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Νέα Πρώτης Γραμμής 

 

Στάση εργασίας φυσικοθεραπευτών των νοσοκομείων όλης της χώρας, Τετάρτη 2 

Δεκεμβρίου 2020 

 

Στάση εργασίας των φυσικοθεραπευτών 

των Νοσοκομείων όλης της χώρας, για 

την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020, 

προκήρυξε ο Πανελλήνιος Σύλλογος 

Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ. 

Αίτημα της κινητοποίησης, η οποία έχει 

την κάλυψη και της ΠΟΕΔΗΝ, είναι 

η  άμεση ένταξη όλων των 

Φυσικοθεραπευτών των Δημοσίων 

δομών Υγείας και Πρόνοιας, στο 

καθεστώς των βαρέων και  ανθυγιεινών 

επαγγελμάτων (Β.Α.Ε.) και η χορήγηση 

στους δικαιούχους του επιδόματος 

επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. 

 

Με επείγουσα επιστολή του προς τους 

αρμόδιους Υπουργούς, η οποία 

κοινοποιείται στον Πρωθυπουργό, ο 

Π.Σ.Φ. επισημαίνει πως κατά τη διάρκεια 

της πανδημίας από τον κορωνοϊό, 

σύσσωμη η ελληνική κοινωνία 

συνειδητοποίησε τον βαθμό και την 

έκταση του επικίνδυνου και ανθυγιεινού 

χαρακτήρα της εργασίας του υγειονομικού προσωπικού στις Δημόσιες Δομές Παροχής 

Υπηρεσιών Υγείας. Σε αυτόν, μαζί με τους ιατρούς και τους νοσηλευτές, εργάζονται 

κάτω από εξαιρετικά αντίξοες, επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες οι 

φυσικοθεραπευτές.  

Σήμερα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Π.Σ.Φ σε πολλά  Νοσοκομεία που 

νοσηλεύονται ασθενείς με Covid-19, έχουν προσβληθεί εργαζόμενοι φυσικοθεραπευτές 

από κορωνοϊό  λόγω των υπηρεσιών που παρέχουν στα πλαίσια των καθηκόντων του. 

Είναι γνωστό ότι οι φυσικοθεραπευτές, κατά την παροχή των υπηρεσιών τους, εργάζονται 
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σε θαλάμους νοσηλείας, όπως ακριβώς και οι άλλοι επαγγελματίες υγείας (ιατροί, 

νοσηλευτές, παρασκευαστές  κ.λπ..), ενώ έρχονται σε άμεση και στενή επαφή για 

παρατεταμένο χρόνο με τους νοσηλευόμενους ασθενείς. 

Ως εκ τούτου, το διαχρονικό αίτημα του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών περί 

της άμεσης ένταξης των φυσικοθεραπευτών, αφενός στο καθεστώς των Β.Α.Ε., αφετέρου 

στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, που έχει 

χαρακτηριστεί πολλές φορές δίκαιο από την  Πολιτική Ηγεσία, θα πρέπει, επιτέλους, να 

ικανοποιηθεί.    

Άλλωστε, λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη απάντηση του Αναπληρωτή  Υπουργού 

Οικονομικών, κ. Σκυλακάκη «η Διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις 

δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την 

εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής», θα θέλαμε να μνημονεύσουμε την ύπαρξη σχετικής 

δικαστικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, (Αρ. Απόφασης: 75/2020), που 

δικαιώνει πλήρως την αξίωση των φυσικοθεραπευτών του ΚΑΤ περί της καταβολής του 

επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, ενόψει των συνθηκών απασχόλησής 

τους.  

Δεν είναι λίγες οι φορές που επιβεβαιώθηκε από τα πλέον επίσημα χείλη πόσο σημαντικό αλλά 

και επικίνδυνο είναι το έργο των εργαζόμενων στα Νοσοκομεία. 

Σήμερα όμως έχουμε και πολλούς νοσούντες φυσικοθεραπευτές εργαζόμενους στα 

νοσοκομεία. 

Γιατί  ειδικά οι φυσικοθεραπευτές, έχουν παρατεταμένη επαφή με όσους παρέχουν υπηρεσίες 

είτε στις ΜΕΘ, είτε στους θαλάμους νοσηλείας - αυτό είναι το έργο μας. Σύμφωνα με επίσημο 

άρθρο του Π.Ο.Υ. (https://psf.org.gr/psf-news-6427.htm), οι φυσικοθεραπευτές έχουν 

σημαντικό ρόλο στην αποκατάσταση των ασθενών με COVID-19 με την  παρέμβαση του 

φυσικοθεραπευτή στην αρχή της νοσηλείας να θεωρείται εξόχως σημαντική. 

Είναι σαφές ότι υπάρχει ευθεία έκθεσή των φυσικοθεραπευτών στις πάσης φύσεως σωματικές 

εκκρίσεις των ασθενών (όπως π.χ. σταγονίδια αναπνοής-βήχα, σίελος, βλέννες, ίδρωτας, ούρα, 

αίμα) και, συμπερασματικά, στον κίνδυνο μόλυνσης από μεταδοτικά νοσήματα. 

Επίσης, κατά την παροχή φυσικοθεραπείας σε κλινήρεις ασθενείς με μόνιμη ή παροδική κινητική 

αναπηρία, οι φυσικοθεραπευτές αναγκαστικώς καταπονούν το σώμα τους για την άρση μελών 

των ασθενών, για την έγερση από την κλίνη, για τις ασκήσεις ισορροπίας κ.λπ.., γεγονότα που 

οδηγούν σε επώδυνες παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος. 

Ειδικά στο σκέλος του αιτήματος για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που 

το διοικητικό Εφετείο Αθηνών δικαιώνει τους συναδέλφους, η ΑΜΕΣΗ χορήγησή του είναι 

υποχρέωση που προκύπτει από το Σύνταγμα. 

Γι΄ αυτό ο Π.Σ.Φ προκήρυξε τη στάση εργασίας στις 2 Δεκεμβρίου 2020 και καλείται η 

https://psf.org.gr/psf-news-6427.htm
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Κυβέρνηση: 

 να χορηγήσει το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, και 

 να εντάξει τους φυσικοθεραπευτές στο καθεστώς των βαρέων και  ανθυγιεινών 

επαγγελμάτων (Β.Α.Ε.).  

Σχετικά αρχεία 

 Δελτίο Τύπου 

 Κάλυψη ΠΟΕΔΗΝ 

 Αφίσα 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6736.htm  

 

 

Δελτίο Τύπου: Διαμαρτυρία των φυσικοθεραπευτών για την εξαίρεσή τους από την 

εφάπαξ οικονομική ενίσχυση 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Διαμαρτυρία των φυσικοθεραπευτών για την εξαίρεσή τους από την εφάπαξ οικονομική 

ενίσχυση 

Σε επιστολή τους προς τον Υπουργό Εργασίας καταγγέλλουν άνιση μεταχείριση, 

μιλούν  για προνομιακή αντιμετώπιση συγκεκριμένων επαγγελματικών κλάδων και 

ζητούν την ένταξη του κλάδου των φυσικοθεραπευτών στις ρυθμίσεις που άρθρου 66 του 

Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εργασίας 

  

Τη διαμαρτυρία του για την εξαίρεση των φυσικοθεραπευτών από την εφάπαξ οικονομική 

ενίσχυση που χορηγείται σε δικηγόρους, μηχανικούς και οικονομολόγους που 

ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ, εκφράζει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών. 

Ενόψει της κατάθεσης στη Βουλή προς ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας 

& Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων 

κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των 

ανέργων», ο ΠΦΣ ζητεί από τους αρμόδιους Υπουργούς την ένταξη του κλάδου των 

φυσικοθεραπευτών στις ρυθμίσεις του άρθρου 66 του Σχεδίου Νόμου. 

Σε επιστολή του προς τον Υπουργό Εργασίας κ. Γιάννη Βρούτση, την οποία κοινοποιεί στον 

Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα, τον αναπληρωτή υπουργό κ. Θεόδωρο 

Σκυλακάκη, στους υφυπουργούς Εργασίας κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου και κυρία Δόμνα 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/27112020_140326_d3e9.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/27112020_140357_742f.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/27112020_140500_fcd0.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6736.htm
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Μηχαηλίδου, και Οικονομικών κ.κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο και Γεώργιο Ζαββό, ο ΠΦΣ 

επισημαίνει τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 66 του ως άνω σχεδίου, προβλέπεται η χορήγηση 

εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης στους δικηγόρους, μηχανικούς και οικονομολόγους που 

ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι υπάγονται στην παρ. 2α του άρθρου 44 του ν. 

3986/2011 (Α΄ 152), εφόσον έχουν ενταχθεί μεταξύ των μηνών Μαρτίου – Οκτωβρίου 2020 

στους πληττόμενους Κωδικούς Αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) του Υπουργείου 

Οικονομικών, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. 

Με τις παραπάνω διατάξεις είναι σαφές, ότι προωθείται μια εξόχως προνομιακή 

αντιμετώπιση συγκεκριμένων επαγγελματικών – επιστημονικών κλάδων. 

 Η επιλογή αυτών των κλάδων και η εξαίρεση λοιπών, συμπεριλαμβανομένων και των 

φυσικοθεραπευτών, συνιστά μια διακριτική και εντελώς άνιση μεταχείριση, η οποία 

ουδόλως δικαιολογείται, ούτε και υπαγορεύεται από αποχρώντες λόγους υπέρτερου 

δημοσίου συμφέροντος. 

Είναι γνωστό ότι για τον ειδικό  λογαριασμό ανεργίας που έχει συσταθεί στον ΟΑΕΔ με το Ν. 

3986/2011 συνεισφέρουν και οι φυσικοθεραπευτές κάθε μήνα. 

Πλην των δικηγόρων, των μηχανικών και των οικονομολόγων είναι γνωστό τοις πάσι, ότι 

από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας επλήγησαν και οι φυσικοθεραπευτές, οι 

οποίοι παρά ταύτα εξαιρούνται της καταβολής οποιασδήποτε οικονομικής ενίσχυσης. 

Ως εκ τούτου και προς αποκατάσταση της συνταγματικής αρχής της ισότητας και της 

ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων, η πολιτεία οφείλει να μεριμνήσει και να 

συμπεριλάβει μεταξύ των δικαιούχων της επίμαχης οικονομικής ενίσχυσης και τους 

φυσικοθεραπευτές. 

Κατά συνέπεια ο ΠΣΦ υποστηρίζει, ότι το άρθρο 66 του ως άνω σχεδίου νόμου του 

Υπουργείου Εργασίας θα πρέπει να επαναδιατυπωθεί, προς την κατεύθυνση της 

ουσιαστικής διεύρυνσης των δικαιούχων της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης. 

  

Σχετικά αρχεία 

 Δελτίο Τύπου: Διαμαρτυρία των φυσικοθεραπευτών για την εξαίρεσή τους από την 

εφάπαξ οικονομική ενίσχυση 

 Έγγραφο Π.Σ.Φ. 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6718.htm  

 

 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/19112020_164504_f57c.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/19112020_164504_f57c.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/19112020_164549_91ea.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6718.htm
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Τα νέα μέτρα για τη στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων λόγω Covid-19 

  

Ανακοινώθηκαν τα μέτρα για την ενίσχυση επιχειρήσεων και εργαζομένων λόγω covid-

19 μετά τα νέα δεδομένα του καθολικού lockdown που επιβλήθηκε στη χώρα. 

Οι συνάδελφοι πρέπει να ενημερωθούν από τους φοροτεχνικούς με τους οποίους 

συνεργάζονται, για τη δυνατότητα που δίνεται σύμφωνα με τα νέα μέτρα και τις 

προθεσμίες, καθώς ο ΚΑΔ των φυσικοθεραπευτών περιλαμβάνεται στους πληττόμενους 

(8690…………). 

Τα μέτρα 1, 4, 5, 8 και 9 αφορούν τις επιχειρήσεις που έχουν σχέση με την παροχή 

φυσικοθεραπείας, (ατομικές επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα και εργαζόμενους σε αυτές). 

Συγκεκριμένα: 

-(Ανακοίνωση υπ.αρ.1)  Οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων-εργοδοτών, ανά την επικράτεια, που 

πλήττονται σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, δύνανται να τεθούν σε 

προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας. 

Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που υφίστανται μέχρι και τις 4 Νοεμβρίου 2020, που 

τίθενται σε αναστολή κατά τον μήνα Νοέμβριο, θα λάβουν, εντός Δεκεμβρίου, αντί για 534 

ευρώ, 800 ευρώ, υπολογιζόμενο αναλογικά για τις ημέρες που τέθηκαν σε αναστολή. 

Για την δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων στις 

επιχειρήσεις για τον μήνα Νοέμβριο, οι πληττόμενες επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ θα υποβάλουν 

υπεύθυνες δηλώσεις για την αναστολή συμβάσεων εργασίας  εργαζομένων τους από 

15/11/2020 έως και την 7/12/2020.  Σε αυτό το χρονικό διάστημα θα επιτρέπονται  και οι 

ορθές επαναλήψεις υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων.  

Αντίστοιχα, οι εργαζόμενοι θα υποβάλουν υπεύθυνες δηλώσεις στο ίδιο ανωτέρω 

διάστημα, δηλαδή από 15/11/2020 έως και την 7/12/2020, στις περιπτώσεις που τίθενται για 

πρώτη φορά οι συμβάσεις εργασίας τους σε αναστολή, ανεξαρτήτως προσώπου εργοδότη.   

Οι πληρωμές της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους ανωτέρω εργαζόμενους θα 

πραγματοποιηθούν  σταδιακά  μέχρι τέλος του μήνα. 

-(Ανακοίνωση υπ.αρ. 4) Για τους εργαζόμενους που η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε 

αναστολή, ανά την επικράτεια, δίνεται η δυνατότητα αναστολής πληρωμής των δόσεων 

ρυθμισμένων φορολογικών οφειλών, πληρωτέων τον μήνα Νοέμβριο. Η αποπληρωμή τους 

μετατίθεται σε αντίστοιχες δόσεις, στο τέλος τις ισχύουσας ρύθμισης. 

-(Ανακοίνωση υπ.αρ.5) Συνεχίζεται η αναστολή πληρωμής δόσεων τραπεζικών δανείων, με 

βάση τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, σε συνεννόηση με την Ελληνική Ένωση 

Τραπεζών, έως το τέλος του έτους. 

https://www.minfin.gr/web/guest/deltia-typou/-/asset_publisher/4kjvD0lBldee/content/topothetese-tou-ypourgou-oikonomikon-k-chrestou-staikoura-gia-ta-prostheta-metra-oikonomikes-sterixes-pou-energopoiei-e-kybernese?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.minfin.gr%2Fweb%2Fguest%2Fdeltia-typou%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4kjvD0lBldee%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
https://www.minfin.gr/web/guest/deltia-typou/-/asset_publisher/4kjvD0lBldee/content/topothetese-tou-ypourgou-oikonomikon-k-chrestou-staikoura-gia-ta-prostheta-metra-oikonomikes-sterixes-pou-energopoiei-e-kybernese?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.minfin.gr%2Fweb%2Fguest%2Fdeltia-typou%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4kjvD0lBldee%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
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-(Ανακοίνωση υπ.αρ. 8) Όλες οι επιχειρήσεις που πλήττονται σύμφωνα με τη διευρυμένη 

λίστα ΚΑΔ Απριλίου, πλέον ανά την επικράτεια, δικαιούνται υποχρεωτική μείωση ενοικίου 

κατά 40% στα επαγγελματικά τους ακίνητα. ΕΝΩ το ίδιο ισχύει και για την κύρια κατοικία 

ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εργασίας, αλλά και για 

τη φοιτητική κατοικία των τέκνων τους, ανά την επικράτεια. 

-(Ανακοίνωση υπ.αρ.9) Χορηγείται Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 και Επιστρεπτέα 

Προκαταβολή 5 για τις επιχειρήσεις που πλήττονται ή κλείνουν. 

Η Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 θα χορηγηθεί, τον μήνα Νοέμβριο, με βάση την πτώση 

τζίρου Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου. 

Επιπλέον, θα χορηγηθεί 5η Επιστρεπτέα Προκαταβολή τον μήνα Δεκέμβριο, με βάση την 

πτώση τζίρου και του Νοεμβρίου. Και στις 2 καινούργιες Επιστρεπτέες Προκαταβολές, το 

50% της κάθε ενίσχυσης δεν επιστρέφεται. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πλέον όλες οι ατομικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως εάν 

απασχολούν εργαζομένους ή έχουν ταμειακή μηχανή, υπό την προϋπόθεση ότι 

παρουσιάζουν μείωση τζίρου 20% και έχουν ελάχιστο τζίρο αναφοράς 300 ευρώ. 

Οι επιχειρήσεις που κλείνουν με κρατική εντολή, δικαιούνται να συμμετάσχουν στο 

χρηματοδοτικό σχήμα, ανεξαρτήτως πτώσης τζίρου τους, ενώ λαμβάνουν κατ’ ελάχιστο 

2.000 ευρώ.  

Επίσης, αποκτούν πλέον δικαίωμα συμμετοχής και οι νέες επιχειρήσεις. 

Δείτε και την προηγούμενη ανακοίνωση του Π.Σ.Φ  

  

https://www.psf.org.gr/psf-news-6696.htm  

 

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας για τη Βεβαίωση Άδειας Κυκλοφορίας (Ορθή 

Επανάληψη) 

 Δημοσιεύθηκε σε ορθή επανάληψη η ανακοίνωση του Υπ. Εργασίας για τη Βεβαίωση 

Άδειας Κυκλοφορίας 

1. Για Εργαζομένους –μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου για τη μετακίνησή τους 

μπορούν να χρησιμοποιούνται νομίμως εναλλακτικά και τα δύο έντυπα ως προς την έκδοση 

της σχετικής βεβαίωσης άδειας κυκλοφορίας. 

Ειδικότερα δίνεται η δυνατότητα με τους εξής δύο τρόπους: 

Α) Χειρόγραφη Βεβαίωση τύπου Α΄ (εκτύπωση από το https://forma.gov.gr/), 

http://psf.org.gr/psf-news-6685.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6696.htm
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συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον εργοδότη, με φυσική σφραγίδα αυτού και 

παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, ή 

Β) Βεβαίωση Άδειας Κυκλοφορίας για τους Εργαζόμενους από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ: στο 

https://eservices.yeka.gr/ 

Ενώ στη χθεσινή ενημέρωση ο  

Υφυπουργός Πολιτικής 

Προστασίας και Διαχείρισης 

Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς 

δήλωσε: «Να διευκρινίσουμε 

επίσης τα εξής σχετικά με τις 

μετακινήσεις. Για τη 

μετακίνηση των εργαζομένων 

χρειάζεται το σχετικό έγγραφο 

από το πληροφοριακό 

σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Αν για 

οποιοδήποτε λόγο, είτε επειδή 

υπάρχουν προβλήματα στο 

σύστημα ή για οποιονδήποτε 

άλλο λόγο δεν μπορεί να 

εξασφαλιστεί, τότε μπορεί να 

ισχύει και η βεβαίωση 

κυκλοφορίας εργαζομένου που 

διαθέσιμη στο forma.gov.gr. Άρα, είτε το σχετικό έγγραφο από το πληροφοριακό σύστημα 

ΕΡΓΑΝΗ, είτε βεβαίωση κυκλοφορίας του εργαζομένου». 

2. Για τα Μέλη Οργάνων Διοίκησης και τους Αυτοαπασχολούμενους – Ελ. Επαγγελματίες & 

Επιτηδευματίες, για την μετακίνηση τους μπορούν να χρησιμοποιούν εναλλακτικά και τους 

δύο τύπους Βεβαιώσεων Άδειας Κυκλοφορίας, δηλαδή τη Βεβαίωση  που εκδίδονται από το 

ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ή τη βεβαίωση τύπου  Α. 

3. Με τις Βεβαιώσεις Άδειας Κυκλοφορίας που εξάγονται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ  καλύπτονται 

και οι εκτός των ορίων περιφερειακής ενότητας μετακινήσεις για λόγους εργασίας. 

4. Ενημερώνουμε ότι οι ήδη εκδοθείσες από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ Βεβαιώσεις Άδειας 

Κυκλοφορίας ισχύουν μέχρι την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης τους. 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6695.htm  

  

https://www.psf.org.gr/psf-news-6695.htm
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Νέος Κορωνοϊός-COVID-19 

 

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

Σύλλογος Αθηνών – Περιφέρεια Αττικής 

 

O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής εξέδωσε Οδηγό με 

οδηγίες προς εργαζόμενους για την προληπτική αντιμετώπιση της λοίμωξης Covid-19. 

Υπάρχουν εξειδικευμένες οδηγίες για τους εργαζόμενους στις Πρωτοβάθμιες Δομές Υγείας. 

Ενημερωθείτε αναλυτικά από το επισυναπτόμενο αρχείο. 

 

Σχετικά αρχεία 

 Οδηγίες_Covid 19_Περιφέρεια Αττικής.Ιατρικός Σύλλογος 

 

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

 

 

  

  

 

 

 

  

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/18112020_135916_b6d3.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6716.htm
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 Θέματα ΕΟΠΥΥ   

 

Ενημέρωση για τις καθυστερήσεις εκκαθάρισης του Μηνός Αυγούστου 2020 

 

Μετά από επικοινωνία του Προέδρου του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, κ. 

Πέτρου Λυμπερίδη, με τη Διεύθυνση Εκκαθάρισης του ΕΟΠΥΥ, σας ενημερώνουμε ότι 

υπάρχουν καθυστερήσεις στην εκκαθάριση που οφείλονται στην μη  ψηφιοποίηση των 

αρχείων (Αφορούν τον μήνα Αύγουστο  2020). 

Όπως ενημέρωσε ο Δ/ντης Εκκαθάρισης τον Πρόεδρο του Π.Σ.Φ, αρχικά οι μη 

ψηφιοποιημένες υποβολές ανέρχονταν στο αριθμό των 103, ενώ την Παρασκευή το πρωί 

ήταν 80 και καταβάλλονται προσπάθειες από τη Διεύθυνση Εκκαθάρισης προκειμένου να 

αποκατασταθεί η ψηφιοποίηση και των υπολοίπων για να  αποζημιωθούν οι πάροχοι. 

 https://psf.org.gr/psf-news-6737.htm  

 

 

Ενεργοποιήθηκε η εφαρμογή για την ηλεκτρονική κατάθεση των αιτήσεων ένταξης στη 

ρύθμιση των οφειλών rebate+clawback των ετών 2013-2019 

  

Ενεργοποιήθηκε η εφαρμογή για την ηλεκτρονική κατάθεση των αιτήσεων ένταξης στη 

ρύθμιση των οφειλών rebate+clawback των ετών 2013-2019. H διαδικασία υλοποιείται μέσα 

από την ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ: https://eopyy.gov.gr/ ακολουθώντας το πεδίο «πάροχος 

υγείας» και επιλέγοντας την «ενημέρωση συναλλασσομένων»: 

https://eservices.eopyy.gov.gr/eHealthInbox/faces/login.xhtml και κατόπιν επιλέγοντας το 

πεδίο «Ρύθμιση Οφειλών» αναγράφεται: 

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ 

Επιθυμώ την ένταξη στη ρύθμιση οφειλών από rebate-clawback ετών 2013-2019, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του ν. 4647/2019 (Α’ 204) και στην υπ. αριθμ. Β2β/Γ.Π.οικ. 

66319 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 4613Β’/19-10-2020). 

Ο πάροχος αν επιθυμεί πρέπει να επιλέξει «αποδοχή». 

Όπως αναφέρει ο ΕΟΠΥΥ στο μήνυμα που ανάρτησε στο ε-δαπυ: «Μετά το πέρας της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων, θα σας γνωστοποιηθεί η σχετική 

πράξη προσδιορισμού του ύψους και του πλήθους των δόσεων, η οποία θα συνοδεύεται με 

https://psf.org.gr/psf-news-6737.htm
https://eopyy.gov.gr/
https://eservices.eopyy.gov.gr/eHealthInbox/faces/login.xhtml
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νεότερη ανακοίνωση για τον τρόπο εξόφλησης αυτών». 

Η διαδικασία των ηλεκτρονικών αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και τις 30 

Νοεμβρίου 2020. 

Όσοι πάροχοι δεν θα υποβάλλουν αίτηση για την υπαγωγή τους στη ρύθμιση, στην 

περίπτωση που ο υπόχρεος είναι συμβεβλημένος πάροχος με τον ΕΟΠΥΥ θα πρέπει τα ποσά 

που οφείλει να συμψηφιστούν εξ ολοκλήρου με οφειλές του ΕΟΠΥΥ, στη δε περίπτωση που 

ο υπόχρεος είναι μη συμβεβλημένος πάροχος/προμηθευτής με τον ΕΟΠΥΥ κατά τον κρίσιμο 

χρόνο καταβολής των δόσεων, τα οφειλόμενα ποσά θα πρέπει να καταβληθούν εξ 

ολοκλήρου σε μια δόση, εντός 30 ημερολογιακών ημερών. 

Στην περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας για το μη συμβεβλημένο 

πάροχο, τα ποσά αναζητούνται μέσω ΚΕΔΕ. 

Σημείωση: Για να ελέγξετε τα ποσά που οφείλετε, μπαίνοντας στην «Ενημέρωση 

Συναλλασσομένων» πατήστε στο πεδίο «Μηνύματα», κατόπιν κατεβάστε τα εξής αρχεία σε 

μορφή pdf: 

1) Yπολογισμός ποσού αυτόματης επιστροφής ("clawback") B' εξαμήνου 2019 
 

2) Yπολογισμός ποσού αυτόματης επιστροφής ("clawback") Α' εξαμήνου 2019 
 

3) Yπολογισμός ποσού αυτόματης επιστροφής ("clawback") B' εξαμήνου 2018 
 

4) Yπολογισμός ποσού αυτόματης επιστροφής ("clawback") Α' εξαμήνου 2018 
 

Αθροίζοντας τα ποσά, θα γνωρίζετε το ποσό της οφειλής. Διαιρώντας το τελικό ποσό που 

θα προκύψει με το 150 (η οποία και είναι η ελάχιστη δόση), θα γνωρίζετε τον αριθμό των 

δόσεων. 

  

Σχετικά αρχεία 

 Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ 

 Ν.4647.2020 

 ΦΕΚ 4613 Β.2020 

 

https://psf.org.gr/psf-news-6715.htm  

 

 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/17112020_150057_70fd.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/17112020_150135_fd2c.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/17112020_150249_b300.pdf
https://psf.org.gr/psf-news-6715.htm


 

 

14 

Σχετικά με την Υπουργική Απόφαση για τη ρύθμιση ανείσπρακτων οφειλών προς τον 

ΕΟΠΥΥ για τα έτη 2013-2019 από clawback-rebate 

   

Μετά από επικοινωνία του Προέδρου του Π.Σ.Φ., κ. Πέτρου Λυμπερίδη, με την αρμόδια 

Δ/νση του ΕΟΠΥΥ, η εφαρμογή για την έναρξη κατάθεσης των αιτήσεων στο πρόγραμμα 

εξόφλησης claw back σε 120 δόσεις, θα λειτουργήσει την επόμενη εβδομάδα. Θα υπάρξει 

και σχετική ανακοίνωση από τον Οργανισμό. Ως γνωστόν, η καταληκτήρια ημερομηνία 

υποβολής αιτήσεων, σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ, είναι η 30η Νοεμβρίου 2020 

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

 

Σχετικά αρχεία 

 https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/06112020_103521_95c7.pdf  

https://psf.org.gr/psf-news-6694.htm  

 

Στοιχεία δαπάνης φυσικοθεραπείας ΕΟΠΥΥ (ΣΤ1 Εργαστήρια 

Φυσικοθεραπείας/Φυσικοθεραπευτές) Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 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€ 

ΣΥΝΟΛΟ 9μήνου 50.588.000€ 

 

https://psf.org.gr/psf-news-6693.htm  

https://psf.org.gr/psf-news-6674.htm
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/06112020_103521_95c7.pdf
https://psf.org.gr/psf-news-6694.htm
https://psf.org.gr/psf-news-6693.htm
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Ειδική αγωγή ΕΟΠΥΥ-Αντίδραση του Π.Σ.Φ. στις ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν (Ν. 

4737/2020 άρθρο 16) 

   

Πρόσφατα ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων διάταξη (άρθρο 16) στον Νόμο  4737/2020 

(ΦΕΚ_Α 204), που αφορά την αποζημίωση των δαπανών ειδικής αγωγής. 

Το Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. στη συνεδρίασή του στις 1/11/2020 αποφάσισε, με εισήγηση του 

Προεδρείου, την προσβολή του συγκεκριμένου άρθρου 16, στο Συμβούλιο της Επικρατείας 

(ΣΤΕ), γιατί εισάγει διακρίσεις σε βάρος των φυσικοθεραπευτών ειδικής αγωγής, αλλά και 

δημιουργεί διαφορετικές συνθήκες στις παροχές ειδικής αγωγής, διαχωρίζοντας το είδος 

των θεραπειών, στις ίδιες κατηγορίες ασθενών. 

Περιορίζει δε, την ελεύθερη επιλογή θεραπευτή σε αυτήν την ευαίσθητη κατηγορία των 

ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ. 

Τέλος, ο συντάκτης του επίμαχου άρθρου, παραγνωρίζει παντελώς τη δύσκολη εποχή που 

διανύουμε, λόγω κορωνοϊού, καθώς θα υποχρεώνει τους γονείς νέο-διαγνωσμένων 

παιδιών με σοβαρές παθήσεις και κινητικά προβλήματα, είτε να αναζητούν θεραπευτές σε 

ακτίνα πολλών χιλιομέτρων από τον τόπο κατοικίας τους, είτε να εξέρχονται της οικίας τους 

για να εκτελέσουν τις θεραπείες σε συμβεβλημένο θεραπευτή (αν υπάρχει), χωρίς να έχουν 

το δικαίωμα να εκτελέσουν τις θεραπείες κατ΄οίκον και στη συνέχεια να αιτηθούν την 

αποζημίωση από τον ΕΟΠΥΥ. 

Ο Π.Σ.Φ., όλο αυτό το διάστημα που προηγήθηκε, τόνισε με κάθε σαφήνεια στις αρμόδιες 

διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ πόσο ευαίσθητη είναι αυτή η κατηγορία ασφαλισμένων και πόσο 

σημαντική είναι η παροχή φυσικοθεραπείας σε παιδιά με κινητικά προβλήματα που έτυχε 

να νοσήσουν ή να γεννηθούν με τέτοιου είδους προβλήματα. 

Ευτυχώς, αντιλήφθηκαν οι αρμόδιοι του ΕΟΠΥΥ ότι όλοι οι συμβεβλημένοι 

φυσικοθεραπευτές δεν παρέχουν υπηρεσίες σε δικαιούχους του άρθρου 45 (ειδικές 

θεραπείες) και ότι η συγκεκριμένη κατηγορία παροχής είναι ιδιαίτερη και παρέχεται από 

μικρό ποσοστό φυσικοθεραπευτών.  

Όμως, ενώ αναγνωρίζει το δικαίωμα στη συνέχιση της θεραπείας στον ίδιο θεραπευτή, δεν 

αναγνωρίζει το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής θεραπευτή και αυτό ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΩΝ της ειδικής αγωγής, ενώ αναγνωρίζει τέτοιο 

δικαίωμα για τις λοιπές κατηγορίες θεραπειών (εργοθεραπεία, λογοθεραπεία κ.λπ.).   

Από την ημέρα που κατατέθηκε η διάταξη (άρθρο 16), ο Π.Σ.Φ. ενημέρωσε όλα τα Κόμματα 

της Βουλής για τα παραπάνω και υπήρξε προσωπική παρέμβαση του Προέδρου του Π.Σ.Φ. 

στους εισηγητές των κομμάτων, για να γίνει κατανοητό πως η διάταξη αυτή θα επηρεάσει 

τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 
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Επίσης, ο Π.Σ.Φ. εξέδωσε Δελτίο Τύπου «Απίστευτη διάκριση ενάντια στους νέους 

δικαιούχους ειδικής αγωγής του ΕΟΠΥΥ! Δεν θα αποζημιώνονται οι φυσικοθεραπείες σε μη 

συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές, ενώ θα αποζημιώνονται όλες οι άλλες θεραπείες». 

Πέρα της απόφασης του Κ.Δ.Σ. για προσβολή της διάταξης στο ΣΤΕ, ο Π.Σ.Φ. θα επιδιώξει 

το επόμενο διάστημα να κοινοποιήσει στους Συλλόγους γονέων και το κοινό, μέσω ειδικών 

ενημερώσεων, για το πώς θα επηρεαστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες από αυτήν την 

απόφαση. 

Ο Π.Σ.Φ. θεωρεί ότι μέσα από τη συνεργασία με τους φυσικοθεραπευτές ειδικής αγωγής 

και τους Συλλόγους γονέων θα επιτευχθεί η ακύρωση αυτής της διάταξης που επηρεάζει 

τόσο τις παρεχόμενες υπηρεσίες όσο και τους ελευθεροεπαγγελματίες φυσικοθεραπευτές 

ειδικής αγωγής. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6692.htm  

 

 

 Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 

(ΕΟΠΥΥ) έτους 2020 

 

Με την Υπ. Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 61931 (3) υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 4586/2020) 

καθορίζονται τα επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής 

Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) έτους 2020, για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τους 

συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους και για την παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 

συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής από συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ κατασκευαστές, 

εισαγωγείς, διανομείς/προμηθευτές. 

Για τις ΣΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ και συγκεκριμένα για το Στ.1 Υ.Φ.-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ καθορίζεται ετήσιο όριο δαπάνης 

71.000.000,000. 

 

 https://psf.org.gr/psf-news-6690.htm  

 

 

 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6692.htm
https://psf.org.gr/psf-news-6690.htm
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Γενική Ενημέρωση 

 

Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό σεμινάριο Οστεοπόρωση και Οστεοπορωτικά Κατάγματα, 6 

Δεκεμβρίου 2020, Παν. Γεν. Νοσ. Αλεξανδρούπολης 

   

Η Μονάδα Μεταβολικών Νοσημάτων και Καταγμάτων Ευθραστότητας του 

Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσ. Αλεξανδρούπολης, πραγματοποιεί διαδικτυακό 

εκπαιδευτικό σεμινάριο, την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2020 με θέμα: 

Οστεοπόρωση και Οστεοπορωτικά Κατάγματα (κατάγματα ευθραστότητας). 

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια πρόληψη. 

Η ανάγκη για Διεπιστημονική συνεργασία. 

 Ο σκοπός του Σεμιναρίου είναι να τονίσει: 

 Την ανάγκη για καλύτερη Πρωτοβάθμια Πρόληψη των Οστεοπορωτικών 

Καταγμάτων στην περιοχή μας, και 

 Την ενίσχυση της Διεπιστημονικής Συνεργασίας- Αντιμετώπισης των ασθενών με 

Οστοπορωτικό κάταγμα η οποία θα πρέπει να συνεχίζεται και μετά την έξοδο από το 

Νοσοκομείο, με σκοπό την αποτελεσματική Δευτεροβάθμια Πρόληψη των 

Οστεοπορωτικών Καταγμάτων. 

Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει Ορθοπαιδικούς, Γενικούς Παθολόγους, Γενικούς Ιατρούς, 

Φυσικοθεραπευτές, Κοινωνικούς λειτουργούς, Γηριάτρους, Φυσιάτρους, Νοσηλευτές, και 

άλλους επαγγελματίες υγείας. 

Στα πλαίσια της διεπιστημονικότητας, συμμετέχουν μέλη του Περιφερειακού Τμήματος 

Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης του Π.Σ.Φ. με τρεις (3) ομιλίες. 

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα. 

Όσοι συνάδελφοι, επιθυμούν να το παρακολουθήσουν, θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση: secr.orth.duth@gmail.com. 

Σχετικά αρχεία 

 Πρόγραμμα 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6735.htm 

 

http://secr.orth.duth@gmail.com/
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/27112020_125457_f85a.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6735.htm
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Διοργάνωση διαδικτυακής ημερίδας «COVID-19 και φυσικοθεραπεία» με πρωτοβουλία 

του Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. σε συνεργασία με το ΕΤΚΑΦΑ 

  

Το δεύτερο κύμα της Πανδημίας δοκιμάζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ήδη σε πολλές 

περιοχές  της χώρας η κατάσταση κρίνεται "οριακή"  για τις Δημόσιες Δομές Υγείας. 

Οι φυσικοθεραπευτές βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και παρέχουν υπηρεσίες στους 

ασθενείς με COVID-19 στον χώρο των ΜΕΘ και των Κλινικών COVID-19. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει τονίσει σε άρθρα του, τη σημαντικότητα της 

φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης τόσο κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, όσο και μετά την 

έξοδο από το Νοσοκομείο. 

Το Κεντρικό Διοικητικό 

Συμβούλιο του Πανελλήνιου 

Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, 

αφουγκραζόμενο την ανάγκη για 

ενημέρωση σχετικά με την 

παροχή φυσικοθεραπείας εν 

μέσω της πανδημίας Covid-19, 

ιδιαίτερα όσων εργάζονται σε 

Δημόσιες Υγειονομικές Δομές, 

διοργανώνει ενημερωτική 

διαδικτυακή ημερίδα με 

θέμα  «Covid-19 και 

φυσικοθεραπεία» σε συνεργασία 

με το Επιστημονικό Τμήμα 

Καρδιοαγγειακής και 

Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας 

– Αποκατάστασης (ΕΤΚΑΦΑ) του 

Π.Σ.Φ. 

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το 

Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2020  και 

ώρα 18:00. 

Σκοπός της διαδικτυακής ημερίδας είναι να ενημερωθούμε όλοι και κυρίως οι 

φυσικοθεραπευτές των Δημοσίων Δομών Υγείας που αντιμετωπίζουν ή θα αντιμετωπίσουν 

άμεσα ασθενείς με Covid-19. 

Να μας μεταφέρουν οι ομιλητές τη γνώση τους και την πολύτιμη εμπειρία τους, για το πώς 

διαμορφώνεται η κατάσταση κατά και μετά τη νοσηλεία τέτοιων ασθενών, την 
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αντιμετώπισή τους στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, τα μέτρα προφύλαξης που 

εφαρμόζονται στα Νοσοκομεία ακολουθώντας τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και τέλος για να μας 

ενημερώσουν για την κλινική εικόνα των ασθενών μετά τη ΜΕΘ ή κατά τη νοσηλεία τους σε 

κλινικές Covid-19, όταν δεν απαιτείται εισαγωγή στις ΜΕΘ. 

Παράλληλα η ημερίδα θα μεταδοθεί και ζωντανά μέσω του YouTube Live. 

Πληροφορίες συμμετοχής 

Εάν θέλετε να συμμετέχετε στη διαδικτυακή ημερίδα ενεργά και να υποβάλλετε ερωτήσεις/ 

να εκφράσετε απορίες προς τους ομιλητές της ημερίδας ή 

Εάν θέλετε να παρακολουθήσετε την ημερίδα σε ζωντανή μετάδοση μέσα από το YouTube 

Live,  παρακαλούμε πατήστε εδώ. 

 

Σχετικά Αρχεία  

Πρόγραμμα 

 Σύνοψη της φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης σε covid-19στο χώρο της οξείας φάσης 

νοσηλείας 

 ΧΑΠ και Covid-19 

 Post Intensive Care Syndrome 

 Συμβουλές φυσικής δραστηίότητας σε καρδιαγγειακά προβλήματα 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6733.htm  

 

Τροπολογία για τη μετάθεση της έναρξης καταβολής των δόσεων ΕΦΚΑ για 

ασφαλισμένους που από την εκκαθάριση του 2019 οφείλουν στον ΕΦΚΑ 

  

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία που μεταθέτει την ημερομηνία της καταβολής των 

δόσεων (5 μηνιαίες δόσεις) που αφορούν την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών 

ΕΦΚΑ του 2019. 

Η ρύθμιση αφορά τις περιπτώσεις που κατά την εκκαθάριση των εισφορών έτους 2019, 

προέκυψε οφειλή προς τον ΕΦΚΑ. 

Η πρώτη δόση μετατίθεται για τις 31/3/2021. 

  Σχετικά αρχεία 

 Τροπολογία παράτασης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ 

 

https://psf.org.gr/psf-news-6732.htm  

https://www.psf.org.gr/e-meetings.php
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/26112020_134353_7fc3.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/26112020_134501_6a77.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/26112020_134501_6a77.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/26112020_134533_a4cb.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/26112020_134601_d857.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/26112020_134701_db8e.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6733.htm
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/25112020_141615_fe2e.pdf
https://psf.org.gr/psf-news-6732.htm
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 «Τηλεαποκατάσταση & Τηλεσυμβουλευτική για Επιστήμονες Υγείας» - Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

 

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας 

καλωσορίζει στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Τηλεαποκατάσταση & 

Τηλεσυμβουλευτική για Επιστήμονες Υγείας». 

Η τηλε-υγεία αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια συνεπεία των εξελίξεων της 

τεχνολογίας αλλά και των μεταβαλλόμενων συνθηκών διαβίωσης που τείνουν να 

καθιστούν αδύνατη ή περιορισμένη την πρόσβαση σε δια ζώσης υπηρεσίες υγείας. Το 

μεγάλο πλεονέκτημα της τηλε-υγείας είναι η παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας σε 

μεγάλο αριθμό ατόμων ανεξαρτήτως περιορισμών μετακίνησης, όπως συνέβη κατά την 

περίοδο εφαρμογής των μέτρων περιορισμού λόγω Covid-19. Συγχρόνως η τηλε-υγεία το 

τελευταίο χρονικό διάστημα συστήνεται και από τις κλινικές οδηγίες μεγάλων οργανισμών 

μεταξύ των οποίων και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Επιπλέον, οι νέες γενιές 

ασθενών, όπως οι ασθενείς που ανήκουν στους millennials και generation z, φαίνεται ότι 

έχουν διαφορετικές προτιμήσεις και πεποιθήσεις σχετικά με τα μέσα παροχής φροντίδας 

υγείας επιζητώντας ολοένα και περισσότερο εκείνα που ενθαρρύνουν την χρήση των νέων 

τεχνολογιών. Συνεπώς, τα επόμενα χρόνια τα συστήματα υγείας θα αναγκαστούν να 

προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες (αν δεν το κάνουν ήδη) και θα υπάρξουν μεγάλες 

αλλαγές με κύριο άξονα τη χρήση νέων τεχνολογιών σε όλα τα επίπεδα, από την 

επικοινωνία με τον θεραπευτή έως την συμμετοχή σε κάποιας μορφής αποκατάσταση 

(συντηρητική ή χειρουργική). 

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η διεύρυνση και o εμπλουτισμός των γνώσεων και 

η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων των επιστημόνων υγείας σχετικά με την τηλεαποκατάσταση 

και τηλεσυμβουλευτική με στόχο την παροχή των βέλτιστων υπηρεσιών φροντίδας υγείας 

σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό περιβάλλον όπου η εξ αποστάσεως 

πρόληψη, διάγνωση, αξιολόγηση, θεραπεία και συμβουλευτική είναι αναγκαίες λόγω 

περιορισμένης ή μη επιτρεπτής δια ζώσης πρόσβασης των ασθενών στις υπηρεσίες αυτές. 

Επιπλέον, ένας άλλος σκοπός του προγράμματος είναι να επιμορφώσει κατάλληλα τους 

επιστήμονες υγείας ώστε να βελτιώσουν τις δια ζώσης υπηρεσίες θεραπείας των ασθενών 

τους με την βοήθεια της τεχνολογίας και βοηθήσουν στην καλύτερη συμμόρφωση και 

ικανοποίησή τους. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους επιστήμονες υγείας (ιατρούς, 

φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, νοσηλευτές, μαίες, κοινωνικούς 

λειτουργούς, ψυχολόγους κ.α) καθώς και σε τελειόφοιτους φοιτητές αναλόγων Τμημάτων. 

Επιστημονική Υπεύθυνη: Ελένη Καπρέλη, Καθηγήτρια του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
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Περισσότερες πληροφορίες εδώ: 

https://bit.ly/34koBbd 

https://psf.org.gr/psf-news-6728.htm   

  

Μείωση μισθώματος για τις επαγγελματικές μισθώσεις για το μήνα Νοέμβριο 2020, 

περιλαμβάνεται ο ΚΑΔ (8690...) των φυσικοθεραπευτών 

  

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ( Β´ 5204) η απόφαση  Α.1251/2020 με την οποία ορίζεται ο 

προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την 

υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Νοέμβριο 2020, 

στους ΚΑΔ περιλαμβάνεται και ο ΚΑΔ (8690.........) των φυσικοθεραπευτών. 

  

 Σχετικά αρχεία 

 ΦΕΚ Β 5204/2020 

https://psf.org.gr/psf-news-6727.htm  

 

Ανακοίνωση για τους πληγέντες συναδέλφους του Ν. Καρδίτσας 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Σ.Φ., υλοποιώντας και τις αποφάσεις της Γενικής 

Συνέλευσης των Αντιπροσώπων, απέστειλε 2.000 χειρουργικές μάσκες στους 

εργαστηριούχους φυσικοθεραπευτές του Περιφερειακού Τμήματος Τρικάλων – Καρδίτσας, 

οι οποίοι επλήγησαν πρόσφατα από τον  Μεσογειακό Κυκλώνα "Ιανό". 

Στα πλαίσια αυτής της υποστηρικτής δράσης του Π.Σ.Φ., θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε 

θερμά την εταιρεία «Epi-Bion, Τσούμαρης Λεωνίδας» για την ευγενική χορηγία της, καθώς 

προσέφερε στους πληγέντες συναδέλφους μας 2.000 γάντια καθώς και τις Εταιρείες «Γ. 

Χριστοφιλόπουλος Α.Ε.» & «Amistim», για την πολύτιμη συνεισφορά τους στην άμεση 

επιδιόρθωση των μηχανημάτων φυσικοθεραπείας των πληγέντων συνάδελφών μας. 

  

https://www.psf.org.gr/psf-news-6725.htm  

 

https://bit.ly/34koBbd?fbclid=IwAR0HuSatQsGLV9mZjvhI0zGBzFOHLb_N-D0CK-lq2X2QadKHjXhH5j1ABpo
https://psf.org.gr/psf-news-6728.htm
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/25112020_083128_f759.pdf
https://psf.org.gr/psf-news-6727.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6725.htm
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Διοργάνωση διαδικτυακής ημερίδας COVID-19 και ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ με πρωτοβουλία 

του Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. σε συνεργασία με το ΕΤΚΑΦΑ 

 

Το δεύτερο κύμα της Πανδημίας δοκιμάζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ήδη στη Βόρεια 

Ελλάδα η κατάσταση κρίνεται «οριακή»  για τις Δημόσιες Δομές Υγείας. Oι 

φυσικοθεραπευτές βρίσκονται στην πρώτη γραμμή παροχής υπηρεσιών υγείας στους 

ασθενείς με COVID-19 στον χώρο της ΜΕΘ και της Κλινικής COVID-19. Είναι εκεί παρόντες, 

μάχιμοι να προσφέρουν τις φυσικοθεραπευτικές υπηρεσίες στους συνανθρώπους τους που 

τη χρειάζονται! 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει τονίσει σε άρθρα του, τη σημαντικότητα της 

φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης τόσο κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, όσο και κατά την 

έξοδο από το Νοσοκομείο. 

Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών 

ανέλαβε την πρωτοβουλία σε συνεργασία με  το Επιστημονικό Τμήμα Καρδιοαγγειακής και 

Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας - Αποκατάστασης του Π.Σ.Φ. (ΕΤΚΑΦΑ) να 

πραγματοποιήσει ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΕΡΙΔΑ με θέμα: 

COVID-19 και ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Στις 28 Νοεμβρίου 2020  και ώρα 18:00 

Σκοπός της διαδικτυακής ημερίδας είναι να ενημερωθούμε όλοι και κυρίως οι 

φυσικοθεραπευτές των Δημοσίων Δομών Υγείας που αντιμετωπίζουν ή θα αντιμετωπίσουν 

άμεσα ασθενείς με Covid-19. 

Να μας μεταφέρουν οι ομιλητές τη γνώση τους και την πολύτιμη εμπειρία τους, για το πώς 

διαμορφώνεται η κατάσταση κατά και μετά τη νοσηλεία τέτοιων ασθενών, την 

αντιμετώπισή τους στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, τα μέτρα προφύλαξης που 

εφαρμόζει το κάθε Νοσοκομείο ακολουθώντας τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και τέλος για να 

ενημερωθούμε για την κλινική εικόνα των ασθενών μετά τη ΜΕΘ ή κατά τη νοσηλεία τους 

σε κλινικές Covid-19, όταν δεν απαιτείται εισαγωγή στις ΜΕΘ. 

Η ενημέρωση με τον σύνδεσμο-link της ημερίδας θα αποσταλεί στους Νοσοκομειακούς 

φυσικοθεραπευτές των Νοσοκομείων και των Ιδιωτικών Θεραπευτηρίων και άλλων 

Δημόσιων Δομών που αντιμετωπίζουν Covid-19 και στα μέλη του  ΕΤΚΑΦΑ. 

Παράλληλα, καταβάλλεται προσπάθεια για να μπορεί να μεταδοθεί η ημερίδα ζωντανά, 

μέσω του youtube για να δοθεί η δυνατότητα της παρακολούθησης σε όλα τα μέλη του 

Π.Σ.Φ. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6723.htm  

https://www.psf.org.gr/psf-news-6723.htm
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Δελτίο τύπου-Αντιστοίχιση πτυχίων ΤΕ και ΠΕ, διαδικτυακή συνέλευση Επιστημονικών, 

Επαγγελματικών Φορέων Πτυχιούχων και Φοιτητών του Ανώτατου Τεχνολογικού Τομέα 

  

Την Κυριακή 15/11/2020 ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ., κ. Πέτρος Λυμπερίδης, συμμετείχε στη 

διαδικτυακή συνέλευση Επιστημονικών, Επαγγελματικών Φορέων Πτυχιούχων και 

Φοιτητών του Ανώτατου Τεχνολογικού Τομέα.  

Το αντικείμενο της συζήτησης επικεντρώθηκε στην προώθηση της επίσημης πρότασης 

προς την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. 

Υπόμνηση, η επίσημη πρόταση συντάχθηκε από κοινού με την συμμετοχή τριάντα και 

πλέον Επιστημονικών και Επαγγελματικών Φορέων με σκοπό τη θεσμοθέτηση διαδικασίας 

αντιστοίχισης των Πτυχίων Ανώτατου Τεχνολογικού Τομέα με τα Πτυχία των νέων 

Πανεπιστημιακών Τμημάτων, που προέκυψαν από την κατάργηση, απορρόφηση ή 

συγχώνευση Τεχνολογικών Ιδρυμάτων. 

Οι τριάντα και πλέον συμμετέχοντες Φορείς: 

 Ζητούν άμεσα τον προγραμματισμό συνάντησης με την Πολιτική Ηγεσία του 

Υπουργείου Παιδείας προκειμένου να συζητηθεί η κατατεθείσα πρόταση. 

 Καλούν όλους τους Πτυχιούχους και Φοιτητές του Ανώτατου Τεχνολογικού Τομέα να 

επικοινωνήσουν με τους Επιστημονικούς και Επαγγελματικούς Συλλόγους του Κλάδου 

τους, προκείμενου να ενημερωθούν. 

 Οι Φορείς, καλούν όλα τα κόμματα της Ελληνικής Βουλής, να επιδείξουν, αφενός μεν 

υπεύθυνη στάση στο τεράστιο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί σε δεκάδες χιλιάδες 

Αποφοίτους και Φοιτητές Τ.Ε.Ι. λόγω της κατάργησης των Ιδρυμάτων, αφετέρου δε να 

συνδράμουν στην προώθηση θεσμοθέτησης της κατατεθείσας επίσημης πρότασης, 

ούτως ώστε να αρθούν όλες οι μέχρι σήμερα συσσωρευμένες αδικίες σε βάρος των 

Πτυχιούχων και Φοιτητών Τ.Ε.Ι. 

  

Σχετικά αρχεία 

 Δελτίο Τύπου - Αντιστοίχιση 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6722.htm  

 

Οδηγίες για την: «Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4-Αίτηση Χορήγησης» 

  

Ενεργοποιήθηκε στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ η εφαρμογή για 

την «Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4-Αίτηση Χορήγησης». Ο κλάδος των Φυσικοθεραπευτών 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/21112020_084747_b210.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6722.htm
https://www.aade.gr/mybusinesssupport


 

 

24 

ανήκει στους δικαιούχους σύμφωνα με το ΦΕΚ το οποίο έχει εκδοθεί (https://psf.org.gr/psf-

news-6709.htm).  

Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα ενημερωθείτε αναλυτικά σχετικά με τον τρόπο υποβολής 

της αίτησής σας.  

  

Σχετικά αρχεία 

 Οδηγίες Επιστρεπτέας Προκαταβολης 4 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6721.htm  

 

 

27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ρευματολογίας 10-13 Δεκεμβρίου 2020 (Διαδικτυακή 

Διοργάνωση) 

  

Η Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία και 

Επαγγελματική Ένωση Ρευματολόγων Ελλάδος 

(ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ) διοργανώνει το 27ο Πανελλήνιο 

Συνέδριο Ρευματολογίας, από 10-13 Δεκεμβρίου 

2020. 

   

 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6717.htm  

 

 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής - Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 

ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ» MSc studies “NEW METHODS IN PHYSIOTHERAPY" ΕΝΑΡΞΗ Γ 

’ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 

  

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει την έναρξη του Γ' Κύκλου Σπουδών για το 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τον τίτλο «ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ-NEW 

https://psf.org.gr/psf-news-6709.htm
https://psf.org.gr/psf-news-6709.htm
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/20112020_201337_3ce3.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6721.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6717.htm
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METHODS IN PHYSIOTHERAPY». Για περισσότερες πληροφορίες ανοίξτε το 

επισυναπτόμενο αρχείο. 

Σχετικά αρχεία 

 ΠΑΔΑ_Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6711.htm  

 

 

Επιστρεπτέα προκαταβολή Επιστρεπτέα 4 - Μέχρι 30 Νοεμβρίου οι Αιτήσεις - Η 

διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την ενίσχυση πληττόμενων επιχειρήσεων τους μήνες 

Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020 

  

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β΄5047) η απόφαση ΓΔΟΥ 281/13.11.2020 σχετικά με τη διαδικασία 

και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε 

επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του 

κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020. 

Βασική προϋπόθεση για τη δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα, είναι τα έσοδα των 

μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2020 να είναι μειωμένα κατά τουλάχιστον 20% από 

το 1/6 (δίμηνο)  των εσόδων του έτους 2019 όπως αυτά δηλώνονται στο Ε3. 

 Στο πρόγραμμα μπορούν να αιτηθούν και επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό. 

 Η επιχορήγηση είναι επιστρεπτέα κατά το ήμισυ, καθώς το 50% δεν επιστρέφεται. 

 Η επιχορήγηση ξεκινά από 1.000 ευρώ (επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό). 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα 

«myBusinessSupport»: https://www.aade.gr/mybusinesssupport 

  

Σχετικά αρχεία 

 ΦΕΚ 5047 / Β /2020 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6709.htm  

 

 

 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/16112020_100854_d322.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6711.htm
https://www.aade.gr/mybusinesssupport
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/16112020_075554_4f9f.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6709.htm
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Μείωση μισθωμάτων για Οκτώβριο-Νοέμβριο 

 

Με κατάθεση νέας τροπολογίας στη Βουλή, επέρχονται σημαντικές μεταβολές σε ό,τι 

αφορά στη μείωση μισθωμάτων.  

Συνοπτικά κατά τον μήνα Οκτώβριο δικαιούνται μείωση του μισθώματος επαγγελματικής 

στέγης ΜΟΝΟ όσοι εδρεύουν στον Νομό Κοζάνης. 

Για τον μήνα Νοέμβριο δικαιούνται όσοι μισθώνουν ακίνητα για επαγγελματική στέγη σε 

όλη την Ελλάδα. 

Αντίστοιχα μειώσεις στις μισθώσεις ακινήτων για κύρια κατοικία ή κατοικία τέκνων που 

φοιτούν δικαιούνται ΜΟΝΟ οι εργαζόμενοι τους οποίους έχει ανασταλεί η σύμβαση 

εργασίας.  

1. Υποχρεωτική  μείωση 40% - Οκτώβριος 2020.  

Για τον μήνα Οκτώβριο 2020 υποχρεωτική μείωση ενοικίου 40% δικαιούνται: 

α) Μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εδρεύει ή 

έχει υποκατάστημα σε π.ε. που εντάχθηκε για τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες κατά 

τον μήνα Οκτώβριο σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό», σύμφωνα με την 

αναφερόμενη κ.υ.α. και τους οριζόμενους, σχετικά με τον κορωνοϊό, λόγους. 

β) Συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, εργαζόμενους ή συζύγους ή τα έτερα μέρη 

συμφώνου συμβίωσης εργαζόμενων σε επιχειρήσεις οι οποίες κηρύχθηκαν κατά το μήνα 

Οκτώβριο 2020, για τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες, σε επιδημιολογικό επίπεδο 

«πολύ υψηλό» και των οποίων έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας. 

γ) Συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου - 

εξαρτώμενου μέλους που φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου 

μόνιμης κατοικίας του εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση 

που εδρεύει ή έχει υποκατάστημα σε π.ε. που εντάχθηκε, εντός του μήνα Οκτωβρίου 2020, 

για τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες, σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό», και 

του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας. 

Σημείωση: Σε επίπεδο «πολύ υψηλό» εντάχθηκε η Περιφερειακή Ενότητα της 

Κοζάνης από 16/10/2020 και είναι η μοναδική περιφερειακή ενότητα η οποία έχει 

συμπληρώσει 14 ημέρες μέσα στον Οκτώβριο στο επίπεδο αυτό. 

 Υποχρεωτική  μείωση 40% - Νοέμβριος 2020.  

Για τον μήνα Νοέμβριο 2020 υποχρεωτική μείωση ενοικίου 40% δικαιούνται: 

α)  Μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης η οποία εδρεύει ή 
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έχει υποκατάστημα σε περιφερειακή ενότητα  που εντάσσεται σε επιδημιολογικό επίπεδο 

τουλάχιστον αυξημένου κινδύνου, (συμπεριλαμβάνονται και οι μισθώσεις προς 

εγκατάσταση κυλικείων ή αναψυκτηρίων) ή σε περιφερειακή ενότητα για την οποία έχουν 

εκδοθεί έκτακτα μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας, κατ' εφαρμογή κανονιστικής πράξης 

και για τους οριζόμενους, σχετικά με τον κορωνοϊό, λόγους 

β) Συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας στις οποίες ο μισθωτής είναι εργαζόμενος ή 

σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά 

η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19, ανεξαρτήτως του επιδημιολογικού επιπέδου της περιφερειακής ενότητας στην οποία 

εδρεύει ή έχει υποκατάστημα η επιχείρηση. 

γ) Συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου - 

εξαρτώμενου μέλους που φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου 

μόνιμης κατοικίας του εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση 

ανεξαρτήτως του επιδημιολογικού επιπέδου της Π.Ε. στην οποία εδρεύει ή έχει 

υποκατάστημα και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας. 

δ) Ναυτικοί, των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή, καθώς και για τους 

συζύγους ή τα έτερα μέρη συμφώνου συμβίωσης και για όσο χρόνο η σύμβαση 

ναυτολόγησης εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή. 

  

https://www.psf.org.gr/psf-news-6708.htm  

 

Επίσημη έναρξη της εκστρατείας του Υπουργείου Εργασίας Μειώστε την καταπόνηση 

για την πρόληψη των Μυοσκελετικών Παθήσεων (ΜΣΠ) που σχετίζονται με την 

εργασία, με συμμετοχή του Π.Σ.Φ. 

 

Στις 12 Νοεμβρίου 2020, διοργανώθηκε η επίσημη έναρξη της εκστρατείας "Μειώστε την 

καταπόνηση", μέσω της οργάνωσης σχετικής εκδήλωσης ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης που βασίζεται στο βασικό αντικείμενο της διαχείρισης και πρόληψης 

των Μυοσκελετικών Παθήσεων (ΜΣΠ) που σχετίζονται με την εργασία. 

Η εκδήλωση οργανώθηκε από το αρμόδιο τμήμα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και 

Ένταξης στην Εργασία, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ. Πέτρος Λυμπερίδης, ο 

οποίος τόνισε την αποδοχή της πρόσκλησης και  διαβεβαίωσε ότι ο Π.Σ.Φ. θα  συνδράμει 

για την επιτυχία των δράσεων για την εκστρατεία "Μειώστε την καταπόνηση"  για την 

πρόληψη των Μυοσκελετικών Παθήσεων (ΜΣΠ) που σχετίζονται με την εργασία. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6708.htm
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Επίσης τόνισε ότι οι Μυοσκελετικές Παθήσεις (ΜΣΠ) που σχετίζονται με την εργασία, 

αποτελούν μεγάλο τμήμα απασχόλησης στην καθημερινή φυσικοθεραπευτική 

αποκατάσταση. Η αξιολόγηση ενός ασθενούς με ΜΣΠ, πρέπει να γίνεται ατομικά για την 

εύρεση των προβλημάτων που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής του, καθώς είναι ένα 

πολυπαραγοντικό πρόβλημα και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ολιστικά. 

Για να μπορέσει να γίνει ολιστική αντιμετώπιση, δεν αρκεί μόνο η θεραπευτική 

αποκατάσταση της τρέχουσας ΜΣΠ, αλλά πρέπει να αξιολογηθούν επιμέρους παράγοντες 

που έχουν οδηγήσει στην εμφάνιση του προβλήματος. Στα πλαίσια της πρόληψης των 

ΜΣΠ, ο φυσικοθεραπευτής προτείνει τις κατάλληλες παρεμβάσεις αφού πρώτα έχει 

προηγηθεί η αξιολόγηση όλων των παραμέτρων που συντελούν στην εμφάνιση του 

προβλήματος. 

 Η εκστρατεία οργανώνεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την 

Υγεία στην Εργασία (European Agency for Safety and Health at Work, EU-OSHA) -το 

μόνιμο όργανο της ΕΕ στον χώρο της Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας (ΥΑΕ) που έχει 

έδρα το Μπιλμπάο της Ισπανίας-, το Δίκτυο των Εθνικών Εστιακών Πόλων του και τους 

κοινωνικούς εταίρους στον χώρο της ΥΑΕ (οργανώσεις εργοδοτών, οργανώσεις 

εργαζομένων, επιστημονικές και επαγγελματικές ενώσεις, ακαδημαϊκά ιδρύματα και 

ινστιτούτα κ.λπ.). 

Σημειώνεται ότι ο EU-OSHA διατηρεί ένα δίκτυο επαφών σε όλα τα Κράτη-Μέλη –το Δίκτυο 

των Εθνικών Εστιακών Πόλων- που τον εκπροσωπούν σε εθνικό επίπεδο, προαγάγουν την 

αποστολή και τους στόχους του και υλοποιούν το έργο του, σύμφωνα με τα όσα 

προβλέπονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασίας τους. 

Το αρμόδιο τμήμα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία του 

Υπουργείου Εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων, απέστειλε πρόσκληση στον 

Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών για να συνδράμει στις προσπάθειες του 

Υπουργείου. 

Το Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ. απέστειλε επιστολή αποδοχής της πρόσκλησης και διαβεβαίωσε την 

συμμετοχή του και τη συνδρομή για την επιτυχή οργάνωση και προώθηση των δράσεων 

όπως: 

 οργάνωση και υλοποίηση ημερίδων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, 

 οργάνωση και υλοποίηση δράσεων προβολής και επικοινωνίας, 

 αξιοποίηση μέσων προβολής και επικοινωνίας για την σε εθνικό επίπεδο προαγωγή 

των θεμάτων ΥΑΕ, 

 εισηγήσεις σε θεματικές ημερίδες και σεμινάρια που οργανώνονται από το 

Υπουργείο Εργασίας ή άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, 
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 διανομή και διάχυση σε ευρεία κλίμακα έντυπου και ηλεκτρονικού πληροφοριακού 

υλικού, 

 κοινοποίηση και διάχυση καλών πρακτικών, αποτελεσμάτων μελετών και 

πορισμάτων ερευνών, 

 οργάνωση σεμιναρίων εκπαίδευσης εργοδοτών και εργαζομένων, κυρίως από 

επιλεγμένους κλάδους πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 

 συμβουλευτική/τεχνική στήριξη των πολύ μικρών και των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων στη διαχείριση των θεμάτων ΥΑΕ, 

 ανάπτυξη και δωρεάν διάθεση εργαλείων διαχείρισης της ΥΑΕ (όπως πρακτικούς 

οδηγούς, καταλόγους ελέγχου των επαγγελματικών κινδύνων, ψηφιακά εργαλεία 

για την εκτίμηση των κινδύνων κ.α.) από τις πολύ μικρές και τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, 

 οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς και 

μαθητές/σπουδαστές/νέους από την Α΄βάθμια, τη Β΄βάθμια -με έμφαση στην 

επαγγελματική εκπαίδευση (ΕΠΑΛ) και το θεσμό της μαθητείας-, καθώς και την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

 οργάνωση ημερίδων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ΥΑΕ σε φορείς, 

διοικητικά στελέχη και εργαζόμενους από την Αυτοδιοίκηση, 

 δικτύωση και συνέργεια με τα μέλη του Εθνικού Δικτύου Πληροφόρησης για την 

ΥΑΕ καθώς και άλλα υφιστάμενα δίκτυα παροχής πληροφόρησης ή/και 

συμβουλευτικής στήριξης, 

 οργάνωση στοχευμένων εκστρατειών ελέγχου και συμβουλευτικής με επιτόπιες 

επιθεωρήσεις των χώρων εργασίας από τους αρμόδιους επιθεωρητές ΑΥΕ του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ()ΣΕΠΕ),κ.α. 
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Στην εκδήλωση συμμετείχαν ως ομιλητές και μέλη του Π.Σ.Φ., παρουσιάζοντας 

ενδιαφέρουσες πτυχές του θέματος. Η κα Ελένη Ζίγκιρη "Μυοσκελετικές παθήσεις στην 

εργασία  και στρες" και ο Κος Πάνος Tσακλής "Εργονομικοί παράγοντες κινδύνου και 

πρόληψη μυοσκελετικών παθήσεων στην εργασία". 

  

https://www.psf.org.gr/psf-news-6705.htm  

 

Πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος για τους χώρους εργασίας 

 

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS–CoV-2 (COVID-19) 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Στόχος: 

 

Η σωστή εφαρμογή των οδηγιών, που ακολουθούν έχει ως στόχο: 

 

 Την ελαχιστοποίηση της μετάδοσης σε εργαζόμενους 

 Την αντιμετώπιση των ύποπτων ή και επιβεβαιωμένων περιστατικών COVID-19 που 

δεν χρήζουν περαιτέρω νοσηλείας. 

 Τον περιορισμό της διασποράς της νόσου στην κοινότητα 

  

Σχεδιασμός διαχείρισης και ορισμός υπευθύνου 

Κάθε οργανική μονάδα δημόσιων υπηρεσιών πρέπει να: 

 

 διαθέτει ένα συγκεκριμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες του επαγγελματικού 

χώρου σχέδιο δράσης για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού στους 

χώρους λειτουργίας του. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6705.htm
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 Να ορίσει έναν συντονιστή διαχείρισης COVID-19 της οργανικής μονάδας 

 

Στο σχέδιο δράσης εντοπίζονται σημεία ή θέσεις/είδος εργασίας με υψηλό κίνδυνο έκθεσης 

στον ιό και καθορίζονται ανάλογα τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται για την 

εξάλειψη ή τη μείωση της πιθανότητας μόλυνσης των εργαζομένων και του κοινού. 

 

Με σκοπό την επιτυχή εφαρμογή των μέτρων για την πρόληψη μετάδοσης του κορωνοϊού 

στους χώρους εργασίας είναι απαραίτητο να ορισθεί από την διοίκηση τουλάχιστον ένας 

συντονιστής διαχείρισης COVID-19 και ο αναπληρωτής του οι οποίοι μεριμνούν: 

 

 για την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης εισόδου και μετάδοσης του κορωνοϊού 

ανάμεσα στους εργαζόμενους, 

 για τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19 σε εργαζόμενους της 

οργανικής μονάδας και 

 για την άμεση ανταπόκριση σε κάθε θέμα που θα ανακύπτει και τη σωστή τήρηση 

των μέτρων, την ενημέρωση του προσωπικού και την εξασφάλιση ενός ασφαλούς 

χώρου εργασίας για τους υπαλλήλους και το κοινό. 

  

Διαχείριση περιστατικού που εμφανίζει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 
Ορισμοί «κρούσματος COVID-19» και «επαφών» κρούσματος COVID-19 
Κλινικά κριτήρια 
 

Ασθενής με ένα τουλάχιστον από τα κατωτέρω συμπτώματα: 

 

 βήχας 

 πυρετός 

 δύσπνοια 

 αιφνίδια εκδήλωση ανοσμίας, αγευσίας ή δυσγευσίας 

 επιπρόσθετα λιγότερο ειδικά συμπτώματα περιλαμβάνουν: κεφαλαλγία, 

 ρίγος, μυαλγίες, καταβολή, έμετο και διάρροια. 

  

Επιδημιολογικά κριτήρια 

 

 στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 εντός 14 ημερών πριν την 

έναρξη συμπτωμάτων. 

  

Ταξινόμηση κρουσμάτων 

Ύποπτο κρούσμα: Ασθενής που πληροί τα κλινικά κριτήρια 

Πιθανό κρούσμα: Ασθενής που πληροί τα κλινικά κριτήρια και ένα επιδημιολογικό κριτήριο 

Επιβεβαιωμένο κρούσμα: Άτομο που πληροί τα εργαστηριακά κριτήρια. 
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Ως «επαφή» κρούσματος λοίμωξης COVID-19 ορίζεται άτομο που είχε ιστορικό επαφής με 

επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 εντός χρονικού διαστήματος που κυμαίνεται από 48 

ώρες πριν την έναρξη συμπτωμάτων του κρούσματος έως και 10 ημέρες μετά την έναρξη 

των συμπτωμάτων του κρούσματος. 

 

Ανάλογα με το επίπεδο της έκθεσης, οι επαφές του κρούσματος κατηγοριοποιούνται σε: 

 

 Α. Στενές επαφές (έκθεση υψηλού κινδύνου). 

 

 Ως στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης COVID-19 ορίζεται: 

 

 άτομο που είχε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με COVID-19 σε απόσταση 

< 1,5 μέτρου και για ≥ 15 λεπτά και χωρίς χρήση μάσκας και από τους δύο. 

 άτομο που είχε άμεση σωματική επαφή με ασθενή με COVID-19 χωρίς εφαρμογή 

μέτρων προφύλαξης. 

 άτομο με επαφή με μολυσματικές εκκρίσεις ασθενή με COVID-19 χωρίς εφαρμογή 

μέτρων προφύλαξης. 

 άτομο που παρέμεινε σε κλειστό χώρο (π.χ. αίθουσα συσκέψεων, χώρο αναμονής 

κλπ.) με ασθενή με COVID-19 για περισσότερο από 15 λεπτά και χωρίς χρήση μάσκας 

και από τους δύο. 

 άτομο που παρείχε άμεση φροντίδα σε ασθενή με COVID-19 χωρίς λήψη ή επί 

αστοχίας των ενδεδειγμένων μέτρων ατομικής προστασίας. 

  

Β. Επαφές (έκθεση χαμηλού κινδύνου). 

 

 Ως επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος χαμηλού κινδύνου COVID-19 ορίζεται: 

 

 άτομο που είχε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με COVID-19 εντός 1,5 

μέτρου και για < 15 λεπτά. 

 άτομο που παρέμεινε σε κλειστό χώρο με ασθενή με COVID-19 για < 15 λεπτά. 

 άτομο που παρείχε άμεση φροντίδα σε ασθενή με COVID-19 με λήψη των 

ενδεδειγμένων μέτρων ατομικής προστασίας. 

 Μεγαλύτερη διάρκεια επαφής συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης. Σε κάθε 

περίπτωση, οι αρχές δημόσιας υγείας μπορούν με βάση την εκτίμηση κινδύνου, να 

εξετάσουν το ενδεχόμενο διεύρυνσης και παρακολούθησης των επαφών, έτσι ώστε 

αυτή να περιλάβει και άτομα που είχαν μικρότερη διάρκεια επαφής με τον ασθενή 

με COVID-19. 

 

Διαχείριση υπόπτου κρούσματος. 

 

⇒ Εάν ένας εργαζόμενος εμφανίσει έστω και ήπια συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη 
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COVID-19 εκτός του χώρου της οργανικής μονάδας, παραμένει στο σπίτι και ειδοποιεί τον 

ορισμένο συντονιστή COVID-19 για τις περαιτέρω ενέργειες. 

 

⇒ Εάν ένας εργαζόμενος εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID19 εντός της 

οργανικής μονάδας ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα: 

 

Ενημερώνει τον άμεσο προϊστάμενο του και τον συντονιστή διαχείρισης COVID-19, φοράει 

μάσκα, αποχωρεί από τον χώρο εργασίας και παραμένει στο σπίτι του για ανάρρωση ή 

καλείται το ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στον εγγύτερο υγειονομικό σχηματισμό. 

Ο συντονιστής διαχείρισης COVID-19 ενημερώνει τον ΕΟΔΥ για, επιδημιολογική 

διερεύνηση και ιχνηλάτηση όλων των πιθανών επαφών του κρούσματος (προσωπικού και 

επισκεπτών κ.λπ.). 

Μετά την αποχώρηση του ύποπτου κρούσματος από τον οργανισμό, ακολουθείται επιμελής 

καθαρισμός, εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες του χώρου όπου κινήθηκε ο 

εργαζόμενος με χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας 

Ιατρική αξιολόγηση (από εφημερεύον Νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας ή από ιδιώτη θεράποντα 

ιατρό) αν θα πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα μοριακό διαγνωστικό τεστ. 

Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο εργαζόμενος παραμένει σε απομόνωση κατ’ οίκον 

(εφόσον η κατάστασή του δεν απαιτεί νοσηλεία), σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, σύμφωνα 

με τον ακόλουθο σύνδεσμο (https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-

frontidaypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/) ενώ η οργανική μονάδα συνεχίζει κανονικά τη 

λειτουργία της. 

Ο συντονιστής διαχείρισης COVID-19 της οργανικής μονάδας σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ 

κάνει εκτίμηση κινδύνου και αποφασίζει τα επιδημιολογικά μέτρα πρόληψης της 

διασποράς, όπως: 

 

Προσωρινή αναστολή εισόδου ατόμων στον στενό χώρο εργασίας του υπόπτου 

κρούσματος για ένα 24ωρο. Ακολουθεί πολύ καλός αερισμός και σχολαστικός καθαρισμός 

του χώρου και απολύμανση των επιφανειών του χώρου του εργαζομένου με τη χρήση 

κατάλληλων μέσων προστασίας και ο χώρος επαναχρησιμοποιείται κανονικά 

(https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosiasygieinhs/metra-prolhpshs-

enanti-koronoioy-sars-cov-2/7023-metrakatharismoy-kai-apolymanshs-se-xwroys-kai-

epifaneies) 

Επιμελής καθαρισμός των χώρων που κινήθηκε ο εργαζόμενος (ανελκυστήρες, σκάλες, 

διαδρόμους κλπ) 

  

Γενικά η παραμονή του ύποπτου περιστατικού στο χώρο εργασίας θα πρέπει να είναι 

περιορισμένη, έτσι ώστε να αποφεύγονται η άσκοπη παραμονή του στο χώρο και οι 

πολλαπλές επαφές, που εγκυμονούν κινδύνους πιθανής διασποράς του ιού. 

 

 Αν το μοριακό τεστ για SARS-CoV-2 είναι θετικό: 
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Ο εργαζόμενος ενημερώνει άμεσα τον συντονιστή διαχείρισης COVID-19 της οργανικής 

μονάδας και ακολουθεί ιχνηλάτηση των επαφών που είχε στην επιχείρηση, σε συνεργασία 

με τον ΕΟΔΥ (τηλ. 1135) και την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας: 

(https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/covid-19- diaxeirisi-epafon.pdf). 

 

Χρόνος επιστροφής στην εργασία: 

 

Ο εργαζόμενος με θετικό μοριακό τεστ μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του μετά την 

παρέλευση τουλάχιστον 10ημέρου από την έναρξη των συμπτωμάτων ΚΑΙ την πάροδο 24 

ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και ύφεση 

των συμπτωμάτων του. Για την επάνοδο των επιβεβαιωμένων περιστατικών δεν απαιτείται 

η διενέργεια νέου τεστ. 

Οι επαφές υψηλού κινδύνου του επιβεβαιωμένου κρούσματος θα απομακρυνθούν από τον 

χώρο εργασίας τους και να τεθούν σε καραντίνα για 14 ημέρες. https://eody.gov.gr/odigies-

gia-apomonosi-epafon-sto-spiti/ 

Εάν κατά τη διάρκεια της 14ήμερης καραντίνας, ασυμπτωματικό άτομο που έχει θεωρηθεί 

στενή επαφή, κάνει με δική του πρωτοβουλία ή για εξατομικευμένους λόγους 

εργαστηριακό έλεγχο, τότε: 

 

Εάν το μοριακό τεστ είναι θετικό: παραμένει σε κατ’ οίκον απομόνωση για 10 ημέρες από 

την ημέρα διενέργειας του τεστ (εφόσον παραμένει ασυμπτωματικό). 

Εάν το μοριακό τεστ είναι αρνητικό: παραμένει σε καραντίνα έως την ολοκλήρωση του 

14ημέρου. 

Όσον αφορά στις επαφές χαμηλού κινδύνου αυτές συνεχίζουν την εργασία τους με οδηγίες 

για αυτοπαρακολούθηση της υγείας τους για 14 ημέρες https://eody.gov.gr/odigies-gia-

apomonosi-epafon-sto-spiti/  

 

Αν το μοριακό τεστ SARS-CoV-2 είναι αρνητικό: 

 

Ο εργαζόμενος μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του μετά την πάροδο τουλάχιστον 24 

ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την 

ύφεση των συμπτωμάτων του. 

  

Πηγές: https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/ 

 

 

Σχετικά αρχεία 

 Πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος για τους χώρους εργασίας 

 ΕΟΔΥ- Λήξη καραντίνας απομόνωσης 
 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6700.htm  

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/10112020_151220_1bfd.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/10112020_151238_6581.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6700.htm
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Τακτική Γενική Συνέλευση Π.Σ.Φ. (03-04.10.2020) 

  

Πραγματοποιήθηκε η τακτική Γενική Συνέλευση του Π.Σ.Φ. (διαδικτυακά) στις 3 και 4 

Οκτωβρίου 2020 

Στις 3 και 4 Οκτωβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η τακτική Γενική Συνέλευση των 

Αντιπροσώπων (Γ.Σ.Α.), με τη φυσική παρουσία Προεδρείου και εισηγητών στα γραφεία 

του Π.Σ.Φ και τη διαδικτυακή παρουσία των Αντιπροσώπων. 

Το Προεδρείο αποτελούσαν οι: Παπαχρήστου Ευαγγελία, Ασμάνης Ευστράτιος και Καρύτης 

Νίκος. 

Εκτός από τον Διοικητικό και Οικονομικό απολογισμό το σώμα απασχόλησαν και τα 

παρακάτω θέματα: 

1. Αντιμετώπιση της ανεργίας του κλάδου 

2. Ινστιτούτο επαγγελματικών θεμάτων 

3. Εκλογές του Π.Σ.Φ. 2021 

4. Εκπαιδευτικά Ζητήματα (Κολλέγια: Νέα Δεδομένα/Εξελίξεις, Εξομοίωση πτυχίων ΤΕ 

και ΠΕ κατηγορίας). 

 Επίσης από τους αντιπροσώπους τέθηκαν διάφορα ζητήματα όπως: ειδική αγωγή και 

ΕΟΠΥΥ,  η ενίσχυση των πλημμυροπαθών στην Καρδίτσα, η εξέλιξη με τις απαράδεκτες 

διεκδικήσεις από τους γυμναστές, ένταξη στα ΒΑΕ και ανθυγιεινό επίδομα, αντιποίηση 

επαγγέλματος κ.ά. 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Νομικός Σύμβουλος Κος Αλέξης Παραράς, ο οποίος 

ενημέρωσε το σώμα για τις δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση των κολλεγίων και για άλλα 

νομικά ζητήματα (όπως ασφαλιστικό, ινστιτούτο, ειδική αγωγή, αντιποίηση κ.λπ.). 

Εγκρίθηκε ο Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός . 

Αποφασίσθηκε να συσταθεί από το ΚΔΣ του Π.Σ.Φ. 7μελής Επιτροπή για το θέμα 

αντιμετώπισης της ανεργίας, με εκπροσώπηση σε αυτήν 2 άνεργων φυσικοθεραπευτών και 

την λειτουργία εφαρμογής στην ιστοσελίδα του Π.Σ.Φ. για την κοινοποίηση των προτάσεων 

που αποφασίστηκαν και την κατάθεση επιπλέον προτάσεων από τα μέλη διαδικτυακά. 
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Σχετικά αρχεία 

 Έκθεση Πεπραγμένων 2019 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6698.htm  

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/08112020_120700_2e55.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6698.htm
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Διαδικτυακή συνάντηση με τον Διοικητή του ΟΑΕΔ 

 

 Πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή συνάντηση με τον Διοικητή του ΟΑΕΔ, κο Σπύρο 

Πρωτοψάλτη μετά από αίτημα του Π.Σ.Φ. 

Τον Π.Σ.Φ. εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ., κ. Πέτρος Λυμπερίδης και ο Β΄ 

Αντιπρόεδρος, κ. Γιάννης Μαρμαράς. 

Τέθηκαν τα παρακάτω ζητήματα: 

1. Υλοποίηση προγραμμάτων ΛΑΕΚ από τον Π.Σ.Φ. (προβλήματα με την απόφαση 

υποχρέωσης καταβολής τους αμοιβής των ΚΕΚ από τους εργοδοτικούς φορείς, 

υλοποίηση των προγραμμάτων με τηλεκατάρτιση. Ο Διοικητής του ΟΑΕΔ ανέφερε 

ότι η συγκεκριμένη πρακτική καταβολής τους αμοιβής των ΚΕΚ εκ των προτέρων, 

είναι επιβεβλημένη λόγω τους γνωμοδότησης τους Νομικής υπηρεσίας του ΟΑΕΔ. 

Τους ανέφερε ότι τους στόχους του Οργανισμού είναι να υλοποιηθούν προγράμματα 

ΛΑΕΚ. 

2. Προγράμματα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας για νέους επιστήμονες (επιδότηση για 

την ίδρυση εργαστηρίων φυσικοθεραπείας). Ο Διοικητής του ΟΑΕΔ ανέφερε ότι 

τέτοιου είδους προγράμματα θα υλοποιηθούν μέσα στο 2021. 

3. Προγράμματα απασχόλησης νέων πτυχιούχων φυσικοθεραπευτών, με μεγαλύτερη 

ποσόστωση τους αποφοίτους των Πανεπιστημίων τους χώρας (κατηγορίας ΠΕ 

Φυσικοθεραπευτών). 

4. Συνεργασία του Π.Σ.Φ. με τα κατά τόπους ΚΕΚ του ΟΑΕΔ, για τη δημιουργία 

προγραμμάτων επιμόρφωσης των φυσικοθεραπευτών (αίτημα υπογραφής 

σχετικού πρωτοκόλλου και τη δημιουργία επιτροπής για να διαμορφωθούν 

προγράμματα). 

5. Η μαθητεία των σπουδαστών «Βοηθών Φυσικοθεραπείας», θα πρέπει να 

διενεργείται μόνο τους νόμιμες δομές με τη σχετική άδεια (εργαστήρια 

φυσικοθεραπείας, δημόσια νοσοκομεία και δομές, ιδιωτικές κλινικές και ΚΑΑ, 

εφόσον βέβαια διαθέτουν οργανωμένο εργαστήριο φυσικοθεραπείας). Η μαθητεία 

θα πρέπει να γίνεται πάντα με την επίβλεψη Επόπτη Φυσικοθεραπευτή, μέλους του 

ΠΣΦ και σύμφωνα με τα καθήκοντα που αναφέρει η κείμενη νομοθεσία. Σκοπός 

είναι τόσο η προστασία τόσο του ΟΑΕΔ, όσο και των ασκούμενων και τους δημόσιας 

υγείας, από θέματα αντιποίησης και εργατικής εκμετάλλευσης. 

6. Οι διδάσκοντες μαθήματα φυσικοθεραπείας στις ΕΠΑ.Σ. και στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ να 

φέρουν ως προαπαιτούμενο προσόν διορισμού, τη βεβαίωση εγγραφής στον Π.Σ.Φ. 

Οι προκηρύξεις του ΟΑΕΔ θα πρέπει να έρχονται εις γνώση του Π.Σ.Φ. έγκαιρα, με 
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τη λειτουργία μια ηλεκτρονικής διασύνδεσης, για να επιτυγχάνεται με την αρωγή 

του Π.Σ.Φ. η ανεύρεση διδασκόντων φυσικοθεραπευτών. 

7. Περιγραφή στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ επαγγελμάτων που δεν υφίστανται και που 

παραπλανούν τους πολίτες ότι εκτελούν πράξεις που αποτελούν επαγγελματικό 

δικαίωμα φυσικοθεραπευτών. Ο Διοικητής του ΟΑΕΔ ανέφερε ότι η συγκεκριμένη 

αναφορά στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ έχει αποσυρθεί. 

Για τα θέματα που τέθηκαν, ορίστηκε υπεύθυνη διευθύντρια του ΟΑΕΔ, εκ μέρους του 

Διοικητή για να προωθηθεί η επίλυσή τους. 

 

 https://www.psf.org.gr/psf-news-6697.htm  

 

 

Συστάσεις για την ασφαλή παροχή υπηρεσιών Φυσικοθεραπείας 

  

   

Οι υπηρεσίες Φυσικοθεραπείας, ως εκ του 

νόμου, της φύσεως και του σκοπού τους, 

εντάσσονται στις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας και συνεχίζουν να 

παρέχονται με ασφάλεια, εφόσον τηρούνται 

οι σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ για τη λήψη 

όλων των αναγκαίων μέτρων στους χώρους 

παροχής υπηρεσιών υγείας.  (Οδηγίες για 

επαγγελματίες υγείας και χώρους παροχής 

υπηρεσιών υγείας  https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/). 

Επισημαίνουμε πως τα μέτρα  προστασίας πρέπει να τηρηθούν σχολαστικά, καθώς οι 

υπηρεσίες που παρέχονται αφορούν άτομα που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με  

συν-νοσηρότητες όπως είναι οι καρδιοαναπνευστικές και οι νευρολογικές παθήσεις. 

Τα μέτρα εξειδικεύονται ανάλογα με τη βαρύτητα και την ιδιαιτερότητα των αναγκών κάθε 

ατόμου όπως συνθήκες διαβίωσης, ευαλωτότητα  άλλων μελών της οικογένειας, ικανότητα 

αντίληψης και εφαρμογής οδηγιών. 

Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Α1. Περιορισμός εισαγωγής του ιού 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6697.htm
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 Μείωση στο ελάχιστο δυνατό του αριθμού των ατόμων που εισέρχονται (π.χ. 

μεταφορείς υλικών) στα Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας. 

 Τήρηση καθημερινού παρουσιολογίου προσωπικού και ασθενών για τη διευκόλυνση 

της ιχνηλάτησης επαφών, αν διαγνωσθεί κρούσμα λοίμωξης COVID-19. 

 Εμφανής ανάρτηση τόσο στην είσοδο όσο και σε άλλα σημεία οδηγιών σχετικά με: 

α. Την υγιεινή των χεριών/Αναπνευστική υγιεινή 

β. Τη συμπτωματολογία της λοίμωξης COVID-19 (πυρετός, βήχας, φαρυγγίτιδα, 

ρινική καταρροή, διάρροιες, ανοσμία, θωρακικό άλγος και δύσπνοια) 

γ. Τη μέγιστη χωρητικότητα των χώρων ώστε να τηρούνται οι ασφαλείς 

αποστάσεις (αναλογία ατόμων ανά αίθουσα - 1 ασθενής/ανά αίθουσα θεραπείας) 

 Εξασφάλιση επάρκειας εξοπλισμού ατομικής προστασίας (απλές μάσκες, γάντια) και 

υγειονομικού υλικού, όπως αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα εγκεκριμένο από τον 

ΕΟΦ, σε δοχεία με αντλία τοποθετημένα σε καίρια σημεία (είσοδος, χώροι 

αναμονής, διάδρομοι, χώροι εργασίας), χαρτομάντηλα/χειροπετσέτες, υγρό 

σαπούνι. 

 Ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του υγειονομικού υλικού και την εφαρμογή 

των μέτρων ατομικής προστασίας. 

 Απομάκρυνση περιοδικών και ενημερωτικών φυλλαδίων από τους χώρους 

αναμονής. 

 Όλα τα άτομα που εισέρχονται στον χώρο φορούν μάσκα (με κάλυψη μύτης, 

στόματος και πηγουνιού) και τη διατηρούν καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής 

τους. 

 Καθημερινή λήψη ιστορικού, κατά την άφιξη των ασθενών στο εργαστήριο, για 

τυχόν συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 και 

 Θερμομέτρηση, (με θερμόμετρο μέτρησης θερμοκρασίας του σώματος χωρίς 

επαφή) πριν την έναρξη της Φυσικοθεραπείας 

 Το προσωπικό και οι απαραίτητοι συνοδοί παρακολουθούν καθημερινά την υγεία 

τους και σε περίπτωση που εμφανίσουν οι ίδιοι ή μέλος της οικογένειάς τους 

συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 δεν προσέρχονται στο εργαστήριο και 

ενημερώνουν άμεσα τους υπεύθυνους. Σε κάθε περίπτωση συστήνεται η 

επικοινωνία με τον προσωπικό ιατρό 

 Η είσοδος συνοδών απαγορεύεται, με εξαίρεση συνοδούς απαραίτητους για τη 

μετακίνηση του ασθενή (ένας συνοδός ανά περίπτωση). Σύσταση οι συνοδοί να 

απομακρύνονται από τον χώρο 

 Οι συνοδοί εφόσον προσέρχονται στον χώρο και κατά την παραμονή τους φορούν 

απαραίτητα μάσκα 

 Σύσταση για προσέλευση  στον χώρο με  ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ 

 Η προσέλευση είναι σταδιακή (όχι ταυτόχρονα ραντεβού) 

 Οι ασθενείς πρέπει να προσέρχονται στα ραντεβού τους την προκαθορισμένη ώρα. 

Για να αποκλειστεί ο συγχρωτισμός, συνιστάται να έχουν ενημερωθεί ότι θα πρέπει 

να παραμένουν στον προαύλιο χώρο ή στο αυτοκίνητό τους σε σημείο που υπάρχει 
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σήμα κινητής τηλεφωνίας για να ειδοποιηθούν να προσέλθουν μετά την αποχώρηση 

του προηγούμενου ασθενούς 

 Η τήρηση της φυσικής απόστασης των 2 μέτρων, από οποιονδήποτε εισέρχεται στον 

χώρο, η εφαρμογή της υγιεινής των χεριών και η χρήση των απαραίτητων μέτρων 

ατομικής προστασίας είναι κρίσιμης σημασίας και πρέπει συνεχώς να επισημαίνεται. 

 Τα μέτρα αφορούν στην προστασία της υγείας των ατόμων τόσο κατά τη 

δραστηριότητά τους μέσα στο εργαστήριο φυσικοθεραπείας όσο και εκτός (π.χ. 

μετακινήσεις των εργαζομένων προς και από το εργαστήριο) 

 Απαγορεύεται η προσέλευση εθελοντών και βοηθητικού ή συμβουλευτικού 

προσωπικού, εκτός κι αν πρόκειται για την αντιμετώπιση επείγουσας κατάσταση ή 

για υγειονομικούς λόγους 

 Γενικές συστάσεις για την καθαριότητα και απολύμανση βάσει των σχετικών 

οδηγιών για τον καθαρισμό και την απολύμανση του περιβάλλοντος Υγείας του 

ΕΟΔΥ: https://eody.gov.gr/odigies-gia-ton-katharismo-perivallontos-choron-parochis-

ypiresion-ygeias-poy-echoyn-ektethei-ston-io-sars-cov-2/ 

 Τήρηση των οδηγιών του Υπουργείου Υγείας για τη χρήση κλιματισμού: Η 

λειτουργία των κλιματιστικών μονάδων θα πρέπει να είναι παράλληλη με τον 

συνεχή ή τουλάχιστο συστηματικό φυσικό αερισμό του χώρου (ανοιχτά παράθυρα 

ή/και εξωτερικές θύρες) (Επικαιροποίηση της Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 26335/23-04-2020 

Εγκυκλίου - Διευκρινίσεις για τη χρήση κλιματισμού κατά τη θερινή περίοδο στο 

https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-

prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7429-epikairopoihsh-ths-d1-d-gp-oik-26335-

23-04-2020-egkyklioy-dieykriniseis-gia-th-xrhsh-klimatismoy-kata-th-therinh-periodo 

Α2. Προστασία προσωπικού και ασθενών 

 Συχνή υγιεινή χεριών με εξασφάλιση αλκοολούχων αντισηπτικών διαλυμάτων σε 

δοχεία με αντλία, εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), 

τοποθετημένα σε καίρια σημεία 

 Εφαρμογή φυσικών εμποδίων για περιορισμό επαφής του διοικητικού προσωπικού 

(εφόσον υπάρχει), με τους ασθενείς κατά την εξυπηρέτηση και άλλες εργασίες 

διοικητικής φύσεως 

 Εκπαίδευση του προσωπικού στην: 

 εφαρμογή της υγιεινής των χεριών 

 εφαρμογή της αναπνευστικής υγιεινής 

 χρήση ερωτηματολογίου σχετικά με τα συμπτώματα της COVID-19  λοίμωξης 

 εφαρμογή και αφαίρεση του ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού 

Α3. Διαχείριση ύποπτου κρούσματος 

 Διαμόρφωση προκαθορισμένου χώρου για την απομόνωση/ αξιολόγηση ύποπτου 

για COVID-19 λοίμωξη κρούσματος με: 
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 φυσικό αερισμό (όπου είναι εφικτό) 

 τουαλέτα (όπου είναι εφικτό) 

 νιπτήρα (όπου είναι εφικτό) 

 σαπούνι 

 χειροπετσέτες /χαρτομάντιλα 

 ποδοκίνητο κλειστό κάδο απορριμμάτων 

 αλκοολούχο αντισηπτικό 

 χειρουργικές μάσκες 

 γάντια μιας χρήσης 

Εάν αναφερθούν συμπτώματα συμβατά με COVID-19 λοίμωξη στο προσωπικό ή στους 

ωφελούμενους των υπηρεσιών, συστήνεται η άμεση χορήγηση χειρουργικής μάσκας, η 

μεταφορά στον προκαθορισμένο χώρο απομόνωσης και η άμεση επικοινωνία με τον ΕΟΔΥ. 

Β. Φυσικοθεραπεία 

Ο φυσικοθεραπευτής θα πρέπει να εφαρμόζει τον ατομικό εξοπλισμό προστασίας 

(χειρουργική μάσκα, γάντια, ποδιά μιας χρήσης, προσωπίδα με έμφαση σε περιπτώσεις που 

ο ασθενής  δεν μπορεί να φορέσει μάσκα) κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. 

Αφού ολοκληρωθεί η συνεδρία, ακολουθεί η απολύμανση της εξεταστικής κλίνης και των 

μηχανημάτων ή μέσων θεραπείας και στη συνέχεια αφαιρείται ατομικός εξοπλισμός 

προστασίας, πριν την επαφή με άλλο άτομο. 

 Ακολουθεί υγιεινή των χεριών.  

Πριν την έναρξη νέας συνεδρίας εφαρμογή νέου εξοπλισμού ατομικής προστασίας. 

Η μάσκα θα απορρίπτεται όταν υγρανθεί ή είναι εμφανώς ρυπαρή. 

Θα πρέπει να  υπάρχει το χρονικό περιθώριο 15 λεπτών μετά την παροχή της υπηρεσίας, 

προκειμένου να αεριστεί και να απολυμανθεί ο χώρος και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα 

από τον θεραπευτή (αλλαγή γαντιών, μάσκας κ.λπ.) 

Για ασθενείς που δεν μπορούν να φορέσουν μάσκα, ισχυρή σύσταση για τους θεραπευτές 

να φορούν μάσκα και ασπίδα προσώπου 

Ο αερισμός και ο καθαρισμός/ απολύμανση του χώρου μετά την ολοκλήρωση κάθε 

φυσιοθεραπευτικής συνεδρίας θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ 

Θα πρέπει να προσδιοριστεί  ο μέγιστος αριθμός ασθενών ώστε να τηρούνται οι ασφαλείς 

αποστάσεις (αναλογία ατόμων ανά αίθουσα - 1 ασθενής/ανά αίθουσα θεραπείας) 
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 Θα πρέπει να εξεταστεί η 

δυνατότητα χρήσης εφαρμογών 

τηλεματικής όπου είναι εφικτό 

Θα πρέπει να καταργηθούν τα 

ομαδικά προγράμματα θεραπείας και 

να πραγματοποιούνται μόνο 

ατομικές θεραπείες 

Οι παραπάνω συστάσεις αφορούν 

και τις υπηρεσίες φυσικοθεραπείας 

που παρέχονται από τους 

φυσικοθεραπευτές, σε ασθενείς 

κατ΄οίκον. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 

να βρείτε στους παρακάτω 

συνδέσμους: 

 

 

 

 

 

Σχετικά αρχεία 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/20082020_110107_a577.mp4 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/20082020_105927_9113.pdf 

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

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

https://psf.org.gr/psf-news-6363.htm 

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

 

https://psf.org.gr/psf-news-6689.htm  

 

  

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Strength and Conditioning for Sports Physiotherapists, 

ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

  

 Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει νέο πρόγραμμα επιμόρφωσης 

«Strength and Conditioning for Sports Physiotherapists». Ο πρώτος κύκλος του 

Προγράμματος επιμόρφωσης θα ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο 2021. 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/20082020_110107_a577.mp4
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/20082020_105927_9113.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6393.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6367.htm
https://psf.org.gr/psf-news-6363.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6350.htm
https://psf.org.gr/psf-news-6689.htm
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To πρόγραμμα θα απευθύνεται σε αποφοίτους Τμημάτων Φυσικοθεραπείας Ελληνικών 

Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αποφοίτους ομοταγών Τμημάτων 

Φυσικοθεραπείας Αλλοδαπής με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών (ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και 

τελειόφοιτους φοιτητές Τμημάτων Φυσικοθεραπείας Ελληνικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης. 

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 1 μήνα και περιλαμβάνει 3 εξ αποστάσεως ενότητες καθώς και 

2 δια ζώσης ενότητες με πρακτική άσκηση (συνολικά 16 ώρες, 30 κι 31 Ιανουαρίου 2021 στο 

Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Λαμία). Το πρόγραμμα 

επιμόρφωσης  παρέχει στον καταρτιζόμενο  θεωρητική γνώση και  πρακτική εξάσκηση 

σχετικά με την εφαρμογή θεραπευτικής άσκησης για επανάκτηση της νευρομυικής 

απόδοσης και καρδιαναπνευστικής αντοχής μετά από αξιολόγηση, με στόχο την πρόληψη 

και αποκατάσταση μυοσκελετικών τραυματισμών ή συνδρόμων υπέρχρησης σε αθλητές ή 

αθλούμενους. 

Για τους επαγγελματίες Φυσικοθεραπευτές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 

πιστοποίησης του Αθλητικού Φυσικοθεραπευτή του Πανελλήνιου Συλλόγου 

Φυσικοθεραπευτών, το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Strength and Conditioning for Sports 

Physiotherapists» θα προσφέρεται με έκπτωση 40%.  Οι αιτήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει και θα 

ολοκληρωθούν στις 30/11/2020. 

Περισσότερες πληροφορίες και ο οδηγός του προγράμματος στην διεύθυνση 

http://learning.uth.gr/?p=6602. 

Σχετικά αρχεία 

 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Strength and Conditioning for Sports Physiotherapists 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/02112020_144759_8162.pdf 

 

https://psf.org.gr/psf-news-6687.htm  

 

Εξαγγελία νέων μέτρων από το Υπουργείο Οικονομικών για την ενίσχυση επιχειρήσεων 

και εργαζομένων λόγω covid-19 

   

Ανακοινώθηκαν νέα μέτρα από το Υπουργείο Οικονομικών για την ενίσχυση επιχειρήσεων 
και εργαζομένων λόγω covid-19. 
 
Οι συνάδελφοι πρέπει να ενημερωθούν από τους φοροτεχνικούς με τους οποίους 
συνεργάζονται για τη δυνατότητα που δίνεται σύμφωνα με τα νέα μέτρα, καθώς ο ΚΑΔ των 
φυσικοθεραπευτών περιλαμβάνεται στους πληττόμενους (8690…………). 
 
Τα μέτρα 1, 4, 5, 8 και 9 αφορούν επιχειρήσεις που έχουν σχέση με την παροχή 
φυσικοθεραπείας, ατομικές επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα και εργαζόμενους σε αυτές. 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/02112020_144759_8162.pdf
https://psf.org.gr/psf-news-6687.htm
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Τα μέτρα έχουν ως εξής: 
 
1ον. Οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων - εργοδοτών, ανά την επικράτεια, που πλήττονται 
σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, δύνανται να τεθούν σε προσωρινή 
αναστολή σύμβασης εργασίας. 
 
Συνεπώς, είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, αναλογικά με το διάστημα που 
τίθενται σε αναστολή, υπολογιζόμενης επί ποσού 534 ευρώ μηνιαίως. 
 
Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό 
αναλογικά και οι πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, υπολογιζόμενες επί του ονομαστικού 
μισθού. 
 
Για τις επιχειρήσεις που κλείνουν με εντολή δημόσιας αρχής, αναστέλλεται υποχρεωτικά η 
σύμβαση εργασίας των εργαζομένων. Για όσο διάστημα ισχύει η αναστολή, οι απολύσεις 
είναι άκυρες. 
 
Οι επιχειρήσεις, για ισόχρονο διάστημα μετά την άρση της αναστολής, υποχρεούνται να 
διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων. 
 
2ον. Για τις επιχειρήσεις που αναστέλλεται η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής, 
παρέχεται δυνατότητα αναστολής καταβολής του ΦΠΑ πληρωτέου τον μήνα Νοέμβριο, 
μέχρι τις 30 Απριλίου 2021. 
 
Η εν λόγω οφειλή θα αποπληρωθεί σε 12 δόσεις με μηδενικό επιτόκιο ή 24 δόσεις με 
επιτόκιο 2,5%, από τον Μάιο του 2021 και έπειτα. 
 
3ον. Για τις επιχειρήσεις που αναστέλλεται η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής, 
δίνεται η δυνατότητα αναστολής πληρωμής των δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών και 
ασφαλιστικών οφειλών, πληρωτέων τον μήνα Νοέμβριο. 
 
Η αποπληρωμή τους μετατίθεται σε αντίστοιχες δόσεις, στο τέλος τις ισχύουσας ρύθμισης. 
 
4ον. Για τους εργαζόμενους που η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή ανά την 
επικράτεια, δίνεται η δυνατότητα αναστολής πληρωμής των δόσεων ρυθμισμένων 
φορολογικών οφειλών που είναι πληρωτέες τον μήνα Νοέμβριο, και η αποπληρωμή τους 
μετατίθεται σε αντίστοιχες δόσεις, στο τέλος τις ισχύουσας ρύθμισης. 
 
5ον. Συνεχίζεται η αναστολή πληρωμής δόσεων τραπεζικών δανείων, με βάση τη 
διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, σε συνεννόηση με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, έως το 
τέλος του έτους. 
 
6ον. Επεκτείνονται όλα τα επιδόματα ανεργίας που έληξαν και λήγουν τους μήνες 
Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο, κατά δύο μήνες. 
 
7ον. Επεκτείνεται η υποχρεωτική τηλεργασία ανά την επικράτεια σε τουλάχιστον 50% του 
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προσωπικού, σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, με εξαίρεση τις δραστηριότητες στις οποίες 
υπάρχει αντικειμενική αδυναμία τηλεργασίας. 
 
Επεκτείνεται το μέτρο της υποχρεωτικής εφαρμογής ευελιξίας προσέλευσης και 
αποχώρησης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στην εργασία τους, με αντίστοιχη 
προσαρμογή του ωραρίου τους για τις περιοχές αυξημένου κινδύνου. 
 
8ον. Οι επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε Περιφερειακή Ενότητα που εντάσσεται στο επίπεδο 
«Αυξημένου Κινδύνου» - (ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ https://covid19.gov.gr/covid-map/)  για 
τουλάχιστον 14 ημέρες εντός του μηνός και πλήττονται σημαντικά σύμφωνα με τη 
διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, δικαιούνται υποχρεωτική μείωση ενοικίου κατά 40% στα 
επαγγελματικά τους ακίνητα. 
 
Το ίδιο ισχύει και για την κύρια κατοικία των εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή 
σύμβασης εργασίας, αλλά και για τη φοιτητική κατοικία των τέκνων τους, ανά την 
επικράτεια. 
 
Για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο επίπεδο «Επιτήρησης», ισχύει η προαιρετική 
μείωση ενοικίου, σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ. 
 
Για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές και τους ανωτέρω 
εργαζόμενους, συμψηφίζεται το 1/3 της ζημίας τους με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 
 
9ον. Χορηγείται Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 και Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5. 
 
Η Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 θα χορηγηθεί, ενισχυμένη, τον μήνα Νοέμβριο, με βάση την 
πτώση τζίρου Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου. 
 
Επιπλέον, θα χορηγηθεί 5η Επιστρεπτέα Προκαταβολή τον μήνα Δεκέμβριο, με βάση την 
πτώση τζίρου και του Νοεμβρίου. 
 
Και στις 2 καινούργιες Επιστρεπτέες Προκαταβολές, το 50% της κάθε ενίσχυσης δεν 
επιστρέφεται. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πλέον όλες οι ατομικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως εάν 
απασχολούν εργαζομένους ή έχουν ταμειακή μηχανή, υπό την προϋπόθεση ότι 
παρουσιάζουν μείωση τζίρου 20% και έχουν ελάχιστο τζίρο αναφοράς 300 ευρώ. 
 
Ειδικά οι επιχειρήσεις που έχουν κλείσει ή κλείνουν με κρατική εντολή τον Οκτώβριο και 
μέχρι τις 10 Νοεμβρίου, δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4, 
ανεξαρτήτως πτώσης τζίρου τους, εφόσον έχουν ελάχιστο τζίρο αναφοράς 300 ευρώ. 
 
Επίσης, αποκτούν πλέον δικαίωμα συμμετοχής και οι νέες επιχειρήσεις. 
 
Οι ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους θα λάβουν σταθερό ποσό 1.000 ευρώ στην 
Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 και έως 1.000 ευρώ στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5, 
λαμβάνοντας υπόψη τον μαθηματικό τύπο. 
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Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, ισχύει ο μαθηματικός τύπος, με κατώτατο όριο τα 1.000 
ευρώ. 
 
Ειδικά για τις επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί ή θα ανασταλεί η λειτουργία τους με κρατική 
εντολή τον Οκτώβριο και μέχρι τις 10 Νοεμβρίου, θα λάβουν, στην Επιστρεπτέα 
Προκαταβολή 4, οι μεν ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους σταθερό ποσό 2.000 
ευρώ ανεξαρτήτως μαθηματικού τύπου, για τις δε υπόλοιπες επιχειρήσεις ισχύει ο 
μαθηματικός τύπος, με κατώτατο όριο τα 2.000 ευρώ. 
 

Σχετικά αρχεία 

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΛΙΣΤΑ ΚΑΔ - ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
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Νέα Επιστημονικών Τμημάτων 

Επιστημονικό Τμήμα "Καρδιοαγγειακή και Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία – 

Αποκατάσταση" (Τ.Κ.Α.Φ.Α.) 

 

Διαδικτυακή Hμερίδα «COVID-19 και φυσικοθεραπεία» 

 

Το δεύτερο κύμα της Πανδημίας δοκιμάζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ήδη σε πολλές 

περιοχές της χώρας η κατάσταση κρίνεται "οριακή" για τις Δημόσιες Δομές Υγείας. 

Οι φυσικοθεραπευτές βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και παρέχουν υπηρεσίες στους 

ασθενείς με COVID-19 στον χώρο των ΜΕΘ και των Κλινικών COVID-19. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει τονίσει σε άρθρα του, τη σημαντικότητα της 

φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης τόσο κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, όσο και μετά την 

έξοδο από το Νοσοκομείο. 

Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, 

αφουγκραζόμενο την ανάγκη για ενημέρωση σχετικά με την παροχή φυσικοθεραπείας εν 

μέσω της πανδημίας Covid-19, ιδιαίτερα όσων εργάζονται σε Δημόσιες Υγειονομικές Δομές, 

διοργανώνει ενημερωτική διαδικτυακή ημερίδα με θέμα «Covid-19 και φυσικοθεραπεία» σε 

συνεργασία με το Επιστημονικό Τμήμα Καρδιοαγγειακής και Αναπνευστικής 

Φυσικοθεραπείας – Αποκατάστασης (ΕΤΚΑΦΑ) του Π.Σ.Φ. 

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 18:00. 

Σχετικά αρχεία 

 Κατευθυντήριες οδηγίες 

 Σύνδρομο μετά τη ΜΕΘ 

 ΧΑΠ-Covid 

 Καρδιαγγεικά προβλήματα και φυσική δραστηριότητα 

 Αφίσα 

 

https://www.tkafa.gr/news_details.php?id=2961 

 

 

https://www.tkafa.gr/img/enimerosi_files/0913436001606404990100000.pdf
https://www.tkafa.gr/img/enimerosi_files/0858958001606404959100000.pdf
https://www.tkafa.gr/img/enimerosi_files/0260377001606404925100000.pdf
https://www.tkafa.gr/img/enimerosi_files/0186294001606404849100000.pdf
https://www.tkafa.gr/img/enimerosi_files/0727836001606403919100000.jpg
https://www.tkafa.gr/news_details.php?id=2961


 

 

48 

Επιστημονικό Τμήμα Νευρολογικής Φυσικοθεραπείας 

 

WEBINAR της INPA 

 

H International Neurological Physical Therapy Association, μέλος της οποίας είναι και το 

τμήμα μας, πραγματοποιεί στις 9 Δεκεμβρίου 2020 webinar με θέμα: 

Benign Paroxysmal Positional Vertigo: A Simplified case. 

Ώρα του Webinar είναι 21:00 GMT ( Europe/America ) η οποία αντιστοιχεί σε 23:00 ώρα 

Ελλάδας. 

Δήλωση συμμετοχής στον σύνδεσμο : 

https://inpaneurophysio.weebly.com/contact.html. 

 

https://psf.org.gr/et-5-newsdet-229.php 

 

Επιστημονικό Τμήμα Φυσικοθεραπεία στην υγεία των γυναικών 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 

 

Η συντονιστική επιτροπή του Επιστημονικού τμήματος Φυσικοθεραπεία στην Υγεία Των 

Γυναικών σας προσκαλεί στην διαδικτυακή ημερίδα 

Φυσικοθεραπεία στην υγεία των γυναικών 

Την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020, 6-8 μμ. 

Θα γίνουν 5 ομιλίες με θέματα: 

o " Σύντομη αναφορά στους σκοπούς του Επιστημονικού Τμήματος και στις 

Δράσεις του" Τσεκούρα Μαρία, Φυσικοθεραπεύτρια  MSc, PhD, τμήμα 

Φυσικοθεραπείας, Σχ. Επιστ. Αποκατάστασης Υγείας, Πανεπιστήμιο Πατρών. 

o "Οστεοπόρωση και Σαρκοπενία γυναικών ημιορεινής περιοχής (συνεργατική 

δράση του ΕΤ με Πρόγραμμα Οστεοπόρωσης του Δήμου Διρφύων-

Μεσσαπίων) "  Ανδρεάδου Στέλλα, Φυσικοθεραπεύτρια  MSc ΔΠΘ, MSc EKΠΑ, 

Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας 

o "Ο ρόλος του πυελικού εδάφους στην σεξουαλική υγεία της 

https://inpaneurophysio.weebly.com/contact.html
https://psf.org.gr/et-5-newsdet-229.php
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γυναίκας" Κωνσταντινίδου Ελένη. Φυσικοθεραπεύτρια MSc, PhD, Διδάκτωρ 

Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ 

o "Ο ρόλος του πυελικού εδάφους στην σταθεροποίηση του κορμού" Μπίλλη 

Ευδοκία, Αναπλ. Καθηγήτρια τμήμα Φυσικοθεραπείας, Σχ. Επιστ. Αποκατάστασης 

Υγείας, Πανεπιστήμιο Πατρών 

o “Τηλεαποκατάσταση και εγκυμοσύνη ” Κατσουλάκη Μαριάννα 

Φυσικοθεραπεύτρια MSc, MBA 

o "Λεμφοίδημα μετά από γυναικολογικά χειρουργεία". Παπαργυροπούλου Εβίτα, 

Φυσικοθεραπεύτρια MSc, Physiopolis, ιδιοκτήτρια του Lymphedema Clinic 

Papargyropoulou 

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας ZΟΟΜ, είναι ΔΩΡΕΑΝ και 

απευθύνεται στους φυσικοθεραπευτές μέλη του ΠΣΦ και στους φοιτητές Φυσικοθεραπείας 

των Πανεπιστημίων Δυτικής Αττικής, Πατρών, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου και Διεθνούς 

Πανεπιστημίου της Ελλάδος. 

Όσοι ενδιαφέρονται να την παρακολουθήσουν παρακαλούνται να στείλουν το mail τους και 

τον Αριθμό Μητρώου του ΠΣΦ στο womenshealthppta@psf.org.gr ώστε να τους σταλούν 

στη συνέχεια οδηγίες σχετικά με την πρόσβασή τους στην πλατφόρμα. Οι φοιτητές 

παρακαλούνται να στείλουν την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα (είτε ως φωτογραφία, είτε 

σκαναρισμένη). 

Η συντονίστρια του τμήματος                                              Η γραμματέας του τμήματος 

Μαρία Τσεκούρα                                                                                    Ευδοκία Μπίλλη 

 

Σχετικά αρχεία 

 Δείτε το αρχείο  

 

https://psf.org.gr/et-1-newsdet-228.php 

mailto:womenhealth@psf.org.gr
http://psf.org.gr/img/enimerosi_files/0681076001605437846100000.jpg
https://psf.org.gr/et-1-newsdet-228.php
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Επιστημονικό τμήμα Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας 

 

Διαδικτυακή Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης του Επιστημονικού 

Τμήματος "Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία" για την Παγκόσμια Ημέρα 

Αναπηρίας με θέμα: "Χτίζοντας γέφυρες ανεξαρτησίας" υπό την αιγίδα 

του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών Ν.Π.Δ.Δ., και του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Νέες Μέθοδοι στη 

Φυσικοθεραπεία" Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,  Κυριακή 6 

Δεκεμβρίου 2020,  18.00-20.30 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Επιστημονικό Τμήμα "Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία" 

Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών Ν.Π.Δ.Δ. 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία" 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 

Διαδικτυακή Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης για την Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας 

"Χτίζοντας γέφυρες ανεξαρτησίας" 

Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2020,  18.00-20.30 

Αγαπητοί συνάδελφοι/ισσες, 

Το Επιστημονικό Τμήμα "Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία" του Πανελληνίου Συλλόγου 

Φυσικοθεραπευτών (ΕΤΠΦ-ΠΣΦ) σας προσκαλεί σε Διαδικτυακή Εκδήλωση 

Ευαισθητοποίησης για την Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας, υπό την αιγίδα του Πανελληνίου 

Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του 

Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ώστε, αφενός, να 

ευαισθητοποιήσει την κοινότητα επί ζητημάτων ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με 

αναπηρία στην κοινωνία και, αφετέρου, να αναδείξει καλές πρακτικές στο πεδίο της ειδικής 

αγωγής. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2020 και ώρες 18.00 - 20.30,  σε 

πλατφόρμα zoom και θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους, ο  Γεν. Γραμματέας 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειαςτου Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Φυσικοθεραπευτής, κ. Γεώργιος Σταμάτης, ο Προϊστάμενος 

Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ιωάννης 



 

 

51 

Ζυμβρακάκης, ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ. Πέτρος 

Λυμπερίδης και η Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ΄Νέες 

Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία΄ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κ. Μαρία Παπανδρέου, 

καθώς και διακεκριμένοι ομιλητές, Μέλη ΔΕΠ και Εκπρόσωποι Συλλόγων ΑμεΑ. 

  

Η παρακολούθηση είναι δωρεάν και θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.  

Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν ζωντανά το πρόγραμμα θα πρέπει 

να πραγματοποιήσουν προεγγραφή στο email του ΕΤΠΦ: paediatric@psf.org.gr 

 

Με εκτίμηση 

Για τη ΣΕ του Επιστημονικού Τμήματος "Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία"  

του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΕΤΠΦ-ΠΣΦ) 

Η Συντονίστρια             Η Γ. Γραμματέας 

Κέντρου Ευαγγελία       Φυτιλή Δήμητρα     

 

Αφίσα Συνεδρίου “School is a bridge which unites all culture,”Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κωφών-

Βαρηκόων Πανόραμα Θεσσαλονίκης, Α΄ Θέση σε Διαγωνισμό ζωγραφικής της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για τα δημοτικά σχολεία της Ευρώπης 

 

Σχετικά αρχεία 

 Δείτε το αρχείο 

https://psf.org.gr/et-7-newsdet-230.php  

 

 

  

http://mailto:paediatric@psf.org.gr/
http://psf.org.gr/img/enimerosi_files/0787738001606689801100000.pdf
https://psf.org.gr/et-7-newsdet-230.php
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Νέα Περιφερειακών Τμημάτων 

Περιφερειακό Τμήμα Μεσσηνίας-Λακωνίας 

Τεστ για Covid-19 

 

Η Δ.Ε. του Π.Τ. Μεσσηνίας-Λακωνίας, επικοινώνησε με το κλιμάκιο του Ε.Ο.Δ.Υ. σχετικά με 

τη δυνατότητα διενέργειας προληπτικών εξετάσεων για κορωνοϊό, στα μέλη του Π.Τ. 

Συγκεκριμένα, οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, στο Δημαρχείο της 

Μεσσήνης, από τις 9.00 κι την Πέμπτη στο Δημαρχείο της Πύλου, την ίδια ώρα. 

Τις ίδιες ημέρες, θα πραγματοποιηθούν και στην Καλαμάτα, για όσους 

συναδέλφους ενδιαφέρονται. 

Τα τεστ θα είναι μοριακά. 

Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται, να επικοινωνήσουν με την Δ.Ε., ώστε να μπορέσουμε να 

συνεννοηθούμε με το κλιμάκιο του Ε.Ο.Δ.Υ. σχετικά με τις λεπτομέρειες. 

Αντίστοιχες εξετάσεις, θα γίνει προσπάθεια να πραγματοποιηθούν και στην Λακωνία. 

 

Σχετικά αρχεία 

 Εξερχόμενο 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6712.htm  

 

 

 

 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/16112020_120251_12e3.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6712.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

