
ΘΕΜΑ: « Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας που απασχολούν τον κλάδο των 

φυσικοθεραπευτών». 

 

Κύριε Γενικέ 

 

Ο ΠΣΦ-ΝΠΔΔ, συσταθείς δυνάμει των διατάξεων του Νόμου 3599/2007, αποτελεί τον 

επίσημο επαγγελματικό σύλλογο όλων των Φυσικοθεραπευτών της χώρας, προβλεπομένης 

της υποχρεωτικής εγγραφής αυτών στα μητρώα του, κατά το πρότυπο των δικηγορικών, 

ιατρικών και λοιπών συλλόγων – Ν.Π.Δ.Δ σωματειακής φύσεως.  

Σκοπός του ΠΣΦ-ΝΠΔΔ είναι η προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικοθεραπείας ως 

ανεξάρτητης και αυτόνομης επιστήμης και η παροχή υπηρεσιών υψηλής στάθμης στο 

κοινωνικό σύνολο.  

Ο θεσμικός του ρόλος, σαν φορέας όλων των Φυσικοθεραπευτών, προκύπτει μέσα από τα 

άρθρα του Νόμου ενώ σήμερα εκπροσωπεί  8.500 φυσικοθεραπευτές, που εργάζονται με 

οποιαδήποτε εργασιακή σχέση σε όλη την Ελλάδα. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3599/2007 για την εκπλήρωση των παραπάνω 

σκοπών ανήκει ιδίως η: 

 α) Η έρευνα, ανάλυση και μελέτη των φυσικοθεραπευτικών θεμάτων και η εκπόνηση 

επιστημονικών μελετών για ζητήματα που αφορούν τη φυσικοθεραπεία. 

    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ    
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

Ημερομηνία: 4/4/2019 
Αρ. Πρωτ.: 193/2019 

Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 34-Αθήνα   
Ταχ. Κώδικας :11473 
Τηλέφωνο :210-8213905/210-8213334 
FAX  :210-8213760 
E-mail  :ppta@otenet.gr 
Website :www.psf.org.gr 
     

ΠΡΟΣ:      Γ.Γ Υπουργείου 

Εργασίας Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης Ανδρέα 

Νεφελούδη 

 

 

 

 

 

 



β) Η σύνταξη εισηγήσεων επί φυσικοθεραπευτικών θεμάτων είτε με δική του πρωτοβουλία 

είτε κατόπιν προσκλήσεως από τον αρμόδιο Υπουργό ή άλλο φορέα. 

γ) Η σύνταξη εισηγήσεων σε θέματα εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, συνεχιζόμενης 

εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στο φυσικοθεραπευτικό κλάδο, καθώς και η αξιοποίηση για 

το σκοπό αυτόν υποτροφιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Επίσης προασπίζει την Νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος, είναι σύμβουλος των φορέων 

της Κυβέρνησης και προάγει την Επιστήμη της Φυσικοθεραπείας, προς όφελος πάντα της 

Δημόσιας υγείας και  του ασθενή. 

Έχοντας υπόψιν τα παραπάνω σας θέτουμε τα παρακάτω ζητήματα αρμοδιότητας του 

Υπουργείου σας: 

1) Αίτημα παραχώρησης ακινήτου για την εγκατάσταση των γραφείων του 

Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. 

Γνωρίζουμε ότι πρόσφατα παραχωρήθηκε ακίνητο από το Υπουργείο σας στον 

Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος-ΝΠΔΔ για τις ανάγκες στέγασης του. 

Δεδομένου ότι ο Π.Σ.Φ αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ αιτούμεθα με το υπ. Αρ. Πρ. 179/29-3-

2019 έγγραφό μας την παραχώρηση ακινήτου για την στέγαση του Π.Σ.Φ και του 

Περιφερειακού Τμήματος Αττικής. 

 

2) Ένταξη του επαγγέλματος του Φυσικοθεραπευτή στην λίστα των βαρέων και 

ανθυγιεινών επαγγελμάτων. 

Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 20 του Νόμου 3790/2009 συστάθηκε η διαρκής 

επιτροπή κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, η οποία εξέτασε τα 

επαγγέλματα και πρότεινε την ένταξη νέων επαγγελμάτων στην σχετική λίστα. 

Πιστεύουμε ότι κακώς έχει εξαιρεθεί το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή από 

την σχετική λίστα καθώς η επιτροπή αναφέρει το επάγγελμα του 

φυσικοθεραπευτή. 

Σας καταθέτουμε εκ νέου τις θέσεις του Π.Σ.Φ (Αρ.Πρ 194/2019) και επίσης την 

εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου (risk assessment) και την αναλυτική περιγραφή 

των καθηκόντων (job description) του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή (Αρ.Πρ. 

195/2019). 

 

3) Στο Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, να υπάρξει πρόβλεψη για δημιουργία 

οργανικών θέσεων φυσικοθεραπείας στους Δήμους και πλήρωσή τους με 

προσλήψεις φυσικοθεραπευτών γιατί: 

Κύριο έργο  στο πλαίσιο των επιστημονικών αρμοδιοτήτων του φυσικοθεραπευτή 

είναι να: 

α) προάγει την υγεία του πληθυσμού, 

β) αξιολογεί και παρέχει υπηρεσίες φυσικοθεραπευτικής φροντίδα υγείας 

(θεραπεία, πρόληψη και αποκατάσταση) 

γ) αποβλέπει στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής, 

δ) συμμετέχει ενεργά στο συντονισμό και τη συνέχεια της φυσικοθεραπευτικής 

φροντίδας καθώς και τη διασφάλιση της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, 



ε) παρέχει υπηρεσίες κατ’ οίκον, να φροντίζει για την πρόληψη και αποφυγή 

κατακλίσεων, δυσκαμψιών σε άτομα μειωμένης κινητικότητας. και εκπαιδεύει τους 

οικείους γι αυτό. 

στ) από κοινού με την υπόλοιπη ομάδα του βοήθεια στο σπίτι να εφαρμόζει 

πολιτικές πρόληψης και ιδίως για την πρόληψη πτώσεων σε ηλικιωμένους ,για την 

διαχείριση μεταβολικών συνδρόμων ( διαβήτης, παχυσαρκία, οστεοπόρωση κλπ), 

για την οργάνωση προγράμματος πρόληψης σε καρδιοπαθείς και σε άτομα με 

νευρολογικές παθήσεις (Πάρκινσον, Αλτσχάιμερ, κλπ), ιδίως με τον σχεδιασμό και 

την εκπόνηση  προγραμμάτων  Θεραπευτικής άσκησης. 

 

4) Προδιαγραφές (όροι και προϋποθέσεις) εργαστηρίων φυσικοθεραπείας των 

ΚΑΠΗ. 

Είναι γνωστό ότι τα ΚΑΠΗ θεσμοθετήθηκαν με Νομοθετικό πλαίσιο που 

προηγήθηκε του Π.Δ 29/1987 που αφορά του όρους ίδρυσης και λειτουργίας 

εργαστηρίων φυσικοθεραπείας.  Σήμερα σε πολλούς δήμους λειτουργούν 

υποτυπωδώς εργαστήρια φυσικοθεραπείας σε χώρους που δεν πληρούν τις 

προϋποθέσεις του Π.Δ 29/1987.   Το κάθε εργαστήριο φυσικοθεραπείας θα πρέπει 

να πληροί τις  ελάχιστες προδιαγραφές των εργαστηρίων φυσικοθεραπείας που 

προβλέπονται στο Π.Δ 29/1987 , αυτές οι προδιαγραφές αποτελούν την ελάχιστη 

διασφάλιση ποιοτικής παροχής φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών από οργανωμένο 

χώρο προκειμένου να καλύπτει όλο το φάσμα των παρεχόμενων 

φυσικοθεραπευτικών πράξεων. ( π.χ ορίζονται τα 70 Τ.μ ως ελάχιστος χώρος και 

προσαύξηση 30% για κάθε επιπλέον υπηρετούντα φυσικοθεραπευτή. Επίσης 

προβλέπεται και ο ελάχιστος εξοπλισμός καθώς και πως θα διαμορφώνονται οι 

επιμέρους χώροι). 

 

5) Στους προνοιακούς φορείς που εποπτεύει το Υπουργείο σας  θα πρέπει να 

διασφαλιστεί η παρουσία φυσικοθεραπευτή καθώς κατά την άποψή μας κρίνεται 

απαραίτητη, καθώς ο φυσικοθεραπευτής  

α) προάγει την υγεία του πληθυσμού, 

β) αξιολογεί και παρέχει υπηρεσίες φυσικοθεραπευτικής φροντίδα υγείας 

(θεραπεία, πρόληψη και αποκατάσταση) 

γ) αποβλέπει στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής, 

δ) συμμετέχει ενεργά στο συντονισμό και τη συνέχεια της φυσικοθεραπευτικής 

φροντίδας καθώς και τη διασφάλιση της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, 

 

6) Στα προγράμματα του Υπουργείου σας για την ασφάλεια και υγεία στους χώρους 

εργασίας θα πρέπει να προβλεφθεί η παρουσία του φυσικοθεραπευτή, καθώς ο 

ρόλος του φυσικοθεραπευτή είναι σημαντικός στο επίπεδο της πρόληψης και ο 

Π.Σ.Φ έχει συμμετάσχει όλα τα προηγούμενα χρόνια στις δράσεις των Υπουργείων 

(Π.Χ ΗΠΙΟΝΗ του Υπουργείου Υγείας , Αγωγή Υγείας στα σχολεία των Υπουργείων 

Υγείας και Παιδείας κ.α). 

 



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. 

 

Το τελευταίο είναι ένα μείζον ζήτημα το οποίο απασχολεί τους 

ελευθεροεπαγγελματίες φυσικοθεραπευτές οι οποίοι έχουν λαμβάνειν ακόμη και 

από το 2009. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά φορείς όπως το ΤΥΔΚΥ ,ΙΚΑ οι οποίοι 

κωλυσιεργούν και δεν αποπληρώνουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές ,παρόλο που 

έχουν παρέλθει όλες οι καταληκτικές ημερομηνίες που έχει θέσει κατά καιρούς η 

Πολιτεία. 

Πρέπει το Υπουργείο σας να επιταχύνει την διαδικασία της καταβολής των 

ληξιπρόθεσμων οφειλών.  

 

Πιστεύουμε ότι θα εξετάσετε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα θέματα που σας θέτουμε και 

είμαστε στην διάθεσή σας για περαιτέρω συνεργασία. 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

       ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ          ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


