
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 

  

 

 

ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΑ 

ΝΕΑ 
επτζμβριοσ 2020 



 

 

1 

Περιεχόμενα 

Νϋα Πρώτησ Γραμμόσ ................................................................................................................................. 2 

Στιριξθ ςτουσ ςυναδζλφουσ που επλιγθςαν από τον Μεςογειακό Κυκλϊνα «Ιανό» .......................... 2 

Συνάντθςθ αντιπροςωπείασ του Ρ.Σ.Φ. με τον Υπουργό Υγείασ και τον Γενικό Γραμματζα 

Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ ........................................................................................................... 2 

Συνάντθςθ με τον Υφυπουργό Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων, κο Ράνο Τςακλόγλου και τθ 

Γ.Γραμματζα Κα Ραυλίνα Καραςιϊτου.................................................................................................... 8 

Αρχαιρεςίεσ για τθν ανάδειξθ Ρροζδρου του ΚΕΣΥ και ενόσ μζλουσ τθσ εκτελεςτικισ επιτροπισ ...... 11 

Κινθτοποιιςεισ ΡΟΕΔΗΝ και ΑΔΕΔΥ για τα ΒΑΕ .................................................................................... 13 

Θϋματα ΕΟΠΤΤ ......................................................................................................................................... 14 

Ραράταςθ των υποβολϊν (e-ΔΑΡΥ και φυςικό αρχείο) για το μινα Αφγουςτο 2020 ......................... 14 

Εντολι οριςτικοποίθςθσ μθνόσ Ιουνίου 2020 ....................................................................................... 14 

Ραράταςθ τθσ μθ υποχρζωςθσ κεϊρθςθσ των γνωματεφςεων του Ενιαίου Κανονιςμοφ Ραροχϊν 

Υγείασ του ΕΟΡΥΥ από ελεγκτι ιατρό ζωσ 31.12.2020 ......................................................................... 15 

Στοιχεία δαπάνθσ φυςικοκεραπείασ ΕΟΡΥΥ (ΣΤ1 Εργαςτιρια Φυςικοκεραπείασ/Φυςικοκεραπευτζσ) 

Ιανουαρίου-Ιουνίου 2020 ...................................................................................................................... 15 

Ανακοίνωςθ ΕΟΡΥΥ για τθν αποςτολι του φυςικοφ αρχείου υποβολϊν μθνόσ Αυγοφςτου 2020 ..... 16 

Γενικό Ενημϋρωςη .................................................................................................................................... 17 

Ενθμζρωςθ για τα προγράμματα επιμόρφωςθσ και κατάρτιςθσ ςτο πεδίο τθσ Υγείασ από το ΚΕΔΙΒΙΜ 

του Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ ............................................................................................................. 17 

Ρρόγραμμα Εκπαίδευςθσ Επαγγελματιϊν Υγείασ ςτον Βελονιςμό, ΚΕΔΙΒΙΜ του Ρανεπιςτθμίου 

Δυτικισ Αττικισ ...................................................................................................................................... 17 

Ευχζσ προσ τα Τμιματα Φυςικοκεραπείασ για Καλι και Επιτυχθμζνθ Ακαδθμαϊκι χρονιά ............... 18 

Ρροκιρυξθ 6 κζςεων μελϊν ΔΕΡ για το Τμιμα Φυςικοκεραπείασ του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου

 ................................................................................................................................................................ 19 

Σχετικά με τθ λιψθ μθνυμάτων θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (email) από δικθγορικι εταιρεία για 

προςφυγζσ κατά του claw back 2019 .................................................................................................... 19 

Ρρόγραμμα ενίςχυςθσ πλθττόμενων επιχειριςεων Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ ................. 20 

Ραγκόςμια Ημζρα Φυςικοκεραπείασ 2020 Αποκατάςταςθ και Covid-19 ............................................ 22 

 



 

 

2 

 

Νέα Πρώτησ Γραμμήσ 

 

τιριξθ ςτουσ ςυναδζλφουσ που επλιγθςαν από τον Μεςογειακό Κυκλϊνα «Ιανό» 

   

Μετϊ από επικοινωνύα του Προϋδρου του Πανελλόνιου υλλόγου Υυςικοθεραπευτών με 

τουσ Προϋδρουσ των Περιφερειακών Σμημϊτων (Σρικϊλων & Καρδύτςασ και Κεφαλληνύασ 

& Ζακύνθου) που επλόγηςαν από τον Μεςογειακό κυκλώνα Ιανό, επιβεβαιώθηκαν οι 

πληροφορύεσ για τισ καταςτροφϋσ που ϋχουν υποςτεύ ςυνϊδελφοι ςτισ επαγγελματικϋσ 

τουσ ϋδρεσ. 

Εϊν υπϊρχουν και ϊλλοι ςυνϊδελφοι που ϋχουν υποςτεύ καταςτροφϋσ, παρακαλούνται να 

επικοινωνόςουν με τον Π..Υ. τηλεφωνικϊ ό μϋςω email: ppta@otenet.gr, ώςτε ο Π..Υ. 

να προβεύ ϊμεςα ςε όλεσ τισ ενϋργειϋσ για τη ςτόριξη των μελών του που ϋχουν υποςτεύ 

ζημιϋσ. 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6623.htm 

 

υνάντθςθ αντιπροςωπείασ του Π..Φ. με τον Τπουργό Τγείασ και τον Γενικό 
Γραμματζα Πρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Τγείασ 

   

Σην Πϋμπτη 17 επτεμβρύου 2020 αντιπροςωπεύα του Κεντρικού Διοικητικού υμβουλύου 

του Πανελλόνιου υλλόγου 

Υυςικοθεραπευτών, 

ςυναντόθηκε με τον Τπουργό 

Τγεύασ, κο Βαςύλη Κικύλια και 

τον Γενικό 

Γραμματϋα  Πρωτοβϊθμιασ 

Υροντύδασ Τγεύασ, κο Μϊριο 

Θεμιςτοκλϋουσ. 

Από την πλευρϊ του 

υλλόγου ςυμμετεύχαν, 

ο  Πρόεδροσ του Π..Υ., κοσ 
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Πϋτροσ Λυμπερύδησ, ο Α΄ Αντιπρόεδροσ, κοσ πύροσ Ρουμελιώτησ, ο Γενικόσ Γραμματϋασ, 

κοσ Γιώργοσ Κούτρασ, ο Β΄ Αντιπρόεδροσ, κοσ Γιϊννησ Μαρμαρϊσ και ο Οργανωτικόσ 

Γραμματϋασ, κοσ Επαμεινώνδασ Φαρωνύτησ. 

Η αντιπροςωπεύα επικεντρώθηκε ςτην διεκδύκηςη του επιδόματοσ επικύνδυνησ και 

ανθυγιεινόσ εργαςύασ και την ϋνταξη ςτα ΒΑΕ των φυςικοθεραπευτών των Δημοςύων 

Δομών Τγεύασ.  

Ο Πρόεδροσ του Π..Υ., ςτην ειςόγηςό του κατϋθεςε τη θετικό απόφαςη του Εφετεύου 

Αθηνών και προϋβαλε το βύντεο που αναρτόθηκε ςτα Μ.Μ.Ε. που αφορϊ την παροχό 

φυςικοθεραπευτικών υπηρεςιών ςτη ΜΕΘ μεγϊλου Νοςοκομεύου τησ Αθόνασ. 

Ο Τπουργόσ δεν δεςμεύτηκε για την ϊμεςη χορόγηςη του επιδόματοσ, παρόλο που 

αναγνώριςε το δύςκολο ϋργο των ςυναδϋλφων. 

Επύςησ, κατατϋθηκαν οι θέςεισ του Π..Υ. για τισ Δημόςιεσ Δομέσ Τγείασ και 

ςυγκεκριμϋνα για την: 

1. Κϊλυψη των κενών οργανικών θϋςεων φυςικοθεραπευτών ςτισ δομϋσ του 

Τπουργεύου Τγεύασ με νϋεσ προςλόψεισ. 

2. Πρόβλεψη θϋςεων φυςικοθεραπευτών ςτισ μονϊδεσ εντατικόσ θεραπεύασ, που 

ςύμφωνα με την Ελληνικό Εταιρεύα Εντατικόσ Θεραπεύασ απαιτεύται ϋνασ (1) 

φυςικοθεραπευτόσ για κϊθε τϋςςερα (4) κρεβϊτια- ανϊ βϊρδια ςτισ μονϊδεσ 

εντατικόσ θεραπεύασ. 

3. Αποδοχό τησ πρόταςησ για αυτοτελϋσ Σμόμα Υυςικοθεραπεύασ ςτα δημόςια 

νοςοκομεύα με προώςτϊμενο φυςικοθεραπευτό, με τισ προωθούμενεσ 

τροποποιόςεισ των Οργανιςμών των Νοςοκομεύων. 

4. Ενύςχυςη τησ παρουςύασ φυςικοθεραπευτό ςτισ δημόςιεσ δομϋσ Π.Υ.Τ., κυρύωσ με 

την πρόβλεψη ςυμμετοχόσ φυςικοθεραπευτών ςτισ ΣΟΜΤ. 

5. Ενύςχυςη με προςωπικό των Δημοςύων Κϋντρων Αποκατϊςταςησ, για να 

λειτουργόςουν (ΚΕΥΙΑΠ), ςύμφωνα με τισ προβλϋψεισ του κανονιςμού 

λειτουργύασ που εγκρύθηκε πρόςφατα από το ΚΕΤ. 

6. υμμετοχό ςε όλα τα προγρϊμματα πρόληψησ ςε εθνικό επύπεδο, ςε ςυνεργαςύα με 

τα Σμόματα Υυςικοθεραπεύασ, αξιοποιώντασ το επιςτημονικό δυναμικό τησ χώρασ. 

Όςον αφορά την αναγνώριςη επαγγελματικών προςόντων και εξουςιοδοτική 

διάταξη για τη ςύςταςη επιτροπήσ αναγνώριςησ επαγγελματικών προςόντων από 

τα Ν.Π.Δ.Δ, κατατϋθηκε υπόμνημα με τισ θϋςεισ του Π..Υ., ςύμφωνα με το οπούο οι 

κϊτοχοι τύτλων Κϋντρων Μεταλυκειακόσ Εκπαύδευςησ (ΚΕ.Μ.Ε.), δεν δύναται να 

ιςοτιμηθούν με τουσ αποφούτουσ των Ανωτϊτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμϊτων τησ χώρασ. 

Επύςησ, ςυζητόθηκε η υποχρϋωςη ϋκδοςησ εξουςιοδοτικόσ διϊταξησ από το Τπουργεύο 

Τγεύασ και Παιδεύασ για τη ςύςταςη επιτροπόσ αναγνώριςησ επαγγελματικών 
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προςόντων. 

Ειδική αγωγή ΕΟΠΤΤ 

τον Τπουργό ϋγινε ιδιαύτερη αναφορϊ για το θϋμα  τησ αποζημύωςησ των ςυνεδριών 

φυςικοθεραπεύασ ςε ατομικϊ αιτόματα, καθώσ επύκειται ειδικό νομοθετικό ρύθμιςη. 

ύμφωνα με το ϊρθρο 45 του ΕΚΠΤ, δύνεται η δυνατότητα τησ αποζημύωςησ ατομικών 

αιτημϊτων για παροχϋσ ειδικόσ αγωγόσ. 

Ο ύλλογοσ ϋχει «πιςτοποιόςει» μϋςω του μητρώου του, τόςο τουσ ςυμβεβλημϋνουσ όςο 

και τουσ μη ςυμβεβλημϋνουσ φυςικοθεραπευτϋσ. Ο Π..Υ., ϋχοντασ υπόψη το ιδιαύτερα 

ευαύςθητο και λεπτό ζότημα του παιδιού με ιδιαύτερεσ ικανότητεσ και κυρύωσ του παιδιού 

με κινητικϊ προβλόματα, καθώσ αυτόσ τησ κατηγορύασ παιδιϊ λαμβϊνουν υπηρεςύεσ 

από  τουσ φυςικοθεραπευτϋσ, ζητϊ την νομοθϋτηςη τησ εξαύρεςησ και των ςυνεδριών 

φυςικοθεραπεύασ ειδικόσ αγωγόσ (ϊρθρο 45) και την δυνατότητα αποζημύωςησ ατομικών 

αιτημϊτων, μϋχρι να ρυθμιςτεύ οριςτικϊ και ςυνολικϊ το ζότημα τησ ειδικόσ αγωγόσ, που 

θα αφορϊ κατϊ ενιαύο τρόπο όλο το καθεςτώσ ειδικόσ αγωγόσ. 

Εύναι προφανϋσ ότι η δυνατότητα τησ αποζημύωςησ των ατομικών αιτημϊτων για 

ςυνεδρύεσ φυςικοθεραπεύασ, δεν επιβαρύνει τον προώπολογιςμό του ΕΟΠΤΤ, γιατύ πλϋον 

όλεσ οι θεραπεύεσ χορηγούνται βϊςει των πρωτοκόλλων που θεςπύςτηκαν και 

ςυντϊχθηκαν από την ειδικό επιτροπό που εύχε ςυςτηθεύ το 2017. Η αποζημύωςη των 

χορηγούμενων ςυνεδριών φυςικοθεραπεύασ ειδικόσ αγωγόσ, όπωσ ςυνταγογραφούνται 

από τουσ θερϊποντεσ ιατρούσ και φϋρουν ειδικό ϋγκριςη από τον ΕΟΠΤΤ, εύναι ύδιου 

ύψουσ εύτε παρϋχεται από ςυμβεβλημϋνο εύτε παρϋχεται από μη ςυμβεβλημϋνο πϊροχο. 

Ο Τπουργόσ ανϋφερε ότι η πϊγια θϋςη του ΕΟΠΤΤ και δϋςμευςη του Τπουργεύου εύναι η 

ςύναψη ςυμβϊςεων, αλλϊ η αντιπροςωπεύα του Π..Υ. αντϋτεινε ότι πρϋπει να υπϊρχει 

δυνατότητα αποζημύωςησ ατομικών αιτημϊτων ςυνεδριών φυςικοθεραπεύασ, μϋχρι  να 

ρυθμιςτεύ οριςτικϊ και ςυνολικϊ το ζότημα τησ ειδικόσ αγωγόσ, που θα αφορϊ κατϊ 

ενιαύο τρόπο όλο το καθεςτώσ ειδικόσ αγωγόσ. 

Άλλα θέματα ΕΟΠΤΤ 

1. Κλιμακωτό CLAW BACK (μαξιλαρϊκι) 

2. Μεύωςη των ποςοςτών του REBATE 

3. Αύξηςη τησ ςυμμετοχόσ του αςφαλιςμϋνου από 10% ςτο 15%, όπωσ προβλϋπεται 

ςτην ανοιχτό περύθαλψη. 

4. Ηλεκτρονικό εφαρμογό τησ ταυτοπούηςησ τησ παρουςύασ του αςφαλιςμϋνου. 

5. Διατόρηςη του καθεςτώτοσ αποζημύωςησ των δικαιούχων του ϊρθρου 45 τησ 

ειδικόσ αγωγόσ, καθώσ το καθεςτώσ αφορϊ πολύ ευαύςθητεσ κοινωνικϋσ ομϊδεσ. 

6. Έκδοςη τησ Τπ. Απόφαςησ για την ϊτοκη παρακρϊτηςη του οφειλόμενου 
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Clawback 2018 και 2019 ςε μϋχρι 120 δόςεισ με ελϊχιςτη δόςη τα 100 ευρώ. 

7. Έκδοςη τησ Τπουργικόσ Απόφαςησ για τα επιτρεπτϊ όρια δαπανών 2020, με 

διατόρηςη των ορύων 2019 προςαυξημϋνων κατϊ αντιςτοιχύα τησ αυξημϋνησ 

ςυνολικόσ ετόςιασ δαπϊνησ του ΕΟΠΤΤ. 

8. Αναθεώρηςη τησ Τπ. Αρ. ΥΕΚ Β΄1318/2019 υπουργικόσ απόφαςησ που αφορϊ την 

επιλεξιμότητα των παθόςεων κατϊ ICD 10, για τη χορόγηςη ςυνεδριών 

φυςικοθεραπεύασ. Ο Π..Υ. βρύςκεται ςε διαπραγμϊτευςη με τον ΕΟΠΤΤ για την 

αναθεώρηςη τησ λύςτασ των ICD 10 που δεν περιλαμβϊνουν ορθοπαιδικϋσ 

παθόςεισ. Οι φυςικοθεραπευτϋσ που παρϋχουν μόνο ςυνεδρύεσ κατ΄ ούκον, δεν 

ϋχουν τη δυνατότητα να εργαςτούν γιατύ δεν μπορούν να εκδοθούν παραπεμπτικϊ 

κατ΄ούκον για ορθοπαιδικϋσ παθόςεισ. 

9. αφό διατύπωςη ςτον ΕΚΠΤ για την δικαιούμενη παροχό ανϊ πολύτη και ανϊ ϋτοσ. 

Θα πρϋπει να υπϊρξει ςαφόσ οριςμόσ του ημερολογιακού ϋτουσ, καθώσ η ςημερινό 

εφαρμογό του ϋτουσ ςτο ςύςτημα ςυνταγογρϊφηςησ, ςε βϊθοσ 365 ημερών από 

την ημερομηνύα επύςκεψησ του αςφαλιςμϋνου ςτον θερϊποντα ιατρό, ϋχει 

δημιουργόςει πλόθοσ προβλημϊτων που ϋχουν επιπτώςεισ ςτην απαιτούμενη 

θεραπευτικό αγωγό που πρϋπει να ακολουθόςει ο αςφαλιςμϋνοσ. Ιδιαύτερα ςτισ 

ειδικϋσ περιπτώςεισ αςθενειών, ςτισ οπούεσ προβλϋπεται η επαναλαμβανόμενη 

παροχό ςυνεδριών φυςικοθεραπεύασ (π.χ. 8 ςυνεδρύεσ/μόνα για ϋξι μόνεσ το 

χρόνο) ϋχει δημιουργηθεύ μεύζον ζότημα. Σϋλοσ, η μϋτρηςη του ϋτουσ κατϊ τον 

ςημερινό ιςχύοντα τρόπο, εξαναγκϊζει το δικαύωμα τησ πιθανόσ επανϊληψησ τησ 

παροχόσ ςε χρόνο ςυγκεκριμϋνο που προςδιορύζεται από το πότε υποβλόθηκε ο 

αςφαλιςμϋνοσ ςε φυςικοθεραπεύα το πρώτο ϋτοσ παροχόσ. (π.χ. 1 Απριλύου και 1 

Νοεμβρύου). 

10. υμμετοχό εκπροςώπου του Π..Υ. ςτο Δ.. του ΕΟΠΤΤ. 

11. Διεύρυνςη των ειδικοτότων που ςυνταγογραφούν φυςικοθεραπεύα (π.χ. γενικόσ 

ιατρικόσ, καρδιολογύασ, πλαςτικού χειρούργου κλπ), για ςυγκεκριμϋνα ICD10 

παθόςεων για την κϊθε ειδικότητα. 

12. Σροποπούηςη του Νόμου 4172/2013, ϊρθρο 97, ςχετικϊ με τισ ποινϋσ των 

ςυμβεβλημϋνων φυςικοθεραπευτών και εναρμόνιςη με την Νομοθεςύα επιβολόσ 

ποινών των υπολούπων παρόχων. 

Αντιποίηςη επαγγέλματοσ φυςικοθεραπευτή 

Ένα τερϊςτιο ζότημα που γιγαντώνεται τα τελευταύα χρόνια, αλλϊ ϋγινε επύκαιρο το 

τελευταύο διϊςτημα, εύναι η αντιπούηςη του επαγγϋλματοσ του φυςικοθεραπευτό. 

Γνωρύζουμε όλοι για το περιςτατικό του Πόρου, όπου φερόμενοσ ωσ φυςικοθεραπευτόσ 

κϊτοικοσ του νηςιού, διϋςπειρε τον κορωνοώο. ε όλεσ τισ περιπτώςεισ παροχόσ 

υπηρεςιών φυςικοθεραπεύασ από ϊτομα «ϊςχετα», μπορεύ να επιφϋρει ςοβαρϋσ ςυνϋπειεσ 
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ςτην υγεύα του πολύτη, ειδικότερα ςτην ιδιαύτερη υγειονομικό κατϊςταςη την οπούα 

διανύουμε. 

Ο Π..Υ. με το υπ΄ αρ. πρωτ. ϋγγραφό του 48/2019, κατϋθεςε αναφορϊ ςτισ αρχϋσ και 

ςτον Ειςαγγελϋα Πρωτοδικών Αθηνών, επιςημαύνοντασ τουσ κινδύνουσ για τη Δημόςια 

Τγεύα, από την ανεξϋλεγκτη λειτουργύα χώρων παροχόσ υγειονομικών υπηρεςιών, που δεν 

τηρούν τισ απαραύτητεσ από την Πολιτεύα υγειονομικϋσ προώποθϋςεισ. Αφορμό αποτϋλεςε 

η ϋμμεςη νομιμοπούηςη ϊςκηςησ φυςικοθεραπευτικών (ό αιςθητικών) πρϊξεων από τη 

Διεύθυνςη Πρωτοβϊθμιασ Τγεύασ του Τπουργεύου Τγεύασ, καθώσ θεωρούςε ότι οι χώροι 

παροχόσ χειρομϊλαξησ δεν εντϊςςονται ςτουσ φορεύσ ΠΥΤ και ςτην ουςύα μπορούν να 

λειτουργούν ανεξϋλεγκτα. 

Ο ύλλογοσ αιτόθηκε τη ςυνδρομό του Τπουργεύου Τγεύασ προσ το αρμόδιο Τπουργεύο 

Οικονομικών, ώςτε να ςταματόςει η παροχό ΚΑΔ ςε ϊτομα που δεν φϋρουν βεβαύωςη 

εγγραφόσ ςτον Π..Υ, και κατϋθεςε πρόταςη για την ςφρϊγιςη των χώρων όπου 

παρϋχονται υπηρεςύεσ χωρύσ τισ ςχετικϋσ υποχρεώςεισ. 

Εργαςτήρια Υυςικοθεραπείασ 

Α. το υπό ςυζότηςη νομοςχϋδιο του Τπουργεύου Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ, με θϋμα 

τον Εκςυγχρονιςμό τησ Φωροταξικόσ και Περιβαλλοντικόσ Νομοθεςύασ, μεταξύ των 

διατϊξεων του ςυμπεριλαμβϊνονται και αυτϋσ του ϊρθρου 93, που ϋχουν ωσ ςκοπό να 

ενιςχύςουν – διαςφαλύςουν την προςβαςιμότητα χωρύσ φραγμούσ για τα ϊτομα με 

αναπηρύα και τα εμποδιζόμενα ϊτομα. Οι εν λόγω ρυθμύςεισ θα δημιουργόςουν μεγϊλο 

ζότημα ςτα 2.600 όδη λειτουργούντα εργαςτόρια φυςικοθεραπεύασ, αν δεν διατυπωθεύ 

ςαφϋςτατα, ότι οι ρυθμύςεισ δεν αφορούν τα όδη λειτουργούντα εργαςτόρια. 

Β. το Π.Δ. 59/2018 (ΥΕΚ Α΄114/29-6-2018) «Κατηγορύεσ και περιεχόμενο χρόςεων γησ» 

υπϊρχουν ρυθμύςεισ με τισ οπούεσ εύμαςτε αντύθετοι. υγκεκριμϋνα χαρακτηρύζεται το 

εργαςτόριο φυςικοθεραπεύασ επικύνδυνο και εξομοιώνεται με τα Πυρηνικϊ και 

ακτινολογικϊ εργαςτόρια. 

Γ. Πρόβλεψη ϋνταξησ των εργαςτηρύων φυςικοθεραπεύασ ςτα προγρϊμματα ΕΠΑ 2021-

2027, καθώσ και χρηματοδότηςησ για την απαςχόληςη των φυςικοθεραπευτών από το 

ΕΠΑ. 

Νομοθετικό πλαίςιο λειτουργίασ του Π..Υ.- Προτάςεισ βελτίωςησ 

Α. Ο ιδρυτικόσ Νόμοσ 3599/2007 χρειϊζεται αναθεώρηςη και βελτύωςη ςτα ϊρθρα που 

προβλϋπουν τον τρόπο λειτουργύασ του ςυλλόγου, την ιδιότητα του μϋλουσ, τον τρόπο 

ανανϋωςησ τησ εγγραφόσ και τησ πληρωμόσ τησ ςυνδρομόσ των μελών, για την διοικητικό 

και διαχειριςτικό του αυτοτϋλεια. 

Κατατϋθηκε η πλόρη πρόταςη για την ςυνολικό αναθεώρηςη του Ν. 3599/2007. 

Β. Ο Κώδικασ Δεοντολογύασ, ςύμφωνα με το Νόμο 3599/2007, δημοςιεύεται ωσ Τπ. 

Απόφαςη ςε ΥΕΚ, μετϊ από πρόταςη του Π..Υ. Εύμαςτε ςε ευχϊριςτη θϋςη να ςασ 



 

 

7 

ανακοινώςουμε ότι, η αναθεώρηςη του ιςχύοντοσ Κώδικα Δεοντολογύασ (ΥΕΚ 

Β΄1396/2010), ϋχει εγκριθεύ από την Γενικό υνϋλευςη των Αντιπροςώπων του Π..Υ. και 

θα ςασ αποςταλεύ για την ϋκδοςη του ςε ΥΕΚ. 

Γ. Ο Π..Υ. προτεύνει την θεςμοθϋτηςη Τποδιεύθυνςησ Υυςικοθεραπεύασ ςτην Γενικό 

Διεύθυνςη Τπηρεςιών Τγεύασ- Διεύθυνςη Ιατρών, Επιςτημόνων και Επαγγελματιών 

Τγεύασ. 

Δ. ύμφωνα με το ϊρθρο 33 του Ν. 3329/2005, δύναται να αναγνωρύζονται νϋεσ 

φυςικοθεραπευτικϋσ πρϊξεισ, οι οπούεσ διδϊςκονται από 4ετύασ ςτα τμόματα 

φυςικοθεραπεύασ. ύμφωνα με τισ βεβαιώςεισ από τα τμόματα φυςικοθεραπεύασ, 

διδϊςκονται πολλϋσ νϋεσ πρϊξεισ που πρϋπει να αναγνωριςτούν. 

Ρυθμίςεισ για το πλαίςιο προπτυχιακήσ εκπαίδευςησ 

1. Αύτημα για την εξομούωςη των πτυχύων, αποφούτων των Ανωτϊτων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμϊτων τεχνολογικόσ και πανεπιςτημιακόσ κατεύθυνςησ. Σα Σμόματα 

Υυςικοθεραπεύασ λειτουργούςαν πϊντοτε με ομοιόμορφο πρόγραμμα ςπουδών. Η 

μετϊβαςη από ΣΕΙ ςε ΑΕΙ πραγματοποιόθηκε ςε όλα τα Σμόματα Υυςικοθεραπεύασ, χωρύσ 

ουςιαςτικϋσ προςθόκεσ ςτο υφιςτϊμενο πρόγραμμα ςπουδών, που να καθιςτούν 

διακριτϋσ και ανυπϋρβλητεσ τισ όποιεσ μεταβολϋσ. 

2. Αύτημα για ςταθερό αριθμό ειςακτϋων, ο οπούοσ θα προκύπτει από τισ πραγματικϋσ 

ανϊγκεσ του επαγγϋλματοσ. 

3. Αύτημα για τη δημιουργύα ενόσ πλαιςύου Πανεπιςτημιακών κλινικών εκπαύδευςησ των 

νϋων Σμημϊτων Υυςικοθεραπεύασ, αποκλειςτικϊ ςτα Δημόςια Νοςοκομεύα και Δημόςια 

Κϋντρα Αποκατϊςταςησ (Λαμύα). 

4. Σροποπούηςη του Π.Δ. 90/1995 : 

α. Σο Π.Δ 90/1995 που αφορϊ τα επαγγελματικϊ δικαιώματα των φυςικοθεραπευτών 

εφαρμόζεται και για τουσ αποφούτουσ των τμημϊτων φυςικοθεραπεύασ που προϋκυψαν 

με την εφαρμογό του Ν. 4485/2017. (υν 9) 

β. το ϊρθρο 1, παρϊγραφοσ 2, προςτύθεται το εδϊφιο: «Οι φυςικοθεραπευτϋσ 

εφαρμόζουν πρώτεσ βοόθειεσ.» (υν 10) 

γ. Πρόβλεψη θϋςεων κατηγορύασ ΠΕ Υυςικοθεραπευτών ςτουσ Οργανιςμούσ των 

Νοςοκομεύων και προκηρύξεισ θϋςεων ΠΕ ό ΣΕ χωρύσ διαχωριςμό 

5. Έγγραφο από το Τπουργεύο Τγεύασ προσ όλα Τπουργεύα, για το θεςμικό πλαύςιο τησ 

ϊςκηςησ του επαγγϋλματοσ και τησ υποχρϋωςησ παρουςύασ φυςικοθεραπευτών ςτουσ 

χώρουσ όπου παρϋχονται πρϊξεισ αρμοδιότητασ φυςικοθεραπευτό. 

  

https://www.psf.org.gr/psf-news-6621.htm  

https://www.psf.org.gr/psf-news-6621.htm
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υνάντθςθ με τον Τφυπουργό Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων, κο Πάνο 
Σςακλόγλου και τθ Γ.Γραμματζα Κα Παυλίνα Καραςιϊτου 

 

Τθν Ραραςκευι 4/9/2020 ολιγομελισ αντιπροςωπεία του Ρανελλινιου Συλλόγου 

Φυςικοκεραπευτϊν (λόγω Covid-19) ςυναντικθκε με τον νζο Υφυπουργό Εργαςίασ και 

Κοινωνικϊν Υποκζςεων, Κακθγθτι Ράνο Τςακλόγλου. 

Τον Ρ.Σ.Φ. εκπροςϊπθςαν ο Ρρόεδροσ του Κ.Δ.Σ., κοσ Ρζτροσ Λυμπερίδθσ και ο Υπεφκυνοσ 

Δθμοςίων Σχζςεων του Κ.Δ.Σ. και Ρρόεδροσ του Ρ.Τ. Αττικισ, κοσ Λευτζρθσ Μπουρνουςοφηθσ. 

Στθ ςυνάντθςθ παραβρζκθκε και θ Γενικι Γραμματζασ Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων, κα Ραυλίνα 

Καραςιϊτου.  

 

Στθ ςυνάντθςθ τζκθκαν τα παρακάτω κζματα:  

1. Ζνταξθ του επαγγζλματοσ του Φυςικοκεραπευτι ςτθν λίςτα των βαρζων και 

ανκυγιεινϊν επαγγελμάτων. 

Κατατζκθκαν ςτον Υφυπουργό τα ςχετικά υπομνιματα (ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ (RISK ASSESSMENT) & ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (JOB PRESCRIPTION) 

ΤΟΥ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΑΡΕΥΤΗ) και το αίτθμα τθσ ζνταξθσ, αναλφοντασ με κάκε 
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λεπτομζρεια τθ φφςθ του επαγγζλματοσ και τθν επιβάρυνςθ που δζχονται οι 

φυςικοκεραπευτζσ κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ που ζχει επιβαρυνκεί περιςςότερο 

λόγω Covid-19. 

Ωσ γνωςτόν ο Ρ.Σ.Φ. ζχει απευκφνει αίτθμα ακρόαςθσ και ςτθν επιτροπι κρίςεωσ βαρζων και 

ανκυγιεινϊν επαγγελμάτων. 

Ο Υφυπουργόσ αναγνϊριςε τθν δυςχερι άςκθςθ του επαγγζλματοσ και ηθτικθκε από τον Κο 

Τςακλόγλουνα ςυνδράμει ςτο αίτθμα του Ρ.Σ.Φ. 

2. Οικονομικι ενίςχυςθ μθνόσ Απριλίου ςε μζλθ του Π..Φ. που διατθροφν εταιρείεσ 

(εργαςτιρια φυςικοκεραπείασ) που παρζχουν φυςικοκεραπευτικζσ υπθρεςίεσ. 

Από τον Απρίλιο του 2020, ο Ρ.Σ.Φ. ζχει αποςτείλει ζγγραφα και ζχει ζρκει ςε επικοινωνία με 

τα Υπουργεία Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων, Οικονομικϊν, Υγείασ και Ανάπτυξθσ & 

Επενδφςεων για τθν ζνταξθ ςτουσ δικαιοφχουσ τθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ των 600€ για τον 

μινα Απρίλιο 2020, των μελϊν που διατθροφν εταιρείεσ (Ο.Ε., Ε.Ε. ,ΕΡΕ κ.λπ.) που παρζχουν 

φυςικοκεραπευτικζσ υπθρεςίεσ και αδίκωσ ζχουν μείνει εκτόσ των προγραμμάτων ενίςχυςθσ. 

Ο Υφυπουργόσ και θ Γ.Γ. ιταν ενθμερωμζνοι από τθν αρμόδια Γ.Γ., κα Στρατινάκθ. 

Εξθγικθκε από τον Ρρόεδρο του Ρ.Σ.Φ. το πρόβλθμα και ότι υπιρξε ςχετικι ςυνάντθςθ του 

με υπθρεςιακοφσ για τθν επίλυςι του. 

Επίςθσ κοινοποιικθκε θ πρόςφατθ απόφαςθ του Κ.Δ.Σ. του Ρ.Σ.Φ. για δικαςτικι διεκδίκθςθ 

με ομαδικι προςφυγι από τον Ρ.Σ.Φ. για τα μζλθ του, αν δεν επιλυκεί το πρόβλθμα. 

Ο Υφυπουργόσ μετά τθν πλιρθ ζκκεςθ του ηθτιματοσ υποςχζκθκε να το προωκιςει 

υπθρεςιακά ςτουσ αρμόδιουσ. Ο Ρ.Σ.Φ. πρότεινε να ςυλλζξει επιπλζον ςτοιχεία αν απαιτθκεί. 

3. Σαμεία Επαγγελματικισ Αςφάλιςθσ (Σ.Ε.Α.)  και ίδρυςθ Σ.Ε.Α. από τον Π..Φ. 

Η αντιπροςωπεία του Ρ.Σ.Φ. ενθμζρωςε ςτον Υφυπουργό για τθν πρόκεςθ του Ρ.Σ.Φ. να 

δθμιουργιςει Ταμείο Επαγγελματικισ Αςφάλιςθσ και ότι ο Ρ.Σ.Φ. βρίςκεται ςτθ διαδικαςία 

ςφνταξθσ καταςτατικοφ. 

Ο κοσ Τςακλόγλου ενθμζρωςε τθν αντιπροςωπεία ότι είναι υπζρ του κεςμοφ των Τ.Ε.Α. και κα 

εξετάςει από κοινοφ με ςυναρμόδια Υπουργεία το κακεςτϊσ και αν χρειαςτεί τθ βελτίωςθ τθσ 

Νομοκεςίασ. Τόνιςε επίςθσ ότι για τθν επιτυχία του κεςμοφ και τθ βιωςιμότθτα ενόσ Τ.Ε.Α. 

απαραίτθτο είναι θ διαςφάλιςθ ικανοποιθτικοφ αρικμοφ μελϊν. 

4. Αίτθμα παραχϊρθςθσ ακινιτου για τθν εγκατάςταςθ των γραφείων του Πανελλινιου 

υλλόγου Φυςικοκεραπευτϊν. 

Είναι ζνα αίτθμα που ζχει τεκεί επανειλθμμζνα ςε πολλοφσ φορείσ του Δθμοςίου και οι 

ανάγκεσ του Ρ.Σ.Φ είναι τθσ τάξθσ των 300 τ.μ και άνω. Ο Υφυπουργόσ ενθμζρωςε τθν 
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αντιπροςωπεία για τθ δυνατότθτα μζςω του ΕΦΚΑ ο οποίοσ ζχει ςτθν κατοχι του πολλά 

περιςςότερα ακίνθτα. 

5. Αποπλθρωμι των λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων των φορζων κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

που εκκρεμοφν από το 2009. 

Το ηιτθμα που απαςχολεί τουσ ελευκεροεπαγγελματίεσ φυςικοκεραπευτζσ οι οποίοι ζχουν 

λαμβάνειν ακόμθ και από το 2009. 

Ρρζπει το Υπουργείο να επιταχφνει τθν διαδικαςία τθσ καταβολισ των λθξιπρόκεςμων 

οφειλϊν και επίςθσ να μθν απαιτεί αςφαλιςτικι ενθμερότθτα για ποςά μζχρι 3.000 ευρϊ, 

όπωσ εξάλλου προβλζπεται και ςτθ ςχετικι Υπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ Βϋ1559/2020). 

Η Γ.Γ. κα Ραυλίνα Καραςιϊτου ενθμζρωςε τθν αντιπροςωπεία για τθν θλεκτρονικι κατάκεςθ 

των δικαιολογθτικϊν αποπλθρωμζσ μζςω του ΕΦΚΑ που αναηθτά θλεκτρονικά αςφαλιςτικι 

ενθμερότθτα και ςτθν περίπτωςθ που υπάρχουν χρζθ και δεν υπάρχει ρφκμιςθ, κα γίνεται 

παρακράτθςθ του ποςοφ και απόδοςθ τθσ ςχετικισ διαφοράσ. Ο Ρ.Σ.Φ. είχε απευκυνκεί και 

ςτον ΕΦΚΑ για το κζμα αυτό και όπωσ είπε θ κα Ραυλίνα Καραςιϊτου, γνωρίηει ότι εγγράφωσ 

ο ΕΦΚΑ κα απαντιςει για τθν παραπάνω διαδικαςία. 

6. Πρόβλεψθ για ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ εργαςίασ των φυςικοκεραπευτϊν που εργάηονται 

ωσ μιςκωτοί ςτον ιδιωτικό τομζα (ιδιωτικζσ κλινικζσ, ιδιωτικά κζντρα αποκατάςταςθσ, 

ιδιωτικά εργαςτιρια φυςικοκεραπείασ κ.α.). 

Το Υπουργείο δεν διαφωνεί για τθ ςφναψθ ςυλλογικϊν ςυμβάςεων αλλά αυτό αποτελεί 

διαπραγμάτευςθ κυρίωσ με τθν πλευρά των εργοδοτϊν και το Υπουργεί κα εξετάςει τον 

τρόπο υλοποίθςθσ. 

7. Πρόβλεψθ κζςεων φυςικοκεραπευτϊν για τθ ςτελζχωςθ, βελτίωςθ και λειτουργία των 

ςωφρονιςτικϊν ιδρυμάτων τθσ χϊρασ. 

Ο Υφυπουργόσ δεν διαφωνεί με το αίτθμα το οποίο όμωσ αποτελεί κυρίωσ ηιτθμα του 

Υπουργείου Δικαιοςφνθσ. 

8. υνεργαςία με το Τπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων, για τθ 

διοργάνωςθ  δράςεων για τθν αγωγι τθσ υγείασ ςε υποπτευόμενουσ φορείσ, ςτουσ 

εργαηόμενουσ των φορζων κ.λπ. 

Για το ςυγκεκριμζνο αίτθμα κα υπάρξει περαιτζρω ςυνεργαςία. 

9. Παρουςία φυςικοκεραπευτϊν ςε χϊρουσ φιλοξενίασ προςφφγων. 

Αναλφκθκε ςτον Υφυπουργό και ςτθν Γ.Γ. θ ανάγκθ παρουςίασ φυςικοκεραπευτϊν, κακϊσ 

φιλοξενοφνται άτομα που ζχουν ανάγκθ φυςικοκεραπευτικισ φροντίδασ. 
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https://www.psf.org.gr/psf-news-6592.htm  

Αρχαιρεςίεσ για τθν ανάδειξθ Προζδρου του ΚΕΤ και ενόσ μζλουσ τθσ εκτελεςτικισ 
επιτροπισ 

 

Τθν Ραραςκευι 4/9/2020, διεξιχκθςαν οι αρχαιρεςίεσ  ςτθν ολομζλεια του Κεντρικοφ 

Συμβουλίου Υγείασ (ΚΕ.Σ.Υ) για τθν ανάδειξθ του νζου Ρροζδρου και ενόσ μζλουσ τθσ 

Eκτελεςτικισ Eπιτροπισ. 

Στθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκε και ψιφιςε, ο Ρρόεδροσ του Ρανελλινιου Συλλόγου 

Φυςικοκεραπευτϊν και εκπρόςωποσ του Ρ.Σ.Φ., κοσ  Ρζτροσ Λυμπερίδθσ. 

Νζα πρόεδροσ του ΚΕΣΥ αναδείχκθκε θ κα Αςθμίνα Γκάγκα, Συντονίςτρια Διευκφντρια τθσ 7θσ 

Ρνευμονολογικισ Κλινικισ του ΓΝΘΑ «Η Σωτθρία». 

 

Στθ κζςθ του μζλουσ τθσ 

Εκτελεςτικισ Επιτροπισ εκλζχκθκε 

ο Ρροζδροσ του ΕΟΦ, κοσ 

Δθμιτριοσ Φιλίππου. 

Ο Υπουργόσ Υγείασ, κοσ Βαςίλθσ 

Κικίλιασ, χαιρετίηοντασ, ανζφερε ότι 

θ πολιτικι θγεςία πιςτεφει ςτον 

κεςμό του ΚΕΣΥ και ευελπιςτεί ότι 

κα ςυνεχίςει τον ςθμαντικό ςκοπό 

που υπθρετεί, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ που διζπουν τθ 

λειτουργία του. 

Στθ διαδικαςία παρευρζκθκε και ο Υφυπουργόσ Υγείασ, κοσ Βαςίλθσ Κοντοηαμάνθσ, ο οποίοσ 

ευχικθκε καλι επιτυχία ςτθ νζα Ρρόεδρο και ςτο ζργο του ΚΕΣΥ. 
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https://www.psf.org.gr/psf-news-6591.htm  

https://www.psf.org.gr/psf-news-6591.htm
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Κινθτοποιιςεισ ΠΟΕΔΗΝ και ΑΔΕΔΤ για τα ΒΑΕ 

 

Σο Κεντρικό Διοικητικό υμβούλιο του Π..Υ. αποφϊςιςε τη ςυμμετοχό των 

φυςικοθεραπευτών ςτισ κινητοποιόςεισ τησ ΠΟΕΔΗΝ και τησ ΑΔΕΔΤ. 

Η ΠΟΕΔΗΝ ϋχει ανακοινώςει 3ωρη Παναττικό τϊςη Εργαςύασ (8:00-11:00) και 

ςυγκϋντρωςη 8:30 ςτο Τπουργεύο Εργαςύασ (ταδύου 29), την Σρύτη 8 επτεμβρύου 2020. 

Η ΑΔΕΔΤ ϋχει ανακοινώςει κινητοπούηςη την Σετϊρτη 16 επτεμβρύου 2020, ςτο 

Τπουργεύο Εργαςύασ για τα ΒΑΕ.  

χετικά αρχεία: 

 Ανακούνωςη ΠΟΕΔΗΝ 

 Ανακούνωςη ΑΔΕΔΤ 

 

https://psf.org.gr/psf-news-6590.htm  

 

  

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/04092020_163102_de51.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/04092020_163120_90ed.pdf
https://psf.org.gr/psf-news-6590.htm
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Θέματα ΕΟΠΤΤ  

 

Παράταςθ των υποβολϊν (e-ΔΑΠΤ και φυςικό αρχείο) για το μινα Αφγουςτο 2020 

 

Σασ ενθμερϊνουμε για τθν νεότερθ  ανακοίνωςθ του ΕΟΡΥΥ ςχετικά με τθν παράταςθ των 

υποβολϊν (e- ΔΑΡΥ και αποςτολι φυςικοφ αρχείου) για τον μινα Αφγουςτο 2020. 

Σασ επιςυνάπτουμε το κείμενο τθσ ανακοίνωςθσ: 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΠΑΡΑΣΑΗ ΤΠΟΒΟΛΩΝ EΔΑΠΤ ΓΙΑ ΣΟ ΜΗΝΑ 08/2020 

 

Σασ ενημερώνουμε ότι, κατόπιν ςχετικών αιτημάτων των ΠΥΥ, η καταληκτική ημερομηνία των 

υποβολών (eΔΑΠΥ και αποςτολή φυςικοφ αρχείου) όλων των ςυμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ 

Παρόχων Υπηρεςιών Υγείασ για το μήνα Αφγουςτο 2020, παρατείνεται έωσ και την 

30η/09/2020, ημέρα Τετάρτη. 

 

 χετικά αρχεία 

 Ανακοίνωςθ ΕΟΡΥΥ 

 

https://psf.org.gr/psf-news-6629.htm  

 

Εντολι οριςτικοποίθςθσ μθνόσ Ιουνίου 2020 

 

Δόκθκε χκεσ εντολι οριςτικοποίθςθσ για το μινα Ιοφνιο 2020, ςτισ Ρεριφερειακζσ 

Διευκφνςεισ (ΡΕ.ΔΙ) του ΕΟΡΥΥ. 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6627.htm  

 



 

 

15 

Παράταςθ τθσ μθ υποχρζωςθσ κεϊρθςθσ των γνωματεφςεων του Ενιαίου 
Κανονιςμοφ Παροχϊν Τγείασ του ΕΟΠΤΤ από ελεγκτι ιατρό ζωσ 31.12.2020 

   

Σφμφωνα με τθν επιςυναπτόμενθ απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ, παρατείνεται θ μθ 

υποχρζωςθ κεϊρθςθσ γνωματεφςεων από ελεγκτι ιατρό, όπου αυτι ορίηεται από τον Ενιαίο 

Κανονιςμό Ραροχϊν Υγείασ (ΕΚΡΥ - Κ.Υ.Α. με αρικ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Ρ. 80157/31-10-2018, Β’ 

4898), όπωσ ιςχφει, ζωσ τθν 31θ Δεκεμβρίου 2020. 

 Δείτε το αρχείο 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6619.htm  

 

τοιχεία δαπάνθσ φυςικοκεραπείασ ΕΟΠΤΤ (Σ1 Εργαςτιρια 
Φυςικοκεραπείασ/Φυςικοκεραπευτζσ) Ιανουαρίου-Ιουνίου 2020 

 

 

τοιχεία δαπάνθσ Σ1 Εργαςτιρια Φυςικοκεραπείασ-Φυςικοκεραπευτζσ 

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€ 

Ιοφνιοσ 2020 6.086.000€ 

ΤΝΟΛΟ 6μινου 34.158.000€ 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6604.htm  

 

 

 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/17092020_145722_d9a2.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6619.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6604.htm
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Ανακοίνωςθ ΕΟΠΤΤ για τθν αποςτολι του φυςικοφ αρχείου υποβολϊν μθνόσ 
Αυγοφςτου 2020 

 

Σασ ενθμερϊνουμε για τθν ανακοίνωςθ του ΕΟΡΥΥ ςχετικά με τθν αποςτολι φυςικοφ αρχείου 

των υποβολϊν e- ΔΑΡΥ για τον μινα Αφγουςτο 2020. 

Σασ επιςυνάπτουμε το κείμενο τθσ ανακοίνωςθσ: 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΑΠΟΣΟΛΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΡΧΕΙΟΤ ΤΠΟΒΟΛΩΝ EΔΑΠΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΜΗΝΑ 08/2020 

  

Σασ ενημερώνουμε ότι από την Πέμπτη 10/09/2020 καλείςτε να αποςτείλετε το φυςικό αρχείο 

των υποβολών μηνόσ Αυγοφςτου 2020 ςτο Κέντρο Διαλογήσ ςτον Αςπρόπυργο. 

Η ολοκλήρωςη τησ αποςτολήσ του φυςικοφ αρχείου μηνόσ Αυγοφςτου 2020 θα πρέπει να 

ολοκληρωθεί μέχρι και την Παραςκευή 18/09/2020. 

 

  

χετικά αρχεία: 

 Ανακοίνωςθ ΕΟΡΥΥ 

 

https://psf.org.gr/psf-news-6588.htm  

  

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/02092020_154313_9fff.pdf
https://psf.org.gr/psf-news-6588.htm
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Γενική Ενημέρωςη 

 

 

Ενθμζρωςθ για τα προγράμματα επιμόρφωςθσ και κατάρτιςθσ ςτο πεδίο τθσ Τγείασ 
από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ 

 

 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6637.htm  

 

Πρόγραμμα Εκπαίδευςθσ Επαγγελματιϊν Τγείασ ςτον Βελονιςμό, ΚΕΔΙΒΙΜ του 
Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ 

 

Σασ ενθμερϊνουμε για τον 3ο Κφκλο του Ρρογράμματοσ Εκπαίδευςθσ ςτον Βελονιςμό για 

Φυςικοκεραπευτζσ και Ιατροφσ του Κζντρου Επιμόρφωςθσ και Δια Βίου Μάκθςθσ (ΚΕΔιΒιΜ) 

του Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2020-2021. 

Το πρόγραμμα διάρκειασ 300 ωρϊν και 9 μθνϊν διάρκειασ, απαρτίηεται από κεωρθτικζσ δια 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6637.htm
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ηϊςθσ και online ϊρεσ, ιςάρικμεσ ϊρεσ πρακτικισ δια ηϊςθσ ςε πιςτοποιθμζνουσ χϊρουσ ςτθν 

Ακινα και τθ Θεςςαλονίκθ και κλινικισ επίδειξθσ και εκπαίδευςθσ ςτο Ιατρείο Ρόνου του 

Αρεταίειου Νοςοκομείου και το Ανατομείο τθσ Ιατρικισ Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. 

 

Το πρόγραμμά μασ υποςτθρίηεται από 11 μζλθ ΔΕΡ τεςςάρων διαφορετικϊν Ρανεπιςτθμίων 

(Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Αττικισ, Εκνικό Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Ρανεπιςτιμιο 

του Aalborg ςτθ Δανία και Ρανεπιςτιμιο Ραραδοςιακισ Κινεηικισ Ιατρικισ τθσ Σανγκάθσ, 

Κίνα). Επίςθσ, το πλαιςιϊνουν ειδικοί ςτο αντικείμενο κλινικοί εκπαιδευτζσ ιατροί και 

φυςικοκεραπευτζσ με αναγνωριςμζνθ εμπειρία ςτθ διδαςκαλία του βελονιςμοφ, όλοι 

πιςτοποιθμζνοι εκπαιδευτζσ του ΚΕΔιΒιΜ Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ. 

 

 Το πρόγραμμα τελεί υπό τθν επιςτθμονικι διεφκυνςθ του Κακθγθτι Γεϊργιου Γεωργοφδθ, 

οργανϊνεται και εκτελείται από το Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Αττικισ και είναι το μοναδικό που 

προςφζρεται από Ελλθνικό δθμόςιο Ρανεπιςτιμιο με αυτά τα χαρακτθριςτικά. Ριςτοποιείται 

με 30 ECTS και 10 μόρια για τισ διαδικαςίεσ επιλογισ του ΑΣΕΡ για κρίςθ ςε ςυναφζσ 

αντικείμενο, όπωσ περιγράφεται και ςτθ ςχετικι νομοκεςία ν.4589/2019 , ΦΕΚ1088/2-4-

2019). 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το πρόγραμμα, παρακαλοφμε ακολουκείςτε τoν 

ςφνδεςμο:  https://kedivim.uniwa.gr/course/programma-ekpaideysis-epaggelmation-ygeias-

fysikotherapeyton-iatron-odontiatron-sto-velonismo/ και https://efea.gr/programma-

ekpaideusis-velonismou-athina-thessaloniki/ . 

Οι εγγραφζσ ςτο πρόγραμμα ςυνεχίηονται μζχρι το τζλοσ Σεπτεμβρίου 2020. 

χετικά αρχεία 

 Ρρόγραμμα 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6636.htm  

 

 

Ευχζσ προσ τα Σμιματα Φυςικοκεραπείασ για Καλι και Επιτυχθμζνθ Ακαδθμαϊκι 
χρονιά 

 

Ο Ρανελλινιοσ Σφλλογοσ Φυςικοκεραπευτϊν απζςτειλε επιςτολι ςτουσ Ρροζδρουσ των 

Τμθμάτων Φυςικοκεραπείασ τθσ Ρανεπιςτθμίων τθσ χϊρασ, προκειμζνου να  ευχθκεί ςτουσ 

φοιτθτζσ και ςτο Ακαδθμαϊκό προςωπικό, μία καλι, δθμιουργικι και αςφαλι εκπαιδευτικι 

χρονιά, κακϊσ διανφουμε μια δφςκολθ υγειονομικά περίοδο. 

https://kedivim.uniwa.gr/course/programma-ekpaideysis-epaggelmation-ygeias-fysikotherapeyton-iatron-odontiatron-sto-velonismo/
https://kedivim.uniwa.gr/course/programma-ekpaideysis-epaggelmation-ygeias-fysikotherapeyton-iatron-odontiatron-sto-velonismo/
https://efea.gr/programma-ekpaideusis-velonismou-athina-thessaloniki/
https://efea.gr/programma-ekpaideusis-velonismou-athina-thessaloniki/
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/27092020_215213_d0ab.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6636.htm
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Ο Ρ.Σ.Φ., κζλοντασ να ςυνδράμει ςυμβολικά ςτθν εμπζδωςθ ενόσ ςυναιςκιματοσ αςφάλειασ, 

παρείχε ςτα πζντε Τμιματα Φυςικοκεραπείασ μικρό αρικμό μαςκϊν με τθ μορφι δωρεάσ, για 

να τονίςει τθν αξία τθσ κλινικισ εκπαίδευςθσ και να δθλϊςει με αυτόν τον τρόπο ότι ςτθρίηει 

τθ δια ηϊςθσ κλινικι εκπαίδευςθ. 

Τζλοσ, ο Ρ.Σ.Φ. ηιτθςε από τουσ Ρροζδρουσ των οικείων Τμθμάτων να του κοινοποιιςουν 

πικανζσ ελλείψεισ ςε εξοπλιςμό και ςε ακαδθμαϊκό προςωπικό, με ςκοπό να ςυμβάλλει με τισ 

παρεμβάςεισ του, ςτα Ρανεπιςτιμια ι ςτο Υπουργείο Ραιδείασ, προκειμζνου να 

επιλυκοφν  τα όποια προβλιματα  διαπιςτωκοφν. 

https://psf.org.gr/psf-news-6634.htm 

 

 

Προκιρυξθ 6 κζςεων μελϊν ΔΕΠ για το Σμιμα Φυςικοκεραπείασ του Πανεπιςτθμίου 
Πελοποννιςου 

   

Στθν επιςυναπτόμενθ πρόςκλθςθ μπορείτε να πλθροφορθκείτε για τθν προκιρυξθ 6 κζςεων 

μελϊν ΔΕΡ για το Τμιμα Φυςικοκεραπείασ του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου. 

Οι διακζςιμεσ κζςεισ για το Τμιμα Φυςικοκεραπείασ είναι μζροσ τθσ προκιρυξθσ για 

πλιρωςθ εικοςιζξι (26) νζων κζςεων ςε επτά (7) Τμιματα του Ραν/μίου Ρελοποννιςου, θ 

οποία ζχει  αναρτθκεί ςτθ Διαφγεια  και ςτο ΑΡΕΛΛΑ. 

Σασ επιςυνάπτουμε  το ςχετικό αρχείο  για ενθμζρωςι ςασ. 

 

χετικά αρχεία 

 Ρρόςκλθςθ 

  

https://www.psf.org.gr/psf-news-6616.htm  

 

 

χετικά με τθ λιψθ μθνυμάτων θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (email) από δικθγορικι 
εταιρεία για προςφυγζσ κατά του claw back 2019 

   

Το τελευταίο διάςτθμα αναφζρκθκε ςτον Ρανελλινιο Σφλλογο Φυςικοκεραπευτϊν, το 

φαινόμενο τθσ μαηικισ αποςτολισ μθνυμάτων θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (email), από 

δικθγορικι εταιρεία που προτρζπει τουσ ςυμβεβλθμζνουσ φυςικοκεραπευτζσ, για προςφυγι 

https://psf.org.gr/psf-news-6634.htm
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/16092020_100249_0188.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6616.htm
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κατά του claw back 2019. 

Ο Ρ.Σ.Φ. δεν ζχει καμιά ςχζςθ με τθν εν λόγω εταιρεία και οφτε ζχει κοινοποιιςει ςτοιχεία 

επικοινωνίασ φυςικοκεραπευτϊν ςε καμία εταιρεία. 

Πςον αφορά τθ δυνατότθτα προςφυγισ και τα υπόλοιπα που αναφζρονται ςτα μθνφματα, ο 

Ρ.Σ.Φ. ζχει ανακζςει το κζμα ςτον Νομικό του ςφμβουλο για να δοκοφν διευκρινιςεισ και να 

ενθμερωκοφν τα μζλθ του Ρ.Σ.Φ. 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6609.htm  

 

 

Πρόγραμμα ενίςχυςθσ πλθττόμενων επιχειριςεων Περιφζρειασ Κεντρικισ 
Μακεδονίασ 

 

Ξεκίνθςαν ςιμερα Ρζμπτθ 10/9  και υποβάλλονται  ζωσ τισ  9/10/2020 (ϊρα 15:00),  οι 

αιτιςεισ υπαγωγισ ςτο πρόγραμμα "Ενίςχυςθ μικρϊν και πολφ μικρϊν επιχειριςεων που 

επλιγθςαν από τον COVID-19 ςτθν Κεντρικι Μακεδονία". 

Οι αιτιςεισ  χρθματοδότθςθσ υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα 

Κρατικϊν Ενιςχφςεων (ΡΣΚΕ) που παρζχει το Υπουργείο Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων ςτθν 

διεφκυνςθ www.ependyseis.gr/mis  με τθν ζνδειξθ: «Ενίςχυςθ μικρϊν και πολφ μικρϊν 

επιχειριςεων που επλιγθςαν από τον COVID-19 ςτθν Κεντρικι Μακεδονία». 

Ο Κωδικόσ Αρικμόσ Δραςτθριότθτασ (Κ.Α.Δ.) των φυςικοκεραπευτϊν ςυμπεριλαμβάνεται 

ςτουσ δικαιοφχουσ. 

Ο δικαιοφχοσ υποβάλλει τθν αίτθςθ χρθματοδότθςθσ, κατά τθν υποβολι τθσ οποίασ 

υποχρεοφται ςωρευτικά: 

  να ςυμπλθρϊςει θλεκτρονικά ςτο ΡΣΚΕ τα ςχετικά πεδία του εντφπου υποβολισ όπωσ 

αυτό εμφανίηεται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ IV: ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΟΒΟΛΗΣ 

  να επιςυνάψει θλεκτρονικά ςτο ΡΣΚΕ τα δικαιολογθτικά που προβλζπονται 

ΡΑΑΤΗΜΑ II: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΡΟΥ ΕΡΙΣΥΝΑΡΤΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΑ 

  να οριςτικοποιιςει τθν αίτθςθ ϊςτε αυτι να καταςτεί διακζςιμθ προσ επεξεργαςία ςε 

επόμενο ςτάδιο. 

Το πρόγραμμα αφορά τθν ενίςχυςθ μικρϊν και πολφ μικρϊν επιχειριςεων ςτθν Ρεριφζρεια 

Κεντρικισ Μακεδονίασ που επλιγθςαν από τθν πανδθμία με τθ μορφι μθ επιςτρεπτζασ 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6609.htm
http://www.ependyseis.gr/mis
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επιχοριγθςθσ. Ρρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ δράςθσ είναι να παραςχεκεί ςτοχευμζνα, δθμόςια 

ςτιριξθ προκειμζνου να διαςφαλιςτεί ότι ςτθν αγορά κα υπάρξει επαρκισ ρευςτότθτα για τθν 

αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων τθσ νόςου COVID-19. 

Η  μθ επιςτρεπτζα επιχοριγθςθ καλφπτει κεφάλαιο κίνθςθσ ίςο με το 50% των εξόδων τθσ 

επιχείρθςθσ το 2019, με ελάχιςτο ποςό επιχοριγθςθσ τα 5.000€ και μζγιςτο τα 50.000€. Τα 

ποςά επί των οποίων κα υπολογιςτεί το παραπάνω ποςοςτό (50%) προκφπτουν από το 

άκροιςμα: 

 των αγορϊν εμπορευμάτων χριςθσ 

 των αγορϊν πρϊτων υλϊν και υλικϊν χριςθσ 

 του ςυνόλου των δαπανϊν για παροχι υπθρεςιϊν 

 του ςυνόλου των ενοικίων που καταβλικθκαν ςτθ χριςθ από τθν επιχείρθςθ 

 του ςυνόλου των παροχϊν ςε εργαηομζνουσ (πλθν αυτϊν που απαςχολικθκαν ςε 

αγροτικζσ βιολογικζσ δραςτθριότθτεσ) 

 διάφορα λειτουργικά ζξοδα. 

Συγκεκριμζνα ο υπολογιςμόσ του αναλογοφντοσ κεφαλαίου κίνθςθσ (δθμόςια 

χρθματοδότθςθ) προκφπτει από το άκροιςμα των κάτωκι δθλωκζντων ποςϊν των πεδίων του 

ζντυπου Ε3 του προθγοφμενου ζτουσ (χριςθ 2019): 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485 

πολλαπλαςιαηόμενο με 50%. 

Επιςθμαίνεται ότι αποδεκτζσ είναι μόνο οι αιτιςεισ των επιχειριςεων που: 

 Ζχουν υποβάλλει τθ διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ για τθ χριςθ του 2019 ζωσ τθν 

θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ Ρρόςκλθςθσ 

 Θα ςυμπλθρϊςουν τα ποςά των προαναφερκζντων πεδίων με τα ςτοιχεία τθσ 

διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ (φορολογικό ζντυπο Ε3 χριςθσ 2019) που ζχει 

υποβλθκεί ζωσ τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ πρόςκλθςθσ. 

Σε περίπτωςθ που μετά τθ δθμοςίευςθ τθσ Ρρόςκλθςθσ ζχει υποβλθκεί τροποποιθτικι 

διλωςθ Ε3 πρζπει να υποβλθκοφν και οι δφο για να διαπιςτωκεί ότι ζχουν χρθςιμοποιθκεί τα 

ποςά των προαναφερκζντων πεδίων τθσ τελευταίασ χρονικά εμπρόκεςμθσ διλωςθσ. 

Διευκρινίηεται ότι, ςε περιπτϊςεισ που θ επιχείρθςθ δραςτθριοποιείται τόςο εντόσ όςο και 

εκτόσ τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ, κα πρζπει θ δικαιοφχοσ να προςκομίςει 

Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν1599/86, κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ, ςτθν οποία κα 

δθλϊνει τα ζξοδα που πραγματοποιικθκαν για τθν λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ/ 

υποκαταςτιματοσ ςτθν Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ προκειμζνου να υπολογιςτεί το 

φψοσ του κεφαλαίου κίνθςθσ επί αυτοφ του ποςοφ. Σε κάκε περίπτωςθ θ αναλογία δεν 
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μπορεί να είναι μεγαλφτερθ από αυτι που υπαγορεφεται από το πλικοσ των εργαηομζνων 

που απαςχολοφνται ακροιςτικά εντόσ και εκτόσ τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ, το 

οποίο κα επιβεβαιϊνεται κατά τθν αξιολόγθςθ. 

Ρλθροφορίεσ: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4980 

 

χετικά αρχεία 

 Ρρόςκλθςθ 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6606.htm  

 

 

Παγκόςμια Ημζρα Φυςικοκεραπείασ 2020 Αποκατάςταςθ και Covid-19 

 

Η Ραγκόςμια Ημζρα Φυςικοκεραπείασ πραγματοποιείται κάκε χρόνο ςτισ 8 Σεπτεμβρίου, τθν 

θμζρα που ιδρφκθκε θ Ραγκόςμια Συνομοςπονδία Φυςικοκεραπείασ το 1951. Το 2020, θ 

Ραγκόςμια Συνομοςπονδία Φυςικοκεραπείασ ζγινε Ραγκόςμια Φυςιοκεραπεία. Η Ραγκόςμια 

Ημζρα Φυςικοκεραπείασ είναι θ μζρα όπου οι φυςιοκεραπευτζσ μποροφν να προωκιςουν το 

επάγγελμά τουσ: 

 να επιδείξουν τον ςθμαντικό ρόλο τθσ φυςικοκεραπείασ ςτθν υγεία και τθν ευθμερία 

του παγκόςμιου πλθκυςμοφ 

 να αναβακμίςουν του προφίλ του επαγγζλματοσ 

 να προωκιςουν τθ ςθμαντικότθτα του επαγγζλματοσ τόςο προσ τουσ αςκενείσ όςο και 

ςτισ πολιτικζσ θγεςίεσ που είναι υπεφκυνεσ για τθ χάραξθ πολιτικισ 

Η θμζρα αυτι, ςθματοδοτεί τθν παγκόςμια ενότθτα και τθν αλλθλεγγφθ τθσ κοινότθτασ τθσ 

φυςικοκεραπείασ. Είναι μια ευκαιρία να αναγνωριςτεί το ζργο που παρζχουν οι 

φυςικοκεραπευτζσ ςτουσ αςκενείσ και ςτθν κοινότθτά τουσ. 

Η Ραγκόςμια Φυςικοκεραπεία ςτοχεφει να ςτθρίξει τουσ οργανιςμοφσ-μζλθ τθσ και τουσ 

μεμονωμζνουσ φυςικοκεραπευτζσ ςτισ προςπάκειζσ τουσ να προωκιςουν το επάγγελμα και 

να προωκιςουν τθν παγκόςμια υγεία, χρθςιμοποιϊντασ τθν Ραγκόςμια Ημζρα 

Φυςικοκεραπείασ ωσ το επίκεντρο. 

Η φετινι Ραγκόςμια Ημζρα Φυςιοκεραπείασ ζχει επικεντρωκεί γφρω από το ηιτθμα τθσ 

αποκατάςταςθσ μετά από τθν Covid-19 λοίμωξθ και ςτον ρόλο τθσ φυςικοκεραπείασ ςτθ 

κεραπεία των ατόμων που ζχουν επθρεαςτεί από αυτιν. 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4980
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/10092020_095003_f95c.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6606.htm
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Η καμπάνια ζχει επικεντρωκεί ςτα ακόλουκα καίρια ςθμεία: 

 Η άςκθςθ παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθν αποκατάςταςθ ενόσ ατόμου μετά από τθν 

Covid-19 λοίμωξθ 

 Οι φυςικοκεραπευτζσ, ωσ ειδικοί ςτθν κίνθςθ, μποροφν να κακοδθγιςουν τουσ 

ανκρϊπουσ ςτον ορκό τρόπο που θ άςκθςθ μπορεί να βοθκιςει ςτθν αποκατάςταςθ 

 Οι άνκρωποι που ζχουν επθρεαςτεί ςοβαρά από τθν Covid-19 λοίμωξθ κα χρειαςτοφν 

αποκατάςταςθ και ςυνεδρίεσ φυςικοκεραπείασ για να μπορζςουν να αναρρϊςουν 

από τισ επιπτϊςεισ τθσ κεραπείασ τθσ νόςου 

 Η χριςθ τθλεματικισ κεραπείασ μπορεί να βοθκιςει τα άτομα να αποκτιςουν 

πρόςβαςθ ςε υποςτιριξθ από ζναν φυςιοκεραπευτι για να τουσ βοθκιςουν να 

διαχειριςτοφν τον αντίκτυπο μετά από το νζο κορωνοϊο SARS-CoV-2 

 Η τθλεματικι κεραπεία μπορεί να είναι εξίςου αποτελεςματικι με τισ ςυμβατικζσ 

μεκόδουσ υγειονομικισ περίκαλψθσ για τθ βελτίωςθ τθσ ςωματικισ λειτουργίασ 

Μπορείτε να ενθμερωκείτε για τισ δράςεισ τθσ Ραγκόςμιασ Φυςικοκεραπείασ από τον 

παρακάτω ςφνδεςμο: https://world.physio/wptday 

ι από τα ςυνθμμζνα αρχεία. 

 

χετικά αρχεία 

 Booklet 

 Εργαλειοκικθ 

 Ρλθροφορίεσ και πθγζσ για περαιτζρω ανάγνωςθ 

 Infographic 1 

 Infographic 2 

 Infographic 3 

 Infographic 4 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6594.htm  

 

 

 

 

 

 

https://world.physio/wptday
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/07092020_160244_7e9f.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/07092020_160312_811b.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/07092020_160353_626e.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/07092020_160419_c74a.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/07092020_160451_fe52.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/07092020_160512_8acf.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/07092020_160536_4e95.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6594.htm
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