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Νέα Πρώτης Γραμμής 

 

Διεθνής Εκστρατεία του Π.Σ.Φ. για την Αγία Σοφία 

   

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ξεκινάει εκστρατεία στα διεθνή και 

περιφερειακά συλλογικά όργανα των φυσικοθεραπευτών, καλώντας τα να καταδικάσουν 

ευθέως την Τουρκία, έτσι ώστε να πειστεί η ηγεσία της γειτονικής χώρας να αλλάξει την 

εντελώς λανθασμένη απόφαση που έλαβε για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.  

Στην επιστολή που έχει αποστείλει στην Ευρωπαϊκή και την Παγκόσμια Ομοσπονδία 

Φυσικοθεραπείας, αλλά και στις χώρες-μέλη τους ξεχωριστά, ο Π.Σ.Φ. υπερτονίζει ότι η 

απόφαση της Τουρκικής πολιτικής ηγεσίας, βάζει σε κίνδυνο τη διαθρησκειακή ειρήνη και 

τις παγκόσμιες πολιτιστικές αξίες. 

Όπως αναφέρει επί λέξει η επιστολή «Η απόφαση του Τούρκου Προέδρου Ρ.Τ. Ερντογάν, μας 

πληγώνει βαθιά». 

Η μετατροπή όμως της Αγίας Σοφίας σε τζαμί σηματοδοτεί πολύ περισσότερα από την 

αλλοίωση του οικουμενικού και πολυπολιτισμικού χαρακτήρα αυτού του κορυφαίου 

μνημείου της ελληνορθόδοξης, αλλά και της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι 

μια πράξη που πλήττει την καρδιά του παγκόσμιου πολιτισμού. 

Σύμφωνα λοιπόν με τον Π.Σ.Φ., δεν αποτελεί μόνο ένα ελληνικό εθνικό ζήτημα, αλλά ένα 

ευρύτερο θέμα που πρέπει να καταδικασθεί με ρητό και κατηγορηματικό τρόπο από 

σύσσωμη τη διεθνή κοινότητα. 

Κι αυτό γιατί, με τη συγκεκριμένη κίνηση, η Τουρκία οδηγείται στην αυτό-απομόνωση, 

απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο από τις δυτικές αξίες του κοσμικού κράτους, από 

το ευρωπαϊκό κεκτημένο και συνεπώς, από την ευρωπαϊκή ενταξιακή της προοπτική. Η 

συνεχιζόμενη προκλητική παραβατική συμπεριφορά της δε, προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις 

και ως προς την ασφάλεια και τη σταθερότητα και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής 

Μεσογείου. 

Για τους παραπάνω λόγους, ο Π.Σ.Φ. καλεί όλους τους διεθνείς και περιφερειακούς 

οργανισμούς στους οποίους συμμετέχει να συντονιστούν, σε μία προσπάθεια ευθείας 

καταδίκης της Τουρκίας, ώστε να πειστεί η πολιτική της ηγεσία να αλλάξει αυτήν την 

απαράδεκτη απόφαση.        

 

Σχετικά αρχεία 

 Δείτε το αρχείο 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/24072020_121722_e0c4.pdf
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 Δείτε το αρχείο 

 Δείτε το αρχείο 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6549.htm 

 

Αίτημα προς τον Υπουργό Εργασίας για ένταξη των φυσικοθεραπευτών στα 

ΒΑΕ 

 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών απέστειλε νέο αίτημα προς τον Υπουργό 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κο Ιωάννη Βρούτση για την ένταξη των 

φυσικοθεραπευτών στη λίστα των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων. 

Σας παραθέτουμε το κείμενο: 

Σε συνέχεια προηγούμενης αλληλογραφίας, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών 

θα ήθελε να σας επισημάνει το αίτημα της ένταξης του κλάδου των φυσικοθεραπευτών 

στα Β.Α.Ε. 

Δυνάμει των διατάξεων του Ν.3863/2010  συστάθηκε με την υπ. αρ.  39535/Γ1. 13239/2019 

απόφασή σας η Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, η οποία θα 

εξετάσει  νέα επαγγέλματα για την ένταξή τους νέων στην σχετική λίστα. 

Στη σχετική λίστα που δημοσιεύτηκε και ισχύει από το 2011 συμπεριλαμβάνονται 

κατηγορίες εργαζομένων στα: Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κλινικές, Τράπεζες Αίματος, 

Μικροβιολογικά-Βιοχημικά Εργαστήρια, Κέντρα Υγιεινής Υγειονομικές 

Μονάδες  Ασφαλιστικών Οργανισμών. Αυτές οι κατηγορίες εργαζομένων αναφέρονται 

παρακάτω και είναι οι: Νοσοκόμοι, Παρασκευαστές και Βοηθοί αυτών, 

Τραπεζοκόμοι  Ασθενών, Φύλακες, Θαλαμηπόλοι Ψυχιατρικών Νοσοκομείων - Κλινικών, 

Συντηρητές Πειραματόζωων, Συσκευαστές ορών-εμβολίων, παρασκευαστές τραπέζης 

αίματος, καθαρίστριες, εργάτες αποκομιδής απορριμμάτων, μαίες απασχολούμενες 

αποκλειστικά με την άσκηση της ειδικότητάς τους. 

Θεωρούμε ότι κακώς έχει εξαιρεθεί το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή από την 

σχετική λίστα και θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται και οι Φυσικοθεραπευτές. 

Στο σημείο αυτό αισθανόμεθα την ανάγκη να επαναλάβουμε για πολλοστή φορά, ότι οι 

φυσικοθεραπευτές, κατά την παροχή των υπηρεσιών τους, αναγκαστικώς εισέρχονται σε 

θαλάμους νοσηλείας, όπως ακριβώς και οι άλλοι επαγγελματίες υγείας (ιατροί, νοσηλευτές, 

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

χρόνο με τους νοσηλευόμενους ασθενείς. 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/24072020_121737_3e10.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/24072020_121749_8452.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6549.htm
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Κατ’ αυτόν τον τρόπο καθίσταται απόλυτα σαφές, έως αυτονόητο, ότι και οι 

φυσικοθεραπευτές εκτίθενται εις ένα εξαιρετικά νοσογόνο περιβάλλον απασχόλησης, με 

ασθένειες, ιώσεις, δερματολογικές παθήσεις και μεταδοτικά νοσήματα, που απειλούν σε 

καθημερινή βάση την προσωπική τους υγεία. 

Εξάλλου, η άμεση και παρατεταμένη επαφή των φυσικοθεραπευτών με τους ασθενείς 

συνεπάγεται την ευθεία έκθεσή τους στις πάσης φύσεως σωματικές εκκρίσεις των ασθενών 

(όπως π.χ. σταγονίδια αναπνοής-βήχα, σίελος, βλέννες, ίδρωτας, ούρα, αίμα) και, άρα, τον 

κίνδυνο μόλυνσης από μεταδοτικά νοσήματα. 

Αξίζει, επίσης, να υπογραμμιστεί, ότι οι φυσικοθεραπευτές παρέχουν τις υπηρεσίες τους 

ακόμη και εντός των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, όπου ως γνωστόν αφενός 

νοσηλεύονται και ασθενείς με COVID-19, αλλά και άλλες σοβαρές παθήσεις, αφετέρου 

αναπτύσσονται εξαιρετικά λοιμογόνοι παράγοντες. 

Επιπλέον, σε κλινήρεις ασθενείς με μόνιμη ή παροδική κινητική αναπηρία, οι 

φυσικοθεραπευτές αναγκαστικώς καταπονούν το σώμα τους για την άρση μελών των 

ασθενών, για την έγερση από την κλίνη, για τις ασκήσεις ισορροπίας κ.λπ., οι οποίες 

οδηγούν σε επώδυνες παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος.   

Όλα τα παραπάνω στοιχεία συνηγορούν υπέρ της εντάξεως των φυσικοθεραπευτών στα 

Β.Α.Ε. 

Πιστεύουμε ότι θα εξετάσετε με προσοχή τις θέσεις του κλάδους μας για το σοβαρό 

αυτό ζήτημα της ένταξής μας στη λίστα και θα αποκαταστήσετε την αδικία  με την 

αγνόηση του επαγγέλματος που έχει συντελεστεί και πρέπει να επανεκτιμήσετε τα 

επαγγέλματα υγείας. 

Σας καταθέτουμε εκ νέου τις θέσεις του Π.Σ.Φ. (Αρ.Πρ 194/2019) και επίσης την εκτίμηση 

επαγγελματικού κινδύνου (risk assessment) και την αναλυτική περιγραφή των καθηκόντων 

(job description) του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή (Αρ.Πρ. 195/2019) και ζητάμε να 

προωθηθεί στην ειδική επιτροπή για να εξεταστεί το αίτημα που σας καταθέτουμε. 

 

 Έγγραφο Π.Σ.Φ. 

 Συνημμένο αρχείο 1 

 Συνημμένο αρχείο 2 

 Συνημμένο αρχείο 3 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6545.htm 

 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/16072020_170348_0be1.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/16072020_170404_cf60.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/16072020_170425_76f3.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/16072020_170444_7819.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6545.htm
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Συνάντηση του Προέδρου του Π.Σ.Φ. με τη Γενική Γραμματέα του Υπ. 

Εργασίας για το ζήτημα της οικονομικής ενίσχυσης (Απρίλιος 2020) των 

εταιρικών σχημάτων 

   

Σήμερα 8 Ιουλίου 2020, ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ., κος Λυμπερίδης Πέτρος, πραγματοποίησε 

συνάντηση με τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εργασίας, κα Άννα Στρατινάκη και με 

τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, με αφορμή την εκκρεμότητα της οικονομικής 

ενίσχυσης των εταιρικών σχημάτων για τον μήνα Απρίλιο 2020. (https://www.psf.org.gr/psf-

news-6454.htm) 

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ. εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του Συλλόγου για την καθυστέρηση 

εξεύρεσης της κατάλληλης λύσης για να αποζημιωθούν τα μέλη του Π.Σ.Φ. που ανήκουν 

στην κατηγορία αυτή. 

Ευελπιστούμε ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου μετά τις παρεμβάσεις και τη σημερινή 

συνάντηση θα προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για την διεκπεραίωση του δίκαιου αυτού 

αιτήματος. 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6537.htm 

 

Διόρθωση του ΦΕΚ ΑΣΕΠ 15/18-5-2020 (προκήρυξη 4Κ) για τα καθήκοντα του 

ΔΕ-Βοηθού Φυσικοθεραπευτή, μετά από παρέμβαση του Π.Σ.Φ. 

 

Την Τετάρτη, 24/6/2020 ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυμπερίδης , ο Γενικός Γραμματέας 

Γιώργος Κούτρας και ο νομικός σύμβουλος του Π.Σ.Φ Αλέξης Παραράς είχαν διαδικτυακή 

συνάντηση με υπηρεσιακούς παράγοντες του ΑΣΕΠ προκειμένου να ζητήσουν τη διόρθωση 

του ΦΕΚ ΑΣΕΠ 15/18-5-2020 (προκήρυξη 4Κ) και συγκεκριμένα για τα καθήκοντα του ΔΕ 

Βοηθού Φυσικοθεραπευτή καθώς αναφερόταν στο ΦΕΚ  ότι:  Ο διοριστέος θα 

απασχολείται με την εκτέλεση φυσικοθεραπευτικών πράξεων πάντοτε υπό την επίβλεψη - 

καθοδήγηση του αδειούχου Φυσικοθεραπευτή ΤΕ ο οποίος υπηρετεί σε Φορέα του 

συγκεκριμένου Δήμου. 

Η συνάντηση καθορίστηκε μετά την έντονη αντίδραση του Π.Σ.Φ. και την επιστολή προς 

τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ. 

Οι αντιπρόσωποι του Π.Σ.Φ υποστήριξαν ότι το ΑΣΕΠ δεν εξουσιοδοτείται να προσδιορίζει 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6454.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6454.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6537.htm
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καθήκοντα σε οποιοδήποτε ειδικότητα, παρά μόνο δικαιούται να περιγράφει τα 

επαγγελματικά δικαιώματα της κάθε ειδικότητας. 

Κατά τη συνάντηση συμφωνήθηκε να διατυπωθεί η παραπομπή ως εξής: "Ο διοριστέος θα 

απασχολείται με τα καθήκοντα που προβλέπονται στην υπ’ αρ. Δ΄ 2635/2008 απόφαση του 

Δ.Σ. του ΟΕΕΚ (Β΄ 476), πάντοτε υπό την επίβλεψη - καθοδήγηση του πτυχιούχου 

Φυσικοθεραπευτή που υπηρετεί σε Φορέα του συγκεκριμένου Δήμου"  καθώς όπως 

γνωρίζουμε, ο Βοηθός Φυσικοθεραπευτή δεν εκτελεί φυσικοθεραπευτικές πράξεις, 

αλλά υποβοηθά τον φυσικοθεραπευτή. 

Η εκτέλεση φυσικοθεραπευτικών πράξεων, από μη φυσικοθεραπευτές επισύρει τις ποινές 

που προβλέπονται στο άρθρο 118 του Ν. 4600/2019. 

Ο Π.Σ.Φ θα προχωρήσει σε νομικές ενέργειες και κατά της προκήρυξης της θέσης του 

Βοηθού Φυσικοθεραπείας στον Δήμο Κρωπίας. 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6522.htm 

 

  

https://www.psf.org.gr/psf-news-6522.htm
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Νέος Κορωνοϊός-COVID-19 

 

WHO Europe: «Προσωπική ιστορία: Αποκατάσταση ασθενούς με COVID-19 

μετά από 17 ημέρες εντατικής θεραπείας στην Ελλάδα» 

 

 
(Photo Credit: Δημήτρης Κοντός) 

 

Προσωπική ιστορία: Αποκατάσταση ασθενούς με COVID-19 μετά από 17 ημέρες εντατικής 

θεραπείας στην Ελλάδα  

14.07.2020  

Δημήτρης Κοντός , Αλέξανδρος Κοκολιός , Αριέττα Σπίνου  

 

Έχοντας διαγνωστεί με COVID-19, ο κ. Ιωάννης Τσιχλάκης εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής 

Θεραπείας (ΜΕΘ) στο Νοσοκομείο Θωρακικών Νοσημάτων «Σωτηρία» στην Αθήνα. Με τη 

βοήθεια των φυσιοθεραπευτών, κ.κ. Αλέξανδρου Κοκολιού και Δημήτριου Κοντού, και 

ακολουθώντας ένα πρόγραμμα εντατικής αποκατάστασης, ο κ. Τσιχλάκης ανέκτησε αρκετή 

από τη ζωτικότητά του ώστε να επιστρέψει στην οικία του για να συνεχίσει εκεί την 

ανάρρωσή του.  

Έγκαιρη Αποκατάσταση: κλειδί για την ανάρρωση των ασθενών  

Σε σοβαρές περιπτώσεις, ο COVID-19 αφήνει τους πάσχοντες αδύναμους και εξαρτημένους 

από βοηθήματα βάδισης και τη βοήθεια άλλων ατόμων για την επιτέλεση βασικών 

λειτουργιών όπως το πλύσιμο, το ντύσιμο και το περπάτημα. Πολλοί από αυτούς τους 

ασθενείς έχουν περάσει εβδομάδες σε μια ΜΕΘ και χρειάζονται εντατική αποκατάσταση για 
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να επιστρέψουν στις προηγούμενες δραστηριότητές τους και για να μειώσουν μία πιθανή 

μακροχρόνια αναπηρία.  

Ενώ βρισκόταν στη ΜΕΘ, ο κ. Τσιχλάκης λάμβανε καθημερινά φυσιοθεραπεία ώστε να 

σταθεί και πάλι στα πόδια του. «Όσο νωρίτερα ξεκινήσει η αποκατάσταση, τόσο λιγότερες 

είναι οι επιπτώσεις της παρατεταμένης παραμονής στο κρεβάτι και τόσο πιο γρήγορα οι 

ασθενείς μπορούν να αρχίσουν να περπατούν και να ανακτούν την ανεξαρτησία τους», 

εξηγεί ο κ. Κοκολιός.  

Ο κ. Τσιχλάκης μιλάει πολύ θερμά για το προσωπικό που τον φρόντισε. «Εντυπωσιάστηκα 

από το προσωπικό του νοσοκομείου. Με αντιμετώπισαν σαν να ήμουν ο πατέρας ή ο 

αδελφός τους, με βοήθησαν να χρησιμοποιήσω το τηλέφωνό μου για να επικοινωνήσω με 

την οικογένειά μου, κάτι που μου έδωσε τεράστια ώθηση και κίνητρο».  

Οι συνεδρίες αποκατάστασης διαρκούσαν περισσότερο από 40 λεπτά και απαιτούσαν τη 

βοήθεια 2 θεραπευτών μέχρις ότου ο κ. Τσιχλάκης να είναι σε αρκετά σταθερή κατάσταση 

ώστε να αρχίσει να κάθεται και να μετακινείται σε μια καρέκλα δίπλα στο κρεβάτι του. 

Αργότερα, ο κύριος Τσιχλάκης βοηθήθηκε από τους θεραπευτές για να αρχίσει να κάνει 

βήματα με τη βοήθεια περπατήρα και φορητού οξυγόνου. Οι φυσιοθεραπευτές δίδαξαν 

επίσης τον κ. Τσιχλάκη αναπνευστικές ασκήσεις και χρησιμοποίησαν μια συσκευή 

απεικονιστικού σπιρομέτρου για να βοηθήσουν τη βελτίωση της πνευμονικής του 

λειτουργίας.  

Επιστροφή στο σπίτι  

Ακόμα και εντός οικίας, τα άτομα που αναρρώνουν από COVID-19 μπορεί να υποφέρουν 

από ακραία αδυναμία, κόπωση και δύσπνοια και να αντιμετωπίζουν προβλήματα με την 

ψυχική τους διάθεση, την προσοχή και τη μνήμη τους γεγονότα που απαιτούν περαιτέρω 

αποκατάσταση.  

Για να καθοδηγήσει τη συνεχιζόμενη ανάρρωση στο σπίτι, ο Παγκόσμιος Οργανισμός 

Υγείας εξέδωσε τον Οδηγό με τον τίτλο Αυτοδιαχείριση Αποκατάστασης μετά από ασθένεια 

που σχετίζεται με το COVID-19, ο οποίος περιγράφει λεπτομερώς τι να περιμένει ο ασθενής 

και συμβουλεύει για συγκεκριμένες ασκήσεις και δραστηριότητες που πρέπει να 

ακολουθήσει για την υποστήριξη της ανάρρωσής του, όταν εξέλθει από το νοσοκομείο.  

Μετά από 31 ημέρες στο νοσοκομείο, 17 από τις οποίες ήταν στη ΜΕΘ, ο κ. Τσιχλάκης 

επέστρεψε στο σπίτι. Ενώ ο δρόμος προς την πλήρη ανάρρωσή του είναι ακόμα μακρύς, 

δηλώνει: «Επιστρέφω σπίτι ως νικητής και ανυπομονώ να επιστρέψω στη δουλειά μου! Δεν 

έχω λόγια για να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό του νοσοκομείου που μου έδωσε πίσω τη 

ζωή μου».  

Support for rehabilitation self-management after COVID-19-related illness (2020)  

Clinical management of COVID-19 (2020)  
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Rehabilitation considerations during the COVID-19 outbreak (2020)  

https://www.euro.who.int/en/countries/greece/news/news/2020/7/personal-story-

rehabilitation-of-a-covid-19-patient-after-17-days-of-intensive-care-in-greece/_recache 

Σχετικά αρχεία 

 Μετάφραση κειμένου Π.Ο.Υ. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6543.htm 

  

 

 

 

  

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/15072020_163900_0021.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6543.htm
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 Θέματα ΕΟΠΥΥ   

 

Σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή του μηνός Ιουνίου 2020 και την 

αποστολή των φυσικών αρχείων 

 

Σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή του μηνός Ιουνίου 2020 και την αποστολή των 

φυσικών αρχείων. 

Παρακαλούνται οι συμβεβλημένοι φυσικοθεραπευτές όπως προβούν στην ηλεκτρονική 

υποβολή του μηνός Ιουνίου 2020, μέχρι αύριο 31/7/2020,  ΑΛΛΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ 

ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΜΕ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ στον Ασπρόπυργο και να αναμένουν για την σχετική 

ενημέρωση, για την αποστολή του (Βλέπε Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ). 

 

"Η καθυστερημένη αποστολή του φυσικού αρχείου δεν επιφέρει τις συνέπειες του 

χαρακτηρισμού της υποβολής ως εκπρόθεσμης" αναφέρει στην  Ανακοίνωση του ο ΕΟΠΥΥ, 

γεγονός που ικανοποιεί το αίτημα που είχε καταθέσει ο Π.Σ.Φ  https://psf.org.gr/psf-news-

6555.htm                                                                                        

   

Σχετικά αρχεία 

 Σχετική Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6559.htm 

 

Αίτημα του Π.Σ.Φ προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ για την παράταση της καταληκτικής 

ημερομηνίας αποστολής των υποβολών Ιουνίου και την έναρξη της 

διαδικασίας αποστολής του φυσικού αρχείου 

 

Ο Π.Σ.Φ απέστειλε την παρακάτω επιστολή και ζητά την παράταση της καταληκτικής 

ημερομηνίας για την αποστολή των υποβολών Ιουνίου 2020. 

Ενημερώνουμε τους συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές ότι μπορούν να προχωρούν στην 

οριστικοποίηση των υποβολών, αλλά να αναμένουν την σχετική ανακοίνωση και να μην 

αποστέλλουν ακόμη τα φυσικά αρχεία. 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/30072020_221126_b5bf.pdf
https://psf.org.gr/psf-news-6555.htm
https://psf.org.gr/psf-news-6555.htm
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/30072020_221126_b5bf.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6559.htm
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Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής: 

   

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή σας, η οποία εξεδόθη στις 22.07.2020, η καταληκτήρια 

ημερομηνία υποβολής του φυσικού αρχείου του μηνός Ιουνίου για όλους τους 

συμβεβλημένους παρόχους είναι η 31.07.2020. Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η 

ημερομηνία έναρξης της αποστολής του αρχείου θα διευκρινιστεί σε νεότερη ανακοίνωση. 

 Έως σήμερα όμως, 29.07.2020, δεν έχει υπάρξει η σχετική ανακοίνωση, γεγονός που έχει 

δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση στους συμβεβλημένους με τον οργανισμό σας 

φυσικοθεραπευτές, οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν κανέναν προγραμματισμό για τον 

μήνα Αύγουστο. 

 Όπως ενημερωθήκαμε, η καθυστέρηση αυτή οφείλεται στο ότι η διαδικασία της 

παράτασης της σύμβασης με την εταιρεία η οποία επρόκειτο να ψηφιοποιήσει τα 

συγκεκριμένα αρχεία δεν έχει εγκριθεί ακόμα από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Ενόψει των ανωτέρω, σας καλούμε όπως μεριμνήσετε άμεσα ώστε να επιλυθεί το ζήτημα, 

δίνοντας παράταση στην προθεσμία της υποβολής, με την ταυτόχρονη διαβεβαίωση ότι 

τούτο δεν θα συνιστά οιοδήποτε νομικό κώλυμα κατά την πληρωμή των συγκεκριμένων 

παραπεμπτικών. 

  

https://www.psf.org.gr/psf-news-6555.htm 

 

Ανάρτηση Σημειωμάτων Clawback Α’ & Β’ Εξαμήνου 2019 

 

Αναρτήθηκαν τα ενημερωτικά σημειώματα για το Clawback του Α' και Β' Εξαμήνου 2019. Οι 

συμβεβλήμενοι με τον ΕΟΠΥΥ πάροχοι μπορούν να ενημερωθούν ακολουθώντας την εξής 

διαδρομή μέσα από την ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ (eopyy.gov.gr): 

ΕΟΠΥΥ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ-

ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟ/ΕΙΣΟΔΟΣ/ΜΗΝΥΜΑΤΑ/20.07.2020 Α' & Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 

Το ποσοστό του clawback για το A' εξάμηνο ανέρχεται στο 6,96% και για το Β' εξάμηνο στο 

2,02% 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6547.htm 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6555.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6547.htm
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Γνωματεύσεις φυσικοθεραπείας και προθεσμία θεώρησης 

 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών έστειλε έγγραφο προς τον ΕΟΠΥΥ αναφορικά 

με το ζήτημα της θεώρησης των παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας και ειδικώς εν σχέσει με 

την προθεσμία, εντός της οποίας οφείλει να λαμβάνει χώρα η ως άνω θεώρηση, επί ποινή 

μη αποδοχής του οικείου παραπεμπτικού. 

Όσοι συνάδελφοι έχουν υποστεί αντίστοιχες περικοπές παραπεμπτικών με την αιτιολογία 

της παρέλευσης προθεσμίας θεώρησης (από την έναρξη ισχύος του ΕΚΠΥ 1/11/2018), 

μπορούν να προβούν σε κατάθεση σχετικής αίτησης θεραπείας προς τον ΕΟΠΥΥ. 

(Επισυνάπτεται το πρότυπο κειμένου) 

Σας παραθέτουμε το κείμενου του εγγράφου: 

 

Αναφορικά με το ζήτημα της θεώρησης των παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας και ειδικώς 

εν σχέσει με την προθεσμία, εντός της οποίας οφείλει να λαμβάνει χώρα η ως άνω 

θεώρηση, επί ποινή μη αποδοχής του οικείου παραπεμπτικού, ο ΠΣΦ επισημαίνει τα 

ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31-10-2018 

Κοινής Απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Υγείας (Τροποποίηση και 

αντικατάσταση της με αριθμ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (Β΄ 2315) Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού 

Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)», ΦΕΚ Β΄ 4898), «Οι φυσικοθεραπείες 

διενεργούνται σε δημόσιες δομές Π.Φ.Υ., στα εργαστήρια φυσικοθεραπείας των δημόσιων 

δομών Π.Φ.Υ., των κρατικών Νοσοκομείων, ΚΕΦΙΑΠ και σε συμβεβλημένα εργαστήρια 

φυσικοθεραπείας, εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, φυσικοθεραπευτήρια 

ιδιωτικών κλινικών, και με επισκέψεις κατ' οίκον για πλήρεις φυσιοθεραπευτικές πράξεις, από 

συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές». 

Επιπλέον, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ιδίου ως άνω άρθρου, «Η παραπομπή για 

φυσικοθεραπείες γίνεται από τους ιατρούς σχετικής με την πάθηση ειδικότητας, μόνο 

ηλεκτρονικά, μέσω πιστοποιημένου συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, έπειτα από έγκριση ελεγκτή ιατρού(…)». 

Σύμφωνα, δε, με την παράγραφο 5 του ιδίου ως άνω άρθρου, «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. Τα παραπεμπτικά καθίστανται άκυρα, μετά την παρέλευση του 

ανωτέρω αναφερόμενου χρονικού διαστήματος (…)». 
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Ενόψει των παραπάνω διατάξεων ο ΠΣΦ είχε εξαρχής υποστηρίξει την άποψη, ότι από το 

οικείο κανονιστικό πλαίσιο δεν προσδιορίζεται κάποια συγκεκριμένη προθεσμία, εντός 

της οποίας θα πρέπει να θεωρείται το παραπεμπτικό φυσικοθεραπείας από τον ελεγκτή 

ιατρό και η υπέρβαση της οποίας συνεπάγεται την ακυρότητα του παραπεμπτικού και τη μη 

πληρωμή του παρόχου. 

Παρά ταύτα ο ΕΟΠΥΥ, δια των αρμόδιων υπηρεσιών του, ακολούθησε μια διαφορετική 

πρακτική, καθιερώνοντας άνευ οποιουδήποτε ασφαλούς νομοθετικού – κανονιστικού 

ερείσματος, μια προθεσμία δέκα (10) ημερών για τη θεώρηση των παραπεμπτικών. 

Αποτέλεσμα της εν λόγω πρακτικής ήταν η μη αποδοχή πολλών παραπεμπτικών και η μη 

καταβολή στους παρόχους – φυσικοθεραπευτές της συμφωνηθείσας – συμβατικής αμοιβής 

ΚΑΙ επίσης την επιβολή με την περικοπή του παραπεμπτικού ποσού 10% επί  της 

υποβληθείσας μηνιαίας δαπάνης. 

Την ως άνω κατάσταση επιχειρεί να θεραπεύσει η πλέον πρόσφατη υπ’ αριθμ. 

ΔΒ3Α/Φ115/5/οικ.18178/03-07-2020 Εγκύκλιος του Γενικού Διευθυντή Οργάνωσης & 

Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας, σύμφωνα με την οποία «Η θεώρηση από ελεγκτή 

ιατρό των παραπεμπτικών για διενέργεια φυσικοθεραπειών πρέπει να διενεργείται εντός 

διαστήματος είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία της έκδοσής τους». 

Ανεξαρτήτως του όποιου επικαλούμενου ερείσματος της ως άνω εγκυκλίου, μέσω αυτής 

καθιερώνεται μια νέα προθεσμία, ήτοι αυτή των είκοσι (20) ημερών, για τη θεώρηση των 

παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας. 

Εν προκειμένω είναι σαφές ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, αντιλαμβανόμενες 

προφανώς το πρόβλημα που έχει ανακύψει για σημαντική μερίδα παρόχων – 

φυσικοθεραπευτών, λόγω της προγενέστερης (αυθαίρετης) καθιέρωσης της προθεσμίας 

των δέκα (10) ημερών, επιχειρούν να θεραπεύσουν ακριβώς αυτό το πρόβλημα, της μη 

αποδοχής συγκεκριμένων παραπεμπτικών και της εντεύθεν μη πληρωμής των παρόχων. 

Ενόψει, λοιπόν, του αδιαμφισβήτητου σκοπού της επίμαχης εγκυκλίου, ερμηνευτικώς 

και για λόγους που υπαγορεύονται από την αρχή της χρηστής διοίκησης, θα πρέπει να 

γίνει δεκτό, ότι η εγκύκλιος αναπτύσσει αναδρομική ισχύ και, άρα, καταλαμβάνει και 

τις περιπτώσεις εκείνες, κατά τις οποίες ο πάροχος δεν αποζημιώθηκε λόγω παρόδου 

του δεκαημέρου. 

Ο Π.Σ.Φ., έχοντας το σχετικό έννομο συμφέρον ως αντισυμβαλλόμενος στην από 17/7/2018 

υπογραφείσα  συλλογική σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ θεωρεί ότι η λύση αυτή δέον όπως 

εφαρμοστεί επί όλων ανεξαιρέτως των παρόχων, που υπέστησαν αντίστοιχη 

περικοπή,  από την έναρξη ισχύος του ΕΚΠΥ (1-11-2018) ιδίως, δε, εκείνων που έχουν ή 

πρόκειται να καταθέσουν σχετική αίτηση θεραπείας και παροτρύνει  τα μέλη του σε 

κατάθεση σχετικής αιτήσεως θεραπείας, εφόσον έχουν θιγεί από τη λανθασμένη ερμηνεία 

των διατάξεων  από τον ΕΟΠΥΥ. 
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Ευελπιστώντας για την κατά τα ανωτέρω πλέον ορθή ερμηνευτική προσέγγιση της 

εγκυκλίου, αναμένουμε για τις δικές σας ενέργειες.  

 

 Έγγραφο Π.Σ.Φ. 

 Αίτηση Θεραπείας 

 Οδηγίες ΕΟΠΥΥ για θεώρηση γνωματεύσεων 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6538.htm 

 

Συνάντηση του Προέδρου του Π.Σ.Φ. με την Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ για 

ζητήματα claw back, αποστολή φυσικού αρχείου, συνταγογράφηση κ.ά. 

 

Σήμερα 8 Ιουλίου 2020, ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ., κος Πέτρος Λυμπερίδης πραγματοποίησε 

συνάντηση με την Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ αναφορικά με ζητήματα που έχουν προκύψει 

με την αποστολή του φυσικού αρχείου του μήνα Ιουνίου, τα claw back, τη συνταγογράφηση 

των γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας κ.ά. 

Τα αποτελέσματα της συνάντησης ήταν τα κάτωθι: 

1. Υποβολή φυσικού αρχείου μηνός Ιουνίου 2020. Το ζήτημα έχει ήδη ρυθμιστεί και 

εντός των επόμενων ημερών αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ. 

2. Έκδοση σημειωμάτων claw back. Λόγω τυπικών διαδικασιών διεκπεραίωσης, η 

έκδοση των σημειωμάτων claw back έχει καθυστερήσει. Ο ΕΟΠΥΥ εκτιμά την 

έκδοση των σημειωμάτων όχι πριν το τέλος της εβδομάδας. Ίσως εκδοθούν εντός 

της επόμενης εβδομάδας. Επίσης, ο Π.Σ.Φ. ενημερώθηκε για την αλλαγή των 

ποσοστών claw back για το α’ και β΄ εξάμηνο του 2019 μετά από επαναϋπολογισμό 

τους. Τα νέα ποσοστά είναι 6,97% και 2,02% αντίστοιχα.  Ο Π.Σ.Φ. για μια ακόμη 

φορά, εξέθεσε τη δυσαρέσκειά του στην καθυστέρηση αυτή και στις αλλαγές 

τελευταίας στιγμής, που επηρεάζουν τη λειτουργία των συμβεβλημένων 

φυσικοθεραπευτών, τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. 

3. Συνταγογράφηση γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας. Μετά από παρέμβαση του 

Π.Σ.Φ. σχετικά με τη συνταγογράφηση γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας δυο (2) 

φορές το έτος και την προσπάθεια προσδιορισμού του χρόνου αυτού, ο ΕΟΠΥΥ 

απέστειλε ερώτημα στην νομική υπηρεσία. Μετά από ενημέρωση του Π.Σ.Φ., ο 

ΕΟΠΥΥ υποστηρίζει ότι η συνταγογράφηση των γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας 

μπορεί να γίνεται έως  2 φορές στη διάρκεια των 365 ημερολογιακών ημερών, 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/09072020_112718_77f3.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/09072020_113022_9f46.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/09072020_113401_82f6.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6538.htm
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δηλαδή το σύστημα μετράει ενώ έχουν εκδοθεί γνωματεύσεις φυσιοθεραπείας. Ο 

Π.Σ.Φ. υποστηρίζει ότι για την απρόσκοπτη παροχή φυσικοθεραπευτικών 

υπηρεσιών προς τους δικαιούχους, η συνταγογράφηση πρέπει να γίνεται σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στην αντίστοιχη παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη και πιο 

συγκεκριμένα  να εφαρμόζεται ο  χρονικός περιορισμός “δύο (2) φορές τον χρόνο” 

ως ημερολογιακή ένδειξη (από 1/1 έως και 31/12). 

4. Δόσεις claw back 2018-2019. Όσον αφορά το θέμα της καταβολής των δόσεων του 

claw back 2018 και 2019, είναι γνωστό ότι οι διαπραγματεύσεις για την 

οριστικοποίηση των παραμέτρων είχαν σταματήσει λόγω κορωνοϊού, το επόμενο 

διάστημα θα υπάρχει επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Ο ΕΟΠΥΥ προτείνει την 

εκκαθάριση των υποβολών 2020 και τον ανά τρίμηνο προσδιορισμό και την 

κοινοποίηση του claw back στους παρόχους, ώστε να αρχίσει να παρακρατείται 

εντός του έτους 2020 σε δόσεις. Θα υπάρχει συμψηφισμός των τριμήνων σε ετήσια 

βάση. Για να προσδιορίζεται το claw back 2020 πρέπει να είναι γνωστά τα επιτρεπτά 

όρια δαπανών. Ο Π.Σ.Φ. ζητάει την ενίσχυση του προϋπολογισμού για τη 

φυσικοθεραπεία, ο οποίος ήταν 71 εκατ. για το έτος 2019.Θα πρέπει να αναφερθεί 

ότι πέρυσι ενισχύθηκαν οι προϋπολογισμοί των επιμέρους παροχών λόγω της 

διανομής μη διαθέσιμων κονδυλίων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Όσον αφορά 

το δοσολόγιο του claw back 2018-2019 ο Π.Σ.Φ. ζητάει ελάχιστη δόση 50€, μέχρι 120 

δόσεις και προαιρετική εφαρμογή. 

5. Συζητήθηκαν οι παλαιότερες προτάσεις του Π.Σ.Φ. για τον ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ 

(συμμετοχή 15%, κατ΄ οίκον 20€, κατάργηση θεώρησης από ελεγκτή ιατρό) και θα 

πραγματοποιηθούν εκ νέου συναντήσεις με τους αρμόδιους θεσμικούς παράγοντες. 

6. Εν όψει του σχεδίου νόμου που βρίσκεται για επεξεργασία στη Βουλή και αφορά την 

άυλη συνταγογράφηση και τη διαδικασία ταυτοποίησης της παρουσίας του 

ασφαλισμένου, ο  Π.Σ.Φ. ζήτησε να υπάρχει εφαρμογή και στις παροχές 

φυσικοθεραπείας. 

7. Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ. έθεσε για μια ακόμη φορά το ζήτημα της ειδικής αγωγής 

προς συζήτηση, ζητώντας να εκδοθεί διευκρινιστική εγκύκλιος για την αποζημίωση 

όλων των περιπτώσεων ειδικής αγωγής που εκτελούνται από μη συμβεβλημένους 

φυσικοθεραπευτές. Ο Π.Σ.Φ. θα συνεχίσει να υποστηρίζει αυτή την άποψη καθώς το 

τελευταίο διάστημα και οι ενώσεις ασθενών συντάσσονται με τις θέσεις του 

Συλλόγου. 

Τέλος, τέθηκε το θέμα της καθυστέρησης εκκαθάρισης των υποβολών ειδικής αγωγής των 

συμβεβλημένων φυσικοθεραπευτών. 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6536.htm 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6536.htm
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Επιδιόρθωση προβλήματος καταχώρησης γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το πρόβλημα το οποίο παρατηρήθηκε  σχετικά με την αδυναμία 

καταχώρησης γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας στο σύστημα e- ΔΑΠΥ, αποκαταστάθηκε. 

Όποιος φυσικοθεραπευτής συνεχίζει να αντιμετωπίζει πρόβλημα, καλείται να 

επικοινωνήσει με το edapy@eopyy.gov.gr. 

Το πρόβλημα αναφέρθηκε στην Υποστήριξη eΔΑΠΥ και σας αναφέρουμε την απάντηση: 

 

«Παρακαλούμε να δοκιμάσετε εκ νέου την εκτέλεση των παραπεμπτικών, αφού 

αποσυνδεθείτε από την εφαρμογή, πραγματοποιήσετε εκκαθάριση του ιστορικού του 

browser και συνδεθείτε εκ νέου. 

Αν το πρόβλημα παραμένει παρακαλούμε να επικοινωνήσουν μαζί μας.» 

 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6525.htm 

 

 

Επερώτηση 38 βουλευτών της αξιωματικής αντιπολίτευσης για αποζημίωση 

των συνεδριών φυσικοθεραπείας ειδικής αγωγής 

 

Μετά από ενημέρωση του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών για το πρόβλημα 

που έχει δημιουργηθεί με την άρση της αποζημίωσης των συνεδριών ειδικής αγωγής και 

μετά από ενέργειες του Περιφερειακού Τμήματος Μεσσηνίας και Λακωνίας του Π.Σ.Φ., 

προκλήθηκε επερώτηση 38 βουλευτών της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το ζήτημα. 

Στην ερώτηση επισημαίνεται το πρόβλημα αναστολής αποζημίωσης των συνεδριών 

φυσικοθεραπείας σε δικαιούχους του άρθρου 45 του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ που αντιμετωπίζουν 

κινητικά προβλήματα. 

 Κατάθεση Κοινοβουλευτικής Ερώτησης 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6524.htm 

 

http://edapy@eopyy.gov.gr/
https://www.psf.org.gr/psf-news-6525.htm
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/03072020_172716_5c13.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6524.htm
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Επιστολή του Π.Σ.Φ σχετικά με την αδυναμία έκδοσης σημειωμάτων claw 

back και τις κοινωνικές επιπτώσεις αυτής 

 

Ο Π.Σ.Φ απέστειλε κατεπείγουσα επιστολή σχετικά με την αδυναμία έκδοσης των 

σημειωμάτων claw back που έχει σοβαρές κοινωνικές επιπτώσεις στους συμβεβλημένους 

φυσικοθεραπευτές που αδυνατούν να υποβάλλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις. 

Η επιστολή έχει ως εξής: 

Όπως σας είχαμε ήδη ενημερώσει με το έγγραφό μας υπ’ αριθμ. πρωτ. 169/2020, έχει 

προκύψει ζήτημα με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων λόγω καθυστέρησης 

έκδοσης των σημειωμάτων claw back από τον ΕΟΠΥΥ. 

Μεγάλος αριθμός φυσικοθεραπευτών, συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ, αντιμετωπίζουν 

προβλήματα τα οποία διασυνδέονται άμεσα με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. 

Μερικά από τα προβλήματα που υπάρχουν είναι: 

 Ένταξη τέκνων σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς των δήμων της χώρας. 

Στους περισσότερους δήμους, έχουν ήδη λήξει οι παρατάσεις των υποβολών των 

αιτήσεων για την ένταξη των τέκνων στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. 

 Υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση οικογενειακής και 

επαγγελματικής ζωής». Μέσα στις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η δημόσια 

πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα ΕΕΤΑΑ για τους παιδικούς σταθμούς 

2020-2021. Παρόλο που όπως αναφέρεται στα Δελτία Τύπου, θα υπάρχει δυνατότητα 

υποβολής μόνο μίας αίτησης χωρίς δικαιολογητικά, η τελική έγκριση των δικαιούχων θα 

γίνει με την αξιολόγηση των εισοδηματικών κριτηρίων του έτους. 

 Χορήγηση Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν 

στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα 

υποβάλλονται από την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020 έως και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020. 

Επισημαίνεται ότι οι αιτούντες θα κάνουν είσοδο στην ειδική εφαρμογή με τους 

κωδικούς της Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet, για να ελεγχθεί η 

ορθότητα της φορολογικής δήλωσης του έτους 2019 προκειμένου να διαμορφωθεί το 

οικονομικό κριτήριο. 

 Υποβολή αίτησης για Επίδομα Στέγης. Όσοι είναι δικαιούχοι του επιδόματος στέγασης 

με ημερομηνία λήξης των αιτήσεων από Μάιο έως Ιούλιο του 2020, πήραν παράταση 

υποβολής των αιτήσεων μέχρι το τέλος Ιουλίου 2020. Και σε αυτήν την περίπτωση, 

γίνεται είσοδος τους κωδικούς της Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet, 

για να ελεγχθεί η ορθότητα της φορολογικής δήλωσης του έτους 2019 προκειμένου να 

διαμορφωθεί το οικονομικό κριτήριο. 

Σε πρόσφατη επικοινωνία του ΕΟΠΥΥ με τον Πρόεδρο του Π.Σ.Φ. υπήρξε διαβεβαίωση 
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έκδοσης των σημειωμάτων claw back μέχρι το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Για μια 

ακόμη φορά, οι υποσχέσεις του Οργανισμού δεν επιβεβαιώθηκαν, δημιουργώντας ένα 

μείζον κοινωνικό ζήτημα. 

 

Επειδή υπάρχει έντονη ανησυχία των μελών μας και καθημερινή επικοινωνία με τη 

Γραμματεία μας, θα θέλαμε την επιτάχυνση των διαδικασιών από την πλευρά του ΕΟΠΥΥ, 

έτσι ώστε να εκδοθούν ΑΜΕΣΑ τα σημειώματα του claw back, τα οποία όπως γνωρίζουμε 

έχουν ήδη ολοκληρωθεί αλλά δεν έχουν σταλεί ως ενημέρωση στους συμβεβλημένους 

παρόχους. 

  

Σχετικά αρχεία 

 ΑΠ 218-2020 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ CLAW BACK-ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 

 
https://www.psf.org.gr/psf-news-6523.htm 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- Αποστολή φυσικού αρχείου υποβολών μηνός Ιουνίου 

2020 ΕΟΠΥΥ 

 

Όπως σας ενημερώσαμε σήμερα με προηγούμενη ανακοίνωση (https://www.psf.org.gr/psf-

news-6519.htm), εκδόθηκε η ανακοίνωση από τη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ σχετικά με την 

αναστολή της αποστολής του φυσικού αρχείου των υποβολών μηνός Ιουνίου 2020. 

Σας αναφέρουμε την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ: 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΟΠΥΥ 

Σας ενημερώνουμε ότι η αποστολή φυσικού αρχείου των υποβολών μηνός Ιουνίου 2020 δεν 

θα γίνει από την 1-7-2020, αλλά από ημερομηνία που θα καθορίσει ο Οργανισμός με 

νεότερη ανακοίνωσή του. 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολών για τον μήνα Ιούνιο θα είναι η 31-7-2020. 

 

Σχετικά αρχεία 

 Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6520.htm 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/02072020_232121_9455.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/02072020_232121_9455.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6523.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6519.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6519.htm
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/01072020_142224_2d55.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6520.htm
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Σχετικά με την αποστολή των υποβολών Ιουνίου 

 

Κατόπιν ενημέρωσης από τον ΕΟΠΥΥ, παρακαλούμε τα μέλη του Π.Σ.Φ. να ΜΗΝ 

αποστείλουν σήμερα τις υποβολές Ιουνίου στο κέντρο διαλογής ΕΟΠΥΥ στον Ασπρόπυργο, 

καθώς αναμένεται η έκδοση σχετικής ανακοίνωσης για το ζήτημα αυτό. 

Η αρχειοθήκη στον Ασπρόπυργο δεν θα παραλαμβάνει μέχρι νεοτέρας ενημέρωσης τους 

φακέλους των υποβολών. 

Θα σας ενημερώσουμε εκ νέου για την ανακοίνωση της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ. 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6519.htm 

  

https://www.psf.org.gr/psf-news-6519.htm
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Γενική Ενημέρωση 

 

Προκήρυξη για έξι (6) μέλη ΔΕΠ Τμήματος Φυσικοθεραπείας από το 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

 

Το Παν/μιο Πελοποννήσου εξέδωσε προκήρυξη για την πρόσληψη έξι (6) μελών ΔΕΠ για το 

Τμήμα Φυσικοθεραπείας.  

Επισυνάπτεται το κείμενο της προκήρυξης. 

 

Σχετικά αρχεία 

 Δείτε το αρχείο 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6558.htm 

 

 

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών για τη χρήση μάσκας στις δημόσιες 

υπηρεσίες 

 

Ενημερώνουμε ότι είναι απαραίτητη η χρήση μάσκας σε όσους προσέρχονται στα γραφεία 

του Π.Σ.Φ. Επισυνάπτεται η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Υπενθυμίζουμε ότι η προσέλευση του κοινού στα γραφεία του Π.Σ.Φ. επιτρέπεται μόνο 

κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. 

  

Σχετικά αρχεία 

 Δείτε το αρχείο 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6556.htm 

 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/30072020_154826_1db8.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6558.htm
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/30072020_093502_e602.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6556.htm
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151 Θέσεις Φυσικοθεραπευτών-Κοινωφελές Πρόγραμμα ΟΑΕΔ: Ανάρτηση 

Προσωρινών Αποτελεσμάτων 

 

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων από Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020 έως και την Τρίτη 28 

Ιουλίου 2020 και ώρα 14:00, αποκλειστικά ηλεκτρονικά. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

http://www.oaed.gr/pros-epexergasia-programmata/-

/asset_publisher/zSazKJDmg8oZ/content/programma-koinophelous-charaktera-gia-36-500-

atomon-se-demous-periphereies-kentra-koinonikes-pronoias-periphereion-kkpp-synapheis-

phoreis-yperesies-yp?redirect=http%3A%252 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6552.htm 

 

 

Νέα Διαδικτυακά Σεμινάρια με έμφαση στη Νευροαποκατάσταση από το 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς για τις Σπάνιες Νευρολογικές Παθήσεις 

 

 
Τα δύο Ευρωπαϊκά δίκτυα Αναφοράς για τις Σπάνιες Νευρολογικές Παθήσεις (ERN-RND) 

και τα Σπάνια Νευρομυϊκά Νοσήματα (EURO-NMD) διοργανώνουν από κοινού δωρεάν 

εκπαιδευτικά σεμινάρια σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Νευρολογίας.  

Ο στόχος είναι να διαμοιραστούν γνώσεις σχετικά με σπάνιες νευρολογικές, κινητικές και 

νευρομυϊκές διαταραχές και να καλυφθεί το κενό στο εκπαιδευτικό υλικό σε αυτούς τους 

τομείς. Συζητούνται διάφορες πτυχές από πιο γενικά κλινικά χαρακτηριστικά, όπως 

εξέταση, διάγνωση ασθενειών, ιατρικές παρεμβάσεις και διαχείριση ασθενειών έως και πιο 

συγκεκριμένα όπως χρήση κλίμακας ή απεικόνισης.  

Τα θέματα του διαδικτυακού σεμιναρίου εναλλάσσονται από αυτά που αφορούν ενήλικες 

σε αυτά παιδιατρικού περιεχομένου.  

Έχουν προγραμματιστεί νέα διαδικτυακά σεμινάρια με έμφαση στη Νευροαποκατάσταση 

για ολόκληρο τον χρόνο. Οι ημερομηνίες είναι οι εξής:  

09. Ιούλιου - « Environmental modifiers in Hereditary Spastic Paraplegia' - Pauline 

Lallemant-Dudek - Νοσοκομείο A. Trousseau, Παρίσι, Γαλλία.  

https://www.psf.org.gr/psf-news-6552.htm
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Εγγραφείτε here.  

14. Ιουλίου - «Gait rehabilitation in people with hereditary spastic paraplegia» 

JorikNonnekes - Ιατρικό Κέντρο Πανεπιστημίου Radboud, Nijmegen, Ολλανδία &  

«Respiratory physiotherapy in parkinson's plus syndromes» Martin Srp - Πανεπιστήμιο 

Charles και Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Πράγα, Τσεχική Δημοκρατία  

Eγγραφείτε here. 

Για να δείτε το πλήρες πρόγραμμα σεμιναρίων μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοποτου 

ERNRND here. 

Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε στο sign up to the ERN-RND Newsletter και να λαμβάνετε 

τις τελευταίες ενημερώσεις. 

 

Σχετικά αρχεία 

 Πληροφορίες 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6535.htm 

 

 

Ανακοίνωση Υπουργείου Υγείας: Προσλήψεις επικουρικού προσωπικού 

φυσικοθεραπείας- Συμπληρωματική ενεργοποίηση ιστοσελίδας ηλεκτρονικών αιτήσεων 

  

Η εν λόγω διαδικασία ΔΕΝ αφορά προκήρυξη θέσεων αλλά καταγραφή των προτιμήσεων 

των υποψήφιων, ώστε οι φορείς σύμφωνα με τις ανάγκες και τηn οικονομική τους 

κατάσταση να αντλήσουν προσωπικό από τους ηλεκτρονικούς πίνακες υποψηφίων που θα 

προκύψουν. 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Γ4β/Γ.Π.οικ. 7980/7-2-2020 ΚΥΑ (ΑΔΑ: 61ΣΩ465ΦΥΟ-ΚΜ3), η 

ηλεκτρονική εφαρμογή θα ανοίξει πριν την έκδοση των νέων πινάκων του επόμενου έτους 

λόγω της πρόωρης εξάντλησης κάποιων κατηγοριών και κλάδων υποψηφίων. Στη αρχική 

σελίδα της πλατφόρμας στο σημείο ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ θα βρείτε 

αναρτημένο αρχείο με τίτλο «ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ - 

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ – 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020», το οποίο περιέχει τις θέσεις και τις ειδικότητες ανά 

ΥΠΕ που έχουν εξαντληθεί από υποψήφιους και θα είναι επιλέξιμες. Διευκρινίζουμε ότι ΔΕΝ 

θα είναι επιλέξιμες όλες οι ειδικότητες για όλες τις θέσεις αλλά ΜΟΝΟ οι θέσεις που 

περιγράφονται στο προαναφερόμενο αρχείο. Η πλατφόρμα θα ανοίξει για το ΣΥΝΟΛΟ των 

ειδικοτήτων και θέσεων μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιανουαρίου του 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_m3b0OzgxRgeBfq6ruwyLiA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_P5JS4_Q_S3SUyYn5HHZVew
http://www.ern-rnd.eu/education-training/webinars/
http://www.ern-rnd.eu/news/newsletters/
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/07072020_122601_ceb2.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6535.htm
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επόμενου έτους. 

Κατάθεση αιτήσεων ως την Πέμπτη 9/7/2020 στις 24:00. 

 

Σχετικά αρχεία 

 Οδηγίες 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6534.htm 

 

 

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ. κ. Πέτρος Λυμπερίδης, στο Real FM 97,8 για το θέμα 

της αντιποίησης του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή 

 

https://youtu.be/GNXNGH8fEkE 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6532.htm 

 

 

Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου και ώρα 6:45 το πρωί ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ θα 

φιλοξενηθεί στο Real FM 97,8 

 

Τη Δευτέρα 6/7 στις 6:45 το πρωί, ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ. Πέτρος Λυμπερίδης θα 

φιλοξενηθεί στην εκπομπή του ΓΙΩΡΓΟΥ ΨΑΛΤΗ-ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ ΚΑΣΙΜΗ στον Real FM 97,8 

για το θέμα της αντιποίησης του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή και του κινδύνου για 

τη δημόσια υγεία. Το Κράτος πρέπει επιτέλους να λάβει μέτρα και να προστατεύσει τους 

ανυποψίαστους πολίτες. 

http://live24.gr/radio/realfm.jsp 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6529.htm 

 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/07072020_094100_efaa.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6534.htm
https://youtu.be/GNXNGH8fEkE
https://www.psf.org.gr/psf-news-6532.htm
http://live24.gr/radio/realfm.jsp
https://www.psf.org.gr/psf-news-6529.htm
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151 Θέσεις Φυσικοθεραπευτών 8μηνης διάρκειας ΟΑΕΔ-Πρόγραμμα 

Κοινωφελούς Χαρακτήρα για ανέργους 

Στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς 

Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας 

Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» 

με στόχο την ενίσχυση/προώθηση της απασχόλησης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε 

ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού και 

συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τον ΟΑΕΔ, περιλαμβάνονται 151 Θέσεις 

Φυσικοθεραπευτών 8μηνης διάρκειας ΟΑΕΔ-Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 

ανέργους 

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τη Δευτέρα 6/7/2020 και ώρα 11:00 π.μ. 

Πατήστε εδώ για υποβολή αίτησης. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://www.oaed.gr/programmata-koinophelous-... 

 

Σχετικά αρχεία 

 Ανακοίνωση ΟΑΕΔ 

 Δημόσια πρόσκληση ΟΑΕΔ 

 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1256/Β/9-4-2020) 

 Τροποποιητική ΚΥΑ (ΦΕΚ 2186/Β/5-6-2020) 

 Παράρτημα Ι 

 Παράρτημα ΙΙ 

 Παράρτημα ΙΙΙ 

 Παράρτημα ΙV 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6528.htm 

 

Συνέντευξη του Β΄ Αντιπροέδρου του Π.Σ.Φ., κ. Γιάννη Μαρμαρά, στο 

Ραδιόφωνο Θέμα 104,6 με αφορμή το δελτίο τύπου του Π.Σ.Φ για την 

αντιποίηση του επαγγέλματος 

 

https://youtu.be/Xo8iYUREywo 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6526.htm 

https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=110:LOGIN_DESKTOP:17565849471148
http://www.oaed.gr/programmata-koinophelous-charaktera/-/asset_publisher/YToB771ylGDF/content/programma-koinophelous-charaktera-gia-36-500-atomon-se-demous-periphereies-kentra-koinonikes-pronoias-periphereion-kkpp-synapheis-phoreis-yperesies-yp?redirect=http%3A%2F%2Fwww.oaed.gr%2Fprogrammata-koinophelous-charaktera%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_YToB771ylGDF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D4%26p_r_p_564233524_tag%3D%25CF%2583%25CE%25B7%25CE%25BC%25CE%25B1%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/04072020_163842_0375.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/04072020_163858_d3fe.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/04072020_163959_9c96.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/04072020_164027_935e.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/04072020_164045_c8f9.xlsx
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/04072020_164059_bc62.xlsx
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/04072020_164119_6cae.doc
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/04072020_164133_000f.xls
https://www.psf.org.gr/psf-news-6528.htm
https://youtu.be/Xo8iYUREywo
https://www.psf.org.gr/psf-news-6526.htm
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Νέα Περιφερειακών Τμημάτων 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Συνάντηση Αντιπροσωπείας της Δ.Ε. του Π.Τ. Αττικής με τον Περιφερειακό Διευθυντή 

της Π.Δ.Ε. Αττικής 

 

Την Τρίτη 14/7/2020 πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας της Διοικούσας 

Επιτροπής του Π.Τ. Αττικής του Π.Σ.Φ., με τον Περιφερειακό Διευθυντή της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής, κ. Γεώργιο Κόσυβα. 

Την αντιπροσωπεία αποτελούσαν η Γεν. Γραμματέας, Ευαγγελία Κέντρου, ο Ταμίας, 

Βασίλης Παπατσίμπας, ο Οργανωτικός Γραμματέας, Σταύρος Σταθόπουλος και το μέλος της 

Δ.Ε. και Β΄ Αντιπρόεδρος του Π.Σ.Φ., Γιάννης Μαρμαράς. 

Σκοπός της συνάντησης ήταν η μεταφορά της ικανοποίησης του Π.Τ. Αττικής προς τον κ. 

Κόσυβα για την αύξηση των θέσεων αναπληρωτών φυσικοθεραπείας τη σχολική χρονιά 

2019-2020 στις σχολικές μονάδες της Αττικής, η ενημέρωσή του για τις δυνατότητες και τον 

ρόλο των φυσικοθεραπευτών στην εκπαίδευση, καθώς και η διεκδίκηση ικανοποιητικού 

αριθμού αναπληρωτών στην ειδική αγωγή και γενική εκπαίδευση, κατά τη νέα σχολική 

χρονιά. 
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Τα αιτήματα του Π.Τ. Αττικής κατατέθηκαν εγγράφως (επισυναπτόμενο) τόσο στον 

Περιφερειακό Διευθυντή όσο και στο οικείο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού 

Επιστημονικού Προσωπικού της Αττικής. 

Θα είμαστε σε συνεχή επαφή με τους αρμόδιους για την καλύτερη συνεργασία με την 

Π.Δ.Ε. Αττικής.  

https://www.psf.org.gr/psf-news-6546.htm 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

Κατάθεση κοινοβουλευτικής Ερώτησης, σχετικά με την Ειδική Αγωγή 

 

Κατόπιν πρωτοβουλίας του Π.Τ. Μεσσηνίας-Λακωνίας και σε συνεργασία με το Κ.Δ.Σ. του 

Π.Σ.Φ., ο βουλευτής Μεσσηνίας κ. Αλέξης Χαρίτσης, υπέβαλε χθες 1η Ιουλίου, ερώτηση 

κοινοβουλευτικού ελέγχου προς τον Υπουργό Υγείας, με θέμα: "Να αρθούν οι περικοπές 

του ΕΟΠΥΥ στις ειδικές θεραπείες των παιδιών με κινητικά προβλήματα". Την ερώτηση 

συνυπέγραψαν άλλοι 37 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. 

 

Σχετικά αρχεία 

 Ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6521.htm 

 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6546.htm
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/02072020_204707_fc3e.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6521.htm
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                                               ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου  

Λ. Αλεξάνδρας 34 – Τ.Κ. 11473 Αθήνα  

Τηλ: 210-8213905, 210-8213334 

e-mail: ppta@otenet.gr 

mailto:ppta@otenet.gr

