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Νέα Πρώτης Γραμμής 

 

Συνάντηση του Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. με τους Προέδρους των πέντε Τμημάτων 

Φυσικοθεραπείας των Πανεπιστημίων της χώρας, με αποκλειστικό θέμα τις 

ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας για τα κέντρα μεταλυκειακής 

εκπαίδευσης (κολλέγια) 

 

Την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση του Κεντρικού 

Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, με τους 

Προέδρους των πέντε Τμημάτων Φυσικοθεραπείας των Πανεπιστημίων της χώρας. 

Συμμετείχαν: η κα Τσιρώνη Μαρία (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου), ο κος Φουσέκης 

Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πατρών), ο κος Γιόφτσος Γιώργος (Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Αττικής), ο κος Στριμπάκος Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) και ο κος Καλλίστρατος 

Ηλίας  (Αντιπρόεδρος Διεθνές Πανεπιστήμιο) 

Σκοπός της συνάντησης ήταν οι ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

για την εξίσωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των Κέντρων 

Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (Κολλεγίων), με των αποφοίτων των Πανεπιστημίων, που 

επέρχεται μέσω  της υποχρεωτικής εγγραφής στον Πανελλήνιο Σύλλογο 

Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) – Ν.Π.Δ.Δ. για να ασκούν το επάγγελμα του Φυσικοθεραπευτή 

στην Ελλάδα. 

Οι πέντε Πρόεδροι συμφώνησαν με τις θέσεις του Π.Σ.Φ. και άμεσα θα συνυπογράψουν 

ψήφισμα κατά των νέων ρυθμίσεων που υποβιβάζουν τους αποφοίτους των Τμημάτων 

Φυσικοθεραπείας. 

Το επάγγελμα του Φυσικοθεραπευτή είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο τόσο στη χώρα μας 

όσο και διεθνώς και για την άσκηση του, έχουν ήδη καθοριστεί από την Παγκόσμια και 

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φυσικοθεραπευτών τα ελάχιστα κριτήρια που πρέπει να πληροί 

ένα πρόγραμμα σπουδών με την υποχρεωτική κάλυψη όλων των επιστημονικών πεδίων 

και με προεξέχουσα την κλινική άσκηση των φοιτητών, κριτήρια που πληρούν εκ του 

νόμου μόνο τα Τμήματα Φυσικοθεραπείας στα δημόσια ΑΕΙ της χώρας μας. 

Παράλληλα κατά τη συνάντηση συζητήθηκε η οργάνωση διαδικτυακής ενημέρωσης, των 

φοιτητών των 5 τμημάτων φυσικοθεραπείας,προκειμένου να ενημερωθούν για την 

επίπτωση των ρυθμίσεων στην επιστήμη και στο επάγγελμα, με την αρωγή των τμημάτων. 

Ζητήθηκε να εγκριθούν καταδικαστικά ψηφίσματα από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων και 

να προωθηθούν στη Σύγκλητο του κάθε ιδρύματος, αντίστοιχα με τα ψηφίσματα των 
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Πολυτεχνείων. 

Τέλος, συζητήθηκαν τρόποι συμπόρευσης με τα άλλα Πανεπιστημιακά Τμήματα Επιστημών 

Υγείας και τρόποι συνολικής αντιμετώπισης των ρυθμίσεων που αν δεν ανακληθούν θα 

έχουν τεράστιες επιπτώσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.  

  

 

https://psf.org.gr/psf-news-6815.htm  

 

Διαδικτυακή ημερίδα ενημέρωσης για τον εμβολιασμό 

 

Την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Τομέα Υγείας της Ν.Δ. 

διαδικτυακή εκδήλωση με σκοπό την ενημέρωση από τους ειδικούς επιστήμονες για τον 

εμβολιασμό που άρχισε σήμερα στη χώρα μας, με σκοπό την καταπολέμηση της Πανδημίας 

Covid-19. 

Την ημερίδα χαιρέτισε ο Υφυπουργός Υγείας Κος Βασίλης Κοντοζαμάνης και ο Γενικός 

Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Κος Μάριος Θεμιστοκλέους. 

Στην ημερίδα συμμετείχε ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ. Πέτρος Λυμπερίδης και ο Ταμίας του Π.Τ. 

Αττικής Βασίλης Παπατσίμπας. 

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ. έλαβε τον λόγο και υπενθύμισε την πρόταση που έχει καταθέσει ο 

Π.Σ.Φ. για προτεραιότητα των ελευθεροεπαγγελματιών φυσικοθεραπευτών και τον 

https://psf.org.gr/psf-news-6815.htm


 

 

6 

εμβολιασμό τους στην Α΄φάση, καθώς όπως τόνισε σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του 

Π.Σ.Φ οι 2.450 συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ φυσικοθεραπευτές παρείχαν 496.000 

συνεδρίες τον μήνα Οκτώβριο, με παραμονή του κάθε ασφαλισμένου στον χώρο του 

εργαστηρίου φυσικοθεραπείας από 30 έως 45 λεπτά. 

Επίσης, πρότεινε να υπάρχει συμβολικός εμβολιασμός από τα Δ.Σ. των συλλογικών 

οργάνων για την παρότρυνση των αναποφάσιστων πολιτών, στον εμβολιασμό. 

 
  

 
 

 

 
 

https://psf.org.gr/psf-news-6812.htm  

 

https://psf.org.gr/psf-news-6812.htm
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Συνάντηση του Προέδρου του Π.Τ. Πιερίας του Π.Σ.Φ Παναγιώτη Μπάναλη, 

με τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Κο Αλέξη Τσίπρα και 

κατάθεση ψηφίσματος 

 

Συνάντηση είχε ο Προέδρος του Περιφερειακού Τμήματος Πιερίας του Πανελλήνιου 

Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, κος Παναγιώτης Μπάναλης με τον αρχηγό της Αξιωματικής 

Αντιπολίτευσης, κο Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος επισκέφθηκε την Πιερία, την Τρίτη 22 

Δεκεμβρίου. 

Ο Πρόεδρος του Π.Τ. Πιερίας αφού εξέθεσε το πρόβλημα, που αφορά την εξίσωση των 

επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων Πανεπιστημίων και Κέντρων Μεταλυκειακής 

Εκπαίδευσης (Κολλέγια)στον πρώην Πρωθυπουργό, κο Αλέξη Τσίπρα, παρέδωσε το 

ψήφισμα διαμαρτυρίας του Π.Σ.Φ. 

Το ψήφισμα καταγγέλλει τις απαράδεκτες ρυθμίσεις του Ν. 4763/2020  που ψηφίστηκαν 

αιφνιδιαστικά στη Βουλή των Ελλήνων και κατατέθηκαν ως τροπολογία στο "παραπέντε" 

από την Υπουργό Παιδείας, κα Κεραμέως και προσδίδουν ίδια επαγγελματικά δικαιώματα 

στους αποφοίτους των κέντρων μεταλυκειακής εκπαίδευσης (που ως γνωστόν είναι φορείς 

μη τυπικής εκπαίδευσης) με τους αποφοίτους των Πανεπιστημίων. 

Το ψήφισμα είναι ανάλογο και με τις αντιδράσεις των υπολοίπων ΝΠΔΔ που εκπροσωπούν 

επαγγελματίες υγείας, ενώ εναρμονίζεται με τις αντιδράσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου, 

του  Οικονομικού Επιμελητηρίου και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου.  

Όλοι μαζί οι φορείς ζητάνε την απόσυρση των συγκεκριμένων διατάξεων του άρθρου 164, 

που υποβιβάζουν τα Πανεπιστήμια, καθώς τα εξισώνουν με τους φορείς μη τυπικής 

εκπαίδευσης και παραβιάζουν κατάφορα το άρθρο 16 του Συντάγματος. 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών έχει ξεκινήσει την προσπάθεια της 

ενημέρωσης των Κομμάτων και στοχεύει από κοινού με τους άλλους Συλλόγους, 

Επιμελητήρια, Πανεπιστήμια  και  φοιτητές, να ανατρέψει αυτές τις απαράδεκτες ρυθμίσεις. 
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https://psf.org.gr/psf-news-6808.htm  

 

Ανακοίνωση του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών για τις 

απαράδεκτες Νομοθετικές ρυθμίσεις για τα κολλέγια 

 

Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, 

συνεδρίασε εκτάκτως την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2020, με αφορμή την τροπολογία του 

Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων που 

κατατέθηκε και ψηφίστηκε αιφνιδιαστικά, νύχτα και χωρίς διαβούλευση στη Βουλή των 

Ελλήνων, η οποία υποβιβάζει την Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα. 

Δηλώνουμε ότι είμαστε σφόδρα ενάντια στις ρυθμίσεις και συντασσόμαστε με τις 

απόψεις του Τεχνικού, Οικονομικού και Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου. 

Επισημαίνουμε ότι στην περίπτωση των Επαγγελμάτων Υγείας, όπως οι 

φυσικοθεραπευτές, τους οποίους εκπροσωπούμε, τίθεται άμεσα σε κίνδυνο η Δημόσια 

Υγεία και η Ελλάδα γίνεται η «Κερκόπορτα» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα 

παρεισφρέουν αμφιβόλου επιστημονικής και επαγγελματικής επάρκειας επαγγελματίες 

υγείας, όπως επισημαίνει και η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Φυσικοθεραπείας (WCPT) σε 

επιστολή που απέστειλε προς την Υπουργό Παιδείας και τον Επίτροπο Υγείας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν) την οποία επικαλείται το Υπουργείο Παιδείας, θα 

πρέπει να τη συμβουλευτεί όντως, για να αναγνώσει όμως τη σχετική παρέμβασή της, με 

την οποία θεωρεί ότι η έλλειψη της κλινικής εκπαίδευσης που παρατηρείται λόγω του 

κορωνοϊού στα Επαγγέλματα Υγείας μπορεί να οδηγεί ακόμη και σε υποβιβασμό του 

πτυχίου και στην υπαγωγή του αποφοίτου σε Βοηθό. 

Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να μας εξηγήσει η Κυρία Κεραμέως πώς παρακάμπτεται η 

έλλειψη της πρακτικής άσκησης που δεν υπήρχε ποτέ στα προγράμματα σπουδών των 

κολλεγίων και η έλλειψη κλινικής εκπαίδευσης όλα αυτά τα χρόνια και πώς έσπευσε να 

«βαπτίσει» άπαντες «Επαγγελματίες Υγείας» εν μία νυκτί; 

Θυμίζουμε και τις δυο αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών που δικαιώνουν τον Π.Σ.Φ. και 

αναγνωρίζουν μεγάλες ελλείψεις στα προγράμματα σπουδών των κέντρων 

μεταλυκειακής εκπαίδευσης (κολλέγια). 

Τέλος, είναι απορίας άξιο πώς μια διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας (ΑΤΕΕΝ) έχει 

παντογνωσία και μπορεί να κρίνει όλα τα προγράμματα σπουδών της υφηλίου και να τα 

συγκρίνει με τα προγράμματα σπουδών των Ελληνικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, για 

κάθε επιστημονικό πεδίο (για Αρχιτέκτονες, για Πολιτικούς Μηχανικούς, για Γεωπόνους, 

https://psf.org.gr/psf-news-6808.htm


 

 

9 

για Οικονομολόγους, για Φυσικοθεραπευτές, για Μαίες, για Εργοθεραπευτές κ.λπ). 

Το Ευρωκοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι υπεύθυνοι επίτροποι πρέπει να 

ενημερωθούν άμεσα για τους κινδύνους εξαιτίας της κερκόπορτας που ανοίγει στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση η διάταξη, για όλα τα επαγγέλματα. 

Ο αιφνιδιασμός ο οποίος επιχειρήθηκε με την εισαγωγή στη Βουλή «στο παρά ένα», μιας 

αδιανόητης διάταξης, η οποία υποβιβάζει τα Δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα και κονιορτοποιεί  το Σύνταγμα, με μία Ελληνική εφεύρεση-«πατέντα», την 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑ, διεγείρει τα αντανακλαστικά της Ελληνικής Κοινωνίας. 

Η Ιστορία θα γράψει με τα μελανότερα γράμματα, ότι το έτος 2020 συνετελέσθη στην 

Ελλάδα, η  «Πανεπιστημιακή Καταστροφή». 

  

https://www.psf.org.gr/psf-news-6803.htm  

 

 

Ανακοίνωση σχετικά με την εξέλιξη των κινητοποιήσεων σχετικά με τα 

Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα 

 

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, η Επιτροπή κρίσης Βαρέων και Ανθυγιεινών 

Επαγγελμάτων (Β.Α.Ε.), στην τελευταία της συνεδρίαση ενέταξε στην πρότασή της για τη 

λίστα των Β.Α.Ε. και τους φυσικοθεραπευτές και ακολούθως το Πόρισμα της Επιτροπής 

παραδόθηκε στον Υπουργό Εργασίας. 

Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Σ.Φ. σε έκτακτη συνεδρίαση του, την Πέμπτη 17 

Δεκεμβρίου, μετά από την αξιολόγηση και τον απολογισμό των παραπάνω εξελίξεων, 

αποφάσισε την αναστολή της απεργίας της Τρίτης 22 Δεκεμβρίου και των λοιπών 

κινητοποιήσεων. 

Το Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. θα σταθμίσει τις εξελίξεις μετά τις Εορτές για να προγραμματίσει τις 

νέες ενέργειες του κλάδου, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα. Το Πόρισμα για τα Β.Α.Ε. 

αποτελεί μια δικαίωση για ένα πάγιο αίτημα του κλάδου, αλλά ένα αρχικό και σημαντικό 

βήμα. Για να έχει αποτέλεσμα το Πόρισμα, θα πρέπει να υιοθετηθεί από το Συμβούλιο 

Κοινωνικής Ασφάλισης και να γίνει Κοινή Υπουργική Απόφαση. 

Η συγκεκριμένη εξέλιξη δίνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στα επιχειρήματα του Π.Σ.Φ. για τη 

διεκδίκηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του Δημοσίου. Όπως 

γνωρίζετε, η Επιτροπή για το Επίδομα θα παραδώσει το πόρισμά της μέχρι τον Απρίλιο 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6803.htm
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2021 και το πρόσθετο στοιχείο του πορίσματος που εντάσσει τους φυσικοθεραπευτές στα 

ΒΑΕ θα κατατεθεί στην παραπάνω Επιτροπή. 

Θυμίζουμε ότι η συγκεκριμένη επιτροπή κρίσης ΒΑΕ ασχολήθηκε με την ένταξη στα ΒΑΕ 

των εργαζόμενων στις δημόσιες δομές υγείας, με επιπρόσθετο κριτήριο την πανδημία και 

για αυτό υπήρξε παρέμβαση από το Υπουργείο Υγείας. 

Το Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. διεκδικεί διαχρονικά την ένταξη των φυσικοθεραπευτών των 

δημοσίων και ιδιωτικών δομών υγείας και πρόνοιας στα Β.Α.Ε. 

Το Κ.Δ.Σ. σύμφωνα με την απόφασή του, θα συνεχίσει να προβάλλει στο κοινό το έργο των 

φυσικοθεραπευτών εργαζόμενων σε κάθε βαθμίδα υγείας (Α΄βάθμια, Β΄βάθμια, 

Τριτοβάθμια, κατ΄ οίκον, πρόνοια) και τέλος: 

 Η διαδικτυακή συνάντηση τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί κανονικά 

για να ενημερωθούν οι συνάδελφοι, καθώς επίσης και η 

 άμεση επαναλειτουργία της Επιτροπής Εργασίας Εργαζομένων στα Νοσηλευτικά 

Ιδρύματα του ΠΣΦ με την εγγραφή νέων μελών. 

 Για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για την εγγραφή σας και τη συμμετοχή σας στην Επιτροπή 

Εργασίας Εργαζομένων σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα του ΠΣΦ, μπορείτε να στείλετε email 

στο: physnos@psf.org.gr με τα στοιχεία σας (Ονοματεπώνυμο, νοσηλευτικό ίδρυμα στο 

οποίο εργάζεστε), ώστε να δημιουργηθεί μητρώο μελών της Επιτροπής. 

  

https://www.psf.org.gr/psf-news-6796.htm  

 

 

Ψήφισμα Διαμαρτυρίας και Δράσεις του ΠΣΦ ενάντια στον αποκλεισμό των 

φυσικοθεραπευτών από τη λίστα ΒΑΕ 

  

Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών  και τα 

28 Περιφερειακά Τμήματά του ΠΣΦ, ομόφωνα αποφάσισαν τις παρακάτω δράσεις για την 

κλιμάκωση της διεκδίκησης της ένταξης των φυσικοθεραπευτών- εργαζόμενων στα 

νοσηλευτικά ιδρύματα από τη λίστα των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΒΑΕ), 

μετά την προκλητική εξαίρεση τους και την χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και 

ανθυγιεινής εργασίας. 

Σας παραθέτουμε το ψήφισμα: 

mailto:physnos@psf.org.gr
https://www.psf.org.gr/psf-news-6796.htm
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΒΑΡΕΩΝ 

ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Β.Α.Ε.) 

  

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση του πορίσματος της Επιτροπής Κρίσης Βαρέων και 

Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου 

Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών Ν.Π.Δ.Δ, σύσσωμο, με τα 28 Περιφερειακά Τμήματα του σε 

όλη τη χώρα, ως θεσμικοί εκπρόσωποι των Φυσικοθεραπευτών, εργαζόμενων στα 

νοσηλευτικά ιδρύματα καταδικάζουμε: 

Την προκλητική εξαίρεση των  φυσικοθεραπευτών, από τη λίστα Βαρέων και 

Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Β.Α.Ε.) 

Οι Φυσικοθεραπευτές εργαζόμενοι στα νοσηλευτικά ιδρύματα ασκούν, βαριές, επικίνδυνες 

και ανθυγιεινές εργασίες, εκτεθειμένοι σε βιολογικούς και φυσικούς παράγοντες κινδύνου, 

γεγονός που αναγνωρίζει και με πρόσφατη απόφασή του (75/2020) το Διοικητικό Εφετείο 

Αθηνών. 

Στις σημερινές συνθήκες λόγω της πανδημίας, που ορθώς λαμβάνει υπόψη ως επιπρόσθετο 

στοιχείο η Επιτροπή, οι φυσικοθεραπευτές έχουν σημαντικό και ενεργό ρόλο σε όλες τις 

φάσεις νοσηλείας ασθενών με Covid-19. Η παρέμβαση των φυσικοθεραπευτών είναι 

αναγνωρισμένη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και χαρακτηρίζεται ως «εξόχως 

σημαντική». 

Τέλος, η Επιτροπής Β.Α.Ε. του 2020 δεν έλαβε υπόψη της, την πρόταση της αντίστοιχης 

Επιτροπής του 2011 για ένταξη των νοσοκομειακών φυσικοθεραπευτών στα Β.Α.Ε.  

Επειδή θεωρούμε πως τα αιτήματά τους είναι δίκαια και ώριμα. 

ΖΗΤΑΜΕ 

 Την ένταξη των Φυσικοθεραπευτών στη λίστα των Βαρέων και Ανθυγιεινών 

Επαγγελμάτων (Β.Α.Ε.) 

 τη χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 

 Πιστεύουμε ότι οποιαδήποτε παράλειψη και εξαίρεση των φυσικοθεραπευτών, αποτελεί 

άδικη μεταχείριση και δυσμενή διάκριση σε βάρος του κλάδου, προσβάλλοντας την 

Συνταγματική Αρχή της Ισότητας και της Ίσης Μεταχείρισης. 
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Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο και οι Διοικήσεις των Περιφερειακών Τμημάτων, σε όλη 

τη χώρα, καλούνται να εφαρμόσουν για την εκπλήρωση των δίκαιων αιτημάτων: 

1. Να αποστείλουν το ψήφισμα σε όλα τα Μ.Μ.Ε και σε όλους του θεσμικούς 

παράγοντες (Στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον Πρωθυπουργό, στους 

Ευρωβουλευτές, στους αρμόδιους Υπουργούς, στους Βουλευτές και στα Κόμματα). 

2. Να κοινοποιήσουν το ψήφισμα στους Περιφερειάρχες, Δημάρχους, Τοπικούς 

Ιατρικούς Συλλόγους, Διοικήσεις Νοσοκομείων, Δ/νση Ιατρικής Υπηρεσίας, 

Συλλόγους εργαζομένων, Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές 

οργανώσεις (Σωματεία των Νοσοκομείων, ΠΟΕΔΗΝ, ΑΔΕΔΥ ΓΣΕΕ), Συλλόγους 

Ασθενών, με σκοπό τη συνυπογραφή του ψηφίσματος και τη στήριξη των 

αιτημάτων. 

3. Την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί 24ωρη απεργία, με παράλληλη 

ανάρτηση πανό έξω από κάθε νοσοκομείο και οργάνωση παραστάσεων 

διαμαρτυρίας έξω απο τις έδρες των επτά (7) Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.Π.Ε.), 

που θα οργανώσουν τα αντίστοιχα Περιφερειακά Τμήματα με τους 

φυσικοθεραπευτές των Νοσοκομείων της περιοχής στις 12:00 το μεσημέρι. 

4. Την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου θα προηγηθεί διαδικτυακή συνάντηση, ενημέρωση του 

Κ.Δ.Σ. με όλους τους εργαζόμενους των νοσηλευτικών ιδρυμάτων. 

5. Ο Π.Σ.Φ. επιδιώκει συνεργασία με αλλά Ν.Π.Δ.Δ. και συλλόγους επαγγελματιών 

υγείας που αποκλείονται (Εργοθεραπευτές, Κοινωνικούς λειτουργούς, 

Λογοθεραπευτές, Διαιτολόγους κλπ) με την αποστολή σχετικής επιστολής. 

6.  Άμεση επαναλειτουργία της Επιτροπής Εργασίας εργαζομένων στα 

Νοσηλευτικά Ιδρύματα και δημόσια πρόσκληση για την συμμετοχή των 

φυσικοθεραπευτών, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΦΕΚ 2733/2011. 

7. Καταχώρηση ραδιοφωνικών μηνυμάτων σε μεγάλους ραδιοφωνικούς σταθμούς 

πανελλαδικής εμβέλειας και τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών με ευθύνη των Π.Τ. 

8. Καταχώρηση τηλεοπτικού σποτ (για την κοινοποίηση του έργου και 

δημοσιοποίηση των δικαίων αιτημάτων) 

9. Καταχωρήσεις  στις Κυριακάτικες εφημερίδες για ενημέρωση του κοινού. 

10. Κλιμάκωση των αντιδράσεων αμέσως μετά τις Γιορτές με προκήρυξη νέας 

απεργίας και με την άσκηση άλλων μέσων πίεσης, για την διεκδίκηση των 

αιτημάτων, αν δεν αποδώσουν οι συγκεκριμένες δράσεις. 

Για το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, και 

το: 
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 Περιφερειακό Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος 

 Περιφερειακό Τμήμα Αργολίδας και Αρκαδίας 

 Περιφερειακό Τμήμα Αττικής 

 Περιφερειακό Τμήμα Αχαΐας και Ηλείας 

 Περιφερειακό Τμήμα Δράμας 

 Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου 

 Περιφερειακό Τμήμα Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης 

 Περιφερειακό Τμήμα Ευβοίας 

 Περιφερειακό Τμήμα Ημαθίας 

 Περιφερειακό Τμήμα Ηρακλείου και Λασιθίου 

 Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και Χαλκιδικής 

 Περιφερειακό Τμήμα Ιωαννίνων, Άρτης , Πρεβέζης και Θεσπρωτίας 

 Περιφερειακό Τμήμα Καβάλας 

 Περιφερειακό Τμήμα Κέρκυρας 

 Περιφερειακό Τμήμα Κεφαλληνίας και Ζακύνθου 

 Περιφερειακό Τμήμα Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας και Γρεβενών 

 Περιφερειακό Τμήμα Κορίνθου 

 Περιφερειακό Τμήμα Κυκλάδων 

 Περιφερειακό Τμήμα Λάρισας 

 Περιφερειακό Τμήμα Λέσβου, Χίου και Σάμου 

 Περιφερειακό Τμήμα Μαγνησίας 

 Περιφερειακό Τμήμα Μεσσηνίας και Λακωνίας 

 Περιφερειακό Τμήμα Πέλλας 

 Περιφερειακό Τμήμα Πιερίας 

 Περιφερειακό Τμήμα Σερρών 

 Περιφερειακό Τμήμα Τρικάλων και Καρδίτσας 

 Περιφερειακό Τμήμα Φθιώτιδας, Φωκίδας, Βοιωτίας και Ευρυτανίας 
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 Περιφερειακό Τμήμα Χανίων και Ρεθύμνου 

  Ψήφισμα Διαμαρτυρίας 

https://psf.org.gr/psf-news-6782.htm  

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου και ώρα 7:00 το πρωί, παρουσία του Προέδρου του 

Π.Σ.Φ. στην εκπομπή του Γ. Αυτιά «Καλημέρα» 

  

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ., κ. Πέτρος Λυμπερίδης, θα είναι προσκεκλημένος του Γιώργου 

Αυτιά, στην εκπομπή «Καλημέρα» την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου, στις 7:00 το 

πρωί.  https://www.skaitv.gr/show/enimerosi/kalimera/sezon-2020-2021 

Αφορμή της πρόσκλησης είναι η έντονη διαμαρτυρία του Π.Σ.Φ.,  για τον προκλητικό 

αποκλεισμό των φυσικοθεραπευτών των Νοσοκομείων από τη λίστα των Βαρέων Και 

Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Β.Α.Ε). 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6772.htm  

 

 

Ευχαριστήρια προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Π.Ε.Δ.-Α.Μ.Θ. Δήμαρχο Ορεστιάδας, 

κ. Βασίλη Μαυρίδη 

  

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και 

Δήμαρχος Ορεστιάδας, κ. Βασίλης Μαυρίδης, επί χρόνια εκλεγμένο μέλος των διοικήσεων 

του συλλόγου, επικοινώνησε με τον Πρόεδρο του Π.Σ.Φ., κ. Πέτρο Λυμπερίδη, για να 

ανακοινώσει την πρόθεσή του να συνδράμει στην προώθηση των δικαίων αιτημάτων των 

φυσικοθεραπευτών, για ένταξη στα ΒΑΕ και τη χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και 

ανθυγιεινής εργασίας. 

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ. ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Π.Ε.Δ.-Α.Μ.Θ. και Δήμαρχο 

Ορεστιάδας κ. Βασίλη Μαυρίδη, εκ μέρους του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του 

Π.Σ.Φ., ο οποίος με επιστολή του προς τους Βουλευτές της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης ζητά την αρωγή και τη συνδρομή τους για την άρση της 

διαχρονικής αδικίας εις βάρος του κλάδου των φυσικοθεραπευτών. 

Σχετικά αρχεία 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/16122020_105441_2405.pdf
https://psf.org.gr/psf-news-6782.htm
https://www.skaitv.gr/show/enimerosi/kalimera/sezon-2020-2021
https://www.psf.org.gr/psf-news-6772.htm


 

 

15 

 Επιστολή Βασίλη Μαυρίδη 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6771.htm  

 

Επιτυχημένη η στάση εργασίας του Π.Σ.Φ για τη διεκδίκηση ένταξης στα ΒΑΕ 

και στη χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 

  

Την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η δίωρη στάση εργασίας που εξήγγειλε 

ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών και αφορούσε τη διεκδίκηση της ένταξης του 

κλάδου στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (ΒΑΕ) και τη χορήγηση του επιδόματος 

επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. 

Σε πολλά Νοσοκομεία η συμμετοχή ήταν στο 100% των εργαζομένων φυσικοθεραπευτών 

και στα περισσότερα οι φυσικοθεραπευτές συμμετείχαν στη στάση. 

Επίσης σε αρκετά Νοσοκομεία οι φυσικοθεραπευτές συγκεντρώθηκαν στις πύλες των 

Νοσοκομείων προβάλλοντας τα αιτήματα του κλάδου και τηρώντας τα μέτρα ασφαλείας. 

  

 

 

 

Σχετικά αρχεία 

 ΣΚΑΙ | Φυσκ/τρια ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑ ΒΑΕ 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/12122020_193605_e677.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6771.htm
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/03122020_231950_0812.mp4
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https://www.psf.org.gr/psf-news-6749.htm  

 

Στάση εργασίας φυσικοθεραπευτών των νοσοκομείων όλης της χώρας, 

Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020 

  

Από κορωνοϊό έχουν προσβληθεί δεκάδες φυσικοθεραπευτές νοσοκομείων της χώρας 

Ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα και χορήγηση επιδόματος ανθυγιεινής 

εργασίας ζητεί ο Π.Σ.Φ. 

Αύριο, 2 Δεκεμβρίου, η Στάση Εργασίας των Φυσικοθεραπευτών 

  

Από κορωνοϊό έχουν προσβληθεί φυσικοθεραπευτές, σε τουλάχιστον δέκα νοσοκομεία της 

χώρας. Τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής ο Πανελλήνιος Σύλλογος 

Φυσικοθεραπευτών - Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ, από σημαντικό αριθμό νοσοκομείων, δεν είναι 

ενθαρρυντικά και καταδεικνύουν την επικινδυνότητα της εργασίας των 

φυσικοθεραπευτών, καθώς και του συνόλου των υγειονομικών των δημοσίων 

νοσοκομείων και των λοιπών δομών υγείας. 

Δεδομένων των δύσκολων και επικίνδυνων συνθηκών εργασίας των φυσικοθεραπευτών, ο 

Π.Σ.Φ. ζητεί την  άμεση ένταξη όλων των Φυσικοθεραπευτών των Δημοσίων δομών Υγείας 

και Πρόνοιας, στο καθεστώς των βαρέων και  ανθυγιεινών επαγγελμάτων (Β.Α.Ε.) και τη 

χορήγηση στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Με 

αυτό το αίτημα ο Π.Σ.Φ. έχει προκηρύξει στάση εργασίας των φυσικοθεραπευτών των 

Νοσοκομείων όλης της χώρας για αύριο Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020. Η κινητοποίηση έχει 

την κάλυψη και της ΠΟΕΔΗΝ. 

Να σημειωθεί ότι η Επιτροπή Κρίσης Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων θα 

παραδώσει εντός των επομένων ημερών τη λίστα των δικαιούχων. 

Το θέμα γνωστοποίησε ο Π.Σ.Φ. στους αρμόδιους Υπουργούς την περασμένη εβδομάδα. 

Στην επιστολή του, την οποία κοινοποίησε στον Πρωθυπουργό, ανέφερε ότι οι 

φυσικοθεραπευτές, όπως και όλοι οι υγειονομικοί, εργάζονται κάτω από εξαιρετικά 

αντίξοες, επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες, καθώς έρχονται σε άμεση και στενή 

επαφή για παρατεταμένο χρόνο με τους νοσηλευόμενους ασθενείς. 

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

την ένταξη των φυσικοθεραπευτών, αφενός στο καθεστώς των Β.Α.Ε., αφετέρου στους 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6749.htm
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δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, που έχει χαρακτηριστεί 

πολλές φορές δίκαιο από την Κυβέρνηση, ήρθε η ώρα να ικανοποιηθεί. 

  

https://www.psf.org.gr/psf-news-6743.htm  

 

Νέος Κορωνοϊός-COVID-19 

 

Παρουσίαση του Οδηγού του Π.Ο.Υ.: «Υποστηρικτικό υλικό για τον ασθενή 

που διαχειρίζεται την αποκατάστασή του μετά από ασθένεια που σχετίζεται 

με COVID-19 λοίμωξη» με συμμετοχή του Προέδρου του Π.Σ. 

  

Τη Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2020 το γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην 

Ελλάδα διοργάνωσε την επίσημη παρουσίαση του Οδηγού του Οργανισμού με τίτλο 

«Υποστηρικτικό υλικό για τον ασθενή που διαχειρίζεται την αποκατάστασή του μετά από 

ασθένεια που σχετίζεται με COVID-19 λοίμωξη», μέσω κοινής ψηφιακής εκδήλωσης, με την 

παρουσία της εκπροσώπου του Π.Ο.Υ. στην Ελλάδα Μαριάννας Τρίας, των Προέδρων του:  

 

 Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Αθανάσιου Εξαδάκτυλου,   

 Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών Πέτρου Λυμπερίδη και   

 της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος Δημήτρη Σκουτέλη.  

  

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Yφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης.  

  

Στόχος της εκδήλωσης ήταν να πραγματοποιηθεί μια σύντομη επισκόπηση της ελληνικής 

έκδοσης του Οδηγού στους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, καθώς και η παρουσίαση 

κατευθυντήριων οδηγιών για τη διάδοσή του στα νοσοκομεία και τη διανομή του στους 

ασθενείς.   

  

Σκοπός του Οδηγού είναι να περιγράψει, εύκολα και κατανοητά, βασικές ασκήσεις 

αποκατάστασης για ενήλικες που έχουν νοσηλευτεί με COVID-19 λοίμωξη, με στόχο να 

συμβάλλει στην ανάρρωσή τους. 

  

Στην τοποθέτησή του κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής παρουσίασης, ο πρόεδρος του 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6743.htm
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Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών Πέτρος Λυμπερίδης χαιρέτισε την 

πρωτοβουλία του Π.Ο.Υ. να εκδώσει τον συγκεκριμένο οδηγό, χαρακτηρίζοντάς τον έναν 

μικρό, αλλά πολύ σημαντικό οδηγό για τους ασθενείς που βίωσαν την πανδημία και 

χρειάστηκε να νοσηλευτούν. 

  

Όπως επίσης ανέφερε, ο Π.Ο.Υ. προχώρησε στην εκτύπωση 10.000 αντιτύπων του οδηγού, 

με τον Π.Σ.Φ. να αναλαμβάνει μέσω των μελών του τη διανομή του στα νοσοκομεία της 

χώρας.  

  

Παράλληλα, τόνισε ότι ο οδηγός δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τους επαγγελματίες 

υγείας, από τους οποίους ο καθένας έχει να επιδείξει και να εφαρμόσει συγκεκριμένο 

επιστημονικό έργο και συγκεκριμένες οριοθετημένες υπηρεσίες. 

  

Ο οδηγός περιέχει τα παρακάτω κεφάλαια: 

  

 Διαχείριση της δύσπνοιας 

o Θέσεις διαχείρισης της δύσπνοιας  με διάφορες στάσεις και  

o Τεχνικές αναπνοής 

  

 Πρόγραμμα θεραπευτικής άσκησης μετά την έξοδο από το νοσοκομείο με: 

o Οδηγίες για ασφαλή προπόνηση 

o Άσκηση στο κατάλληλο επίπεδο  

o Οδηγίες για προθέρμανση 

o Ασκήσεις για καλή φυσική κατάσταση  

o Ασκήσεις ενδυνάμωσης με αντίσταση 

o Ασκήσεις αποθεραπείας 

  

 Διαχείριση προβλημάτων με τη φωνή 

 Διαχείριση φαγητού, ποτού και κατάποσης 

 Διαχείριση προβλημάτων προσοχής, μνήμης και πνευματικής διαύγειας 

 Διαχείριση καθημερινών δραστηριοτήτων  

 Διαχείριση στρες, άγχους ή κατάθλιψης και τέλος  

 Οδηγίες για το πότε να επικοινωνήσετε με κάποιον επαγγελματία υγείας 

  

Η μετάφραση και η απόδοση του οδηγού στα Ελληνικά έγινε από τον Υπεύθυνο Δημόσιων 

Σχέσεων του Π.Σ.Φ. Λευτέρη Μπουρνουσούζη.  
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https://www.psf.org.gr/psf-news-6756.htm  

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6756.htm
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/08122020_123010_67f0.jpg
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/08122020_123120_251e.jpg
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/08122020_123210_458d.jpg
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/08122020_123250_01a7.jpg
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/08122020_133021_a309.jpg
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 Θέματα ΕΟΠΥΥ   

 

Ρυθμίσεις για τη θεώρηση των παραπεμπτικών και την αποπληρωμή 

ληξιπρόθεσμων οφειλών 

  

Στο Νόμο 4764/2020 (ΦΕΚ 256/Τεύχος A’/23.12.2020) που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή 

των Ελλήνων περιλαμβάνονται και τα εξής: 

o H καταληκτική ημερομηνία για τη μη θεώρηση των γνωματεύσεων- παραπεμπτικών 

(και Φυσικοθεραπείας ) λόγω COVID-19, παρατείνεται έως τις 31 Μαρτίου 2021 

(Άρθρο 39). 

o Mέχρι τις 31 Μαρτίου 2021 και το αργότερο έως 30 Ιουνίου 2021, παρατείνεται και η 

εκκαθάριση-αποπληρωμή από ΕΟΠΥΥ και ΕΦΚΑ των ληξιπρόθεσμων οφειλών του 

κλάδου υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), που εντάχθηκαν στον 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προς παρόχους υπηρεσιών υγείας (Άρθρο 108). 

 

https://psf.org.gr/psf-news-6813.htm  

 

 

Παράταση Υποβολών e-ΔΑΠΥ και φυσικού αρχείου για τον μήνα 11/2020 

έως 04.01.2020 

  

Με ανακοίνωσή του ο ΕΟΠΥΥ ανακοίνωσε την παράταση της καταληκτήριας 

ημερομηνίας των υποβολών eΔΑΠΥ και της αποστολής του φυσικού αρχείου των 

συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ Παρόχων Υπηρεσιών Υγείας για τον μήνα Nοέμβριο 2020 

έως τις 04.01.2020. 

Επισυνάπτεται το κείμενο της ανακοίνωσης. 

 Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ 

https://psf.org.gr/psf-news-6813.htm
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/17122020_171819_3029.pdf
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https://www.psf.org.gr/psf-news-6788.htm  

Προσωρινή μη-διαθεσιμότητα των ηλεκτρονικών εφαρμογών του ΕΟΠΥΥ 

λόγω τεχνικών εργασιών 

  

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης στο Data Center 

του ΕΟΠΥΥ, δεν θα είναι διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές εφαρμογές του ΕΟΠΥΥ για το χρονικό 

διάστημα από Παρασκευή 11/12/2020 και ώρα 21:00 μ.μ έως και τη Δευτέρα 14/12/2020 και 

ώρα 07:00 π.μ. 

Τη Δευτέρα 14/12/2020 και από ώρα 07:00 π.μ. και έπειτα, όλες οι ηλεκτρονικές εφαρμογές 

του ΕΟΠΥΥ θα επαναλειτουργούν. 

Σχετικά αρχεία 

 Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6770.htm  

 

 

Εντολή Οριστικοποίησης Σεπτεμβρίου 2020 

  

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2020, θα δοθεί εντολή οριστικοποίησης 

στις Περιφερειακές Δ/νσεις του ΕΟΠΥΥ για τον μήνα Σεπτέμβριο του 2020. 

https://psf.org.gr/psf-news-6767.htm 

 

Επιστολή προς ΕΟΠΥΥ για καθυστερήσεις παράδοσης φακέλων μηνιαίων 

υποβολών 

  

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών απέστειλε επιστολή προς τον ΕΟΠΥΥ σχετικά 

με το επικείμενο ζήτημα της καθυστέρησης παράδοσης των φακέλων των μηνιαίων 

υποβολών των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ παρόχων. 

Σας επισυνάπτουμε το έγγραφο: 

  

https://www.psf.org.gr/psf-news-6788.htm
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/12122020_162141_b908.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6770.htm
https://psf.org.gr/psf-news-6767.htm
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Θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας το επικείμενο ζήτημα της καθυστέρησης 

παράδοσης των φακέλων των μηνιαίων υποβολών των συμβεβλημένων με τον 

ΕΟΠΥΥ παρόχων. 

Όπως γνωρίζετε, το τελευταίο διάστημα, λόγω της πανδημίας του Covid-19 και σε 

συνδυασμό με την εορταστική περίοδο, ο τομέας των ταχυμεταφορών 

αντιμετωπίζει πρόβλημα στην έγκαιρη παράδοση των φακέλων / δεμάτων. 

Ήδη έχει εκφραστεί στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών, η έντονη 

ανησυχία των συμβεβλημένων μελών του, σχετικά με την καθυστέρηση των 

παραδόσεων. Μετά από επικοινωνία με τις εταιρείες ταχυμεταφορών, η 

προβλεπόμενη μέρα παράδοσης είναι δέκα (10) ημέρες –κατά μέσο όρο-  μετά την 

αποστολή του φακέλου της μηνιαίας υποβολής. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 

την καθυστερημένη παράδοση των φακέλων και πρωτοκόλληση τους, πέραν από 

την 20η μέρα του μήνα. 

Ζητάμε την κατανόηση του Οργανισμού σε αυτή την νέα κατάσταση και ζητάμε να 

ληφθεί μέριμνα για τέτοιες περιπτώσεις. 

Σχετικά αρχεία 

 Έγγραφο Π.Σ.Φ. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6766.htm  

 

 

Παράταση της υποβολής αιτήσεων ρύθμισης οφειλών rebate και claw back 

ετών 2013-2019 

  

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ γίνεται γνωστό ότι με βάση την υπ. αριθμ. 

Β2β/Γ.Π.οικ. 77678 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 5394 Β’ /08-12-2020) ως νέα 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την ένταξη στη ρύθμιση των οφειλών 

από Rebate-Clawback ετών 2013-2019 ορίζεται η 10η Δεκεμβρίου 2020. 

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 νεότερη ανακοίνωση για τον τρόπο εξόφλησης αυτών. 

Σε απάντηση ερωτημάτων που έχουν τεθεί, γίνονται γνωστά τα κάτωθι: 

1. Θα υπάρχει δυνατότητα, για όσους παρόχους / προμηθευτές το επιθυμούν, να γίνεται 

είτε πρόωρη εξόφληση του ποσού οφειλής είτε καταβολή μεγαλύτερου πλήθους 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/10122020_134819_dba9.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6766.htm
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δόσεων. Για τον σκοπό αυτό, στην προαναφερθείσα πράξη προσδιορισμού του ύψους και 

πλήθους των δόσεων θα υπάρχει σχετική ταυτότητα οφειλής. 

2. Η πληροφορία για το συνολικό ποσό οφειλής ετών 2013-2019 μπορεί να αναζητηθεί μέσω 

της επιλογής «Ανάλυση Οφειλών» της πλατφόρμας «Ενημέρωση Συναλλασσομένων». 

  

Σχετικά αρχεία 

 Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ-Παράταση ένταξης στη ρύθμιση clawback και rebate 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6762.htm  

  

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/09122020_210346_d5ad.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6762.htm
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Γενική Ενημέρωση 

 

Μείωση μισθωμάτων Δεκεμβρίου 2020. Περιλαμβάνεται ο ΚΑΔ (8690...) των 

φυσικοθεραπευτών στο σχετικό ΦΕΚ 5577/17-12-2020 

  

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (Β.5577), η με Αριθμ. Α.1274/2020 απόφαση του Υφυπουργού 

Οικονομικών, όπου προσδιορίζονται οι πληττόμενες επιχειρήσεις για την υποχρεωτική 

απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον 

μήνα Δεκέμβριο 2020. Στους ΚΑΔ περιλαμβάνεται κι ο ΚΑΔ (8690...)  των 

φυσικοθεραπευτών. 

  

 

Σχετικά αρχεία 

 Δείτε το αρχείο 

https://psf.org.gr/psf-news-6816.htm  

 

Συλλυπητήρια του Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. για τον αδόκητο χαμό του συναδέλφου 

Δημήτρη Σπαρτινού 

 

Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών 

εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για τον αδόκητο χαμό του συναδέλφου Δημήτρη 

Σπαρτινού. 

Ο Δημήτρης Σπαρτινός διετέλεσε Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος 

Αιτωλοακαρνανίας & Λευκάδας και συνέβαλε τα μέγιστα στην αναβάθμιση και στην 

εδραίωση της επιστήμης της Φυσικοθεραπείας στην ευρύτερη περιοχή. 

Τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μας προς τους οικείους του. 

  

https://psf.org.gr/psf-news-6811.htm    

https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=A068D0939B7AB2C0.1D031AEA53&version=2020/12/14
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/30122020_143401_7e45.pdf
https://psf.org.gr/psf-news-6816.htm
https://psf.org.gr/psf-news-6811.htm
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Κοινωνικό μήνυμα του Π.Σ.Φ που προβάλλεται στους τηλεοπτικούς και 

ραδιοφωνικούς σταθμούς 

 

 Το κοινωνικό μήνυμα του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών που προβάλλεται από τους 

τηλεοπτικούς σταθμούς μετά την έγκριση του ΕΣΡ, έχει ως θέμα την παρότρυνση του κοινού να μη 

διακόψουν τα προγράμματα αποκατάστασης και να συνεχίσουν τις θεραπείες τους στον 

φυσικοθεραπευτή. Αυτό εξάλλου τονίζει και ο Παγκόσμιο Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.). 

Οι φυσικοθεραπευτές ως επαγγελματίες υγείας τηρούν όλα τα μέτρα προστασίας που προτείνονται 

από τον ΕΟΔΥ 

  

Σχετικά αρχεία 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΡ 222/2020 - ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΟΙΝ ΜΝΜ 

https://youtu.be/JkdVGW1rNjU 

https://psf.org.gr/psf-news-6799.htm  

 

Αδειοδοτημένα Λογισμικά παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης My Data της 

Α.Α.Δ.Ε.     

 

Ακολουθεί λίστα εταιρειών των λογισμικών παρόχων ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων της 

ΑΑΔΕ, που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας για λογισμικά ψηφιακής τιμολόγησης και οι 

οποίες ανταποκρίθηκαν στο αίτημα του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών για 

αποστολή οικονομικής προσφοράς. Η σειρά παρουσίασής τους αφορά στη  χρονολογική 

σειρά ανταπόκρισης αυτών στο αίτημα του Π.Σ.Φ. 

1. SoftOne Technologies AE – {πληροφορίες:  https://go.prosvasis.com} 

α) πρόταση: Prosvasis Go Start: με τηλεφωνική υποστήριξη και εκμάθηση εφαρμογής. Αξία 

Ετήσιας Σύμβασης: 70€ . 

Ειδική τιμή για το συγκεκριμένο πρόγραμμα (Go Start), μετά το πέρας του 1ου έτους 

λειτουργίας της εφαρμογής, χωρίς τηλεφωνική υποστήριξη: 48€ 

β) πρόταση: Prosvasis Go Run: με τηλεφωνική υποστήριξη και εκμάθηση εφαρμογής. Αξία 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/18122020_224013_2708.pdf
https://youtu.be/JkdVGW1rNjU
https://psf.org.gr/psf-news-6799.htm
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Ετήσιας Σύμβασης : 100€. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε την μαγνητοσκοπημένη διαδικτυακή 

ημερίδα που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον ΠΣΦ: webinar https://psf.org.gr/psf-

news-6795.htm 

  

2. Epsilon net AE  – {πληροφορίες:  www.epsilonsmart.gr} 

α) πρόταση: Epsilon Smart Hygeia χωρίς υπηρεσίες υποστήριξης. Αξία Ετήσιας Σύμβασης: 

108€ 

β) πρόταση: Epsilon Smart Hygeia με υπηρεσίες υποστήριξης. Αξία Ετήσιας Σύμβασης: 153€ 

  

3. Cloud Services IKE– {πληροφορίες:  https://www.pelatologio.gr} 

α) πρόταση: Oxygen Pelatologio - πακέτο Basic, με υπηρεσίες υποστήριξης. Αξία Ετήσιας 

Σύμβασης: 95€ 

β) πρόταση: Oxygen Pelatologio- πακέτο PRO (με εμπορικό κύκλωμα), με υπηρεσίες 

υποστήριξης. Αξία Ετήσιας Σύμβασης: 191€ 

  

4. Νovus Conceptus OE – {πληροφορίες:  https://timologisi.online} 

α) πρόταση: Starter με διάφορες παροχές. Αξία Ετήσιας Σύμβασης: 57.60€ 

β) πρόταση: Business. Αξία Ετήσιας Σύμβασης:  125€ 

  

Οι παραπάνω τιμές είναι προ ΦΠΑ και αφορούν αυστηρά τα μέλη του Πανελληνίου 

Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. 

Σας επισημαίνουμε ότι οι συνάδελφοι φυσικοθεραπευτές μπορείτε να αξιολογήσετε τις 

προτάσεις και να συνεργαστείτε με οποιαδήποτε εταιρεία της αρεσκείας σας. 

  

https://www.psf.org.gr/psf-news-6797.htm  

 

 

https://psf.org.gr/psf-news-6795.htm
https://psf.org.gr/psf-news-6795.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6797.htm
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Μαγνητοσκοπημένη διαδικτυακή ημερίδα με θέμα την ηλεκτρονική 

τιμολόγηση (Βίντεο Εκδήλωσης) 

  

O Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών διοργάνωσε διαδικτυακή ημέριδα 

ενημέρωσης των μελών του για το θέμα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, το Σάββατο, 12 

Δεκεμβρίου, 2020. 

Επισυνάπτουμε τη βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης για την καλύτερη ενημέρωση όλων των 

ενδιαφερομένων, καθώς και ένα αρχείο στο οποίο υπάρχουν οι απαντήσεις στα ερωτήματα 

τα οποία τέθηκαν από τους συναδέλφους. 

Video: Διαδικτυακή ημερίδα του Π.Σ.Φ. για την ηλεκτρονική τιμολόγηση - MyData | ΠΣΦ 

(psf.org.gr) 

  

 Ερωτήσεις-Απαντήσεις 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6795.htm  

 

 

ΕΟΔΥ-Οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία των υπηρεσιών του 

προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» 

  

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας εξέδωσε οδηγίες για την ασφάλεια όλων των 

εμπλεκομένων στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες για 

τους Επαγγελματίες Υγείας. Ενημερωθείτε αναλυτικά από τον κάτωθι σύνδεσμο: 

https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/12/covid19-voithia-sto-spiti.pdf 

 

Σχετικά αρχεία 

 ΕΟΔΥ_Οδηγίες_Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» 

https://psf.org.gr/psf-news-6769.htm  

 

https://www.psf.org.gr/video_det.php?id=6785
https://www.psf.org.gr/video_det.php?id=6785
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/18122020_095007_9252.xlsx
https://www.psf.org.gr/psf-news-6795.htm
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/12/covid19-voithia-sto-spiti.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/11122020_151453_05f2.pdf
https://psf.org.gr/psf-news-6769.htm
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Ενημέρωση για το πόρισμα της Επιτροπής Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών 

Επαγγελμάτων 

  

Συνάδελφοι 

Λόγω των έκτακτων γεγονότων και της δημοσιοποίησης (στον τύπο)  του πορίσματος της επιτροπής 

κρίσης ΒΑΕ και επίσης λόγω του πλήθους των τηλεφωνημάτων που δέχτηκαν τα μέλη του Κ.Δ.Σ 

από συναδέλφους που εργάζονται στα νοσοκομεία, σας αποστέλλεται αυτή η πρόσκληση για 

διαδικτυακή συνάντηση την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου και ώρα 20:00 μέσω zoom 

Σκοπός είναι η ενημέρωση σας για τις ενέργειες του Κ.Δ.Σ,  η ακρόαση των συναδέλφων και η 

διερεύνηση των προθέσεών σας σε περίπτωση κλιμάκωσης των αντιδράσεων, σε συνεργασία με 

την ΠΟΕΔΗΝ κλπ. 

Επίσης, θα ενημερωθείτε και για την πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη 

διανομή και διάθεση έντυπου υλικού για τις οδηγίες μετά από νοσηλεία covid-19. 

Στη διαδικτυακή συνάντηση θα παραβρεθούν τα μέλη του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6765.htm  

 

e-Ημερίδα του Ε.Τ. Φυσικοθεραπεία στην Υγεία των Γυναικών, Κυριακή 13 

Δεκεμβρίου 2020 

  

Το Επιστημονικό Τμήμα "Φυσικοθεραπεία των Γυναικών" του Πανελλήνιου Συλλόγου 

Φυσικοθεραπευτών διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 

μέσω της πλατφόρμας ZOOM και είναι ΔΩΡΕΑΝ. 

Δηλώστε συμμετοχή στο womenshealthppta@psf.org.gr  για να σας σταλούν οδηγίες 

σύνδεσης. 

 

Σχετικά αρχεία 

 Πρόγραμμα Ημερίδας 

 Αφίσα Ημερίδας 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6764.htm  

 

https://news.psf.org.gr/lists/lt.php?id=cEtRBABNCwdQSVQBDVdc
https://www.psf.org.gr/psf-news-6765.htm
mailto:womenshealthppta@psf.org.gr
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/10122020_114950_c262.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/10122020_115006_9f66.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6764.htm
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Διεθνές διαδικτυακό Συνέδριο για τον Τουρισμό Υγείας με τη συμμετοχή του 

Γιάννη Μαρμαρά, Β’ Αντιπροέδρου του Π.Σ.Φ. 

  

Στις 14 & 15 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 17:00, διοργανώνεται Διεθνές διαδικτυακό Συνέδριο 

με θέμα τον Τουρισμό Υγείας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Υπουργείο 

Τουρισμού και φορείς του Ιταλικού δημοσίου. Στο πλαίσιο του Συνεδρίου  θα 

πραγματοποιηθεί ειδικό session την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου, με θέμα: «Τουρισμός Ευεξίας», 

στην οποία θα πάρει μέρος ο Β΄ Αντιπρόεδρος του Π.Σ.Φ., Γιάννης Μαρμαράς, 

παρουσιάζοντας το θέμα: «Τουρισμός Υγείας και Φυσικοθεραπεία». 

Η είσοδος για τα μέλη του Π.Σ.Φ. στον διαδικτυακό σύνδεσμο του Συνεδρίου  είναι 

ελεύθερη μετά από εγγραφή στον σύνδεσμο  

https://zoom.us/webinar/register/WN_zr793QoASkGXHOxQlEVo1g    

 

Σχετικά αρχεία 

 Πρόγραμμα Διεθνούς Συνεδρίου 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6761.htm  

 

Διοργάνωση διαδικτυακής ημερίδας του Π.Σ.Φ. για την ηλεκτρονική 

τιμολόγηση το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου και ώρα 10:30 

  

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών 

διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα με θέμα "myDATA και 

ηλεκτρονική τιμολόγηση για φυσικοθεραπευτές" με 

υποστήριξη της Prosvasis, εταιρεία του ομίλου Softone, 

το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου και ώρα 10:30. 

Η ημερίδα έχει σκοπό να ενημερώσει τα μέλη για τις 

αλλαγές που θα επιφέρει η νέα Νομοθεσία από τις 1/1/2021 

για τα ηλεκτρονικά βιβλία και τα myDATA στους 

ελευθεροεπαγγελματίες φυσικοθεραπευτές. 

Στην ημερίδα οι ειδικοί (Απόστολος Αλωνιάτης, 

Τσοχαντάρης Χάρης, Mαρίνος Κοσμάς και Πολύζος 

https://zoom.us/webinar/register/WN_zr793QoASkGXHOxQlEVo1g
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/09122020_204054_4e5d.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6761.htm
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Παπαχρήστος), θα παρουσιάσουν τα νέα δεδομένα και θα δεχτούν και τα ερωτήματα των 

μελών του Π.Σ.Φ. και θα απαντήσουν σε αυτά. 

Για να δηλώσετε συμμετοχή κάντε εγγραφή στο σύνδεσμο που θα βρείτε παρακάτω: 

https://register.gotowebinar.com/register/5545521446477632527 

Όσοι αντιμετωπίζουν δυσκολία στην σύνδεση ώστε να μπουν το Σάββατο και να 

παρακολουθήσουν την ημερίδα για τηλεφωνική υποστήριξή μπορούν  να καλούν στο 210 33 

22 700. 

  

https://www.psf.org.gr/psf-news-6760.htm  

 

Συλλυπητήρια Επιστολή για την απώλεια του Καθηγητή Άγγελου Πουλή 

 

Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών 

εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια, για την απώλεια του Καθηγητή Άγγελου Πουλή. 

Η συμβολή του Άγγελου Πουλή στην πορεία της εκπαίδευσης των Ελλήνων 

φυσικοθεραπευτών, καθώς και στην πορεία του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Αθήνας 

στα χρόνια που πέρασαν, ήταν πολύ καθοριστική. 

Ο Καθηγητής Άγγελος Πουλής αφήνει το αποτύπωμά του στο οικοδόμημα της Επιστήμης 

της Φυσικοθεραπείας. 

Από σήμερα, η φυσικοθεραπευτική μας οικογένεια είναι φτωχότερη. 

  

https://www.psf.org.gr/psf-news-6753.htm  

 

Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020, 12:30μμ - 1:30μμ, Διαδικτυακή Εκδήλωση για 

την παρουσίαση του Οδηγού του ΠΟΥ με τίτλο: «Υποστηρικτικό υλικό για 

τον ασθενή που διαχειρίζεται την αποκατάστασή του μετά από ασθένεια που 

σχετίζεται με COVID-19 λοίμωξη» 

  

Η πανδημία λόγω του COVID-19 ανέδειξε τη σημασία της αποκατάστασης ως αναπόσπαστο 

μέρος της συνεχούς φροντίδας. 

https://register.gotowebinar.com/register/5545521446477632527
https://www.psf.org.gr/psf-news-6760.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6753.htm
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Πολλοί ασθενείς που νοσηλεύτηκαν με COVID-19 χρειάζονται αποκατάσταση λόγω του 

συνδρόμου μετά τη μονάδα εντατικής θεραπείας (PICS), σωματικής αποδιοργάνωσης, 

αναπνευστικών δυσλειτουργιών, κατάποσης, νοητικών και ψυχικών προβλημάτων. 

Η βοήθεια στη φάση ανάρρωσης από τη νόσο, είναι ένας από τους τομείς προτεραιότητας 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας –Π.Ο.Υ. 

Το γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ) στην Ελλάδα, ως μέρος της 

συνεχούς υποστήριξής του προς τη χώρα κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, έχει 

μεταφράσει και προσαρμόσει στην ελληνική γλώσσα τον Οδηγό του οργανισμού με 

τίτλο «Υποστηρικτικό υλικό για τον ασθενή που διαχειρίζεται την αποκατάστασή του 

μετά από ασθένεια που σχετίζεται με COVID-19 λοίμωξη». 

Σκοπός του Οδηγού είναι να περιγράψει, εύκολα και κατανοητά, βασικές ασκήσεις 

αποκατάστασης για ενήλικες που έχουν νοσηλευτεί με COVID-19 λοίμωξη, με στόχο να 

συμβάλλει στην ανάρρωσή τους. 

Την Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου, στις 12:30 το μεσημέρι, το γραφείο του ΠΟΥ στην Ελλάδα 

διοργανώνει την επίσημη παρουσίαση του Οδηγού, μέσω κοινής ψηφιακής εκδήλωσης με 

την παρουσία των Προέδρων του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, της Ένωσης 

Νοσηλευτών Ελλάδος, και του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. 

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μια σύντομη επισκόπηση της ελληνικής έκδοσης του 

Οδηγού στους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, καθώς και η παρουσίαση 

κατευθυντήριων οδηγιών για τη διάδοση του στα νοσοκομεία και τη διανομή του στους 

ασθενείς. 

 *Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν με παρεμβάσεις τους: 

 Μαριάννα Τρίας: Εκπρόσωπος του ΠΟΥ στην Ελλάδα 

Αθανάσιος Εξαδάκτυλος: Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου 

Πέτρος Λυμπερίδης: Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών 

Δημήτριος Σκουτέλης: Πρόεδρος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος 

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο Υφυπουργός Υγείας, Βασίλειος Κοντοζαμάνης 

  

Σχετικά αρχεία 

 Concept Note and Draft Agenda-7th December 2020 

 Press Release-Rehabilitation Leaflet 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6752.htm  

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/04122020_170659_6b7e.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/04122020_170740_7355.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6752.htm
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4ο Συνέδριο ΕΕΕΦ: Σύνδρομα Καταπόνησης- Σύγχρονη Τεκμηριωμένη 

Αντιμετώπιση 

  

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φυσικοθεραπείας 

(ΕΕΕΦ) πραγματοποιεί το 34ο Συνέδριο το Σάββατο 5 

και την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2020 υπό την αιγίδα του 

τμήματος Φυσικοθεραπείας  του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής. 

Οι εργασίες του Συνεδρίου θα παρουσιαστούν 

διαδικτυακά.  

Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου 

Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, κος Πέτρος 

Λυμπερίδης. 

Για δήλωση συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνήσετε 

μέσω email: seminariaeeef@yahoo.com, 

eeefcongress2020@gmail.com 

  

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6751.htm  

 

 

Επιστολή στο Υπουργείο Υγείας για χορήγηση έκτακτου επιδόματος στους 

φυσικοθεραπευτές που εργάζονται στις ΜΕΘ 

   

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών απέστειλε επιστολή προς το Υπουργείο 

Υγείας για την ένταξη των φυσικοθεραπευτών εργαζόμενων στις Μονάδες Εντατικής 

Θεραπείας όλης της χώρας στο έκτακτο επίδομα, το οποίο σύμφωνα με δημοσιεύματα θα 

χορηγηθεί στους εργαζόμενους των ΜΕΘ. 

Ο ΠΣΦ αναφέρει στην επιστολή του: 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου https://www.in.gr/2020/12/02/in-

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/04122020_131602_7f9b.jpg
https://www.psf.org.gr/psf-news-6751.htm
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tv/ekpompes/ektakto-efapaks-epidoma-eos-700-eyro-stous-ergazomenous-stis-meth/, 

αναφέρεται: «Έκτακτο εφάπαξ επίδομα έως 700 ευρώ θα δοθεί στους εργαζόμενους στις 

ΜΕΘ-H πληρωμή θα γίνει εφάπαξ και σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA θα δοθεί πριν 

τα Χριστούγεννα και μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 700 ευρώ.» 

Θα θέλαμε να σας θυμίσουμε ότι στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας σε όλη την επικράτεια, 

παρέχουν τις υπηρεσίες τους και οι φυσικοθεραπευτές των Νοσοκομείων. Το Υπουργείο 

Υγείας άλλωστε, αναγνωρίζοντας το έργο τους, προέβλεψε την πρόσληψη 100 

φυσικοθεραπευτών για τις ανάγκες λειτουργίας των νέων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας 

(άρθρο 11 ν.4737/2020). 

Σύμφωνα με το νόμο: «Οι ως άνω θέσεις συστήνονται για τη στελέχωση με εξειδικευμένο 

ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των πρόσθετων κλινών νοσηλείας των Μονάδων Εντατικής 

Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) των νοσοκομείων της χώρας, πέραν των υφισταμένων μέχρι τη 

δημοσίευση του παρόντος οργανικών θέσεων σε Μ.Ε.Θ.». 

Σας θυμίζουμε ότι οι εργαζόμενοι φυσικοθεραπευτές των Μ.Ε.Θ δεν έλαβαν το επίδομα 

που χορηγήθηκε με την πρωτοβουλία και συνδρομή του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος». 

Πιστεύουμε ότι οι φυσικοθεραπευτές που παρέχουν υπηρεσίες στις Μ.Ε.Θ θα περιληφθούν 

αυτή τη φορά στους δικαιούχους του επιδόματος γιατί η επανάληψη της ίδιας αμέλειας θα 

προσβάλλει ευθέως τη συνταγματική αρχή της ισότητας, καθιερώνοντας μια δυσμενή 

διάκριση σε βάρος των φυσικοθεραπευτών, μη ευρίσκουσα έρεισμα στην εξυπηρέτηση 

υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος. 

Η ανισότητα αυτή θα πρέπει να αποκατασταθεί μέσω της απόδοσης του επιδόματος και 

στους φυσικοθεραπευτές εργαζόμενους στις ΜΕΘ. 

Γνωρίζοντας το δίκαιο του αιτήματός μας, αναμένουμε να συμπεριληφθούν οι 

φυσικοθεραπευτές στη χορήγηση του παραπάνω αναφερόμενου έκτακτου επιδόματος. 
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Νέα Επιστημονικών Τμημάτων 

 

Επιστημονικά Τμήμα Φυσικοθεραπεία στην Ψυχική Υγεία 

 

ΦΥΣΙΚΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 2020, τρίτο τεύχος 

 

Σας παρουσιάζουμε το τρίτο τεύχος του εξαµηνιαίου ενηµερωτικού δελτίου, που εκδίδεται 

κατ’ αποκλειστικότητα από το Επιστηµονικό Τµήµα «Φυσικοθεραπεία στη Ψυχική Υγεία» 

του Ν.Π.Δ.Δ./Π.Σ.Φ και αναμένουμε τα σχόλιά σας.  

 

Σχετικά αρχεία 

 ΦΥΣΙΚΟΨΥΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 3ο τεύχος 2020 

https://psf.org.gr/et-3-newsdet-235.php  

 

Παραδοτέα στα πλαίσια του Εθνικού Πιλοτικού Προγράμματος 

Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας των Ηλικιωμένων Ατόμων - 

ΗΠΙΟΝΗ» 2020: δράση Ε.4.δ. Αξιοποίηση εργαλείων – Δοκιμασιών, 

αξιοποιώντας τα αποτελέσματα του εργαλείου της «Γηριατρικής 

Κλίμακας Κατάθλιψης (GDS)» 

 

Παραδοτέα σχετικά με την δράση Ε.4.δ. Αξιοποίηση εργαλείων – Δοκιμασιών, αξιοποιώντας 

τα αποτελέσματα του εργαλείου της «Γηριατρικής Κλίμακας Κατάθλιψης (GDS)»: 

1. Πρωτόκολλο θεραπευτικής άσκησης στον ηλικιωμένο καταθλιπτικό 

2. Προτυποποιημένο έντυπο: «Πληροφορίες διαβάθμισης του κινδύνου στην άσκηση» 

3. Προτυποποιημένο έντυπο: «Πρόγραμμα καθοδηγούμενης θεραπευτικής άσκησης» 

4. Προτυποποιημένο έντυπο: «Μηνιαίο ημερολόγιο καταγραφής άσκησης»  

 

https://psf.org.gr/et-3-newsdet-234.php  

http://psf.org.gr/img/enimerosi_files/0510264001608641339100000.pdf
https://psf.org.gr/et-3-newsdet-235.php
https://psf.org.gr/et-3-newsdet-234.php
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Επιστημονικό Τμήμα Νευρολογικής Φυσικοθεραπείας 

 

3 Δεκεμβρίου. Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία 

 

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες) 

καθιερώθηκε να εορτάζεται στις 3 Δεκεμβρίου από το 1992, επειδή εκείνη την ημέρα η 

Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε το πρόγραμμα δράσης για τα άτομα με ειδικές 

ανάγκες. 

Όταν αναφερόμαστε σε ειδικές ανάγκες εννοούμε κάθε πνευματική ή σωματική αναπηρία. 

Αυτές μπορεί να είναι αισθητηριακές αναπηρίες (τύφλωση, κώφωση) σωματικές αναπηρίες 

(νευρολογικό πρόβλημα, ακρωτηριασμένα άκρα) νοητική καθυστέρηση, χρωμοσωμικά 

σύνδρομα, διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες κτλ. 

Περίπου το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού ζουν με αναπηρίες ενώ στην Ελλάδα ο αριθμός 

των ατόμων με αναπηρία υπολογίζεται γύρω στο ένα εκατομμύριο. 

Ο ρόλος της φυσικοθεραπείας  είναι σημαντικός ώστε το άτομο με αναπηρία να βελτιώσει 

και να διατηρήσει την λειτουργικότητα του και να έχει ποιότητα στη καθημερινότητά του. 

Ο φυσικοθεραπευτής είναι αρωγός στο καθημερινό αγώνα που δίνουν τα άτομα με ειδικές 

ανάγκες αλλά και οι οικογένειές τους  ώστε να αναπτύξουν ισότιμα όλες τις ικανότητές τους 

και να ενταχθούν τη κοινωνία. 

Η φυσικοθεραπεία τεκμηριωμένα έχει σημαντικότατο ρόλο μέσα από τη θεραπευτική 

άσκηση στη βελτίωση και διατήρηση των κινητικών δραστηριοτήτων των ατόμων με 

αναπηρία, ενώ σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες υγείας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

της καθημερινότητάς τους. 

https://psf.org.gr/et-5-newsdet-231.php  

 

Επιστημονικό Τμήμα "Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία" 

 

Ευχές από το Επιστημονικό Τμήμα Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας του 

ΠΣΦ 

 

Αποχαιρετούμε το 2020 και με το τραγούδι «Return to love» του Bocelli, ευχόμαστε «για μια ακόμη 

φορά, να επιστρέψουμε στην αγάπη και να παραμείνουμε εκεί, ρισκάροντας τα πάντα, για να 

https://psf.org.gr/et-5-newsdet-231.php
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ατενίσουμε τον κόσμο που εμείς φτιάχνουμε». 

Το Επιστημονικό Τμήμα Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας ΠΣΦ φέτος, στέλνουμε τις ευχές μας με 

κάρτες αγάπης που μας απέστειλαν συνάδελφοι/ισσες της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, 

από μαθητές/τριες τους στα πλαίσια του Προγράμματος "Πες το με μια 

κάρτα"(επισυναπτόμενο) 

Μπορείτε να δείτε τις κάρτες και το βίντεο με το τραγούδι «Return to love» του 

Bocelli κι ΕΔΩ 

Ελπίζουμε και ευχόμαστε το 2021 να είναι χρονιά αναγέννησης για όλο τον κόσμο! 

Για τη Συντονιστική Επιτροπή Του Επιστημονικού Τμήματος Παιδιατρικής 

Φυσικοθεραπείας του Π.Σ.Φ.Κέντρου Ευαγγελία (Συντονίστρια), Κεχαγιά Γεωργία 

(Αναπληρώτρια Συντονίστρια), Φυτιλή Δήμητρα (Γ. Γραμματέας), Κότσιφα Μαρία 

(Υπεύθυνη Δημοσίων  Σχέσεων), Κάπαρη Ειρήνη, (Μέλος) 

 

Σας ευχαριστούμε 

ΕΕΕΚ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ:  
Πετρακόγιαννης Φώτιος 
Πίσσα Σοφία 
Ζάρα Ευαγγελία 
ΕΕΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ 
Θεοδόσης Παλιμέρης Διονύσιος 
ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 
Πράσινος Δημήτριος 
ΕΕΕΚ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
Πέρσα Τζούμα 
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
Χαλκιοπούλου Σοφία 
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ 
Καψή Γεωργία 
ΕΕΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ 
Κότσιφα Μαρία 
ΕΕΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΝΟΙΞΗ) 
Γιάγκας Αλέξανδρος 
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
Σασαρώλη Ιωάννα 
ΕΕΕΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
Κάτωνας Βαζαίος 
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Δημαρά Γεωργία 

Σχετικά αρχεία 

 Δείτε το αρχείο 

https://psf.org.gr/et-7-newsdet-236.php 

https://www.facebook.com/mkotsifa/videos/10158736440266585
https://www.facebook.com/mkotsifa/videos/10158736440266585
http://psf.org.gr/img/enimerosi_files/0796561001609063034100000.mp4
https://psf.org.gr/et-7-newsdet-236.php
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε Διαδικτυακή Εκδήλωση 

Ευαισθητοποίησης για την Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας του 

Επιστημονικού Τμήματος Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας 

 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Διαδικτυακή Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης για 

την Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας του Επιστημονικού Τμήματος Παιδιατρικής 

Φυσικοθεραπείας του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΕΤΠΦ-ΠΣΦ) υπό την 

αιγίδα του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ), του Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και της Διεύθυνσης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής, 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 πραγματοποιήθηκε  Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2020 και ώρες 18.00 - 20.30,  σε 

πλατφόρμα zoom και απηύθυναν χαιρετισμό, ο  Γεν. Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

& Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

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

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

Ζυμβρακάκης, ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ. Πέτρος 

Λυμπερίδης, η Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ΄Νέες Μέθοδοι 

στη Φυσικοθεραπεία΄ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, κ. 

Μαρία Παπανδρέου, ο εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής 

Αττικής, Διευθυντής ΕΕΕΚ Ελευσίνας Κάτωνας Βαζαίος και η Συντονίστρια του 

Επιστημονικού Τμήματος Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας, Κέντρου Ευαγγελία. 

Από τη Σ.Ε. του Ε.Τ. παρευρέθηκαν η Αντιπρόεδρος Κεχαγιά Γεωργία, η  Γ. 

Γραμματέας  Φυτιλή Δήμητρα, η Υπ. Δημοσίων Σχέσεων Κότσιφα Μαρία και το 

μέλος,  Κάπαρη Ειρήνη. 

Παρουσιάστηκαν οι εξαιρετικές ομιλίες: "Παιδιά, γονείς και θεραπευτές - Μια πολύτιμη 

σχέση" Ντέμη Παπαιωάννου- Σταυροπούλου, Συγγραφέας, Φυσικοθεραπεύτρια 

Νευροαναπτυξιακής Αγωγής, πρ. Γραμματέας του τμήματος Παιδιού της Ε.Ε.Ε.Φ. , 

"Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης στη Σχολική Κοινότητα για τις Κινητικές Αναπηρίες" από τη 

Μαρίνα Σαλβαρά, Ph.D., Post-Ph.D. (IKY), Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό ΠΕ28, 1ο ΚΕΣΥ 

Β' Αθήνας, Adjunct Faculty, Department of Education, University of Nicosia "Κέντρο Πρώιμης 

Παρέμβασης και Αποκατάστασης, ΓΝΠ "Π & Α Κυριακού: Γέφυρα ζωής προς την Κοινότητα 

και την Συμμετοχή" Ελένη Ποταμίτη, Φυσικοθεραπεύτρια, MSc, NDT, PNF, ΚΕΠΠΑ, ΓΝ 

Παίδων Αθηνών “Π. & Α. Κυριακού” "Για κάποιους η Καραντίνα δεν ξεκίνησε με τον Covid-

19" Παναγιώτης Πιτσίνιαγκας, Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ενσυναίσθησης – 
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Εμψυχωτής, "Ανησυχίες…Βαδίζοντας στο άγνωστο" Βεντούρης Νεκτάριος-Ελευθέριος, 

Γονέας παιδιού με αναπηρία , " Διαφορετικότητα και κοινωνική δικαιοσύνη" Ξανθίππη 

Φουλίδη, Post Doc,PhD, M.ed, Yπεύθυνη πολιτιστικών θεμάτων Διεύθυνσης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής , "Εξερευνώντας τις ευεργετικές επιδράσεις 

του Ήχου και της Μουσικής" Λάτσινου Σοφία, Μουσικός - Πρόεδρος Ελληνικού Κέντρου 

Ερευνών Ήχου, Μουσικής και Λόγου (Ε.Κ.Ε.Ι.Μ.) - Music tutor and fascilitator 

Μετά το πέρας των ομιλιών, ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήθηκαν ο Β΄ Αντιπρόεδρος 

του Κ.Δ.Σ. Μαρμαράς Ιωάννης, ο Υπ. Δημοσίων Σχέσεων  και Πρόεδρος Π.Τ. Αττικής, 

Μπουρνουσούζης  Ελευθέριος, το Μέλος του Κ.Δ.Σ. και Πρόεδρος Π.Τ. Θεσσαλονίκης, , 

Κιλκίς και Χαλκιδικής. Καθηγητής Καλλίστρατος Ηλίας , ο Ταμίας του Κ.Δ.Σ., Μιτσακάκης 

Χρήστος και το Μέλος της Δ.Ε. του Π.Τ. Αττικής, Αποστολοπούλου Ουρανία. 

Ευχαριστούμε όλους όσους συμμετείχαν στην διενέργεια αυτής της τόσο σημαντικής για 

εμάς εκδήλωσης,  τους επίσημους προσκεκλημένους, τους  εκλεκτούς ομιλητές, καθώς και 

τους συναδέλφους, μέλη του Ε.Τ. - ΠΣΦ και φοιτητές Πανεπιστημίων. 

Ευχαριστούμε τη Διοίκηση  του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την παραχώρηση της 

αιγίδας. 

Η διενέργεια της Εκδήλωσης, υπήρξε εποικοδομητική για όλους τους συμμετέχοντες και 

αποτέλεσε ένα forum προβληματισμού και ενημέρωσης, όσον αφορά ζητήματα αναπηρίας, 

ένταξης και σεβασμού των δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρία και  της κατανόησης 

και του σεβασμού στη διαφορετικότητα. 

Ευελπιστούμε να έχουμε και πάλι στο μέλλον την τιμή και χαρά να σας καλωσορίσουμε στις 

εκδηλώσεις µας. 

  

 

  

https://psf.org.gr/et-7-newsdet-233.php  

https://psf.org.gr/et-7-newsdet-233.php
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Διαδικτυακή Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης για την Παγκόσμια Ημέρα 

Αναπηρίας Χτίζοντας γέφυρες ανεξαρτησίας, Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 

2020 

  

Το Επιστημονικό Τμήμα "Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία" του Πανελληνίου Συλλόγου 

Φυσικοθεραπευτών (ΕΤΠΦ-ΠΣΦ) πραγματοποιεί 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. 

Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο  Γεν. Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης 

της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Φυσικοθεραπευτής, 

κ. Γεώργιος Σταμάτης, ο Προϊστάμενος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ιωάννης 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. 

 

Σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΕΤΠΦ-ΠΣΦ 

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

  

Σχετικά αρχεία 

 Πρόγραμμα 

 Αφίσα 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6742.htm  

 

mailto:paediatric@psf.org.gr
https://psf.org.gr/et-7-newsdet-230.php
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/01122020_142003_2ac2.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/01122020_142318_5a44.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6742.htm
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Νέα Περιφερειακών Τμημάτων 

 

Περιφερειακό Τμήμα Αττικής 

 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού τμήματος Αττικής σας 

εύχεται Καλά Χριστούγεννα ! 

  

Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού τμήματος Αττικής σας εύχεται Υγεία, Αγάπη, 

Ευημερία ! 

 

                      ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ! 

 

 

 

 

https://psf.org.gr/psf-news-6801.htm     

 

https://psf.org.gr/psf-news-6801.htm
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"Το ζωντανό διαδικτυακό Χριστουγεννιάτικο χωριό έρχεται να 

κρατήσει συντροφιά στα παιδιά των μελών του Περιφερειακού 

Τμήματος Αττικής του Π.Σ.Φ." 

  

 

Το ζωντανό διαδικτυακό Χριστουγεννιάτικο χωριό έρχεται να κρατήσει συντροφιά στα 

παιδιά των μελών του ΠΤ Αττικής του ΠΣΦ με πάνω από 30 δράσεις και καθημερινό 

εναλλασσόμενο περιεχόμενο! 

Το χωριό αυτό θα βρίσκεται στην επίσημη σελίδα του ΠΤ Αττικής που αποφάσισε για αυτά 

τα Χριστούγεννα να το προσφέρει δώρο στα μέλη του. Με έναν κωδικό εντελώς δωρεάν θα 

δώσουμε τη δυνατότητα στα παιδιά των μελών μας να ζήσουν μια υπέροχη διαδραστική 

εμπειρία, γεμάτη χριστουγεννιάτικη μαγεία!  

Τα Χριστούγεννα φέτος θα είναι διαφορετικά σε όλον τον πλανήτη αλλά τα παιδιά 

εξακολουθούν να τα περιμένουν. Εφόσον η διαδικτυακή επικοινωνία είναι πια μια νέα 

καθημερινότητα για όλους, το ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ας γίνει ένα 

καταφύγιο χαράς και διασκέδασης για τα μέλη του ΠΤ Αττικής και τα παιδιά μας. 

Παρουσίαση του Χριστουγεννιάτικου Διαδικτυακού Χωριού. 

Μια πρωτότυπη ιδέα που αξιοποιεί τις δυνατότητες της τεχνολογίας και του διαδικτύου 

προσαρμοσμένη στις συνθήκες που επιβάλλει η υγειονομική κρίση, εμπνεύστηκαν και 

υλοποιούν ο Φώτης Σπύρος και ο Νίκος Χρηστίδης για τα φετινά Χριστούγεννα. Με 

εμπειρία και αγάπη για το παιδικό θέαμα και το παιδί, δημιούργησαν το Χριστουγεννιάτικο 

Διαδικτυακό Χωριό με τη συμμετοχή σπουδαίων καλλιτεχνών που έχουν διακριθεί στα 

θεάματα και τις δραστηριότητες για παιδιά. Με όχημα τη φαντασία, σ’ένα covid free 

περιβάλλον τα παιδιά θα μπορέσουν να βιώσουν τη χαρά των Χριστουγέννων, να παίξουν, 

να επικοινωνήσουν, να διασκεδάσουν! 

Για την παραγωγή και την υλοποίηση του χωριού, συνεργάζονται πάνω από 100 

επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων της τεχνολογίας και κυρίως της τέχνης, όπως ο 

συνθέτης Τάσος Ιωαννίδης, η Παιδική Χορωδία του Σπύρου Λάμπρου, ο μάγος Sankara ,το 

Θέατρο Μαριονέτας Γκότση, το Θέατρο Κούκλας της Ιρίνας Μπόικο, το Θέατρο Σκιών του 

Στάθη Λαγκαδά και πολλοί άλλοι. 

Ας δούμε όμως ποιος θα είναι ο ξεναγός μας σ’ αυτή τη μοναδική, ξεχωριστή, 

χριστουγεννιάτική βόλτα. 

Στον πλανήτη Γη φτάνει ένα συμπαθέστατο εξωγήινο πλασματάκι όλο ερωτήσεις και 

απορίες. Το όνομα του Ε;ΤΙ; Έρχεται από «ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ 

ΔΕΝΤΡΩΝ» με αποστολή υψίστης σημασίας να μάθει πληροφορίες για τα Χριστούγεννα 

στην Γη, με σκοπό... να γράψει έκθεση στο σχολείο του. Ο μικρός αξιαγάπητος εξωγήινος 
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θα ζητήσει την βοήθεια παιδιών και καλικαντζάρων. Αυτά με σύμμαχο την φαντασία τους 

και την σύγχρονη τεχνολογία θα τον βοηθήσουν αποτελεσματικά! Θα επισκεφτούν το 

Μουσείο των Αξιών που δεν πρέπει να χαθούν (όπως η αγκαλιά, το οικογενειακό 

Χριστουγεννιάτικο τραπέζι, το να πιστεύεις στον Αϊ Βασίλη και να κάνεις μια ευχή όταν 

πέφτει ένα αστέρι, κ.α.). Ο μικρός μας εξωγήινος θα μάθει ακόμα τα παλιά παιχνίδια που 

παίζανε στην Γη, όπως κρυφτό, κουτσό, αμπάριζα κ.α. Θα γνωρίσει τον Άγιο Βασίλη, τη 

Μάγια Μέλισσα και τα Στρουμφ, θα πάρει μαθήματα καραγκιόζη, χορού, μαγειρικής & 

ζαχαροπλαστικής! Τα παιδιά θα μπορούν επικοινωνήσουν - μέσω sms - με τον Άγιο Βασίλη, 

τα Στρουμφάκια και τον Εξωγήινο Ε;ΤΙ; ρωτώντας τους ό,τι θέλουν!! Αυτά τα ιδιαίτερα 

Χριστούγεννα, τα παιδιά θα γνωρίσουν έναν ιδιαίτερο φίλο που θα τους μείνει αξέχαστος! 

 

 
 

Trailer 

https://www.youtube.com/watch?v=cA1_T_8GK_k&feature=emb_logo 

ΩΡΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

Από 24/12/20 έως 6/1/21 οι 6 ώρες live είναι από 16:00 - 22:00. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Αυτές τις 6 ώρες τα παιδιά θα μπορούν να απολαύσουν ένα πλούσιο χριστουγεννιάτικο 

ψυχαγωγικό και δημιουργικό πρόγραμμα φτιαγμένο από ειδικούς παιδαγωγούς και 

ψυχολόγους. Θα μπορούν να επικοινωνήσουν, να συμμετέχουν ενεργά, να παίξουν, να 

δημιουργήσουν, να χαρούν. 

Για να μπεις στο Διαδικτυακό Χριστουγεννιάτικο Χωριό στείλετε δήλωση συμμετοχής 

στο ptattikis@psf.org.gr ως τις 23 Δεκεμβρίου για να πάρετε τον barcode κωδικό σας. Θα 

τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για συγκεκριμένο αριθμό εισιτηρίων. 

MEMBERS - Χριστουγεννιάτικο χωριό στο διαδίκτυο 

*Για την είσοδο σας στην πλατφόρμα πληκτρολογείτε τον 10-ψήφιο κωδικό του barcode 

εισιτηρίου σας. 

 https://psf.org.gr/psf-news-6800.htm   

https://www.youtube.com/watch?v=cA1_T_8GK_k&feature=emb_logo
http://webmail.psf.org.gr/imp/message.php?mailbox=INBOX&index=9483
https://psf.org.gr/psf-news-6800.htm
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Λοίμωξη Αναπνευστικού COVID-19 Οδηγίες του ΕΟΔΥ για το 

«Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι» 

Πα, 11 Δεκ 2020 

Σε αυτή την ανακοίνωση του ΕΟΔΥ περιγράφονται οι οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία 

του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. 

Επισημαίνουμε πως η τήρηση της φυσικής απόστασης των 2 μέτρων, η εφαρμογή της 

υγιεινής των χεριών και η χρήση των απαραίτητων μέτρων ατομικής προστασίας είναι 

πρωταρχικής σημασίας και πρέπει συνεχώς να επισημαίνεται. Τα μέτρα αφορούν στην 

προστασία της υγείας των ατόμων τόσο κατά τη δραστηριότητά τους στο πρόγραμμα 

βοήθεια στο σπίτι, όσο και εκτός (πχ μετακινήσεις των εργαζομένων προς και από την 

υπηρεσία τους). 

https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/12/covid19-voithia-sto-spiti.pdf 

  

Σχετικά αρχεία 

 Δείτε το αρχείο 

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

 

Περιφερειακό Τμήμα Αχαΐας και Ηλίειας 

 

Δήλωση πρόθεσης εμβολιασμού Sars-Cov-2 

  

Το Π.Τ. Αχαΐας και Ηλείας καλεί τα μέλη του, ελεύθερους επαγγελματίες ή ιδιωτικούς 

υπαλλήλους φυσικοθεραπευτές να δηλώσουν την πρόθεσή τους να εμβολιαστούν για τον 

Sars-Cov-2, στην παρακάτω φόρμα: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeP20O6Y0zq-

tvWLHStp_Q6OWv6AjbwIf5BnJh698_BzdJHg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628 

Σκοπός του Π.Τ. Αχαΐας και Ηλείας είναι να προβεί σε εκτίμηση του αριθμού των 

ενδιαφερόμενων μελών του, ώστε να καθορίσει με ποιους τρόπους μπορεί να συμβάλει 

αποτελεσματικότερα στην οργάνωση του εμβολιασμού των μελών του. Για την επίτευξη 

του στόχου θα επικοινωνήσει με τους αρμόδιους φορείς, ενημερώνοντάς τους σχετικά με 

τον αριθμό των ενδιαφερόμενων μελών του. 

https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/12/covid19-voithia-sto-spiti.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/11122020_142210_839c.pdf
https://psf.org.gr/psf-news-6768.htm
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeP20O6Y0zq-tvWLHStp_Q6OWv6AjbwIf5BnJh698_BzdJHg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeP20O6Y0zq-tvWLHStp_Q6OWv6AjbwIf5BnJh698_BzdJHg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
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Περαιτέρω δύναται να διαβιβάσει τα στοιχεία σας σε αρμόδιους φορείς, εφόσον κριθεί 

αναγκαίο από τους φορείς αυτούς στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους. 

Τα στοιχεία επικοινωνίας σας θα χρησιμοποιηθούν από το Π.Τ. ή/και τρίτους αρμόδιους 

φορείς προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας στο πλαίσιο οργάνωσης της διαδικασίας 

του εμβολιασμού. 

Το Π.Τ. Αχαΐας και Ηλείας θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που θα υποβληθούν μέσω της 

ανωτέρω φόρμας για να ολοκληρωθεί η διαδικασία εμβολιασμού και στη συνέχεια θα τα 

διαγράψει. Εφόσον υποβάλετε αίτημα διαγραφής των στοιχείων σας πριν την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας, τα στοιχεία σας θα διαγραφούν εντός 30 ημερών από την υποβολή του 

αιτήματός σας. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η Πολιτική Απορρήτου του Π.Σ.Φ. 

 

Σημείωση: ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΥ ΛΑΒΑΤΕ ΣΤΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ MAIL. 

Αν εκ παραδρομής δεν λάβατε προσωπικό mail, παρακαλείσθε να τηλεφωνήσετε στο: 

6940784311 

https://psf.org.gr/psf-news-6809.htm  

 

Διαδικτυακό Σεμινάριο Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, 23-12-2020, Ώρα 

19.00, 

 

Μπορείτε να το παρακολουθήσετε στον σύνδεσμο: https://youtu.be/u9U4iLjcCks 

https://psf.org.gr/psf-news-6807.htm 

 

https://psf.org.gr/psf-news-6809.htm
https://youtu.be/u9U4iLjcCks
https://psf.org.gr/psf-news-6807.htm
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WEBINAR ΙΕΔΕΠ, Πέμπτη 17/12/2020 ώρα 18:00 Αναγκαιότητα 

εμβολιασμού και δεδομένα ασφαλείας, αποτελεσματικότητας των 

επερχόμενων εμβολίων έναντι SARS-Cov2 

 

      

  

Mπορείτε να συνδεθείτε από το link: ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΕΔΩ 

https://psf.org.gr/psf-news-6776.htm  

 

Online Ημερίδα, 21 Δεκεμβρίου 2020, Τρίτη ηλικία και φυσική 

δραστηριότητα στην πόλη 

 

https://us02web.zoom.us/j/85664551609?pwd=Z0xxQTczK0JtcEZrQ2RpMUtFczFidz09#success
https://psf.org.gr/psf-news-6776.htm
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Κάνετε την εγγραφή σας στο link: REGISTRATION HERE 

 https://psf.org.gr/psf-news-6777.htm 

 

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Πανεπιστημίου Πατρών, Τμ. 

Φυσικοθεραπείας 

  

Ίδρυση Μεταπτυχιακού του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών με 

τίτλο «Θεραπευτική Άσκηση» («Therapeutic Exercise»). 

Με  μεγάλη  χαρά  σας  ανακοινώνουμε  την  ίδρυση  του  Προγράμματος  Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας 

του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Θεραπευτική Άσκηση», το οποίο θα λειτουργήσει 

από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών 

(ΠΜΣ)...................      δείτε το σχετικό αρχείο 

  

Σχετικά αρχεία 

 ΠΜΣ 

 

 

https://upatras-gr.zoom.us/meeting/register/tJYld-yprDgqGd3EFlgLQos9k79XqnOtZ0C3?_x_zm_rtaid=IZG-LDfyQ3eL6_L2HnD4cw.1608027233772.2e26e8e8cecf104519cd700bc8e8f8cc&_x_zm_rhtaid=972
https://psf.org.gr/psf-news-6777.htm
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/15122020_130034_d8d7.pdf
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Περιφερειακό Τμήμα Μεσσηνίας και Λακωνίας 

 

Τεστ για Covid-19, στην Καλαμάτα 

  

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι, κλιμάκιο του Ε.Ο.Δ.Υ. θα πραγματοποιήσει τεστ για κορονοϊό, την 

Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου και ώρα 09.00-13.00 στο Μέγαρο Χορού της Καλαμάτας. 

Θα πραγματοποιηθούν και Rapid tests και Μοριακά. 

Προσοχή: 

Όσοι συνάδελφοι προσέλθουν, να έχουν μαζί τους την ταυτότητα μέλους η την Βεβαίωση 

του Συλλόγου, όπως και τον ΑΜΚΑ τους. 

Σχετικά αρχεία 

 Εξερχόμενο 

https://psf.org.gr/psf-news-6763.htm 

 

Τεστ για Covid-19, στην Σπάρτη 

  

Σας ενημερώνουμε ότι, κλιμάκιο του Ε.Ο.Δ.Υ. θα πραγματοποιήσει τεστ για κορονοϊό, στην 

Σπάρτη, την Τετάρτη και ώρα 12.00-13.00, στο φυσικοθεραπευτήριο του κ. Πετρόπουλου 

Σταύρου, οδός Αγίου Νίκωνος 60Α: 

Προσοχή: 

Όσοι συνάδελφοι προσέλθουν, να έχουν μαζί τους την ταυτότητα μέλους η την Βεβαίωση 

του Συλλόγου, όπως και τον ΑΜΚΑ τους. 

Σχετικά αρχεία 

 Εξερχόμενο 

https://psf.org.gr/psf-news-6758.htm 

 

 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/09122020_232701_6a1a.pdf
https://psf.org.gr/psf-news-6763.htm
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/08122020_190020_50b5.pdf
https://psf.org.gr/psf-news-6758.htm
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Νέα τεστ για Covid-19 

  

Σας ενημερώνουμε ότι, κλιμάκια του Ε.Ο.Δ.Υ. θα πραγματοποιήσουν τεστ για κορονοϊό, 

στις εξής περιοχές της Μεσσηνίας: 

o Την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου και ώρα 09.00-13.00, στην Βιβλιοθήκη των 

Γαργαλιάνων 

o Την Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου και ώρα 09.00-11.00, στο Βλαχόπουλο και 11.00-

13.00 στην Χώρα. 

o Την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου και ώρα 09.00-11.00, στου Χανδρινού και 11.00-13.00 

στην Πύλο. 

o Την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου και ώρα 09.00-11.00 στην Μεθώνη και 11.00-13.00 

στην Κορώνη. 

o Την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου και ώρα 09.00-13.00 στο Μέγαρο Χορού της 

Καλαμάτας. Θα πραγματοποιηθούν και Rapid tests και Μοριακά. 

Προσοχή: 

Όσοι συνάδελφοι προσέλθουν, να έχουν μαζί τους την ταυτότητα μέλους η την Βεβαίωση 

του Συλλόγου, όπως και τον ΑΜΚΑ τους. 

 

 Σχετικά αρχεία 

https://psf.org.gr/psf-news-6746.htm  

 

 

  

  

 

 

 

 

https://psf.org.gr/psf-news-6746.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

