπών δραστηριοτήτων για χορηγία στα πλαίσια διεξαγωγής του
πιστοποιημένου προγράμματος “Αθλητικός Φυσικοθεραπευτής- Ειδικός
Άσκησης”.
Βεβαιώσεις για πειθαρχικό αδίκημα.
28.5.2019
Ατζέντα συνάντησης με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, κο Βασίλειο Πλαγιανάκο.
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29.5.2019
Διαβιβαστικό έγγραφο προς Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία για πληροφορίες
για τη στρογγυλή τράπεζα του ΕΤΚΑΦΑ.
Διαβιβαστικό έγγραφο αιτήματος χορηγίας από ΕΤΚΑΦΑ.
Συγχαρητήρια επιστολή στον κο Μαυρίδη Βασίλειο για την εκλογή του ως
Δήμαρχος Ορεστιάδας.
Συγχαρητήρια επιστολή στον κο Κωβαίο Μάρκο για την εκλογή του ως
Δήμαρχος Πάρου.
30.5.2019
Αίτημα ορισμού συνάντησης με τον Πρύτανη και τον Αντιπρύτανη του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Ενημέρωση των μελών του Κεντιρκού Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Σ.Φ. για
τον προγραμματισμών των συνεδριάσεων για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο
2019.
Ενημέρωση ΕΟΠΥΥ για την πιστοποίηση των φυσικοθεραπευτών ειδικής
αγωγής.
31.5.2019
Έγγραφο προς τον Υπουργό Υγείας, κο Ανδρέα Ξανθό, τον Αναπληρωτή
Υπουργό Υγείας, κο Παύλο Πολάκη και τους βουλευτές για την Καταβολή του
επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους Φυσικοθεραπευτές.
Βεβαιώσεις για πειθαρχικό αδίκημα.

Ιούνιος
3.6.2019
Έγγραφο προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβούλιου Αναγνώρισης
Επαγγελματικών Προσόντων σχετικά με την περίπτωση εξέτασης
επαγγελματικών προσόντων οστεοπαθητικού.
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Έγγραφο προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβούλιου Αναγνώρισης
Επαγγελματικών Προσόντων σχετικά με την εξέταση αιτήσεων αναγνώρισης
επαγγελματικών προσόντων φυσικοθεραπευτή κατόχων τίτλων που
απονέμονται από τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης.
5.6.2019
Αίτημα ορισμού συνάντησης λόγω επικείμενης προειδοποιητικής αναστολής
εκτέλεσης γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας σε ασφαλισμένους ΕΟΠΥΥ.
6.6.2019
Έγγραφο προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την
Πιστοποίηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και
την πρόβλεψη εκπροσώπων των αντίστοιχων επιστημονικών και
επαγγελματικών συλλόγων ως αξιολογητές των προγραμμάτων.
Ενημερωτική επιστολή στο Περιφερειακό Τμήμα Καβάλας για την αίτηση
εγγραφής του κου Παπαντωνίου Δωρόθεου.
8.6.2019
Ενημέρωση των Περιφερειακών Τμημάτων του Π.Σ.Φ. για την απόφαση του
Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Σ.Φ για αναστολή συλλογικής
σύμβασης από την Δευτέρα 10 Ιουνίου έως την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019.
Ενημέρωση του ΕΟΠΥΥ για την απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού
Συμβουλίου του Π.Σ.Φ για αναστολή συλλογικής σύμβασης από την Δευτέρα 10
Ιουνίου έως την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019.
Ενημέρωση των Κοινοβουλευτικών Ομάδων για την απόφαση του Κεντρικού
Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Σ.Φ. για αναστολή συλλογικής σύμβασης από την
Δευτέρα 10 Ιουνίου έως την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019.
11.6.2019
Ερώτημα προς το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με την υποχρέωση σύστασης
επιτροπής για αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων από τον Π.Σ.Φ.
Βεβαιώσεις για πειθαρχικό αδίκημα.
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12.6.2019
Ενημέρωση Περιφερειακών Τμημάτων του Π.Σ.Φ., Αντιπροσώπων Γ.Σ.Α. για το
πρόγραμμα της Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων 2019 του Πανελλήνιου
Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, 21-22-23 Ιουνίου 2019, Λάρισα.
13.6.2019
Έγγραφο προς τον ΕΟΠΥΥ σχετικά με την ενίσχυση του προϋπολογισμού του
ΕΟΠΥΥ, των παρόχων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την ενίσχυση του
κωδικού –φυσικοθεραπείας για το 2019
18.6.2019
Ερώτημα προς το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σχετικά με την υποχρέωση
σύστασης επιτροπής για αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και αίτημα
ορισμού συνάντησης με σκοπό τη συνεργασία και τη χάραξη κοινής γραμμής για
την αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν.
Ερώτημα προς το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας σχετικά με την υποχρέωση
σύστασης επιτροπής για αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και αίτημα
ορισμού συνάντησης με σκοπό τη συνεργασία και τη χάραξη κοινής γραμμής για
την αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν.
Ερώτημα προς την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας σχετικά με την υποχρέωση
σύστασης επιτροπής για αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και αίτημα
ορισμού συνάντησης με σκοπό τη συνεργασία και τη χάραξη κοινής γραμμής για
την αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν.
Ερώτημα προς τον Σύλλογο Ελλήνων Εργοθεραπευτών σχετικά με την
υποχρέωση σύστασης επιτροπής για αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων
και αίτημα ορισμού συνάντησης με σκοπό τη συνεργασία και τη χάραξη κοινής
γραμμής για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν.
Ερώτημα προς τον Σύλλογο Επιστημόνων Μαιών- Μαιευτών Αθήνας σχετικά με
την υποχρέωση σύστασης επιτροπής για αναγνώριση επαγγελματικών
προσόντων και αίτημα ορισμού συνάντησης με σκοπό τη συνεργασία και τη
χάραξη κοινής γραμμής για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν.
Ενημέρωση προς κα Πέττα Γεωργία για τη θεραπευτική άσκηση.
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Ενημέρωση μελών Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων για την έκθεση
πεπραγμένων του έτους 2018.
21.6.2019
Πρόσκληση Dr Moffat για παρουσία στο 29ο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας.
25.6.2019
Έγγραφο προς τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ και τον Υπουργό Υγείας για την αλλαγή
του τρόπου υπολογισμού του claw back και την εφαρμογή μέτρων ελέγχου
εκτέλεσης γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας.

Ιούλιος
2.7.2019
Ενημερωτική επιστολή προς τα Περιφερειακά Τμήματα του Π.Σ.Φ. για τη
θεματολογία της Παγκόσμιας Ημέρας Φυσικοθεραπείας 2019.
Ενημερωτική επιστολή προς τα Περιφερειακά Τμήματα του Π.Σ.Φ. για τη
δυνατότητα πρακτικής άσκησης των σπουδαστών κολεγίων.
4.7.2019
Πρόσκληση μελών του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου στη συνεδρίαση το
Σάββατο 13 Ιουλίου 2019 και την Κυριακή 14 Ιουλίου 2019.
Ενημερωτική επιστολή προς τα Περιφερειακά Τμήματα του Π.Σ.Φ. για τη
θεματολογία της Παγκόσμιας Ημέρας Φυσικοθεραπείας 2019.
5.7.2019
Έγγραφο προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του
Γηροκομείου Σερρών σχετικά με την απασχόληση βοηθού φυσικοθεραπευτή.
Βεβαίωση διδακτικής πείρας στον Τάτσιο Πέτρο.
Βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίων OMT-Greece.
Απάντηση σε έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης ΄Ε
Πειραιά για τιμοκατάλογο υπηρεσιών φυσικοθεραπείας.
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Αποστολή ενημερωτικού υλικού στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για τη
λειτουργία του τμήματος φυσικοθεραπείας.
Απάντηση σε έλεγχο γνησιότητας βεβαίωσης.
8.7.2019
Ευχαριστήρια επιστολή προς τον δήμο Καλλιθέας για παραχώρηση αίθουσας για
την διοργάνωση των σεμιναρίων στα πλαίσια του Πιστοποιημένου
Προγράμματος «Αθλητικός Φυσικοθεραπευτής- Ειδικός Άσκησης».
Ευχαριστήρια επιστολή προς το ξενοδοχείο Divani Palace Larissa.
Απάντηση σε επιστολή της ταμίας του Π.Τ. Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και Χαλκιδικής
σχετικά με την αμφισβήτηση της νομιμότητας της είσπραξης των συνδρομών
μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ.
9.7.2019
Πρόσκληση Δρ Γεωργούδη Γεώργιο για παρουσία σε συνεδρίαση του Κ.Δ.Σ.
10.7.2019
Έγγραφο προς τον Διοικητή της 4ης ΥΠΕ και τον Διοικητή του Γ.Ν. Σερρών για
τη λειτουργία του τμήματος φυσικοθεραπείας παιδιατρικών περιστατικών.
11.7.2019
Επιστολή προς την Εκτελεστική Επιτρόπή της IOPTMH για τη διογράνωση του
9ου Διεθνούς Συνεδρίου για τη Ψυχική Υγεία στην Αθήνα το 2022.
12.7.2019
Συγχαρητήρια επιστολή ανάληψης καθηκόντων στον νέο Υπουργό Υγείας, κο
Βασίλειο Κικίλια και κατάθεση αιτήματος ορισμού συνάντησης.
Συγχαρητήρια επιστολή ανάληψης καθηκόντων στον νέο Υφυπουργό Υγείας, κο
Βασίλειο Κοντοζαμάνη.
Διαβιβαστικό έγγραφο προς Π.Τ. Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας και Γρεβενών
σχετικά με την αίτηση εγγραφής της Ιγνατιάδου Σοφίας.
Διαβιβαστικό έγγραφο προς Π.Τ. Αττικής σχετικά με την αίτηση εγγραφής του
Ποντικα Δημητρίου.
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Βεβαιώσεις για πειθαρχικό αδίκημα.
Πρόσκληση Δρ Γεωργούδη Γεώργιο για παρουσία σε συνεδρίαση του Κ.Δ.Σ.
Απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης Κ.Δ.Σ. για την προκήρυξη προσωπικού
Π.Σ.Φ.
Έγγραφο προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη
Κεραμέως σχετικά με την ίδρυση νέων Τμημάτων Φυσικοθεραπείας και την
υπερπληθώρα αποφοίτων και άλλα θέματα.

15.7.2019
Αίτημα εκπροσώπησης του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών στο Δ.Σ
του ΕΟΠΥΥ προς τον Υπουργό Υγείας.
Κατάθεση πρότασης του Π.Σ.Φ. για πρόβλεψη παρουσίας φυσικοθεραπευτή
στην στελέχωση των διαβητολογικών κέντρων των Δημόσιων Νοσοκομείων.
16.7.2019
Κοινοποίησης απόφασης του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου προς την
ΕΛΕΠΑΠ Αθηνών σχετικά με τη δυνατότητα προσχώρησης στη συλλογική
σύμβαση ΠΣΦ-ΕΟΠΥΥ.
Αίτημα προς την Τράπεζα Πειραιώς για εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας του
συστήματος ΔΙΑΣ για την κατάθεση συνδρομών των μελών του Π.Σ.Φ.
17.7.2019
Ενημέρωση των Περιφερειακών Τμημάτων του Π.Σ.Φ. για τον εορτασμό της
Παγκόσμιας Ημέρας Φυσικοθεραπείας και της Ημέρας Μυοσκελετικής Υγείας Σεπτέμβριος 2019.
18.7.2019
Ενημέρωση Περιφερειακών Τμημάτων του Π.Σ.Φ. και των αντιπροσώπων της
Γ.Σ.Α. για την πραγματοποίηση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Αντιπροσώπων, 12 & 13 Οκτωβρίου 2019, Αθήνα.
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Απάντηση σε Επιστημονικό Τμήμα Καρδιοαγγειακής και Αναπνευστικής
Φυσικοθεραπείας- Αποκατάστασης του Π.Σ.Φ. για τη μετάφραση άρθρου.
Βεβαιώσεις για πειθαρχικό αδίκημα.
19.7.2019
Αίτημα ορισμού συνάντησης με τον Υπουργό Υγείας για τις ελλείψεις των
φυσικοθεραπευτών στον τομέα της υγείας.
22.7.2019
Διαβιβαστικό έγγραφο προς Π.Τ. Αχαΐας και Ηλείας σχετικά με την αίτηση
εγγραφής του Μιχαλόπουλου Νικόλαος.
Διαβιβαστικό έγγραφο προς Π.Τ. Αττικής σχετικά με την αίτηση εγγραφής του
Καραλιώτας Χαρίλαος.
Έγγραφο προς ΔΟΑΤΑΠ για έλεγχο γνησιότητας αναγνώρισης τίτλου σπουδών
από Ι.Τ.Ε.
23.7.2019
Πρόσκληση των μελών του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου στη συνεδρίαση
του Κ.Δ.Σ. το Σάββατο 31 Αυγούστου και την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019.
Διαβιβαστικό έγγραφου του Επιστημονικού Τμήματος “Φυσικοθεραπεία στη
Ψυχική Υγεία” στους Προέδρους των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας των
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
Ενημερωτική επιστολή προς τα Επιστημονικά Τμήματα του Π.Σ.Φ. για τον
προγραμματισμό εκδηλώσεων.
24.7.2019
Συγχαρητήρια επιστολή ανάληψης καθηκόντων στην νέα Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως.
Συγχαρητήρια επιστολή ανάληψης καθηκόντων στην νέα Υφυπουργό Παιδείας
και Θρησκευμάτων, κα Σοφία Ζαχαράκη και κατάθεση αιτήματος ορισμού
συνάντησης.
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Συγχαρητήρια επιστολή ανάληψης καθηκόντων στον νέο Υφυπουργό Παιδείας
και Θρησκευμάτων, κο Βασίλη Διγαλάκη και κατάθεση αιτήματος ορισμού
συνάντησης.
Συγχαρητήρια επιστολή ανάληψης καθηκόντων στον Πρόεδρο Διαρκούς
Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, κο Βασίλειο Οικονόμου.
Συγχαρητήρια επιστολή ανάληψης καθηκόντων στον Αντιπρόεδρο Διαρκούς
Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, κο Κωνσταντίνο Βλάσση.
Συγχαρητήρια επιστολή ανάληψης καθηκόντων στον Γραμματεά Διαρκούς
Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, κο Ιάσων Φωτήλα.
Έγγραφο προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και στον Γενικό
Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σχετικά με την πληρωμή
εκπαιδευτικών ΔΙΕΚ.
Αίτημα ορισμού συνάντησης με την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή Ένωσης
Ασθενών Ελλάδας.
25.7.2019
Αίτημα για την έγκριση κοινωνικού μηνύματος στο Εθνικό Συμβούλιο
Ραδιοτηλεόρασης.
Βεβαιώσεις για πειθαρχικό αδίκημα.
Έγγραφο προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο
Υγείας σχετικά με την ισοτίμηση και αντιστοίχηση πτυχίων μετά την
Πανεπιστημιοποίηση.
Έγγραφο προς τους Προέδρους Τμημάτων Φυσικοθεραπείας των
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για την ενσωμάτωση της θεραπευτικής άσκησης στα
προπτυχιακά προγράμματα των τμημάτων φυσικοθεραπείας.
Ενημέρωση προς τα Περιφερειακά Τμήματα του Π.Σ.Φ. για ενέργειες ανάδειξης
του ρόλου του φυσικοθεραπευτή στη θεραπευτική άσκηση.
Βεβαιώσεις για πειθαρχικό αδίκημα.
Κατάθεση αιτήματος ορισμού συνάντησης με την Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως.
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26.7.2019
Ενημέρωση προς τα Επιστημονικά Τμήματα του Π.Σ.Φ. για ενέργειες ανάδειξης
του ρόλου του φυσικοθεραπευτή στη θεραπευτική άσκηση.
Αίτημα προς το Υπουργείο Υγείας και Παιδείας για την παρουσία εκπροσώπου
της Αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας στη σύνθεση της επιτροπής
αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων.
Σύσταση επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών των αιτήσεων πιστοποίησης
ειδικής αγωγής.
Βεβαιώσεις για πειθαρχικό αδίκημα.
29.7.2019
Ενημερωτικό έγγραφο προς το Υπουργείο Υγείας σχετικά με τα ζητήματα που
απασχολούν τον κλάδο των Φυσικοθεραπευτών.
Βεβαιώσεις για πειθαρχικό αδίκημα.
31.7.2019
Έγγραφο προς το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Οικονομικών για την
καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους
Φυσικοθεραπευτές των Δημοσίων Δομών Υγείας
Πρόταση Π.Σ.Φ. για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης προς το Υπουργείο
Υγείας.
Κατάθεση αιτιολογικής έκθεσης προς το Υπουργείο Υγείας για τροποποίηση
των διατάξεων του Ν. 3599/2007.
Έγγραφο προς το Υπουργείο Υγείας σχετικά με τις εκκρεμότητες έκδοσης
Υπουργικής Απόφασης επιτρεπτών ορίων ΕΟΠΥΥ.

Αύγουστος
1.8.2019
Απάντηση σε αίτημα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου για
επιβεβαίωση γνησιότητας δικαιολογητικού.
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2.8.2019
Αίτημα στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για παραχώρηση αμφιθεάτρου.
Συγχαρητήρια επιστολή και αίτημα ορισμού συνάντησης με τον Γενικό
Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, κο
Γιώργο Σταμάτη.
Έγγραφο προς τον Υπουργό Εσωτερικών, κο Παναγιώτη Θεοδωρικάκο και τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κο Ιωάννη Βρούτση για
προσλήψεις φυσικοθεραπευτών στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»
5.8.2019
Έγγραφο προς το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για την αξιοποίηση των
υπαρχόντων προγραμμάτων σπουδών των εν λειτουργία τμημάτων
φυσικοθεραπείας.
6.8.2019
Επιστολή προς την Τράπεζα Πειραιώς σχετικά με το σύστημα ΔΙΑΣ και την
κατάθεση συνδρομών μελών του Π.Σ.Φ.
Βεβαιώσεις για πειθαρχικό αδίκημα.
8.8.2019
Έγγραφο προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κο Κωστή
Χατζηδάκη σχετικά με τον χαρακτηρισμό του εργαστηρίου φυσικοθεραπείας ως
επαγγελματικό χώρο επικίνδυνο για την δημόσια υγεία και αίτημα
τροποποίησης του Π.Δ 59/2018.
9.8.2019
Χορήγηση βεβαίωσης στην κα Γκουτσίδου Παρασκευή ως μέλος του
Επιστημονικού
Τμήματος
Καρδιαγγειακής
και
Αναπνευστικής
Φυσικοθεραπείας-Αποκατάστασης (Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α.) του Πανελλήνιου Συλλόγου
Φυσικοθεραπευτών.
Βεβαιώσεις για πειθαρχικό αδίκημα.
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21.8.2019
Ενημερωτική επιστολή προς εταιρείες προϊόντων φυσικοθεραπείας και λοιπών
δραστηριοτήτων για την πραγματοποίηση του 29ου Ετήσιου Πανελλήνιου
Επιστημονικού Συνεδρίου Φυσικοθεραπείας.
22.8.2019
Συγχαρητήρια επιστολή και αίτημα ορισμού συνάντησης με την Αντιπρόεδρο
του ΕΟΠΥΥ, κα Θεανώ Καρποδίνη.
Απάντηση σε ερώτημα του Τμήματος Συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ για εξειδικευμένα
κέντρα φυσικοθεραπείας.
26.8.2019
Έγγραφο προς το Υπουργείο Υγείας σχετικά με την υποχρέωση ασφάλισης
επαγγελματικής ευθύνης των μελών μας.
Επιστολή γενικών πληροφοριών διαμονής και εκδήλωσης ενδιαφέροντος
συμμετοχής στα μέλη της Γ.Σ.Α. και τα Περιφερειακά Τμήματα.
27.8.2019
Επιστολή προς το European Network of Physiotherapy in Higher Education για
την εγγραφή Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που δεν ανήκουν στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση ως μέλη της ENPHE.
28.8.2019
Αίτημα εθιμοτυπικής επίσκεψης γνωριμίας στην Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως.
Αίτημα ορισμού συνάντησηςμε τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, κο Γιώργο
Μαυρωτά.
Αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη και στη Διεύθυνση Προστασίας
Καταναλωτή του Υπουργείου Αναάπτυξης και Επενδύσεων για διαφημίσεις από
ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. που παραπλανούν το κοινό για την παροχή σπουδών
φυσικοθεραπείας.
Θεματολογία συνάντησης με την Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα
Σοφία Ζαχαράκη.

107

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Βεβαιώσεις για πειθαρχικό αδίκημα.
30.8.2019
Θεματολογία συνάντησης με την Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, κα Θεανώ
Καρποδίνη.

Σεπτέμβριος
2.9.2019
Διαβιβαστικό εγγράφου προς τα Περιφερειακά Τμήματα του Π.Σ.Φ. του
Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής του 29ου Συνεδρίου Φυσικοθεραπείας,
σχετικά με τη δυνατότητα συνεδρίασης δικτύωσης (networking) των
Επιστημονικών Τμημάτων στα πλαίσια διεξαγωγής του Συνεδρίου.
Ευχαριστήρια επιστολή προς τον Πρόεδρο της Ολομέλειας Εθνικού Συμβουλίου
Ραδιοτηλεόρασης, κο Αθανάσιο Κουτρομάνο.
Πρόσκληση μελών του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου για τη συνεδρίαση το
Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2019.
3.9.2019
Έγγραφο προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά τα
προβλήματα που προκύπτουν από την ίδρυση νέων τμημάτων φυσικοθεραπείας
και αίτημα ορισμού συνάντησης.
Επιστολή στην υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων 84ης Διεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης, για τη μη πρόσκληση του Π.Σ.Φ. στην τελετή εγκαινίων.
Βεβαιώσεις για πειθαρχικό αδίκημα.
4.9.2019
Ενημέρωση Περιφερειακών Τμημάτων του Π.Σ.Φ. για την εργαλειοθήκη της
Παγκόσμιας Ημέρας Φυσικοθεραπείας και Ημέρας Μυοσκελετικής Υγείας 2019.
5.9.2019
Έγγραφο προς τον Γενικό Γραμματεά Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης για τις θέσεις του Πανελλήνιου Συλλόγου
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Φυσικοθεραπευτών σε σχέση με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων
των Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (κολλέγια).
6.9.2019
Έγγραφο προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την κ άλυψη
θέσεων Αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Ε. 28Φυσικοθεραπείας).
Έγγραφο προς την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία σχετικά με την οικονομική
διευκόλυνση τόσο των συμμετεχόντων στην Φυσικοθεραπευτική Στρογγυλή
Τράπεζα
(ομιλητών-προεδρείου)
όσο
και
όσων
συναδέλφων
φυσικοθεραπευτών θα έρθουν να την παρακολουθήσουν.
Βεβαιώσεις για πειθαρχικό αδίκημα.
10.9.2019
Έγγραφο προς τον ΕΟΠΥΥ σχετικά με την εκκρεμότητα έκδοσης διευκρινιστικής
εγκυκλίου επί της οδηγίας υπ’ αρ. ΔΒ3Α/Φ115/13/οικ.26133/10-7-2019 που
αφορά τους πιστοποιημένους φυσικοθεραπευτές ειδικής αγωγής.
Επιστολή προς τις εταιρείες προϊόντων φυσικοθεραπείας και λοιπών
δραστηριοτήτων για εκδήλωση ενδιαφέροντος για διαφημιστική καταχώρηση
στο ετήσιο ημερολόγιο του Π.Σ.Φ.
11.9.2019
Αίτημα ορισμού συνάντησης με τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας,
Πρόληψης και Εθελοντισμού, κο Παναγιώτη Πρεζεράκο.
Αίτημα ορισμού συνάντησης με τον Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, κο
Ιωάννη Κωτσιόπουλο.
Αίτημα ορισμού συνάντησης με τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Καταπολέμησης της Φτώχειας, κο Γιώργο Σταμάτη.
12.9.2019
Αίτημα ορισμού συνάντησης με την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα
Νίκη Κεραμέως.
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Αίτημα ορισμού συνάντησης με τον Υφυπουργό Υγείας, κο Βασίλειο
Κοντοζαμάνη.
Αίτημα ορισμού συνάντησης με τον Υπουργό Υγείας, κο Βασίλειο Κικίλια.
Αίτημα ορισμού συνάντησης με τον Υφυπουργό Οικονομικών, κο Απόστολο
Βεσυρόπουλο.
Αίτημα ορισμού συνάντησης με τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, κο
Ελευθέριο Αυγενάκη.
Αίτημα ορισμού συνάντησης με τον Διοικητή του ΟΑΕΔ, κο Σπύρο Πρωτοψάλτη.
Κατάθεση απόψεων του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών περί του
νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις αλλαγές
στη λειτουργία των Ανώτατων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ).
13.9.2019
Προτάσεις του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών στο Υπουργείο
Υγείας επί της εκκρεμούσας Κ.Υ.Α. καθορισμού του αριθμού των δόσεων για το
οφειλόμενο rebate & claw back των παρόχων του ΕΟΠΥΥ.
Αποστολή τελικού προγράμματος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Αντιπροσώπων, 12 & 13 Οκτωβρίου 2019 στα Περιφερειακά Τμήματα και τα
μέλη της Γ.Σ.Α.
Έγγραφο προς τον ΕΟΠΥΥ σχετικά με τις εκκρεμότητες των παραπεμπτικών
ειδικής αγωγής και την έκδοση διευκρινιστικών εγκυκλίων.
Βεβαιώσεις για πειθαρχικό αδίκημα.
17.9.2019
Έγγραφο προς τον ΕΟΠΥΥ αναφορικά με την προθεσμία θεώρησης
γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας και τις περικοπές των υποβολών στους
φυσικοθεραπευτές.
18.9.2019
Σύσταση επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) εκ των προβλεπομένων
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θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), Κλάδων / Ειδικοτήτων ΔΕ
Διοικητικού – Γραμματέων.
Σύσταση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων υποψηφίων για την πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) εκ των προβλεπομένων
θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), Κλάδων / Ειδικοτήτων ΔΕ
Διοικητικού – Γραμματέων.
19.9.2019
Ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας για την προκήρυξη του Π.Σ.Φ. για πρόσληψη
προσωπικού.
Έγγραφο προς το Τμήμα Δημοσιεύσεων της Εφημερίδας “Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ” για
δημοσίευση προκήρυξης
20.9.2019
Έγγραφο προς την Υγειονομική Επιτροπή Ελληνικής Ποδοσφαιρικής
Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.) σχετικά με την παροχή πρώτων βοηθειών από
φυσικοθεραπευτές σε αγώνες ποδοσφαίρου
23.9.2019
Διαβιβαστικό έγγραφο προς Π.Τ. Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και Χαλκιδικής σχετικά
με αίτηση εγγραφής της Μαυρίδου Μαγδαληνής.
24.9.2019
Παροχή εξουσιοδότησης στον Δικηγόρο Αλέξιο Παραρά για την εκπροσώπηση
του ΠΣΦ ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά Αναστασίου
Μάντζαρη του Δημητρίου
25.9.2019
Αποστολή επικαιροποιημένου καταλόγου παρόχων υπηρεσιών σε δικαιούχους
του Αρ. 45 (ειδική αγωγή) και αίτημα αποζημίωσης των παρεχόμενων
υπηρεσιών φυσικοθεραπείας προς τον ΕΟΠΥΥ.
Έγγραφο προς ΕΟΠΥΥ για τη δυνατότητα ανοίγματος υποβολής για κατάθεση
γνωματεύσεων δικαιούχων του αρ. 45 του ΕΚΠΥ (ειδική αγωγή) στους
πιστοποιημένους φυσιοθεραπευτές.
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Οκτώβριος
1.10.2019
Έγγραφο προς τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κο Δημήτριο
Οικονόμου σχετικά με τον χαρακτηρισμό του εργαστηρίου φυσικοθεραπείας ως
επαγγελματικό χώρο επικίνδυνο για την δημόσια υγεία και αίτημα
τροποποίησης του Π.Δ 59/2018.
Ενημέρωση των Επιστημονικών Τμημάτων του Π.Σ.Φ. για τις εκλογές των
Επιστημονικών Τμημάτων, Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019.
2.10.2019
Έγγραφο προς τον Ελληνικό Επιστημονικό Φορέα Εναλλακτικής Θεραπείας
Μάλαξης και Άσκησης (Ε.Ε.Φ.Ε.Θ.Μ.Α.), την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,
τους δήμους Κοζάνης, Σερβιών και Βελβεντού και στο Επιμελητήριο Κοζάνης
σχετικά με τη διοργάνωση του 1ου Διαβαλκανικού Φεστιβάλ Εναλλακτικών
Θεραπειών.
Κατάθεση αιτήματος στο Υπουργείο Υγείας για την χορήγηση αιγίδας στο 29ο
Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας.
3.10.2019
Διαβιβαστικό έγγραφο προς Π.Τ. Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας σχετικά με
αίτηση εγγραφής της Τασούλη Σοφίας.
Έγγραφο προς την INPA για αναγνώριση του Επιστημονικού Τμήματος
Νευρολογικής Φυσικοθεραπείας.
Βεβαιώσεις για πειθαρχικό αδίκημα.
4.10.2019
Χορηγία εκπαιδευτικού υλικού προς το ΕΚΑΒ.
Έγγραφο προς τον Υφυπουργό Οικονομικών, κο Απόστολο Βεσυρόπουλο για τα
ζητήματα που αφορούν τον κλάδο των φυσικοθεραπευτών.
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7.10.2019
Κατάθεση παρατηρήσεων προς την Ολομέλεια του Κεντρικού Συμβουλίου
Υγείας (ΚΕΣΥ) επί της εισήγησης: “Έκδοση Εσωτερικού Κανονισμού Κέντρων
Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚεΦΙΑπ)”.
Αίτημα προς τον Υφυπουργό Οικονομικών για την παραχώρηση ακινήτου για
την
εγκατάσταση
των
γραφείων
του
Πανελλήνιου
Συλλόγου
Φυσικοθεραπευτών».
Αίτημα προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κο Σπυρίδωνα-Άδωνι
Γεωργιάδη για επαναξιολόγηση της πρότασης του Π.Σ.Φ. για την πρόσκληση με
αρ. πρωτ. 5788/1873/Α3 21.09.2018» με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση
Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα (β΄ Κύκλος)».
Κατάθεση προτάσεων του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών προς το
Υπουργείο Παιδείας για την επικείμενη τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας
για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, των κέντρων μεταλυκειακής
εκπαίδευσης (ιδιωτικά κολλέγια).
Βεβαιώσεις για πειθαρχικό αδίκημα.
9.10.2019
Αίτημα προς το κανάλι OPEN BEYOND για χορηγό επικοινωνίας στο 29ο
Συνέδριο Φυσικοθεραπείας.
10.10.2019
Έγγραφο για τα ζητήματα των φυσικοθεραπευτών προς τον Γενικό Γραμματέα
Αθλητισμού, κο Μαυρωτά.
Έγγραφο προς τη Σύνοδο των Πρυτάνεων για την επικείμενη τροπολογία του
Υπουργείου Παιδείας για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, των
κέντρων μεταλυκειακής εκπαίδευσης (ιδιωτικά κολλέγια).
11.10.2019
Πρόσκληση των μελών του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου στη συνεδρίαση
το Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2019.
Βεβαιώσεις για πειθαρχικό αδίκημα.
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14.10.2019
Πρόσκληση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο 29ο Ετήσιο Πανελλήνιο
Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας προς τις εταιρείες προϊόντων
φυσικοθεραπείας και λοιπών δραστηριοτήτων
15.10.2019
Θεματολογία για συνάντηση του Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. με τον Υφυπουργό Υγείας, κο
Βασίλη Κοντοζαμάνη. (Τροποποίηση Ν. 3599/2007, Μητρώο Εργαστηρίων
Φυσικοθεραπείας, τροποποίηση του άρθρου 97 του Νόμου 4172/2013 για
ποινές αντιποίησης)
Ενημέρωση για θέσεις του Π.Σ.Φ. για άρθρο 169- Αναγνώριση Επαγγελματικών
Προσόντων προς τη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου και τη Διαρκή
Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων.
16.10.2019
Ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας για τις
θέσεις Π.Σ.Φ. για άρθρο 169- Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων.
Ενημέρωση του Τομέα Υγείας και του Τομέα Παιδείας ΣΥΡΙΖΑ για τις θέσεις
Π.Σ.Φ. για άρθρο 169- Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων.
Ενημέρωση του Τομέα Υγείας και του Τομέα Παιδείας ΚΚΕ για τις θέσεις Π.Σ.Φ.
για άρθρο 169- Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων.
Ενημέρωση του Τομέα Υγείας και του Τομέα Παιδείας ΚΙΝΑΛ για τις θέσεις
Π.Σ.Φ. για άρθρο 169- Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων.
Ενημέρωση του Τομέα Υγείας και του Τομέα Παιδείας ΜΕΡΑ 25 για τις θέσεις
Π.Σ.Φ. για άρθρο 169- Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων.
Αναφορά- Καταγγελία ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κω για
αντιποίηση επαγγέλματος.
18.10.2019
Απάντηση σε ερώτημα του φυσικοθεραπευτήριου του Γενικού Νοσοκομείου
Θήρας σχετικά με την Πρακτική Άσκηση Φοιτητή Πανεπιστημίου Εξωτερικού.
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Ερώτημα προς το Υπουργείο Υγείας για τους απόφοιτους των τμημάτων
φυσικής αγωγής και αθλητισμού- ΤΕΦΑΑ.
21.10.2019
Έγγραφο προς τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Καταπολέμησης της Φτώχειας, κο Σταμάτη για θέματα αρμοδιότητας του
Υπουργείου Εργασίας που απασχολούν τον κλάδο των φυσικοθεραπευτών.
22.10.2019
Έγγραφο προς τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, Πρόληψης και
Εθελοντισμού, κο Παναγιώτη Πρεζεράκο για θέματα αρμοδιότητας του
Υπουργείου Εργασίας που απασχολούν τον κλάδο των φυσικοθεραπευτών.
(Μητρώο Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας, ποινές για την αντιποίηση
επαγγέλματος φυσικοθεραπευτή, τροποποίηση Ν. 3599/2007)
Ορισμός συνάντησης επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων για την πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 1/2019: «Πρόσληψη στον Πανελλήνιο
Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών δύο (2) διοικητικών υπαλλήλων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (ΔΕ) για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Συλλόγου».
23.10.2019
Απάντηση σε ερώτημα του Δικηγόρου Αθηνών, κο Παναγιώτη Καρκούλα για τον
Νασιόπουλο Ελευθέριο-Θεμιστοκλή.
Κατάθεση αποσπάσματος πρακτικού για τη σύνθεση του Κεντρικού Διοικητικού
Συμβουλίου προς το Υπουργείο Υγείας.
Βεβαιώσεις για πειθαρχικό αδίκημα.
24.10.2019
Επιστολή προς τον Διοικητή του Γ.Ν. Χαλκίδας σχετικά με τη μη κοινοποίηση
στον φυσικοθεραπευτή του οικείου ηλεκτρονικού παραπεμπτικού από το
φυσίατρο.
Βεβαιώσεις για πειθαρχικό αδίκημα.
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29.10.2019
Πρόσκληση του ακαδημαϊκού προσωπικού των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στη συνεδρίαση του Κ.Δ.Σ. το Σάββατο 2
Νοεμβρίου 2019.
Επιστολή προς το Υπουργείο Υγείας και Οικονομικών για την έκδοση εγκυκλιου
για το μητρώο των πραγματικά δικαιούχων.
Απάντηση στο έγγραφο της Διεύθυνσης Συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ σχετικά με την
πιστοποίηση των φυσικοθεραπευτών που παρέχουν υπηρεσίες ειδικής αγωγής.
30.10.2019
Ενημέρωση των Περιφερειακών Τμημάτων του Π.Σ.Φ. για το νομοσχέδιο
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με τα κολλέγια και την
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και της επαγγελματικής
ισοδυναμίας.
Πρόσκληση του Προέδρου ΕΟΠΥΥ, κου Πλαγιανάκου Βασίλη και της
Αντιπροέδρου ΕΟΠΥΥ, κας Θεανώς Καρποδίνη στη συνεδρίαση του Κ.Δ.Σ. του
Π.Σ.Φ., Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2019.

Νοέμβριος
4.11.2019
Πρόσκληση προς τον Υπουργό Υγείας για κήρυξη έναρξης των εργασιών του
29ου Συνεδρίου Φυσικοθεραπείας.
Αίτημα προς το Υπουργείο Υγείας για χορήγηση άδειας στους φυσιοθεραπευτέςεργαζόμενους σε δημόσιες δομές.
Ενημέρωση των Περιφερειακών Τμημάτων του Π.Σ.Φ. για το νομοσχέδιο του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με τα κολλέγια και την
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και της επαγγελματικής
ισοδυναμίας.
Απάντηση σε ερώτημα μέλους για το ισχύον πλαίσιο αδειοδότησης και
εκτέλεσης υδροθεραπείας, ως φυσικοθεραπευτικής πράξεως.
Βεβαίωση καλής εκτέλεσης έργου/εργασίας προς φορέα πιστοποίησης BQC.
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Βεβαιώσεις για πειθαρχικό αδίκημα.
6.11.2019
Πρόσκληση ενδιαφέροντος συμμετοχής προς εταιρείες προϊόντων
φυσικοθεραπείας και λοιπών δραστηριοτήτων για την πραγματοποίηση του
29ου Ετήσιου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Φυσικοθεραπείας.
Αίτημα προς το κανάλι ΕΡΤ Α.Ε. για χορηγό επικοινωνίας στο 29ο Συνέδριο
Φυσικοθεραπείας.
13.11.2019
Απάντηση σε αίτημα επιβεβαίωσης γνησιότητας βεβαίωσης του Πανελλήνιου
Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών της Περιφέρειας Αττικής.
14.11.2019
Χορήγηση βεβαίωσης μέλους για δικαστική χρήση.
15.11.2019
Έγγραφο προς τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας του Ηνωμένου Βασιλείου
αναφορικά με την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στη χώρα σε απόφοιτους
κολεγίων της Ελλάδας.
19.11.2019
Απάντηση σε ερώτημα μέλους για σύμβαση ΕΟΠΥΥ.
20.11.2019
Πρόσκληση μελών Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου στην έκτακτη
συνεδρίαση το Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019 με θέμα τις εξελίξεις για τα
κολλέγια και άλλα τρέχοντα θέματα.
Αίτημα προς τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος του δήμου Καλλιθέας για
χορήγηση υποδομής εκλογών.
22.11.2019
Έγγραφο προς την Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, κα Θεανώ Καρποδίνη για ζητήματα
που αφορούν τον κλάδο των φυσικοθεραπευτών. (ενίσχυση προϋπολογισμού,
συμμετοχή εκπροσώπου του Π.Σ.Φ. στην επιτροπή για την αντιμετώπιση και
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εξάλειψη claw back, χωριστός κωδικός δαπάνης φυσικοθεραπευτή-φυσιάτρου,
ζητήματα claw back, ζητήματα ειδικής αγωγής κ.α.)
Βεβαιώσεις για πειθαρχικό αδίκημα.
Πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, κο Γεώργιο Μαυρωτά στην
τελετή έναρξης του 29ου Συνεδρίου Φυσικοθεραπείας.
Πρόσκληση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στην τελετή έναρξης του
29ου Συνεδρίου Φυσικοθεραπείας.
Πρόσκληση του Δημάρχου Πάρου, κο Κωβαίο Μάρκο στην τελετή έναρξης του
29ου Συνεδρίου Φυσικοθεραπείας.
Πρόσκληση του Δημάρχου Ορεστιάδας, κο Βασίλη Μαυρίδη στην τελετή έναρξης
του 29ου Συνεδρίου Φυσικοθεραπείας.
Πρόσκληση του Αναπληρωτή Διοικητή Νοσ. Παίδων Πεντέλης, κο Ευάγγελο
Τριγώνη στην τελετή έναρξης του 29ου Συνεδρίου Φυσικοθεραπείας
Πρόσκληση του Αναπληρωτή Διοικητή του Γ.Ν.Ν.Π. “Νίκαια-Ο Άγιος
Παντελεήμων” κο Μύτογλου Αναστάσιο στην τελετή έναρξης του 29ου
Συνεδρίου Φυσικοθεραπείας
Πρόσκληση του Αναπληρωτή Διοικητή Γεν. Νοσ. Χανίων “Άγιος Γεώργιος” κο
Φραγκάκη Εμμανουήλ στην τελετή έναρξης του 29ου Συνεδρίου
Φυσικοθεραπείας
Πρόσκληση του Διοικητή Γεν. Νοσ. Θεσσαλονίκης “Γ.Γεννηματάς-Ο Άγιος
Δημήτριος” κο Κούτρα Γεώργιο στην τελετή έναρξης του 29ου Συνεδρίου
Φυσικοθεραπείας
Πρόσκληση στον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Καταπολέμησης της Φτώχειας, κο Σταμάτη Γεώργιο σε δείπνο στα πλαίσια του
29ου Συνεδρίου Φυσικοθεραπείας.
25.11.2019
Βεβαίωση βράβευσης εργασίας-Προφορική Ανακοίνωση.
Βεβαίωση βράβευσης εργασίας-Αναρτημένη Ανακοίνωση.
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Βεβαίωση βράβευσης
συμμετοχή.

εργασίας-Ερευνητική

ανακοίνωση

με

φοιτητική

26.11.2019
Υπόμνημα προς την Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για αντιποίηση
επαγγέλματος.
Βεβαιώσεις για πειθαρχικό αδίκημα.
27.11.2019
Έγγραφο προς τον ΕΟΠΥΥ σχετικά με την διάρκεια ισχύος των γνωματεύσεων
φυσικοθεραπείας.
Πρόσκληση του Υφυπουργού Εσωτερικών, κο Θεόδωρο Καράογλου στην τελετή
έναρξης του 29ου Συνεδρίου Φυσικοθεραπείας.
Έγγραφο προς το Υπουργείο Υγείας για την ανεπάρκεια του προϋπολογισμού
του ΕΟΠΥΥ για τον κωδικό δαπάνης της φυσικοθεραπείας.
Έγγραφο προς την Υπουργό και Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για
την Προκήρυξη 2ΕΑ/2019 και μόνιμες θέσεις Φυσικοθεραπευτών ΠΕ 28 ειδικής
αγωγής.
28.11.2019
Πρόσκληση στον Περιφερειακό Σύμβουλο ΠΕ Θεσσαλίας, κο Κωνσταντίνο
Καλαμπάκα για την τελετή έναρξης του 29ου Συνεδρίου Φυσικοθεραπείας.
Πρόσκληση στον Περιφερειακό Σύμβουλο ΠΕ Πελοποννήσου, κο Βασίλειο
Σιδέρη για την τελετή έναρξης του 29ου Συνεδρίου Φυσικοθεραπείας.

Δεκέμβριος
3.12.2019
Έγγραφο προς τον Υφυπουργό Οικονομικών κο Απόστολο Βεσυρόπουλο
σχετικά με ζητήματα που αφορούν τον κλάδο των φυσικοθεραπευτών (ΚΑΔ,
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ανθυγιεινό επίδομα, παραχώρηση στέγης, φορολογικά ζητήματα, ΕΣΠΑ,
συνδρομή Δ.Υ.)
4.12.2019
Ενημέρωση Επιστημονικών Τμημάτων για τα αποτελέσματα των εκλογών
Πρόσκληση μελών του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση το
Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019.
Χορήγηση βεβαίωσης στον κο Κούτρα Γεώργιο.
Χορήγηση βεβαίωσης στον κο Κούτρα Γεώργιο για συμμετοχής στη Σύνθεση του
Επιστημονικού Συμβουλίου του Π.Σ.Φ.
6.12.2019
Αίτημα παραχώρησης αίθουσας για ενημέρωση των φοιτητών του Τμήματος
Φυσικοθεραπεάις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
9.12.2019
Απάντηση σε ερώτημα του νομικού συμβούλου του Π.Σ.Φ., κο Αλέξιο Παραρά για
μέλη του Π.Σ.Φ.
Ενημέρωση των Περιφερειακών Τμημάτων του Π.Σ.Φ. για την κινητοποίηση των
φυσικοθεραπευτών και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας
την Παρασκευή 13/12/2019.
Ενημέρωση Επαγγελματικών Ενώσεων Υγείας για την κινητοποίηση των
φυσικοθεραπευτών και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας
την Παρασκευή 13/12/2019.
10.12.2019
Απάντηση σε ερώτημα μέλους για πρακτική άσκηση σε ξένο πανεπιστήμιο.
11.12.2019
Ενημέρωση της Τροχαίας Αθηνών για κινητοποίηση του Π.Σ.Φ.
12.12.2019
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Αίτημα ορισμού συνάντησης με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κο
Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη για ζητήματα που αφορούν τον κλάδο των
φυσικοθεραπευτών (προγράμματα ΕΣΠΑ)
Ενημέρωση του Υφυπουργού Οικονομικών ,κου Θεόδωρου Σκυλακάκη για
ζητήματα που αφορούν τον κλάδο των φυσικοθεραπευτών (ανθυγιεινό
επίδομα, άνιση κατανομή πόρων).
Διαβίβαση αίτησης εγγραφής στο Π.Τ. Αττικής λόγω εκ παραδρομής κατάθεσης
στο Κ.Δ.Σ.
Πρόσκληση στον Συντονιστή του Επιστημονικού Τμήματος «Φυσικοθεραπεία
στη Ψυχική Υγεία» του Π.Σ.Φ., κο Σταύρο Σταθόπουλο για παρουσία σε
συνεδρίαση του Κ.Δ.Σ.
Επιστολή προς τα Περιφερειακά Τμήματα του Π.Σ.Φ. για αποστολή οικονομικού
προϋπολογισμού και απολογισμού.
17.12.2019
Ενημέρωση Περιφερειακών Τμημάτων του Π.Σ.Φ. για την απόφαση του Κ.Δ.Σ.
για την ειδική αγωγή του ΕΟΠΥΥ.
18.12.2019
Αναζήτηση στοιχείων απόφασης ΕΟΠΥΥ για σύμβαση με ΚΑΑ ανοιχτής
περίθαλψης ΕΛΕΠΑΠ.
Έγγραφο προς το γραφείο του πρωθυπουργού σχετικά με την καταβολή του
επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους Φυσικοθεραπευτές των
Δημοσίων Δομών Υγείας.
19.12.2019
Ενημέρωση Περιφερειακών Τμημάτων του Π.Σ.Φ. για την προκήρυξη 48ωρης
απεργίας για την διεκδίκηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής
εργασίας.
23.12.2019
Έγγραφο προς τον ΕΟΠΥΥ σχετικά με την διάρκεια ισχύος των γνωματεύσεων
φυσικοθεραπείας.
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Έγκριση χορήγησης αιγίδας στο 3ο Συνέδριο Αθλητικών Κακώσεων που
διοργανώνετε με τίτλο «Tendinopathies in Football: Approach and Management,
where are we heading?» της ΠΑΕ- ΑΕΚ.
24.12.2019
Αίτημα προς ΔΟΑΤΑΠ για έλεγχο γνησιότητας αναγνώρισης τίτλου σπουδών
από ΙΤΕ.
Διαβιβαστικό έγγραφο προς Π.Τ. Αττικής σχετικά με την αίτηση εγγραφής του
Ταβουλα Ιωάννη.
27.12.2019
Ενημέρωση Περιφερειακών Τμημάτων του Π.Σ.Φ. σχετικά με πτυχία εξωτερικού.
Απάντηση σε αίτημα επιβεβαίωσης γνησιότητας βεβαίωσης στην Περιφέρεια
Αττικής.
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Συνεδριάσεις του Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ.
(Ιανουάριος- Δεκέμβριος 2019)
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Συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου
του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών υπ’ αριθμ. 1/2019
το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 09:00-16:00 και
την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 09:00-13:00

Ενημέρωση – τρέχοντα θέματα:
Αιτήσεις εγγραφών
Τρέχοντα θέματα και αιτήματα των Ε.Τ.
 Διαβίβαση εγγράφου απολογισμού
 Έγκριση φυλλαδίου αξιολόγησης και καταγραφής φυσικοθεραπευτικών
πράξεων στη ΜΕΘ (ΕΤΚΑΦΑ ΠΣΦ)
 ΕΤΚΑΦΑ: παρουσία στο Παγκόσμιο Συνέδριο WCPT, Γενεύη
 Πληρωμή ICCrPT, ΕΤΚΑΦΑ
 ΕΤ Υγεία των Γυναικών: παρουσία στο Παγκόσμιο Συνέδριο WCPT, Γενεύη
 Έγκριση χορήγησης αιγίδας για εκδήλωση στο ΠΤ Ευβοίας από ΕΤ
Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας
 Προκήρυξη Manual Therapy
Μορφοποίηση αίτησης για τη χορήγηση αιγίδας στις εκδηλώσεις των Ε.Τ. από
το Κ.Δ.Σ.
Ενημέρωση για εκπαιδευτικά θέματα (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου), κίνδυνοι από την πιθανότητα μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας
μεταρρύθμισης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης της προκήρυξης των 2 θέσεων
προσωπικού.
Ενημέρωση από ΠΤ Αττικής Για χορό, για ΓΣ, για επιστημονική εκδήλωση με
θέμα την Φυσικοθεραπεία στην κοινότητα και για δράσεις σε δήμους σε
συνεργασία με Επιστημονικά Τμήματα
Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης της ανάθεσης μελέτης για την
ωφελιμότητα της φυσικοθεραπείας.
Ενημέρωση για το ερωτηματολόγιο του Βαρόμετρου
Ενημέρωση για την επιστολή του κου Γεωργούδη για τον Βελονισμό.
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Αποτελέσματα της συνάντησης της Επιτροπής Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής
Κατάρτισης του Π.Σ.Φ. με την διευθύνουσα σύμβουλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Ενημέρωση από τον Λογιστή για τους κωδικούς αριθμούς που προβλέπονται
στο σχέδιο προϋπολογισμού του Π.Σ.Φ
Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης της ψηφιοποίησης του μητρώου του
Π.Σ.Φ
Ενημέρωση για τις ενέργειες του Π.Σ.Φ για την χορήγηση των ΚΑΔ από το
Υπουργείο Οικονομικών.
Εθελοντικές δράσεις στο προσφυγικό από αλλοδαπούς συναδέλφους
Συνάντηση της Υφυπουργού Εσωτερικών με τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών, 19 Δεκεμβρίου 2018
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
Αίτημα χορήγησης αιγίδας από ΑΕΚ ΠΑΕ για 2η ημερίδα Αθλητικών κακώσεων
Προγραμματισμός Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων 2019-ορισμός νέας
ημερομηνίας μετά τον ορισμό των ημερομηνιών των αυτοδιοικητικών εκλογών.
Απολογισμός 28ου Ετήσιου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου
Φυσικοθεραπείας
Απόφαση για την παρουσία –εκπροσώπηση του Π.Σ.Φ στο δικαστήριο για την
υπόθεση Αναγνώστη
Πρόταση συνεργασίας στο 5Ο Forum για την Υγεία, Διατροφή και Ομορφιά,
Αθήνα 15-16 Μαρτίου 2019, Ζάππειο Μέγαρο
Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο εισερχομένων-εξερχομένων, απόφαση για
διαγωνισμό.
Ανανέωση συμβολαίου με εταιρεία αποδελτίωσης
Συμμετοχή ΕΤΚΑΦΑ στο Παγκόσμιο Συνέδριο της WCPT , Γενεύη
Απόφαση για ανανέωση συνεργασίας με εταιρεία επικοινωνίας.
Απόφαση για συνεργασία (εγγραφή μέλους της τράπεζας αίματος του Π.Σ.Φ) με
την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών –Π.Ο.Σ.Ε.Α και
την προώθηση κοινών δράσεων.
Έγκριση της Επιστημονικής Επιτροπής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της
IFSPT
Συζήτηση επί του σχεδίου του κώδικα δεοντολογίας.

125

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Εκκρεμότητα των θεμάτων συνταγογράφησης των παραπεμπτικών
φυσικοθεραπείας (ειδική αγωγή, καταστρατήγηση του Ν. 4316/2014 κλπ),
ενέργειες Π.Σ.Φ
Πρόταση του Υπουργείου Παιδείας προς τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα
για την διοργάνωση διετών κύκλων σπουδών.- Απόφαση για την στάση του
Π.Σ.Φ
Ενέργειες για την αντιμετώπιση της επαπειλούμενης υφαρπαγής
επαγγελματικών δικαιωμάτων από τους Γυμναστές.
Πρόταση για μείωση της συνδρομής σε τρίτεκνους και ΑΜΕΑ , απαλλαγή
συνδρομής σε στρατεύσιμους.
Συγκρότηση επιτροπής για την διερεύνηση της αγοράς ακινήτου από φορείς του
Δημοσίου.
Πρόταση για την διερεύνηση άμεσης απασχόλησης 2 ατόμων προσωπικού από
εταιρεία ,μέχρι την πρόσληψη των ατόμων που προβλέπονται από την
διαδικασία της προκήρυξης.
Συνεργασία με άλλα ΝΠΔΔ σωματειακής μορφής για την προώθηση της από
κοινού πρότασης πρόβλεψης καταβολής συνδρομών μελών κατά την
συνταξιοδότηση.
Πρόταση για Ενημέρωση των κομμάτων για νομοθετικές διεκδικήσεις, για
ελλείψεις σε συναδέλφους, για Γυμναστές και για οικονομικά ΕΟΠΥΥ
Σχετικά με τις εκδηλώσεις των Π.Τ και των Ε.Τ, που πραγματοποιήθηκαν για την
ημέρα μυοσκελετικής υγείας.
Συζήτηση για το έγγραφο του Υπουργείου και της Περιφέρειας Αττικής για της
επιχειρήσεις παροχής μάλαξης.

Συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου
του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών υπ’ αριθμ. 2/2019
το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 09:00-16:00

Ενημέρωση – τρέχοντα θέματα:
Αποτελέσματα συνάντησης με Υφυπουργό Παιδείας Μερόπη Τζούφη
Συνάντηση αντιπροσωπείας του Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ. με τον Αρχηγό της
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Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.
Ενημέρωση για την εθιμοτυπική συνάντηση αντιπροσωπείας του Κ.Δ.Σ του
Π.Σ.Φ με τον νέο Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ Βασίλη Πλαγιανάκο.
Ενημέρωση για τα προγράμματα ΛΑΕΚ
Ενημέρωση για τις Νομοθετικές ρυθμίσεις που προωθεί το Υπουργείο Υγείας
(Αντιποίηση-Ινστιτούτο επιστημονικών θεμάτων-μητρώο εργαστηρίων
φυσικοθεραπείας)
Εκκρεμότητες ΕΤΚΑΦΑ
Τελικό Πρόγραμμα Ημερίδας ΑΕΚ
Επιστολή προς Εφετεία για κοινοποίηση λίστας
Ενημέρωση για GDPR
(Επικοινωνία με δικηγόρο, σύνταξη οδηγιών, έλεγχος συμβάσεων)
Παγκόσμιο Συνέδριο Γενεύη και Ε.Τ. -έξοδα
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
Θεματολογία της έκτακτης Γ.Σ.Α των Αντιπροσώπων-εισηγητές και
εισηγήσεις επί των θεμάτων. Εξέταση αν θα τεθεί και το θέμα: Διερεύνηση
της πιθανότητας ένταξης των βοηθών στο μητρώο του Π.Σ.Φ. (εγγραφή σε
ειδικό μητρώο βοηθών, υπό τον Π.Σ.Φ.), κατά τα πρότυπα Ευρωπαϊκών
συλλόγων.
Έγκριση των όρων για την διακήρυξη των διαγωνισμών για την συλλογική
σύμβαση
Α) Διαγωνισμός για «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για τη Διαχείριση,
Αποθήκευση και Ψηφιοποίηση Αρχείου των συμβεβλημένων παρόχων του
Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών»
Β) Διαγωνισμός για την «ανάδειξη αναδόχου για την Παροχή ταχυδρομικών
υπηρεσιών για τη μεταφορά αρχείου από όλη την Ελλάδα των
συμβεβλημένων παρόχων του Π.Σ.Φ.»
Συγκρότηση επιτροπής εργασίας εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και επαγγελματική κατάρτισης (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, Ειδική αγωγή κλπ).
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Δημόσιες Δομές Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ),
στελέχωση και κίνδυνοι.
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Διοργάνωση Level 1- Sports Physiotherapy Course, 29-30 Ιουνίου & 1
Ιουλίου 2019
Σήμα Π.Σ.Φ., κατοχύρωση στο Υπουργείο Εμπορίου λόγω λήξης (Αλλαγή σε
εικαστικό)
Σχετικά με τις εκδηλώσεις των Π.Τ. και των Ε.Τ., που πραγματοποιήθηκαν
για την ημέρα της μυοσκελετικής υγείας

Συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου
του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών υπ’ αριθμ. 3/2019
το Σάββατο 23 Μαρτίου 2019 και ώρα 09:00-16:00

Ενημέρωση – τρέχοντα θέματα:
Έγκριση εγγραφών μελών
Αποτελέσματα έκτακτης Γ.Σ.Α –αποφάσεις, υλοποιήσεις αποφάσεων.
Συνάντηση με υπηρεσιακούς του ΕΟΠΥΥ για θέματα συνταγογράφησης,
εκκαθάρισης κλπ.
Εξέταση αιτήσεων απαλλαγής συνδρομών
Ορισμός ημερομηνίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων 2019
Ενημέρωση για τις Νομοθετικές ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν στο Νομοσχέδιο για
τις ιδιωτικές κλινικές και στο Νομοσχέδιο για τον Αθλητισμό (ΑντιποίησηΙνστιτούτο επιστημονικών θεμάτων-μητρώο εργαστηρίων φυσικοθεραπείαςΣυμμετοχή εκπροσώπου του Π.Σ.Φ. στο ΚΕΣΥ κ.α.)
Μορφοποίηση αίτησης για τη χορήγηση αιγίδας στις εκδηλώσεις των Ε.Τ. από
το Κ.Δ.Σ. και χορήγησης αιγίδας σε άλλους φορείς.
 Αίτημα χορήγησης αιγίδας GERI OLYMPICS-Αλσοπαιδείες)
Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης της ψηφιοποίησης του μητρώου του
Π.Σ.Φ. και απόφαση υλοποίησης ψηφιοποίησης πρωτοκόλλου και δημιουργίας
εφαρμογής ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου.
Ενημέρωση για την πρόταση δημιουργίας Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης
της Υγείας στο Πανεπιστήμιο
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Ενημέρωση για GDPR- Έγκριση σύμβασης με το Δικηγορικό γραφείο.
Παγκόσμιο Συνέδριο Γενεύη και ΕΤ. Απόφαση για την Στρατηγική Πολιτική του
Π.Σ.Φ. και των Ε.Τ.
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
Διερεύνηση αδειοδότησης Κ.Δ.Β.Μ 1 ή 2
Έγκριση Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης του Διαγωνισμού και Επιτροπής
Ενστάσεων των Διαγωνισμού για:
Α) Διαγωνισμό για «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για τη Διαχείριση,
Αποθήκευση και Ψηφιοποίηση Αρχείου των συμβεβλημένων παρόχων του
Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών»
Β) Διαγωνισμό για την «ανάδειξη αναδόχου για την Παροχή ταχυδρομικών
υπηρεσιών για τη μεταφορά αρχείου από όλη την Ελλάδα των
συμβεβλημένων παρόχων του Π.Σ.Φ.»
Εξέλιξη της αναφοράς στον Εισαγγελέα για τις επιχειρήσεις μάλαξης. Επιπλέον
ενέργειες.
Πρόσκληση από το Ι.Ε.Π. για την κατάθεση τεκμηριωμένων προτάσεων από
θεσμικούς φορείς της επαγγελματικής και επιστημονικής κοινότητας σχετικά με
τις κατευθύνσεις αναβάθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, ως βασικού
πυλώνα της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας.
Επικοινωνιακή πολιτική του Π.Σ.Φ.
Π.Δ. 59/2018 Χρήσεις γης- προβλήματα ίδρυσης εργαστηρίου φυσικοθεραπείας
Διερεύνηση ενοικίασης ισογείου επί της Λ. Αλεξάνδρας 34
Ερώτημα Π.Τ. Αττικής για χειροπράκτες
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή του ΠΣΦ ως μέλος της Π.Ο.Σ.Ε.Α.
(Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών ΑΙμοδοτών)
Επείγουσα προκαταρκτική εξέταση
Level 1-IFSPT εκκρεμότητες , έγκριση οικονομικών κλπ
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Συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου
του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών υπ’ αριθμ. 4/2019
το Σάββατο 13 Απριλίου και ώρα 09:00-16:00
και Κυριακή 14 Απριλίου 2019 και ώρα 09:00-16:00
Ενημέρωση – τρέχοντα θέματα:
Έγκριση εγγραφών μελών
Αποτελέσματα συνάντησης με Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κα
Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.
Συνάντηση αντιπροσωπείας του Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. με τον Γ.Γ. του Υπουργείου
Εργασίας, κο Ανδρέα Νεφελούδη.
Ενημέρωση για την συνάντηση αντιπροσωπείας του Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. με τον Γ.Γ.
του Υπουργείου Εσωτερικών, κο Πουλάκη.
Ενημέρωση για τις αντιδράσεις για το Π.Δ 59/2018 για τις χρήσεις γης.
Ενημέρωση για τις αντιδράσεις για την οδηγία προς την ΥΠΕ, του Γ.Γ. του
Υπουργείου Υγείας για την προσβασιμότητα ΑΜΕΑ.
Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης της σύμβασης για τα GDPR.
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
Μορφοποίηση αίτησης για τη χορήγηση αιγίδας στις εκδηλώσεις των Ε.Τ. από
το Κ.Δ.Σ. και χορήγησης αιγίδας σε άλλους φορείς.
Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή στο ΚΕΣΥ
Ενημέρωση Υπουργείου Υγείας σχετικά με τον εξοπλισμό και πράξεις
αρμοδιότητας στις Κινητές Μονάδες Υγείας (ΚΟΜΥ)
Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη στον
Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών δύο (2) διοικητικών υπαλλήλων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) στον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Συλλόγου.
 Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων.
 Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης των τυχών ενστάσεων των
υποψηφίων
Διοργάνωση Level 1- Sports Physiotherapy Course, 29-30 Ιουνίου & 1 Ιουλίου
2019 και απαιτούμενου course (28/6) για το Level 1 που πραγματοποιήθηκε το
2018.- Τιμολογιακή πολιτική-έγκριση εξόδων-έγκριση χώρου διεξαγωγής κλπ
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Πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας.
 Ρυθμίσεις για δημιουργία νέων τμημάτων φυσικοθεραπείας και ένταξη των
ΤΕΦΑΑ στις σχολές επιστημών υγείας.
 Ρυθμίσεις για την ταχύτατη αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων.
Πρόταση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουναντιδράσεις και οργάνωση των πιθανών κινητοποιήσεων.
28ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας
Α) Ορισμός οργανωτικής επιτροπής
Β) Επιστημονική επιτροπή
Παγκόσμιο Συνέδριο Γενεύη και Ε.Τ.- Απόφαση για τη στρατηγική πολιτική του
Π.Σ.Φ. και των Ε.Τ.
Πρόσκληση από το Ι.Ε.Π. για την κατάθεση τεκμηριωμένων προτάσεων από
θεσμικούς φορείς επαγγελματικής και επιστημονικής κοινότητας σχετικά με
κατευθύνσεις αναβάθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, ως βασικού
πυλώνα της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας.

Συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου
του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών υπ’ αριθμ. 5/2019
το Σάββατο 18 Μαΐου 2019 και ώρα 13:00-19:00
και Κυριακή 19 Μαΐου 2019 και ώρα 09:00-16:00
Ενημέρωση – τρέχοντα θέματα:
Έγκριση εγγραφών μελών:
Γενική συνέλευση WCPT –αποτελέσματα, πρώτη ενημέρωση.
Συνέδριο WCPT ενημέρωση με παρουσία όσων συμμετείχαν από τα Ε.Τ.
Ενημέρωση για τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν ενόψει του νομοσχεδίου
του Υπουργείου Παιδείας
Ενημέρωση για το ΚΕΣΥ
Ενημέρωση για την έκδοση της εγκυκλίου για την υποχρεωτικότητα εγγραφής
στον Π.Σ.Φ.
Ενημέρωση για την δυνατότητα ενοικίασης ακινήτου από το Υπουργείο
Εργασίας
Ενημέρωση για την δυνατότητα ενοικίασης οργανωμένου χώρου για την χρήση
του ως ΚΔΒΜ από τον ΠΣΦ
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Ενημέρωση ΕΟΠΥΥ για δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση
Απόφαση ΠΤ Αττικής για χορηγία ΕΚΑΒ- Ανανέωση χορηγίας ΚΔΣ
Ορισμός ημερομηνίας για κλήση Εξελεγκτικής Επιτροπής από τον Ταμία του ΚΔΣ
(εντός 15 ημερών από έγγραφη ενημέρωση. Προτείνεται 23/5/2019)
Ενημέρωση απόρριψης από ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020
Έγκριση προγραμματισμού Manual Therapy
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
Επωνυμία εταιρειών εργαστηρίου φυσικοθεραπείας με παραπλανητικούς
τίτλους π.χ εργαστήριο φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης ή
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ που έχουν
αιτηθεί προσχώρηση στην συλλογική σύμβαση
Επιστροφές των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ φ/σ και δράσεις ενάντια αυτών.
Απόφαση για την άσκηση ένδικων μέσων σε συλλόγους που σφετερίζονται τον
τίτλο του Π.Σ.Φ. ή έχουν τίτλους που παραπέμπουν σε κατοχυρωμένα
επαγγελματικά δικαιώματα.
Περιοδικό –κίνδυνος απώλειας της συνέχειας του.
29Ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας
 Χώρος διεξαγωγής
 Αίτημα από Σύλλογο Μεταπτυχιακών φοιτητών για μειωμένη οικονομική
συμμετοχή στα Πανελλήνια Συνέδρια του ΠΣΦ
Κολλέγια .Νέα δεδομένα μετά την ψήφιση της νέας νομοθεσίας.
IFOMPT – πρόταση για διοργάνωση του συνεδρίου εκπαιδευτών στην Ελλάδα.
Πρόταση του Ε.Τ ψυχικής Υγείας για την ανάληψη διοργάνωσης του
επιστημονικού συνεδρίου του SUBGROUP
Διερεύνηση της δυνατότητας οργάνωσης του επιστημονικού συνεδρίου της ERWCPT
Ειδική αγωγή ΕΟΠΥΥ( εκκρεμότητες νομοθετικού πλαισίου)- πλατφόρμα
επικαιροποίησης στοιχείων των φ/σ που ασχολούνται με ειδική αγωγή και δεν
είναι συμβεβλημένοι
Απάντηση σε Υπουργείο Υγείας για εξοπλισμό Κινητών Μονάδων Υγείας
(ΚΟΜΥ)
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Έγκριση παραδοτέων εγγράφων της Νομικού για την προστασία προσωπικών
δεδομένων- GDPR
Απάντηση σε Υπουργείο Υγείας σχετικά με τον εξοπλισμό και πράξεις
αρμοδιότητας στις Κινητές Μονάδες Υγείας (ΚΟΜΥ)
Διοργάνωση Level 1- Sports Physiotherapy Course, 29-30 Ιουνίου & 1 Ιουλίου
2019 και απαιτούμενου course (28/6) για το Level 1 που πραγματοποιήθηκε το
2018.- Τιμολογιακή πολιτική-έγκριση εξόδων-επικοινωνία με APA- Πληροφορίες
ιστοσελίδας
Πρόσκληση από το Ι.Ε.Π. για την κατάθεση τεκμηριωμένων προτάσεων από
θεσμικούς φορείς επαγγελματικής και επιστημονικής κοινότητας σχετικά με
κατευθύνσεις αναβάθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, ως βασικού
πυλώνα της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας.
Σύσταση επιτροπής για την σύνταξη πρότασης Υπουργικής απόφασης για το
μητρώο εργαστηρίου.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.

Συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου
του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών υπ’ αριθμ. 6/2019
το Σάββατο 8 Ιουνίου 2019 και ώρα 09:00-17:00
και Κυριακή 9 Ιουνίου 2019 και ώρα 09:00-16:00
Ενημέρωση – τρέχοντα θέματα:
Έγκριση εγγραφών μελών:
Έγκριση προγραμματισμού Manual Therapy
Αίτημα ΕΤΚΑΦΑ- Χορηγία εταιρείας SERINTH
Ενημέρωση για πιστοποιημένο πρόγραμμα «Αθλητικός ΦυσικοθεραπευτήςΕιδικός Άσκησης»
Ενημέρωση για ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020-έγκριση για τις απαραίτητες νομικές
ενέργειες κατά της απόρριψης.
Ενημέρωση για την προκήρυξη για το προσωπικό που ανεστάλη μέχρι τις
εκλογές.
Απάντηση από Jonathan Kruger (Chief Executive Officer WCPT) για εκπαίδευση
ιδιωτικών κολεγίων στην Ελλάδα
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Αίτημα ορισμού συνάντησης με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
Εξελίξεις για ΣΑΕΠ-Κολλέγια –Νέος Νόμος
Κινητοποίηση ΠΣΦ για τον ΕΟΠΥΥ
Διεκδίκηση παγκόσμιου συνεδρίου «Φυσικοθεραπεία στην ψυχική υγεία»
Έγκριση οικονομικού απολογισμού
Έγκριση διοικητικού απολογισμού
Ινστιτούτο Επιστημονικών θεμάτων-απόφαση ίδρυσης ΝΠΙΔ
Κώδικας δεοντολογίας-απόφαση
Έγκριση κόστους αγοράς προτζέκτορα (HDMI)
Έγκριση δαπανών για υπηρεσίες που παρέχονται από προμηθευτές για
συμβάσεις που έχουν λήξει μέχρι την διενέργεια των διαγωνισμών.
Λήψη απόφασης για την πρόταση έκδοσης υπουργικής απόφασης για το
Μητρώο Εργαστηρίων.
Πρόταση συνεργασίας για το XXXVI World Congress of Sports Medicine,
September 24th – 27th 2020, Athens, Greece
Νέα Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ 2019-2020- Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
ΚΥΑ για πιστοποίηση αποφοίτων των προγραμμάτων δια βίου μάθησης

Συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου
του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών υπ’ αριθμ. 7/2019
το Σάββατο 13 Ιουλίου 2019 και ώρα 10:00-17:00
και Κυριακή 14 Ιουλίου 2019 και ώρα 09:00-16:00
Ενημέρωση – τρέχοντα θέματα:
Έγκριση εγγραφών μελών
Π.Ο.Υ.- Rehabilitation in health systems: guide for action.
Πρόταση συνεργασίας για το XXXVI World Congress of Sports Medicine, 24-27
Σεπτεμβρίου 2020, Αθήνα
Διαβίβαση εγγράφου του ΕΤ Ψυχικής Υγείας στα τμήματα φυσικοθεραπείας
των Ελληνικών Πανεπιστημίων σχετικά με τη φυσικοθεραπευτική εκπαίδευση
στη ψυχική υγεία
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Ενημέρωση για κολέγια (δικαστικές αποφάσεις, υπουργική απόφαση για την
αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν.).
Προβλήματα πληρωμών φυσικοθεραπευτών εκπαιδευτών ενηλίκων ΔΙΕΚ
Προκηρύξεις δημοτικών δομών Ιαματικών Πηγών για πρόσληψη εποχικού
προσωπικού χωρίς την ειδικότητα της φυσικοθεραπείας.
Εξώδικη διαμαρτυρία ΣΕΦ
Επιστημονική Ημερίδα ΕΤΑΦ, Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2019 «Πρόληψη και
Αποκατάσταση Μυϊκών Τραυματισμών, Σύγχρονα Δεδομένα»
ΕΤΚΑΦΑ: Συνεργασία με Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και μετάφραση
άρθρου
Αντιποίηση
Σχετικά με παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας (επιστολή από Κέντρο Πρόληψης
των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας)
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας 2019- Ημέρα Μυοσκελετικής Υγείας:
δράσεις .
Πρόταση τροπολογίας –τροποποίηση του άρθρου 4 του Ν. 3599/2007 κατ΄
εξουσιοδότηση της Γ.Σ.Α. για την είσπραξη των συνδρομών των μελών μέσω του
συστήματος ΔΙΑΣ
29ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας, διευθέτηση
εκκρεμοτήτων. ( Ύψος ποσού συμμετοχής, ομιλητές και τίτλοι, χρονομέτρηση
παρακολούθησης, ποιοι συμμετέχουν, ξένοι ομιλητές, πολιτική προβολής
συνεδρίου κλπ)
Απόφαση Πρωτοδικείου Βέροιας-καταδικαστική απόφαση για μέλος του Π.Σ.Φ.
Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων:
 Ορισμός Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων:21-22/9/2019
 Κώδικας δεοντολογίας
 Ορισμός Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων 2020: Κέρκυρα
 Ορισμός Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων 2021: Καστοριά
Παρουσίαση Απολογισμού:
 Πιστοποιημένου Προγράμματος «Αθλητικός Φυσικοθεραπευτής- Εδικός
Άσκησης»
 Πιστοποιημένου Προγράμματος MANUAL THERAPY

135

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Απονομή τίτλου από το Δια Βίου Πρόγραμμα του ΠΑΔΑ σε απόφοιτο κολλεγίου
(κλήση σε ακρόαση του κου Γεωργούδη).
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου –τμήμα φυσικοθεραπείας στην Σπάρτη.
(Ενέργειες Κ.Δ.Σ.)
Εξέταση του αιτήματος της ΕΛΕΠΑΠ για την προσχώρηση στην συλλογική
σύμβαση.
ΕΟΠΥΥ (επιτρεπτά όρια δαπανών 2019, πιστοποίηση ειδικής αγωγής, εξέλιξη
υποβαλλόμενης δαπάνης το 2019, υλοποίηση αποφάσεων ΓΣΑ)
Διαφήμιση . (Ισχύον πλαίσιο, τήρηση των προβλέψεων)
Προκήρυξη επιστημονικού διευθυντή περιοδικού.
Επιστολή της Ταμίας του Π.Τ. Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής για το σύστημα
ΔΙΑΣ
Πρόταση της Επιστημονικής Επιτροπής για την οργάνωση του Πιστοποιημένου
Προγράμματος «Αθλητικός Φυσικοθεραπευτής- Ειδικός Άσκησης»

Συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου
του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών υπ΄ αριθμ. 8/2019
το Σάββατο 31 Αυγούστου 2019 και ώρα 10:00-17:00
και Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 09:00-16:00
Ενημέρωση – τρέχοντα θέματα:
Έγκριση εγγραφών μελών
Εφαρμογή διάταξης περί ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης Οδηγίας
2011/24/ΕΕ. Απάντηση σε ερωτήματα Υπουργείου Υγείας λόγω προθεσμίας
23/8/2019
Υπόθεση Βιβιλάκη Γεωργία σχετικά με εργασία στο Κ.Υ. Σπήλιου
Φυλλάδια ενημέρωσης κοινού από Ε.Τ.- αίτημα μέλους του Π.Σ.Φ., κας
ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗ ΑΝΝΑΣ
Εξώδικη διαμαρτυρία ΣΕΦ, άποψη νομικού συμβούλου ΠΣΦ
Δικαιολογητικά για ένταξη σε καθεστώς μειωμένης συνδρομής (ΚΑΡΡΑ ΑΝΝΑ)
λόγω τριτεκνίας με την επιμέλεια τέκνων και απόφαση αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ
Ορισμός και απόφαση για κάλυψη εξόδων για συμμετοχή στις Γενικές
Συνελεύσεις του Π.Σ.Φ.
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Διανομή ερωτηματολόγιου στα μέλη του Π.Σ.Φ. στα πλαίσια της διπλωματικής
εργασίας του κου Κοζυράκη Λεωνίδα με θέμα «Απόψεις και πρακτικές ειδικών
για την πρώιμη παρέμβαση στις αναπτυξιακές διαταραχές»
Εκκρεμείς αιτήσεις ειδικής αγωγής (εταιρικά σχήματα-κέντρα ειδικής αγωγής)
και εκκρεμότητες με την ειδική αγωγή (e-ΔΑΠΥ , ΕΛΕΠΑΠ κλπ.)
Διεκδίκηση του International Congress of the World Confederation for
Physical Therapy – WCPT για το 2025
Ενημέρωση για ENPHE, πρόσκληση από τον Gorria για συμμετοχή σε συνάντηση
στις 10 Οκτωβρίου 2019 για το θέμα.
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Φυσικοθεραπείας (Σπάρτη)- Έγκριση
προγράμματος σπουδών
Συνάντηση με τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Υγείας
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας 2019- Ημέρα Μυοσκελετικής Υγείας:
δράσεις.
29ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας, διευθέτηση
εκκρεμοτήτων. (προσκλήσεις ξένων ομιλητών, κάλυψη εξόδων, βραβεύσεις
συναδέλφων, απονομή τιμητικών πλακετών κ.α.)
Εκλογές Επιστημονικών Τμημάτων: ώρες, ημέρες
Έκτακτη Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων (θεματολογία, προετοιμασία, χώρος
κλπ).
Πρόταση συνέχισης της συνεργασίας με τον Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών
Ελλάδας, για την αξιοποίηση των νέων δεδομένων στις λουτροπόλεις.
Πρόταση της Επιστημονικής Επιτροπής για την οργάνωση του Πιστοποιημένου
Προγράμματος «Αθλητικός Φυσικοθεραπευτής- Ειδικός Άσκησης»
Έγκριση προγραμματισμού μαθημάτων Manual Therapy (Οκτώβριος 2019Απρίλιος 2020) και διευκρινήσεις για τη συμμετοχή στις εκλογές των Ε.Τ.
Εισηγήσεις για επιστημονικό διευθυντή περιοδικού
Απόφαση για προσωπικό μέσω ICAP (λήξη σύμβασης τέλος Οκτωβρίου)
Επιτροπή Αξιολόγησης και Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων
Φυσικοθεραπευτών. Εισήγηση της Γ.Γ. του Δ.Σ.Α.
Απόφαση για σύνταξη μελέτης για την ωφελιμότητα της φυσικοθεραπείας στα
συστήματα υγείας
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Ψηφιοποίηση πρωτοκόλλου και ανάπτυξη εφαρμογής αυτόματης ηλεκτρονικής
πρωτοκόλλησης. Ακρόαση ειδικού επί του θέματος.
Απόφαση για τον 3ο κύκλο «Βαρόμετρο Επαγγελματιών Φυσικοθεραπευτών»
Απόφαση για κάλυψη από τον Π.Σ.Φ. των δικαστικών διεκδικήσεων (πιλοτικά)
για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
1ο Δια Βαλκανικό Φεστιβάλ εναλλακτικών θεραπειών, μέτρα αντιμετώπισης
Διαφημίσεις ιδιωτικών Ι.Ε.Κ και παραπλάνηση κοινού. Μέτρα αντιμετώπισης.
Παρουσία εκπροσώπων των φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σχετικά
με την πανεπιστημιοποίηση, την αναγνώριση των επαγγελματικών
δικαιωμάτων

Συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου
του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών υπ’ αριθμ. 9/2019
το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10:00-18:00
Ενημέρωση – τρέχοντα θέματα:
Έγκριση εγγραφών μελών
Ενημέρωση για την ανάθεση διοργάνωσης 9th International Conference of
Physiotherapy in Psychiatry and Mental Health (Ε.Τ. Ψυχικής Υγείας)
Ενημέρωση για την επιστολή από τον Παγκύπριο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτώνπληροφορίες για διαπραγμάτευση με τον ΟΑΥ
2019 IFSPT General Meeting, Vancouver, Canada, 3 Οκτωβρίου 2019
Ενημέρωση για 1η Επιτήρηση- Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας BQC
Θέσεις επί της θεματολογίας της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων:
 Π.Τ. Μεσσηνίας & Λακωνίας
 Ενωτική Πρωτοβουλία Φυσικοθεραπευτών
Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας 2019- Ημέρα Μυοσκελετικής Υγείας:
δράσεις .
WCPT- Ενημέρωση για την δήλωση του αριθμού μελών του Π.Σ.Φ. (τακτικά και
μη τακτικά μέλη).
Ενημέρωση για την εξέλιξη των γεγονότων στην ειδική αγωγή του ΕΟΠΥΥ
Ενημέρωση για την εξέλιξη της δαπάνης στην κατηγορία φ/σ του ΕΟΠΥΥ, για
την προθεσμία θεώρησης των γνωματεύσεων, για την παρέμβαση του Π.Σ.Φ
που αφορά το δοσολόγιο του claw back κλπ.
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Ενημέρωση για την προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού.
Ενημέρωση για τις ενέργειες του Π.Σ.Φ για το παραπλανητικό υλικό διαφήμισης
Ι.Ε.Κ.
Ενημέρωση για την εξέλιξη των υποθέσεων αντιποίησης (Σέρρες-Αττική)
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
29ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας, διευθέτηση
εκκρεμοτήτων (παρουσία της Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής)
Διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών του:
(α) Πανελλήνιου Οργανισμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (Ενωτική
Πρωτοβουλία)
(β) φαρμακευτικής εταιρείας Boehringer Ingelheim (Ενωτική Πρωτοβουλία)
Διάρκεια συμβάσεων Π.Σ.Φ. και αποφάσεις για την συνέχισή τους.
Πρόταση της Επιστημονικής Επιτροπής του πιστοποιημένου προγράμματος
«Αθλητικός Φυσικοθεραπείας- Ειδικός Άσκησης» για τη λειτουργία του
προγράμματος
Κώδικας Δεοντολογίας –παρατηρήσεις του Νομικού Συμβούλου
Προτάσεις και δράσεις κατά της ανεργίας του κλάδου.
Έγκριση από επιτροπής βιοηθικής για διεξαγωγή της ανεξάρτητης έρευνας με
τίτλο «Στάσεις, πεποιθήσεις και γνώσεις των φυσικοθεραπευτών στην Ελλάδα
σχετικά με τη νευροφυσιολογία του πόνου
Απόφαση για την Πολιτική του Π.Σ.Φ για τις απεργιακές κινητοποιήσεις που θα
εξαγγέλλονται στο μέλλον.
Εξέταση ζητημάτων Νοσοκομείων Θήρας (πρακτική άσκηση αποφοίτου
Πανεπιστημίου Κύπρου) και ΚΑΤ (τοποθέτηση σε μόνιμη βάση
φυσικοθεραπευτών στην Ορθοπεδική Κλινική).
Εξέταση του σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Υγείας. Απόφαση για προτεινόμενη
επείγουσα τροπολογία.
Ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενέργειες του Π.Σ.Φ και περαιτέρω δράσεις.
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Συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου
του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών υπ’ αριθμ. 10/2019
το Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:00-18:00
Ενημέρωση – τρέχοντα θέματα:
Έγκριση εγγραφών μελών
Συνάντηση με Γ.Γ. του Υπουργείου Εργασίας κ. Σταμάτη Γεώργιο
Συνάντηση με Υφυπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κοντοζαμάνη και με Γ.Γ. Δημόσιας
Υγείας, Πρόληψης και Εθελοντισμού κ. Παναγιώτη Πρεζεράκο
Συνάντηση με Υπουργό Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως
Συνάντηση αντιπροσωπείας του Π.Σ.Φ. με τον Γ.Γ.Α., Γεώργιο Μαυρωτά
Δωρεά εκπαιδευτικού υλικού από τον ΠΣΦ στο ΕΚΑΒ
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων, Οκτώβριος 2019
Ενημέρωση για 1η Επιτήρηση- Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας BQC .
Εκκρεμότητες ολοκλήρωσης απαιτούμενων κατόπιν Πλάνου Επιθεώρησης.
Ενημέρωση για μητρώο εργαστηρίων μετά τις αλλαγές που πρότεινε το τμήμα
ΠΦΥ Ιδιωτικών Μονάδων του Υπουργείου Υγείας
Ενημέρωση για προμήθειες του Π.Σ.Φ. (μάρμαρα, αποθηκευτικός εξωτερικός
χώρος, τραπέζι συνεδριάσεων)
Αλλαγές στην αίτηση εγγραφής. Προσαρμογή των Προσωπικών Δεδομένων.
Ενημέρωση Π.Τ. για νέα μορφή
Σχετικά με είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών ΕΦΚΑ ΟΠΑΔ
Ενημέρωση για συνάντηση με Σύλλογο Ασθενών Ελλάδος
Συνέδριο και γραμματειακή υποστήριξη από προσωπικό
Ανακοίνωση για προσωπικά δεδομένα και πρόστιμο
Γνωστοποίηση πρόθεσης λήξης συνεργασίας του Επιστημονικού τμήματος
«Φυσικοθεραπεία στην Ψυχική Υγεία» με την οργάνωση «Γιατροί Χωρίς
Σύνορα» στην Ελλάδα
Ενημέρωση για συνάντηση αντιπροσωπείας του ΠΣΦ με την εκτελεστική
επιτροπή του ENPHE στο Groningen της Ολλανδίας
Ενημέρωση για την εξέλιξη των γεγονότων στην ειδική αγωγή του ΕΟΠΥΥ
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Θέματα ημερήσιας διάταξης:
Νομοθετικές ρυθμίσεις για τα Κολλέγια-αντιδράσεις
Αποτελέσματα για πρόσληψη προσωπικού και ανάρτηση προσωρινού πίνακα
29ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας, διευθέτηση
εκκρεμοτήτων (παρουσία της Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής)
Ανανέωση σύμβασης με physiopedia
Διεκδίκηση χρεών από πελάτες-εταιρείες
WCPT- Ενημέρωση για την δήλωση του αριθμού μελών του Π.Σ.Φ. (τακτικά και
μη τακτικά μέλη
Πρόταση για καθιέρωση ημερησίας αποζημίωσης στα μέλη του Κ.Δ.Σ.
Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο-ηλεκτρονικές υπογραφές
Θεσμοθέτηση διαδικασίας ανάρτησης αγγελιών στην ιστοσελίδα του Π.Σ.Φ.
(πλατφόρμα, συχνότητα, περιεχόμενο ανάρτησης)
Διαδικασία και απάντηση αιτήσεων αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων
(κείμενο, χρόνος απάντησης από τον ΠΣΦ)
Προμήθεια POS

Συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου
του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών υπ’ αριθμ. 11/2019
το Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:00-18:00
Ενημέρωση - τρέχοντα:
Έγκριση εγγραφών μελών
WCPT- Ενημέρωση για την δήλωση του αριθμού μελών του Π.Σ.Φ. (τακτικά και
μη τακτικά μέλη
Προμήθεια POS
Ενημέρωση για μητρώο εργαστηρίων μετά τις αλλαγές που πρότεινε το τμήμα
ΠΦΥ Ιδιωτικών Μονάδων του Υπουργείου Υγείας
Ενημέρωση για προμήθειες του Π.Σ.Φ. (μάρμαρα, αποθηκευτικός εξωτερικός
χώρος, τραπέζι συνεδριάσεων)
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Ενημέρωση για την εξέλιξη των γεγονότων στην ειδική αγωγή του ΕΟΠΥΥ
Υποχρέωση ηλεκτρονικών τιμολογίων από 1/1/2020
Αιγίδα του ΠΣΦ σε 2ο Συνέδριο Καταγμάτων Ευθραυστότητας- Απρίλιος 2020
Αίτημα για ομιλητή στην Ημερίδα Επαγγελματικής Ενημέρωσης- Εκπαιδευτήρια
Δούκα, 28 Ιανουαρίου 2020
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
Νομοθετικές ρυθμίσεις για τα Κολλέγια
Αποτελέσματα για πρόσληψη προσωπικού-αιτήματα από το μέλος του Κ.Δ.Σ.
Αλέξανδρο Σιδέρη
29ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας, διευθέτηση
εκκρεμοτήτων (παρουσία της Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής)
 Αίτημα ΕΤ Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας για απονομή τιμητικής πλακέτας
 Ενημερωτική παρουσίαση προς τα ΠΤ για τα επαγγελματικά ταμεία
Διακοπή της συνεργασίας με το Physioplus της Physiopedia
Αίτημα του ιδιοκτήτη του ακινήτου για αύξηση του μισθώματος-εισήγηση
νομικού συμβούλου
Απόφαση για την συνέχιση της διεκδίκησης της υπόθεσης Π.Ε. (Σισμανόγλειο)
Πρόταση για καθιέρωση ημερησίας αποζημίωσης στα μέλη του Κ.Δ.Σ.
Γενική συνέλευση ER- WCPT 7-9 /5/2009 Πράγα
Συνεργασία με PEDro
Διαδικασία και απάντηση αιτήσεων αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων
(κείμενο, χρόνος απάντησης από τον ΠΣΦ)
Διεθνές συνέδριο Ψυχιατρικής Φυσικοθεραπείας.
Γραμματειακή υποστήριξη συλλόγου.
Αίτημα από ΠΤ Αττικής για διερεύνηση αντιποίησης- Απόλλων Σμύρνης
Σχετικά με τις νέες ασφαλιστικές εισφορές επαγγελματιών μη μισθωτώνΑίτημα για τη συνέχιση του ισχύοντος καθεστώτος από Λάζαρο Αυγέρη
Σχετικά με αγωγή του ΚΕΚ ΡΟΗ προς το Ειρηνοδικείο Τρικάλων
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Συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου
του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών υπ΄ αριθμ. 12/2019
το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10:00-18:00
Ενημέρωση – τρέχοντα θέματα:
Έγκριση εγγραφών μελών
Υπόμνημα ΤΑΒΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗ-Αναμονή απάντησης από το ΙΤΕ
Υποχρέωση ηλεκτρονικών τιμολογίων από 1/1/2020
Ενημέρωση για τις γνωματεύσεις φυσικοθεραπείας και την διάρκεια ισχύος
αυτών.
Αίτημα Μπούκου Σεβαστή (Π.Τ. Λέσβου, Χίου & Σάμου)- Μείωση χρηματικού
ποσού οφειλής συνδρομών προς το ΠΣΦ
Προβλήματα για άνοιγμα εργαστηρίου φυσικοθεραπείας σε περιοχές αμιγούς
κατοικίας
Ενημέρωση για την συνάντηση με τον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο
Βεσυρόπουλο
Ενημέρωση για την προώθηση των προτάσεων του Π.Σ.Φ. που αφορά την
κάλυψη των θέσεων φυσικοθεραπευτών στην ειδική αγωγή.
Ενημέρωση για το περιοδικό.
Ενημέρωση για την καταπολέμηση της αντιποίησης.
Ενημέρωση για το Συνέδριο Ασθενών και τις επαφές με τις Ενώσεις Ασθενών.
Ενημέρωση για την 6η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού
Εγκύκλιος από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας για την υλοποίηση προγράμματος «θεραπείας υποβοηθούμενης με
άλογα»
Σχετικά με μετάταξη δημοσίου υπαλλήλου ΔΕ νοσηλευτή σε θέση
φυσικοθεραπευτή με πτυχίο ΠΕ Φυσικοθεραπευτή.
Σχετικά με εγγραφή Δ.Υ. στον Π.Σ.Φ. (υπόθεση Παναγιώτη Περγάμαλη-Π.Τ.
Λέσβος, Χίος και Σάμος)
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Θέματα ημερήσιας διάταξης:
Νομοθετικές ρυθμίσεις για τα Κολλέγια
29ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας : Στατιστικά,
έκδοση βεβαιώσεων εκτός ωρομέτρησης, αδρός απολογισμός
Πρόταση για καθιέρωση ημερησίας αποζημίωσης στα μέλη του Κ.Δ.Σ.
Διαδικασία και απάντηση αιτήσεων αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων
(κείμενο, χρόνος απάντησης από τον ΠΣΦ)
9ο Διεθνές συνέδριο Ψυχιατρικής Φυσικοθεραπείας, 2022. Ακρόαση του
συντονιστή του Ε.Τ για την οργάνωση του συνεδρίου.
Σχετικά με αγωγή του ΚΕΚ ΡΟΗ στο Ειρηνοδικείο Τρικάλων
Διεκδίκηση ανανέωσης σύμβασης ΟΑΕΔ από εργαζόμενους στο ΚΕΦΙΑΠ
Κορίνθου.
30ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας
Physiopedia-Plus. Νέα επικοινωνία
Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση της ER- WCPT στην Πράγα.
Ίδρυση Ε.Τ. Φυσικών Μέσων-Αίτημα από Στασινόπουλο Δημήτριο
Ειδική αγωγή ΕΟΠΥΥ. Δράσεις, ενέργειες απόφαση για προσφυγή στο ΣΤΕ.
Διεκδίκηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Προτάσεις για
48ωρη απεργία 16 και 17 Ιανουαρίου και συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
Αίτημα από 4οετή φοιτήτρια του προπτυχιακού προγράμματος Εργοθεραπείας
στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου για Online ερωτηματολόγιο με θέμα :
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ CONSTRAINT-INDUCED: MΊΑ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΕΡΕΥΝΑ), APPLICATION OF CONSTRAINT-INDUCED
MOVEMENT THERAPY IN CLINICAL PRACTICE: AN ONLINE SURVEY
Αίτηση χορήγηση αιγίδας στο 3rd Conference of Sports Injuries της ΠΑΕ ΑΕΚ
Πρόταση συνεργασίας στο 6ο Forum για την Υγεία, Διατροφή και Ομορφιά, στην
Αθήνα, στις 25-26 Απριλίου 2020, Ζάππειο Μέγαρο
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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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