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Μήνυμα Προέδρου 

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι 

 

Μετά από αρκετό καιρό εκδίδονται και πάλι τα Φυσικοθεραπευτικά Νέα σε μια 

προσπάθεια ενημέρωσης των μελών για τις δράσεις του Π.Σ.Φ, τις Επιστημονικές 

Εκδηλώσεις και ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο. 

Ο συνδυασμός διαφόρων παραγόντων είχε σαν αποτέλεσμα την αναστολή της 

έκδοσης των φυσικοθεραπευτικών νέων  που στέρησε την ολοκληρωμένη ενημέρωση για τα 

μέλη μας. 

Απολογούμενος θα ήθελα να ζητήσω ταπεινά συγνώμη από όλους εσάς. 

Σε πρόσφατη συνεδρίαση του Κεντρικού  Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε νέος 

υπεύθυνος εκδόσεων το μέλος του Κ.Δ.Σ Παντελής Αλμπανίδης, ο οποίος έχει και την ευθύνη 

της συγκεκριμένης έκδοσης. 

Ο κλάδος απαντά στις προκλήσεις των καιρών πάντα  τεκμηριωμένα και μεθοδικά. 

Μεγάλο ζήτημα των τελευταίων μηνών αποτελεί το νέο τοπίο που διαμορφώνεται 

στην Παιδεία με τις ενοποιήσεις των Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων  σε όλη τη χώρα. 

Ο Π.Σ.Φ έδωσε μια μεγάλη μάχη για την αυτοτέλεια του τμήματος στο Πανεπιστήμιο 

Δυτικής Αττικής και επίσης για την ένταξη του τμήματος της Λαμίας στη σχολή επιστημών 

υγείας. 

Η νέα πρόκληση αφορά το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου όπου προτείνεται ίδρυση 

τμήματος στη Σπάρτη που δεν εντάσσεται στη σχολή επιστημών υγείας. 

Πάγια θέση του Π.Σ.Φ είναι η ένταξη των τμημάτων φυσικοθεραπείας στις σχολές 

επιστημών υγείας. 

Ο Π.Σ.Φ αντιλαμβανόμενος το μέγεθος των προκλήσεων στην Εκπαίδευση έχει 

αποφασίσει την σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων στις 2 και 3 

Μαρτίου 2019 στην Αθήνα, με την συμμετοχή της Ακαδημαϊκής κοινότητας, για να 

αποφασίσει για την πολιτική που θα ακολουθήσει για όλα τα εκπαιδευτικά ζητήματα.  

Η πρόκληση επίσης των διατάξεων του σχεδίου Νόμου του Υπουργείου πολιτισμού 

και Αθλητισμού όπου προβλέπονταν παροχή φυσικοθεραπείας σε γυμναστήρια 

αντιμετωπίστηκε με επιτυχία, κυρίως για την ασφάλεια των ασθενών και της δημόσιας 

υγείας, καθώς το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή είναι νομοθετικώς ρυθμιζόμενο 

επάγγελμα υγείας και οι υπηρεσίες φυσικοθεραπείας παρέχονται σε θεσμοθετημένους 

χώρους υγείας. 

Ο Π.Σ.Φ έχει καταθέσει στο Υπουργείο Υγείας τρεις νομοθετικές πρωτοβουλίες και 

αναμένεται το επόμενο διάστημα να κατατεθούν στη Βουλή των Ελλήνων. 

Η Πρώτη αφορά την αντιποίηση του επαγγέλματος, καθώς υπάρχει κενό με την 

κατάργηση του Νόμου 1565/1939. 

Η Δεύτερη αφορά το μητρώο των εργαστηρίων φυσικοθεραπείας που θα βάλει 

οριστικά τάξη στο τοπίο του χώρου άσκησης του επαγγέλματος. 
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Η Τρίτη και σημαντικότερη αφορά την ίδρυση του ινστιτούτου επιστημονικών 

θεμάτων, κατά τα πρότυπα των αντίστοιχων ινστιτούτων άλλων συλλόγων (Ιατρικός 

Σύλλογος, Οδοντιατρική Ομοσπονδία) ,όπου θα βάλει την βάση και τις προϋποθέσεις της 

συνεχιζόμενης επαγγελματικής εξέλιξης των φυσικοθεραπευτών, μέσα από ένα σύστημα 

συνεχιζόμενης  εκπαίδευσης που θα πιστοποιείται από τον Π.Σ.Φ. 

Ο Π.Σ.Φ. έχει θέσει ως στόχο κάθε χρόνο να αναζητά την άποψη των μελών μέσα από 

την έρευνα του Βαρόμετρου που έχει υλοποιηθεί δυο φορές και σύντομα θα απευθυνθεί σε 

όλους εσάς ανώνυμα μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σας καλώ να συμμετέχετε 

και να απαντήσετε στην έρευνα. 

Ο Π.Σ.Φ. επίσης αυτό το διάστημα βρίσκεται στην διαδικασία σύνταξης μελέτης από 

ειδικούς επιστήμονες με κύρος, για να αποδείξει την ωφελιμότητα της φυσικοθεραπείας στο 

Ελληνικό σύστημα υγείας και σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από την 

αναθεωρημένη διακήρυξη για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας που εγκρίθηκε πρόσφατα στην Αστάνα του Καζακστάν όπου συμμετείχε 

ο Π.Σ.Φ.   

Ο Π.Σ.Φ. τα τελευταία χρόνια είναι παρόν σε όλες τις διεθνής συναντήσεις όλων των 

οργανισμών (WCPT, ER-WCPT) και έχει αναπτύξει τις διεθνής σχέσεις, προκειμένου να 

λαμβάνει τις κατευθύνσεις που αποφασίζονται , αλλά και την αρωγή τους όταν και όπου 

απαιτείται. 

Μέσα από μια συνεχή και αδιάκοπη  προσπάθεια έχει καταφέρει να συμμετέχει σε 

όλες τις επιτροπές (διυπουργική επιτροπή Υγείας-Παιδείας, επιτροπή για τα δικαιώματα 

των ασθενών, επιτροπή για τα δημόσια κέντρα αποκατάστασης κλπ), προκειμένου να 

προωθεί την φυσικοθεραπεία. 

Εργάζεται και στο επίπεδο της βελτίωσης των εργασιακών συνθηκών τόσο για του 

ιδιώτες (Συλλογική σύμβαση, αύξηση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ), όσο και για τους 

εργαζόμενους του Δημόσιου τομέα (διεκδίκηση ανθυγιεινού, δημιουργία τμήματος 

φυσικοθεραπείας στα Νοσοκομεία κλπ). 

Ο Π.Σ.Φ. ολοκλήρωσε το έργο για την απλοποίηση των διαδικασιών εγγραφής, 

ανανέωσης εγγραφής, έκδοσης βεβαιώσεων, ηλεκτρονικής καταβολής των συνδρομών και 

σήμερα ψηφιοποιείται το μητρώο των μελών για να δοθεί ένα τέλος στην γραφειοκρατία. 

Συνεχής στόχος για την διοίκηση, αποτελεί η καθιέρωση της επιστήμης της 

φυσικοθεραπείας στην συνείδηση των Πολιτών γι’ αυτό μέσα από κοινωνικά μηνύματα , 

δελτία τύπου και εκδηλώσεις, προσπαθεί να προβάλει την φυσικοθεραπεία. 

Στόχος και όνειρο όλων, είναι η Επιστήμη της φυσικοθεραπείας στην Ελλάδα να 

αποκτήσει το αυξημένο κύρος, όπως σε όλες τις προηγμένες χώρες του κόσμου.   

Είναι γεγονός ότι οι προσπάθειες του Π.Σ.Φ. απαιτούν την στήριξη των μελών του 

και την ενεργή συμμετοχή τους σε όλες τις εκδηλώσεις του, γι’ αυτό καλώ το κάθε 

φυσικοθεραπευτή να παρακολουθεί τις εξελίξεις , να ενημερώνεται για τα τεκταινόμενα  στο 

χώρο και να συνδράμει στις προσπάθειες του Π.Σ.Φ. 

    

 

 

Λυμπερίδης Πέτρος 

Πρόεδρος  Π.Σ.Φ. 
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Δελτίο Τύπου: Απάντηση σε δημοσιεύματα περί 

συνταγογράφησης και κάλυψης της θεραπευτικής άσκησης 

από τον ΕΟΠΥΥ.  

 

 ‘’Η θεραπευτική άσκηση αποζημιώνεται από το κοινωνικό σύστημα, πάνω από σαράντα 
χρόνια και αποτελεί κατοχυρωμένη φυσικοθεραπευτική πράξη από το 1972’’. 

Με μεγάλη έκπληξη διαβάσαμε στις 19/11/2018 δημοσιεύματα σε μεγάλη μερίδα του 
Τύπου με τίτλο «Ο ΕΟΠΥΥ θα συνταγογραφεί πλέον και γυμναστική» και υπότιτλο «Άνοιξε ο 
δρόμος της συνταγογράφησης και κάλυψης της θεραπευτικής άσκησης και στην Ελλάδα». Τα 
δημοσιεύματα αποτελούν αναδημοσίευση άρθρου που δημοσιεύθηκε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ. 

Το εν λόγω άρθρο βασίζεται στη πρόσφατη έγκριση από πλευράς του Κεντρικού 
Συμβουλίου Υγείας νέων θεραπευτικών πρωτοκόλλων που περιλαμβάνουν τη θεραπευτική 
άσκηση ως θεραπεία για μια σειρά από νόσους όπως ο καρκίνος, τα ψυχιατρικά και τα 
πνευμονολογικά νοσήματα, ύστερα από εισήγηση του ενδοκρινολόγου καθηγητή 
πειραματικής φυσιολογίας κ. Μ. Κουτσιλιέρη. Σύμφωνα με δήλωση του κ. Κουτσιλιέρη που 
αναφέρονται στο συγκεκριμένο άρθρο, για αυτές τις θεραπευτικές ασκήσεις «θα 
πληρώνεται συγκεκριμένος πιστοποιημένος φυσικοθεραπευτής ή γυμναστής, ο οποίος θα 
ακολουθεί τις κατευθυντήριες οδηγίες, που εξυπηρετούνται μέσα από ένα πρωτόκολλο». 

Το γεγονός ότι το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας υιοθέτησε πρωτόκολλα θεραπευτικής 
άσκησης για διάφορες παθήσεις και ειδικές κατηγορίες πληθυσμών είναι προς τη σωστή 
κατεύθυνση. Είναι ανορθόδοξο όμως ο εισηγητής της συγκεκριμένης απόφασης του ΚΕΣΥ, 
να ‘’μοιράζει’’ επαγγελματικά δικαιώματα κατά το δοκούν, τη στιγμή που τα δικαιώματα 
αυτά είναι ήδη πλήρως κατοχυρωμένα βάσει της υπάρχουσας νομοθεσίας στους 
Φυσικοθεραπευτές και από την άλλη να εισάγονται από το παράθυρο δικαιώματα  σε 
επαγγελματικούς κλάδους που δεν αποτελούν Νομοθετικώς ρυθμιζόμενα Επαγγέλματα 
Υγείας. Προφανώς ο εισηγητής έχει μερική ή και λανθασμένη άποψη για τα θέματα αυτά. 

Αναφορικά λοιπόν με την «είδηση» ότι πλέον θα αποζημιώνεται η θεραπευτική άσκηση από 
τον ΕΟΠΥΥ, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους συντάκτες των άρθρων και τον κ. 
Κουτσιλιέρη ότι η θεραπευτική άσκηση αποζημιώνεται σήμερα από τον ΕΟΠΥΥ και 
παλιότερα από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, από το 1972.  

Αναφορικά με τη φράση του κ. Κουτσιλιέρη ότι θα πληρώνεται από τον ΕΟΠΥΥ 
πιστοποιημένος φυσικοθεραπευτής ή γυμναστής για τη θεραπευτική άσκηση, θα θέλαμε να 
τον ενημερώσουμε ότι με το Β.Δ 411/1972 η Ελληνική Πολιτεία κατοχύρωσε την 
κινησιοθεραπεία και την θεραπευτική γυμναστική ως αποκλειστικό επαγγελματικό δικαίωμα 
του Φυσικοθεραπευτή. 

Νέα πρώτης γραμμής  
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Η  εκπαίδευση των φυσικοθεραπευτών τα τελευταία 40 χρόνια βασίζεται  στην εφαρμογή 
προγραμμάτων θεραπευτικής άσκησης-γυμναστικής σε διάφορες παθήσεις και ειδικές 
κατηγορίες πληθυσμών και δεν απαιτείται ειδική πιστοποίηση για κανένα 
φυσικοθεραπευτή, γιατί αυτά τα προγράμματα διδάσκονται στα βασικά προγράμματα 
σπουδών των τμημάτων φυσικοθεραπείας της χώρας. 

Άρα αυτό που θα πρέπει να κάνει ο ΕΟΠΥΥ είναι να αποζημιώνει συνεδρίες φυσικοθεραπείας 
και για άλλες κατηγορίες παθήσεων, που περιέχονται στα συγκεκριμένα θεραπευτικά 
πρωτόκολλα, κάτι που έχει προταθεί από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών στα 
πλαίσια της αναθεώρησης του κανονισμού παροχών του ΕΟΠΥΥ (καρδιαγγειακές 
παθήσεις, ψυχικά νοσήματα, προληπτικά στην τρίτη και τέταρτη ηλικία κλπ.). 

Η Ελληνική Πολιτεία έχει λύσει το πρόβλημα από το 1972 και η θεραπευτική 
γυμναστική  (άσκηση) αποτελεί αμιγώς φυσικοθεραπευτική πράξη και δεν επιτρέπεται  η 
εκτέλεσή της από πρόσωπο που δεν φέρει την ιδιότητα του φυσικοθεραπευτή και δεν 
κατέχει την αντίστοιχη επαγγελματική άδεια. 

Συμπερασματικά, η επίμαχη εφαρμογή της θεραπευτικής γυμναστικής (άσκησης)  θα 
πρέπει να εκτελείται αποκλειστικά και μόνον από όσους φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο 
του φυσικοθεραπευτή και τυγχάνουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Π.Σ.Φ. 

 

Δελτίο Τύπου: Έντονη αντίδραση του Πανελλήνιου Συλλόγου 

Φυσικοθεραπευτών σε νομοσχέδιο για τον αθλητισμό που 

τέθηκε στην διαβούλευση και προβλέπει την δυνατότητα 

παροχής φυσικοθεραπείας από τα ιδιωτικά γυμναστήρια και 

τις ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων.  
 

 «Οι μεθοδεύσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού εξυπηρετούν τα 
επιχειρηματικά συμφέροντα» 

Οργισμένη αντίδραση του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών στη μεθόδευση του 
Υπουργείου Αθλητισμού για την παροχή φυσικοθεραπειών σε γυμναστήρια 

Την έντονη αντίδραση του Πανελλήνιου  Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών προκάλεσε διάταξη 
νόμου που περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο για τον αθλητισμό που τέθηκε στην διαβούλευση 
και προέβλεπε τη δυνατότητα παροχής φυσικοθεραπείας από τα ιδιωτικά γυμναστήρια και 
τις ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων. 

Οι φυσικοθεραπευτές καλούν το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας να προστατεύσει την Δημόσια 
Υγεία και να αποσυρθεί άμεσα το άρθρο 74 του σχεδίου Νόμου. 



 

 

 

9 

Η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών φυσικοθεραπείας από τα ιδιωτικά γυμναστήρια 
αλλοιώνει πλήρως την φύση και το περιεχόμενο των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας, ως υπηρεσιών αμιγώς του χώρου της υγείας. 

Τα γυμναστήρια είναι παραπάνω από σαφές, ότι δεν αποτελούν φορείς παροχής 
υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ενώ ουδεμία σχέση έχουν με τον χώρο της 
Υγείας. 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών ζήτησε την απόσυρση του άρθρου 74 του 
σχεδίου Νόμου ενώ δήλωσε την έντονη δυσφορία του κλάδου, καλώντας τους 
φυσικοθεραπευτές σε επαγρύπνηση: 

«Είναι αδιανόητες οι συγκεκριμένες προτάσεις, που συμβάλλουν στον πλήρη ευτελισμό του 
φυσικοθεραπευτικού επαγγέλματος, για όφελος των μεγαλοσυμφερόντων και των 
επιχειρηματιών. Το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή αποτελεί νομοθετικώς ρυθμιζόμενο 
επάγγελμα υγείας, διέπεται από ένα αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο και η φυσικοθεραπεία 
πρέπει να παρέχεται από οργανωμένους φορείς παροχών Υγείας και όχι παρεμπιπτόντως σε 
καφενεία, εστιατόρια και γυμναστήρια, για προφανείς λόγους  προστασίας της Δημόσιας 
Υγείας». 

Ο Π.Σ.Φ μάλιστα υπενθύμισε στο Υπουργείο Υγείας ότι βάσει της  απόφασης της 
Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας «η φυσικοθεραπεία δεν μπορεί να παρέχεται 
αποσπασματικά, αλλά σε οργανωμένα φυσικοθεραπευτήρια και εργαστήρια 
φυσικοθεραπείας». 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών απέστειλε σχετικό υπόμνημα στον 
Υφυπουργό Αθλητισμού, στον Υπουργό Υγείας, στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και στον 
Πρωθυπουργό, με την οποία απαιτεί την απόσυρση των συγκεκριμένων διατάξεων. 

 

Έκτακτη σύγκλιση του Κ.Δ.Σ. και αντίδραση του Πανελληνίου 

Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών στη μεθόδευση του Υπουργείου 

Αθλητισμού για την παροχή φυσικοθεραπειών σε 

γυμναστήρια  
 

Η διοίκηση του Π.Σ.Φ. συνεδρίασε έκτακτα την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου με διευρυμένη 
σύνθεση, καλώντας τα Προεδρεία από όλη τη χώρα, για να εξετάσει τους τρόπους 
αντίδρασης καλώντας τους φυσικοθεραπευτές σε εγρήγορση και αγωνιστική ετοιμότητα 
στην περίπτωση που δεν αποσυρθούν οι συγκεκριμένες προτάσεις που ευτελίζουν το 
επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή και θέτουν σε κίνδυνο την Δημόσια Υγεία. 

Την αντίδραση προκάλεσε διάταξη νόμου που περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο για τον 
αθλητισμό, που τέθηκε στην διαβούλευση και προέβλεπε τη δυνατότητα παροχής 
φυσικοθεραπείας από τα ιδιωτικά γυμναστήρια και τις ιδιωτικές σχολές εκμάθησης 
αθλημάτων http://www.opengov.gr/cultureathl/?p=7001 

http://www.opengov.gr/cultureathl/?p=7001
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Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών απέστειλε σχετικό υπόμνημα στον 
Υφυπουργό Αθλητισμού, στον Υπουργό Υγείας, στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και 
στον Πρωθυπουργό, με το οποίο απαιτούσε την απόσυρση των συγκεκριμένων διατάξεων. 

 

Κάλεσμα των μελών του Π.Σ.Φ. σε εγρήγορση και αγωνιστική 

ετοιμότητα «Περί φυσικοθεραπείας σε γυμναστήρια» 
 

Τέθηκε σε διαβούλευση σχέδιο Νόμου του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Γεώργιου Βασιλειάδη με τίτλο: Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού – Προπονητές και 
εκπαιδευτές – Ιδιωτικά γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων και άλλες 
διατάξεις. http://www.opengov.gr/cultureathl/?p=7001 

Το άρθρο 74 προβλέπει : «.Τα ιδιωτικά γυμναστήρια και οι ιδιωτικές σχολές εκμάθησης 
αθλημάτων επιτρέπεται να παρέχουν στα μέλη τους, συμπληρωματικά, πλέον των κυρίως 
παρεχόμενων υπηρεσιών σωματικής εκγύμνασης και άσκησης και εκμάθησης αθλημάτων 
του άρθρου 53: (γ) υπηρεσίες μάλαξης (μασάζ), φυσιοθεραπείας ή κινησιοθεραπείας, 
εφόσον απασχολούν φυσικοθεραπευτή που κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και είναι εγγεγραμμένος στον Πανελλήνιο Σύλλογο 
Φυσικοθεραπευτών του ν. 3599/2007 (Α΄176).» 

Οι συγκεκριμένες προτάσεις προσκρούουν σε πλήθος Νομοθετικών διατάξεων αλλά και 
απόφασης της ολομέλειας του ΚΕΣΥ, που είχε αποφανθεί ότι οι φυσικοθεραπευτικές 
πράξεις δεν δύναται να παρέχονται αποσπασματικά, αλλά σε οργανωμένα 
φυσικοθεραπευτήρια και εργαστήρια φυσικοθεραπείας και δεν μπορούν να εκτελούνται σε 
Ιατρεία , πόσο μάλλον σε καφενεία, σε εστιατόρια, σε κομμωτήρια και σε γυμναστήρια. 

 

Δικαστική διεκδίκηση επιδόματος ανθυγιεινής και 

επικίνδυνης εργασίας δημοσίων δομών Αττικής  
 

Πραγματοποιήθηκε η δεύτερη χρονικά φάση των δικαστικών διεκδικήσεων για το επίδομα 
Ανθυγιεινής και Επικίνδυνης Εργασίας από φυσικοθεραπευτές/τριες δημόσιων δομών της 
Αττικής. 

Πρόκειται για τη διεκδίκηση της περιόδου Μάιος 2012 – Απρίλιος 2014 και αφορά τις 
πρώην δομές φυσικοθεραπείας του παλαιού Ι.Κ.Α., το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης και 
το Κ.Α.Π.Η. Ηλιούπολης. Από τις παραπάνω υποθέσεις εκδικάστηκαν αυτές που αφορούν το 
Ι.Κ.Α. και το Ε.Κ.Α., ενώ για το Κ.Α.Π.Η. υπήρξε αναβολή λόγω υπαιτιότητας των νομικών 
του Δήμου Ηλιούπολης, εφόσον δεν είχαν καταθέσει νομικές απόψεις στο δικαστήριο. Για 
αυτή την υπόθεση, η δίκη προγραμματίστηκε για το προσεχή Ιανουάριο. 

http://www.opengov.gr/cultureathl/?p=7001
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Αναμένουμε τις αποφάσεις για τις δομές που έγινε το δικαστήριο. Είναι η πρώτη εκδίκαση 
που έγινε για φυσικοθεραπευτές/τριες ασφαλιστικού φορέα. 

 

Πόρισμα της Διυπουργικής Επιτροπής για το επίδομα 

επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. 
 

Το 18σελιδο πόρισμα της αρμόδιας Διυπουργικής Επιτροπής για τη «χορήγηση του 
επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας» παρέδωσε στον πρόεδρο της ΑΔΕΔΥ ο 
υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος. 

Κατά τη συνάντηση στην οποία συμμετείχαν επίσης μέλη της ΕΕ της ΑΔΕΔΥ αλλά και 
πρόεδροι Ομοσπονδιών που εκπροσωπούν εργαζομένους οι οποίοι λαμβάνουν σήμερα το 
επίδομα (ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΠΟΕΔΗΝ, Γεωτεχνικοί κλπ) ο υπουργός Οικονομικών επιβεβαίωσε ότι: 

 Το κόστος για το νέο επίδομα θα είναι δημοσιονομικό ουδέτερο. Ο κ. 
Τσακαλώτος μίλησε για 200 εκατ. ευρώ, ωστόσο συνδικαλιστές κάνουν λόγο 
για 145 εκατ. ευρώ 

 Για κάποιες κατηγορίες το επίδομα είτε θα περικοπεί είτε θα καταργηθεί, 
προκειμένου να ενταχθούν νέες κατηγορίες: «Αν σε κάποιους χορηγούνταν με 
πελατειακά κριτήρια δινόταν σε βάρος κάποιων άλλων που ενώ το 
δικαιούνταν δεν το έπαιρνα, θα προχωρήσουμε στην αναγκαία 
ανακατανομή», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός. 

Σημειωτέο,  ότι ο Π.Σ.Φ. είχε καταθέσει τις θέσεις του στην αρμόδια 
επιτροπή  https://psf.org.gr/psf-news-5271.htm   και υποστηρίζει την ένταξη των 
Φυσικοθεραπευτών εργαζόμενων στις Δημόσιες Δομές στους δικαιούχους του επιδόματος. 

Ο Υπουργός Υγείας έχει υποσχεθεί πολλές φορές https://psf.org.gr/psf-news-5275.htm  σε 
δημόσιες τοποθετήσεις του αλλά και στη Βουλή την ικανοποίηση του αιτήματος, όπως και 
στην τελευταία συνάντηση του Π.Σ.Φ με τον Υπουργό https://psf.org.gr/psf-news-
5556.htm 

 

Αίτησης ακύρωσης στο ΣΤΕ για το Voucher στην ειδική αγωγή 
 

Ο Π.Σ.Φ. υλοποιώντας την απόφαση του Κ.Δ.Σ που ελήφθη στις 14 Ιουλίου 2018, κατέθεσε 
αίτηση ακύρωσης της Υπ. Απόφασης για την εφαρμογή του voucher στην ειδική αγωγή. Η 
αίτηση ακύρωσης προσδιορίστηκε να συζητηθεί στις 15/1/2019. 

Για την θεμελίωση έννομου συμφέροντος από τον Π.Σ.Φ., δημιουργήθηκε ειδική πλατφόρμα 
στην οποία δήλωσαν τα μέλη, ότι παρέχουν υπηρεσίες σε δικαιούχους του άρθρου 17 του 
ισχύοντος ΕΚΠΥ (ειδική αγωγή), οι οποίοι δεν είναι συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά 

https://psf.org.gr/psf-news-5271.htm
https://psf.org.gr/psf-news-5275.htm
https://psf.org.gr/psf-news-5556.htm
https://psf.org.gr/psf-news-5556.htm
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εκδίδουν Α.Π.Υ, για την αποζημίωση του ασφαλισμένου από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και έχουν κύριο 
και βασικό εισόδημα από την αποζημίωση αυτής της κατηγορίας ασφαλισμένων. 

Στην εφαρμογή κατέθεσαν αίτηση 85 μέλη, παρόλο που ο  αριθμός των μελών αυτών 
υπολογίζονταν περίπου σε 400. 

 

Παρέμβαση ΠΣΦ για τα προβλήματα στην έκδοση 

παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας ειδικής αγωγής  
 

Στις 9 Νοεμβρίου 2018, στάλθηκε έγγραφο προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ 
σχετικά με το πρόβλημα που είχε παρουσιαστεί στην έκδοση παραπεμπτικών 
φυσικοθεραπείας ειδικής αγωγής. 

Πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκαν τα παρακάτω: 

"Όπως γνωρίζετε αρκετοί φυσικοθεραπευτές είναι συμβεβλημένοι με τον οργανισμό 
και εκτελούν παραπεμπτικά δικαιούχων ειδικής αγωγής (Πρώην άρθρο 17 του 
ΕΚΠΥ και νυν άρθρο 45 του ΕΚΠΥ). Οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι λαμβάνουν την 
ειδική γνωμάτευση από γιατρό ανάλογης ειδικότητας Κρατικού Νοσοκομείου (π.χ 
ετήσια γνωμάτευση) και κάθε μήνα λαμβάνουν παραπεμπτικό το οποίο μαζί με 
αντίγραφο της γνωμάτευσης υποβάλλεται από τους συμβεβλημένους 
φυσικοθεραπευτές στον ΕΟΠΥΥ για αποζημίωση. 

Με το νέο σύστημα έκδοσης γνωματεύσεων από το e-ΔΑΠΥ παρατηρείται η 
αδυναμία έκδοσης παραπεμπτικού μετά το δεύτερο καθώς όπως προειδοποιεί το 
σύστημα απαιτείται έγκριση από το Α.Υ.Σ. 

Παρακαλούμε όπως επιλύσετε το πρόβλημα που αφορά  τους δικαιούχους αυτής της 
κατηγορίας ασφαλισμένων (ειδικής αγωγής) καθώς υπάρχει ο κίνδυνος της 
στέρησης της απαιτούμενης θεραπευτικής αγωγής. 

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε το περιττό της προειδοποίησης που έχει εισαχθεί στο 
σύστημα συνταγογράφησης και προειδοποιεί το γιατρό ότι έχει εκδοθεί 
παραπεμπτικό στο ΑΜΚΑ του ασφαλισμένου τον προηγούμενο μήνα." 
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Θέματα ΕΟΠΥΥ 
 

 

Εκδόθηκε σε ΦΕΚ ( B 4898/2018) ο αναθεωρημένος ΕΚΠΥ  

 

Εκδόθηκε η αναθεώρηση του Νέου ΕΚΠΥ, η  έναρξη ισχύος του οποίου ξεκίνησε  την 
1/11/2018.  Τα παραπεμπτικά θα έχουν ισχύ 60 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσής τους. 

Προβλέπεται συμμετοχή 10% (εκτός των ειδικών περιπτώσεων λόγω αδυναμίας 
μετακίνησης  και των κατ΄οίκον περιστατικών) 

Τελικά δεν δίνεται η δυνατότητα εκτέλεσης συνεδριών φυσικοθεραπείας στα ΚΑΑ, ούτε και 
στις περιπτώσεις του άρθρου 45 (ειδικής αγωγής), αντίθετα τα ΚΑΑ θα εκτελούν συνεδρίες 
εργοθεραπείας, λογοθεραπείας κλπ 

Σύμφωνα με το άρθρο 39 του ΕΚΠΥ ορίζονται για την παροχή φυσικοθεραπείας στους 
δικαιούχους του Οργανισμού τα παρακάτω: 

 Η παραπομπή για φυσικοθεραπείες γίνεται από τους ιατρούς σχετικής με την 
πάθηση ειδικότητας, έπειτα από έγκριση ελεγκτή ιατρού. 

 Οι αναπνευστικές φυσικοθεραπείες αποζημιώνονται όταν παραγγέλλονται από 
ιατρό παιδίατρο, πνευμονολόγο, ιατρό φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης ή 
θωρακοχειρουργό, όταν πρόκειται για πρόσφατα χειρουργηθέντα ασθενή. 

 Αποζημιώνεται θεραπεία λεμφικού οιδήματος άκρων με μαλάξεις, εντελλόμενη από 
γενικούς χειρουργούς ή αγγειοχειρουργούς, καθώς και από γυναικολόγους ή 
ογκολόγους μετά από μαστεκτομή. 

 Έκδοση νέου παραπεμπτικού φυσικοθεραπείας για την ίδια πάθηση ή νευρομυϊκή 
βλάβη, επιτρέπεται μόνο μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας. 

 Τα παραπεμπτικά εκτελούνται υποχρεωτικά εντός εξήντα (60) ημερών, από την 
ημερομηνία έκδοσης της γνωμάτευσης. 

 Η ημερομηνία θεώρησης από ελεγκτή ιατρό, είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται επί 
του παραπεμπτικού. 

 Όσοι δικαιούχοι πραγματοποιούν φυσικοθεραπείες εντός των δημόσιων δομών 
Π.Φ.Υ., των ΚΕΦΙΑΠ, των εξωτερικών ιατρείων Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., 
Νοσοκομείων του Υπουργείου Παιδείας, Νοσοκομείων του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας, δεν καταβάλλουν συμμετοχή. 

 Δικαιολογούνται έως δέκα (10) συνεδρίες φυσικοθεραπειών ανά ασθενή, δύο (2) 
φορές τον χρόνο. 

 Η αποζημίωση της φυσικοθεραπείας ανά συνεδρία ορίζεται στα 15 ευρώ.  
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 Σε κάθε περίπτωση πάθησης συνταγογραφεί και παρέχει σχετική γνωμάτευση, 
θεράπων ιατρός σχετικής ειδικότητας με την πάθηση 

 

Σχετικά με θέματα ΕΟΠΥΥ και αλλαγές του ΕΚΠΥ  

 

Στις 31/10/2018 μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ Σωτήρη Μπερσίμη 
παραβρέθηκαν στον ΕΟΠΥΥ, στην Πεύκη, ο Β Αντιπρόεδρος Γ. Μαρμαράς, ο υπεύθυνος 
δημοσίων σχέσεων και Πρόεδρος του Π.Τ. Αττικής Λ. Μπουρνουσούζης και ο Γενικός Ταμίας 
Χρήστος Μιλτσακάκης για την παρουσίαση του ΕΚΠΥ σε όλους τους παρόχους.  

Ζητήθηκε από τους παρόχους ( πλην ΠΣΦ ) η αναβολή εφαρμογής του ΕΚΠΥ και η ισχύς 
του στις 1/1/2019. 

Στις 2/11/2018 ο Πρόεδρος του ΠΣΦ Λυμπερίδης Πέτρος και ο Α’ Αντιπρόεδρος Σπύρος 
Ρουμελιώτης επισκέφθηκαν τον ΕΟΠΥΥ και συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ 
Σωτήρη Μπερσίμη και υπηρεσιακούς διευθυντές του ΕΟΠΥΥ προκειμένου να ενημερώσουν 
τις σχετικές διευθύνσεις για μια σειρά θεμάτων που έχουν δημιουργηθεί με τις αλλαγές 
στην συνταγογράφηση και να ενημερωθούν για τον χρόνο ενσωμάτωσης των νέων 
προβλέψεων του ΕΚΠΥ που ισχύει από τις 1/11/2018. 

Ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ ενημέρωσε τους εκπροσώπους του ΠΣΦ για το ύψος των 
υποβολών του κωδικού ΣΤ1 εργαστήρια φυσικοθεραπείας - φυσικοθεραπευτές , που στο 
8μηνο ανέρχονταν στα 58.000.000 ευρώ. 

Επίσης ενημέρωσε ότι οι εκτελέσεις γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας κατά τον 9ο και 10ο 
είναι ελαφρώς μειωμένες σε σύγκριση με τον 9ο και 10ο του 2017, ενώ θα υπάρχει μικρή 
ενίσχυση του κωδικού όλων των παρόχων ανοιχτής περίθαλψης από αδιάθετα ποσά 
προηγούμενων ετών , ευρωπαίων ασφαλισμένων με ΑΜΚΑ. 

Τέθηκε στον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ παρουσία του Αντιπροέδρου του ΕΟΠΥΥ και του 
διευθυντή στρατηγικού σχεδιασμού το θέμα την έλλειψης ειδικών γνωματεύσεων για τις 
ειδικές περιπτώσεις Α,Β,Γ του άρθρου 17 του ΕΚΠΥ , καθώς ο νέος τρόπος 
συνταγογράφησης επιτρέπει ακόμη και σε ιδιώτες την έκδοση παραπεμπτικού και 
ζητήθηκε να μην υπάρχει πρόβλημα κατά την εκκαθάριση. 

Επίσης, στην συνάντηση με τον πρόεδρο ,παρουσία των διευθυντών στρατηγικού 
σχεδιασμού και πληροφορικής , τέθηκε η ανάγκη της άμεσης εφαρμογής των νέων 
αλλαγών στον ΕΚΠΥ και κυρίως της συμμετοχής, όπως και η ανάγκη της έκδοσης 
εγκυκλίου, για τις περιπτώσεις που θα δύναται να ορίζονται οι συνεδρίες για εφαρμογή κατ 
οίκον συνεδριών που κατά την άποψη του ΠΣΦ πρέπει να είναι για τις συγκεκριμένες 
σοβαρές παθήσεις. 

Στις αρμόδιες διευθύνσεις έγιναν παρεμβάσεις για τα προβλήματα με τις καταθέσεις 
ασφαλισμένων δικαιούχων ειδικής αγωγής (Λάρισα, Καλαμάτα κλπ). Στη διεύθυνση 



 

 

 

15 

πληροφορικής έγινε παρέμβαση για να βελτιωθεί η συνταγογράφηση και η έκδοση 
παραπεμπτικού. 

Θα εκδίδεται το παραπεμπτικό ξανά σε 1 σελίδα , θα απαλείφουν οι 5 συνεδρίες το μήνα, θα 
γίνει προαιρετική η επιλογή των πράξεων από τον ιατρό και ζητήθηκε ο καθορισμός των 
εκτελούμενων πράξεων από τον φυσικοθεραπευτή να γίνεται σε ένα πεδίο άπαξ για όλες 
τις συνεδρίες και όχι για κάθε μια συνεδρία και επίσης πρέπει ο καθορισμός των πράξεων 
που εκτελούνται να είναι αποσυνδεδεμένος από τις (πιθανά) συνταγογραφούμενες πράξεις 
από τον γιατρό . Τέθηκε επίσης ξανά στον διευθυντή πληροφορικής το θέμα της 
ενσωμάτωσης της συμμετοχής του ασθενή ,στο παραπεμπτικό. 

 

Ενημέρωση για τα εκκρεμή ζητήματα της έκδοσης των 

γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας και της εφαρμογής στο 

σύστημα συνταγογράφησης των νέων προβλέψεων του ΕΚΠΥ  
 

Στις 22 Νοεμβρίου 2018, ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ. κ. Πέτρος Λυμπερίδης, είχε συνάντηση με 
τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, κ. Σωτήρη Μπερσίμη και υπηρεσιακούς παράγοντες του ΕΟΠΥΥ 
προκειμένου να επιλυθούν τα εκκρεμή ζητήματα που προέκυψαν μετά την έκδοση των 
γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας από το e-ΔΑΠΥ και να διευκρινιστεί η πορεία υλοποίησης 
(από τις 1/11/2018) των προβλέψεων του νέου ΕΚΠΥ, όπως η συμμετοχή του 
ασφαλισμένου. 

Ως γνωστόν ο Π.Σ.Φ  επανειλημμένα έχει θέσει υπόψη των αρμόδιων διευθύνσεων τις 
αστοχίες και τις αδυναμίες του συστήματος και την υποχρέωση της ενσωμάτωσης των 
νέων προβλέψεων του ΕΚΠΥ. Είναι γεγονός ότι ο ΕΚΠΥ καθυστέρησε να εκδοθεί σε ΦΕΚ 
και ως εκ τούτου οι αρμόδιες διευθύνσεις δεν μπορούσαν να ενσωματώσουν τις αλλαγές 
άμεσα. 

1. Σήμερα έχει αρχίσει να εκδίδεται  η γνωμάτευση φυσικοθεραπείας με 
ενσωματωμένη την συμμετοχή 10% (15 ευρώ) για τις παθήσεις που προβλέπεται 
στο άρθρο 39 του νέου ΕΚΠΥ https://www.psf.org.gr/psf-news-5647.htm. Οι 
φυσικοθεραπευτές είναι υποχρεωμένοι να λαμβάνουν την συμμετοχή του 
ασφαλισμένου και να εκδίδουν ΑΠΥ. 

2. Θα εκδίδονται οι γνωματεύσεις σε μια σελίδα. 
3. Θα καταργηθεί η υποχρεωτικότητα αναγραφής των φυσικοθεραπευτικών πράξεων 

από τον θεράποντα Ιατρό 
4. Ζητήθηκε ξανά η κατάργηση της υποχρέωσης προσδιορισμού των εκτελούμενων 

φ/σ πράξεων ανά συνεδρία και να γίνεται συνολικά για όλες τις συνεδρίες άπαξ. 
5. Η γνωμάτευση δεν θα αναγράφει πλέον 5 συνεδρίες ανά μήνα, καθώς η υλοποίηση 

της αλλαγής βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. 
6. Ζητήθηκε να μην υφίσταται πλέον το μήνυμα, το οποίο εμφανίζεται μετά την έκδοση 

του πρώτου παραπεμπτικού στον συνταγογραφούντα ιατρό, καθώς δημιουργεί 
ζητήματα παρερμηνείας ή να γίνει τροποποίηση αυτού. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-5647.htm
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7. Ζητήθηκε να επιλυθεί και να μην υπάρχει πρόβλημα κατά την εκκαθάριση των 
παραπεμπτικών ειδικών περιπτώσεων α,β,γ  και κατ΄οίκον, του παλιού ΕΚΠΥ που 
εκδόθηκαν χωρίς να συνοδεύονται από την ειδική γνωμάτευση, 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

1. Η εφαρμογή για τις γνωματεύσεις ειδικής αγωγής (φυσικοθεραπείες, 
εργοθεραπείας, λογοθεραπείες κλπ) θα μπει σε εφαρμογή σε μερικές μέρες, η οποία 
θα ενσωματώνει την λίστα των παθήσεων icd 10 βάσει των οποίων θα 
δικαιολογείται ο αριθμός των συγκεκριμένων οριζόμενων θεραπειών. 

2. Για την αδυναμία έκδοσης γνωματεύσεων για παθήσεις ειδικής αγωγής που 
το  σύστημα αδυνατεί να εκδώσει πέρα των δυο παραπεμπτικών (εμφανίζεται 
σχετικό μήνυμα για παραπομπή στην ΑΥΣ), μέχρι να λειτουργήσει η εφαρμογή της 
ειδικής αγωγής, θα εκδοθεί οδηγία που θα ορίζει τον τρόπο έκδοσης που θα γίνεται 
με ηλεκτρονική αποστολή και έγκριση αιτήματος στην ΑΥΣ. 

3. Για τις μεμονωμένες περιπτώσεις συμβεβλημένων φυσικοθεραπευτών που έχουν 
σύμβαση για κατ οίκον,  που εκτελούν παραπεμπτικά ειδικής αγωγής κατ οίκον, τα 
οποία δεν αναγράφουν κατ οίκον ,(καθώς δεν προβλεπόταν από το άρθρο 17 του 
παλιού ΕΚΠΥ και δεν προβλέπεται ούτε στο άρθρο 45 του νέου ΕΚΠΥ, διαχωρισμός 
κανονικής και κατ’οίκον συνεδρίας με διαφορετική τιμή), ζητήθηκε να δοθεί η 
δυνατότητα καταχώρησης και αποζημίωσης των παραπεμπτικών . 

4. Επισημάνθηκαν οι περιπτώσεις (Λάρισα) όπου δεν γίνονται δεκτές αποδείξεις 
φυσικοθεραπευτών για θεραπείες  ειδικής αγωγής για αποζημίωση των 
ασφαλισμένων, για να προβεί η αρμόδια διεύθυνση στις σχετικές διευκρινήσεις. 

Τέλος, επισημάνθηκε στην Διεύθυνση Συμβάσεων και Πληροφορικής, το επείγον της 
διευθέτησης και  ενεργοποίησης  των νέων συμβάσεων που εγκρίνονται από τον Π.Σ.Φ 

 

Τρόπος υποβολής των παραπεμπτικών Οκτωβρίου  
 

Ενημερώθηκαν τα μέλη για τον τρόπο υποβολής των παραπεμπτικών του μηνός 
Οκτωβρίου 2018 ο οποίος είναι ο κάτωθι: 

Για κάθε μια  ανοιχτή περίοδο υποβολής του Μηνός Οκτωβρίου θα πρέπει να δημιουργηθεί 
ξεχωριστός φάκελος ο οποίος θα περιέχει τα παραπεμπτικά που αφορούν την πρώτη 
ανοιχτή περίοδο (έως 17/10) και το αντίστοιχο τιμολόγιο και ξεχωριστός φάκελος ο οποίος 
θα περιέχει τα παραπεμπτικά που αφορούν την δεύτερη ανοιχτή περίοδο (από 17/10 έως 
31/10) με το αντίστοιχο τιμολόγιο. 

Η διαδικασία στο ε-δαπυ θα γίνει ως συνήθως για την κάθε υποβολή: ολοκλήρωση 
καταχώρησης-έλεγχος υποβολής-υποβολή. Για κάθε περίοδο υποβολής θα επικολληθεί στο 
φάκελο και το αντίστοιχο "αυτοκόλλητο κυτίου". 

Οι δυο φάκελοι θα τοποθετηθούν σε ένα μεγαλύτερο φάκελο και θα αποσταλούν στο: 
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Κέντρο Διαλογής ΕΟΠΥΥ – Αττικής 
Θέση δύο (2) Πεύκα 

19300 Ασπρόπυργος, Αττική 

Στον φάκελο θα πρέπει να αναγραφούν στην θέση του αποστολέα τα στοιχεία του παρόχου 
χειρόγραφα. 

 

Στοιχεία δαπάνης φυσικοθεραπείας (ΣΤ1 εργαστήρια 

φυσικοθεραπείας-φυσικοθεραπευτές) Α εξαμήνου 2018  
 

ΔΑΠΑΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 (ΣΤ 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ)  

ΜΗΝΑΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ 
REBATE 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ 
REBATE 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 9.006.087 7.727.000 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 9.023.109 7.762.162 

ΜΑΡΤΙΟΣ 9.303.723 7.978.183 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 8.618.763 7.459.293 

ΜΑΪΟΣ 9.077.520 7.817.186 

ΙΟΥΝΙΟΣ 8.422.824 7.343.025 

ΣΥΝΟΛΑ 53.452.026 46.086.851 

ΔΑΠΑΝΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
2017 

- 44.216.765 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 2017 95.777.131 82.916.796 
 

Πρόβλημα κατά την παραλαβή ορισμένων φακέλων υποβολών 

στον Ασπρόπυργο 

Κατόπιν επικοινωνίας του Προέδρου του Π.Σ.Φ., κου Λυμπερίδη Πέτρου με τον Διευθυντή 
Εκκαθάρισης του ΕΟΠΥΥ και του υπευθύνου παραλαβής του Ασπροπύργου, σχετικά με το 
πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την παραλαβή  κάποιων φακέλων, οι οποίοι είχαν σταλεί 
με την εταιρεία ταχυμεταφορών ACS  από παρανόηση της ίδιας που δεν τους παρέδωσε, θα 
θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δεν υφίσταται ζήτημα μη παραλαβής  και οι φάκελοι 
πρέπει να αποστέλλονται όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει με την από 1 Νοεμβρίου 2018 
ανακοίνωση μας. 
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Θεώρηση των δισέλιδων γνωματεύσεων  
 

Μετά από επικοινωνία του Προέδρου του ΠΣΦ Πέτρου Λυμπερίδη με τον διευθυντή 
εκκαθάρισης του ΕΟΠΥΥ σας ενημερώνουμε ότι η θεώρηση των γνωματεύσεων δεν 
απαιτείται και στις δυο σελίδες των γνωματεύσεων. Θα θεωρηθεί έγκυρη η θεώρηση αρκεί 
να έχει την υπογραφή και την σφραγίδα του ελεγκτή σε μια τουλάχιστον σελίδα από τις 
δυο. Το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες υπογραφές και σφραγίδες (ιατρού, παρόχου και 
ασφαλισμένου). 

Ο ΠΣΦ έστειλε έγγραφο στον ΕΟΠΥΥ στο αρμόδιο τμήμα όπου ψηφιοποιούνται τα αρχεία, 
προκειμένου να διασφαλιστεί από την εταιρεία ψηφιοποίησης το σκανάρισμα και των δυο 
σελίδων είτε πρόκειται για δυο διαφορετικά φύλλα είτε πρόκειται για γνωμάτευση 
εκτυπωμένα μπρός-πίσω στο ίδιο φύλλο. 

Ο ΠΣΦ πρότεινε, όπως παλαιότερα, στα μέλη να κρατάνε σε ψηφιοποιημένο αρχείο (σε 
μορφή pdf) όλες τις σελίδες που αποστέλλουν στον ΕΟΠΥΥ. Τέλος ενημέρωσε τα μέλη ότι ο 
ΠΣΦ έχει ζητήσει και αναμένει διόρθωση στην έκδοση των γνωματεύσεων ούτως ώστε να 
εκδίδονται σε μια σελίδα.  
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28ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό 

Συνέδριο Φυσικοθεραπείας 
 

Το θέμα του 28ου Ετήσιου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Φυσικοθεραπείας ήταν: 

«Νεότερα τεχνολογικά επιτεύγματα στην υπηρεσία της Θεραπευτικής Άσκησης. 

Τηλε-Φυσικοθεραπεία». 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

1. Τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της αποκατάστασης  
o Συστήματα και εφαρμογές στην υπηρεσία του Φυσικοθεραπευτή και κατ’ 

επέκταση του ασθενούς 
o Εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση του ασθενούς. Τηλε-Φυσικοθεραπεία 

2. Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία 
3. Καρδιαγγειακή Φυσικοθεραπεία 
4. Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία 
5. Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία 
6. Νευρολογική Φυσικοθεραπεία 
7. Ειδικά θέματα  

o Φυσική δραστηριότητα προσαρμοσμένη στην αναπηρία 
o Φυσικοθεραπεία στον αθλητή 
o Φυσικοθεραπεία στην 3η ηλικία 
o Φυσικοθεραπεία ψυχικά πασχόντων 
o Φυσικοθεραπεία παθήσεων που διαφοροποιούνται από το φύλο 

8. Ειδικές θεραπευτικές προσεγγίσεις  
o Ηλεκροφυσικά μέσα 
o Αξιολόγηση του ασθενούς 
o Διαχείριση του πόνου 
o Η εμβιομηχανική στην υπηρεσία του Φυσικοθεραπευτή 
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Συναντήσεις/ Δημόσιες-Διεθνείς Σχέσεις 
 

Συνάντηση του Κ.Δ.Σ με τους Ακαδημαϊκούς εκπροσώπους των 

τεσσάρων τμημάτων Φυσικοθεραπείας  

Στις 14 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση  του Κ.Δ.Σ με 
τους Ακαδημαϊκούς, εκπροσώπους των 

τεσσάρων τμημάτων Φυσικοθεραπείας. 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά 
από πρόσκληση του Κ.Δ.Σ και αφορούσε 
τα τρέχοντα θέματα που προκύπτουν 
από την υλοποίηση του σχεδιασμού του 
Υπουργείου Παιδείας για την 
συγχώνευση των ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας 
Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής 
κατεύθυνσης. 

Εξετάστηκαν οι κίνδυνοι που 
προκύπτουν από το σχέδιο Νόμου για το 

νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που δόθηκε 
σε διαβούλευση και αποφασίστηκε παρέμβαση στο Υπουργείο και στην Επιτροπή 
Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, με συγκεκριμένες προτάσεις. 

Αποφασίστηκε η συγκρότηση επιτροπής που θα απαρτίζεται από εκπρόσωπο του Π.Σ.Φ, 
τον εκπρόσωπο του Π.Σ.Φ στην Διυπουργική επιτροπή (Υπουργείων Υγείας-Παιδείας) για 
την εκπαίδευση, τον εκπρόσωπο του Π.Σ.Φ στο Working Group της  Er-WCPT για την 
εκπαίδευση και εκπροσώπους από τα τέσσερα τμήματα των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας. 

Αποφασίστηκε να σταλεί στα τέσσερα τμήματα φυσικοθεραπείας, στην ΑΔΙΠ  και στο 
Υπουργείο Παιδείας, το κείμενο των προτάσεων, όπως αποφασίστηκε από την διάσκεψη 
των Ευρωπαϊκών συλλόγων που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Δουβλίνο με 
συμμετοχή του Π.Σ.Φ,  που αφορά τις κατευθύνσεις για την προπτυχιακή εκπαίδευση 
(ενιαία εκπαίδευση, ελάχιστη κλινική εκπαίδευση) των τμημάτων φυσικοθεραπείας, τα 
προσόντα του εκπαιδευτικού προσωπικού και την ιδιότητα των ακαδημαϊκών που θα 
καταρτίζουν τα προγράμματα σπουδών των τμημάτων φυσικοθεραπείας, που απαιτείται 
να είναι ιδίου γνωστικού αντικειμένου. 

Αποφασίστηκε η συνεργασία με το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΠΑ.Δ.Α για την 
πιθανότητα δημιουργίας κλινικών εκπαίδευσης των φοιτητών του Πανεπιστημίου στα 
Νοσοκομεία της Αττικής, αυτό το θέμα θα αποτελέσει και το αντικείμενο της συζήτησης 
γενικότερα για την δημιουργία του θεσμικού πλαισίου για την προπτυχιακή εκπαίδευση 
των φοιτητών των τμημάτων φυσικοθεραπείας, καθώς σε κάποιες περιοχές υπάρχει 
δυσλειτουργία. 
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Αποφασίστηκε ο προγραμματισμός ημερίδας στις αρχές του χρόνου, με συμμετοχή και των 
τεσσάρων τμημάτων φυσικοθεραπείας,  με θέμα: Νέοι ορίζοντες και προκλήσεις στην 
Φυσικοθεραπεία, μετά τον ενιαίο χώρο των επιστημών υγείας της Ανώτατης Εκπαίδευσης.   

Επίσης συζητήθηκε η πρόταση του Π.Σ.Φ για την πραγματοποίηση έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των Αντιπροσώπων με θέμα: Εκπαίδευση-μετεκπαίδευση και επαγγελματικά 
δικαιώματα, με συμμετοχή των τεσσάρων τμημάτων φυσικοθεραπείας της χώρας που θα 
αφορά: 

Α) Ενιαία προπτυχιακή εκπαίδευση τμημάτων φυσικοθεραπείας και  τα στάνταρ 
που θέτει η ER-WCPT.  Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων και κίνδυνοι από την 
πιθανότητα δυο ταχυτήτων προπτυχιακής εκπαίδευσης. 

Β) Εξομοίωση των πτυχίων μετά την  Πανεπιστημιοποίηση. 

Γ) Επαγγελματικά δικαιώματα και τα ελάχιστα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται 
για την ποιοτική άσκηση του επαγγέλματος, όπως τίθενται από την ER-WCPT και 
εκπλήρωση αυτών.   

Δ) συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση: 

   1) μοριοδότηση ημερίδων και συνεδρίων Π.Σ.Φ. 

    2) ο ρόλος των Ε.Τ στην συνεχή εκπαίδευση. 

3) τα στάνταρ των ιδιωτικών φορέων εκπαίδευσης για την πιστοποίηση 

αυτών. 
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Διευρυμένη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου Δήμων 

Ιαματικών Πηγών Ελλάδος (Σ.Δ.Ι.Π.Ε)  

 
 

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυμπερίδης και ο 
Γενικός Γραμματέας Γιώργος Κούτρας 
παραβρέθηκαν , μετά από πρόσκληση του 
Σ.Δ.Ι.Π.Ε στην συνεδρίαση του Δ.Σ του συνδέσμου 
,που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη στις 
10/11/2018. 

Κατά την συνεδρίαση υπήρξε η τοποθέτηση του 
Προέδρου του Π.Σ.Φ κατά την οποία τονίστηκε ο 
ρόλος του φυσικοθεραπευτή και η 
υποχρεωτικότητα της παρουσίας του στο 
Λουτροπόλεις για ασφαλείς, ποιοτικές και 
αποτελεσματικές παροχές. Τονίστηκε επίσης η 
ανάγκη συνεργασίας με τον σύνδεσμο για την 
επίτευξη των στόχων αυτών . 

Στην διευρυμένη συνεδρίαση παρουσιάστηκε 
έρευνα που διεξήχθη από τον σύνδεσμο ,σύμφωνα με την οποία μεταξύ άλλων εκφράζεται 
η επιθυμία των ερωτηθέντων (σε ποσοστό 44%) για την παροχή υπηρεσιών 
φυσικοθεραπείας στα ιαματικά Λουτρά . Επίσης υπήρχε παρουσία και τοποθέτηση την Κας 
Αθανασίας Παππά ( Προέδρου της ΕΛΕΑΝΑ) η οποία τόνισε της ανάγκη της παρουσίας του 
φυσικοθεραπευτή και του σπουδαίου ρόλου της κινησιοθεραπείας στους ρευματοπαθείς 
και του Κούβελα Δημήτρη Καθηγητή φαρμακολογίας στην Ιατρική σχολή του Α.Π.Θ, 
Προέδρου της Επιτροπής Λίστας Φαρμάκων, ο οποίος τόνισε την ανάγκη της σύνταξης 
έρευνας για την αποτελεσματικότητα του 
συνδυασμού των ευεργετικών επιδράσεων των 
λουτροπηγών με την κινησιοθεραπεία και 
υδροκινησιοθεραπεία, καθώς αναγνώρισε τον 
σπουδαίο ρόλο του φυσικοθεραπευτή στις 
ρευματικές παθήσεις και όχι μόνο . 

Επίσης υπηρεσιακοί παράγοντες από το 
υπουργείο τουρισμού τοποθετήθηκαν κατά την 
συνεδρίαση , καθώς και η νομική σύμβουλος της 
Υπουργού Τουρισμού, όπου παρουσίασαν το νέο 
θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας των 
λουτροπηγών. Στα περιθώρια της συνεδρίασης τα 
μέλη του ΚΔΣ είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν 
με τους υπηρεσιακούς παράγοντες του 
Υπουργείου Τουρισμού και να τονίσουν το θετικό 
των προβλέψεων των Υπουργικών Αποφάσεων 
που εκδόθηκαν και προβλέπουν την παρουσία του 
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φυσικοθεραπευτή στις λουτροπηγές, απαραίτητα, όταν παρέχονται φυσικοθεραπευτικές 
πράξεις. Επίσης τα μέλη του Κ.Δ.Σ συνομίλησαν με τον Γενικό Γραμματέα του Σ.Δ.Ι.Π.Ε 
Μάρκο Δανά για την πιθανότητα μελλοντικής συνεργασίας. 

   

 

Παγκόσμια διάσκεψη για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 

(Global Conference on Primary Health Care), Αστάνα, 

Καζακστάν  
 

Πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα του Καζακστάν, Αστάνα  στις 25-26 Οκτωβρίου 
2018, η Παγκόσμια Διάσκεψη για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, που διοργανώθηκε 
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), την κυβέρνηση του Καζακστάν και την 
UNICEF, 40 χρόνια από την διακήρυξη της Άλμα Άτα για την Υγεία. 

Στην διάσκεψη συμμετείχαν όλα τα κράτη μέλη του ΠΟΥ, τα οποία εκπροσωπήθηκαν σε 
επίπεδο αρχηγών κρατών και υπουργών. 

 Επίσης είχαν προσκληθεί μη κυβερνητικές οργανώσεις, επιστημονικές ενώσεις, 
ακαδημαϊκοί, καθώς και επαγγελματίες υγείας όπως ο Πανελλήνιος Σύλλογος 
Φυσικοθεραπευτών με τον Πρόεδρο του Π.Σ.Φ Πέτρο Λυμπερίδη και τον Υπεύθυνο 
Δημοσίων Σχέσεων & Πρόεδρο του Π.Τ Αττικής Λευτέρη Μπουρνουσούζη. 
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Η αντιπροσωπεία του Π.Σ.Φ υπέγραψε την 
αναθεώρηση της διακήρυξης και απαιτείται 
η προώθηση της, για την εφαρμογή των 
νέων κατευθύνσεων στην πρωτοβάθμια 
φροντίδα υγείας , από όλα τα Κράτη του 
Κόσμου. 

Η διακήρυξη αναφέρει για την ανάγκη 
ανάληψης δράσεων για την ισότιμη 
πρόσβαση, για την εξάλειψη των 
διακρίσεων, την πλήρη κάλυψη των 
πληθυσμών και την προώθηση του ρόλου 
όλων των επιστημόνων υγείας στην 
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ( μαιευτές , 
νοσηλευτές , φυσικοθεραπευτές κλπ). 

Τα κράτη μέλη, οι μη κυβερνητικές 
οργανώσεις, οι επαγγελματικές 
οργανώσεις, τα πανεπιστήμια και 
οι  οργανισμοί υγείας, με τη Διακήρυξη της 
Αστάνα, δεσμεύτηκαν να προωθήσουν την 
προηγούμενη συμφωνία της Αλμα Άτα,  να 
ενισχύσουν τα συστήματα πρωτοβάθμιας 
υγειονομικής περίθαλψης ως ένα 
ουσιαστικό βήμα προς την επίτευξη της καθολικής υγειονομικής περίθαλψης (UHC). 

Η διακήρυξη της Αστάνα: http://www.who.int/primary-healt...  

Οι εκπρόσωποι του Π.Σ.Φ είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με τον Γ.Γ του Π.Ο.Υ  Δρ. 
Tedros Adhanom Ghebreyesus , τον Γ.Γ της WCPT Jonathon Kruger, καθώς και Έλληνες 
εκπροσώπους τόσο της επίσημης αντιπροσωπείας του Υπουργείου Υγείας (Υπουργός 
Υγείας Ανδρέας Ξανθός και Αναπληρωτής Γ.Γ Σταμάτης Βαρδαρός) ,όσο και εκπροσώπους 
από φορείς και Πανεπιστήμια όπως τον καθηγητή Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας, του Τμήματος Ιατρικής, του Πανεπιστημίου Κρήτης Χρήστο Λιονή και 
τους συμμετέχοντες από την εταιρεία Γενικής Ιατρικής (ΕΛΕΓΕΙΑ) Βαγγέλη Φραγκούλη 
(Β΄Αντιπρόεδρος) και το Ιατρό Εργασίας Σωτήρη Κουπίδη. 

Οι εκπρόσωποι του Π.Σ.Φ μετείχαν στις εργασίες και κατέθεσαν παρεμβάσεις στην 
παράλληλη εκδήλωση για την αποκατάσταση και το στρογγυλό τραπέζι για την ψυχική 
υγεία όπου τονίστηκε ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή 

Επίσης η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τον γνωστό Ολυμπιονίκη Ιωάννη Μελισσανίδη ο 
οποίος συμμετείχε στην διάσκεψη , στον οποίο προτάθηκε να συμμετάσχει στα κοινωνικά 
μηνύματα του Π.Σ.Φ. 

Τέλος με ιδιαίτερη χαρά διαπιστώθηκε η παρουσία Ελλήνων στην διοργάνωση της 
διάσκεψης όπως ο Παύλος Θεοδωράκης ο οποίος σαν μέλος της οργανωτικής επιτροπής 
ήταν, σύμφωνα με τις δημόσιες ομολογίες, βασικός συντελεστής για την επιτυχή έκβαση 
της διοργάνωσης και των εργασιών της διάσκεψης.  Αυτό που απαιτείται από τα Κράτη 

http://www.who.int/primary-health/conference-phc/declaration
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μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
(W.H.O) είναι να γίνει πράξη το σύνθημα ‘’από 
την συμφωνία στη δράση’’. 

Στην διάσκεψη έγινε αναφορά για το πόσο 
σημαντικό  είναι η αντιμετώπιση των 
περιστατικών και η επίλυση των προβλημάτων 
υγείας των Πολιτών στα πλαίσια των παροχών 
την πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, καθώς 
αυτή η Πολιτική είναι η πλέον συμφέρουσα  για 
τα οικονομικά της Υγείας. 

Άρα ο ρόλος όλων των επιστημόνων υγείας στο 
επίπεδο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 
πρέπει να αναβαθμιστεί και πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη βαρύτητα στον ρόλο του 
φυσικοθεραπευτή που αποτελεί έναν πολύτιμο 
κρίκο στην διεπιστημονική ομάδα της 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.   
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Γενική Ενημέρωση 
 

Κατάθεση  Νομοσχέδιου του Υπουργείου Εργασίας 

,Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την 

μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και τις ληξιπρόθεσμες 

οφειλές των Φ.Κ.Α  
 

Κατατέθηκε στην Βουλή το σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εργασίας που προβλέπει την 
μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από 20% σε 13,33% (άρθρο 2) ,επίσης στο σχέδιο 
Νόμου δίνεται νεα παράταση στην για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων των Φ.Κ.Α που 
εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ έως τις 31-12-2019 με πρόχειρο λογιστικό έλεγχο. Για τις οφειλές 
σε φυσικοθεραπευτές καθορίζεται ποσοστό έκπτωσης 5%.( Άρθρο 12) 

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-
aebdc768f4f7/10877385.pdf 

 

Ανακοίνωση ΕΦΚΑ για ολοκλήρωση εκκαθάρισης 

ασφαλιστικών εισφορών 2017 Μη Μισθωτών και παράταση 

προθεσμίας καταβολής ΕΦΚΑ Οκτωβρίου 2018  
 

Η εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017 ασφαλισμένων Αγροτών, 
Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματικών: 

o με παράλληλη άσκηση μισθωτής και μη μισθωτής δραστηριότητας 
o υπαγόμενων στις διατάξεις της παρ.9 άρθρ.39 Ν.4387/2016 (ΔΠΥ) 

Αναρτήθηκαν στον Ατομικό τους Λογαριασμό στον ιστότοπο ΕΦΚΑ. 

Τις ίδιες ημερομηνίες αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια Οκτωβρίου 2018 για τα οποία η 
προθεσμία καταβολής παρατάθηκε έως την Παρασκευή 7/12/2018. 

Δικαιώματα και ευεργετήματα που συνδέονται με την καταβολή των εισφορών 
παραμένουν ενεργά μέχρι την ημερομηνία αυτή (ρυθμίσεις, ασφαλιστική ενημερότητα, 
ασφαλιστική ικανότητα). 

 

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/10877385.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/10877385.pdf
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Ανακοίνωση για τη σύναψη συμφωνίας ΠΣΦ-ΕΚΑΒ, για τη 

διοργάνωση σεμιναρίων πρώτων βοηθειών σε όλη την Ελλάδα 

για τα μέλη του ΠΣΦ  
 

Μετά από ενέργειες του Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ, προς την διοίκηση του ΕΚΑΒ και μετά από 
συνάντηση αντιπροσωπείας του Κ.Δ.Σ (Πρόεδρος Λυμπερίδης Πέτρος και Α΄ Αντιπρόεδρος 
Ρουμελιώτης Σπύρος) με το τμήμα εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ, εγκρίθηκε από την διοίκηση του 
ΕΚΑΒ, η οργάνωση του εκπαιδευτικού προγράμματος πρώτων βοηθειών που θα 
πραγματοποιηθεί σε όλη την Ελλάδα. 

Τα προγράμματα θα πραγματοποιηθούν μετά από συνεννόηση των Δ.Ε. των Π.Τ. με τα κατά 
τόπους τμήματα, όπως αναφέρονται σε συνημμένο πίνακα που στάλθηκε στα Π.Τ. 

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν χωρίς επιβάρυνση των μελών. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

32 

Προκήρυξη επιστημονικής επιτροπής οργάνωσης του 

προγράμματος πιστοποίησης των μελών του ΠΣΦ ως 

«Αθλητικοί Φυσικοθεραπευτές-Ειδικοί άσκησης 
 
 Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο (ΚΔΣ) του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) 

στοχεύοντας στην ποιοτική εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των μελών του, καθώς και στην 

ενίσχυση της δια βίου μάθησης έχει εγκρίνει την πραγματοποίηση προγράμματος πιστοποίησης 

των μελών του ως «Αθλητικοί Φυσικοθεραπευτές-Ειδικοί άσκησης» σε συνεργασία με την 

Αυστραλιανή Ένωση Φυσικοθεραπευτών (ΑPA)  και τη Διεθνή Ένωση Αθλητικής φυσικοθεραπείας 

(International Federation of Sports Physiotherapy – IFSPT). 

Με βάση τα ανωτέρω  το ΚΔΣ του ΠΣΦ και αφού έλαβε υπόψη του: 

 την  υπ’  αριθμό 10 πράξη της συνεδρίασης της 13-10-2018 του περί συνεργασίας του ΠΣΦ με 

την Αυστραλιανή Ένωση Φυσικοθεραπευτών (ΑPA)  για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικού 

προγράμματος πιστοποίηση των μελών  του ως «Αθλητικοί Φυσικοθεραπευτές-Ειδικοί 

άσκησης» (σε συνεργασία με την τη Διεθνή Ένωση Αθλητικής φυσικοθεραπείας (Ιnternational 

federation of Sports Physiotherapy – IFSPT)). 

 την αναγκαιότητα σύστασης ειδικής επιστημονικής επιτροπής με γενικές αρμοδιότητες  

οργάνωσης, διδασκαλίας και συντονισμού του εκπαιδευτικού προγράμματος πιστοποίηση των 

μελών  του ως «Αθλητικοί Φυσικοθεραπευτές-Ειδικοί άσκησης». 

  την αναγκαιότητα πλήρωσης της παραπάνω επιτροπής α) με επιστήμονες υψηλού 

ακαδημαϊκού κύρους που θα κατέχουν μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο στην επιστήμη της 

Αθλητικής Φυσικοθεραπείας και θα έχουν εκπαιδευτική εμπειρία υψηλού επίπεδου αλλά και  

β) με κλινικούς θεραπευτές με μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην αθλητική φυσικοθεραπεία και 

με κλινική εμπειρία παροχής φυσικοθεραπευτικής υποστήριξης σε αθλητές, 

 

Αποφάσισε 

να προχωρήσει στην διαμόρφωση μιας πενταμελούς επιστημονικής επιτροπής η οποία θα έχει ως 

αποκλειστική αρμοδιότητα την επιστημονική οργάνωση του προγράμματος πιστοποίησης των 

μελών του ΠΣΦ ως «Αθλητικοί Φυσικοθεραπευτές-Ειδικοί άσκησης».  

Η ανωτέρω επιστημονική επιτροπή  θα απαρτίζεται από τέσσερις (4) Φυσικοθεραπευτές υψηλού 

ακαδημαϊκού κύρους που θα κατέχουν μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο στην επιστήμη της 

Αθλητικής Φυσικοθεραπείας και θα έχουν εκπαιδευτική εμπειρία υψηλού επίπεδου και ένα κλινικό 

φυσικοθεραπευτή με μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην αθλητική φυσικοθεραπεία και με κλινική 

εμπειρία παροχής φυσικοθεραπευτικής υποστήριξης σε αθλητές .  

Στις αρμοδιότητες της Επιστημονικής Επιτροπής του Προγράμματος Πιστοποίησης Αθλητικών 

Φυσικοθεραπευτών  (η οποία θα έχει γνωμοδοτικό ρόλο και θα συντάσσει εκθέσεις τις οποίες θα 

τις υποβάλλει για έγκριση τους από το ΚΔΣ του ΠΣΦ)  περιλαμβάνεται ο επιστημονικός 

συντονισμός του προγράμματος και ιδιαίτερα:  

 η επιστημονική οργάνωση του προγράμματος πιστοποίησης σε όλα τα στάδια του 

(αξιολόγηση υποψηφίων μελών του ΠΣΦ  προς εισαγωγή στο πρόγραμμα, αξιολόγηση των 
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προαπαιτούμενων προσόντων, συνεργασία και αλληλογραφία με τους εμπλεκόμενους 

φορείς) 

  η διαμόρφωση του εκπαιδευτικού προγράμματος πιστοποίησης των μελών του ΠΣΦ ως 

«Αθλητικών Φυσικοθεραπευτών- Ειδικών άσκησης»  με βάση τις προϋποθέσεις και τη δομή 

του εκπαιδευτικού προγράμματος της IFSPT. 

  η διδασκαλία των διδακτικών ενοτήτων (ορισμός και πρόσκληση εκπαιδευτών ανά 

θεματική ενότητα) 

 η αξιολόγηση των υποψηφίων φυσικοθεραπευτών στα διάφορα στάδια (levels) της 

διαδικασίας  πιστοποίησης τους  

 η  αξιολόγηση, βεβαίωση και πιστοποίηση  των προαπαιτούμενων μαθημάτων και 

δεξιοτήτων (competencies) και προσόντων των υποψηφίων στα πλαίσια των 

προαπαιτούμενων ικανοτήτων (skills) και γνώσεων (knowledge) όπως έχουν τεθεί από την  

IFSPT. 

 η δημιουργία καταλόγου πιστοποιημένων προγραμμάτων, σεμιναρίων, εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, μεταπτυχιακών μαθημάτων Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων  που καλύπτουν τις 

προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις του προγράμματος πιστοποίησης. 

  την διαμόρφωση πρότασης που θα περιλαμβάνει τα μέλη του ΠΣΦ που θα έχουν 

ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα πιστοποίησης και την υποβολή της προς έγκριση 

στον ΠΣΦ και στην IFSPT. 

 η επιστημονική οργάνωση εκδηλώσεων (ημερίδων, σεμιναρίων, εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων) που σχετίζονται με το πρόγραμμα πιστοποίησης των μελών του ΠΣΦ ως 

Αθλητικών Φυσικοθεραπευτών-Ειδικών άσκησης. 

Τα απαραίτητα τυπικά προσόντα που θα πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι για την συμπλήρωση 

των τεσσάρων (4) θέσεων της επιτροπής και αφορούν τα μέλη με υψηλή επιστημονική κατάρτιση 

και ακαδημαϊκή προϋπηρεσία περιλαμβάνουν:  

 Άδεια άσκησης του επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή στην Ελληνική επικράτεια 

 Εγγεγραμμένο και οικονομικά τακτοποιημένο μέλος στον ΠΣΦ 

 Μεταπτυχιακός τίτλος στην Αθλητική Φυσικοθεραπεία (Sports Physiotherapy) ή 

Αθλητιατρική (Sports Medicine). Στην περίπτωση που το πτυχίο προέρχεται από Ίδρυμα 

της αλλοδαπής, απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ. 

 Διδακτορικός Τίτλος σπουδών σχετιζόμενος με την Αθλητική Φυσικοθεραπεία-

Αθλητιατρική. Στην περίπτωση που το πτυχίο προέρχεται από Ίδρυμα της αλλοδαπής, 

απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ. 

 Εμπειρία στην οργάνωση εκπαιδευτικού υλικού για εκπαίδευση ενηλίκων 

 Τουλάχιστον τρεις ( 3)  αυτοδύναμες επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικές με την αθλητική 

Φυσικοθεραπεία σε επιστημονικά  περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους. 

 Γνώση Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας  

 

Επιπρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν  περιλαμβάνουν:  

 την διδασκαλία του μαθήματος της Αθλητικής Φυσικοθεραπείας σε προπτυχιακό ή 

μεταπτυχιακό επίπεδο 

 την συμμετοχή του σε επιστημονικά συνέδρια, συμπόσια και ημερίδες με διαλέξεις, ομιλίες, 

ελεύθερες ανακοινώσεις 

 την επαγγελματική εμπειρία ως Φυσικοθεραπευτής σε κλινικό πεδίο που άπτεται της 

Αθλητικής φυσικοθεραπείας 
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 αναγνωρισιμότητα στον χώρο της Αθλητικής Φυσικοθεραπείας όπως αυτή πιστοποιείται 

πολυποίκιλα (ετεροαναφορές δημοσιεύσεων, συγγραφικό έργο, συμμετοχή σε 

επιστημονικές επιτροπές) 

 

Τα τυπικά-απαραίτητα προσόντα που θα πρέπει να διαθέτει ο υποψήφιος για την συμπλήρωση της 

μίας (1) θέσης της επιτροπής και αφορούν το μέλος με μεταπτυχιακό τίτλο και υψηλού επιπέδου 

κλινική εμπειρία στην Αθλητική Φυσικοθεραπεία περιλαμβάνουν: 

 Άδεια άσκησης του επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή στην Ελληνική επικράτεια 

 Εγγεγραμμένο και οικονομικά τακτοποιημένο μέλος στον ΠΣΦ 

 Μεταπτυχιακός τίτλος στην Αθλητική Φυσικοθεραπεία (Sports Physiotherapy) ή 

Αθλητιατρική (Sports Medicine). Στην περίπτωση που το πτυχίο προέρχεται από Ίδρυμα 

της αλλοδαπής, απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ. 

 Αυτοδύναμη δημοσίευση σχετικά με την αθλητική Φυσικοθεραπεία σε επιστημονικό  

περιοδικό αναγνωρισμένου κύρους 

 Συμμετοχή του σε επιστημονικά συνέδρια, συμπόσια και ημερίδες με διαλέξεις, ομιλίες, 

ελεύθερες ανακοινώσεις και σε σεμινάρια 

 Τουλάχιστον τρία (3)  χρόνια κλινικής εμπειρίας ως φυσικοθεραπευτής σε αθλητικούς 

συλλόγους και αθλητικές ομοσπονδίες. 

 Γνώση Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας  

  

Επιπρόσθετα προσόντα των υποψηφίων που θα συνεκτιμηθούν περιλαμβάνουν:  
 πιθανές επιστημονικές εξειδικεύσεις 
 συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα που σχετίζονται με την Αθλητική 

φυσικοθεραπεία. 
 

Εάν οι υποψήφιοι για τη συμπλήρωση των τεσσάρων (4) θέσεων της επιτροπής που αφορούν τα 

μέλη με υψηλή επιστημονική κατάρτιση και ακαδημαϊκή προϋπηρεσία δεν επαρκούν τότε για την 4η 

θέση μπορούν  να προτιμηθούν υποψήφιοι με μεταπτυχιακό τίτλο και υψηλού επιπέδου κλινική 

εμπειρία στην Αθλητική Φυσικοθεραπεία. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ μέχρι 19-12-2018 στο mail του 
ΠΣΦ  ppta@otenet.gr 
 

1. Αίτηση υποψηφίου 
2. Πτυχία και τίτλοι σπουδών υποψηφίου. 
3. Μεταπτυχιακή Διατριβή 
4. Διδακτορική διατριβή 
5. Βιογραφικό σημείωμα 
6. Βεβαιώσεις επαγγελματικής προϋπηρεσίας ως αθλητικός Φυσικοθεραπευτής 
7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις 
8. Γενικά κάθε στοιχείο (βιβλία, δημοσιεύσεις, πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, επαγγελματικής 

δραστηριότητας, πιστοποιητικό ξένης γλώσσας, κτλ.) που να αποδεικνύει τα προσόντα του 
υποψηφίου. 

9. Επιστολή υποστήριξης πρόθεσης υποψηφίου 
10. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 

 

mailto:ppta@otenet.gr
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Πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας του Π.Σ.Φ.  

Μετά την διαδικασία κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών για την λήψη του 
Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης του Συστήματος Διαχείρισης στον Π.Σ.Φ, σύμφωνα με το 
πρότυπο ISO 9001:2015, πραγματοποιήθηκε ο απαραίτητος έλεγχος σύμφωνα με τον 
κανονισμό πιστοποίησης συστημάτων ποιότητας και πλέον ο Π.Σ.Φ διαθέτει το απαραίτητο 
πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015. 

Το Πιστοποιητικό του Συστήματος Ποιότητας είναι το έγγραφο που υποδηλώνει ότι ο 
Π.Σ.Φ έχει τεκμηριώσει, έχει εφαρμόσει και τηρεί Σύστημα Ποιότητας σε σχέση με τις 
προδιαγεγραμμένες για αυτό απαιτήσεις. 

Το εν λόγω πιστοποιητικό δίνει πολλά πλεονεκτήματα στον Π.Σ.Φ μεταξύ των οποίων και 
την δυνατότητα να ενταχθεί σε Ευρωπαϊκά προγράμματα. 

 

Κάλεσμα για συμμετοχή στην 24ωρη γενική απεργία που 

κήρυξε η ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018  
 
Στις 14 Νοεμβρίου 2018 η ΑΔΕΔΥ κήρυξε 24ωρη Πανελλαδική απεργία . 

Ο Π.Σ.Φ κάλεσε τα μέλη του να συμμετέχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις και στα κατά 
τόπους συλλαλητήρια. 

 

Κάλεσμα για συμμετοχή στην 24ωρη γενική απεργία που 

κήρυξε η ΓΣΕΕ την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018  
 

Στις 28 Νοεμβρίου 2018 η ΓΣΕΕ κήρυξε 24ωρη Πανελλαδική απεργία . 

Ο Π.Σ.Φ κάλεσε τα μέλη του να συμμετέχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις. 
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Εργασία 

 

Πρόσληψη λοιπού επικουρικού προσωπικού πλην γιατρών  
 

Στις 15 Νοεμβρίου, άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή loipoepikouriko.moh.gov.gr για την 
υποβολή αιτήσεων υποψηφίων για την πρόσληψη και τοποθέτηση του λοιπού επικουρικού 
προσωπικού -πλην γιατρών- σε δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών Υγείας και ήταν 
διαθέσιμη για τους ενδιαφερόμενους μέχρι 30 Νοεμβρίου. 

Σύμφωνα με την εφαρμογή, τα Νοσοκομεία, οι Φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, οι 
Υγειονομικές Περιφέρειες, το ΕΚΑΒ, ο ΕΟΠΥΥ, ο ΕΟΦ, το ΕΚΕΑ, το Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου», η Α.Ε.Μ.Υ για το Νοσοκομείο της Θήρας και τα 
Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, μπορούσαν να προσλαμβάνουν επικουρικό προσωπικό όλων των 
κατηγοριών και κλάδων για την κάλυψη των επιτακτικών τους αναγκών, ανεξάρτητα από 
την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων. 

Στην εφαρμογή αυτή μπορούσαν να καταθέσουν αίτηση: 

o όσοι και όσες επιθυμούσαν να συμμετάσχουν για 1η φορά στη διαδικασία, εφόσον 
πληρούσαν τις προϋποθέσεις που αναφέρονταν στο Νόμο και στην ΚΥΑ 

o όσοι και όσες είχαν συμμετάσχει κατά την 1η εφαρμογή και μέχρι τις 15/11/2018 
δεν είχαν τοποθετηθεί σε κάποιο φορέα 

o όσοι και όσες είχαν συμμετάσχει κατά την 1η εφαρμογή και μέχρι τις 15/11/2018 
και διεγράφησαν, καθώς δεν είχαν επισυνάψει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή 
είχαν κάνει λάθος στην αίτησή τους. 

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, θα καταρτιστούν και θα 
αναρτηθούν οι νέοι ηλεκτρονικοί κατάλογοι ανά Υγειονομική Περιφέρεια και θα 
παραμείνουν σε ισχύ για ένα έτος, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου του 2019. Οι Φορείς στο 
προαναφερόμενο διάστημα, θα προβούν σε αιτήματα έγκρισης πρόσληψης λοιπού 
προσωπικού, συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες πιστώσεις. Όταν ένα αίτημα εγκριθεί, η 
αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια, πρέπει να απορροφήσει και να τοποθετήσει το 
εγκεκριμένο προσωπικό κατά σειρά προτίμησης από τους ηλεκτρονικούς καταλόγους που 
διαθέτει. 

Σχετική ανακοίνωση: http://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-
releases/5905-enarksh-ypobolhs-aithsewn-gia-thn-proslhpsh-kai-topothethsh-loipoy-
epikoyrikoy-proswpikoy-plhn-iatrwn-gia-to-etos-2019 

http://loipoepikouriko.moh.gov.gr/
http://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/5905-enarksh-ypobolhs-aithsewn-gia-thn-proslhpsh-kai-topothethsh-loipoy-epikoyrikoy-proswpikoy-plhn-iatrwn-gia-to-etos-2019
http://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/5905-enarksh-ypobolhs-aithsewn-gia-thn-proslhpsh-kai-topothethsh-loipoy-epikoyrikoy-proswpikoy-plhn-iatrwn-gia-to-etos-2019
http://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/5905-enarksh-ypobolhs-aithsewn-gia-thn-proslhpsh-kai-topothethsh-loipoy-epikoyrikoy-proswpikoy-plhn-iatrwn-gia-to-etos-2019
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Πρόσληψη 80 φυσικοθεραπευτών στο Ειδικό Πρόγραμμα 

απασχόλησης για 5.500 ανέργους πτυχιούχους Ανώτατων 

Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 

ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς  

 

Ξεκίνησε στις 23/11/2018 και ολοκληρώθηκε  στις 3/12/2018, η υποβολή ηλεκτρονικών 
αιτήσεων  από τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους στο μητρώο  του Οργανισμού 
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού,  πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και 
Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, για 5.500 θέσεις πλήρους απασχόλησης  και 
για χρονικό διάστημα 12 μηνών, στο Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης προσωπικού 
Ιδιωτικού Δικαίου σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς. Περισσότερες 
πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://www.oaed.gr/-/eidiko-programma-apascholeses-gia-5-500-anergous-
ptychiouchous-anotaton-ekpaideutikon-kai-technologikon-idrymaton-elikias-22-29-eton-
se-ypourgeia-kai- 

  

http://www.oaed.gr/-/eidiko-programma-apascholeses-gia-5-500-anergous-ptychiouchous-anotaton-ekpaideutikon-kai-technologikon-idrymaton-elikias-22-29-eton-se-ypourgeia-kai-
http://www.oaed.gr/-/eidiko-programma-apascholeses-gia-5-500-anergous-ptychiouchous-anotaton-ekpaideutikon-kai-technologikon-idrymaton-elikias-22-29-eton-se-ypourgeia-kai-
http://www.oaed.gr/-/eidiko-programma-apascholeses-gia-5-500-anergous-ptychiouchous-anotaton-ekpaideutikon-kai-technologikon-idrymaton-elikias-22-29-eton-se-ypourgeia-kai-
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Εκδηλώσεις 
 

9ο Κλινικό Σεμινάριο Επιστημονικού Τμήματος 

Καρδιοαγγειακής και Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας-

Αποκατάστασης του ΠΣΦ, 14 Νοεμβρίου 2018  
 
Σε μια περίοδο αναζήτησης νέων δρόμων εξέλιξης της φυσικοθεραπευτικής επιστήμης, η 
ανάδειξη του σύνθετου ρόλου των φυσικοθεραπευτών στο χώρο της Εντατικής Θεραπείας 
κρίνεται μείζονος σημασίας και προϋποθέτει την ουσιαστική κατανόηση, αλλά και διάδοση 
των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας στο καθημερινό κλινικό μας έργο. Με τη 
ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη στο χώρο της Εντατικής Θεραπείας και με το συνεχώς 
αυξανόμενο ποσοστό επιβίωσης του βαρέως πάσχοντος ασθενή, οι φυσικοθεραπευτές, ως 
επαγγελματίες υγείας, οφείλουν να συμβάλλουν ενεργά στο αγώνα επιβίωσης και 
αποκατάστασης των ασθενών των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, υιοθετώντας 
παγκόσμιες οδηγίες και πρακτικές. H πρόσφατη ερευνητική δημοσίευση του 
Επιστημονικoύ Τμήματος Καρδιοαγγειακής και Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας-
Αποκατάστασης (Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α.) του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) 
στο European Journal of Physiotherapy αναφορικά με τις φυσικοθεραπευτικές πρακτικές 
στις Ελληνικές ΜΕΘ εγείρει την ανάγκη επικαιροποίησης του καθηκοντολογίου των 
φυσικοθεραπευτών στη ΜΕΘ. Ως εκ τούτου, το Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α. του Π.Σ.Φ. διοργάνωσε στο 
Αμφιθέατρο «ΔΩΜΑ» του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» στις 14 Νοεμβρίου 2018, το 9ο Κλινικό 
Σεμινάριο με θέμα:  
 

«Φυσικοθεραπεία-Η Πρόκληση της αποδέσμευσης από τον αναπνευστήρα» 
 

Επίσημος προσκεκλημένος ομιλητής του 9ου Κλινικού Εργαστηρίου ήταν ο διάσημος 
Καθηγητής Πνευμονολογίας Prof. Enrico Clini, ο οποίος έδωσε μία state of the art διάλεξη με 
θέμα: «Ο ρόλος της φυσικοθεραπείας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποδέσμευσης από 
τον αναπνευστήρα». Στη συνέχεια υπήρξε συνεδρίαση που περιλάμβανε διάλεξη με θέμα 
την «Υψηλής ροής χορήγηση οξυγόνου» και πρακτικό κλινικό φροντιστήριο με θέμα το «Μη 
Επεμβατικό Μηχανικό Αερισμό». Το Σεμινάριο έκλεισε με μία δεύτερη συνεδρίαση 
επικεντρωμένη στη φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση με ένα δεύτερο κλινικό 
φροντιστήριο με θέμα την «Άσκηση των Αναπνευστικών Μυών» στο χώρο της ΜΕΘ.. 
Επιπρόσθετα το Επιστημονικό Τμήμα Κ.Α.Φ.Α. συμμετείχε στις εργασίες του 17ου 
Πανελληνίου Συνεδρίου Εντατικής Θεραπείας με τον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Επιστημονικό Τμήμα Καρδιοαγγειάκης και Αναπνευστικής 
Φυσικοθεραπείας- Αποκατάστασης στον επιστημονικό συντονισμό Κλινικού Φροντιστηρίου 
Φυσικοθεραπείας, αποτελούμενο από τέσσερις στρογγυλές τράπεζες με ιδιαίτερα 
ενδιαφέρουσες ομιλίες. Το Κλινικό Φροντιστήριο Φυσικοθεραπείας πραγματοποιήθηκε 
στις 15 Νοεμβρίου 2018. 
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Φυσικοθεραπευτικό Κλινικό Φροντιστήριο ΕΤΚΑΦΑ, στα 

πλαίσια του 17ου συνεδρίου της ΕΕΕΘ  
 

 
ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΥΣΙKΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 

Ημερομηνία 15 Νοεμβρίου 2018  
Αθήνα Hotel Royal Olympic 

 
Το Επιστημονικό Τμήμα Καρδιοαγγειακής και Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας-
Αποκατάστασης (Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α.) του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) 
συντόνισε επιστημονικά το Κλινικό Φυσικοθεραπευτικό Φροντιστήριο του 17ου 
Πανελλήνιου Συνεδρίου Εντατικής Θεραπείας της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής 
Θεραπείας (Ε.Ε.Ε.Θ.) με 4 στρογγυλές τράπεζες με πολύ ενδιαφέρουσες 
φυσικοθεραπευτικές ομιλίες (επισυναπτόμενο επιστημονικό πρόγραμμα ή πατήστε 
https://apps.nubis.gr/Synthesis2/files/frontisthrio-14-updated.pdf). Το Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α. Π.Σ.Φ. 
απέστειλε ηλεκτρονικά τα πρακτικά των περιλήψεων στους συμμετέχοντες.  
 
Επιστημονική Επιτροπή του Κλινικού Φυσικοθεραπευτικού Φροντιστηρίου  
Άννα Χρηστάκου, Ειρήνη Πατσάκη, Αναστασία Ζαμπλάρα, Ελένη Σμερνή  
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ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

 

Περιφερειακό Τμήμα Αττικής 

Συμμετοχή του Π.Τ. Αττικής στην απεργιακή κινητοποίηση της ΓΣΕΕ  

Το  Π.Τ. Αττικής συμμετείχε στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση της ΓΣΕΕ την Τετάρτη 
28 Νοεμβρίου 2018.  

 

Αίτημα συνάντησης για την κάλυψη θέσεων αναπληρωτών Ε.Ε.Π.-Π.Ε.28 

Φυσικοθεραπευτών - Β΄Φάση¨ 

 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος Αττικής του Ν.Π.Δ.Δ. «Πανελλήνιος 
Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών», ενημερώθηκε από ανάρτηση στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για τις νέες κατανομές πιστώσεων για 
την πρόσληψη αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), ανά πρόγραμμα 
και ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Β΄ Φάση). Στο παραπάνω προσωπικό 
περιλαμβάνεται και η ειδικότητα Π.Ε. 28 Φυσικοθεραπείας. 

http://www.minedu.gov.gr/news/38207-13-11-18-503-katanomes-pistoseon-gia-tin-
proslipsi-melon-eep-evp Σύμφωνα με την παραπάνω ανάρτηση, στην Π.Δ.Ε. Αττικής οι 
κατανομές πιστώσεων που εγκρίθηκαν και αφορούν και τη φυσικοθεραπεία, ανέρχονται 
στις 115 (εξατομικευμένη και δομές Ε.Ε.Π.) μαζί με το Ε.Β.Π. 

Ταυτόχρονα, μετά από αίτημα του Υπουργείου Παιδείας έχουν καταγραφεί από την Π.Δ.Ε. 
Αττικής τα κενά του κλάδου Π.Ε. 28 Φυσικοθεραπείας σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. (Κ.Ε.Σ.Υ.) 
για την τρέχουσα σχολική χρονιά, πολλά από τα οποία δεν έχουν καλυφθεί από τις μέχρι 
τώρα διατιθέμενες πιστώσεις (Α΄ Φάση). Μέχρι σήμερα, έχουν διατεθεί από την Π.Δ.Ε. 
Αττικής για προσλήψεις αναπληρωτών Π.Ε. 28, δεκάξι (16) πιστώσεις, με αποτέλεσμα να 
μένει ακάλυπτος μεγάλος αριθμός Σ.Μ.Ε.Α.Ε. από την παραπάνω ειδικότητα. 

Λαμβάνοντας υπόψη πως οι ανάγκες των παιδιών με κινητικά και λειτουργικά προβλήματα 
για φυσικοθεραπευτική υποστήριξη στα Σ.Μ.Ε.Α.Ε. δεν καλύπτονται από τις μέχρι σήμερα 
πιστώσεις και προσλήψεις αναπληρωτών Π.Ε. 28, καθώς και τις κενές θέσεις της 
ειδικότητας που δεν έχουν καλυφθεί από την Π.Δ.Ε. Αττικής, αιτούμαστε να φροντίσει η 
Π.Δ.Ε. να διατεθεί ικανός αριθμός πιστώσεων για θέσεις Π.Ε. 28, από τις συνολικές που έχει 
διαθέσει το Υπουργείο στη Περιφέρειά σας από τις νέες πιστώσεις (Β΄ Φάση), ώστε να 
καλυφθούν στο μέγιστο δυνατόν οι ελλείψεις σε φυσικοθεραπευτές. 

http://www.minedu.gov.gr/news/38207-13-11-18-503-katanomes-pistoseon-gia-tin-proslipsi-melon-eep-evp
http://www.minedu.gov.gr/news/38207-13-11-18-503-katanomes-pistoseon-gia-tin-proslipsi-melon-eep-evp
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Αναμένουμε η πολιτική εσωτερικής κατανομής των θέσεων των Ε.Ε.Π. από τις πιστώσεις 
της Π.Δ.Ε. Αττικής, να λάβει σοβαρά υπόψη τις ανάγκες των μαθητών με κινητικά και 
λειτουργικά προβλήματα και να διαθέσει τον αναγκαίο αριθμό φυσικοθεραπευτών. Οι 
ανάγκες και της παρούσας σχολικής χρονιάς για Φυσικοθεραπευτές Π.Ε. 28 στην Π.Δ.Ε. 
Αττικής είναι αυξημένες, εφόσον οι μαθητές έχουν αυξηθεί, νέα σχολεία έχουν ιδρυθεί και 
μόνιμες προσλήψεις δεν έχουν γίνει. 

κ. Διευθυντά, 

Λαμβάνοντας υπόψη πως ανάμεσα στους σκοπούς του Π.Σ.Φ. είναι η σύνταξη εισηγήσεων 
επί φυσικοθεραπευτικών θεμάτων στις αρμόδιες υπηρεσίες της Πολιτείας (άρθρο 2, ν. 
3599/2007), καθώς και τις νέες πιστώσεις για Ε.Ε.Π., αιτούμαστε εγκαίρως όπως 
καλυφθούν εναπομείναντες ανάγκες και κενά για Π.Ε. 28 Φυσικοθεραπείας στη Π.Δ.Ε. 
Αττικής. 

Πάγιο και διαρκές αίτημα του Συλλόγου παραμένουν οι μόνιμες προσλήψεις 
φυσικοθεραπευτών Π.Ε. 28, αναμένουμε να πραγματοποιηθούν με τις εξαγγελλόμενες 
μόνιμες 4500 προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, για μια ουσιαστική και 
ποιοτική αναβάθμιση της δημόσιας ειδικής εκπαίδευσης προς όφελος των μαθητών με 
κινητικά και λειτουργικά προβλήματα. 

Ταυτόχρονα, αιτούμαστε συνάντηση μαζί σας ώστε να ενημερώσουμε και δια ζώσης για τα 
επιχειρήματα των θέσεων μας και να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο συνεργασίας προς 
όφελος των μαθητών των δημόσιων δομών Ειδικής Αγωγής της Π.Δ.Ε. Αττικής. 

 

Ραδιοφωνική συνέντευξη Προέδρου Περιφερειακού Τμήματος Αττικής & Υπ. Δημοσίων 

Σχέσεων του ΠΣΦ  

 

Στις 13/11/2017 παραχώρησε ραδιοφωνική συνέντευξη στον Επικοινωνία 94FM, στην 
εκπομπή της κ. Όλγας Παπακυριακού, ο Λευτέρης Μπουρνουσούζης Υπεύθυνος Δημοσίων 
Σχέσεων & Πρόεδρος του Π.Τ Φυσικοθεραπευτών Αττικής για τον ρόλο του 
φυσιοθεραπευτή καθώς και για Διακήρυξη της Αστάνα που αφορά την Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας. 

Ακούστε την στο  https://vimeo.com/300592901  

 

Συμμετοχή του Π.Τ. Αττικής στην απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ  

Το  Π.Τ. Αττικής συμμετείχε στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 
14 Νοεμβρίου 2018 .  

https://vimeo.com/300592901
https://vimeo.com/300592901
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Συνεργασία του Επιστημονικού Τμήματος  Καρδιοαγγειακής και Αναπνευστικής 

Φυσικοθεραπείας -  Αποκατάστασης (Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α.) του Πανελλήνιου Συλλόγου 

Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) με το Περιφερειακό Τμήμα (ΠΤ) Αττικής και το Δήμο Νέας 

Σμύρνης  

Κατόπιν συνεργασίας του Επιστημονικού Τμήματος  Καρδιοαγγειακής και Αναπνευστικής 
Φυσικοθεραπείας -  Αποκατάστασης (Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α.) του Πανελλήνιου Συλλόγου 
Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) με το Περιφερειακό Τμήμα (ΠΤ) Αττικής και το Δήμο  Νέας 
Σμύρνης,  οι φυσικοθεραπευτές του Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α. κα Χρηστάκου Άννα (Συντονίστρια του 
Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α.) και κ. Αλέξης Κοκολιός (μέλος Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α.) επισκέφτηκαν δύο ΚΑΠΗ του 
Δήμου Νέας Σμύρνης και ενημέρωσαν για διάφορες τεχνικές αναπνευστικής 
φυσικοθεραπείας σε αναπνευστικά νοσήματα, όπως εκμάθηση τρόπου αναπνοής, 
εκπαίδευση βήχα, θέσεις παροχέτευσης εκκρίσεων, επίδειξη χρήσης εξασκητών αναπνοής 
για εκγύμναση των αναπνευστικών μυών, άσκηση, εισπνεόμενα φάρμακα, 
οξυγονοθεραπεία και προγράμματα πνευμονικής αποκατάστασης. Επίσης, δόθηκε 
εκπαιδευτικό υλικό στους συμμετέχοντες, οι οποίοι  παρακολουθούσαν και εφάρμοζαν 
ενεργά καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίασης.  

 

Περιφερειακό Τμήμα Αχαΐας & Ηλείας 

 

«ΑλσοΚίνηση για τη ζωή» 

 
Στις, 04 Νοεμβρίου 2018 στο κλειστό 
γυμναστήριο του Παμπελοποννησιακού 
σταδίου στην Πάτρα (Κουκούλι), 
πραγματοποιήθηκε η «αλσοΚίνηση για 
τη ζωή». Η εκδήλωση υλοποιήθηκε από 
το Περιφερειακό Τμήμα Αχαΐας και 
Ηλείας του Πανελληνίου Συλλόγου 
Φυσικοθεραπευτών με τη συνεργασία 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

Η «αλσοΚίνηση για τη ζωή» έδωσε την 
ευκαιρία στους ηλικιωμένους και στα 
άτομα με αναπηρία που συμμετείχαν 
να ψυχαγωγηθούν ασκούμενοι και να 
διασκεδάσουν δοκιμάζοντας τις 
ικανότητές τους στον στόχο, το 
bowling, το μπάσκετ, τους κρίκους. 

Η Διοικούσα Επιτροπή του συλλόγου 
Φυσικοθεραπευτών, ευχαρίστησε τον 
Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου 
Πατρέων, τα μέλη της Επιτροπής 
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Διοίκησης του ΠΕΑΚ Πάτρας για τη δωρεάν παραχώρηση του κλειστού γυμναστηρίου στο 
Κουκούλι, τους αθλητές των ακαδημιών μπάσκετ του ΠΡΟΜΗΘΕΑ Πατρών για την 
υποστήριξή τους στην εκδήλωση, τους Σαμαρείτες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τους 
εθελοντές της ομάδας Πανταχού Παρών και τέλος τους επαγγελματίες φυσικοθεραπευτές 
και τους φοιτητές φυσικοθεραπείας που καθοδήγησαν και εμψύχωσαν τους 
συμμετέχοντες. 

 

 

Περιφερειακό Τμήμα Ευβοίας 
 

Διεξαγωγή σεμιναρίου πρώτων βοηθειών ΕΚΑΒ-ΠΣΦ  

 

Το σεμινάριο πρώτων βοηθειών του ΕΚΑΒ-ΠΣΦ πραγματοποιήθηκε  8  Δεκεμβρίου 
2018, στο χώρο του ΕΚΑΒ.  

 

Περιφερειακό Τμήμα  Κορινθίας 
 
 

Κάλεσμα συμμετοχής στην απεργία της 28/11 

Απέναντι στην συνεχιζόμενη αντιλαϊκή επίθεση και την κοροϊδία της κυβέρνησης περί 
«τέλος των μνημονίων» το Περιφερικό Τμήμα Κορινθίας του Πανελλήνιου Συλλόγου 
φυσικοθεραπευτών, κάλεσε τα μέλη του να συμμετάσχουν στην απεργία στις 28/11/2018. 
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Η απεργία ήταν μια απάντηση στο μνημονιακό νόμο Βρούτση – Ατσόγλου και στην 
κυβέρνηση που καθηλώνουν τον κατώτατο μισθό με υπουργικές αποφάσεις. Την στιγμή 
που αρκετοί φυσικοθεραπευτές ιδιωτικοί υπάλληλοι στα μεγάλα κέντρα αποκατάστασης 
δουλεύουν για 500 – 600€. Ηταν απάντηση για τον νέο αντιλαϊκό κρατικό προϋπολογισμό, 
που μεταξύ άλλων, για ακόμα μια φορά περιλαμβάνει νέα μείωση για τα κρατικά 
νοσοκομεία, ενώ στο Νοσοκομείο Κορίνθου απασχολείται μόνο μια φυσικοθεραπεύτρια για 
όλες της κλινικές. 

Τα ΚΕΦΙΑΠ ανά την χώρα που θα μπορούσαν να λειτουργούν και να καλύπτουν αρκετές 
ανάγκες, καθώς και να εργάζονται συνάδελφοι φυσικοθεραπευτές υπολειτουργούν, ενώ οι 
πρόσφατές θέσεις εργασίας που προκηρύχθηκαν είναι ελάχιστες και με ημερομηνία λήξης, 
για 12 μήνες χωρίς προοπτική ανανέωσης της σύμβασης. 

Με την νέα σύμβαση του ΕΟΠΥΥ οι ασθενείς καλούνται να βάλουν πιο βαθιά το χέρι στην 
τσέπη. Ωφελείται η κυβέρνηση που πέτυχε να μειώσει το κόστος ανά ασθενή για τη 
φυσικοθεραπεία. Είναι προφανες ότι το γεγονός αυτό θα οδηγήσει στην μείωση του 
κρατικού προϋπολογισμού για τη φυσικοθεραπεία. Το κριτήριο της πολιτικής της 
κυβέρνησης και των προηγούμενων κυβερνήσεων δεν είναι οι κοινωνικές ανάγκες αλλά η 
εξοικονόμηση πόρων για την στήριξη της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας των 
μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. 

Οι διεκδικήσεις: 

1. Κατάργηση των νόμων Αχτσιόγλου-Βρούτση. Κατώτατος μισθός 751 ευρώ και 
υπογραφή κλαδικών συλλογικών συμβάσεων. Κατάργηση του αντιασφαλιστικού 
νόμου Κατρούγκαλου που πετσοκόβει τις συντάξεις και φορτώνει βάρη στους 
ασφαλισμένους. 

2. Αύξηση της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό για φυσικοθεραπείες 
που να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των ασθενών. Να καταργηθούν τα πλαφόν 
και οι περικοπές και να παρέχονται στους ασθενείς απολύτως δωρεάν. 

3. Κατάργηση του claw back και rebate, τακτική καταβολή των δεδουλευμένων τον 
επόμενο μήνα από την πραγματοποίηση των εργασιών.  

4. Μαζικές προσλήψεις φυσικοθεραπευτών στις δημόσιες μονάδες υγείας και στα 
κέντρα αποκατάστασης. Ανάπτυξη σύγχρονων φυσικοθεραπευτηρίων στις δημόσιες 
μονάδες υγείας – πρόνοιας πανελλαδικά με πλήρη χρηματοδότηση από τον κρατικό 
προϋπολογισμό. 

 

Όχι στο κλείσιμο του παραρτήματος Τριπόλεως του ΕΛΙΝΥΑΕ και στην απόλυση της 

εργαζόμενής του  

 

Σε μια πορεία απαξίωσης χρόνων για το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας 
Εργασίας, η διοίκησή του (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ) έκλεισε το παράρτημα της Τρίπολης που 
καλύπτει την περιοχή της Πελοποννήσου. Είχε προηγηθεί το κλείσιμο του παραρτήματος 
Ηρακλείου ενώ το σχέδιο είναι να απολυθούν 17 εργαζόμενοι και να κλείσουν τα 
παραρτήματά του. Ταυτόχρονα απολύθηκε η μοναδική εργαζόμενη η οποία είναι μητέρα 
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τριών παιδιών και ταυτόχρονα συνδικαλιστικό στέλεχος εκλεγμένη στο ΔΣ του Σωματείου 
του ΕΛΙΝΥΑΕ και στο ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Αρκαδίας. Πρόκειται δηλαδή για 
παράνομη απόλυση εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου περί απόλυσης 
συνδικαλιστών, αλλά και τρομοκρατική για να επιβάλλει τη σιωπή των εργαζομένων με την 
αποδοχή της κατάστασης. Πρόκειται για συνέχεια της επίθεσης που δέχεται το 
συνδικαλιστικό κίνημα αυτή την εποχή και κάθε εργαζόμενος κάθε σωματείο πρέπει να την 
δει σαν επίθεση στα δικαιώματά του. 

Η Δ.Ε. του Π.Τ. Κορινθίας του Π.Σ.Φ. καταδικάζει τις τελευταίες αυτές εξελίξεις. Εξυπηρετούν 
το ΣΕΒ, με ευελιξία στην αγοράς εργασίας και συγκάλυψη του επαγγελματικού κινδύνου, 
ώστε να γίνει πιο φθηνή η εργατική δύναμη απαλλαγμένη από κόστη για την ασφάλεια και 
την προστασία της υγείας των εργαζομένων. 

 Να ανακληθούν οι απολύσεις και να ενισχυθεί το παράρτημα με το απαραίτητο 
επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό. 

 Να βγουν συμπεράσματα για το ρόλο της ΓΣΕΕ και άλλων συμβιβασμένων 
συνδικαλιστικών ηγεσιών που παραδίδουν την υγιεινή και ασφάλεια στους 
βιομήχανους και μαζί συνεργάζονται για το ξήλωμά της.  

 Κάθε σωματείο, σύλλογος, φορέας να πάρει απόφαση καταδίκης αυτών των 
εξελίξεων.   
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Επιστημονικά θέματα 
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Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών,  

σας εύχεται  

Καλές Γιορτές. 
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Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου  

Λ. Αλεξάνδρας 34 – Τ.Κ. 11473 Αθήνα  
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