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Νέα Πρώηης Γραμμής 

 

Δικαύωςη του Πανελληνύου Συλλόγου Φυςικοθεραπευτών 

 

Αποφϊςεισ υπϋρ του Π..Υ. από το Διοικητικό Εφετεύο Αθηνών για τα Κολλϋγια 

Ακυρώθηκαν με απόφαςό του πρϊξεισ αναγνώριςησ επαγγελματικών προςόντων του 

.Α.Ε.Π για αποφούτουσ κολλεγύων και απορρύφθηκε η εγγραφό τουσ ςτον Π..Υ 

Όπωσ εύναι γνωςτό κατϊ τα τελευταύα ϋτη,  απόφοιτοι ημεδαπών κϋντρων μεταλυκειακόσ 

εκπαύδευςησ (ιδιωτικϊ κολλϋγια), κατ’ επύκληςη τησ κοινοτικόσ νομοθεςύασ περύ τησ 

αναγνώριςησ επαγγελματικών προςόντων, επιχειρούν να εγγραφούν ςτα μητρώα του 

Πανελληνύου υλλόγου Υυςικοθεραπευτών, ώςτε να επιτύχουν την πλόρη επαγγελματικό 

εξομούωςό τουσ με τουσ αποφούτουσ των Σμημϊτων Υυςικοθεραπεύασ των δημοςύων 

ανωτϊτων εκπαιδευτικών ιδρυμϊτων τησ χώρασ. 

Ο ΠΥ-ΝΠΔΔ, αρνόθηκε την εγγραφό των αποφούτων των κϋντρων αυτών, για τουσ 

λόγουσ κυρύωσ τησ προϊςπιςησ τησ δημόςιασ υγεύασ, με αποτϋλεςμα να εκκινόςει μια 

δικαςτικό διϋνεξη, που κρατϊει μϋχρι και ςόμερα. 

Πρόςφατα, το Διοικητικό Εφετεύο Αθηνών, με ςειρϊ αποφϊςεών του, δικαύωςε τισ θϋςεισ 

του Π..Υ. 

Ειδικότερα ο Π..Υ. πρόςβαλλε δικαςτικώσ τισ αποφϊςεισ του ςυμβουλύου αναγνώριςησ 

επαγγελματικών προςόντων (.Α.Ε.Π), με τισ οπούεσ αναγνωρύςτηκαν ςε αποφούτουσ 

ιδιωτικού κολλεγύου τα επαγγελματικϊ προςόντα φυςικοθεραπευτό. 

Και οι δύο αιτόςεισ ακύρωςησ του ΠΥ ϋγιναν δεκτϋσ από το Διοικητικό Εφετεύο Αθηνών με 

αποτϋλεςμα να ακυρωθούν οι προςβληθεύςεσ πρϊξεισ του ΑΕΠ. υνεπεύα, δε, τησ 

ακύρωςησ των πρϊξεων του ΑΕΠ, απερρύφθηςαν με μεταγενϋςτερεσ αποφϊςεισ του ιδύου 

Δικαςτηρύου και οι αιτόςεισ των ενδιαφερομϋνων περύ τησ εγγραφόσ τουσ ςτα μητρώα του 

ΠΥ. 

Αυτό που ϋχει, όμωσ, μεγαλύτερη ςημαςύα εύναι ότι το Διοικητικό Εφετεύο Αθηνών 

αναγνώριςε, ότι το πρόγραμμα ςπουδών των κολλεγύων παρουςιϊζει ουςιώδεισ διαφορϋσ 

με το αντύςτοιχο των ημεδαπών τμημϊτων φυςικοθεραπεύασ. 

ημειωτϋο ότι οι αιτούντεσ εύχαν ςτην κατοχό τουσ ϊδεια ϊςκηςησ επαγγϋλματοσ ςτο 

Ηνωμϋνο Βαςύλειο από τον HCPC. 

Σο ςτοιχεύο αυτό θϋτει οπωςδόποτε υπό ευθεύα αμφιςβότηςη το κύροσ και τη νομιμότητα 
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των πρϊξεων αναγνώριςησ τησ επαγγελματικόσ ιςοδυναμύασ των τύτλων ςπουδών 

αποφούτων του ιδύου κολλεγύου, οι οπούεσ εκδύδονται μαζικώσ και με ςυνοπτικό αιτιολογύα 

από το ΑΣΕΕΝ. 

Τπενθυμύζεται εν προκειμϋνω, ότι ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 57Α παρ. 1 του ΠΔ 

38/2010, «(…) την περύπτωςη αιτόςεων αναγνώριςησ επαγγελματικόσ ιςοδυναμύασ, ο 

προώςτϊμενοσ του Α.Σ.Ε.Ε.Ν., κατόπιν εξϋταςησ τησ αύτηςησ και του φακϋλου μπορεύ να 

εκδώςει απόφαςη για γραπτό δοκιμαςύα επαγγελματικόσ ιςοδυναμύασ, εφόςον από την 

εξϋταςη τησ αύτηςησ και του φακϋλου προκύπτουν ουςιώδεισ διαφορϋσ μεταξύ του 

προγρϊμματοσ ςπουδών που παρακολούθηςε ο αιτών και του προγρϊμματοσ ςπουδών 

ςυγκρύςιμου τύτλου ςπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματοσ (Α.Ε.Ι.) τησ ημεδαπόσ». 

Ενώ, το Διοικητικό Εφετεύο Αθηνών με ςειρϊ αποφϊςεών του, κρύνει ότι η εκπαύδευςη που 

παρϋχουν τα κολλϋγια ϋχει ουςιώδεισ διαφορϋσ από εκεύνη των Σμημϊτων 

Υυςικοθεραπεύασ, των δημοςύων ανωτϊτων εκπαιδευτικών ιδρυμϊτων τησ χώρασ, το 

ΑΣΕΕΝ κρύνει διαφορετικϊ, κϊνοντασ δεκτϋσ, με ϋναν αυτοματοποιημϋνο τρόπο, όλεσ τισ 

αιτόςεισ αναγνώριςησ τησ επαγγελματικόσ ιςοδυναμύασ του τύτλου ςπουδών των 

κολλεγύων. 

Ενόψει των ανωτϋρω ο Π..Υ δηλώνει απερύφραςτα την επιφύλαξό του για την προϊςπιςη 

παντόσ εννόμου ςυμφϋροντόσ του, ςυνεχύζοντασ τον δικαςτικό του αγώνα, για την 

προϊςπιςη τησ Δημόςιασ Τγεύασ και καλεύ το Τπουργεύο Τγεύασ και Παιδεύασ να λϊβουν 

ςοβαρϊ υπόψη τα νϋα δεδομϋνα όπωσ διαμορφώνονται μετϊ αυτϋσ τισ δικαςτικϋσ 

αποφϊςεισ. 

 Δ Τ. 23-10-2020 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6680.htm 

 

Πανελλαδικό απεργύα και πορεύα διαμαρτυρύασ προκόρυξε η ΠΟΕΔΗΝ 

 

Ο Πανελλόνιοσ ύλλογοσ Υυςικοθεραπευτών καλεύ τα μϋλη του να ςυμπαραςταθούν ςτα 

δύκαια αιτόματα που προβϊλλονται μϋςα από την κινητοπούηςη και να ςτηρύξουν την 

απεργύα. 

Ψσ γνωςτόν ο Π..Υ. διεκδικεύ την ϋνταξη ςτα ΒΑΕ και την απόδοςη του επιδόματοσ 

επικύνδυνησ και ανθυγιεινόσ εργαςύασ ςτα μϋλη του που εργϊζονται ςτισ δομϋσ υγεύασ και 

πρόνοιασ. 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6662.htm  

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/23102020_222224_c113.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6680.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6662.htm
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 Θέμαηα ΕΟΠΥΥ   

 

Aνακούνωςη ΕΟΠΥΥ για ληξιπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ του π. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ 

  

Ο ΕΟΠΤΤ εξϋδωςε ανακούνωςη ςχετικϊ με τισ ληξιπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ του π. 

ΣΑΑΠΣΠΣΓΑΕ. Επιςυνϊπτεται το ςχετικό ϋγγραφο: 

 

χετικϊ αρχεύα 

 Δεύτε το αρχεύο 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6684.htm  

 

 

Πληρωμό μηνόσ Ιουλύου 2020 

  

Μετϊ από επικοινωνύα του Προϋδρου του Π..Υ., κ. Πϋτρου Λυμπερύδη με τον κ. Κων/νο 

Μπαρού, Προώςτϊμενο τησ Διεύθυνςησ Οικονομικών Τπηρεςιών του Ε.Ο.Π.Τ.Τ., 

ενημερώνουμε τα μϋλη μασ ότι η μικρό καθυςτϋρηςη ςτην πληρωμό του Ιουλύου του 2020 

οφεύλεται ςε αλλαγϋσ ςτη διοικητικό δομό του Οργανιςμού. Όλα τα ςχετικϊ εντϊλματα 

ϋχουν αποςταλεύ ςτισ τρϊπεζεσ προσ διεκπεραύωςη και πολύ ςύντομα θα ολοκληρωθεύ η 

πύςτωςη των λογαριαςμών των δικαιούχων. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6683.htm   
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Προςοχό! Αποςτολό κακόβουλων μηνυμϊτων ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου 

ςτουσ ςυμβεβλημϋνουσ με τον ΕΟΠΥΥ φυςιοθεραπευτϋσ 

   

Σισ τελευταύεσ ημϋρεσ παρατηρόθηκε η αποςτολό ύποπτων μηνυμϊτων από την 

ηλεκτρονικό Δ/νςη d9@eopyy.gov.gr. Μετϊ από επικοινωνύα με την αρμόδια Δ/νςη του 

ΕΟΠΤΤ, ενημερωθόκαμε ότι πρόκειται για κακόβουλα μηνύματα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομεύου. Εφιςτούμε ιδιαιτϋρωσ την προςοχό ςτα μϋλη του υλλόγου τα οπούα εύναι 

ςυμβεβλημϋνα με τον ΕΟΠΤΤ να μην ανούγουν και να μην διακινούν τα αντύςτοιχα 

μηνύματα. 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6682.htm  

 

 

Υπουργικό Απόφαςη για τη ρύθμιςη ανεύςπρακτων οφειλών προσ τον ΕΟΠΥΥ 

για τα ϋτη 2013-2019 από clawback-rebate 

  

ύμφωνα με απόφαςη του Τπουργού Τγεύασ, δύνεται η δυνατότητα ϋνταξησ ςε ρύθμιςη ςε 

Πϊροχουσ Πρωτοβϊθμιασ Τγεύασ, οι οπούοι ϋχουν οφειλϋσ για τα ϋτη 2013-2019 από 

clawback και rebate προσ τον ΕΟΠΤΤ. 

Ο αριθμόσ των δόςεων ανϋρχεται ςε 120 και η ελϊχιςτη μηνιαύα δόςη ςε 150 ευρώ. 

Καταληκτόρια ημερομηνύα αύτηςησ ορύζεται η 30η Νοεμβρύου του 2020. 

Διαβϊςτε το πλόρεσ ΥΕΚ με την Τπουργικό Απόφαςη ςτο κϊτωθι επιςυναπτόμενο 

ϋγγραφο. 

 

χετικϊ αρχεύα 

 Δεύτε το αρχεύο 

https://psf.org.gr/psf-news-6674.htm  

 

 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6682.htm
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/20102020_153817_302c.pdf
https://psf.org.gr/psf-news-6674.htm
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Απύςτευτη διϊκριςη ενϊντια ςτουσ νϋουσ δικαιούχουσ ειδικόσ αγωγόσ του 

ΕΟΠΥΥ! Δεν θα αποζημιώνονται οι φυςικοθεραπεύεσ ςε μη ςυμβεβλημϋνουσ 

φυςικοθεραπευτϋσ, ενώ θα αποζημιώνονται όλεσ οι ϊλλεσ θεραπεύεσ 

   

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Απύςτευτη διϊκριςη ενϊντια ςτουσ νϋουσ δικαιούχουσ ειδικόσ αγωγόσ του ΕΟΠΤΤ! 

Δεν θα αποζημιώνονται οι φυςικοθεραπεύεσ ςε μη ςυμβεβλημϋνουσ 

φυςικοθεραπευτϋσ, ενώ θα αποζημιώνονται όλεσ οι ϊλλεσ θεραπεύεσ (εργοθεραπεύεσ, 

λογοθεραπεύεσ κ.λπ.) 

Να αποςυρθεύ ϊμεςα η τροπολογύα που εκθϋτει το αςφαλιςτικό ςύςτημα τησ χώρασ 

  

ε μια απύςτευτη διϊκριςη ενϊντια ςτουσ δικαιούχουσ ειδικόσ αγωγόσ προχωρϊ η 

κυβϋρνηςη, καθώσ κατατϋθηκε ςτη Βουλό των Ελλόνων τροπολογύα που διαχωρύζει τισ 

θεραπεύεσ που χορηγούνται από τον ΕΟΠΤΤ ςτουσ δικαιούχουσ ειδικόσ αγωγόσ, ςε δυο 

κατηγορύεσ: ςε αυτϋσ που μπορούν να παρϋχονται και να αποζημιώνονται εξ ολοκλόρου 

ςτουσ δικαιούχουσ (εργοθεραπεύεσ, λογοθεραπεύεσ κ.λπ.) και ςε αυτϋσ που δεν θα 

αποζημιώνονται αν δεν παρϋχονται από ςυμβεβλημϋνουσ (Υυςικοθεραπεύεσ), για παιδιϊ – 

νϋουσ δικαιούχουσ που ξεκινούν θεραπεύεσ από τισ 1/1/2020. 

Λόγω του ότι η φυςικοθεραπεύα παρϋχεται ςυνόθωσ ςτα ςοβαρότερα περιςτατικϊ με 

ςυνοδϊ κινητικϊ προβλόματα, ο Πανελλόνιοσ ύλλογοσ Υυςικοθεραπευτών - 

Π..Υ.  Ν.Π.Δ.Δ., παρϊ το γεγονόσ ότι ϋχει ςυνϊψει ςυλλογικό ςύμβαςη με τον ΕΟΠΤΤ, 

αποςαφόνιςε από την πρώτη ςτιγμό ότι αναγνωρύζει το ιδιαύτερο καθεςτώσ τησ παροχόσ 

ειδικών θεραπειών και ςυμφωνεύ απόλυτα με την ελεύθερη επιλογό φυςικοθεραπευτό από 

τουσ δικαιούχουσ, εύτε πρόκειται να παραςχεθούν οι υπηρεςύεσ από ςυμβεβλημϋνουσ, εύτε 

από μη ςυμβεβλημϋνουσ φυςικοθεραπευτϋσ. 

τη δεύτερη περύπτωςη, θα πρϋπει οι δικαιούχοι να αποζημιώνονται με το Κρατικό 

τιμολόγιο από τον ΕΟΠΤΤ. 

Εξϊλλου, οποιαδόποτε πρόφαςη του ΕΟΠΠΤ για περιοριςμό των επιπλϋον δαπανών 

καταρρύπτεται,  γιατύ το 2017 δημιουργόθηκε η ειδικό επιςτημονικό επιτροπό - με 

πολυπληθό διεπιςτημονικό ςύνθεςη - η οπούα κατϋληξε ςε προτϊςεισ που υλοποιόθηκαν 

ςτο ςύςτημα ςυνταγογρϊφηςησ. 

Με τη ςυγκεκριμϋνη μεθοδολογύα, ο ΕΟΠΤΤ παρϋχει - βϊςει των πρωτοκόλλων τησ ειδικόσ 

επιςτημονικόσ επιτροπόσ - αποζημύωςη ύςησ αξύασ ςτουσ δικαιούχουσ, εύτε παρϋχονται από 

ςυμβεβλημϋνουσ, εύτε από μη ςυμβεβλημϋνουσ φυςικοθεραπευτϋσ. 
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Ο διαχωριςμόσ που γύνεται με τη ςυγκεκριμϋνη τροπολογύα που κατατϋθηκε, εύναι για τον 

Π..Υ. ακατανόητη και τιμωρητικό για τουσ νϋουσ γονεύσ που θα αποκτόςουν ϋνα παιδύ με 

κινητικϊ προβλόματα, καθώσ θα εξαναγκϊζονται να καταβϊλουν από το υςτϋρημϊ τουσ τισ 

φυςικοθεραπεύεσ για την κινητικό αποκατϊςταςη του παιδιού τουσ, αν δεν καταφϋρουν να 

βρουν ςυμβεβλημϋνο φυςικοθεραπευτό που να ϋχει τη δυνατότητα παροχόσ 

φυςικοθεραπειών ειδικόσ αγωγόσ. 

Η ειςαγωγό τϋτοιων προβλϋψεων - διακρύςεων ςτην ειδικό αγωγό, αποτελεύ μια ϊκρωσ 

αντιςυνταγματικό ρύθμιςη, καθώσ για τισ λογοθεραπεύεσ, εργοθεραπεύεσ κ.λπ. οι 

αςφαλιςμϋνοι θα αποζημιώνονται, ενώ για τισ φυςικοθεραπεύεσ δεν θα αποζημιώνονται, 

ςτοχοποιώντασ ϋτςι ςαφϋςτατα τη φυςικοθεραπεύα τησ ειδικόσ αγωγόσ. 

Αυτό η πρόταςη αποτελεύ μια ρύθμιςη που εκθϋτει το αςφαλιςτικό ςύςτημα τησ χώρασ. 

Ο Π..Υ., ϋχοντασ υπόψη το ιδιαύτερα ευαύςθητο και λεπτό ζότημα των παιδιών με 

ιδιαύτερεσ ικανότητεσ και κυρύωσ αυτών με κινητικϊ προβλόματα, ζητϊ την επϋκταςη τησ 

εξαύρεςησ και για τισ φυςικοθεραπεύεσ ειδικόσ αγωγόσ και τη δυνατότητα 

αποζημύωςησ όλων ανεξαιρϋτωσ των ατομικών αιτημϊτων, μϋχρι να ρυθμιςτεύ οριςτικϊ 

και με ενιαύο τρόπο το ζότημα τησ ειδικόσ αγωγόσ. 

 

 https://www.psf.org.gr/psf-news-6663.htm  

 

Νϋα μϋθοδοσ ανϊκτηςησ ηλεκτρονικών παραπεμπτικών e-ΔΑΠΥ 

  

το πεδύο των προςωπικών μηνυμϊτων του e-ΔΑΠΤ, ϋχει αναρτηθεύ από τον ΕΟΠΤΤ 

ενημϋρωςη για τη νϋα μϋθοδο ανϊκτηςησ ηλεκτρονικών παραπεμπτικών. (βλ.ςυνημμϋνο) 

Ο Πανελλόνιοσ ύλλογοσ Υυςικοθεραπευτών ϋχει δεχθεύ πλόθοσ ερωτημϊτων από τα μϋλη 

του αν αυτό η διαδικαςύα αφορϊ τα παραπεμπτικϊ φυςικοθεραπεύασ ό αφορϊ τισ 

διαγνωςτικϋσ για τισ οπούεσ εφαρμόζεται το ϊυλο παραπεμπτικό και απϋςτειλε ςχετικό 

ερώτημα προσ την Ομϊδα Τποςτόριξησ eΔΑΠΤ του ΕΟΠΤΤ. 

ασ αναφϋρουμε την απϊντηςη του eΔΑΠΤ ςτο ερώτημα του Π..Υ. 

 

Απϊντηςη: 

Οι Φυςικοθεραπεύεσ χορηγούνται μϋςω τησ εφαρμογόσ του ΕΟΠΥΥ «Γνωματεύςεισ Παροχών 

ΕΚΠΥ». Δεν ϋχει αλλϊξει κϊτι ωσ προσ τον τρόπο εκτϋλεςησ τουσ. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6663.htm
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Το μόνυμα αφορϊ τουσ χρόςτεσ που ϋχουν ενεργοποιόςει όδη την Ανοικτό διαςύνδεςη WS και 

διαθϋτουν εξωτερικό δικό τουσ πρόγραμμα για την εκτϋλεςη των παραπεμπτικών. 

Με εκτύμηςη, 

Ομϊδα Υποςτόριξησ eΔΑΠΥ 

Δ/νςη Πληροφορικόσ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6657.htm  

 

 

Στοιχεύα δαπϊνησ φυςικοθεραπεύασ ΕΟΠΥΥ (ΣΤ1 Εργαςτόρια 

Φυςικοθεραπεύασ/Φυςικοθεραπευτϋσ) Ιανουαρύου- Αυγούςτου 2020 

  

 

τοιχεύα δαπϊνησ Σ1 Εργαςτόρια Υυςικοθεραπεύασ-Υυςικοθεραπευτϋσ 

Ιανουϊριοσ 2020 6.800.000€ 

Υεβρουϊριοσ 2020 7.100.000€ 

Μϊρτιοσ 2020 6.132.000€ 

Απρύλιοσ 2020 3.240.000€ 

Μϊιοσ 2020 4.800.000€ 

Ιούνιοσ 2020 6.086.000€ 

Ιούλιοσ 2020 5.950.000€ 

Αύγουςτοσ 2020 4.680.000€ 

ΤΝΟΛΟ 8μόνου 44.788.000€ 

 

https://psf.org.gr/psf-news-6655.htm 

 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6657.htm
https://psf.org.gr/psf-news-6655.htm
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Ενημϋρωςη προσ τουσ ςυμβεβλημϋνουσ παρόχουσ ςχετικϊ με την ορθό 

αποςτολό του φυςικού αρχεύου 

   

Μετϊ από επικοινωνύα με τον υπεύθυνο παραλαβόσ φυςικού αρχεύου (μηνιαύεσ υποβολϋσ 

παραπεμπτικών) ςτον Αςπρόπυργο, μασ επιςημϊνθηκαν τα ακόλουθα, για τα οπούα 

εφιςτούμε  την προςοχό των ςυμβεβλημϋνων παρόχων: 

1. Σα φυςικϊ παραςτατικϊ πρϋπει να αποςτϋλλονται ΑΤΣΗΡΑ ςε φϊκελο 

διαςτϊςεων Α4 και δεν πρϋπει να τοποθετούνται ςτον φϊκελο διπλωμϋνα. 

2. Πρϋπει οπωςδόποτε να επιςυνϊπτεται το πρωτότυπο τιμολόγιο παροχόσ 

υπηρεςιών μϋςα ςτον φϊκελο. 

3. Δεν πρϋπει να παραλεύπεται η επιςύναψη κανενόσ παραπεμπτικού, γι΄ αυτό 

πρϋπει να ελϋγχεται η μηνιαύα κατϊςταςη ςτο ςύςτημα («εμφϊνιςη 

παραπεμπτικών») και να ελϋγχονται αν υπϊρχουν όλα τα παραπεμπτικϊ ςτον 

υποβαλλόμενο φϊκελο. 

4. Πρϋπει να επικολλϊται ϋξω από το φϊκελο το «αυτοκόλλητο κυτύου» το οπούο 

αναγρϊφει και τα ςτοιχεύα του παρόχου και τα ςτοιχεύα τησ υποβολόσ. 

5. Πρϋπει να επικολλϊται το αυτοκόλλητο του μόνα για τον οπούο αφορϊ ο 

υποβαλλόμενοσ φϊκελοσ. 

6. Οι πϊροχοι να αποςτϋλλουν τουσ φακϋλουσ και να υπολογύζουν ότι ςτισ 20 του 

μόνα θα πρϋπει να ϋχουν παραληφθεύ από τον υπεύθυνο παραλαβόσ. 

Όλα τα παραπϊνω επιςημαύνονται για να αποφεύγονται καθυςτερόςεισ ςτην ψηφιοπούηςη 

και ςτην αποζημύωςη των υποβαλλόμενων δαπανών. 

                                                                                                                                    

https://www.psf.org.gr/psf-news-6645.htm  

 

Aποςτολό φυςικού αρχεύου των υποβολών e-ΔΑΠΥ για τον μόνα Σεπτϋμβριο 

2020 

ύμφωνα με ενημϋρωςη η οπούα προόλθε από το Κϋντρο Διαλογόσ ςτον Αςπρόπυργο 

ϋχουν αρχύςει και γύνονται δεκτού οι φϊκελοι του φυςικού αρχεύου των υποβολών e-ΔΑΠΤ 

για τον μόνα επτϋμβριο 2020. 

Θα πρϋπει οι φϊκελοι να ϋχουν παραδοθεύ ϋωσ και την Σρύτη, 20 Οκτωβρύου 2020. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6645.htm
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Γενική Ενημέρφζη 

 

Πρόγραμμα ενύςχυςησ πληττόμενων επιχειρόςεων από την πανδημύα Covid-

19, Περιφϋρεια Αττικόσ 

  

H Περιφϋρεια Αττικόσ ςε αυτό την ιδιαύτερη λόγω υγειονομικόσ κρύςησ ςυγκυρύα, ςτηρύζει 

τισ μικρϋσ και πολύ μικρϋσ επιχειρόςεισ τησ Περιφϋρειασ Αττικόσ. 

Αξιοποιώντασ τουσ πόρουσ του ΕΠΑ (ΠΕΠ Αττικόσ 2014-2020) θα διαθϋςει μϋςω ειδικού 

προγρϊμματοσ  200.000.000€, για να χορηγόςει κεφϊλαιο κύνηςησ ςε μικρϋσ και πολύ 

μικρϋσ επιχειρόςεισ τησ Αττικόσ, που επλόγηςαν οι δραςτηριότητϋσ τουσ λόγω Covid. 

Σο ύψοσ τησ ενύςχυςησ για κϊθε δικαιούχο θα εύναι από 5.000€ – 50.000€ και η περύοδοσ 

υποβολόσ των αιτόςεων, που θα πραγματοποιηθεύ ηλεκτρονικϊ ςτην ηλεκτρονικό 

διεύθυνςη: www.ependyseis.gr/mis θα εύναι από τισ 23/10/2020 και ώρα 13.00 ϋωσ και την 

καταληκτικό ημερομηνύα 20/11/2020 και ώρα 15.00.  

Αναλυτικϋσ πληροφορύεσ για το πρόγραμμα και τουσ όρουσ χορόγηςησ τησ οικονομικόσ 

ενύςχυςησ θα παρϋχονται από το κεντρικό γραφεύο πληροφόρηςησ του ΕΥΕΠΑΕ, Ελ. 

Βενιζϋλου (Πανεπιςτημύου) 39, 10564 Αθόνα ςτο τηλ. 2130166100 και ςτο e-mail attica-

covid@elanet.gr . URL: www.elanet.gr  και www.efepae.gr. 

Ο Κωδικόσ Αριθμόσ Δραςτηριότητασ (Κ.Α.Δ.) των φυςικοθεραπευτών 

ςυμπεριλαμβϊνεται ςτουσ δικαιούχουσ. 

Οι βαςικϋσ προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ των επιχειρόςεων που υποβϊλλουν πρόταςη, εύναι 

οι ακόλουθεσ: 

1. Να δραςτηριοποιούνται ςτην Περιφϋρεια Αττικόσ 

2. Να ϋχουν κϊνει ϋναρξη πριν την 1/1/2019. 

3. Να ϋχουν ωσ κύριο κωδικό δραςτηριότητασ ό δραςτηριότητα με τα μεγαλύτερα 

ϋςοδα ϋναν από  τουσ επιλϋξιμουσ ΚΑΔ του Παραρτόματοσ Ι και ςτον οπούο να 

δραςτηριοποιούνται αδιαλεύπτωσ  τουλϊχιςτον από 31/1/2020 και ϋωσ την ημϋρα 

υποβολόσ τησ πρόταςησ. 

4. Nα εύναι Πολύ Μικρό ό Μικρό Επιχεύρηςη ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI: ΟΡΙΜΟ ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΨΗ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΑ 

ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΟΤ ΑΥΟΡΟΤΝ ΣΗΝ ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΜΜΕ ΜΙΑ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ του 

Κανονιςμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 τησ Επιτροπόσ τησ 17ησΙουνύου 2014, ςχετικϊ με τον 

file:///C:/Users/User/Downloads/www.ependyseis.gr/mis
mailto:attica-covid@elanet.gr
mailto:attica-covid@elanet.gr
http://www.elanet.gr/
http://www.efepae.gr/
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οριςμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεςαύων επιχειρόςεων. 

5.  Κατϊ το 2019 να απαςχολούςαν λιγότερουσ από 50 εργαζομϋνουσ. 

6. Σο ϊθροιςμα των εξόδων που προκύπτουν από τισ κϊτωθι κατηγορύεσ να ιςούται ό 

να εύναι μεγαλύτερο των 10.000€ 

o των Αγορών Εμπορευμϊτων Φρόςησ 

o των Αγορών Α’ Τλών και Τλικών Φρόςησ 

o του ςυνόλου των Δαπανών για Παροχό Τπηρεςιών 

o του ςυνόλου των Ενοικύων που καταβλόθηκαν ςτην χρόςη από την 

επιχεύρηςη 

o του ςυνόλου των Παροχών ςε εργαζομϋνουσ (πλην αυτών που 

απαςχολόθηκαν ςε Αγροτικϋσ-Βιολογικϋσ δραςτηριότητεσ) 

o του ςυνόλου των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων 

7. Να τηρούν απλογραφικϊ ό διπλογραφικϊ βιβλύα του ν. 4308/2014. 

8. Να λειτουργούν αποκλειςτικϊ με μύα από τισ ακόλουθεσ μορφϋσ επιχειρόςεων 

εταιρικού/εμπορικού χαρακτόρα: 

o Ανώνυμη Εταιρύα, 

o Εταιρύα Περιοριςμϋνησ Ευθύνησ, 

o Ομόρρυθμη Εταιρύα, 

o Ετερόρρυθμη Εταιρύα, 

o Ι.Κ.Ε. 

o Ατομικό Επιχεύρηςη, 

o Ν.Ε.Π.Α., 

o Κοινωνικό υνεταιριςτικό Επιχεύρηςη του Ν. 4430/2016 ωσ ιςχύει, 

o υνεταιριςμόσ 

o Δικηγορικό Εταιρύα του ϊρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013. 

o Αςτικό Εταιρύα Δικαςτικών Επιμελητών 

o υμβολαιογραφικϋσ Εταιρύεσ του Π.Δ 284/1993 

o Κοινωνύα Αςτικού Δικαύου 
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9. Να μην ςυντρϋχουν λόγοι αποκλειςμού τησ παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 40 του ν. 

4488/2017 (Α΄137). 

10. Να μην όταν προβληματικϋσ την 31η Δεκεμβρύου 2019 ό εφόςον όταν 

προβληματικϋσ 31/12/2019 να ϋχουν κϊνει τισ απαραύτητεσ ενϋργειεσ ώςτε να μην 

εύναι προβληματικϋσ κατϊ την υποβολό τησ ςχετικόσ αύτηςησ χρηματοδότηςησ. 

11. Κατϊ παρϋκκλιςη μπορούν να χορηγηθούν ενιςχύςεισ ςε πολύ μικρϋσ ό μικρϋσ 

επιχειρόςεισ (κατϊ την ϋννοια του παραρτόματοσ I του Καν. ΕΕ 651/2014) που όταν 

όδη προβληματικϋσ ςτισ 31 Δεκεμβρύου 2019 υπό την προώπόθεςη να μην υπϊγονται 

ςε ςυλλογικό διαδικαςύα αφερεγγυότητασ βϊςει του εθνικού δικαύου και να μην 

ϋχουν λϊβει ενύςχυςη διϊςωςησ (ό εφόςον ϋχουν λϊβει ενύςχυςη διϊςωςησ να ϋχουν 

αποπληρώςει το δϊνειο ό λύςει τη ςύμβαςη εγγύηςησ κατϊ τη χορόγηςη τησ 

ενύςχυςησ βϊςει τησ παρούςασ πρόςκληςησ) ό ενύςχυςη αναδιϊρθρωςησ (ό ϋχουν 

λϊβει ενύςχυςη αναδιϊρθρωςησ αλλϊ δεν υπόκεινται πλϋον ςε ςχϋδιο 

αναδιϊρθρωςησ κατϊ τη χορόγηςη τησ ενύςχυςησ βϊςει τησ παρούςασ πρόςκληςησ). 

12. Εφόςον δραςτηριοποιούνται ςτη μεταπούηςη και την εμπορύα γεωργικών 

προώόντων, να δεςμευτούν για τη μη μετακύλιςη τησ λαμβανόμενησ ενύςχυςησ εν 

μϋρει ό εξ ολοκλόρου ςε πρωτογενεύσ παραγωγούσ και για την υποχρϋωςη ότι η εν 

λόγω ενύςχυςη δεν μπορεύ να καθορύζεται με βϊςη την τιμό ό την ποςότητα των 

προώόντων που αγορϊζονται από τουσ πρωτογενεύσ παραγωγούσ ό που διατύθενται 

ςτην αγορϊ από τισ ενδιαφερόμενεσ επιχειρόςεισ. 

13. Να μην εκκρεμεύ ςε βϊροσ τουσ εντολό ανϊκτηςησ προηγούμενησ παρϊνομησ και 

αςύμβατησ κρατικόσ ενύςχυςησ βϊςη απόφαςησ ΕΕ ό ΔΕΕ. 

14. Σο ςυνολικό ποςό τησ δημόςιασ χρηματοδότηςησ που θα λϊβει η δικαιούχοσ 

επιχεύρηςη (ςε επύπεδο “δεδομϋνησ επιχεύρηςησ” όπωσ αυτό ορύζεται από την 

Κοινοτικό νομοθεςύα και νομολογύα) από τη ςυγκεκριμϋνη δρϊςη, ςυναθροιζόμενη 

με κϊθε ϊλλη ενύςχυςη που θα ϋχει λϊβει δυνϊμει τησ με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 

Ανακούνωςησ, και η οπούα μπορεύ να ϋχει χορηγηθεύ με τη μορφό ϊμεςων 

επιχορηγόςεων, φορολογικών πλεονεκτημϊτων και πλεονεκτημϊτων πληρωμών ό 

ϊλλεσ μορφϋσ όπωσ επιςτρεπτϋεσ προκαταβολϋσ, εγγυόςεισ, δϊνεια και ύδια 

κεφϊλαια, με την προώπόθεςη ότι δεν δύναται ςε ςυνολικό ονομαςτικό αξύα να 

υπερβαύνει το ςυνολικό ανώτατο όριο των 800.000 ευρώ. Όλα τα αριθμητικϊ 

ςτοιχεύα που χρηςιμοποιούνται εύναι ακαθϊριςτα, δηλαδό προ τησ αφαύρεςησ 

φόρων ό ϊλλησ επιβϊρυνςησ. 

 Δεν ϋχουν δικαύωμα υποβολόσ αύτηςησ χρηματοδότηςησ: 

o οι χρηματοπιςτωτικού οργανιςμού, οι εξωχώριεσ εταιρεύεσ, τα Νομικϊ Πρόςωπα 

Δημοςύου Δικαύου οι δημόςιεσ επιχειρόςεισ, οι δημόςιοι φορεύσ ό δημόςιοι 

οργανιςμού ό/και οι θυγατρικϋσ τουσ, καθώσ και επιχειρόςεισ που εξομοιώνονται με 
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αυτϋσ. 

o οι επιχειρόςεισ που εντϊςςονται ςε όδη οργανωμϋνο ομοιόμορφο δύκτυο διανομόσ 

προώόντων ό παροχόσ υπηρεςιών και οι οπούεσ εκμεταλλεύονται κατόπιν ςχετικών 

ςυμβϊςεων ϊδειεσ εκμετϊλλευςησ δικαιωμϊτων διανοητικόσ ιδιοκτηςύασ, που 

αφορούν ςυνόθωσ εμπορικϊ ςόματα ό διακριτικούσ τύτλουσ και τεχνογνωςύα για την 

χρόςη και τη διανομό αγαθών ό υπηρεςιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δύκτυο 

πρακτόρευςησ κλπ)» 

Επιςημαύνεται ότι οι ενιςχύςεισ που χορηγούνται με την παρούςα πρόςκληςη και 

καλύπτονται από την 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακούνωςη τησ Επιτροπόσ, εύναι δυνατό να 

ςωρευθούν με ενιςχύςεισ δυνϊμει των κανονιςμών για τισ ενιςχύςεισ όςςονοσ ςημαςύασ ό 

με ενιςχύςεισ δυνϊμει των κανονιςμών απαλλαγόσ κατϊ κατηγορύα, υπό την προώπόθεςη 

ότι τηρούνται οι διατϊξεισ και οι κανόνεσ ςώρευςησ των εν λόγω κανονιςμών. 

Κϊθε επιχεύρηςη (ΑΥΜ) ϋχει δικαύωμα υποβολόσ μιασ και μόνο πρόταςησ χρηματοδότηςησ 

ςτο πρόγραμμα «τόριξη Επιχειρόςεων που επλόγηςαν από την Covid-19 ςτην Αττικό». ε 

περύπτωςη που διαπιςτωθεύ ότι ϋχουν υποβληθεύ περιςςότερεσ από μύα (1) αιτόςεισ 

χρηματοδότηςησ απορρύπτονται όλεσ οι αιτόςεισ 

 Επιςυνϊπτεται το αναλυτικό κεύμενο τησ πρόςκληςησ: 

 

χετικϊ αρχεύα 

 Δεύτε το αρχεύο 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6668.htm  

 

 

Πρόβλεψη για 100 νϋεσ θϋςεισ φυςικοθεραπευτών ςτισ Μονϊδεσ Εντατικόσ 

Θεραπεύασ που θα λειτουργόςουν ςτο ϊμεςο μϋλλον 

 

Με τροπολογύα που κατατϋθηκε ςτη Βουλό από το Τπουργεύο 

Τγεύασ  https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-

aebdc768f4f7/11398813.pdf  προβλϋπεται για τη ςτελϋχωςη των Μ.Ε.Θ.  να ςυμπεριληφθούν 

ςτισ χύλιεσ (1000) οργανικϋσ θϋςεισ νοςηλευτικού προςωπικού και εκατό (100) θϋςεισ 

φυςικοθεραπευτών. Η εν λόγω ρύθμιςη κρύνεται αναγκαύα καθώσ ο κλϊδοσ των 

φυςικοθεραπευτών διαδραματύζει ςημαντικό ρόλο ςτην αποθεραπεύα και αποκατϊςταςη 

αςθενών, ςυμπεριλαμβανομϋνων και των νοςούντων του κορωνοώού COVID-19, κατϊ τη 

διϊρκεια τησ νοςηλεύασ τουσ ςτισ Μ.Ε.Θ" 

Ο Πανελλόνιοσ ύλλογοσ Υυςικοθεραπευτών ικανοποιεύται από αυτό την εξϋλιξη καθώσ το 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/16102020_091734_423b.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6668.htm
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/11398813.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/11398813.pdf
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τελευταύο διϊςτημα ειςηγόθηκε ςτο Τπουργεύο Τγεύασ και ςτον Τπουργό Τγεύασ κατϊ την 

ςυνϊντηςη με το Κ.Δ. του Π..Υ., την πρόβλεψη θϋςεων φυςικοθεραπευτών για την 

λειτουργύα νϋων κλινών ΜΕΘ. 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6660.htm  

 

Συμμετοχό του Π.Σ.Φ. ςτη διαδικτυακό Γενικό Συνϋλευςη των Ευρωπαώκών 

ςυλλόγων φυςικοθεραπευτών τησ WCPT 

 

τισ 10:00 ςόμερα, ξεκινϊνε οι εργαςύεσ τησ Γενικόσ υνϋλευςησ (διαδικτυακϊ) τησ 

Ευρωπαώκόσ Περιφϋρειασ τησ WCPT, ςτισ οπούεσ ςυμμετϋχει η χώρα μασ με εκπροςώπουσ 

τον Πρόεδρο του Π..Υ., κο Πϋτρο Λυμπερύδη και τον Τπεύθυνο Δημοςύων χϋςεων, κο 

Λευτϋρη Μπουρνουςούζη. 

Επύςησ, ςυμμετϋχει και ο καθηγητόσ Νύκοσ τριμπϊκοσ, ωσ εκπρόςωποσ του Π..Υ. και τησ 

χώρασ μασ ςτισ Ομϊδεσ Εργαςύεσ τησ ER-WCPT. 

Οι εργαςύεσ εύναι διόμερεσ  (9 και 10 Οκτωβρύου 2020). 

Σα θϋματα τησ υνϋλευςησ ϋχουν μεγϊλο ενδιαφϋρον και αφορούν: 

 την πρακτικό εκπαύδευςη, ςύμφωνα με τισ ανϊγκεσ του επαγγϋλματοσ του αύριο 

 την κοινωνικό αξύα τησ Υυςικοθεραπεύασ 

 την επαγγελματικό αυτονομύα ςτο εθνικό ςύςτημα υγειονομικόσ περύθαλψησ 

 τη βελτύωςη τησ απόδοςησ τησ Ευρωπαώκόσ Περιφϋρειασ για τισ χώρεσ μϋλη και το 

φυςικοθεραπευτικό επϊγγελμα.                                                                                        

https://www.erwcpt.eu/foundation_efppa/working_group_and_projects 

  

https://psf.org.gr/psf-news-6654.htm 

  

https://www.psf.org.gr/psf-news-6660.htm
https://www.erwcpt.eu/foundation_efppa/working_group_and_projects
https://psf.org.gr/psf-news-6654.htm
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Παροχό βοόθειασ ςε υλικοτεχνικό εξοπλιςμό ςτουσ πληγϋντεσ 

φυςικοθεραπευτϋσ από τον κυκλώνα Ιανόσ 

 

Η Γενικό υνϋλευςη Αντιπροςώπων του Πανελληνύου υλλόγου Υυςικοθεραπευτών, η 

οπούα ϋλαβε χώρα ςτισ 3 και 4 Οκτωβρύου 2020, αποφϊςιςε να ςτηρύξει ϋμπρακτα τουσ 

φυςικοθεραπευτϋσ-εργαςτηριούχουσ τησ Περιφερειακόσ Ενότητασ Καρδύτςασ, οι οπούοι 

επλόγηςαν από την καταςτρεπτικό δρϊςη του Μεςογειακού Κυκλώνα "Ιανόσ". 

το πλαύςιο αυτό και με τη μϋριμνα των οικεύων Περιφερειακών Σμημϊτων, καλούνται οι 

φυςικοθεραπευτϋσ, οι οπούοι διαθϋτουν αχρηςιμοπούητο ό ςε καλό κατϊςταςη εξοπλιςμό, 

να τον παρϋχουν (κυρύωσ με τη μορφό του δανειςμού) μϋχρισ ότου αποκαταςταθούν οι 

ζημιϋσ ςτον υλικοτεχνολογικό εξοπλιςμό τον οπούο υπϋςτηςαν οι ςυνϊδελφού μασ. 

  

https://psf.org.gr/psf-news-6652.htm 

 

Ψόφιςμα για τη δύκη τησ Χρυςόσ Αυγόσ 

  

Με την εκδύκαςη τησ υπόθεςησ τησ Φρυςόσ Αυγόσ, φτϊνει ςτο τϋλοσ τησ μια μαύρη ςελύδα 

τησ ςύγχρονησ Ελληνικόσ ιςτορύασ. 

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπύζουν το κακούργημα τησ ϋνταξησ και διεύθυνςησ 

εγκληματικόσ οργϊνωςησ και μϋλη τησ Φ.Α. κατηγορούνται για ανθρωποκτονύεσ, απόπειρεσ 

ανθρωποκτονύασ και ϊλλεσ εγκληματικϋσ πρϊξεισ. 

υμπαραςτεκόμαςτε ςε όλουσ όςουσ εύχαν υποςτεύ την βύα και ςυνταςςόμαςτε με τισ 

χιλιϊδεσ κραυγϋσ αγωνύασ των ςυμπολιτών μασ, για να τεθεύ επιτϋλουσ ςτο περιθώριο κϊθε 

ενϋργεια που περιορύζει τισ Ελευθερύεσ και τα δικαιώματα των Πολιτών. 

Έχουμε εμπιςτοςύνη ςτουσ Δημοκρατικούσ θεςμούσ και ζητϊμε να αποδοθεύ Δικαιοςύνη 

για να αποτελϋςει, η απόφαςη των Δικαςτηρύων, αποτρεπτικό παρϊδειγμα για όςουσ και 

ςτο μϋλλον επιχειρόςουν την επιβολό του φαςιςμού και τησ βύασ απ΄ όπου και αν 

προϋρχεται. 

Φρϋοσ μασ εύναι να διαςφαλύςουμε τα δημοκρατικϊ δικαιώματα και τισ ελευθερύεσ όλων 

μασ.  

 

https://psf.org.gr/psf-news-6650.htm 

https://psf.org.gr/psf-news-6652.htm
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Ενεργό Συμμετοχό του Π.Σ.Φ. ςε δρϊςη του Παγκόςμιου Οργανιςμού Υγεύασ 

για την αςφϊλεια των εργαζομϋνων ςτον Τομϋα τησ Υγεύασ 

   

Ο Π..Υ. ςυνυπϋγραψε τον Φϊρτη ο οπούοσ εξεδόθη από τον Παγκόςμιο Οργανιςμό Τγεύασ 

ςτισ 17 επτεμβρύου 2020 και αφορϊ την Παγκόςμια Ημϋρα Αςφϊλειασ Αςθενών, 

επιθυμώντασ να αναπτύξει ποικύλεσ δρϊςεισ για την αςφϊλεια των φυςικοθεραπευτών και 

των αςθενών, τόςο ςτον δημόςιο όςο και ςτον ιδιωτικό τομϋα. 

Ο Φϊρτησ βαςύζεται ςε πϋντε βαςικούσ θεματικούσ ϊξονεσ: 

1. Καθιϋρωςη ςυνεργιών μεταξύ τησ αςφϊλειασ των εργαζομϋνων ςτον τομϋα τησ υγεύασ και 

των πολιτικών και ςτρατηγικών αςφϊλειασ των αςθενών 

2. Ανϊπτυξη και εφαρμογό εθνικών προγραμμϊτων για την επαγγελματικό υγεύα και αςφϊλεια 

των εργαζομϋνων ςτον τομϋα τησ υγεύασ 

3. Προςτατϋψτε τουσ εργαζομϋνουσ ςτον τομϋα τησ υγεύασ από τη βύα ςτον χώρο εργαςύασ 

4. Βελτύωςη τησ ψυχικόσ υγεύασ και τησ ψυχολογικόσ ευεξύασ 

5. Προςτατϋψτε τουσ επαγγελματύεσ υγεύασ από φυςικούσ και βιολογικούσ κινδύνουσ  

Ο Π..Υ., αξιοποιώντασ την πλούςια τεχνογνωςύα του δυναμικού των Επιςτημονικών 

Σμημϊτων τα οπούα τον απαρτύζουν και ςε ςυνεργαςύα με ϊλλεσ δημόςιεσ υπηρεςύεσ, θα 

εύναι ςύντομα ςε θϋςη να προςφϋρει αντύςτοιχα προγρϊμματα ςτα μϋλη του. 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6641.htm 

  

https://worldhealthorganization.cmail20.com/t/d-l-cjjeyk-juidftkdy-r/
https://www.psf.org.gr/psf-news-6641.htm
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Νέα Περιθερειακών Τμημάηφν 

 

Περιφερειακό Τμόμα Αττικόσ 

Επίζκευη ανηιπροζφπείας ηης ΔΕ ηοσ ΠΤ Αηηικής ζηο Νοζοκομείο 

"Σφηηρία" 

 

  Η Διοικούςα Επιτροπό του Περιφερειακού Σμόματοσ Αττικόσ του Ν.Π.Δ.Δ «Πανελλόνιοσ 

ύλλογοσ Υυςιοθεραπευτών» ςτα πλαύςια των αρμοδιοτότων τησ, υλοποιεύ πρόγραμμα 

επιςκϋψεων ςε εργαςιακούσ χώρουσ των μελών. 

Σην Σϋταρτη 7/10/2020 επιςκϋφτηκαν το Νοςοκομεύο «ωτηρύα», ο Πρόεδροσ Λευτϋρησ 

Μπουρνουςούζησ, Σαμύα Παπατςύμπασ Βαςύλειοσ, o Οργανωτικόσ Γραμματϋασ 

ταθόπουλοσ ταύροσ, η Τπεύθυνη Δημοςύων χϋςεων Φϊλαρη Ευθυμύα και ο B’ 

Αντιπρόεδροσ του ΠΥ Μαρμαρϊσ Ιωϊννησ.  

Κατϊ ςυνϊντηςη με τουσ ςυναδϋλφουσ και με την προώςταμϋνη παραώατρικών υπηρεςιών 

κα Παπαγεωργύου διαπιςτώθηκε ςοβαρό υποςτελϋχωςη ςε Υυςικοθεραπευτϋσ μιασ και 

εργϊζονται μόνο οι 11 από τουσ 25 προβλεπόμενουσ φυςικοθεραπευτϋσ. Οι ςυνϊδελφοι 

εύναι αναγκαςμϋνοι να καλύπτουν και τισ μονϊδεσ ΜΕΘ, ΜΑΥ αλλϊ και τισ κλινικϋσ ςτην 

βϊρδια τουσ επιδιδόμενοι ςε αγώνα δρόμου λαμβϊνοντασ υπ’ όψιν την ιδιαιτερότητα του 

νοςοκομεύου με τισ αποςτϊςεισ ανϊμεςα ςτα κτύρια που ςτεγϊζονται οι δομϋσ. 

Ενημερωθόκαμε ότι ςύντομα πρόκειται να ανούξουν καινούρια κρεβϊτια ΜΕΘ αυξϊνοντασ 

την αγωνύα των ςυναδϋλφων για τισ ςυνθόκεσ εργαςύασ. Επύςησ ανϋφεραν προβλόματα 

ςτον  ξενοδοχειακό εξοπλιςμό μιασ και τα κρεβϊτια των αςθενών εύναι παλιϊ και τουσ 

δυςκολεύουν ςτην εργαςύα τουσ  και φθορϋσ ςτισ υποδομϋσ. Σϋλοσ εκφρϊςτηκε η 

αγανϊκτηςη τουσ που ακόμα δεν παύρνουν το ανθυγεινό επύδομα. 

Η ςυνϊντηςη με τουσ ςυναδϋλφουσ υπόρξε χρόςιμη & καταγρϊφηκαν τα αιτόματα τουσ. 

την επικοινωνύα με τον Διοικητό του Νοιςοκομεύου κ. Μητςιϊδη αναδεύχτηκε  η ϋλλειψη 

προςωπικού αλλϊ και οι ϊμεςεσ ανϊγκεσ που θα προκύψουν με την προςθόκη των 50 νϋων 

κλινών ςτισ ΜΕΘ. Ο Διοικητόσ αναγνωρύζει το ςημαντικό ϋργο των φυςικοθεραπευτών και 

την ανϊγκη ενύςχυςησ του προςωπικού για να διαςφαλιςτεύ η ποιοτικό παροχό υπηρεςιών 

φυςικοθεραπεύασ και μασ ενημϋρωςε πωσ ϋχει όδη αποςταλεύ και εγκριθεύ αύτημα του 

Νοςοκομεύου για 10 επικουρικϋσ θϋςεισ φυςικοθεραπευτών αλλϊ και για 10 μόνιμεσ 

προςλόψεισ.  
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 https://psf.org.gr/psf-news-6656.htm 

 

Φσζικοθεραπεία Covid-19: Η ζσνειζθορά ζηην αποθεραπεία ηφν 

αζθενών 

   

υνϋντευξη του Προϋδρου του Περιφερειακού 

τμόματοσ Αττικόσ και Τπ. Δημοςύων ςχϋςεων του 

ΠΥ, κ. Λευτϋρη Μπουρνουςούζη ςτην Νικολϋτα 

Ντϊμπου, ςτο HEALTHWEB.GR, για τη ςυνειςφορϊ 

τησ φυςικοθεραπεύασ ςτην αποθεραπεύα των 

αςθενών μετϊ από Covid-19 λούμωξη. 

 

https://www.healthweb.gr/apopsi/synenteykseis/fysikotherapeia-covid-19-i-syneisfora-stin-

apotherapeia-ton-asthenon 

 

https://psf.org.gr/psf-news-6649.htm 
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30 Σεπηεμβρίοσ 2020, ημέρα "Μσοζκελεηικής Υγείας" Εκδήλφζη ηοσ 

Δήμοσ Νέας Σμύρνης ζε ζσνεργαζία με ηο Επιζηημονικό Τμήμα  

"Παιδιαηρική Φσζικοθεραπεία" (Ε.Τ.Π.Φ.) ηοσ Πανελλήνιοσ 

Σσλλόγοσ Φσζικοθεραπεσηών (Π.Σ.Φ.) και ηο Περιθερειακό Τμήμα 

(Π.Τ.) Αηηικής 

 

   

Εκδόλωςη του Δόμου Νϋασ μύρνησ ςε ςυνεργαςύα με το Επιςτημονικό Σμόμα  

"Παιδιατρικό Υυςικοθεραπεύα" (Ε.Σ.Π.Υ.) του Πανελλόνιου υλλόγου Υυςικοθεραπευτών 

(Π..Υ.) και το Περιφερειακό Σμόμα (Π.Σ.) Αττικόσ 

τισ 30 επτεμβρύου 2020, ημϋρα "Μυοςκελετικόσ Τγεύασ" ςτο πλαύςιο τησ Εβδομϊδασ 

Τγεύασ και Πρόληψησ διοργανώθηκε με επιτυχύα εκδόλωςη του Δόμου Νϋασ μύρνησ ςε 

ςυνεργαςύα με το Επιςτημονικό Σμόμα "Παιδιατρικό Υυςικοθεραπεύα" (Ε.Σ.Π.Υ.) του 

Πανελλόνιου υλλόγου Υυςικοθεραπευτών (Π..Υ.) και το Περιφερειακό Σμόμα (Π.Σ.) 

Αττικόσ.  

Πραγματοποιόθηκε κλινικό αξιολόγηςη εφηβικόσ ιδιοπαθούσ ςκολύωςησ για παιδιϊ 9-16 

ετών υπό την επύβλεψη του ορθοπεδικού και τη ςυμμετοχό τησ φυςικοθεραπεύτριασ του 

Δόμου κασ Καριαμπϊ Ευφροςύνησ και ϋγινε ενημϋρωςη για τον ρόλο τησ φυςικοθεραπεύασ 

ςτα παιδιϊ. 

την εκδόλωςη παρευρϋθηκαν  από το Δόμο, ο Γιατζύδησ Παναγιώτησ, Αντιδόμαρχοσ 

κοινωνικόσ πολιτικόσ και Αλληλεγγύησ και ο Ιωακειμύδησ Γεώργιοσ, Προώςτϊμενοσ 

Διεύθυνςησ Κοινωνικόσ Μϋριμνασ και Αλληλεγγύησ και από τον Π..Υ., ο Μαρμαρϊσ 

Ιωϊννησ, Αντιπρόεδροσ Π..Υ., ο Μπουρνουςούζησ Ελευθϋριοσ, Πρόεδροσ Π.Σ. Αττικόσ και 

Τπεύθυνοσ Δημοςύων χϋςεων Π..Υ., η Κϋντρου Ευαγγελύα, υντονύςτρια του  Ε.Σ.Π.Υ. 

και Γενικό Γραμματϋασ Π.Σ. Αττικόσ και η Κότςιφα Μαρύα, Τπεύθυνη Δημοςύων χϋςεων 

του Ε.Σ.Π.Υ.  

Σϋτοιεσ εκδηλώςεισ ςυμβϊλουν ςτην ενημϋρωςη των τοπικών κοινωνιών για τον ρόλο τησ 

φυςικοθεραπεύασ και τισ δυνατότητεσ να απευθύνονται ςτισ υπηρεςύεσ φυςικοθεραπεύασ 

των πολιτών. 

 

 https://psf.org.gr/psf-news-6643.htm  

 

 

 

https://psf.org.gr/psf-news-6643.htm
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Νϋα Επιςτημονικών Σμημϊτων 

 

Επιςτημονικό Τμόμα Γηριατρικόσ Φυςιοθεραπεύασ 

Διαδικησακή Ημερίδα Διατείριζη Ηλικιφμένοσ Αζθενή, 11 Οκηφβρίοσ 

2020, 18:00-20:00 

  

Πρόςκληςη ςε Διαδικτυακό Ημερύδα 

 

Η Ε του ΕΣ Γηριατρικόσ Υυςικοθεραπεύασ ςασ προςκαλεύ ςτην διαδικτυακό ημερύδα 

"Διαχεύριςη Ηλικιωμϋνου Αςθενό" 

Σην Κυριακό 11 Οκτωβρύου 2020, 6-8μμ. 

Θα γύνουν 4 ομιλύεσ με θϋματα: 

 "Ακρϊτεια και τρύτη ηλικύα" Δρ Κωνςταντινύδου Ελϋνη. Υυςικοθεραπεύτρια 

MSc,PhD Διδϊκτωρ Ιατρικόσ χολόσ ΑΠΘ 

 "Εργονομικϋσ παρεμβϊςεισ ςτο ςπύτι ςε ηλικιωμϋνα ϊτομα" Δρ Μαρύα Σςεκούρα. 

Υυςικοθεραπεύτρια ΜSc,PhD Παν. Τπότροφοσ τμ. Υυςικοθεραπεύασ, χ. Επiςτ. 

Αποκατϊςταςησ Τγεύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών. Μεταδιδακτορικό Ερευνότρια 

ΠΑΔΑ - Πρόγραμμα McHeELP 

 “ύνδρομο ευθραυςτότητασ εν μϋςω πανδημύασ” Αμαλύα Παπαδοπούλου. 

Υυςικοθεραπεύτρια MSc cand 

 "Μεταβολϋσ ςτην ςύςταςη του ςώματοσ ςτην 3η ηλικύα - Αντιμετώπιςη 

διατροφικών ανεπαρκειών" Δόμητρα Φριςτοδούλου. Διατροφολόγοσ - Διαιτολόγοσ 

Νος. "ΕΡΡΙΚΟ ΝΣΙΝΑΝ" 

Η ημερύδα θα πραγματοποιηθεύ μϋςω τησ πλατφόρμασ ZΟΟΜ, εύναι ΔΨΡΕΑΝ και 

απευθύνεται ςτουσ φυςικοθεραπευτϋσ μϋλη του ΠΥ. 

Όςοι ενδιαφϋρονται να την παρακολουθόςουν παρακαλούνται να ςτεύλουν το mail τουσ και 

τον Αριθμό Μητρώου του ΠΥ ςτο geriatric@psf.org.gr ώςτε να τουσ ςταλούν ςτη 

ςυνϋχεια οδηγύεσ ςχετικϊ με την πλατφόρμα 

 

mailto:geriatric@psf.org.gr
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 Πρόςκληςη 

 

 

 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/08102020_101415_a095.pdf
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                                               ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΤΣΨΝ 

Νομικό Πρόςωπο Δημοςύου Δικαύου  

Λ. Αλεξϊνδρασ 34 – Σ.Κ. 11473 Αθόνα  

Σηλ: 210-8213905, 210-8213334 

e-mail: ppta@otenet.gr 

mailto:ppta@otenet.gr

