
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 

  

 

 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ 

ΝΕΑ 
Ιούνιος 2020 

 



 

 

1 

Περιεχόμενα 

Νέα Πρώτης Γραμμής ........................................................................................................................... 3 

Παράταση του έργου της επιτροπής για τον καθορισμό των δικαιούχων του επιδόματος 

επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο δημόσιο, με νέα καταληκτική ημερομηνία την 30-10-

2020 ................................................................................................................................................... 3 

Δελτίο Τύπου του Π.Σ.Φ. για τη σφράγιση παράνομων θεραπευτηρίων που αποτελούν σοβαρό 

κίνδυνο για τη Δημόσια Υγεία ........................................................................................................... 4 

Πρόταση Νόμου από την Κοινοβουλευτική ομάδα του Κ.Κ.Ε για την ένταξη στα ΒΑΕ και την 

χορήγηση του επιδόματος στους εργαζόμενους δημοσίων δομών υγείας ...................................... 6 

Αίτημα Π.Σ.Φ. για δημιουργία μητρώου φυσικοθεραπευτών σε αθλητικά σωματεία και 

ομοσπονδίες ...................................................................................................................................... 6 

Πανελλαδική Κινητοποίηση της ΠΟΕΔΗΝ την Τρίτη 16 Ιουνίου 2020. Παρέμβαση Π.Σ.Φ. για το 

ανθυγεινό επίδομα ............................................................................................................................ 7 

Συμμετοχή του Προέδρου του Π.Σ.Φ. στη 280η συνεδρίαση της Ολομέλειας του ΚΕΣΥ ................. 8 

Επίσκεψη του Προέδρου του Π.Σ.Φ. στο Υπουργείο Υγείας για ζητήματα του κλάδου των 

φυσικοθεραπευτών .......................................................................................................................... 8 

Θέματα ΕΟΠΥΥ ................................................................................................................................... 10 

Στοιχεία δαπάνης φυσικοθεραπείας ΕΟΠΥΥ (ΣΤ1 Εργαστήρια 

Φυσικοθεραπείας/Φυσικοθεραπευτές) Ιανουαρίου-Μαΐου 2020 ................................................... 10 

Ανακοίνωση για την έκδοση σημειωμάτων claw back .................................................................... 10 

Σχετικά με έκδοση σημειωμάτων claw back .................................................................................... 11 

Εξελίξεις στο ζήτημα χορήγησης συνεδριών φυσικοθεραπείας 2 φορές ανά έτος.......................... 11 

Έγγραφο Π.Σ.Φ. για προθεσμία θεώρησης γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας ............................... 11 

Επιστολή του Π.Σ.Φ. σχετικά με τη δυνατότητα χορήγησης συνεδριών φυσικοθεραπείας δυο (2) 

φορές τον χρόνο ...............................................................................................................................13 

Αναρτήθηκαν στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια για τις εισφορές μηνός 

Απριλίου 2020 μη μισθωτών με την έκπτωση του 25% .................................................................. 14 

Ανακοίνωση σχετικά με την προσφυγή ακύρωσης του νόμου για το CLAW BACK ........................ 15 

Νομοθετικές προβλέψεις για την έκδοση και εκτέλεση γνωματεύσεων συνεδρίων 

φυσικοθεραπείας και διαχείριση .................................................................................................... 16 

Γενική Ενημέρωση ............................................................................................................................... 17 

Ανάδειξη αναδόχου για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα Δημοσίων Σχέσεων

 .......................................................................................................................................................... 17 

Ανακοίνωση ΑΣΕΠ για παράταση προκήρυξης 4Κ/2020 ................................................................. 17 

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ. παρέδωσε τη συμβολική δωρεά του Π.Σ.Φ στην Αστυνομική Διεύθυνση 

Ορεστιάδας ..................................................................................................................................... 18 



 

 

2 

Νέα παρέμβαση του Π.Σ.Φ για την παροχή του βοηθήματος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και 

στους Φυσικοθεραπευτές ............................................................................................................... 19 

Ευχαριστήρια επιστολή της Προέδρου του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου 

Πατρών ............................................................................................................................................ 20 

Eυχαριστήρια επιστολή του Προέδρου του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής............................................................................................................................... 20 

Δημοσίευμα στο περιοδικό ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Επιβεβλημένα Επίδομα και ΒΑΕ στους 

Φυσικοθεραπευτές του Δημοσίου .................................................................................................. 20 

Έναρξη αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην "Προηγμένη 

Φυσικοθεραπεία" του τμήματος φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ..................... 21 

Συλλυπητήρια ανακοίνωση ............................................................................................................ 22 

Νέα Επιστημονικών Τμημάτων .......................................................................................................... 23 

Επιστημονικό τμήμα Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας ....................................................................................... 23 

 

  



 

 

3 

Νέα Πρώτης Γραμμής 

 

Παράταση του έργου της επιτροπής για τον καθορισμό των δικαιούχων του 

επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο δημόσιο, με νέα 

καταληκτική ημερομηνία την 30-10-2020 

   

Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία, με την οποία δίνεται νέα  παράταση στο έργο της 

Επιτροπής Επικίνδυνου και Ανθυγιεινού Επιδόματος των εργαζόμενων του δημοσίου, για 

την κατάθεση του πορίσματος της από τις 30-6-2020 στις 30-10-2020.  

Αιτία της νέας παράτασης προβάλλεται η αδυναμία της επιτροπής να συνεδριάσει στην 

περίοδο της πανδημίας και να καταθέσει το πόρισμα.  

Αυτή η νέα παράταση δημιουργεί σχετικό νομοθετικό κενό, καθώς η παροχή του 

επιδόματος στους δικαιούχους προβλέπεται να καταβάλλεται μέχρι τις 31-8-2020 και αν η 

Κυβέρνηση έχει τη βούληση για την συνέχιση της καταβολής του επιδόματος θα πρέπει να 

προχωρήσει στην παράταση της καταβολής του, στους σημερινούς δικαιούχους. 

Ως γνωστόν οι φυσικοθεραπευτές του δημοσίου αδίκως δεν εντάχθηκαν στους δικαιούχους 

το 2012 με την εφαρμογή του νέου μισθολογίου, καθώς μέχρι τότε ελάμβαναν το αντίστοιχο 

νοσοκομειακό  επίδομα. 

 Ο Π.Σ.Φ., έχει καταθέσει φάκελο  όταν συστάθηκε η επιτροπή (https://www.psf.org.gr/psf-

news-5271.htm)  και επανακατέθεσε στην  επιτροπή νέα στοιχεία για να ενταχθούν στους 

δικαιούχους οι φυσικοθεραπευτές (https://www.psf.org.gr/psf-news-6444.htm). 

Επίσης πολλές φορές έχει καταθέσει σχετικά αιτήματα στα συναρμόδια υπουργεία 

(https://www.psf.org.gr/psf-news-6397.htm) και έχει προκηρύξει κινητοποιήσεις 

(https://www.psf.org.gr/psf-news-6286.htm) 

Με την ευκαιρία της παράταση θα καταθέσει  στην επιτροπή, τις θετικές δικαστικές 

αποφάσεις  που εκδόθηκαν το τελευταίο διάστημα για κάποια νοσοκομεία. 

Τέλος θα καταθέσει σχετική εισήγηση ειδικού επιστήμονα για το θέμα.    

 Ο ΠΣΦ θα συμμετέχει στους αγώνες των συνδικαλιστικών οργανώσεων τόσο για τη χορήγηση του 

επιδόματος στους φυσικοθεραπευτές, όσο και για τη συνέχιση καταβολής του επιδόματος γενικά 

στο δημόσιο και βέβαια στην διεκδίκηση ένταξης στα ΒΑΕ. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6516.htm 

https://www.psf.org.gr/psf-news-5271.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-5271.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6444.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6397.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6286.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6516.htm
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Δελτίο Τύπου του Π.Σ.Φ. για τη σφράγιση παράνομων θεραπευτηρίων που 

αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για τη Δημόσια Υγεία 

 

Σε σφράγιση των παράνομων «θεραπευτηρίων» που αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για τη 

Δημόσια Υγεία κινείται ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, ζητώντας τη 

συνεργασία του Υπουργείου Υγείας και του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. 

Μάστιγα για τη δημόσια υγεία αποτελούν τα εκατοντάδες παράνομα 

Φυσικοθεραπευτήρια και άλλου είδους θεραπευτήρια -που οικειοποιούνται τις 

μεθόδους θεραπείας των Φυσικοθεραπευτών-  που λειτουργούν από άσχετους 

και απατεώνες «Ψευτο-θεραπευτές». 

Ο Π.Σ.Φ. προειδοποιεί για τον τρομερό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία που ελλοχεύει η 

λειτουργία παράνομων χώρων, που αυτοαποκαλούνται «θεραπευτήρια». 

Ιδίως σ’ αυτή την εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο της παγκόσμια πανδημίας του κορωνοϊού, 

που τα παράνομα αυτά «θεραπευτήρια», εξελίσσονται σε σφηκοφωλιές μετάδοσης 

νοσημάτων, αφού δεν εφαρμόζεται ούτε ο στοιχειώδης έλεγχος, ως προς την τήρηση των 

μέτρων ασφάλειας, αλλά και για τη διατήρηση των κανόνων υγιεινής. 

Με απόλυτη ευθύνη των συνεπειών μιας τέτοιας παρανομίας, και κατόπιν της δημοσίευσης 

της άνευ προηγουμένου δράσης του απατεώνα ψευτοθεραπευτή, «φυσικοθεραπευτή» και 

γιατρού – ο οποίος διώκεται για αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος- ο Π.Σ.Φ έχει ήδη 

συζητήσει –την από κοινού συνεργασία του- με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και το 

Υπουργείο Υγείας. 

Επιπλέον, ο Π.Σ.Φ  έχει σημάνει συναγερμό -εδώ και πολύ καιρό- στο Υπουργείο 

Οικονομικών, επισημαίνοντας το οξύ πρόβλημα της ανεξέλεγκτης χορήγησης -από την 

εφορία- κωδικών αριθμών δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), προς  κάθε επιτήδειο και 

επίδοξο απατεώνα, ο οποίος -στη συνέχεια, με το άλλοθι της έναρξης επιτηδεύματος που του 

παρέχει η εφορία- παριστάνει ΨΕΥΔΩΣ τον «θεραπευτή», προβαίνοντας -αρχικά- στην αντιποίηση 

του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή και στη συνέχεια δημιουργώντας τεράστια προβλήματα 

στην υγεία των ασθενών. 

Τα παράνομα περιστατικά που έχουν καταγγελθεί –έως τώρα-  στο Σώμα Επιθεωρητών 

Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας-Σ.Ε.Υ.Υ.Π. (νυν Εθνική Αρχή Διαφάνειας), από τους 

ανυποψίαστους πολίτες οι οποίοι έχουν πέσει θύματα των επιτήδειων με τραγικές 

συνέπειες για την υγεία τους, είναι αμέτρητα!  

Και παρότι έχει νομοθετηθεί το μητρώο των εργαστηρίων φυσικοθεραπείας και ήδη 

βρίσκεται στο τελικό στάδιο υλοποίησης του -με την έκδοση υπουργικής απόφασης για τον 

καθορισμό των παραμέτρων της- εκατοντάδες παράνομα «ΨΕΥΤΟ-θεραπευτήρια» 

λειτουργούν χωρίς άδειες. 



 

 

5 

Πρόκειται για χώρους παράνομους, των οποίων οι ιδιοκτήτες ισχυρίζονται –ΨΕΥΔΩΣ- ότι 

παρέχουν υπηρεσίες φυσικοθεραπείας, δημιουργώντας σοβαρές βλάβες στην υγεία των 

ασθενών, που ανυποψίαστα τους εμπιστεύονται για την θεραπεία τους! 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών  (Π.Σ.Φ.), με εκτενείς και 

εξονυχιστικές  έρευνες –με τις οποίες διασταυρώνει δειγματοληπτικά, πριν την έκδοση της 

άδειας άσκησης επαγγέλματος του Φυσικοθεραπευτή, αφού για την απόκτησή της πρέπει 

να προηγηθεί η εγγραφή στον Π.Σ.Φ.- έχει εντοπίσει και έχει σταματήσει κάποιες 

μεμονωμένες περιπτώσεις. 

Επειδή διακηρύττει ότι η Υγεία είναι υπέρτατο αγαθό και η προστασία της αποτελεί χρέος 

της Πολιτείας και των Θεσμών της, ζητά άμεσα από το Υπουργείο Υγείας και τον 

Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο τη λήψη αυστηρών μέτρων αντιμετώπισης της -επικίνδυνα 

ανεξέλεγκτης- μάστιγας των παράνομων «θεραπευτών» και «θεραπευτηρίων»! 

Τόσο ως προς την οικονομική εκμετάλλευση των ανυποψίαστων πολιτών, όσο και ως προς 

την υγεία τους! 

Είναι αμέτρητες οι περιπτώσεις καταγγελίας που δέχεται ο Πανελλήνιος Σύλλογος 

Φυσικοθεραπευτών από πολίτες-θύματα τέτοιων επιτήδειων και αδίστακτων ψευτο-

θεραπευτών και τις παραπέμπει στην Εισαγγελία. 

Η πρόσφατη νομοθεσία έχει ενδυναμώσει την αυστηρότητα του νομικού πλαισίου, αλλά 

υπάρχουν τεράστια κενά σχετικά: 

1. με την άμεση σφράγιση των χώρων αυτών, όταν διαπιστώνονται οι 

προαναφερθείσες παραβάσεις, 

2. και με το καθεστώς παροχής Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 

υγειονομικών επαγγελμάτων από την εφορία. 

Το σοβαρότερο όμως όλων σε όλα τα παραπάνω  –που αποτελεί εγκληματική ενέργεια, όσο 

παραμένει ως καθεστώς άνευ ελέγχου και τιμωρίας- αποτελεί το γεγονός ότι οι απατεώνες 

αυτοί, αυτοαποκαλούνται «επιστήμονες», εξαιτίας της παραχώρησης του Κ.Α.Δ. 

Για τους λόγους αυτούς, καλούμε την Πολιτεία σε άμεση συνεργασία, προκειμένου να 

προβούμε στην καθολική σφράγιση  των χώρων αυτών, πριν θρηνήσουμε περισσότερα 

θύματα. Και είναι βέβαιο ότι θα το πετύχουμε! 

Σχετικά αρχεία 

 ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Ανάρτηση ΔΤ 

https://www.psf.org.gr/mitroo/members_edit.php?id=3215 

 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/24062020_184012_c117.pdf
https://www.psf.org.gr/mitroo/members_edit.php?id=3215
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Πρόταση Νόμου από την Κοινοβουλευτική ομάδα του Κ.Κ.Ε για την ένταξη στα 

ΒΑΕ και την χορήγηση του επιδόματος στους εργαζόμενους δημοσίων δομών 

υγείας 

Πρόταση Νόμου από την Κοινοβουλευτική ομάδα του Κ.Κ.Ε για την ένταξη στα ΒΑΕ και τη 

χορήγηση του επιδόματος στους εργαζόμενους δημοσίων δομών υγείας. 

Στο άρθρο 1 προβλέπεται η ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα των 

εργαζομένων με κάθε σχέση εργασίας (μόνιμο, Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 

και  Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου) στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κλινικές, 

Μικροβιολογικά και Βιοχημικά Εργαστήρια, Δομές Ψυχικής Υγείας, Μονάδες Κοινωνικής 

Φροντίδας, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας και Μονάδες Χρονίως Πασχόντων, Υγειονομικές 

Μονάδες Ασφαλιστικών Οργανισμών, ΤΟΜΥ κ.λπ., Τράπεζες Αίματος, Κέντρα Υγείας, 

Αγροτικά Ιατρεία, Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), Ακτινολογικά και 

ακτινοθεραπευτικά εργαστήρια. 

Στο άρθρο 2 προβλέπεται η επέκταση της χορήγησης του Ανθυγιεινού Επιδόματος στο 

Νοσοκομειακό Προσωπικό και τους εργαζόμενους στις δομές Δημόσιας Υγείας, σύμφωνα 

με το άρθρο 1. 

 

Σχετικά αρχεία 

 Πρόταση Νόμου από την Κοινοβουλευτική ομάδα του Κ.Κ.Ε 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6511.htm 

 

 

Αίτημα Π.Σ.Φ. για δημιουργία μητρώου φυσικοθεραπευτών σε αθλητικά 

σωματεία και ομοσπονδίες 

 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών γνωρίζοντας το ενδιαφέρον της Γενικής 

Γραμματείας Αθλητισμού για τον εξορθολογισμό του πεδίου του αθλητισμού, κατέθεσε 

αίτημά για τη δημιουργία μητρώου φυσικοθεραπευτών εργαζομένων σε αθλητικά 

σωματεία και ομοσπονδίες. 

Η δημιουργία ενός τέτοιου μητρώου θα μπορούσε να συνεισφέρει θετικά στην 

αντιμετώπιση φαινομένων αντιποίησης που βλάπτουν τη δημόσια υγεία. 

Σας παραθέτουμε το κείμενο: 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/21062020_212106_2606.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6511.htm
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 Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών ως ΝΠΔΔ, συσταθείς δυνάμει των διατάξεων 

του Νόμου 3599/2007, αποτελεί τον επίσημο επαγγελματικό σύλλογο όλων των 

Φυσικοθεραπευτών της χώρας, προβλεπόμενης της υποχρεωτικής εγγραφής αυτών στα 

μητρώα του, κατά το πρότυπο των δικηγορικών, ιατρικών και λοιπών συλλόγων Ν.Π.Δ.Δ. 

σωματειακής φύσης. 

Με την επιστολή μας αυτή, θέλουμε αρχικώς να σας συγχαρούμε για την πολύ σημαντική 

πρωτοβουλία την οποία έχετε αναλάβει για τη δημιουργία του «Μητρώου Αθλητικών 

Σωματείων», προκειμένου να εξορθολογήσετε το τοπίο του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Σε 

δημόσια ανάρτησή σας, αναφέρετε τους στόχους σας για τη δημιουργία 

«Μητρώου Προπονητών» και «Μητρώου Αθλητών». 

Υπό αυτήν τη λογική προτείνουμε τη δημιουργία και αντίστοιχου «Μητρώου 

Φυσικοθεραπευτών απασχολούμενων σε αθλητικά σωματεία και τις Ομοσπονδίες 

Αθλημάτων», προκειμένου να τεθεί ένα αυστηρό πλαίσιο στο καθεστώς απασχόλησης σε 

αθλητικά σωματεία και ομοσπονδίες, ώστε να μην απειλείται η σωματική ακεραιότητα 

όλων των αθλητών και αφετέρου για να μην δυσφημείται ο επαγγελματικός κλάδος τον 

οποίο εκπροσωπούμε, από πιθανά φαινόμενα αντιποίησης επαγγέλματος. 

Κατά την καταγραφή στο μητρώο φυσικοθεραπευτών προτείνουμε εκτός του ονόματος και 

την αποτύπωση του μοναδικού αριθμού μητρώου (Α.Μ.) μέλους του Π.Σ.Φ. 

Σημειωτέο ότι τα τελευταία χρόνια ο Π.Σ.Φ. εκδίδει κάθε χρόνο ταυτότητα μέλους η οποία 

φέρει φωτογραφία, τον Α.Μ. μέλους και QR-CODE προκειμένου με τη χρήση ενός smart 

phone να ταυτοποιείται εύκολα η γνησιότητά της. 

 

Σχετικά αρχεία 

 Έγγραφο Π.Σ.Φ. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6504.htm 

 

Πανελλαδική Κινητοποίηση της ΠΟΕΔΗΝ την Τρίτη 16 Ιουνίου 2020. 

Παρέμβαση Π.Σ.Φ. για το ανθυγεινό επίδομα 

 

Η ΠΟΕΔΗΝ επανεκκινεί τους αγώνες της και προκήρυξε πανελλαδική κινητοποίηση την 

Τρίτη 16 Ιουνίου 2020. Στην Απεργιακή Κινητοποίηση συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι με 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Σας επισυνάπτουμε το σχετικό Δελτίο Τύπου. 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών έστειλε επείγον αίτημα προς την Εκτελεστική 

Επιτροπή της ΠΟΕΔΗΝ για να συμπεριληφθεί στα αιτήματα της Ομοσπονδίας και το 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/17062020_114903_2079.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6504.htm
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διαχρονικό πλέον αίτημα του Συλλόγου για τη χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και 

ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόμενους φυσικοθεραπευτές στον δημόσιο τομέα. 

Σχετικά αρχεία 

 Ανακοίνωση ΠΟΕΔΗΝ 

 Έγγραφο Π.Σ.Φ. 

 Δελτίο Τύπου ΠΟΕΔΗΝ 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6503.htm 

 

Συμμετοχή του Προέδρου του Π.Σ.Φ. στη 280η συνεδρίαση της Ολομέλειας 

του ΚΕΣΥ 

 

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020, ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ. κος Πέτρος Λυμπερίδης, συμμετείχε στην 

280η συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, με την ιδιότητα του τακτικού μέλους της 

Ολομέλειας του ΚΕΣΥ, κατά την οποία συζητήθηκαν διάφορα θέματα. 

Ο εκπρόσωπος του Π.Σ.Φ. και σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΕΣΥ (ΦΕΚ 

Β΄15/5/1986), έθεσε αίτημα συζήτησης σε επόμενη συνεδρίαση της Ολομέλειας, το ζήτημα της 

ανεξέλεγκτης λειτουργίας κέντρων εκπαίδευσης θεραπευτικών τεχνικών και της παράνομης 

άσκησης θεραπευτικών πράξεων, οι οποίες παρέχονται σε χώρους χωρίς αδειοδότηση και 

αποτελούν κίνδυνο για τη Δημόσια Υγεία. 

Εντός του επόμενου διαστήματος θα κατατεθεί σχετική αναλυτική εισήγηση από τον Π.Σ.Φ. 

βασισμένη σε συγκεκριμένα στοιχεία, προκειμένου η ολομέλεια του ΚΕΣΥ να αποφασίσει και  να 

προτείνει μέτρα αντιμετώπισης. 

Το θέμα θα εξεταστεί στην επόμενη ή μεθεπόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου. 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6495.htm 

 

Επίσκεψη του Προέδρου του Π.Σ.Φ. στο Υπουργείο Υγείας για ζητήματα του 

κλάδου των φυσικοθεραπευτών 

 

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020 ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ. κος Πέτρος Λυμπερίδης 

επισκέφθηκε το Υπουργείο Υγείας μαζί με τον Νομικό Σύμβουλο του Συλλόγου κο Αλέξη 

Παραρά προκειμένου να προωθήσει ζητήματα του κλάδου. 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/15062020_145319_3380.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/15062020_145440_e02b.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/15062020_145740_b408.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6503.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6495.htm
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Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ. έθεσε μετ΄ επιτάσεως το θέμα της παροχής του επιδόματος 

επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους φυσικοθεραπευτές του Δημοσίου, 

καταθέτοντας στους νομικούς συμβούλους του Υπουργείου, μεταξύ άλλων και την 

απόφαση του Εφετείου που δικαιώνει τους Φυσικοθεραπευτές του ΚΑΤ. 

Επίσης, συζητήθηκαν εκκρεμή θέματα που αφορούν το νομοθετικό και κανονιστικό 

πλαίσιο, όπως η Υπουργική Απόφαση για το μητρώο εργαστηρίων, η αναθεώρηση του 

Κώδικα Δεοντολογίας κ.ά. 

Τέλος, ο Π.Σ.Φ. αιτήθηκε τον ορισμό συνάντησης με τον Υπουργό Υγείας και εξετάζεται η 

δυνατότητα άμεσης εκπλήρωσης του αιτήματος. Η πραγματοποίηση συνάντησης είναι 

κομβικής σημασίας, καθώς πρέπει να επιλυθούν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τον κλάδο 

των φυσικοθεραπευτών. 

Εντός της επόμενης εβδομάδας, θα καθοριστεί η ημερομηνία συνάντησης. 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6494.htm  

https://www.psf.org.gr/psf-news-6494.htm
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 Θέματα ΕΟΠΥΥ   

 

Στοιχεία δαπάνης φυσικοθεραπείας ΕΟΠΥΥ (ΣΤ1 Εργαστήρια 

Φυσικοθεραπείας/Φυσικοθεραπευτές) Ιανουαρίου-Μαΐου 2020 

   

Στοιχεία δαπάνης ΣΤ1 Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας-Φυσικοθεραπευτές 

Ιανουάριος 2020 6.800.000€ 

Φεβρουάριος 2020 7.100.000€ 

Μάρτιος 2020 6.070.000€ 

Απρίλιος 2020 3.240.000€ 

Μάιος 2020 4.730.000€ 

ΣΥΝΟΛΟ 5μήνου 27.940.000€ 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6518.htm 

 

 

Ανακοίνωση για την έκδοση σημειωμάτων claw back 

Μετά από επικοινωνία του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών με την αρμόδια 

Διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ για την έκδοση των σημειωμάτων του claw back, ενημερωθήκαμε 

ότι εκδόθηκε η αναμενόμενη Υπουργική Απόφαση, που αφορούσε την τροποποίηση των 

επιτρεπτών ορίων ορισμένων κατηγοριών παροχών και η έκδοση των σημειωμάτων θα 

πραγματοποιηθεί κατά πάσα πιθανότητα μέχρι το τέλος της εβδομάδας. 

  

https://psf.org.gr/psf-news-6513.htm 

 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6518.htm
https://psf.org.gr/psf-news-6513.htm
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Σχετικά με έκδοση σημειωμάτων claw back 

Μετά από επικοινωνία του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών με τη Διεύθυνση 

Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ, η οποία εκδίδει τα σημειώματα claw back, 

ενημερωθήκαμε ότι ο λόγος της καθυστέρησης οφείλεται στην αναμονή έκδοσης 

Υπουργικής Απόφασης για τον επανακαθορισμών των ορίων μιας συγκεκριμένης παροχής. 

Παρόλο που ο Π.Σ.Φ. ζήτησε την έκδοση των σημειωμάτων για τον κλάδο των 

φυσικοθεραπευτών, καθώς δεν προκύπτει κάποιο ζήτημα για τη συγκεκριμένη κατηγορία, 

ο ΕΟΠΥΥ απάντησε ότι δεν μπορεί να γίνει τμηματική έκδοσή τους, αλλά θα πρέπει να γίνει 

συνολικά για όλους τους παρόχους. 

Όπως σας ενημερώσαμε στις 28/5/2020 (https://www.psf.org.gr/psf-news-6478.htm), τα 

ποσοστά του claw back για το Α΄ εξάμηνο και 'Β εξάμηνο είναι  6,97% και 2,25% αντίστοιχα. 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6505.htm 

 

 

Εξελίξεις στο ζήτημα χορήγησης συνεδριών φυσικοθεραπείας 2 φορές ανά 

έτος 

Σε συνέχεια της αποστολής εγγράφου του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών 

προς τον ΕΟΠΥΥ αναφέροντας το ζήτημα που έχει προκύψει με τη δυνατότητα χορήγησης 

συνεδριών φυσικοθεραπείας δύο (2) φορές ανά έτος (Ανακοίνωση Π.Σ.Φ.-4 Ιουνίου 2020), 

ενημερωθήκαμε ότι ήδη έχει σταλεί ενημέρωση από την Διεύθυνση Στρατηγικού 

Σχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ προς τη Διεύθυνση Πληροφορικής για την εφαρμογή των 

αναφερόμενων από τον Σύλλογο. 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6499.htm 

 

Έγγραφο Π.Σ.Φ. για προθεσμία θεώρησης γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, απέστειλε έγγραφο προς τις αρμόδιες 

Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ για υλοποίηση της απόφασης της συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ 

υπ' αριθμ. 666/7.5.2020, που αφορά την προθεσμία θεώρησης των γνωματεύσεων 

φυσικοθεραπείας. 

Σας παραθέτουμε το κείμενο της επιστολής: 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6478.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6505.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6493.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6499.htm
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Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ 666/7-5-2020 εξετάστηκε το θέμα 

της προθεσμίας θεώρησης των γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας που λόγω της στρεβλής 

ερμηνείας και της αδράνειας του ΕΟΠΥΥ, έχει επιφέρει σε δεκάδες συμβεβλημένους 

φυσικοθεραπευτές περικοπή σε εκτελεσμένες γνωματεύσεις και ποινές με οικονομικό 

κόστος επί  της υποβολής (10%). 

Όλα τα παραπάνω θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, εάν ο Οργανισμός ανταποκρινόταν 

στα πολλαπλά έγγραφα του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών -όπως 

αναφέρονται παρακάτω- και είχε εφαρμόσει στο σύστημα του e-ΔΑΠΥ την μη δυνατότητα 

καταχώρησης γνωματεύσεων που θεωρήθηκαν μετά το 10ήμερο. 

Έτσι σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης που είναι αναρτημένα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

αναφέρεται: «Η Επιτροπή Ενστάσεων παρόχων υγείας με κοινοποίηση στον Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ 

και το ΔΣ έλαβε ηλεκτρονικό μήνυμα από  το κ. Π. Λυμπερίδη Προέδρου Πανελλήνιου Συλλόγου 

Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) με θέμα την προθεσμία θεώρησης γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας, 

επισυνάπτοντας σχετικά έγγραφα (το υπ. Αρ 554/14-12-2018, το υπ. Αρ. 42/ 11-1-2019, το υπ 

Αρ. 63/21-1-2019, το υπ. Αρ. 152/5-3-2019, το υπ. Αρ. 419/17-9-2019, το υπ. Αρ. 20/22-1-

2020), προς τον ΕΟΠΥΥ αιτούμενος σχετική διοικητική διευκρίνηση. Με στόχο τη βέλτιστη 

διαχείριση και την ορθότερη διοικητική διαδικασία σε θέματα διοικητικών ενστάσεων επί του 

ανωτέρω θέματος εισηγούμαστε την έκδοση σχετικού γενικού εγγράφου ΕΟΠΥΥ από την 

αρμόδια Δ/νση του Οργανισμού». 

Ενώ σύμφωνα με τις αποφάσεις αναφέρεται: «2. τη διαβίβαση του θέματος για την 

προθεσμία θεώρησης γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας στις αρμόδιες Δ/νσεις του ΕΟΠΥΥ 

για την έκδοση σχετικού διευκρινιστικού γενικού εγγράφου ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με τον 

ΕΚΠΥ». 

Επειδή το Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, αναγνωρίζει την ύπαρξη του προβλήματος και επειδή μέχρι 

σήμερα δεν έχουμε λάβει απάντηση ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ από τα έγγραφά μας. 

Καταθέτουμε το αίτημά μας για την έγκριση όλων των περικοπτόμενων υποβολών, που 

έχουν απορριφθεί λόγω του 10ημέρου από την ισχύ του νέου ΕΚΠΥ μέχρι σήμερα έως την 

έκδοση σχετικής οδηγίας και εφαρμογής στο σύστημα e-ΔΑΠΥ, καθώς στο άρθρο 39 ΔΕΝ 

ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗΣ. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για την κατάθεση των προτάσεών μας. 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6498.htm 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6498.htm
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Επιστολή του Π.Σ.Φ. σχετικά με τη δυνατότητα χορήγησης συνεδριών 

φυσικοθεραπείας δυο (2) φορές τον χρόνο 

 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών απέστειλε επιστολή στον ΕΟΠΥΥ σχετικά με 

τη χορήγηση συνεδριών φυσιοθεραπείας δύο (2) φορές το χρόνο και τα ζητήματα που 

έχουν προκύψει σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή της σχετικής διάταξης του ΕΚΠΥ 

του ΕΟΠΥΥ. 

Σας αναφέρουμε το κείμενο της επιστολής: 

Μετά την έναρξη ισχύος του νέου Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ και 

σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7. ορίστηκε: “Η αποζημίωση της φυσικοθεραπείας ανά 

συνεδρία ορίζεται στα 15 ευρώ. Δικαιολογούνται έως δέκα (10) συνεδρίες φυσικοθεραπειών ανά 

ασθενή, δύο (2) φορές τον χρόνο.” 

Από την έναρξη ισχύος των νομοθετικών διατάξεων, το έτος 2018 και μετά από σχεδόν ένα 

έτος εφαρμογής τους, προέκυψαν πολλές παρατηρήσεις από τους παρόχους υγείας, όσον 

αφορά την ερμηνεία αλλά και την εφαρμογή του περιορισμού αυτού στο σύστημα 

συνταγογράφησης του ΕΟΠΥΥ, τις οποίες ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών τις 

εξέφρασε προς τα αρμόδια τμήματα του ΕΟΠΥΥ. Πιο συγκεκριμένα έχει παρατηρηθεί κακή 

εφαρμογή για τον τρόπο που προσμετρά το σύστημα το χρονικό διάστημα για την έκδοση 

των γνωματεύσεων, καθώς ο περιορισμός 2 φορές το χρόνο, ερμηνεύεται ως 2 φορές σε 

βάθος ενός χρόνου. 

Μετά από συναντήσεις του Προέδρου του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, με 

τους υπηρεσιακούς παράγοντες της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Οργανισμού 

και κατόπιν έκθεσης των ζητημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του περιορισμού 

αυτού στην παροχή φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών, υπήρξε η διαβεβαίωση για την 

πρόθεση του ΕΟΠΥΥ περί μη εφαρμογής του περιορισμού στις παρεχόμενες 

φυσικοθεραπείες σε ασφαλισμένους του Οργανισμού. 

Δόθηκε η υπόσχεση κατάθεσης σχετικής εισήγησης προς την Διεύθυνση Πληροφορικής, ώστε 

να διορθωθεί το σύστημα, προκειμένου να μην υπάρχει αυτός ο περιορισμός κατά την έκδοση 

γνωματεύσεων συνεδριών φυσικοθεραπείας. 

Σε αντίστοιχη παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη,  που προέκυψε μετά από καταγγελία 

ασφαλισμένου για παρόμοιο ζήτημα, για την μη χορήγηση συνεδριών φυσικοθεραπείας πριν 

την παρέλευση εξαμήνου, δικαιώθηκε ο 

ασφαλισμένος:  https://www.synigoros.gr/resources/docs/435306.pdf?fbclid=IwAR0ONhv3E3KZY

z4R-vgQYvjn878j4Kay9pmzM9rBFl3aqJdUVSC_FbZpquY  

Οποιαδήποτε προσπάθεια προσδιορισμού του χρόνου (του έτους)  πλην του ημερολογιακού, 

αποτελεί λανθασμένη επιλογή και είναι αδύνατο να εφαρμοστεί στην πράξη. Ο χρονικός 

https://www.synigoros.gr/resources/docs/435306.pdf?fbclid=IwAR0ONhv3E3KZYz4R-vgQYvjn878j4Kay9pmzM9rBFl3aqJdUVSC_FbZpquY
https://www.synigoros.gr/resources/docs/435306.pdf?fbclid=IwAR0ONhv3E3KZYz4R-vgQYvjn878j4Kay9pmzM9rBFl3aqJdUVSC_FbZpquY
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περιορισμός “δύο (2) φορές τον χρόνο” αποτελεί ημερολογιακή ένδειξη (από 1/1 έως και 

31/12)  και πρέπει να εφαρμοστεί στο σύστημα συνταγογράφησης, όπως άλλωστε είναι και η 

θέση της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού. 

Αναμένουμε τη διόρθωση της αστοχίας από τη Διεύθυνση Πληροφορικής άμεσα. 

 

Σχετικά αρχεία 

 Έγγραφο Π.Σ.Φ. 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6493.htm 

 

Αναρτήθηκαν στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια για τις 

εισφορές μηνός Απριλίου 2020 μη μισθωτών με την έκπτωση του 25% 

 

Αναρτήθηκαν στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια για τις εισφορές 

μηνός Απριλίου 2020 μη μισθωτών με την έκπτωση του 25%. Η καταληκτική ημερομηνία 

καταβολής είναι η Τετάρτη, 10.06.2020. 

Σας αναφέρουμε το σχετικό δελτίο τύπου του e-ΕΦΚΑ. 

 

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών μηνός Απριλίου 2020. 

Προθεσμία μέχρι τις 10 Ιουνίου για έκπτωση 25%. 

Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια των 

ασφαλιστικών εισφορών του Απριλίου 2020 για 1.213.257 ελεύθερους 

επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες. 

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στη χώρα μας εξαιτίας της 

πανδημίας του COVID-19, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοτελώς 

απασχολούμενοι έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε τρεις (3) εναλλακτικές ως εξής: 

1. Την πληρωμή της εισφοράς που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική τους κατηγορία 

2. Την πληρωμή της εισφοράς Απριλίου 2020 μειωμένης κατά 25% εφόσον έχουν 

εξοφλήσει ή εξοφλήσουν μέχρι τις 10/6 τις εισφορές των προηγούμενων μηνών του 

2020 (Iανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου), ήτοι αντί των 220€ που αντιστοιχεί στο 

ελάχιστο ασφάλιστρο θα κληθεί να καταβάλει 165 € 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/04062020_192606_623a.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6493.htm
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3. Την πληρωμή της εισφοράς σε τέσσερις (4) μηνιαίες δόσεις χωρίς προσαυξήσεις, 

με καταβολή της 1ης δόσης έως 31/10/2020 εφόσον εμπίπτουν στους πληττόμενους 

κλάδους  

Οι ανωτέρω επιλογές που συμπεριλαμβάνουν το ευεργέτημα της έκπτωσης 25% 

προβλέπονται από τον Νόμο 4690/2020 (ΦΕΚ 104Α/30.5.2020) «Κύρωση: α) της από 

13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και 

β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο 

στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις» 

Υπενθυμίζεται ότι η πληρωμή των εισφορών του Ιανουαρίου του 2020 και εφεξής 

πραγματοποιείται με νέο κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής (RF). 

Για το λόγο αυτό θα πρέπει όλοι οι ασφαλισμένοι που κάνουν χρήση πάγιας εντολής 

για την πληρωμή των ασφαλιστικών τους εισφορών να προχωρήσουν σε 

καταχώρηση του νέου κωδικού ηλεκτρονικής πληρωμής στις ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες της τράπεζας με την οποία συνεργάζονται. 

                  

                                                              

Ανακοίνωση σχετικά με την προσφυγή ακύρωσης του νόμου για το CLAW 

BACK 

 

Το 2015 όταν δικάστηκε από το ΣΤΕ η προσφυγή του ΠΣΦ (και άλλων παρόχων), για την 

ακύρωση των επαίσχυντων Νόμων του claw back & rebate και κρίθηκε το μέτρο 

συνταγματικό. 

Ο Π.Σ.Φ., ερμηνεύοντας Νομικά την απόφαση με τους Νομικούς του συμβούλους, διέκρινε 

δυνατότητα ατομικής προσφυγής μέλους του Π.Σ.Φ. (συμβεβλημένου με τον ΕΟΠΥΥ) , που 

από τα ατομικά του οικονομικά στοιχεία προέκυπτε  αποδεδειγμένη οικονομική βλάβη.  

Ο Π.Σ.Φ προσέφυγε με βάση αυτά τα στοιχεία εκ νέου στο ΣΤΕ. 

Η δικάσιμη έχει προσδιοριστεί στις 10/6/2020. 

Ο Π.Σ.Φ θα παραστεί στη δίκη καταθέτοντας τις απόψεις του. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6489.htm 

 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/1003
https://www.psf.org.gr/psf-news-6489.htm
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Νομοθετικές προβλέψεις για την έκδοση και εκτέλεση γνωματεύσεων 

συνεδρίων φυσικοθεραπείας και διαχείριση 

 

Λόγω Covid-19 ψηφίστηκαν διάφορα μέτρα σχετικά με την έκδοση και εκτέλεση 

γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας. Συνοπτικά σας αναφέρουμε: 

Όσες γνωματεύσεις έχουν καταληκτική ημερομηνία εκτέλεσης από 20 Μαρτίου 2020 και 

μετά, παρατείνεται η διάρκεια ισχύος έως την 30 Ιουνίου 2020. 

Αναστολή θεώρησης των γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας από ελεγκτή ιατρό, που 

εκδόθηκαν από τις 10/4/2020 και μέχρι τις 30/4/2020 και από τις 9/5/2020 έως 30/6/2020. 

Επεκτείνεται η δυνατότητα έκδοσης άυλων γνωματεύσεων και στις περιοδικώς 

χορηγούμενες παροχές φυσικοθεραπείας (άρθρο 39 του ΕΚΠΥ). Αφορά τις ειδικές 

περιπτώσεις των παραγράφων 8 (α, β, γ, δ, ε, στ και ζ) του άρθρου 39 του ΕΚΠΥ. Οι 

γνωματεύσεις εκδίδονται ηλεκτρονικά, μετά από αίτηση του ασφαλισμένου και δεν 

απαιτούν θεώρηση από ελεγκτή. Όμως απαιτείται ταυτοποίηση του ασφαλισμένου, κατά 

την εκτέλεση και καταγραφή των στοιχείων του στο φύλλο εκτέλεσης γνωμάτευσης. 

Για τις γνωματεύσεις που δεν απαιτείται θεώρηση από τον ελεγκτή ιατρό,  κατά την 

καταχώρηση στο e-ΔΑΠΥ πρέπει να  αφήνετε κενό το πεδίο ΑΜΚΑ ΕΛΕΓΚΤΗ και επίσης 

κενό το πεδίο ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ. (Σ.Σ δεν πρέπει να συμπληρώνεται η ημερομηνία 

θεώρησης).  Τα υπόλοιπα στοιχεία πρέπει να συμπληρώνονται κανονικά. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6486.htm  

https://www.psf.org.gr/psf-news-6486.htm
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Γενική Ενημέρωση 

 

Ανάδειξη αναδόχου για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα 

Δημοσίων Σχέσεων 

   

Ενημερώνουμε ότι μετά την προκήρυξη 2/2020 για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα Δημοσίων Σχέσεων και την κατάθεση προσφορών 

από τους ενδιαφερόμενους, την παροχή υπηρεσιών Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, 

αναλαμβάνει ο δημοσιογράφος Γιάννης Αρμουτίδης. 

  

https://www.psf.org.gr/psf-news-6512.htm 

 

Ανακοίνωση ΑΣΕΠ για παράταση προκήρυξης 4Κ/2020 

Σας παραθέτουμε την ανακοίνωση του ΑΣΕΠ για την παράταση της προθεσμίας υποβολής 

των ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψηφίων στην προκήρυξη 4Κ/2020. 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Κ/2020 

Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής 

των υποψηφίων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης στην Προκήρυξη 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 15/18-5-2020 Τεύχος Προκηρύξεων 

ΑΣΕΠ), που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, δύο χιλιάδων εννιακοσίων 

εννέα (2.909) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, 

Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού της Χώρας (για την 

εξυπηρέτηση του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”), παρατείνεται μέχρι τις 14:00 το 

μεσημέρι της Δευτέρας 22 Ιουνίου 2020. 

 

Σχετικά αρχεία 

 Ανακοίνωση ΑΣΕΠ 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6506.htm 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/19052020_233334_773d.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6512.htm
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8suaQnuDva5rtIl9LGdkF5_2sHZytA1Y08knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQd0DOek2BampTb46BsMDTDCJZDOz1fmMR3vLR7TZ6KN8.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8suaQnuDva5rtIl9LGdkF5_2sHZytA1Y08knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQd0DOek2BampTb46BsMDTDCJZDOz1fmMR3vLR7TZ6KN8.
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/17062020_121305_8e57.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6506.htm
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Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ. παρέδωσε τη συμβολική δωρεά του Π.Σ.Φ στην 

Αστυνομική Διεύθυνση Ορεστιάδας 

 

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυμπερίδης το Σάββατο 6 Ιουνίου παρέδωσε τη συμβολική 

δωρεά του Π.Σ.Φ. στην Αστυνομική Διεύθυνση Ορεστιάδας που περιελάμβανε 

προστατευτικό υλικό και υλικό απαραίτητο για της δράσεις φύλαξης των συνόρων με την 

Τουρκία της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Ορεστιάδας , που ως γνωστόν Δήμαρχος τελεί 

ο συνάδελφος Βασίλης Μαυρίδης. 

Τη δωρεά παρέλαβε ο Υποδιευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ορεστιάδας Αθανάσιος 

Μανταρλής (Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων). 

 Στην τελετή παράδοσης παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης. 

 

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Υποδιευθυντή και το 

Δήμαρχο Ορεστιάδας και να ενημερωθεί για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή, 

μετά τα τελευταία επεισόδια και την προσπάθεια προώθησης μεταναστών και προσφύγων 

στην Ελλάδα από την Τούρκικη Κυβέρνηση. 

 https://www.psf.org.gr/psf-news-6501.htm 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6501.htm
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Νέα παρέμβαση του Π.Σ.Φ για την παροχή του βοηθήματος του Ιδρύματος 

Σταύρος Νιάρχος και στους Φυσικοθεραπευτές 

 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών έκανε νέα παρέμβαση προς το  Ίδρυμα 

Σταύρος Νιάρχος αναφορικά με την ένταξη των φυσικοθεραπευτών στην οικονομική 

ενίσχυση του Ιδρύματος προς το υγειονομικό προσωπικό που εργάζεται στις ΜΕΘ. 

Σας παραθέτουμε το κείμενο: 

Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη διάθεση 

οικονομικής προσφοράς (δωρεάς) του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, στο υγειονομικό 

προσωπικό που εργάζεται στις ΜΕΘ των νοσοκομείων αναφοράς για τον COVID-19. Στην 

ανακοίνωση με τίτλο «Άμεση Υποστήριξη Εργαζόμενων στις ΜΕΘ των Νοσοκομείων 

Αναφοράς», αναφέρεται ότι δικαιούχοι της ενίσχυσης, ύψους 7,5 εκατ. ευρώ, θα είναι οι 

περίπου 5000 νοσηλευτές, γιατροί και προσωπικό καθαριότητας των παραπάνω ΜΕΘ. 

https://www.snf.org/el/protoboulies/diethnis-protoboulia-drasis-gia-ton-covid-19/ 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών με το έγγραφο υπ’ αριθμ. πρωτ. 168/2020, 

έχει ζητήσει την παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας στο Ι.Σ.Ν., για να ενημερωθεί το Δ.Σ. 

του Ι.Σ.Ν. από την αρμόδια αρχή, για τον ρόλο της φυσικοθεραπείας στους ασθενείς που 

πάσχουν από τον κορονοϊό, ώστε να ενταχθούν και οι φυσικοθεραπευτές που εργάζονται 

στις δομές υγείας της χώρας, στους δικαιούχους της οικονομικής προσφοράς του Ιδρύματος 

σε όσους εργάζονται στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της πανδημίας στη χώρα μας, 

αντιμετωπίζοντάς τους ισότιμα ως μέλη της ομάδας παρέμβασης στους ασθενείς με Covid-

19. 

Λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη επιστολή της ΠΟΕΔΗΝ για τη χρηματική δωρεά στους 

υγειονομικούς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ζητάμε εκ νέου την παρέμβαση του 

Υπουργείου ώστε να συμπεριληφθούν και οι φυσικοθεραπευτές στους δικαιούχους της 

οικονομικής προσφοράς. 

Είμαστε στη διάθεση σας για περαιτέρω διευκρινήσεις. 

  

Σχετικά αρχεία 

 Έγγραφο ΠΣΦ - 13/5/2020 

 Έγγραφο ΠΟΕΔΗΝ - 10/6/2020 

 ΠΣΦ - 12/6/2020 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΥΠ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΝ 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6500.htm 

https://www.snf.org/el/protoboulies/diethnis-protoboulia-drasis-gia-ton-covid-19/
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/13062020_175547_e6fd.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/13062020_175830_e68d.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/13062020_175452_a6e4.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6500.htm
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Ευχαριστήρια επιστολή της Προέδρου του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του 

Πανεπιστημίου Πατρών 

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών, κα Μπίλλη 

Ευδοκία, απέστειλε ευχαριστήρια επιστολή για τη δωρεά υγειονομικού υλικού ατομικής 

προστασίας που απέστειλε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών. 

Σχετικά αρχεία 

 Ευχαριστήρια επιστολή 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6492.htm 

 

Eυχαριστήρια επιστολή του Προέδρου του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κος Γιόφτσος 

Γεώργιος απέστειλε ευχαριστήρια επιστολή για τη δωρεά υγειονομικού υλικού ατομικής 

προστασίας που απέστειλε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών. 

Σχετικά αρχεία 

 Ευχαριστήρια επιστολή 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6491.htm 

 

Δημοσίευμα στο περιοδικό ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Επιβεβλημένα Επίδομα και 

ΒΑΕ στους Φυσικοθεραπευτές του Δημοσίου 

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε το δημοσίευμα 

στο περιοδικό ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ με θέμα: "Επιβεβλημένα 

Επίδομα και ΒΑΕ στους Φυσικοθεραπευτές του Δημοσίου" 

Επιβεβλημένα Επίδομα και ΒΑΕ στους Φυσικοθεραπευτές του 

Δημοσίου | Epoli.gr | ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

 

 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6490.htm 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/04062020_191557_cace.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6492.htm
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/04062020_191421_2e80.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6491.htm
https://www.epoli.gr/epibeblimena-epidoma-stoys-fysikotherapeytes-a-120230.html?category_id=82&fbclid=IwAR3WMtOdguE7AJk0eCNuaEKqwyYbRAlCwuWTvAjjP-Cz_9RwCUxqG3eAiLA
https://www.epoli.gr/epibeblimena-epidoma-stoys-fysikotherapeytes-a-120230.html?category_id=82&fbclid=IwAR3WMtOdguE7AJk0eCNuaEKqwyYbRAlCwuWTvAjjP-Cz_9RwCUxqG3eAiLA
https://www.psf.org.gr/psf-news-6490.htm


 

 

21 

Έναρξη αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

στην "Προηγμένη Φυσικοθεραπεία" του τμήματος φυσικοθεραπείας του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

 

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει ότι από το 

χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21 θα λειτουργήσει το νέο Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» . 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας 

των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή των ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής το οποίο έχει 

αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και 

Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80). 

Στην περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων θεωρείται απαραίτητη η γνώση της Ελληνικής 

γλώσσας που θα αποδεικνύεται από πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού 

Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ή Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή 

πιστοποιητικό Ελληνομάθειας από το κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ή από εξέταση από ειδική 

επιτροπή που θα ορίζεται στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. 

Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα 

έχουν πάρει το πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη 

των μαθημάτων, έστω και αν τους απομένει η ορκωμοσία. Για τους υποψηφίους αυτής της 

περίπτωσης, η αξιολόγηση της αίτησής τους θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τον τρέχοντα 

μέσο όρο της αναλυτικής βαθμολογίας που θα υποβάλλουν. Ο υποψήφιος που αξιολογείται 

με αυτήν τη διαδικασία δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει επαναξιολόγηση της αίτησής του 

αφού καταθέσει την τελική αναλυτική βαθμολογία, εφόσον αυτό γίνει μετά την 

ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι η πιστοποιημένη 

από επίσημους φορείς, γνώση της αγγλικής γλώσσας, όπως προκύπτει από την κατοχή ενός 

από τα εξής πτυχία: (α) Ελληνικό πτυχίο Γλωσσομάθειας για την Αγγλική Γλώσσα επιπέδου 

τουλάχιστον Β2, ή άλλο ισοδύναμο, όπως π.χ. Lower Cambridge ή Michigan, κ.α. (β) IELTS, 

με ελάχιστο βαθμό 5,5 που να έχει αποκτηθεί στο ημερολογιακό έτος μέχρι τέσσερα έτη 

πριν από τη δημοσίευση της προκήρυξης, (γ) TOEFL με ελάχιστο βαθμό 180, που να έχει 

αποκτηθεί στο ημερολογιακό έτος μέχρι τέσσερα έτη πριν από τη δημοσίευση της 

προκήρυξης και (δ) πτυχίο από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο ή πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Η 

επάρκεια της ξένης γλώσσας μπορεί να αποδεικνύεται και με εξετάσεις που θα ορίζονται 

από τη Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ). 

Για την επιλογή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. συνεκτιμώνται τα ειδικά προσόντα τους, όπως 

αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί μέσα στις προβλεπόμενες 

προθεσμίες με τον φάκελο της υποψηφιότητάς τους, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και την 
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πρόταση της αρμόδιας Επιτροπής Επιλογής μετά από συνέντευξη των υποψηφίων. 

Το Π.Μ.Σ. στην «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» είναι πλήρους παρακολούθησης. Η χρονική 

διάρκεια σπουδών για την απονομή του Δ.Μ.Σ. είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. 

Τα τέλη φοίτησης ορίζονται σε 3.000 ευρώ για όλη τη διάρκεια σπουδών και καταβάλλονται 

σε τρεις δόσεις. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης το 30% των εγγραφέντων 

φοιτητών  σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017. 

Τα μαθήματα του ΠΜΣ «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» γίνονται κάθε δύο εβδομάδες 

Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ενώ υπάρχει η δυνατότητα της διδασκαλίας των 

θεωρητικών μαθημάτων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης  σύμφωνα με τις νόμιμες 

διατάξεις. 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται με βάση τον φάκελο κάθε υποψήφιου που έχει 

κατατεθεί στη Γραμματεία. Η αξιολόγηση γίνεται από την Επιτροπή επιλογής του Π.Μ.Σ. 

που έχει οριστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος. 

Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής θα ανακοινωθεί μαζί με την Προκήρυξη του ΠΜΣ. 

Μέσα στην προθεσμία που θα ανακοινωθεί σύντομα, οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν τον 

φάκελο της υποψηφιότητάς τους στη Γραμματεία του ΠΜΣ. 

Σχετικά αρχεία 

 ΑΙΤΗΣΗ 

 προκήρυξη 2020 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6487.htm 

 

Συλλυπητήρια ανακοίνωση 

 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών εκφράζει την απερίγραπτη θλίψη και τα 

ειλικρινή του συλλυπητήρια για την απώλεια της αγαπητής συναδέλφου, Δήμητρας 

Καστάνη. Έφυγε από τη ζωή μία συνάδελφος, φυσικοθεραπεύτρια στο Πανεπιστημιακό 

Νοσοκομείο Ιωαννίνων, που αποτελούσε φωτεινό παράδειγμα για τον άμεμπτο χαρακτήρα 

της. Γεμάτη όρεξη για ζωή, μαχήτρια και ακούραστη πάντα να προσφέρει στον χώρο της 

φυσικοθεραπείας στη ΜΕΘ. Η μνήμη της θα είναι αιώνια, θα την κρατήσουμε με τη σκέψη 

μας κοντά μας για πάντα. 

Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο στην οικογένεια και τους οικείους της. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6484.htm  

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/03062020_232959_bd6b.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/03062020_233044_43d8.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6487.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6484.htm
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Νέα Επιστημονικών Τμημάτων 

 

Επιστημονικό τμήμα Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας 

 

IOPTP- Newsletter May 2020 

 

Επισυναπτόμενο θα βρείτε το Newsletter Μαΐου 2020  από IOPTP (International 

Organisation of Physical Therapists in Paediatrics) 

Σχετικά αρχεία 

 Δείτε το αρχείο 

https://psf.org.gr/et-7-newsdet-222.php 

 

 

 

 

 

 

 

http://psf.org.gr/img/enimerosi_files/0481386001591189158100000.pdf
https://psf.org.gr/et-7-newsdet-222.php
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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

