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Νέα Πρώτης Γραμμής     

 

Προσφυγή του Π.Σ.Φ. στο Συμβούλιο της Επικρατείας μετά τον αποκλεισμό του κλάδου 

από την οικονομική ενίσχυση λοιπών επιστημόνων 

 

Μετά από απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, ο Π.Σ.Φ. προσέφυγε στο 

Συμβούλιο της Επικρατείας, διαμαρτυρόμενος έντονα για την εξαίρεση του κλάδου από την 

οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ την οποία θα λάβουν εφάπαξ άλλοι επιστημονικοί 

κλάδοι. 

Έχουν ενημερωθεί για τις ενέργειές μας τόσο τα συναρμόδια Υπουργεία  Οικονομικών και 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όσο και το Γραφείο του Πρωθυπουργού. 

Αναμένουμε να υπάρξει αναθεώρηση της αρχικής απόφασης και λήψη της ενίσχυσης και 

από τον κλάδο των Φυσικοθεραπευτών, ο οποίος έχει προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες 

κατά την περίοδο της πανδημίας έχοντας υποστεί μεγάλο υλικό και ανθρώπινο κόστος. 

  

Σχετικά αρχεία 

 Επιστολή ΠΣΦ 

 

https://psf.org.gr/psf-news-6944.htm 

 

Απάντηση σε επερώτηση του Βουλευτή Πέλλας Β. Βασιλειάδη για την ένταξη των 

Φυσικοθεραπευτών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα 

  

Η ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα αποτελεί ένα πάγιο αίτημα του Κλάδου 

μας. Η υγειονομική κρίση η οποία έχει ξεσπάσει το τελευταίο έτος κατέδειξε με τον πιο 

εμφανή τρόπο την επικινδυνότητα που διατρέχουν οι συνάδελφοι οι οποίοι βρίσκονται 

καθημερινά σε άμεση επαφή με τις εστίες μόλυνσης. 

Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Σ.Φ. έχει αποφασίσει, μετά τη δημοσιοποίηση του 

πορίσματος της Επιτροπής Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, μέσω των 

Περιφερειακών του Τμημάτων να ενημερώσει τις τοπικές κοινωνίες για το δίκαιο του 

αιτήματος αυτού. 

Μετά από παρέμβαση του Π.Τ. Πέλλας, ο βουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας κ. 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/31032021_104804_8a15.pdf
https://psf.org.gr/psf-news-6944.htm
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Βασίλειος Βασιλειάδης κατέθεσε επερώτηση προς τους συναρμόδιους Υπουργούς Υγείας 

και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με το ζήτημα και έλαβε απάντηση από τον 

Υφυπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Τσακλόγλου, στην οποία επισημαίνεται 

ότι το ζήτημα έχει περιέλθει στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Οικονομικών. 

Σχετικά αρχεία 

 Επερώτηση Βουλευτή Νομού Πέλλας 

 Απάντηση σε Επερώτηση για ΒΑΕ 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6940.htm 

 

Διαδικτυακή συνάντηση ΠΣΦ με φοιτητές Τμημάτων Φυσικοθεραπείας, Σάββατο 13 

Μαρτίου, ώρα 19:00  

 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών έχει προγραμματίσει τη διοργάνωση 

διαδικτυακής ενημερωτικής συνάντησης με τους φοιτητές των Τμημάτων 

Φυσικοθεραπείας της χώρας με την παρουσία του εκπαιδευτικού προσωπικού των 

Ιδρυμάτων, το Σάββατο 13 Μαρτίου 2021 και ώρα 21:00. 

Στόχος είναι η ενημέρωση των φοιτητών των τμημάτων φυσικοθεραπείας για τις εξελίξεις  

(νομοθετικές ρυθμίσεις) που αφορούν στην εξίσωση των τίτλων σπουδών των κολεγίων με 

αυτούς των πανεπιστημίων. Παράλληλα, επιθυμία της διοίκησης του Π.Σ.Φ. είναι η 

κοινοποίηση τυχόν δυσλειτουργιών που παρατηρούνται λόγω της έκτακτης κατάστασης 

(πανδημία SARS-CoV-2) όπως και για άλλα θέματα εκπαίδευσης. 

 

 https://www.psf.org.gr/psf-news-6914.htm 

 

Πανελλαδική Στάση εργασίας ΠΟΕΔΗΝ-16.02.2021: Συστράτευση του ΠΣΦ 

 

Λόγω των κακών καιρικών συνθηκών και των έξτρα αναγκών σε προσωπικό που 

ενδεχομένως να δημιουργηθούν στις Μονάδες Δημόσιας Υγείας και Πρόνοιας η 

κινητοποίηση της ΠΟΕΔΗΝ αναβάλλεται για την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021. Με την ίδια 

μορφή και διεκδικητικό πλαίσιο. 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία έχει εξαγγείλει 

στάση εργασίας για την προσεχή Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2021, 9:00-15:00, με 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/29032021_110502_bd25.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/29032021_110533_361c.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6940.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6914.htm
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παράλληλες πορείες και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας εμπρός από τα Υπουργεία 

Υγείας και Εργασίας, το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης και τις κατά Περιφέρειες 

ΥΠΕ. 

Τα αιτήματα αφορούν: 

• Ένταξη στα ΒΑΕ 

• Χαρακτηρισμό θανάτου συναδέλφων από κορωνοϊό ως εργατικό ατύχημα 

• Μονιμοποίηση εκτάκτων 

• Ισχυρή Δημόσια Υγεία με επαρκή στελέχωση και χρηματοδότηση 

• Αυξήσεις στους μισθούς 

• Επαρκή μέτρα ατομικής προστασίας 

Καλούμε τα μέλη μας να δώσουν ένα βροντερό παρόν στις κινητοποιήσεις την ώρα 

κρίσιμων διεκδικήσεων για τον κλάδο. 

  

Σχετικά αρχεία 

 Ανακοίνωση ΠΟΕΔΗΝ 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6874.htm 

 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων του Π.Σ.Φ., Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2021, με 

αποκλειστικό θέμα την εξέταση των παραμέτρων και τη λήψη απόφασης για τις ρυθμίσεις 

του Ν. 4763/2020 

 

Με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5/12-1-2021 έγγραφο του Π.Σ.Φ., στάλθηκε ενημέρωση για την 

πραγματοποίηση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων, μετά την απόφαση του 

ΚΔΣ,  η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, με τη χρήση της εφαρμογής-

υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης Zoom, την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2021. 

Το μοναδικό θέμα της Συνέλευσης είναι: 

Ενέργειες του Π.Σ.Φ. μετά την ψήφιση του Ν. 4763/2020 του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, άρθρο 164 "Ρυθμίσεις για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων 

και επαγγελματικής ισοδυναμίας - Τροποποιήσεις του π.δ. 38/2010". 

Στο πλαίσιο των ενεργειών του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών για τις 

διατάξεις του Ν. 4763/2020, το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο πραγματοποίησε έκτακτη 

συνεδρίαση στις 13 Δεκεμβρίου 2020, αποφασίστηκαν και πραγματοποιήθηκαν οι 

ακόλουθες δράσεις του Π.Σ.Φ.: 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/14022021_221013_1f6e.doc
https://www.psf.org.gr/psf-news-6874.htm
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• Συνεργασία με άλλα Επιμελητήρια και Συλλόγους οι οποίοι θίγονται από την 

ίδια τροπολογία 

• Κοινές δράσεις σε συνεργασία με άλλα Ν.Π.Δ.Δ. υγειονομικού χαρακτήρα 

• Ενημέρωση βουλευτών, Υπουργείων, Κοινοβουλευτικών Ομάδων, Γραφείο 

Πρωθυπουργού για θέσεις Π.Σ.Φ. 

• Σύνταξη και ανάρτηση δελτίου τύπου για ενημέρωση της κοινωνίας 

• Πραγματοποίηση συνάντησης και ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας 

των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας 

• Κινητοποίηση των Τμημάτων της Φυσικοθεραπείας και ενημέρωση των 

φοιτητικών συλλόγων 

• Ανακοίνωση του Συλλόγου για τις απαράδεκτες Νομοθετικές ρυθμίσεις για τα 

κολλέγια 

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων του Π.Σ.Φ. λόγω των εξελίξεων είναι κρίσιμη, 

και η διοίκηση του Π.Σ.Φ. έχει επιλέξει την συμπόρευση με όλα τα ΝΠΔΔ και τα 

επαγγελματικά επιμελητήρια που θίγονται από τις ρυθμίσεις. 

 

 Ν. 4763/2020 

 Δελτία Τύπου Π.Σ.Φ. 

 Ανακοίνωση του Π.Σ.Φ. 

 Συνάντηση Π.Σ.Φ. με Τμήματα Φυσικοθεραπείας 

 Έγγραφο Π.Σ.Φ. 

 Έγγραφο Π.Σ.Φ. 

 

https://psf.org.gr/psf-news-6860.htm 

 

Ενημέρωση για το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής εργασίας-Κατάθεση νέου 

υπομνήματος 

   

Ο Π.Σ.Φ. κατέθεσε, σήμερα νέο υπόμνημα με τις θέσεις του, προς την αρμόδια Επιτροπή το 

οποίο συμπληρώθηκε με τη θετική γνωμοδότηση του πορίσματος της Επιτροπής Βαρέων 

και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων για την ένταξη του κλάδου των Φυσικοθεραπευτών σε 

αυτά, που έγινε μετά από συντονισμένες ενέργειες του Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. 

Ως γνωστόν με την τροπολογία στο νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της 

εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010 σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 6 § 

1 ΕΣΔΑ ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/05022021_095615_9348.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/05022021_095705_bb9a.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/05022021_095739_ef24.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/05022021_095905_0ccf.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/05022021_095945_f720.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/05022021_100002_1864.pdf
https://psf.org.gr/psf-news-6860.htm
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Δικηγόρων και άλλες διατάξεις», παρατείνεται εκ νέου, έως την 30η.4.2021 (έληξε την 

31η.10.2020) η προθεσμία, εντός της οποίας, η Επιτροπή αξιολόγησης επικίνδυνης και 

ανθυγιεινής εργασίας του άρθρου 18 του Ν. 4354/2015 ολοκληρώνει το έργο της. 

 

 https://www.psf.org.gr/psf-news-6857.htm 

   

 

 

  

https://www.psf.org.gr/psf-news-6857.htm
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Νέος Κορωνοϊός-COVID-19 

 

Ανακοίνωση για άνοιγμα της πλατφόρμας εμβολιασμού των φυσικοθεραπευτών μέχρι 

Κυριακή 28 Μαρτίου 2021 (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΑ ΜΕΛΗ) 

 

Σε συνέχεια της συλλογής των αιτήσεων πρόθεσης εμβολιασμού που προέβη ο 

Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, με σκοπό να τεθεί σε προτεραιότητα ο 

εμβολιασμός των φυσικοθεραπευτών, σας ενημερώνουμε ότι μπορούν από σήμερα 

και μέχρι την Κυριακή 28 Μαρτίου  2021 και ώρα 23:59., τα μέλη ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΑΝΑΝ 

ΑΙΤΗΣΗ, να εισάγουν το ΑΜΚΑ τους στην ειδική φόρμα μέσα από το μητρώο μελών, 

προκειμένου να συνταχθεί και να αποσταλεί στο αρμόδιο Υπουργείο, ο κατάλογος και των 

υπολοίπων  φυσικοθεραπευτών. 

Κατά την είσοδό σας στη περιοχή μελών του 

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

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

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

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

υπόλοιπα στοιχεία σας αντλούνται από το μητρώο μελών. 

Τα μέλη που δεν θα δηλώσουν πρόθεση θα αναμένουν τον εμβολιασμό τους με τον 

γενικό πληθυσμό. 

Σημείωση: 

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

φυσικοθεραπευτών κατά προτεραιότητα και δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. 

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

μπορεί ή δεν επιθυμεί τον άμεσο προγραμματισμό ραντεβού, μπορεί να 

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

προχωρήσει σε μεταγενέστερο προγραμματισμό ραντεβού ή να μην προχωρήσει σε 

προγραμματισμό ραντεβού. 

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

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

εμφανιστεί το μήνυμα αυτό, η αίτηση δεν έχει καταχωρηθεί. 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6929.htm 

https://www.psf.org.gr/login.php
https://www.psf.org.gr/psf-news-6929.htm
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ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Σ.Φ. - Ενσωματώθηκαν στο σύστημα, οι ΑΜΚΑ και των 

νέων αιτούντων (γ κύκλος υποβολής 18/2-3/3/2021) μελών του Π.Σ.Φ για τον εμβολιασμό - 

ενεργοποίηση προγραμματισμού ραντεβού 

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι ΑΜΚΑ των μελών που ανταποκρίθηκαν στη νέα δυνατότητα 

εμβολιασμού και υπέβαλαν αίτηση στον ΠΣΦ κατά το χρονικό διάστημα από 18/2 έως 

3/03/2021 (γ΄κύκλος) , έχουν ενσωματωθεί στο σύστημα εμβολιασμού κατά της Covid-19 

λοίμωξης. 

Όσα μέλη έχετε υποβάλλει αίτηση,  μπορείτε να κάνετε είσοδο 

στην πλατφόρμα (https://emvolio.gov.gr/)  και αφού επιβεβαιώσετε ότι ο ΑΜΚΑ σας 

συμπεριλαμβάνεται στη λίστα, μπορείτε να προχωρήσετε στον προγραμματισμό του 

ραντεβού. 

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: 

Α. Αναζήτηση από τον δικαιούχο, εισάγοντας τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ ή το όνομά του στο 

ειδικό πεδίο "Αναζήτηση με ΑΜΚΑ" στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://emvolio.gov.gr/ και 

Β. Αφού επιβεβαιωθεί ο ενδιαφερόμενος ως δικαιούχος, προβαίνει στην αναζήτηση 

ραντεβού από το πεδίο: "Είσοδος στην εφαρμογή" από όπου γίνεται αυθεντικοποίηση μέσω 

του TAXIS και γίνεται ο προγραμματισμός του ραντεβού. 

  

https://www.psf.org.gr/psf-news-6911.htm 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ υποβολής αιτήσεων εμβολιασμού κατά της λοίμωξης Covid-19 για τους 

φυσικοθεραπευτές-μέλη του Συλλόγου- 03.03.2021 

 

Παρατείνονται οι αιτήσεις για εμβολιασμό έναντι της λοίμωξης Covid-19 άνοιξε  έως 

τις 28.02.2021 και ώρα 23:59. την Τετάρτη 03.03.2021 και ώρα 23:59. 

Κατά την είσοδό σας στο μητρώο μελών του ΠΣΦ, https://www.psf.org.gr/login.php 

χρησιμοποιώντας τα προσωπικά σας στοιχεία, θα επιλέξετε στο δεξί τμήμα του μενού 

επιλογών τον σύνδεσμο «Υποβολή αίτησης εκδήλωσης πρόθεσης εμβολιασμού κατά του 

SARS-CoV-2 (Covid19)». Στη σχετική δήλωση θα πρέπει να συμπληρώσετε υποχρεωτικά 

τον ΑΜΚΑ σας. Τα υπόλοιπα στοιχεία σας αντλούνται από το μητρώο μελών. 

https://psf.org.gr/psf-news-6886.htm 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6902.htm
https://emvolio.gov.gr/
https://emvolio.gov.gr/
https://emvolio.gov.gr/
https://www.psf.org.gr/psf-news-6911.htm
https://psf.org.gr/psf-news-6886.htm
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Παράταση υποβολής δήλωσης πρόθεσης για τον εμβολιασμό έναντι της λοίμωξης Covid-19 

για τους εργαζόμενους των εργαστηρίων φυσικοθεραπείας, μη μέλη του Π.Σ.Φ., 3/3/2021 

 

Η πλατφόρμα υποβολής δήλωσης πρόθεσης για τον εμβολιασμό έναντι της λοίμωξης Covid-

19 για τους εργαζόμενους των εργαστηρίων φυσικοθεραπείας, μη μέλη του Π.Σ.Φ., θα 

μείνει ανοιχτή έως τις Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021 και ώρα 23:59. 

Τα απαραίτητα αρχεία και η διαδικασία περιγράφονται στον ακόλουθο 

σύνδεσμο: https://www.psf.org.gr/psf-news-6887.htm 

Για την υποβολή δήλωσης πρόθεσης εργαζόμενου για εμβολιασμό, διευκρινίζεται ότι: 

1. Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του Α.Φ.Μ. της επιχείρησης (ατομικής 

επιχείρησης ή νομικού προσώπου) η οποία απασχολεί τους ενδιαφερόμενους 

εργαζόμενους.  Το Υπουργείο θα ελέγξει την ορθότητα των δηλωμένων στοιχείων 

των εργαζομένων μέσα από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. 

2. Πρώτα γίνεται η αίτηση  όλων των στοιχείων εργαζομένων (ΟΝΟΜΑ-ΕΠΩΝΥΜΟ-

ΑΜΚΑ-ΤΗΛΕΦΩΝΟ), μετά πατάτε ΥΠΟΒΟΛΗ και εκ των υστέρων ο 

φυσικοθεραπευτής, θα αναρτήσει τα δύο (2) απαραίτητα αρχεία για κάθε 

εργαζόμενο που επιθυμεί να ενταχθεί στην πλατφόρμα του εμβολιασμού. Μετά την 

συμπλήρωση της αίτησης, θα του ζητηθεί να αναρτηθούν τα σχετικά αρχεία. 

3. Τα αρχεία πρέπει να είναι σκαναρισμένα και σε μορφή pdf. 

4. Τα αρχεία θα ελεγχθούν για την ορθή συμπλήρωσή τους και θα ενημερωθούν οι 

αιτούντες για τυχόν ελλείψεις. 

5.  Η αίτηση δεν συνεπάγεται αυτόματη ένταξη στο σύστημα εμβολιασμού. 

Προσοχή: 

Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να τους δηλωθούν κατά την υποβολή της αίτησης (στην αρχή). 

Εάν πατηθεί το κουμπί ΥΠΟΒΟΛΗ, δεν υπάρχει η δυνατότητα να  προστεθούν ή 

αφαιρεθούν υπάλληλοι, για λόγους ελέγχου της διαδικασίας. Οποιαδήποτε μεταβολή 

πραγματοποιείται μέσω email, εφόσον φυσικά δεν έχουν προωθηθεί τα δεδομένα στις 

αρμόδιες υπηρεσίες. 

 Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.psf.org.gr/psf-news-6887.htm 

https://psf.org.gr/psf-news-6902.htm 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6887.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6887.htm
https://psf.org.gr/psf-news-6902.htm
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Ενεργοποίηση της πλατφόρμας αιτήσεων εμβολιασμού κατά της λοίμωξης Covid-19 για 

εργαζόμενους μη μέλη του Π.Σ.Φ. 

  

Ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων δήλωσης πρόθεσης για τον 

εμβολιασμό έναντι της λοίμωξης Covid-19 για τους εργαζόμενους των εργαστηρίων 

φυσικοθεραπείας, μη μέλη του Π.Σ.Φ., με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση και θα μείνει 

ανοιχτή έως τις 28.02.2021 και ώρα 23:59 και η διαδικασία η οποία θα ακολουθηθεί είναι η 

ακόλουθη: 

1. Ο εργαζόμενος μεταβαίνει στο gov.gr, επιλέγει την έκδοση υπεύθυνης δήλωσης 

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-

exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses και αναγράφει το ακόλουθο κείμενo 

(επισυνάπτεται υπόδειγμα): 

 

«1. Δηλώνω ότι είμαι εργαζόμενος/η στην επιχείρηση «ΧΧΧΧΧΧΧ» και επιθυμώ τη 

δήλωση πρόθεσης εμβολιασμού από την ανωτέρω επιχείρηση, μέσω υποβολής 

αιτήματος στο Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ - ΝΠΔΔ). 

2. Ο ΑΜΚΑ μου είναι : ΧΧΧΧΧΧ 

3. Ανέγνωσα , κατανόησα πλήρως και συμφωνώ με τους όρους υποβολής της αίτησης 

(Έντυπο 2).» 

 

2. O εργαζόμενος συμπληρώνει και υπογράφει Έντυπο 2. Ενημερωτικό 

σημείωμα (επισυνάπτεται).  

3. Ο εργαζόμενος παραδίδει στον φυσικοθεραπευτή τα δύο ως άνω έντυπα και αυτός τα 

ανεβάζει στη σχετική ενότητα η οποία θα έχει δημιουργηθεί στον λογαριασμό του στο 

μητρώο μελών του ΠΣΦ, https://www.psf.org.gr/login.php χρησιμοποιώντας τα προσωπικά 

του στοιχεία, αφου επιλέξει στο δεξί τμήμα του μενού επιλογών τον σύνδεσμο «Υποβολή 

αίτησης εκδήλωσης πρόθεσης εμβολιασμού ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (μη μέλους) ΣΕ Φυσκ/τή κατά 

του SARS-CoV-2 (Covid19)» 

Σημείωση: Ο φυσικοθεραπευτής, μέλος του Π.Σ.Φ., θα αναρτήσει τα δύο (2) απαραίτητα 

αρχεία για κάθε εργαζόμενο που επιθυμεί να ενταχθεί στην πλατφόρμα του εμβολιασμού. 

Μετά την συμπλήρωση της αίτησης, θα του ζητηθεί να αναρτηθούν τα σχετικά αρχεία. Τα 

αρχεία πρέπει να είναι σκαναρισμένα και σε μορφή pdf. Τα αρχεία θα ελεγχθούν για την 

ορθή συμπλήρωσή τους. Η αίτηση δεν συνεπάγεται αυτόματη ένταξη στο σύστημα 

εμβολιασμού. 
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Σχετικά αρχεία 

 Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης (εργαζόμενου ΜΗ μέλους) 

 Έντυπο 2. Ενημερωτικό Σημείωμα 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6887.htm 

 

Έκδοση πιστοποιητικού εμβολιασμού κατά του COVID-19 

 

Ενημερώνουμε τα μέλη μας που έχουν ολοκληρώσει και τις δυο δόσεις του εμβολίου 

μπορούν να λάβουν το Πιστοποιητικό Εμβολιασμού SARS-Cov-2. 

Θα χρειαστείτε: 

• τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet 

• τον ΑΜΚΑ σας 

Το πιστοποιητικό που θα εκδώσετε έχει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη 

ηλεκτρονική σφραγίδα και μπορείτε: 

• είτε να το αποστείλετε ηλεκτρονικά 

• είτε να το εκτυπώσετε και να το καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6882.htm 

 

Αναφορές του BBC για τη συνεισφορά των φυσικοθεραπευτών τόσο στην αντιμετώπιση 

της λοίμωξης Covid-19 όσο και στην αποκατάσταση των ασθενών μετά την έξοδό τους από 

το νοσοκομείο 

   

Η πανδημία της  Covid-19 λοίμωξης αναδεικνύει το έργο των φυσικοθεραπευτών. 

Υπάρχουν καθημερινές αναφορές για τη μάχη που δίνουν οι υγειονομικοί για να σώσουν τις 

ζωές των ασθενών με Covid-19 λοίμωξη. Μέσω των αναφορών αυτών καθίσταται σαφές 

ότι πρόκειται για έναν μαραθώνιο και όχι για αγώνα ταχύτητας, χωρίς κάποιο σταθερό 

πρωτόκολλο για τη θεραπεία και την αποκατάσταση. Οι φυσικοθεραπευτές 

συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που συμπορεύονται στην άμεση και στη συνέχεια στη 

μακροπρόθεσμη πορεία για την ανάρρωση των ασθενών. Αυτή είναι η ιστορία των ειδικών, 

των οποίων η καθημερινή ζωή έχει αλλάξει. 

 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/21022021_100631_c2b6.docx
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/21022021_100659_251a.docx
https://www.psf.org.gr/psf-news-6887.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6882.htm
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Υπάρχουν εκείνοι που νοσούν από Covid-19 και είναι ασυμπτωματικοί. Άλλοι παρουσιάζουν 

ήπια συμπτώματα. Και μερικοί έχουν πιο σοβαρές παρενέργειες και απαιτείται να 

νοσηλευτούν. Κάποιοι  από τους ασθενείς αυτούς  μπορεί να χρειαστούν απλά μία χείρα 

βοηθείας. Μερικοί όμως θα χρειαστούν εντατική φροντίδα ή ακόμη και να τεθούν σε 

τεχνητό κώμα. Σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, είτε κατά τη διάρκεια είτε μετά, ο 

οργανισμός δοκιμάζεται σοβαρά από τη Covid-19. Και ακόμη και εάν νικηθεί ο ιός, αυτό δεν 

συνεπάγεται αυτόματα μία  ομαλή πορεία χωρίς την ανάγκη μιας μακράς περιόδου 

αποκατάστασης. 

Σκεφτείτε εκείνους τους ανθρώπους των οποίων οι πνεύμονες βοηθήθηκαν από 

μηχανικούς αναπνευστήρες. Ή τους ανθρώπους που εξέρχονται από το κώμα 

προσπαθώντας να κάνουν τα πρώτα τους βήματα μετά από ημέρες  ή εβδομάδες. Για 

ορισμένους φυσιοθεραπευτές, η σκέψη τους είναι αποκλειστικά προσανατολισμένη σε 

αυτούς τους ανθρώπους. 

«Η Covid-19 είναι για μας εργασία 24 ωρών την ημέρα και 7 ημερών την εβδομάδα», 

αναφέρει ο Γουίλ Χουκ, προϊστάμενος φυσικοθεραπευτής σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 

στο νοσοκομείο του Ντάντλι, στα Δυτικά Μίντλαντς της Αγγλίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Ο κύριος Χουκ ανέφερε ότι οι ασθενείς τους οποίους επέβλεπε καθημερινά έγιναν «περίπου 

μία δεύτερη οικογένεια για εκείνον» κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας. Ανέφερε ότι οι 

άνθρωποι είχαν την τάση να συσχετίζουν τη δουλειά του περισσότερο με «πόνους στην 

πλάτη» και με μια «ομάδα ποδοσφαίρου», αν και το επάγγελμά του τού παρείχε πάντα την 

υπηρεσίες στις  Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Ωστόσο, αυτό που ίσχυε στην 

πραγματικότητα ήταν ότι ως ειδικός στις μυοσκελετικές παθήσεις, συνήθιζε να βοηθά τους 

ανθρώπους να ανακάμπτουν μετά από χειρουργικές επεμβάσεις, όπως αρθροπλαστικές. 

Αυτό άλλαξε όταν ο 26χρονος κλήθηκε να βοηθήσει τους πρώτους ασθενείς Covid-19 που 

εισήχθησαν στο νοσοκομείο Russells Hall τον Μάρτιο του περασμένου έτους. Και ανέφερε 

ότι, παρά την εκπαίδευσή του και την εμπειρία του, κανένα από αυτά «δεν με προετοίμασε 

πλήρως για αυτόν τον νέο ιό», κάτι που λόγω των πρωτοσέλιδων, όπως πρόσθεσε, θα 

μπορούσε να κάνει την κατάσταση αδυσώπητη. 

Αλλά συνεχίζει το έργο του. «Θέλω να συνεχίσω όσο η χώρα βρίσκεται σε αυτήν την 

κατάσταση και συνεχίζω να επιτελώ το καθήκον μου». Δέκα μήνες μετά, ο κ. Χουκ 

παραμένει ένας εργαζόμενος κρίσιμης σημασίας, προσπαθώντας να σώσει ανθρώπους που 

έχουν πληγεί από τον ιό. 

Μέρος της δουλειάς του περιλαμβάνει την κίνηση των αρθρώσεων των ασθενών που έχουν 

κατασταλεί προκειμένου να διατηρήσουν τη μυϊκή τους δύναμη. Άλλα καθήκοντα, 

σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Μακ Γουίλιαμς, σύμβουλο φυσικοθεραπευτή στο 

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Κόβεντρι, περιλαμβάνουν την εκκαθάριση εκκρίσεων 

από τους πνεύμονες ασθενών σε αναπνευστήρες και τη διευκόλυνση της ανάνηψης των 

ιστών που είχαν καταρρεύσει. Αυτό έκανε, είπε, «τη φυσικοθεραπεία να είναι ζωτικής 
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σημασίας σε αυτά τα πρώτα στάδια» της θεραπείας. 

Καθώς ο κορωνοϊός συνεχίζει την επίθεσή του, περισσότεροι από 4.000 ασθενείς 

βρίσκονται σε μηχανική υποστήριξη στα νοσοκομεία του Ηνωμένου Βασιλείου. 

«Νομίζω ότι η πανδημία έχει αναδείξει τον ζωτικό ρόλο των φυσιοθεραπευτών εντός της 

ΜΕΘ, τόσο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας όσο και στον ευρύτερο πληθυσμό», δήλωσε ο κ. 

Μακ Γουίλιαμς, οποίος προεδρεύει της ομάδας φυσικοθεραπείας  στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία 

Ιατρικής Εντατικής Θεραπείας. 

Είπε ότι οι ασθενείς με Covid-19 με αναπνευστική ανεπάρκεια χρειάζονταν «παρατεταμένες 

περιόδους μηχανικής υποστήριξης», συχνά για δύο εβδομάδες ή περισσότερο. Οι πιο 

άρρωστοι ασθενείς μπορεί να χάσουν έως και το 20% του συνολικού μυϊκού ιστού τους σε 

επτά ημέρες σε έναν αναπνευστήρα, οπότε «δεν μπορούν να καθίσουν ή και να κινηθούν» 

όταν εξέλθουν από τη συσκευή, έχοντας ως πρόσθετα βάρη τον φόβο και τη σύγχυσή τους, 

εξήγησε. 

«Βλέπουμε τους ανθρώπους στη χειρότερη στιγμή της ζωής τους». Και αυτό, είπε ο κ. Mακ 

Γουίλιαμς, σήμαινε ότι η συμπόνια και η «συναισθηματική σύνδεση» με τους ασθενείς είναι 

απαραίτητη. Αλλά αυτή η σύνδεση δεν ήταν χωρίς δυσκολία, πρόσθεσε. 

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου κύματος, οι ΜΕΘ αντιμετωπίζουν περισσότερα άτομα μέσω 

μη επεμβατικής μηχανικής υποστήριξης. Αυτό σήμαινε, είπε, ότι το προσωπικό είχε την 

ευκαιρία να γνωρίσει τους ασθενείς. Όμως η οικειότητα μαζί τους ήταν κάτι που θα 

μπορούσε να αποδειχθεί δύσκολο, εάν αργότερα τοποθετηθούν σε μηχανική υποστήριξη, 

όπου η κατάληξη δεν ήταν εγγυημένη. 

«Από άποψη αντοχής, αυτό μπορεί να είναι ένα δύσκολο και συναισθηματικό βάρος». 

Αντ 'αυτού, ο κ. Mακ Γουίλιαμς είπε ότι προσπάθησε να επικεντρωθεί στα θετικά. Αυτό 

περιελάμβανε την επιβράβευση για τη βοήθεια στη διάσωση των ασθενών με μία κρίσιμη 

ασθένεια και στη συνέχεια την «πρώτη επαφή με αυτούς όπως είναι ως άτομα». 

Η Amber Roberts είναι φυσικοθεραπεύτρια στο νοσοκομείο Walsall Manor. Προσελήφθη 

πολύ πρόσφατα και άρχισε να εργάζεται έναν μήνα πριν την πανδημία. Είπε ότι θα 

μπορούσε να είναι «πολύ δύσκολο» για την ανάρρωση των ασθενών να κινηθούν ξανά, 

«οπότε το να καθίσετε είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα για την ανάρρωση». Το προσωπικό 

ήθελε οι άνθρωποι να ξεκινήσουν την αποκατάσταση «όσο πιο γρήγορα μπορούν», 

προσέθεσε, αλλά είπε ότι η πρόοδος έπρεπε να εξισορροπηθεί με τη δύσπνοια και την 

κούρασή τους. 

Αυτό μπορεί να συνεπάγεται εργασίες όπως αναπνευστικές τεχνικές ή εργασία με μικρούς 

στόχους κάθε φορά. 

Περισσότεροι από 4.000 Covid ασθενείς σε αναπνευστήρες 
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Το προσωπικό της ΜΕΘ «εξαντλείται συναισθηματικά» 

Γιατί η επιβίωση μπορεί να είναι μόνο η αρχή 

Η 24χρονη Ρόμπερτς έμεινε έκπληκτη όταν το τουίτ της σχετικά με τη βοήθεια σε κάποιον 

έλαβε περισσότερα από 31.000 like. Έγραψε: «Έτσι, την περασμένη εβδομάδα, έκλαψα γιατί 

ένας ασθενής στη ΜΕΘ κράτησε το χέρι μου με λυγμούς, ενώ ήταν ακόμα διασωληνωμένος 

και τρομοκρατημένος. Σήμερα έκλαψα, γιατί ο ίδιος ασθενής κράτησε το χέρι μου με 

λυγμούς γιατί μπορούσε να πάει στο σπίτι αφού περπατήσαμε μαζί και προγραμματίσαμε 

την έξοδό του». 

«Ήταν σκληρό, αλλά πρέπει απλώς να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς», είπε, προσθέτοντας 

ότι η θεραπεία ανθρώπων που έχουν έναν «απρόβλεπτο» ιό - που μπορεί να τους δει να 

είναι αρχικά καλά και μετά η κατάστασή τους να επιδεινώνεται ραγδαία – ήταν σαν ένα 

τρενάκι του Λούνα Παρκ». Θυμάται ότι το να «ακούει και να είναι ευγενική» ήταν βασικές 

διδαχές από το μεταπτυχιακό της στη φυσικοθεραπεία. Αποτελούν όμως και προσωπικές 

της πεποιθήσεις. «Είναι ακόμα πιο σημαντικό χωρίς συγγενείς εκεί – να είσαι ο άνθρωπός 

τους, γι' αυτό προσπαθώ να τους δώσω επιπλέον πέντε λεπτά». «Το να είσαι άνθρωπος και 

να είσαι ευγενικός είναι τα πιο σημαντικά πράγματα». 

Η Ομοσπονδία πιστοποιημένων Φυσικοθεραπευτών του ΗΒ ζήτησε μια εθνική στρατηγική 

για την κάλυψη της «αυξανόμενης ζήτησης» για υπηρεσίες αποκατάστασης. 

Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας δήλωσε ότι έχει επενδύσει επιπλέον 3 

δισεκατομμύρια λίρες για τέτοιου είδους υπηρεσίες και άνοιξε κλινικές εξειδικευμένες σε 

Covid με μεγάλο αριθμό κλινών. 

 

Πηγή: Clare Lissaman 

BBC News, West Midlands, Ανακτήθηκε, 26.01.2021 από https://www.bbc.com/news/uk-

england-birmingham-55638208 

Σχετικά αρχεία 

Αναφορά ΒBC-Φυσικοθεραπευτές 

 

https://psf.org.gr/psf-news-6856.htm 

 

 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/01022021_124843_b6f9.pdf
https://psf.org.gr/psf-news-6856.htm
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Γενική Ενημέρωση 

 

Μέτρα Προφύλαξης έναντι του Covid-19 

 

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε όλες τις ανακοινώσεις τις οποίες εξέδωσε ο Π.Σ.Φ. 

σε συνεργασία με τους συναρμόδιους Φορείς για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-

19. 

H ευλαβική τήρηση των μέτρων συμβάλλει στη διατήρηση της υγείας τόσο των 

εργαζόμενων στα Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας όσο και των ασθενών τους. 

Οδηγίες και απαντήσεις από το Υπουργείο Υγείας: Τι είναι ο κορωνοϊός COVID-19; 

https://psf.org.gr/psf-news-6350.htm 

Ανακοίνωση για την λειτουργία των εργαστηρίων φυσικοθεραπείας 

https://psf.org.gr/psf-news-6364.htm 

Οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία των Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας και την 

προφύλαξη από τον Κορωνοϊό Covid-19 

https://psf.org.gr/psf-news-6367.htm 

COVID-19 Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φυσικοθεραπευτές 

https://psf.org.gr/psf-news-6393.htm 

Συνοπτικές Οδηγίες προς εργαζόμενους για την πρόληψη της COVID-19-Ιατρικός 

Σύλλογος Αθηνών – Περιφέρεια Αττικής 

https://psf.org.gr/psf-news-6716.htm 

«Λοίμωξη Αναπνευστικού COVID-19 Οδηγίες του ΕΟΔΥ για το «Πρόγραμμα Βοήθεια στο 

Σπίτι» 

https://psf.org.gr/psf-news-6768.htm 

 https://www.psf.org.gr/psf-news-6937.htm 

 

e- Uni Talks του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας "Πράσινες 

Διαδρομές", 20 Μαρτίου 2021 

 

Τα e-Uni Talks αποτελούν μια πρωτοβουλία του τμήματος Φυσικοθεραπείας του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

https://psf.org.gr/psf-news-6350.htm
https://psf.org.gr/psf-news-6364.htm
https://psf.org.gr/psf-news-6367.htm
https://psf.org.gr/psf-news-6393.htm
https://psf.org.gr/psf-news-6716.htm
https://psf.org.gr/psf-news-6768.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6937.htm
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Λειτουργούν ως ένα σημείο συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων και γνώσεων μεταξύ 

φοιτητών, καθηγητών, ειδικών αλλά και του γενικότερου πληθυσμού που επιθυμεί να 

συμμετάσχει. 

Κύριος στόχος τους είναι η ενθάρρυνση του εποικοδομητικού διαλόγου για πολυποίκιλα 

θέματα που άπτονται της επικαιρότητας. 

Τα e-UΝΙ Talks συνεχίζουν με διαφορετικό χαρακτήρα από την πρώτη τους εκδήλωση, η 

οποία δίνει την σκυτάλη της στην δεύτερη, με τίτλο «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ» έχοντας ως 

θεματολογία της το περιβάλλον και τον εθελοντισμό. Μέσα από αυτή την συνάντηση και τις 

στοχευμένες παρουσιάσεις των ομιλητών θέτουμε έναν κοινό στόχο, να αντιληφθούμε την 

πραγματική σημασία του περιβάλλοντος στις μέρες μας και τους τρόπους με τους οποίους 

επηρεάζει, διαμορφώνει και τελικά συνδέει τις ζωές μας. 

Στην αρχή της εκδήλωσης, η Ευτυχία Πράνταλου, απόφοιτη του τμήματος 

Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μέλος του Environmental 

Physiotherapy Association (EPA), θα μας μιλήσει για την δική της εμπειρία στο «ταξίδι» του 

εθελοντισμού, το οποίο την οδήγησε μέχρι την Αφρική. Μέσα από αυτό κατανόησε 

βαθύτερα τόσο το πραγματικό νόημα της κοινωνικής προσφοράς, όσο και την άμεση σχέση 

αυτής με το περιβάλλον. 

Στην συνέχεια, ο Γεώργιος Σταμούλης, φοιτητής του τμήματος Φυσικοθεραπείας του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και πρωταθλητής του κλασσικού στίβου, θα μας παρουσιάσει 

από την δική του πλευρά την επίδραση του περιβάλλοντος στον αθλητισμό, αφού ο ίδιος τα 

τελευταία χρόνια προπονείται κυρίως σε ειδικές εγκαταστάσεις της Αφρικής. 

Η εκδήλωση  θα διεξαχθεί το Σάββατο 20 Μαρτίου και ώρα 18:30 online μέσω της 

πλατφόρμας MS-Teams. 

Το link για την δήλωση συμμετοχής : https://forms.gle/uZXqqBMtw9gDkJNz6 

Το link για την παρακολούθηση της εκδήλωσης : https://bit.ly/3vn4pRq 

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε στην διάθεσή σας: 

https://www.facebook.com/eunitalks 

 

 Σχετικά αρχεία 

 Πράσινες Διαδρομές 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6935.htm 

 

https://forms.gle/uZXqqBMtw9gDkJNz6
https://bit.ly/3vn4pRq
https://www.facebook.com/eunitalks
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/19032021_223256_bb37.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6935.htm
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Εναρκτήρια συνάντηση Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) ομάδας ανάπτυξης 

παρεμβάσεων αποκατάστασης για τα άτομα με Νοητική Αναπηρία 

  

 Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η εναρκτήρια συνάντηση των μελών της ομάδας 

ανάπτυξης του προγράμματος παρεμβάσεων αποκατάστασης για τα άτομα με Νοητική 

Αναπηρία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) στα πλαίσια του προγράμματος 

«Αποκατάσταση 2030 - Πρόσκληση για δράση». Μετά από πρόσκληση του ΠΟΥ, εκ μέρους 

του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) και ως εκπρόσωπος της Ελλάδος, 

στη συνάντηση μετείχε η κ. Κέντρου Ευαγγελία, Φυσικοθεραπεύτρια MSC, Π.Ε. 28, 1ο 

Κ.Ε.Σ.Υ. Β’ Αθήνας, Ακαδημαϊκή Υπότροφος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και 

Συντονίστρια του Επιστημονικού Τμήματος Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας (Ε.Τ.Π.Φ.) του 

Π.Σ.Φ. 

Το σχέδιο μελέτης ως σκοπό έχει τον προσδιορισμό των παρεμβάσεων αποκατάστασης που 

θα πρέπει να δοθούν ως προτεραιότητα για την ένταξη στο σύστημα υγείας και τους πόρους 

που απαιτούνται για την παροχή με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.  Οι πληροφορίες 

που θα περιλαμβάνονται στο σχέδιο θα είναι διαθέσιμες ως πόρος ανοικτής πρόσβασης και 

θα επιτρέπουν στους χρήστες να επιλέγουν  πληροφορίες, συμβάλλοντας στην υλοποίηση 

και την ενίσχυση των υπηρεσιών αποκατάστασης σε διάφορους τομείς όπως Υπουργεία, 

Ερευνητές, Ακαδημαϊκούς. 

 Δείτε το αρχείο 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6927.htm 

 

Απαράδεκτη η απόλυση εργαζόμενου φυσικοθεραπευτή λόγω άρνησης εμβολιασμού 

 

Το γεγονός της απόλυσης εργαζόμενου φυσικοθεραπευτή από το γηροκομείο της Ιεράς 

Μητρόπολης Ηλείας, η σύμβαση του οποίου λύθηκε με απόφαση του Μητροπολίτη της 

Ιεράς Μητρόπολης Ηλείας εξαιτίας της άρνησής του να εμβολιαστεί, έχει απασχολήσει τη 

διοίκηση του Π.Σ.Φ. 

Ο Νομικός Σύμβουλος του Π.Σ.Φ. έχει λάβει εντολή να συντάξει το κείμενο της παρέμβασης 

του Π.Σ.Φ., για να αρθεί αυτή η άνευ αιτιολογίας απόλυση του συναδέλφου. 

Το γεγονός της παρέμβασης είναι άσχετο με τη γενική θέση που έχει εκφράσει ο Π.Σ.Φ. με 

την οποία προτρέπει τα μέλη του να εμβολιαστούν. Σε καμία περίπτωση όμως, ο μη 

εμβολιασμός δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως αιτία απόλυσης. 

Ήδη ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ. επικοινώνησε με τον απολυμένο φυσικοθεραπευτή 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/18032021_142328_7a1e.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6927.htm
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εκφράζοντας τη συμπαράσταση της διοίκησης και τη διαβεβαίωση της παρέμβασης του 

Π.Σ.Φ. για το θέμα. 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6923.htm 

 

Συμμετοχή εκπροσώπων του Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. στη συνάντηση που διοργανώθηκε με 

πρωτοβουλία της ΠΟΣΕΕΠΕΑ 

  

Την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021, συναντήθηκαν διαδικτυακά  το Δ. Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ 

παρουσία εκπροσώπων του Δ.Σ. του  ΙΜΕΓΕΕ και του τ. αιρετού ΚΥΣΕΕΠ Β. Βούγια, με μέλη 

και εκπροσώπους των Δ.Σ. των σωματείων των κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού Ε.Ε.Π. Η συνάντηση διήρκησε σχεδόν τρεις ώρες σε ζεστό και φιλικό κλίμα. 

Κλήθηκαν να παραστούν όλα τα κλαδικά σωματεία των ενεργών ειδικοτήτων ΕΕΠ: 

Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών – Λογοθεραπευτών (Π.Σ.Λ.),  

Σύλλογος Επιστημόνων Λογοπαθολόγων – Λογοθεραπευτών Ελλάδος (ΣΕΛΛΕ),  

Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ), 

Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), 

Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών υγείας (ΠΣΕΥ), 

Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ), 

Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών (ΠΣΕ) και 

Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ – Ν.Π.Δ.Δ.)], όπου 

ανταποκρίθηκαν όλοι εκτός από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Επισκεπτών υγείας 

(ΠΣΕΥ). 

Από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Λογοπεδικών/ Λογοθεραπευτών (ΠΣΛ), η πρόεδρος 

κα. Γκούντα ο κ. Αδάμου, μέλος ΠΣΛ και ειδικός γραμματέας ΠΟΣΕΕΠΕΑ. 

Από το Σύλλογο Επιστημόνων Λογοθεραπευτών Λογοπαθολόγων Ελλάδας (ΣΕΛΛΕ), 

η γενική γραμματέας κα. Γάτα. 

Από το Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συλλόγου  Εργοθεραπευτών (ΠΣΕ) ο κ. Τζουβελέκης, 

μέλος ΠΣΕ. 

Από το Κ.Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ «Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών»  (ΠΣΦ) ο 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6923.htm
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πρόεδρος κ. Λυμπερίδης και ο Αντιπρόεδρος κ. Μαρμαράς. 

Από το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών (ΣΚΛΕ) η πρόεδρος κα. 

Αθανασίου και η Υπεύθυνη Τύπου κα. Γκώρου. 

Από το Δ.Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ) ο κ. Σύρρης, ταμίας Δ. 

Σ.  ΣΕΨ. 

Από το Δ.Σ. της  Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) ο γ.γ. κ. Τζανής 

Πολυκανδριώτης.  

Αρχικά, παρουσιάστηκαν από την πρόεδρο της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, τα στοιχεία διορισμών και 

προσλήψεων αναπληρωτών ανά κλάδο κατά την τελευταία τριετία. 

Συζητηθήκαν, στο πλαίσιο της κατάστασης που βιώνουμε με την πανδημία τα σχετικά με 

την προτεραιοποίηση στον εμβολιασμό. Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ ενημέρωσε για τις ενέργειες της 

Ομοσπονδίας όσον αφορά τα Ειδικά σχολεία και τα ΚΕΣΥ. Οι συνάδελφοι των κλαδικών 

παρουσίασαν επίσης τις ενέργειές τους και τη σημαντική συμβολή της ύπαρξης γενικού 

μητρώου στα ΝΠΔΔ καθώς οι σύλλογοι των Φυσικοθεραπευτών και των Εργοθεραπευτών 

κατάφεραν την ένταξη των κλάδων τους, όπως και οι Σχολικοί Νοσηλευτές. 

Αναπτύχθηκαν όλα τα τρέχοντα θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που αφορούν το 

Ειδικό  Εκπαιδευτικό Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ), 

εξιστορήθηκαν πολλά από τα τροχοπέδια που πολεμήθηκαν κι έρχονται ξανά στο 

προσκήνιο. 

Τονίστηκε ο θεσμικός ρόλος των φορέων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, σε σχέση με όλα τα Υπουργεία 

και συμφωνήθηκε η επικοινωνία για θέσπιση από κοινού δράσεων τόσο για θεσμικά, όσο 

και για εργασιακά ζητήματα καθώς και για γενικότερη αλληλοενημέρωση σχετικά με 

θέματα που αφορούν τις ειδικότητες ΕΕΠ. 

Ένα ακόμη πολύ σημαντικό σημείο της συνάντησης  υπήρξε από τον γ.γ. του ΙΜΕΓΕΕ κ. 

Τσαρουχά με την παρουσίαση του ΙΜΕΓΕΕ και των τρεχόντων δράσεων όπου ζητήθηκε και 

η συνεργασία - συμβολή των φορέων. Χαρακτηριστικές δράσεις του ΙΜΕΓΕΕ που μπορούν 

να βοηθήσουν στην ακαδημαϊκή και εργασιακή ανάδειξη των κλάδων ΕΕΠ-ΕΒΠ είναι: τα 

τρέχοντα Ευρωπαϊκά προγράμματα με τη σύμπραξη ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων, 

το επιστημονικό περιοδικό, το μητρώο συνεργατών, η διεργασία για τη δημιουργία 

επιμορφωτικών προγραμμάτων για ΕΕΠ-ΕΒΠ, κ.α. 

 Επιπρόσθετα,  και σε συνέχεια των πλαισίων της επιστημονικής υπόστασης της ΠΟΣΕΕΠΕΑ 

πραγματοποιήθηκε ενημέρωση από την Πρόεδρο κα. Μπουλμέτη και την Αντιπρόεδρο κα. 

Γεωργακάκου σχετικά με τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του ΚΑΝΕΠ ΓΣΣΕ και τη 

διαδικτυακή συνδιάσκεψη στην οποία τέθηκαν από την ΠΟΣΕΕΠΕΑ  οι θέσεις και οι 

προκλήσεις για τη γενική και ειδική εκπαίδευση. 



 

 

22 

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Κος Πέτρος Λυμπερίδης έθεσε επιπλέον το ζήτημα των κολεγίων 

και ενημέρωσε για τις κοινές δράσεις, από τα έξι (6) ΝΠΔΔ  καθώς από κοινού τρέχουν το 

ζήτημα και επικοινωνούν με νομικούς και με διάφορες θεσμικές πηγές.  

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Κος Πέτρος Λυμπερίδης κατόπιν, έκκλησης του οργανωτικού 

γραμματέα ΠΟΣΕΕΠΕΑ κ. Βολκίδη και της γ.γ. ΠΟΣΕΕΠΕΑ κα. Χατζηδρόσου για 

συμπόρευση και συντονισμό των κινήσεων,  ενημέρωσε τους εκπροσώπους για τις 

προσπάθειες ισοτίμησης των ΠΕ/ΤΕ πτυχίων από τα έξι (6) κλαδικά ΝΠΔΔ. 

Ειδικότερα από τον ΠΣΦ και τον ΣΚΛΕ, όπως αναφέρθηκαν αναλυτικά σε κινήσεις και 

δράσεις, έχουν σταλεί πολλές επιστολές με προτάσεις για την εξομοίωση των πτυχίων ΤΕ σε 

ΠΕ προς τον Πρωθυπουργό  και πάσα υπεύθυνη κατεύθυνση (π.χ. Υπουργείο  Παιδείας, 

Υπουργείο Εσωτερικών, κ.α.). 

Το κοινό πλαίσιο διεκδίκησης συνοψίζεται σε: 

1. Ενημέρωση από την Ομοσπονδία για τους διορισμούς, τις προσλήψεις, τις οργανικές 

και λειτουργικές θέσεις ΕΕΠ ως προς την κάλυψή τους και τις ανάγκες ανακατανομής 

στη βάση των πραγματικών αναγκών. Συμπληρωματικά αναφέρθηκαν οι 1041 

διορισμοί ΕΕΠ - ΕΒΠ και οι 11 μη καλυμμένες διοριστέες θέσεις που ακόμη δεν έχουν 

ακόμη δοθεί.  Το ζήτημα θα συζητηθεί εκ νέου για κοινές κινήσεις. Κοινή σκέψη και 

διεκδίκηση, καμία από τις δοθέντες οργανικές θέσεις να μην πάει χαμένη όπως 

επίσης και να διεκδικηθούν και νέες για όλους τους κλάδους ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Γενικά, 

Ειδικά Σχολεία και ΚΕΣΥ. 

2. Διεκδίκηση ενιαίας στελέχωσης ΕΕΠ-ΕΒΠ στην εκπαίδευση, με γνώμονα τη 

διασφάλιση μίας συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, από την πρώιμη και δια βίου, όπου 

όλες οι ειδικότητές μας ως δίκτυο θα μπορούν να αντιμετωπίζουν από κοινού 

ζητήματα που αφορούν τους μαθητές, τις οικογένειες και τις εκπαιδευτικές 

κοινότητες γενικότερα. Χαρακτηριστικά, ειδική μνεία έγινε στην πρώιμη και στη 

συμμετοχή όλων των ειδικοτήτων ΕΕΠ-ΕΒΠ. Συζητήθηκαν και παρουσιάστηκαν οι 

σχεδιασμοί και οι ενέργειες που έχουν διεκδικηθεί από ΠΟΣΕΕΠΕΑ και ΙΜΕΓΕΕ όλον 

αυτό τον καιρό. 

3. Ενημέρωση για τα νέα επικείμενα νομοσχέδια του ΥΠΑΙΘ σχετικά με την 

αξιολόγηση, το νόμο της Ειδικής Αγωγής, τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα 

ΚΕΣΥ, τις ΕΔΕΑΥ, πιθανές επικείμενες οργανικές θέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ  στη Ειδική 

Εκπαίδευση, οι οργανικές θέσεις των ΕΕΠ στο ΚΕΣΥ και το χρονικό της μη διάθεσής 

τους σε διορισμό. Εκφράστηκε η πρόθεση για κοινό έργο Ομοσπονδίας-ΙΜΕΓΕΕ-

κλαδικών σωματείων ΕΕΠ σε σχέση με τα παραπάνω. Σε επόμενη φάση πιθανόν να 

οριστεί ένα άτομο ανά κλαδικό σωματείο και χρονοδιάγραμμα επικοινωνίας για να 

διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνεργασία. 

4. Εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας (ν.3699/2008) και διεκδίκηση συνέχισης τους 
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στο νέο νόμο της Ειδικής Αγωγής σχετικά με την κάλυψη θέσεων Συντονιστών 

Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κοινή παρακολούθηση του θέματος. 

5. Συμπόρευση και συντονισμό των κινήσεων ως προς την εξομοίωση των πτυχίων 

ΤΕ–ΠΕ καθώς και την συνέχιση της υπεράσπισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων 

των αποφοίτων της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

6. Σεβασμός και διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κλάδων ΕΕΠ στο 

χώρο της εκπαίδευσης.  

7. Βελτίωση συνθηκών και όρων εργασίας του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

Ειδικής Αγωγής μέσω έρευνας ωφελούμενων αναγκών παιδιών και οικογενειών και 

λήψη των αναγκαίων μέτρων σε θεσμικό πλαίσιο, που να προάγουν την σωματική 

και ψυχική υγεία τους καθώς και την ευημερία της επαγγελματικής υπόστασης των 

ΕΕΠ-ΕΒΠ (π.χ. μέτρα προστασίας, υποδομές, ατομικοί χώροι εργασίας που 

διασφαλίζουν το απόρρητο, υλικοτεχνικό υλικό, κ. λ. π.). 

8. Διαμόρφωση προτάσεων ανά κλάδο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για 

θέματα  καθηκοντολογιών και προδιαγραφών θεραπείας, συμβουλευτικής και 

καθοδήγησης (π.χ. διασφάλιση απορρήτου, δικαιώματος ιδιωτικότητας δυνητικού 

ασθενή - μαθητή, παραπομπών ανά κλάδο, εργαλείων καθώς και διατάξεων οι 

οποίες υποκαθιστούν το έργο των κλάδων, όπως ο σύμβουλος σχολικής ζωής κ.α.) 

Η παραπάνω συνάντηση αποτελεί την απαρχή ενός δημιουργικού διαλόγου, υπήρξε έκδηλη 

πρόθεση συνεργασίας και συγκερασμού μεταξύ των φορέων και αυτό θα οδηγήσει 

σύντομα σε περαιτέρω από κοινού δράσεις τόσο συλλογικές, όσο και κατά κλάδους. 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6913.htm 

 

Ενεργοποίηση της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων για τη διαδικασία 

πρόσληψης και τοποθέτησης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού. Αιτήσεις 

έως την Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2021 

  

Έχει ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων για τη διαδικασία 

πρόσληψης και τοποθέτησης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού. Η 

διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή έως την Τετάρτη, 10 Μαρτίου 

2021 και ώρα 12:00 μ.μ. Οι υποψήφιοι θα εισέρχονται στον διαδικτυακό 

τόπο loipoepikouriko.moh.gov.gr για την κατάθεση των αιτήσεών τους και για περισσότερες 

πληροφορίες. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6913.htm
https://www.psf.org.gr/loipoepikouriko.moh.gov.gr
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Η διαδικασία αφορά και τον κλάδο της Φυσικοθεραπείας. 

Διαβάστε με πολύ προσοχή τα επισυναπτόμενα αρχεία για την ορθή συμπλήρωση της 

αίτησής σας. 

Σχετικά αρχεία 

 Λοιπό Επικουρικό_Οδηγίες 

 Λοιπό Επικουρικό_Υπουργική Απόφαση 

 Λοιπό Επικουρικό_Κριτήρια Μοριοδότησης 

 Λοιπό Επικουρικό_Σύνολο Δομών & Εντοπιότητα 

 Υπεύθυνη Δήλωση iii 

 Υπεύθυνη Δήλωση iv 

 Υπεύθυνη Δήλωση Εμπειρίας 

  

https://www.psf.org.gr/psf-news-6907.htm 

 

 

Ενεργοποίηση του συστήματος τηλεδιασκέψεων e:presence για τον Π.Σ.Φ. 

 

Ο Π.Σ.Φ μετά από ενέργειες του Προέδρου κου Πέτρου Λυμπερίδη ενεργοποίησε μέσω του 

epresence.gov.gr το σύστημα τηλεδιασκέψεων που χρησιμοποιεί το Ελληνικό Δημόσιο 

(μέσω της πλατφόρμας zoom), για τις ανάγκες των συνεδριάσεων των διοικουσών 

επιτροπών των Π.Τ και των γενικών συνελεύσεων των Π.Τ. 

Το σύστημα είναι πλέον διαθέσιμο και έτσι δίνεται η δυνατότητα απρόσκοπτα και 

ανεξάρτητα σε κάθε Π.Τ να χρησιμοποιεί το epresence.gov.gr και να διοργανώνει 

τηλεδιασκέψεις. 

Η συγκεκριμένη διαδικασία για την ταυτοποίηση των συμμετεχόντων στις τηλεδιασκέψεις 

χρησιμοποιεί τα στοιχεία από το taxisnet (κωδικούς) τα οποία πρέπει να εισάγει ο χρήστης. 

Έχει δε τη δυνατότητα εξυπηρέτησης έως 500 χρηστών και μέχρι 12 ώρες διάρκεια για την 

κάθε τηλεδιάσκεψη. 

Έχει σταλεί ενημέρωση για την διαδικασία της ενεργοποίησης του συστήματος σε όλα τα 

περιφερειακά τμήματα του ΠΣΦ και ήδη άρχισε να χρησιμοποιείται για τις ανάγκες των 

συνεδριάσεων και των συνελεύσεων. 

  

https://www.psf.org.gr/psf-news-6905.htm 

 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/04032021_130115_bca6.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/04032021_130203_5777.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/04032021_130250_1611.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/04032021_130330_960a.xls
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/04032021_130356_1349.doc
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/04032021_130435_0a63.doc
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/04032021_130517_d4ea.doc
https://www.psf.org.gr/psf-news-6907.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6905.htm
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(νέο) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίας (1) θέσης Επιστημονικού Διευθυντή και 

επτά (7) θέσεων μελών της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού του ΠΣΦ 

«Φυσικοθεραπεία» - Υποβολή αιτήσεων έως 14/3/2021 

  

Παρατείνεται η ως ακολούθως υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας, έως την Κυριακή 

14/3/2021 

 

Αρχική ανακοίνωση :  Πέ, 11 Φεβ 2021 

Στα πλαίσια υλοποίησης των μέσων επίτευξης του σκοπού του Πανελλήνιου Συλλόγου 

Φυσικοθεραπευτών (Ν. 3599/2007, άρθρο 2 περ. ι), και έχοντας ως κύριο μέλημα 

την  προαγωγή της Φυσικοθεραπευτικής Έρευνας και Επιστήμης μέσω του περιοδικού που 

εκδίδει ο ΠΣΦ «Φυσικοθεραπεία»,  το Κ.Δ.Σ. 

Αποφασίζει 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 10  Πράξη  της συνεδρίασης της από  30/8/2020, να 

προχωρήσει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίας (1) θέσης Επιστημονικού 

Διευθυντή και επτά (7) θέσεων για τη συγκρότηση της επταμελούς Συντακτικής 

Επιτροπής του περιοδικού «Φυσικοθεραπεία». 

Αναλυτικότερα: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω τυπικά 

προσόντα: 

Α. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ  ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 

1. Πτυχίο Φυσικοθεραπείας 

2. Μέλος του ΠΣΦ εφόσον εργάζεται στην Ελλάδα 

3. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 

4. Διδακτορικό στον τομέα της φυσικοθεραπείας 

5. Επαρκή δημοσιευμένα άρθρα σε διεθνής βάσεις δεδομένων. 

6. Κριτής σε έγκριτα διεθνή περιοδικά 

7. Μέλος συντακτικής ομάδας σε έγκριτα διεθνή περιοδικά 

8. Άριστη γνώση της Ελληνικής και  Αγγλικής Γλώσσας 

9. Συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα 

Επιπρόσθετα προσόντα των υποψηφίων που θα συνεκτιμηθούν : 

• Συμμετοχή ως Διευθυντής  ή μέλος ερευνητικού κέντρου 

• Εισηγήσεις, Ανακοινώσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια Φυσικοθεραπείας 

• Προηγούμενη εμπειρία ως διευθυντής σύνταξης σε έγκριτα περιοδικά 
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Οι επικρατέστεροι θα κριθούν μετά από συνέντευξη στο Κ.Δ.Σ για τη θέση του Ε.Δ του 

περιοδικού. 

Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

1. Πτυχίο Φυσικοθεραπείας 

2. Μέλος του ΠΣΦ εφόσον εργάζεται στην Ελλάδα 

3. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 

4. Διδακτορικό στον τομέα της φυσικοθεραπείας. Επί ελλείψεως διδακτορικού τίτλου 

τότε απαιτείται μεταπτυχιακός τίτλος στον τομέα της φυσικοθεραπείας. 

5. Επαρκή δημοσιευμένα άρθρα σε διεθνής βάσεις δεδομένων. 

6. Κριτής σε έγκριτα διεθνή περιοδικά 

7. Μέλος συντακτικής ομάδας σε έγκριτα διεθνή  περιοδικά 

8. Άριστη γνώση της Ελληνικής και  Αγγλικής Γλώσσας 

9. Συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα 

 Επιπρόσθετα προσόντα των υποψηφίων που θα συνεκτιμηθούν: 

• Συμμετοχή ως Διευθυντής  ή μέλος ερευνητικού κέντρου 

• Εισηγήσεις, Ανακοινώσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια Φυσικοθεραπείας 

 Οι παραπάνω  θέσεις  είναι τιμητικές και άμισθες,  με ευεργετήματα ανάλογα των 

συμμετεχόντων μελών σε διάφορες επιτροπές του ΠΣΦ. 

Τα δικαιολογητικά ηλεκτρονικής υποβολής υποψηφιότητας θα 

σταλούν μέχρι 14/03/2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  periodiko@psf.org.gr, με θέμα: 

“Προκήρυξη περιοδικού ΠΣΦ”. 

 Σχετικά αρχεία 

 Έγγραφο Π.Σ.Φ. 

https://psf.org.gr/psf-news-6866.htm 

  

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Παιδιατρική Νευρολογική Φυσικοθεραπεία 

 

Σας ενημερώνoυμε για το πρόγραμμα του ΚΕΔΕΒΙΜ του ΠΑΔΑ «Παιδιατρική Νευρολογική 

Φυσικοθεραπεία) με έναρξη τον Ιούνιο του 2021. 

Χρησιμοποιώντας τους παρακάτω συνδέσμους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν 

για  πληροφορίες  του προγράμματος «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Παιδιατρική 

Νευρολογική Φυσικοθεραπεία» 

Διοργάνωση: 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/11022021_184927_64e7.pdf
https://psf.org.gr/psf-news-6866.htm
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Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Εκπαίδευσης (Κε.Δ.Β.Ι.Μ.) Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής (Πα.Δ.Α.), 

Ερευνητικό Εργαστήριο Νευρομυϊκής και Καρδιοαγγειακής Μελέτης της Κίνησης 

(LANECASM), Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πα.Δ.Α. 

 Επιστημονική Υπεύθυνη: 

Δρ. Δάφνη Μπακαλίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικοθεραπείας Πα.Δ.Α. 

Ιστοσελίδα Προγράμματος, Κε.Δ.Β.Ι.Μ., Πα.Δ.Α.: 

https://kedivim.uniwa.gr/course/paidiatriki-neyrologiki-fysikotherapeia/#single-course-

description-section 

Έντυπο Οδηγού Προγράμματος (στην ιστοσελίδα του ερευνητικού εργαστηρίου 

LANECASM, Πα.Δ.Α.): 

https://lanecasm.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/195/2021/02/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-

Πρόγραμμα-Εκπαίδευσης-΄Παιδιατρική-Νευρολογική-Φυσικοθεραπεία-1.pdf 

  

https://www.psf.org.gr/psf-news-6901.htm 

 

Πρόσβαση χωρίς προϋποθέσεις στις υπηρεσίες υγείας (υγειονομική περίθαλψη, 

φαρμακευτική κάλυψη) για τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ για έναν χρόνο 

 

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η 

ακόλουθη ανακοίνωση: 

Η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας (υγειονομική περίθαλψη, φαρμακευτική κάλυψη) για τους 

ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ και τα μέλη των οικογενειών τους, διασφαλίζεται για το 

επόμενο δωδεκάμηνο (έως τις 28 Φεβρουαρίου του 2022), ανεξαρτήτως του κατά πόσο οι 

εν λόγω εργαζόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλιστικής ικανότητας που προβλέπει η 

νομοθεσία. 

Αυτό ορίζει τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που 

κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο 

Απόδημου Ελληνισμού και ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και 

ανθρωπιστικής βοήθειας», το οποίο συζητείται στη Βουλή. 

Οι προϋποθέσεις που προέβλεπε μέχρι σήμερα η νομοθεσία για την ετήσια ανανέωση της 

ασφαλιστικής ικανότητας, ήταν η ύπαρξη τουλάχιστον δύο μηνών ή 50 ημερών ασφάλισης 

https://kedivim.uniwa.gr/course/paidiatriki-neyrologiki-fysikotherapeia/#single-course-description-section
https://kedivim.uniwa.gr/course/paidiatriki-neyrologiki-fysikotherapeia/#single-course-description-section
https://lanecasm.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/195/2021/02/%CE%A0%CE%9B%CE%97%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%95%CE%A3-%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%84%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%9D%CE%B5%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B1-1.pdf
https://lanecasm.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/195/2021/02/%CE%A0%CE%9B%CE%97%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%95%CE%A3-%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%84%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%9D%CE%B5%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B1-1.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6901.htm
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κατά το προηγούμενο της ανανέωσης έτος. Η διάταξη που κατατέθηκε προβλέπει την 

ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας των εργαζομένων για το επόμενο δωδεκάμηνο, 

χωρίς να εξετάζεται αν το 2020 είχαν δύο μήνες ή 50 ημέρες ασφάλισης, ενώ καλύπτονται 

και όλες οι ειδικές κατηγορίες για τις οποίες η ασφαλιστική ικανότητα ανανεωνόταν με 

ειδικές διατάξεις κατά τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, διασφαλίζεται η πρόσβαση σε 

ιατροφαρμακευτική κάλυψη τόσο για τους ίδιους όσο και για τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη. 

Με την ίδια τροπολογία, παρατείνεται μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021 το χρονικό διάστημα, κατά 

το οποίο οι εργοδοτικές εισφορές για την ασφάλιση εργαζομένων που έχουν ενταχθεί στον 

μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» στον τριτογενή τομέα και στους 

κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, καλύπτονται από τον Κρατικό 

Προϋπολογισμό. 

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε σχετικά: 

«Με τη νέα ρύθμιση για πρόσβαση χωρίς προϋποθέσεις στις υπηρεσίες υγείας (υγειονομική 

περίθαλψη, ασφαλιστική κάλυψη) η κυβέρνηση δείχνει την οφειλόμενη ευαισθησία απέναντι 

στους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται στη ζωή τους. Ακόμη περισσότερο καθώς οι συνέπειες 

της κρίσης του κορωνοϊού έκαναν χειρότερα τα πράγματα γι΄ αυτούς. Μια πολιτεία που 

αδιαφορεί για τους συνανθρώπους μας αυτούς δεν μπορεί να θεωρείται σύγχρονη πολιτεία. 

Έχουμε πολλά σοβαρά ζητήματα να ασχοληθούμε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων. Αυτό όμως είναι ένα από τα σοβαρότερα. Η απόφαση λοιπόν για πρόσβαση χωρίς 

προϋποθέσεις στις υπηρεσίες υγείας για τους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ για ένα χρόνο είναι η 

εκπλήρωση μιας αυτονόητης υποχρέωσής μας. Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τις συνέπειες 

της κρίσης του κορωνοϊού με τη δέσμευση ότι θα αντιδρούμε με την ίδια ευαισθησία».     

 

 https://psf.org.gr/psf-news-6896.htm 

  

 

Επέκταση της ευνοϊκής ρύθμισης για τα μισθώματα επαγγελματικής στέγης και για το μήνα 

Μάρτιο 2021 (πληττόμενες επιχειρήσεις μείωση 40%). 

  

Σύμφωνα με το αρ. 31 του Ν. 4778   (ΦΕΚ A’/19-02-2021),    με τον οποίο τροποποιείται το 

Άρθρο 2/ παρ. 10 της από 20-03-20 ΠΝΠ (Α’ 68) που κυρώθηκε με το Ν. 4683/2020/Άρθρο 1 

(Α' 83), οι μισθωτές  επαγγελματικής στέγης και για το μήνα Μάρτιο 2021, θα έχουν ευνοϊκό 

καθεστώς όσον αφορά την καταβολή του μισθώματος επαγγελματικής στέγης (πλήρης 

απαλλαγή για τις κλειστές με Κρατική εντολή  ή έκπτωση 40% για τις πληττόμενες). 

 https:/psf.org.gr/psf-news-6896.htm
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Το επόμενο διάστημα θα εκδοθεί ΚΥΑ για την εφαρμογή των ανωτέρω. 

Ως γνωστόν ο ΚΑΔ της Φυσικοθεραπείας εντάσσεται  στους πληττόμενους ΚΑΔ. 

Σχετικά αρχεία 

 N 4778/2021 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6888.htm 

 

Μέτρα μετακίνησης αυτοαπασχολούμενων φυσικοθεραπευτών λόγω Covid-19. Επίδειξη 

επαγγελματικής ταυτότητας 

  

Σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες διατάξεις της υπ’αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9769/12-02-2021 

Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10.2.2021 

κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον 

κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το 

διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 

Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 534), ΦΕΚ Β΄ 586/13-02-2021), «Ειδικώς οι επιστήμονες - 

αυτοαπασχολούμενοι που διαθέτουν επαγγελματική ταυτότητα, η οποία εκδίδεται από 

επαγγελματικό σύλλογο με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, δεν 

απαιτείται, προς πιστοποίηση της ιδιότητάς τους, να φέρουν την απαιτούμενη από το 

προηγούμενο εδάφιο εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS ή αντίστοιχη 

ηλεκτρονική απεικόνιση, εφόσον επιδεικνύουν την επαγγελματική ταυτότητα του 

συλλόγου τους». 

Η ως άνω ρύθμιση τροποποιεί επί της ουσίας το περιεχόμενο του άρθρου 3 παρ. 3 περ. γ΄ 

της ισχύουσας ΚΥΑ, που προβλέπει ότι «Στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων 

επαγγελματιών και επιτηδευματιών συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τους ίδιους η αντίστοιχη 

υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» με τους κωδικούς 

TAXISNET ή πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α) που λαμβάνεται από την ηλεκτρονική σελίδα 

forma.gov.gr. Η συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης ή της βεβαίωσης κίνησης πρέπει να λάβει 

χώρα το αργότερο πριν από τη μετακίνησή τους και να επιδεικνύεται, σε έντυπη ή ηλεκτρονική 

μορφή, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα μαζί με εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS 

των φορολογικών στοιχείων φυσικού προσώπου και επιχειρηματικής δραστηριότητας ή 

αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση». 

Κατά συνέπεια, επιστήμονες και εν γένει αυτοαπασχολούμενοι που είναι μέλη συλλόγων 

υπό την μορφή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, πέραν της δήλωσης στο ΠΣ 

«ΕΡΓΑΝΗ» ή την βεβαίωση κίνησης τύπου Α΄, αρκεί να έχουν μαζί τους την 

επαγγελματική ταυτότητα του συλλόγου τους. 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/22022021_081222_5ea4.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6888.htm
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Υπογραμμίζεται, ότι η ρύθμιση είναι γενικού περιεχομένου και καταλαμβάνει όλους τους 

αυτοαπασχολούμενους – μέλη συλλόγων νπδδ,  όπως τα μέλη του Π.Σ.Φ. 

 

Σχετικά αρχεία 

 ΦΕΚ 586/Β/2021 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6881.htm 

 

 

 

Χορήγηση ΚΑΔ που αφορούν πράξεις φυσικοθεραπευτή σε μη έχοντες τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά 

  

Οίκος ανοχής «βαφτίστηκε» ιατρείο κινησιοθεραπείας 

Την ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος 

Φυσικοθεραπευτών 

Ο Π.Σ.Φ. καλεί το Υπουργείο Οικονομικών να μην χορηγεί ΚΑΔ χωρίς τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά 

   

Την ανεπάρκεια θεσμικού πλαισίου, που επιτρέπει σε επιτήδειους να παρανομούν 

«βαφτίζοντας» τους χώρους τους με ονομασίες που παραπέμπουν στη φυσικοθεραπεία, 

καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών. 

Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του Π.Σ.Φ., προσφάτως εντοπίστηκε στην περιοχή του 

Νέου Κόσμου Αττικής, οίκος ανοχής ο οποίος είχε «βαφτιστεί» ιατρείο κινησιοθεραπείας και 

δεχόταν πελάτες.   

Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει 

στους επιτήδειους να παρανομούν και να γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνοι για τη δημόσια 

υγεία καλυμμένοι με τον "μανδύα" ενός κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ) που 

παρέχει χωρίς κριτήρια το Υπουργείο Οικονομικών. Μάθαμε ότι οίκος ανοχής 

λειτουργούσε με ΚΑΔ υπηρεσιών αποκατάστασης (κινησιοθεραπεία, μάλαξη, κλπ) τόσο 

απλά». 

Όπως επισημαίνει, τα επαγγέλματα του Ιατρού και του Φυσικοθεραπευτή είναι 

νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή για να τα ασκήσει κάποιος πρέπει να 

κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχη με το επάγγελμα. «Ως πότε το Υπουργείο 

Οικονομικών θα παρέχει κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) χωρίς τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά, νομιμοποιώντας επιτήδειους που γίνονται επικίνδυνοι για το κοινωνικό 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/19022021_093233_a2a6.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6881.htm
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σύνολο;», ερωτά ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ.. 

Σημειώνεται ότι τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας πρέπει να έχουν αναρτημένη την 

πινακίδα "ΝΟΜΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ" που χορηγείται από τον 

Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών. Οποιοσδήποτε άλλος χώρος λειτουργεί και 

παρέχει υπηρεσίες σχετικές με την φυσικοθεραπεία είναι παράνομος. 

Ο Π.Σ.Φ. καλεί το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους 

αντίστοιχους συλλόγους ΝΠΔΔ (Ιατρών και Φυσικοθεραπευτών) να δώσει τέλος σε αυτό το 

ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο και να μη χορηγεί ΚΑΔ χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

της άδειας άσκησης επαγγέλματος και της βεβαίωσης εγγραφής στον αντίστοιχο 

επαγγελματικό σύλλογο. 

 Δελτίο Τύπου Π.Σ.Φ.- Αντιποίηση Επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή 

 Έγγραφο Π.Σ.Φ. 

 

https://psf.org.gr/psf-news-6880.htm 

 

 

Εβδομάδα Καρδιακής Αποκατάστασης 14-20 Φεβρουαρίου 2021 

  

Η Αμερικανική Εταιρεία Καρδιαγγειακής και Πνευμονικής Αποκατάστασης (American of 

Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation, AACVPR), έχει καθιερώσει εβδομάδα 

Καρδιακής Αποκατάστασης η οποία εκτείνεται από 14 έως 20 Φεβρουαρίου. 

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Κλινικής Φυσιολογίας της Άσκησης και Αποκατάστασης 

(ΕΚΦΑΑ) του τμήματος Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συμμετείχε στη 

δράση που διοργάνωσε ο AACVPR. Στα πλαίσια του εορτασμού της εβδομάδας Καρδιακής 

Αποκατάστασης συντάχθηκε ένας οδηγός ειδικά προσαρμοσμένος για τις συνθήκες της 

πανδημίας που αφορά την Καρδιακή Αποκατάσταση και συγκεκριμένα για το «Πώς οι 

ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο μπορούν να παραμείνουν σωματικά ενεργοί κατά τη 

διάρκεια της καραντίνας COVID-19». Ο συγκεκριμένος οδηγός είναι γραμμένος στα 

ελληνικά και συνοδεύεται από ένα βίντεο/παρουσίαση το οποίο ηχογραφήθηκε στα αγγλικά 

και διαθέτει ελληνικούς υπότιτλους. 

Το Επιστημονικό Τμήμα "Καρδιοαγγειακή και Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία – 

Αποκατάσταση" (Τ.Κ.Α.Φ.Α.) του Π.Σ.Φ. είναι αρωγός και κοινωνός της προσπάθειας αυτής, 

ειδικά σε μία περίοδο που η κινητικότητα μειώνεται λόγω των μέτρων προστασίας έναντι 

της Covid-19. 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/18022021_163414_0e76.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/18022021_163428_a51d.pdf
https://psf.org.gr/psf-news-6880.htm
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Παρακαλώ όπως βρείτε συνημμένο το ενημερωτικό έντυπο (Δελτίο Τύπου) της δράσης με 

όλα τα στοιχεία για το συγκεκριμένο οδηγό και βίντεο. 

Σχετικά αρχεία 

 Kαρδιακή Αποκατάσταση: Φυσική Δραστηριότητα σε συνθήκες πανδημίας COVID -19 

 Δείτε το αρχείο 

 

https://psf.org.gr/psf-news-6877.htm 

 

 

Ολοκληρώθηκαν οι ενέργειες του Π.Σ.Φ για την εγγραφή του, στο σύστημα 

τηλεδιασκέψεων του Δημοσίου e-presence 

  

Μετά από ενέργειες και επικοινωνία του Προέδρου του Πανελλήνιου Συλλόγου 

Φυσικοθεραπευτών, κ. Πέτρου Λυμπερίδη με το αρμόδιο Υπουργείο Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και Εσωτερικών, κατέστη δυνατή η εγγραφή του φορέα (ΠΣΦ-ΝΠΔΔ) στο 

Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω 

του https://hr.apografi.gov.gr . 

Με την παραπάνω προώθηση της εγγραφής, παρέχεται η δυνατότητα ορισμού ως 

συντονιστές των οργανικών μονάδων, των Πρόεδρων του κάθε Περιφερειακού Τμήματος 

του Συλλόγου και έτσι με αυτό τον τρόπο οι διοικήσεις των Π.Τ. θα μπορούν να 

πραγματοποιούν τις συνεδριάσεις τους, τις γενικές συνελεύσεις και τις διαδικτυακές 

ημερίδες μέσω της πλατφόρμας του Δημοσίου. 

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα συνεργάζεται με το zoom και απαιτείται η εγκατάσταση της 

εφαρμογής από τον κάθε χρήστη που θα συμμετέχει στη συνεδρίαση ή την τηλεδιάσκεψη. 

Η πλατφόρμα μπορεί να στηρίξει χρήση από μέχρι 500 άτομα και μέχρι 12 ώρες και 

απαιτείται για τον κάθε χρήστη που θα συμμετέχει ταυτοποίηση μέσω taxisnet. 

Τα Περιφερειακά Τμήματα θα ενημερωθούν άμεσα για την διαδικασία της εγγραφής και 

του ορισμού των συντονιστών της κάθε οργανικής μονάδα (του κάθε Π.Τ.) 

Η χρήση της εφαρμογής  είναι ΔΩΡΕΑΝ.   

 https://psf.org.gr/psf-news-6876.htm 

 

 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/16022021_201718_bc21.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/16022021_201758_518a.pdf
https://psf.org.gr/psf-news-6877.htm
https://hr.apografi.gov.gr/
https://psf.org.gr/psf-news-6876.htm
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Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6: Σε λειτουργία οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

  

Ενεργοποιήθηκε στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ (http://aade.gr/mybusinesssupport) η 

αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6. Οι αιτήσεις 

υποβάλλονται μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2021. 

Στο επισυναπτόμενο αρχείο υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής της 

αίτησής σας. 

Σχετικά αρχεία 

 Οδηγίες Επιστρεπτέας Προκαταβολής 6 

 

https://psf.org.gr/psf-news-6873.htm 

 

Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων όσον αφορά τα μισθώματα για τους μήνες 

Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 

  

Δημοσιεύτηκε η υπ' αριθμ Α' 1025 Απόφαση (ΦΕΚ 538/Τευχ. Β/11-02-2021) αναφορικά με τα 

καταβαλλόμενα μισθώματα. 

Μείωση του ενοικίου κατά 40% θα έχουν οι πληττόμενες επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις και 

οι επαγγελματίες αυτοί, θα πληρώσουν για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2021 

το 60% του ενοικίου. 

Σημειωτέον ότι στις στις πληττόμενες επιχειρήσεις υπάγεται και ο τετραψήφιος ΚΑΔ 86.90 

«Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας», καθώς και όλες οι υποκατηγορίες του. 

Ενημερωθείτε αναλυτικά από το επισυναπτόμενο ΦΕΚ. 

Σχετικά αρχεία 

 ΦΕΚ 538 Β_11.02.2021 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6872.htm 

 

Χωρίς την εκτύπωση στοιχείων taxisnet όσοι διαθέτουν επαγγελματική ταυτότητα 

συλλόγου 

Όπως ανέφερε ο κ. Χαρδαλιάς πριν από λίγο στην καθημερινή ενημέρωση οι επιστήμονες 

αυτοαπασχολούμενοι που διαθέτουν επαγγελματική ταυτότητα σε ισχύ, εκδιδόμενη από 

http://aade.gr/mybusinesssupport
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/13022021_095912_52a4.pdf
https://psf.org.gr/psf-news-6873.htm
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/13022021_094543_8f16.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6872.htm
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σύλλογο με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, (π.χ. δικηγορικοί σύλλογοι, 

τεχνικό επιμελητήριο, οικονομικό επιμελητήριο, ιατρικοί σύλλογοι) δεν χρειάζεται να 

προβούν σε εκτύπωση των στοιχείων taxisnet και σε τυχόν έλεγχο μπορούν να 

επιδεικνύουν την επαγγελματική ταυτότητα.  

 Σημειώνουμε ότι απαιτείται το έντυπο (βεβαίωση κίνησης) από την ΕΡΓΑΝΗ.  

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6871.htm 

 

Εφαρμογή ηλεκτρονικής διακίνησης δικαιολογητικών - Στοιχεία αποστολής 

δικαιολογητικών Υγειονομικών Δαπανών 

  

Σας παραθέτουμε το κείμενο ενημέρωσης από την Υγειονομική Υπηρεσία του Λιμενικού 

Σώματος :

 

 1. Ο φυσικός φάκελος δικαιολογητικών υγειονομικών δαπανών εφεξής θα αποστέλλεται 

στην κάτωθι ταχυδρομική διεύθυνση: 

ΠΡΟΣ: 

Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 3ΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

(ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ) 

Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς 

ΤΚ: 18510 

 

Προκειμένου εν συνεχεία η εν λόγω Υπηρεσία, διαβιβάσει αυτούς ηλεκτρονικά μέσω της εν 

θέματι εφαρμογής Η.Δ.Δ. στην οικονομική Υπηρεσία του ΥΝΑΝΠ προς έλεγχο και 

πληρωμή. 

2. Τα ανωτέρω αφορούν αναλυτικότερα σε: 

α. Δικαιολογητικά υγειονομικών δαπανών, τα οποία επεστράφησαν λόγω λήξης 

οικονομικού έτους προκειμένου επανυποβληθούν. 

β. Δικαιολογητικά υγειονομικών δαπανών, τα οποία δεν υπεβλήθησαν μέχρι 31/12/2020. 

γ. Δικαιολογητικά υγειονομικών δαπανών τρέχοντος οικονομικού έτους. 

3. Ιδιαίτερη προσοχή υφίσταται σε δικαιολογητικά υγειονομικών δαπανών, τα οποία 

αφορούν σε επεξεργασία και εξόφληση λογαριασμών φαρμάκων από ιδιωτικά φαρμακεία 

συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ, για τα στελέχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής 

Ακτοφυλακής , τα όποια θα υποβάλλονται πλέον απευθείας στον ΕΟΠΥΥ για έλεγχο και 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6871.htm
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εξόφληση, οι όροι και οι προϋποθέσεις των οποίων ορίζονται στο (γ) σχετικό. Στην 

ανωτέρω διαδικασία δεν περιλαμβάνονται φάρμακα υψηλού κόστους της παρ. 2 του 

άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α΄ 6), αναλώσιμο υγειονομικό υλικό και σκευάσματα ειδικής 

διατροφής των οποίων τα δικαιολογητικά δαπανών συγκεντρώνονται συμφώνως με την 

έως τώρα ισχύουσα διαδικασία και υποβάλλονται στην ταχυδρομική διεύθυνση της 

παραγράφου 1 του παρόντος. 

4. Υπενθυμίζουμε ότι εφόσον τα δικαιολογητικά υγειονομικών δαπανών υποβάλλονται από 

τα εν ενεργεία Στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και 

όχι από παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, η υποβολή γίνεται μέσω των Υπηρεσιών τους, 

απευθείας στην Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης /Τμήμα Α’ (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./Δ.Ο.Δ. 

Α’) και όχι μέσω της Υπηρεσίας Υγειονομικού (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Υ.Υ.) του Φορέα 

μας. 

5. Η Υπηρεσία Υγειονομικού του Λιμενικού Σώματος-Ελληνική Ακτοφυλακή, παραλαμβάνει 

δικαιολογητικά υγειονομικών δαπανών μόνο από Παρόχους Υγειονομικής Περίθαλψης του 

Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (συμβεβλημένους με το Γ.Ε.Ε.Θ.Α.) ήτοι: Ιδιωτικά και 

Δημόσια θεραπευτικά Ιδρύματα, Διαγνωστικά/Ιατρικά Εργαστήρια και Ιατρούς από όλη την 

Επικράτεια. 

Σχετικά αρχεία 

 Έγγραφο Υγειονομικής Υπηρεσίας Λιμενικού 

 

https://psf.org.gr/psf-news-6868.htm 

 

Ανακοίνωση για ερωτηματολόγιο της IFSPT 

  

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να συμπληρώσετε την έρευνα με τίτλο 

“Examining the use of upper extremity physical performance tests in Sports Physical Therap

y practice”, η οποία έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Έρευνας της IFSPT (International 

Federation of Sports Physical Therapy). 

https://baylor.qualtrics.com/jfe/form/SV_00WRz4tPOZ12Hsx  

Πληροφορίες/Οδηγίες: 

Η μελέτη είναι βασισμένη στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τη σχολή DPT στο 

Πανεπιστήμιο Baylor και Northwestern. Η μελέτη διερευνά τη χρήση των κλινικών 

εξετάσεων για την μέτρηση της φυσικής απόδοσης από φυσιοθεραπευτές στην αξιολόγηση 

αθλητικών τραυματισμών στον ώμο και / ή στον αγκώνα. 

Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικοθεραπευτές με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος που 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/12022021_143019_2889.pdf
https://psf.org.gr/psf-news-6868.htm
https://baylor.qualtrics.com/jfe/form/SV_00WRz4tPOZ12Hsx
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θεραπεύουν επί του παρόντος ασθενείς-αθλητές με τραυματισμούς στο άνω άκρο. 

Διαδικασία: Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να ολοκληρώσετε την έρευνα. Η 

έρευνα μπορεί να ολοκληρωθεί σε 10-12 

λεπτά. https://baylor.qualtrics.com/jfe/form/SV_00WRz4tPOZ12Hsx 

Κοινή χρήση: Μοιραστείτε αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με άλλα κατάλληλα 

άτομα. 

Περιγραφή μελέτης: Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να ολοκληρώσουν μια έρευνα σχετικά 

με χρήση των κλινικών εξετάσεων για την μέτρηση της φυσικής απόδοσης από 

φυσιοθεραπευτές στην αξιολόγηση αθλητικών τραυματισμών στον ώμο και / ή στον 

αγκώνα. Η έρευνα διαρκεί 10-12 λεπτά και δεν συλλέγει στοιχεία αναγνώρισης. 

Οφέλη της μελέτης: Μαθαίνοντας ποιες πληροφορίες χρησιμοποιούνται επί του παρόντος 

από τους φυσιοθεραπευτές για να προσδιοριστεί εάν ένας ασθενής με αθλητικό 

τραυματισμό στο άνω άκρο είναι ασφαλής για να επιστρέψει στον αθλητισμό, αυτή η 

μελέτη μπορεί δυνητικά να διαμορφώσει τη μελλοντική εκπαίδευση και μετα-

επαγγελματική φυσικοθεραπεία και να βελτιώσει την ποιότητα φροντίδας που λαμβάνουν 

οι ασθενείς στη φυσιοθεραπεία. 

 

https://psf.org.gr/psf-news-6867.htm 

 

Καμπάνια του ΠΣΦ για την αντιποίηση του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή 

   

Το ΚΔΣ του ΠΣΦ αποφάσισε την έναρξη νέας καμπάνιας για την ευαισθητοποίηση του 

κοινού σχετικά με την αντιποίηση του φυσικοθεραπευτικού επαγγέλματος, ειδικά σε αυτή 

τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε,  όπου πολλαπλασιάζονται οι κίνδυνοι. 

Ήδη το τηλεοπτικό μήνυμα προβάλλεται στο κόντρα Channel. 

 

Ευχαριστούμε την Κα Ελένη Ροδά για την αφιλοκερδή συμμετοχή της στο τηλεοπτικό σπότ. 

https://youtu.be/7ZFSiuq5xtU 

 

https://psf.org.gr/psf-news-6858.htm 

  

https://baylor.qualtrics.com/jfe/form/SV_00WRz4tPOZ12Hsx
https://psf.org.gr/psf-news-6867.htm
https://youtu.be/7ZFSiuq5xtU
https://psf.org.gr/psf-news-6858.htm


 

 

37 

   

 Θέματα ΕΟΠΥΥ 

 

Ανακοίνωση παράτασης υποβολών EΔΑΠΥ για τον μήνα 02/2021 

  

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν σχετικών αιτημάτων των ΠΥΥ, η καταληκτική ημερομηνία 

των υποβολών (eΔΑΠΥ και αποστολή φυσικού αρχείου) των συμβεβλημένων με τον 

ΕΟΠΥΥ Παρόχων Υπηρεσιών Υγείας για τον μήνα Φεβρουάριο 2021, παρατείνεται έως και 

την 31η /03/2021, ημέρα Τετάρτη.  

Σχετικά αρχεία 

 Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ 

 

https://psf.org.gr/psf-news-6933.htm 

 

Ενημέρωση για το ύψος της κατατεθειμένης δαπάνης Ιανουαρίου 2021 

 

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

τμήμα του ΕΟΠΥΥ, σας ενημερώνουμε ότι το ύψος της δαπάνης του μηνός Ιανουαρίου 2021 

ανέρχεται στο ποσό των 5.800.000 ευρώ. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6928.htm 

 

Εντολή οριστικοποίησης Δεκεμβρίου 2020 

    

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

πορεία εκκαθάρισης του Δεκεμβρίου του 2020, σας ενημερώνουμε ότι μέχρι αύριο θα δοθεί 

εντολή οριστικοποίησης  στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6926.htm  

 

 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/19032021_155432_6c85.pdf
https://psf.org.gr/psf-news-6933.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6928.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6926.htm
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Στοιχεία δαπάνης φυσικοθεραπείας ΕΟΠΥΥ (ΣΤ1 Εργαστήρια 

Φυσικοθεραπείας/Φυσικοθεραπευτές) Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2020 

 

Στοιχεία δαπάνης ΣΤ1 Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας-Φυσικοθεραπευτές 

Ιανουάριος 2020 6.800.000€ 

Φεβρουάριος 2020 7.100.000€ 

Μάρτιος 2020 6.132.000€ 

Απρίλιος 2020 3.240.000€ 

Μάιος 2020 4.800.000€ 

Ιούνιος 2020 6.086.000€ 

Ιούλιος 2020 5.950.000€ 

Αύγουστος 2020 4.680.000€ 

Σεπτέμβριος 2020 5.800.000€ 

Οκτώβριος 2020 6.812.000€ 

Νοέμβριος 2020 6.525.000€ 

Δεκέμβριος 2020 6.577.000€ 

ΣΥΝΟΛΟ 12μήνου 70.502.000€ 

  

Το ύψος της τελικής δαπάνης θα είναι ελαφρώς διαφοροποιημένo (αυξημένo) λόγω της 

καθυστερημένης αποστολής κάποιων υποβολών (εκπρόθεσμες). 

https://psf.org.gr/psf-news-6895.htm 

 

Ενημέρωση των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ Φυσικοθεραπευτών για την παράταση 

(έως 17/2/2021) της δυνατότητας εκπρόθεσμης αίτησης στον ΕΟΠΥΥ, σχετικά με την 

αποπληρωμή του Clawback 2018 και 2019 

 

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης https://psf.org.gr/psf-news-6863.htm σας ενημερώνουμε ότι ο 

ΕΟΠΥΥ ενημέρωσε τους παρόχους, οι οποίοι από παράβλεψη ή άλλους λόγους δεν 

αποδέχθηκαν  να ενταχθούν εμπρόθεσμα στην ρύθμιση των 120 δόσεων υπολοίπων rebate-

clawback 2013-2019, ότι τους δίνεται εκ νέου η δυνατότητα να προβούν σε υποβολή 

αποδοχής ένταξης στην εν λόγω ρύθμιση, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ''Ενημέρωσης 

Συναλλασσομένων'',  μέχρι και τις 17 Φεβρουαρίου 2021. 

Η αποδοχή ένταξης στην ρύθμιση των 120 δόσεων πραγματοποιείται από την πλατφόρμα 

«Ενημέρωση Συναλλασσόμενων» https://eservices.eopyy.gov.gr/eHealthInbox  και γίνεται 

σύμφωνα με το αρ.10 του Ν.4647/19 και της υπ. αριθμ. Β2β/Γ.Π.οικ. 66319 (ΦΕΚ 4613 Β’/19-

10-2020) απόφασης του Υπουργού Υγείας. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6875.htm 

https://psf.org.gr/psf-news-6895.htm
https://psf.org.gr/psf-news-6863.htm
https://eservices.eopyy.gov.gr/eHealthInbox
https://www.psf.org.gr/psf-news-6875.htm
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Ενημέρωση Συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ Φυσικοθεραπευτών για τη δυνατότητα 

εκπρόθεσμης αίτησης στον ΕΟΠΥΥ, σχετικά με την αποπληρωμή του Clawback 2018 και 2019 

  

Ενημερώνουμε τους Παρόχους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ φυσικοθεραπευτές οι 

οποίοι δεν εντάχτηκαν στη ρύθμιση αποπληρωμής του clawback για τα έτη 2018-2019 

(https://psf.org.gr/psf-news-6715.htm), αλλά επιθυμούν να ενταχθούν σε καθεστώς 

καταβολής δόσεων να μεταβούν στις τοπικές Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ στις 

οποίες υπάγονται και να υποβάλουν γραπτό αίτημα ένταξης σε ρύθμιση απευθυνόμενο 

προς τον ΕΟΠΥΥ/Δ/νση Οικονομικών. 

Στη συνέχεια θα πρέπει η αίτηση να αποστέλλεται από την Περιφερειακή Διεύθυνση στο 

Τμήμα Εσόδων d2.t4@eopyy.gov.gr . Συστήνουμε στα μέλη μας να αποστέλλουν 

φωτοτυπία της αίτησης που κατέθεσαν στην ΠΕ.ΔΙ, στη συγκεκριμένη διεύθυνση με email. 

 

Σχετικά αρχεία 

  Ανακοίνωση για ρύθμιση clawback 

 

https://psf.org.gr/psf-news-6863.htm 

  

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/08022021_172601_c7ee.pdf
https://psf.org.gr/psf-news-6863.htm
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Νέα Επιστημονικών Τμημάτων 

 

Εκλογή της Καθ. Βασιλικής Σακελλάρη ως μέλους της εκτελεστικής επιτροπής του 

Τμήματος του WP στην Εργασιακή Υγεία και Εργονομία (IFPTOHE) 

 

Κατά τη διάρκεια της ετήσιας Γενική Συνέλευσης του International Federation of Physical 

Therapists working in Occupational Health and Ergonomics (IFPTOHE, WP 

subgroup) 15η Μαρτίου 2021, ανακοινώθηκε η εκλογή της Καθηγήτριας του Πα.Δ.Α. και 

μέλους του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ Βασιλικής Σακελλάρη ως 

μέλους εκτελεστικής επιτροπής του IFPTOHE και υπεύθυνη έρευνας του 

τμήματος. https://ifptohe.wixsite.com/ifptohe/committee  

Η Διεθνής Ομοσπονδία Φυσικοθεραπευτών που ασχολείται με την Εργασιακή Υγεία και 

Εργονομία (IFPTOHE) ιδρύθηκε τον Μάιο του 2019 στο Συνέδριο του WCPT στην Γενεύη. 

Η κα Βασιλική Σακελλάρη ορίστηκε από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσιοθεραπευτών  ως 

Συντονίστρια της Προσωρινής Συντονιστικής Επιτροπής του νεοϊδρυθέντος  Ελληνικού 

Επιστημονικού Τμήματος στην Εργασιακή Υγεία και Εργονομία (Hellenic Occupational 

Health and Ergonomics, HOHE). Τα υπόλοιπα μέλη της Προσωρινής 

Συντονιστικής  αποτελούν η λέκτορας εφαρμογών του Πα.Δ.Α. κ. Δωροθέα Μακρυγιάννη, 

Αναπληρώτρια Συντονίστρια, κ. Ελένη Ζίγκιρη Γενική Γραμματέας, κ. Ειρήνη Δρίζη 

Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και o κ. Ελευθέριος Δ. Μπουρνουσούζης Μέλος. 

•       Για επικοινωνία με το ΕΤ, εγγραφές νέων μελών κτλ σύντομα θα τεθούν σε λειτουργία 

e-mail: HOHE@psf.org.gr, website: http://psf.org.gr/HOHE 

  

https://psf.org.gr/psf-news-6945.htm 

 

Διαδικτυακή ημερίδα: Η Φυσικοθεραπεία στη στεφανιαία νόσο στην εποχή της πανδημίας, 

Σάββατο 3 Απριλίου, 18:00-20:30 

  

Στις 3 Απριλίου ημέρα Σάββατο και ώρα 18.00 με 20.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί 

διαδικτυακή ημερίδα (webinar) με θέμα: "Η Φυσικοθεραπεία στη στεφανιαία νόσο στην 

εποχή της πανδημίας". 

Το σεμινάριο περιλαμβάνει 4 ομιλίες βασισμένες στην φυσικοθεραπεία και στεφανιαία νόσο 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fifptohe.wixsite.com%2Fifptohe%2Fcommittee&data=04%7C01%7C%7Cb170c5744fe743ce034408d8f40ade43%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637527674803884498%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=10g6tu8TIIfybw2vhoV%2FcToNB6GXBuvktpyM0JMe%2B5M%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fifptohe.wixsite.com%2Fifptohe%2Fcommittee&data=04%7C01%7C%7Cb170c5744fe743ce034408d8f40ade43%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637527674803884498%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=10g6tu8TIIfybw2vhoV%2FcToNB6GXBuvktpyM0JMe%2B5M%3D&reserved=0
mailto:HOHE@psf.org.gr
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fpsf.org.gr%2FHOHE&data=04%7C01%7C%7Cb170c5744fe743ce034408d8f40ade43%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637527674803894453%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=w%2FlB%2FzKyfEb610F8TBWt5cX2ufvInlo3Nd0O4fFuUxg%3D&reserved=0
https://psf.org.gr/psf-news-6945.htm
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μετά από ΜΕΘ, χειρουργείο, νοσοκομείο και COVID-19. 

 

Σχετικά αρχεία 

 Αφίσα Διαδικτυακή ημερίδα Η Φυσικοθεραπεία στη στεφανιαία νόσο στην εποχή της 

πανδημίας 

 

https://psf.org.gr/psf-news-6941.htm 

 

Διαδικτυακή Ημερίδα: Υδροθεραπεία, Ιπποθεραπεία και Παιδί, Κυριακή 4 Απριλίου, ώρες 

18:00-21:00 

  

Το Επιστημονικό Τμήμα Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας του Πανελληνίου Συλλόγου 

Φυσικοθεραπευτών, στα πλαίσια εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Αυτισμού, 

διοργανώνει Διαδικτυακή Ημερίδα υπό την αιγίδα του Τμήματος  Φυσικοθεραπείας της 

Σχολής Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου  τηςτης Ελλάδος, την Κυριακή 4 

Απριλίου, ώρες 18.00-21.00, σε πλατφόρμα  zoom με θέμα: «Υδροθεραπεία, Ιπποθεραπεία 

και Παιδί» 

Δηλώσεις συμμετοχής : paediatric@psf.org.gr 

Πληροφορίες: https://psf.org.gr/et-7-newsdet-

256.php 

Συμμετοχές στο paediatric@psf.org.gr ως τις 

02/04/21 

Παρακαλούνται οι φυσικοθεραπευτές/τριες κατά 

την προεγγραφή τους να 

δηλώνουν  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ και τον ΑΡΙΘΜΟ 

ΜΗΤΡΩΟΥ του ΠΣΦ για την παραλαβή βεβαίωσης 

συμμετοχής. 

Η ημερίδα θα μεταδίδεται και ζωντανά μέσω 

youtube. Το Επιστημονικό Τμήμα Παιδιατρικής 

Φυσικοθεραπείας του Πανελληνίου Συλλόγου 

Φυσικοθεραπευτών, στα πλαίσια εορτασμού της 

Παγκόσμιας Ημέρας Αυτισμού, διοργανώνει Διαδικτυακή Ημερίδα υπό την αιγίδα του 

Τμήματος  Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου  

https://psf.org.gr/psf-news-6942.htm 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/29032021_121641_355a.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/29032021_121641_355a.pdf
https://psf.org.gr/psf-news-6941.htm
mailto:paediatric@psf.org.gr
https://psf.org.gr/et-7-newsdet-256.php
https://psf.org.gr/et-7-newsdet-256.php
mailto:paediatric@psf.org.gr
https://psf.org.gr/psf-news-6942.htm
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Διαδικτυακή εκδήλωση (webinar) Is physiotherapy effective in sleeping disorders?,19 

Μαρτίου 2021, 21:00 

  

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Ύπνου το Επιστημονικό Τμήμα 

"Φυσικοθεραπεία στην Ψυχική Υγεία" του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, σε 

συνεργασία με το αντίστοιχο ΕΤ της Ελβετίας διοργανώνει ενημερωτικό webinar στις 

19/3/2021 και ώρα 21:00 για το ρόλο της φυσικοθεραπείας στα προβλήματα ύπνου 

Η εκδήλωση απευθύνεται κυρίως στο ευρύ κοινό, είναι δωρεάν, θα πραγματοποιηθεί στην 

αγγλική γλώσσα και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom meeting. 

 

Topic: Is physiotherapy effective in sleeping problems? 

Time: Mar 19, 2021 09:00 PM Athens 

Join Zoom Meeting 

https://zoom.us/j/99064569540?pwd=NDJHL3dPWWF1aVZLQUZOSkkvUTdOUT09 

Meeting ID: 990 6456 9540 

Passcode: 514524

 
Περαιτέρω πληροφόρηση https://worldsleepday.org/greece-2021-stavros-stathopoulos 

 

https://www.psf.org.gr/index.php 

 

Διαδικτυακή Ημερίδα: Λεμφοίδημα: Διάγνωση και Θεραπεία, Σάββατο 6 Μαρτίου 2021, 

18:00-20:00 

   

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης για το Λεμφοίδημα η ΟΕΕ ΑΠΛΕΣΟ του 

ΠΣΦ διοργανώνει Διαδικτυακή Ημερίδα 

για την ενημέρωση ιατρών, 

φυσικοθεραπευτών, ασθενών αλλά και 

άλλων συναφών επαγγελματιών υγείας, 

με θέμα: "Λεμφοίδημα: Διάγνωση και 

Θεραπεία". Η Ημερίδα θα 

πραγματοποιηθεί ημέρα Σάββατο 6 

Μαρτίου 2021, μέσω της πλατφόρμας 

zoom, ώρες 18.00-20.00. 

Η παρακολούθηση είναι δωρεάν και θα 

https://zoom.us/j/99064569540?pwd=NDJHL3dPWWF1aVZLQUZOSkkvUTdOUT09
https://worldsleepday.org/greece-2021-stavros-stathopoulos
https://www.psf.org.gr/index.php
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δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.  

Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν ζωντανά την ημερίδα και να λάβουν 

βεβαίωση, θα πρέπει να πραγματοποιήσουν προεγγραφή στο email της 

ΑΠΛΕΣΟ: apleso@psf.org.gr έως τις 14:00 στις 6 Μαρτίου 2021, ημέρα πραγματοποίησης 

της ημερίδας.  

Απαραίτητος ο ΑΜ του ΠΣΦ για φυσιοθεραπευτές και η ταυτότητα για φοιτητές για την 

έκδοση βεβαίωσης συμμετοχής. 

Ζωντανή μετάδοση της ημερίδας θα γίνεται και μέσω της ιστοσελίδας του ΠΣΦ στο 

πλαίσιο e-Ημερίδες - meetings https://www.psf.org.gr/e-meetings.php 

 

 
 

Σχετικά αρχεία 

 Πρόγραμμα Διαδικτυακής Ημερίδας 
 Αφίσα Διαδικτυακής Ημερίδας 

 
https://www.psf.org.gr/psf-news-6904.htm 

 

 

 

mailto:apleso@psf.org.gr
https://www.psf.org.gr/e-meetings.php
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/02032021_170725_c3f4.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/02032021_170741_b849.png
https://www.psf.org.gr/psf-news-6904.htm
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                                               ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου  

Λ. Αλεξάνδρας 34 – Τ.Κ. 11473 Αθήνα  

Τηλ: 210-8213905, 210-8213334 

e-mail: ppta@otenet.gr 

mailto:ppta@otenet.gr

