
http://www.tastv.gr/

 Publication date: 25/12/2022 09:47

 Alexa ranking (Greece): 0

 http://www.tastv.gr/article/katafori-adikia-se-varos-400000-apofoiton-tei-2

ΚΑΤΑΦΩΡΗ ΑΔΙΚΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ 400.000 ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Ι.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ/ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. Τ.Τ (Τ.Ε.Ι.)
Αξιότιμοι κύριοι/ες,
Η τελευταία ριζική αναδιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε μέσω
των ν.4521/2018, ν. 4559/2018, ν.4589/2019 και ν. 4610/2019 δημιούργησε έναν νέο
ακαδημαϊκό χάρτη στην ανώτατη εκπαίδευση. Ώστοσο, μετά την εν λόγω αναδιάρθρωση οι
απόφοιτοι των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) βρέθηκαν εν μια νυκτί με πτυχίo «φάντασμα» καθώς
τα ιδρύματά τους καταργήθηκαν με την αιτιολογία της «αναβάθμισης».
Σε όλη την Ευρώπη οι τίτλοι σπουδών που παρέχονται από τα Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων
Επιστημών θεωρούνται ως προς όλες τις συνέπειες ισότιμοι των τίτλων σπουδών των
υπόλοιπων Πανεπιστημίων. Παραταύτα,  τα προγράμματα σπουδών των ΑΕΙ Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.),
όντας προγράμματα σπουδών ιδρυμάτων με κοινή αποστολή με τα υπόλοιπα  Α.Ε.Ι.,
προσομοίαζαν περισσότερο, κατά ποσοστό άνω του 90%, τα προγράμματα σπουδών των
ελληνικών Πανεπιστημίων και λιγότερο αυτά των Πανεπιστημίων Εφαρμοσμένων Επιστημών
του εξωτερικού, όπως τα Fachhochschule.
Αξίζει να αναφερθούν, οι υψηλές αξιολογήσεις των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) από την Αρχή
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) με κυριότερα
παραδείγματα το Τ.Ε.Ι. Αθήνας και το Τ.Ε.Ι Λάρισας όπου κρίθηκαν ως «Άξια Αναφοράς -
Worthy of Merit» καθώς και άλλων Τ.Ε.Ι., μεταξύ αυτών και το Τ.Ε.Ι. Κρήτης, όπου κρίθηκαν
ως «Θετικά - Positive Evaluation».
Παρά λοιπόν το υψηλό επίπεδο σπουδών των πρώην Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι.),
δυστυχώς, ακόμη και σήμερα, δεν έχει προβλεφθεί καμία διαδικασία για την αντιστοίχιση ή
εξομοίωση των πτυχίων των εν λόγω ιδρυμάτων με τα αντίστοιχα πτυχία των νέων
ακαδημαϊκών δομών, είτε αυτά αναδιοργανώθηκαν και μετονομάστηκαν σε πανεπιστήμια (π.χ.
ΠΑ.Δ.Α. και ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.), είτε απορροφήθηκαν από προϋπάρχοντα πανεπιστήμια. Κατά
συνέπεια η κύρια επίπτωση που επιφέρουν οι ν. 4521/2018, ν. 4559/2018, ν.4589/2019 και ν.
4610/2019 είναι η μετατροπή των τμημάτων των πρώην Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα σε
πανεπιστημιακά τμήματα, χωρίς καμία απολύτως πρόβλεψη για τους αποφοίτους παλαιοτέρων
ετών.
Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές των πρώην ΑΕΙ Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) κατά την μετονομασία των ιδρυμάτων
τους σε "Πανεπιστήμια" και την αντίστοιχη αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών που
ακολούθησε, κλήθηκαν να δώσουν, κατά μέσο όρο, μόνο τρία με πέντε μαθήματα επιπλέον.
Εξαίρεση αποτελούν οι σχολές των μηχανικών οπού προστέθηκε ένα επιπλέον έτος
τοποθετώντας τον νέο τίτλο σπουδών στο επιπέδο εφτά (7) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού
Πλαισίου Προσόντων.
Για ποιον λόγο λοιπόν εξαιρούνται από την εν λόγω διαδικασία τόσο οι απόφοιτοι των ΑΕΙ Τ.Τ.
όσο και οι εγγεγραμμένοι ν+2 φοιτητές παλαιοτέρων ετών την στιγμή μάλιστα που κατά το
παρελθόν έχουν θεσμοθετηθεί διαδικασίες εξομοίωσης/αντιστοίχισης ακόμα και για ανώτερες
σχολές των 2 ή 3 ετών, άλλου τελείως χαρακτήρα, προσανατολισμού και επιπέδου, όπως στις
περιπτώσεις των Εθνικών Ακαδημιών Σωματικής Αγωγής και των Παιδαγωγικών Ακαδημιών;
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, κατατίθεται το πόρισμα της γνωμοδοτικής επιτροπής του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε μορφή πρότασης νομοθετικής ρύθμισης καθώς και
σημείωμα με τους λόγους αναγκαιότητας επίλυσης του ζητήματος και αξιώνεται η άμεση
κύρωση διατάξεων που να κατοχυρώνουν την αντιστοίχιση/εξομοίωση των πτυχίων των
πρώην Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα με τα αντίστοιχα πτυχία των νέων ακαδημαϊκών δομών,
όπως αυτές προέκυψαν μετά την κύρωση των νόμων 4521/2018, 4559/2018, 4589/2019 και
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4610/2019.
Παρακαλώ όπως εξετάσετε, στηρίξετε και προωθήσετε το δίκαιο αίτημα μας για την ταχύτερη
δυνατή διευθέτηση του ζητήματος.
ΠΟΣΟ ΚΟΣΜΟ ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΥΣ;
Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και του Ι.Ο.Β.Ε., ο συνολικός αριθμός των αποφοίτων των
πρώην Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι.), από ιδρύσεώς τους έως και σήμερα, εκτιμάται άνω
των 400.000.
ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ; ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ;
Στο παρελθόν, σε όλες τις ανάλογες περιπτώσεις μετεξέλιξης ή πανεπιστημιοποίησης
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων θεσμοθετήθηκε διαδικασία αντιστοίχισης ή εξομοίωσης των παλαιών
πτυχίων με τα νέα πανεπιστημιακά, όπως η περίπτωση της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και
Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), της Παντείου Σχολής Πολιτικών Επιστημών, των Εθνικών
Ακαδημιών Σωματικής Αγωγής (Ε.Α.Σ.Α.), των διετών Παιδαγωγικών Ακαδημιών, του
Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κτλ..
Η απουσία διαδικασιών αντιστοίχισης ή εξομοίωσης των πτυχίων των Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού
Τομέα με τα πτυχία των νέων ακαδημαϊκών δομών, αποτελεί κατάφορη αδικία για εκατοντάδες
χιλιάδες απόφοιτους, πόσο μάλλον όταν βάσει:
α) του Συντάγματος (άρθρο 16 παρ. 5),
β) των νόμων 2916/2001, 3549/2007, 4001/2011 και 4485/2017,
γ) της Συνθήκης της Bologna,
δ) των διεθνών ακαδημαϊκών προτύπων, κατηγοριοποιήσεων και ορισμών (UNESCO ISCED
2011),
ε) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου προσόντων,
στ) των επίσημων εθνικών δηλώσεων των Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
ως ιδρύματα με προγράμματα σπουδών ακαδημαϊκού προσανατολισμού και απολύτως
ισότιμων των πανεπιστημιακών,
ζ) των θετικών (Positive Evaluation) ή άριστων (Worthy of Merit) εξωτερικών αξιολογήσεων της
ΑΔΙΠ,
η) των γνωμοδοτήσεων του ΝΣΚ 297/2005, 68/2012, 105/2021,
τα εν λόγω Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα θεωρούνται υψηλού επιπέδου και απολύτως
ισότιμα των Πανεπιστημίων.
Η διαδικασία αντιστοίχισης ή εξομοίωσης δεν θα επιφέρει ιδιαίτερο δημοσιονομικό κόστος, διότι
θα αφορά μόνο εκείνους οι οποίοι θα ακολουθήσουν τις διαδικασίες αντιστοίχισης ή
εξομοίωσης, ως εκ τούτου δεν τίθεται ζήτημα αναδρομικότητας σε όποια μισθολογική ή άλλη
αξίωση.
Η μη θεσμοθέτηση διαδικασιών αντιστοίχισης ή εξομοίωσης προκαλεί επιπλέον προβλήματα
στο κύρος των πτυχίων διότι μας καθιστά απόφοιτους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που δεν
υπάρχουν πια.
Δεν νοείται μετεξέλιξη/αλλαγή ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με αποκλίνοντα τρόπο από
τις ευρωπαϊκές συμφωνίες και πρακτικές. Υπενθυμίζεται πως όλα τα Α.Ε.Ι. της Ε.Ε. που
ανήκουν στο 6ο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων είναι, ως προς όλες τις
συνέπειες, ισότιμα μεταξύ τους και οτι σε κάθε αλλαγή του status ενός Ευρωπαϊκού Α.Ε.Ι.
θεσμοθετείται επιπλέον και διαδικασία αντιστοίχισης/εξομοίωσης των πτυχίων.
Στους εγγεγραμμένους φοιτητές που προέρχονται από Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα και δεν είχαν
συμπληρώσει το "ν+2" έτος σπουδών κατά την κύρωση των νόμων 4521/2018, 4559/2018,
4589/2019 και 4610/2019, εφόσον το επιλέξουν, δίνεται η δυνατότητα απόκτησης του νέου
τίτλου σπουδών, στις πλείστες των περιπτώσεων με την παρακολούθηση ορισμένων επιπλέον
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μαθημάτων. Γιατί από την εν λόγω διαδικασία να εξαιρούνται τόσο οι εγγεγραμμένοι φοιτητές
που έχουν περάσει το  "ν+2"  έτος σπουδών όσο και οι απόφοιτοι παλαιότερων ετών;
Καθίσταται σαφές ότι πρόκειται για αντισυνταγματική διάκριση ανάμεσα σε πολίτες ίσων
προσόντων που εισήχθησαν στα ίδια τμήματα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και παρακολούθησαν
ή παρακολουθούν ακριβώς τα ίδια ή απολύτως αντίστοιχα προγράμματα σπουδών.
Καθίσταται σαφές ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως νομικό, ακαδημαϊκό ή άλλο αντεπιχείρημα
κατά της θέσπισης διαδικασιών αντιστοίχιση/εξομοίωσης των πτυχίων των Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού
Τομέα με τα αντίστοιχα πτυχία των νέων ακαδημαϊκών δομών. Πρόκειται για θεσμοθέτηση
διαδικασίων αντιστοίχισης/εξομοίωσης τίτλων σπουδών και ως εκ τούτου δεν θίγονται ούτε
χρήζουν αλλαγής ο υπαλληλικός κώδικας, το π.δ. που αφορά στο προσοντολόγιο ή τα όποια
εκδεδομένα επαγγελματικά δικαιώματα. Αποτελεί αίτημα 40 και πλέον φορέων, 400 χιλιάδων
αποφοίτων και όλων των κομμάτων της Βουλής.
ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ;
Δεν πρόκειται να υπάρξει αντίδραση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καθώς έχουν
κατατεθεί ήδη επερωτήσεις και αναφορές από όλους τους πολιτικούς φορείς εντός του
κοινοβουλίου (ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ, ΜΕΡΑ25, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ).
Λόγω του ότι πρόκειται για μια ολιστική πρόταση με νομικό και ακαδημαϊκό έρεισμα που
προβλέπει διαδικασίες και προϋποθέσεις για όλες τις κατηγορίες των αποφοίτων, δεν θίγονται
συμφέροντα τρίτων (επαγγελματικά, συντεχνιακά κλπ.).
Σας αποστέλλουμε σχέδιο διάταξης που αφορά την ακαδημαϊκή αντιστοίχιση
εξομοίωση-ισοτίμηση των πτυχίων ΤΕΙ Αθηνών και Πειραιά με τα πτυχία του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής, προκειμένου να συμπεριληφθεί σε επόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείο σας,
δεδομένου ότι είναι ένα ζήτημα που εκκρεμεί και χρήζει άμεσης διευθέτησης. Εναλλακτικά θα
μπορούσε η διάταξη να αφορά τους πτυχιούχους όλων των πρώην ΤΕΙ παρέχοντας
νομοθετική εξουσιοδότηση ρύθμισης των κατωτέρω με Υπουργική απόφαση για κάθε ίδρυμα
χωριστά, ύστερα από πρόταση της οικείας Συγκλήτου.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Άρθρο ...
Αντιστοίχιση πτυχίων των πρώην ΤΕΙ Αθηνών και Πειραιά με πτυχία του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής
Με το προτεινόμενο άρθρο ικανοποιείται ένα δίκαιο και λογικό αίτημα των αποφοίτων των
πρώην ΤΕΙ Αθηνών και Πειραιά για την ακαδημαϊκή εξομοίωση-ισοτίμηση των πτυχίων τους με
τα πτυχία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Το ζήτημα αυτό εκκρεμεί και πρέπει να
ρυθμιστεί, κυρίως λόγω της καθολικής εξαφάνισης των ΤΕΙ από τον ακαδημαϊκό χάρτη της
χώρας. Η προτεινόμενη διάταξη εισάγει ένα δίκαιο σύστημα αντιστοίχισης εφαρμόζοντας, κατά
πάσα περίπτωση και όπου κάθε φορά απαιτείται, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς
Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) ως εργαλείο αποτύπωσης των υποχρεώσεων που αφορούν σε
παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μαθημάτων, όπου αυτό απαιτείται, ή/ και την ανάθεση
συγγραφής διπλωματικής εργασίας και βεβαίως επιτυχούς εξέτασης, ενώ παράλληλα μπορεί
να λαμβάνεται υπόψη η κατοχή συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή/και συναφούς
Διδακτορικού Διπλώματος, εφόσον είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του εκάστοτε
Τμήματος. Οι προϋποθέσεις διαφοροποιούνται ανάλογα με τα έτη σπουδών που απαιτούνταν
για την λήψη πτυχίου, ήτοι άλλες προϋποθέσεις ισοτίμησης τίθενται για τα τετραετή
προγράμματα σπουδών ανεξαρτήτως αν τα πτυχία χορηγήθηκαν πριν ή μετά τον ν.2916/2001
και άλλες για τα προγράμματα σπουδών διάρκειας τρεισήμισι ετών.
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Άρθρο ...
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Αντιστοίχιση πτυχίων των πρώην ΤΕΙ Αθηνών και Πειραιά με πτυχία του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής
1. Με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, που εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται
στην ιστοσελίδα του Τμήματος, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις
αντιστοίχισης και ισοτίμησης των τίτλων σπουδών των αποφοίτων των πρώην ΤΕΙ Αθήνας και
Πειραιά με τους απονεμόμενους από το οικείο Τμήμα του Πανεπιστημίου τίτλους σπουδών,
σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στην παρ. 2. Ορίζονται όμοιοι όροι και προϋποθέσεις για
τους αποφοίτους που παρακολούθησαν όμοιο πρόγραμμα σπουδών.
2. Συγκεκριμένα, με την απόφαση της παρ. 1 καθορίζονται: α) για τους πτυχιούχους
προγράμματος προπτυχιακών σπουδών τετραετούς φοίτησης των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά είτε
η απευθείας αντιστοίχιση και ισοτίμηση είτε η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε ικανό
αριθμό μαθημάτων του τρέχοντος προγράμματος σπουδών, τα οποία ορίζονται στην απόφαση
και αντιστοιχούν σε (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) το μέγιστο. Κατ' εξαίρεση, για τους
πτυχιούχους μηχανικούς ΤΕ απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση ικανού αριθμού
μαθημάτων του τρέχοντος προγράμματος σπουδών και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας,
τα οποία αντιστοιχούν, συνολικά, σε εξήντα (60) τουλάχιστον έως και ενενήντα (90) πιστωτικές
μονάδες (ECTS) το μέγιστο.
β) για τους πτυχιούχους προγράμματος προπτυχιακών σπουδών των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά
διάρκειας φοίτησης τρεισήμισι ετών, η Συνέλευση Τμήματος αποφασίζει την παρακολούθηση
και επιτυχή εξέταση σε ικανό αριθμό μαθημάτων του τρέχοντος προγράμματος σπουδών, τα
οποία μπορούν αντιστοιχούν σε (30) τουλάχιστον έως και εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες
(ECTS) το μέγιστο. Κατ' εξαίρεση, για τους πτυχιούχους μηχανικούς ΤΕ απαιτείται η
παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε ικανό αριθμό μαθημάτων του τρέχοντος
προγράμματος σπουδών, τα οποία ορίζονται στην απόφαση, και η εκπόνηση διπλωματικής
εργασίας, τα οποία αντιστοιχούν, συνολικά, σε ενενήντα (90) τουλάχιστον έως και εκατόν είκοσι
(120) πιστωτικές μονάδες (ECTS) το μέγιστο.
3. Ο κάτοχος του πτυχίου ΤΕΙ καταθέτει σχετική αίτηση στο αντίστοιχο, σύμφωνα με την παρ.
5, Τμήμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Σε περίπτωση που απόφοιτος της περίπτ. α΄ της παρ. 2 κατέχει τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών
ή/και διδακτορικό δίπλωμα, τα οποία συνυποβάλλει με την αίτηση, και κριθούν αυτά συναφή με
το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος από την οικεία Συνέλευση, η Συνέλευση εισηγείται στη
Σύγκλητο την απαλλαγή του από μέρος ή και το σύνολο των μαθημάτων ή/και από την
εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Για τους πτυχιούχους μηχανικούς ΤΕ ο τίτλος
μεταπτυχιακών σπουδών πρέπει να αντιστοιχεί σε ενενήντα (90) τουλάχιστον πιστωτικές
μονάδες (ECTS) και να περιλαμβάνει την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
Σε περίπτωση που απόφοιτος της περίπτ. β΄ της παρ. 2 κατέχει τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών
ή/και διδακτορικό δίπλωμα, τα οποία συνυποβάλλει με την αίτηση, και κριθούν αυτά συναφή με
το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος από την οικεία Συνέλευση, η Συνέλευση εισηγείται στη
Σύγκλητο την απαλλαγή του από μέρος ή και το σύνολο των μαθημάτων ή/και από την
εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Για τους πτυχιούχους μηχανικούς ΤΕ ο τίτλος
μεταπτυχιακών σπουδών πρέπει να αντιστοιχεί σε ενενήντα (90) τουλάχιστον πιστωτικές
μονάδες (ECTS) και να περιλαμβάνει εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
4. Με πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ύστερα από απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος που βεβαιώνει την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 2 και την
επιτυχή εξέταση στα προβλεπόμενα μαθήματα/ διπλωματική εργασία, εφόσον απαιτούνται, ή
ύστερα από απόφαση Συγκλήτου περί ολικής απαλλαγής σύμφωνα με την παρ. 3,
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αναγνωρίζεται το πτυχίο ΤΕΙ ως ισότιμο και αντίστοιχο με το πτυχίο του οικείου Τμήματος του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
5. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου: α. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών ΤΕ ή Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Πειραιά, Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ ή
Ηλεκτρονικών του ΤΕΙ Πειραιά, Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ ή Ηλεκτρονικών του ΤΕΙ Αθήνας,
Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ/ Κατεύθυνση Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου ή
Ενεργειακής Τεχνικής/Κατεύθυνση Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ
Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του
Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
β. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ ή Μηχανολογίας του ΤΕΙ Πειραιά
και οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ/Κατεύθυνση
Ενεργειακού Μηχανολόγου ή Ενεργειακής Τεχνολογίας/Κατεύθυνση Ενεργειακού
Μηχανολόγου ή Ενεργειακής Τεχνικής/ Κατεύθυνση Ενεργειακού Μηχανολόγου ή
Μηχανολογίας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
γ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ ή Τεχνολογίας Ιατρικών
Οργάνων του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το
πτυχίο του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
δ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ ή Αυτοματισμού του ΤΕΙ Πειραιά
και οι απόφοιτοι του Τμήματος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών ΤΕ ή κλωστοϋφαντουργίας
του ΤΕΙ Πειραιά μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του
Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής,
ε. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ ή Ναυπηγών του ΤΕΙ Αθήνας
μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος
Ναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
στ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ή Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας
και οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. ή
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του ΤΕΙ Πειραιά μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση
και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και
Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
ζ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ ή Πολιτικών Δομικών Έργων του ΤΕΙ
Πειραιά και οι απόφοιτοι του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας και
Γεωπληροφορικής ΤΕ/ Εισαγωγική Κατεύθυνση Πολιτικού Μηχανικού ή Πολιτικών Έργων
Υποδομής του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το
πτυχίο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
η. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή
Βιβλιοθηκονομίας  του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του
πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων
Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
θ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης του ΤΕΙ Αθήνας και οι απόφοιτοι του
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πειραιά μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και
ισοτίμηση του πτυχίου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής,
ι. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων/Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκηση
Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας και οι απόφοιτοι του Τμήματος Διοίκησης
Μονάδων Υγείας του ΤΕΙ Πειραιά μπορού να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου
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με το πτυχίο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων/Κατεύθυνση Διοίκησης Μονάδων Υγείας
και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
ια. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής του ΤΕΙ
Πειραιά μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του
Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
ιβ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων
Φιλοξενίας του ΤΕΙ Πειραιά και οι απόφοιτοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και
Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση
του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής,
ιγ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν
αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην
Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
ιδ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕI Αθήνας μπορούν να ζητήσουν
αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
ιε. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν
αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην
Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
ιστ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν
αντιστοίχιση και ιοοτίμιση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Βιοϊατρικών
ιζ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν
αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τρήματος Βιοϊατρικών Επιστημών/
Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
ιη. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν
αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Βιοϊατρικών
Επιστημών/Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
ιθ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να
ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Βιοϊατρικών
Επιστημών/Κατεύθυνση Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
κ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Αισθητικής & Κοσμητολογίας του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να
ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Βιοϊατρικών
Επιστημών/Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
κα. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μαιευτικής του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση
και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής,
κβ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν
αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Νοσηλευτικής του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
κγ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν
αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος φυσικοθεραπείας του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
κδ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Εργοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν
αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Εργοθεραπείας του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
κε. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΤΕΙ Αθήνας
μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος
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Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
κστ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Διακοσμητικής ή Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και
Σχεδιασμού Αντικειμένων του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση
του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής,
κζ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Φωτογραφίας ή Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών ή
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και
ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικων
Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,  
κη. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών ή Γραφιστικής του ΤΕΙ Αθήνας
μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος
Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
κθ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν
να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Επιστημών
Ποτών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
λ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν
αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας
Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
λα. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας ή Δημόσιας Υγείας και
Κοινοτικής Υγείας/Εισαγωγική Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να
ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Δημόσιας και
Κοινοτικής Υγείας/Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
λβ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής ή Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής
Υγείας/Εισαγωγική Κατεύθυνση Δημόσιας Υγείας του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν
αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής
Υγείας/Κατεύθυνση Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
            Με εκτίμηση τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου, 
                   Βίκτωρ Πολίτης                          Ιωάννης Λαλαδάκης
                     6972531567                                   6988604117
Επικαιρότητα
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Flashnews.gr Κατάφωρη αδικία σε βάρος 400.000 αποφοίτων Τ.Ε.Ι.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Κατατίθεται πόρισμα της γνωμοδοτικής επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε
μορφή πρότασης νομοθετικής ρύθμισης καθώς και οι λόγοι αναγκαιότητας επίλυσης του
ζητήματος
Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Αποφοίτων Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. καταγγέλλει
ότι μέσα σε μια στιγμή, χιλιάδες φοιτητές βρέθηκαν να κατέχουν «πτυχίο φάντασμα».
Αναλυτικά στην ανακοίνωσή του αναφέρει:
Η τελευταία ριζική αναδιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε μέσω
των ν.4521/2018, ν. 4559/2018, ν.4589/2019 και ν. 4610/2019 δημιούργησε έναν νέο
ακαδημαϊκό χάρτη στην ανώτατη εκπαίδευση. Ώστοσο, μετά την εν λόγω αναδιάρθρωση οι
απόφοιτοι των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) βρέθηκαν εν μια νυκτί με πτυχίo «φάντασμα» καθώς
τα ιδρύματά τους καταργήθηκαν με την αιτιολογία της «αναβάθμισης».
Σε όλη την Ευρώπη οι τίτλοι σπουδών που παρέχονται από τα Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων
Επιστημών θεωρούνται ως προς όλες τις συνέπειες ισότιμοι των τίτλων σπουδών των
υπόλοιπων Πανεπιστημίων. Παραταύτα,  τα προγράμματα σπουδών των ΑΕΙ Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.),
όντας προγράμματα σπουδών ιδρυμάτων με κοινή αποστολή με τα υπόλοιπα  Α.Ε.Ι.,
προσομοίαζαν περισσότερο, κατά ποσοστό άνω του 90%, τα προγράμματα σπουδών των
ελληνικών Πανεπιστημίων και λιγότερο αυτά των Πανεπιστημίων Εφαρμοσμένων Επιστημών
του εξωτερικού, όπως τα Fachhochschule.
Αξίζει να αναφερθούν, οι υψηλές αξιολογήσεις των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) από την Αρχή
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) με κυριότερα
παραδείγματα το Τ.Ε.Ι. Αθήνας και το Τ.Ε.Ι Λάρισας όπου κρίθηκαν ως «Άξια Αναφοράς –
Worthy of Merit» καθώς και άλλων Τ.Ε.Ι., μεταξύ αυτών και το Τ.Ε.Ι. Κρήτης, όπου κρίθηκαν
ως «Θετικά – Positive Evaluation».
Παρά λοιπόν το υψηλό επίπεδο σπουδών των πρώην Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι.),
δυστυχώς, ακόμη και σήμερα, δεν έχει προβλεφθεί καμία διαδικασία για την αντιστοίχιση ή
εξομοίωση των πτυχίων των εν λόγω ιδρυμάτων με τα αντίστοιχα πτυχία των νέων
ακαδημαϊκών δομών, είτε αυτά αναδιοργανώθηκαν και μετονομάστηκαν σε πανεπιστήμια (π.χ.
ΠΑ.Δ.Α. και ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.), είτε απορροφήθηκαν από προϋπάρχοντα πανεπιστήμια. Κατά
συνέπεια η κύρια επίπτωση που επιφέρουν οι ν. 4521/2018, ν. 4559/2018, ν.4589/2019 και ν.
4610/2019 είναι η μετατροπή των τμημάτων των πρώην Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα σε
πανεπιστημιακά τμήματα, χωρίς καμία απολύτως πρόβλεψη για τους αποφοίτους παλαιοτέρων
ετών.
Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές των πρώην ΑΕΙ Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) κατά την μετονομασία των ιδρυμάτων
τους σε “Πανεπιστήμια” και την αντίστοιχη αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών που
ακολούθησε, κλήθηκαν να δώσουν, κατά μέσο όρο, μόνο τρία με πέντε μαθήματα επιπλέον.
Εξαίρεση αποτελούν οι σχολές των μηχανικών οπού προστέθηκε ένα επιπλέον έτος
τοποθετώντας τον νέο τίτλο σπουδών στο επιπέδο εφτά (7) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού
Πλαισίου Προσόντων.
Για ποιον λόγο λοιπόν εξαιρούνται από την εν λόγω διαδικασία τόσο οι απόφοιτοι των ΑΕΙ Τ.Τ.
όσο και οι εγγεγραμμένοι ν+2 φοιτητές παλαιοτέρων ετών την στιγμή μάλιστα που κατά το
παρελθόν έχουν θεσμοθετηθεί διαδικασίες εξομοίωσης/αντιστοίχισης ακόμα και για ανώτερες
σχολές των 2 ή 3 ετών, άλλου τελείως χαρακτήρα, προσανατολισμού και επιπέδου, όπως στις
περιπτώσεις των Εθνικών Ακαδημιών Σωματικής Αγωγής και των Παιδαγωγικών Ακαδημιών;
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, κατατίθεται το πόρισμα της γνωμοδοτικής επιτροπής του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε μορφή πρότασης νομοθετικής ρύθμισης καθώς και
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σημείωμα με τους λόγους αναγκαιότητας επίλυσης του ζητήματος και αξιώνεται η άμεση
κύρωση διατάξεων που να κατοχυρώνουν την αντιστοίχιση/εξομοίωση των πτυχίων των
πρώην Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα με τα αντίστοιχα πτυχία των νέων ακαδημαϊκών δομών,
όπως αυτές προέκυψαν μετά την κύρωση των νόμων 4521/2018, 4559/2018, 4589/2019 και
4610/2019.
Παρακαλώ όπως εξετάσετε, στηρίξετε και προωθήσετε το δίκαιο αίτημα μας για την ταχύτερη
δυνατή διευθέτηση του ζητήματος.
ΠΟΣΟ ΚΟΣΜΟ ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΥΣ;
ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ; ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ;
α) του Συντάγματος (άρθρο 16 παρ. 5),
β) των νόμων 2916/2001, 3549/2007, 4001/2011 και 4485/2017,
γ) της Συνθήκης της Bologna,
δ) των διεθνών ακαδημαϊκών προτύπων, κατηγοριοποιήσεων και ορισμών (UNESCO ISCED
2011),
ε) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου προσόντων,
στ) των επίσημων εθνικών δηλώσεων των Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
ως ιδρύματα με προγράμματα σπουδών ακαδημαϊκού προσανατολισμού και απολύτως
ισότιμων των πανεπιστημιακών,
ζ) των θετικών (Positive Evaluation) ή άριστων (Worthy of Merit) εξωτερικών αξιολογήσεων της
ΑΔΙΠ,
η) των γνωμοδοτήσεων του ΝΣΚ 297/2005, 68/2012, 105/2021,
τα εν λόγω Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα θεωρούνται υψηλού επιπέδου και απολύτως
ισότιμα των Πανεπιστημίων.
ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ;
Σας αποστέλλουμε σχέδιο διάταξης που αφορά την ακαδημαϊκή αντιστοίχιση
εξομοίωση-ισοτίμηση των πτυχίων ΤΕΙ Αθηνών και Πειραιά με τα πτυχία του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής, προκειμένου να συμπεριληφθεί σε επόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείο σας,
δεδομένου ότι είναι ένα ζήτημα που εκκρεμεί και χρήζει άμεσης διευθέτησης. Εναλλακτικά θα
μπορούσε η διάταξη να αφορά τους πτυχιούχους όλων των πρώην ΤΕΙ παρέχοντας
νομοθετική εξουσιοδότηση ρύθμισης των κατωτέρω με Υπουργική απόφαση για κάθε ίδρυμα
χωριστά, ύστερα από πρόταση της οικείας Συγκλήτου.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Άρθρο …
Αντιστοίχιση πτυχίων των πρώην ΤΕΙ Αθηνών και Πειραιά με πτυχία του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής
Με το προτεινόμενο άρθρο ικανοποιείται ένα δίκαιο και λογικό αίτημα των αποφοίτων των
πρώην ΤΕΙ Αθηνών και Πειραιά για την ακαδημαϊκή εξομοίωση-ισοτίμηση των πτυχίων τους με
τα πτυχία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Το ζήτημα αυτό εκκρεμεί και πρέπει να
ρυθμιστεί, κυρίως λόγω της καθολικής εξαφάνισης των ΤΕΙ από τον ακαδημαϊκό χάρτη της
χώρας. Η προτεινόμενη διάταξη εισάγει ένα δίκαιο σύστημα αντιστοίχισης εφαρμόζοντας, κατά
πάσα περίπτωση και όπου κάθε φορά απαιτείται, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς
Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) ως εργαλείο αποτύπωσης των υποχρεώσεων που αφορούν σε
παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μαθημάτων, όπου αυτό απαιτείται, ή/ και την ανάθεση
συγγραφής διπλωματικής εργασίας και βεβαίως επιτυχούς εξέτασης, ενώ παράλληλα μπορεί
να λαμβάνεται υπόψη η κατοχή συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή/και συναφούς
Διδακτορικού Διπλώματος, εφόσον είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του εκάστοτε
Τμήματος. Οι προϋποθέσεις διαφοροποιούνται ανάλογα με τα έτη σπουδών που απαιτούνταν
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για την λήψη πτυχίου, ήτοι άλλες προϋποθέσεις ισοτίμησης τίθενται για τα τετραετή
προγράμματα σπουδών ανεξαρτήτως αν τα πτυχία χορηγήθηκαν πριν ή μετά τον ν.2916/2001
και άλλες για τα προγράμματα σπουδών διάρκειας τρεισήμισι ετών.
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Άρθρο …
Αντιστοίχιση πτυχίων των πρώην ΤΕΙ Αθηνών και Πειραιά με πτυχία του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής
1. Με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, που εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται
στην ιστοσελίδα του Τμήματος, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις
αντιστοίχισης και ισοτίμησης των τίτλων σπουδών των αποφοίτων των πρώην ΤΕΙ Αθήνας και
Πειραιά με τους απονεμόμενους από το οικείο Τμήμα του Πανεπιστημίου τίτλους σπουδών,
σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στην παρ. 2. Ορίζονται όμοιοι όροι και προϋποθέσεις για
τους αποφοίτους που παρακολούθησαν όμοιο πρόγραμμα σπουδών.
2. Συγκεκριμένα, με την απόφαση της παρ. 1 καθορίζονται: α) για τους πτυχιούχους
προγράμματος προπτυχιακών σπουδών τετραετούς φοίτησης των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά είτε
η απευθείας αντιστοίχιση και ισοτίμηση είτε η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε ικανό
αριθμό μαθημάτων του τρέχοντος προγράμματος σπουδών, τα οποία ορίζονται στην απόφαση
και αντιστοιχούν σε (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) το μέγιστο. Κατ’ εξαίρεση, για τους
πτυχιούχους μηχανικούς ΤΕ απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση ικανού αριθμού
μαθημάτων του τρέχοντος προγράμματος σπουδών και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας,
τα οποία αντιστοιχούν, συνολικά, σε εξήντα (60) τουλάχιστον έως και ενενήντα (90) πιστωτικές
μονάδες (ECTS) το μέγιστο.
β) για τους πτυχιούχους προγράμματος προπτυχιακών σπουδών των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά
διάρκειας φοίτησης τρεισήμισι ετών, η Συνέλευση Τμήματος αποφασίζει την παρακολούθηση
και επιτυχή εξέταση σε ικανό αριθμό μαθημάτων του τρέχοντος προγράμματος σπουδών, τα
οποία μπορούν αντιστοιχούν σε (30) τουλάχιστον έως και εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες
(ECTS) το μέγιστο. Κατ’ εξαίρεση, για τους πτυχιούχους μηχανικούς ΤΕ απαιτείται η
παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε ικανό αριθμό μαθημάτων του τρέχοντος
προγράμματος σπουδών, τα οποία ορίζονται στην απόφαση, και η εκπόνηση διπλωματικής
εργασίας, τα οποία αντιστοιχούν, συνολικά, σε ενενήντα (90) τουλάχιστον έως και εκατόν είκοσι
(120) πιστωτικές μονάδες (ECTS) το μέγιστο.
3. Ο κάτοχος του πτυχίου ΤΕΙ καταθέτει σχετική αίτηση στο αντίστοιχο, σύμφωνα με την παρ.
5, Τμήμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Σε περίπτωση που απόφοιτος της περίπτ. α΄ της παρ. 2 κατέχει τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών
ή/και διδακτορικό δίπλωμα, τα οποία συνυποβάλλει με την αίτηση, και κριθούν αυτά συναφή με
το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος από την οικεία Συνέλευση, η Συνέλευση εισηγείται στη
Σύγκλητο την απαλλαγή του από μέρος ή και το σύνολο των μαθημάτων ή/και από την
εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Για τους πτυχιούχους μηχανικούς ΤΕ ο τίτλος
μεταπτυχιακών σπουδών πρέπει να αντιστοιχεί σε ενενήντα (90) τουλάχιστον πιστωτικές
μονάδες (ECTS) και να περιλαμβάνει την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
Σε περίπτωση που απόφοιτος της περίπτ. β΄ της παρ. 2 κατέχει τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών
ή/και διδακτορικό δίπλωμα, τα οποία συνυποβάλλει με την αίτηση, και κριθούν αυτά συναφή με
το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος από την οικεία Συνέλευση, η Συνέλευση εισηγείται στη
Σύγκλητο την απαλλαγή του από μέρος ή και το σύνολο των μαθημάτων ή/και από την
εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Για τους πτυχιούχους μηχανικούς ΤΕ ο τίτλος
μεταπτυχιακών σπουδών πρέπει να αντιστοιχεί σε ενενήντα (90) τουλάχιστον πιστωτικές
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μονάδες (ECTS) και να περιλαμβάνει εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
4. Με πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ύστερα από απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος που βεβαιώνει την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 2 και την
επιτυχή εξέταση στα προβλεπόμενα μαθήματα/ διπλωματική εργασία, εφόσον απαιτούνται, ή
ύστερα από απόφαση Συγκλήτου περί ολικής απαλλαγής σύμφωνα με την παρ. 3,
αναγνωρίζεται το πτυχίο ΤΕΙ ως ισότιμο και αντίστοιχο με το πτυχίο του οικείου Τμήματος του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
5. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου:
α. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ ή Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Πειραιά,
Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ ή Ηλεκτρονικών του ΤΕΙ Πειραιά, Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ ή
Ηλεκτρονικών του ΤΕΙ Αθήνας, Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ/ Κατεύθυνση
Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου ή Ενεργειακής Τεχνικής/Κατεύθυνση Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου ή
Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου
με το πτυχίο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής.
β. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ ή Μηχανολογίας του ΤΕΙ Πειραιά
και οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ/Κατεύθυνση
Ενεργειακού Μηχανολόγου ή Ενεργειακής Τεχνολογίας/Κατεύθυνση Ενεργειακού
Μηχανολόγου ή Ενεργειακής Τεχνικής/ Κατεύθυνση Ενεργειακού Μηχανολόγου ή
Μηχανολογίας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
γ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ ή Τεχνολογίας Ιατρικών
Οργάνων του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το
πτυχίο του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
δ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ ή Αυτοματισμού του ΤΕΙ Πειραιά
και οι απόφοιτοι του Τμήματος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών ΤΕ ή κλωστοϋφαντουργίας
του ΤΕΙ Πειραιά μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του
Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής,
ε. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ ή Ναυπηγών του ΤΕΙ Αθήνας
μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος
Ναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
στ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ή Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας
και οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. ή
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του ΤΕΙ Πειραιά μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση
και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και
Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
ζ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ ή Πολιτικών Δομικών Έργων του ΤΕΙ
Πειραιά και οι απόφοιτοι του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας και
Γεωπληροφορικής ΤΕ/ Εισαγωγική Κατεύθυνση Πολιτικού Μηχανικού ή Πολιτικών Έργων
Υποδομής του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το
πτυχίο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
η. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή
Βιβλιοθηκονομίας  του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του
πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων
Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
θ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης του ΤΕΙ Αθήνας και οι απόφοιτοι του
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Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πειραιά μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και
ισοτίμηση του πτυχίου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής,
ι. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων/Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκηση
Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας και οι απόφοιτοι του Τμήματος Διοίκησης
Μονάδων Υγείας του ΤΕΙ Πειραιά μπορού να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου
με το πτυχίο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων/Κατεύθυνση Διοίκησης Μονάδων Υγείας
και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
ια. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής του ΤΕΙ
Πειραιά μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του
Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
ιβ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων
Φιλοξενίας του ΤΕΙ Πειραιά και οι απόφοιτοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και
Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση
του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής,
ιγ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν
αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην
Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
ιδ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕI Αθήνας μπορούν να ζητήσουν
αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
ιε. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν
αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην
Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
ιστ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν
αντιστοίχιση και ιοοτίμιση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Βιοϊατρικών
ιζ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν
αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τρήματος Βιοϊατρικών Επιστημών/
Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
ιη. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν
αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Βιοϊατρικών
Επιστημών/Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
ιθ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να
ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Βιοϊατρικών
Επιστημών/Κατεύθυνση Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
κ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Αισθητικής & Κοσμητολογίας του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να
ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Βιοϊατρικών
Επιστημών/Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
κα. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μαιευτικής του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση
και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής,
κβ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν
αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Νοσηλευτικής του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
κγ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν
αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος φυσικοθεραπείας του
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Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
κδ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Εργοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν
αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Εργοθεραπείας του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
κε. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΤΕΙ Αθήνας
μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος
Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
κστ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Διακοσμητικής ή Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και
Σχεδιασμού Αντικειμένων του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση
του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής,
κζ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Φωτογραφίας ή Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών ή
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και
ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικων
Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,  
κη. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών ή Γραφιστικής του ΤΕΙ Αθήνας
μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος
Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
κθ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν
να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Επιστημών
Ποτών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
λ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν
αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας
Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
λα. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας ή Δημόσιας Υγείας και
Κοινοτικής Υγείας/Εισαγωγική Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να
ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Δημόσιας και
Κοινοτικής Υγείας/Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
λβ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής ή Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής
Υγείας/Εισαγωγική Κατεύθυνση Δημόσιας Υγείας του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν
αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής
Υγείας/Κατεύθυνση Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
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Αδικία σε βάρος χιλιάδων αποφοίτων ΤΕΙ η αναδιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τι αναφέρει ο Σύλλογος Αποφοίτων ΤΕΙ για τα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί
Για αδικία που αφορά σε 40.000 αποφοίτους ΤΕΙ κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος
Αποφοίτων ΤΕΙ Αθήνας και ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. με αφορμή την αναδιάρθρωση της Ανώτατης
Εκπαίδευσης. Όπως αναφέρουν "εν μια νυκτί" οι απόφοιτοι της ανώτατης τεχνολογικής
εκπαίδευσης βρέθηκαν με ένα "πτυχίο - φάντασμα" καθώς τα ιδρύματα από τα οποία
αποφοίτησαν καταργήθηκαν με την αιτιολογία της αναβάθμισης.
Στη σχετική τους ανακοίνωση επισημαίνουν τα εξής:
Η τελευταία ριζική αναδιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε μέσω
των ν.4521/2018, ν. 4559/2018, ν.4589/2019 και ν. 4610/2019 δημιούργησε έναν νέο
ακαδημαϊκό χάρτη στην ανώτατη εκπαίδευση. Ώστοσο, μετά την εν λόγω αναδιάρθρωση οι
απόφοιτοι των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) βρέθηκαν εν μια νυκτί με πτυχίo «φάντασμα» καθώς
τα ιδρύματά τους καταργήθηκαν με την αιτιολογία της «αναβάθμισης».
Σε όλη την Ευρώπη οι τίτλοι σπουδών που παρέχονται από τα Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων
Επιστημών θεωρούνται ως προς όλες τις συνέπειες ισότιμοι των τίτλων σπουδών των
υπόλοιπων Πανεπιστημίων. Παραταύτα,  τα προγράμματα σπουδών των ΑΕΙ Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.),
όντας προγράμματα σπουδών ιδρυμάτων με κοινή αποστολή με τα υπόλοιπα  Α.Ε.Ι.,
προσομοίαζαν περισσότερο, κατά ποσοστό άνω του 90%, τα προγράμματα σπουδών των
ελληνικών Πανεπιστημίων και λιγότερο αυτά των Πανεπιστημίων Εφαρμοσμένων Επιστημών
του εξωτερικού, όπως τα Fachhochschule.
Αξίζει να αναφερθούν, οι υψηλές αξιολογήσεις των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) από την Αρχή
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) με κυριότερα
παραδείγματα το Τ.Ε.Ι. Αθήνας και το Τ.Ε.Ι Λάρισας όπου κρίθηκαν ως «Άξια Αναφοράς -
Worthy of Merit» καθώς και άλλων Τ.Ε.Ι., μεταξύ αυτών και το Τ.Ε.Ι. Κρήτης, όπου κρίθηκαν
ως «Θετικά - Positive Evaluation».
Παρά λοιπόν το υψηλό επίπεδο σπουδών των πρώην Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι.),
δυστυχώς, ακόμη και σήμερα, δεν έχει προβλεφθεί καμία διαδικασία για την αντιστοίχιση ή
εξομοίωση των πτυχίων των εν λόγω ιδρυμάτων με τα αντίστοιχα πτυχία των νέων
ακαδημαϊκών δομών, είτε αυτά αναδιοργανώθηκαν και μετονομάστηκαν σε πανεπιστήμια (π.χ.
ΠΑ.Δ.Α. και ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.), είτε απορροφήθηκαν από προϋπάρχοντα πανεπιστήμια. Κατά
συνέπεια η κύρια επίπτωση που επιφέρουν οι ν. 4521/2018, ν. 4559/2018, ν.4589/2019 και ν.
4610/2019 είναι η μετατροπή των τμημάτων των πρώην Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα σε
πανεπιστημιακά τμήματα, χωρίς καμία απολύτως πρόβλεψη για τους αποφοίτους παλαιοτέρων
ετών.
Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές των πρώην ΑΕΙ Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) κατά την μετονομασία των ιδρυμάτων
τους σε "Πανεπιστήμια" και την αντίστοιχη αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών που
ακολούθησε, κλήθηκαν να δώσουν, κατά μέσο όρο, μόνο τρία με πέντε μαθήματα επιπλέον.
Εξαίρεση αποτελούν οι σχολές των μηχανικών οπού προστέθηκε ένα επιπλέον έτος
τοποθετώντας τον νέο τίτλο σπουδών στο επιπέδο εφτά (7) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού
Πλαισίου Προσόντων.
Για ποιον λόγο λοιπόν εξαιρούνται από την εν λόγω διαδικασία τόσο οι απόφοιτοι των ΑΕΙ Τ.Τ.
όσο και οι εγγεγραμμένοι ν+2 φοιτητές παλαιοτέρων ετών την στιγμή μάλιστα που κατά το
παρελθόν έχουν θεσμοθετηθεί διαδικασίες εξομοίωσης/αντιστοίχισης ακόμα και για ανώτερες
σχολές των 2 ή 3 ετών, άλλου τελείως χαρακτήρα, προσανατολισμού και επιπέδου, όπως στις
περιπτώσεις των Εθνικών Ακαδημιών Σωματικής Αγωγής και των Παιδαγωγικών Ακαδημιών;
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, κατατίθεται το πόρισμα της γνωμοδοτικής επιτροπής του
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Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε μορφή πρότασης νομοθετικής ρύθμισης καθώς και
σημείωμα με τους λόγους αναγκαιότητας επίλυσης του ζητήματος και αξιώνεται η άμεση
κύρωση διατάξεων που να κατοχυρώνουν την αντιστοίχιση/εξομοίωση των πτυχίων των
πρώην Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα με τα αντίστοιχα πτυχία των νέων ακαδημαϊκών δομών,
όπως αυτές προέκυψαν μετά την κύρωση των νόμων 4521/2018, 4559/2018, 4589/2019 και
4610/2019.
Παρακαλώ όπως εξετάσετε, στηρίξετε και προωθήσετε το δίκαιο αίτημα μας για την ταχύτερη
δυνατή διευθέτηση του ζητήματος.
ΠΟΣΟ ΚΟΣΜΟ ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΥΣ;
Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και του Ι.Ο.Β.Ε., ο συνολικός αριθμός των αποφοίτων των
πρώην Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι.), από ιδρύσεώς τους έως και σήμερα, εκτιμάται άνω
των 400.000.
ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ; ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ;
Στο παρελθόν, σε όλες τις ανάλογες περιπτώσεις μετεξέλιξης ή πανεπιστημιοποίησης
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων θεσμοθετήθηκε διαδικασία αντιστοίχισης ή εξομοίωσης των παλαιών
πτυχίων με τα νέα πανεπιστημιακά, όπως η περίπτωση της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και
Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), της Παντείου Σχολής Πολιτικών Επιστημών, των Εθνικών
Ακαδημιών Σωματικής Αγωγής (Ε.Α.Σ.Α.), των διετών Παιδαγωγικών Ακαδημιών, του
Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κτλ..Η απουσία διαδικασιών αντιστοίχισης ή εξομοίωσης των
πτυχίων των Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα με τα πτυχία των νέων ακαδημαϊκών δομών, αποτελεί
κατάφορη αδικία για εκατοντάδες χιλιάδες απόφοιτους, πόσο μάλλον όταν βάσει:
α) του Συντάγματος (άρθρο 16 παρ. 5),
β) των νόμων 2916/2001, 3549/2007, 4001/2011 και 4485/2017,
γ) της Συνθήκης της Bologna,
δ) των διεθνών ακαδημαϊκών προτύπων, κατηγοριοποιήσεων και ορισμών (UNESCO ISCED
2011),
ε) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου προσόντων,
στ) των επίσημων εθνικών δηλώσεων των Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
ως ιδρύματα με προγράμματα σπουδών ακαδημαϊκού προσανατολισμού και απολύτως
ισότιμων των πανεπιστημιακών,
ζ) των θετικών (Positive Evaluation) ή άριστων (Worthy of Merit) εξωτερικών αξιολογήσεων της
ΑΔΙΠ,
η) των γνωμοδοτήσεων του ΝΣΚ 297/2005, 68/2012, 105/2021,
τα εν λόγω Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα θεωρούνται υψηλού επιπέδου και απολύτως
ισότιμα των Πανεπιστημίων.
Η διαδικασία αντιστοίχισης ή εξομοίωσης δεν θα επιφέρει ιδιαίτερο δημοσιονομικό κόστος, διότι
θα αφορά μόνο εκείνους οι οποίοι θα ακολουθήσουν τις διαδικασίες αντιστοίχισης ή
εξομοίωσης, ως εκ τούτου δεν τίθεται ζήτημα αναδρομικότητας σε όποια μισθολογική ή άλλη
αξίωση. Η μη θεσμοθέτηση διαδικασιών αντιστοίχισης ή εξομοίωσης προκαλεί επιπλέον
προβλήματα στο κύρος των πτυχίων διότι μας καθιστά απόφοιτους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
που δεν υπάρχουν πια.Δεν νοείται μετεξέλιξη/αλλαγή ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με
αποκλίνοντα τρόπο από τις ευρωπαϊκές συμφωνίες και πρακτικές. Υπενθυμίζεται πως όλα τα
Α.Ε.Ι. της Ε.Ε. που ανήκουν στο 6ο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων είναι, ως
προς όλες τις συνέπειες, ισότιμα μεταξύ τους και οτι σε κάθε αλλαγή του status ενός
Ευρωπαϊκού Α.Ε.Ι. θεσμοθετείται επιπλέον και διαδικασία αντιστοίχισης/εξομοίωσης των
πτυχίων.Στους εγγεγραμμένους φοιτητές που προέρχονται από Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα και
δεν είχαν συμπληρώσει το "ν+2" έτος σπουδών κατά την κύρωση των νόμων 4521/2018,
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4559/2018, 4589/2019 και 4610/2019, εφόσον το επιλέξουν, δίνεται η δυνατότητα απόκτησης
του νέου τίτλου σπουδών, στις πλείστες των περιπτώσεων με την παρακολούθηση ορισμένων
επιπλέον μαθημάτων. Γιατί από την εν λόγω διαδικασία να εξαιρούνται τόσο οι εγγεγραμμένοι
φοιτητές που έχουν περάσει το  "ν+2"  έτος σπουδών όσο και οι απόφοιτοι παλαιότερων ετών;
Καθίσταται σαφές ότι πρόκειται για αντισυνταγματική διάκριση ανάμεσα σε πολίτες ίσων
προσόντων που εισήχθησαν στα ίδια τμήματα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και παρακολούθησαν
ή παρακολουθούν ακριβώς τα ίδια ή απολύτως αντίστοιχα προγράμματα σπουδών.Καθίσταται
σαφές ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως νομικό, ακαδημαϊκό ή άλλο αντεπιχείρημα κατά της
θέσπισης διαδικασιών αντιστοίχιση/εξομοίωσης των πτυχίων των Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα
με τα αντίστοιχα πτυχία των νέων ακαδημαϊκών δομών. Πρόκειται για θεσμοθέτηση
διαδικασίων αντιστοίχισης/εξομοίωσης τίτλων σπουδών και ως εκ τούτου δεν θίγονται ούτε
χρήζουν αλλαγής ο υπαλληλικός κώδικας, το π.δ. που αφορά στο προσοντολόγιο ή τα όποια
εκδεδομένα επαγγελματικά δικαιώματα. Αποτελεί αίτημα 40 και πλέον φορέων, 400 χιλιάδων
αποφοίτων και όλων των κομμάτων της Βουλής.
ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ;
Δεν πρόκειται να υπάρξει αντίδραση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καθώς έχουν
κατατεθεί ήδη επερωτήσεις και αναφορές από όλους τους πολιτικούς φορείς εντός του
κοινοβουλίου (ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ, ΜΕΡΑ25, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ).Λόγω του ότι πρόκειται για
μια ολιστική πρόταση με νομικό και ακαδημαϊκό έρεισμα που προβλέπει διαδικασίες και
προϋποθέσεις για όλες τις κατηγορίες των αποφοίτων, δεν θίγονται συμφέροντα τρίτων
(επαγγελματικά, συντεχνιακά κλπ.).
Σας αποστέλλουμε σχέδιο διάταξης που αφορά την ακαδημαϊκή αντιστοίχιση
εξομοίωση-ισοτίμηση των πτυχίων ΤΕΙ Αθηνών και Πειραιά με τα πτυχία του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής, προκειμένου να συμπεριληφθεί σε επόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείο σας,
δεδομένου ότι είναι ένα ζήτημα που εκκρεμεί και χρήζει άμεσης διευθέτησης. Εναλλακτικά θα
μπορούσε η διάταξη να αφορά τους πτυχιούχους όλων των πρώην ΤΕΙ παρέχοντας
νομοθετική εξουσιοδότηση ρύθμισης των κατωτέρω με Υπουργική απόφαση για κάθε ίδρυμα
χωριστά, ύστερα από πρόταση της οικείας Συγκλήτου.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Άρθρο …
Αντιστοίχιση πτυχίων των πρώην ΤΕΙ Αθηνών και Πειραιά με πτυχία του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής
Με το προτεινόμενο άρθρο ικανοποιείται ένα δίκαιο και λογικό αίτημα των αποφοίτων των
πρώην ΤΕΙ Αθηνών και Πειραιά για την ακαδημαϊκή εξομοίωση-ισοτίμηση των πτυχίων τους με
τα πτυχία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Το ζήτημα αυτό εκκρεμεί και πρέπει να
ρυθμιστεί, κυρίως λόγω της καθολικής εξαφάνισης των ΤΕΙ από τον ακαδημαϊκό χάρτη της
χώρας. Η προτεινόμενη διάταξη εισάγει ένα δίκαιο σύστημα αντιστοίχισης εφαρμόζοντας, κατά
πάσα περίπτωση και όπου κάθε φορά απαιτείται, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς
Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) ως εργαλείο αποτύπωσης των υποχρεώσεων που αφορούν σε
παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μαθημάτων, όπου αυτό απαιτείται, ή/ και την ανάθεση
συγγραφής διπλωματικής εργασίας και βεβαίως επιτυχούς εξέτασης, ενώ παράλληλα μπορεί
να λαμβάνεται υπόψη η κατοχή συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή/και συναφούς
Διδακτορικού Διπλώματος, εφόσον είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του εκάστοτε
Τμήματος. Οι προϋποθέσεις διαφοροποιούνται ανάλογα με τα έτη σπουδών που απαιτούνταν
για την λήψη πτυχίου, ήτοι άλλες προϋποθέσεις ισοτίμησης τίθενται για τα τετραετή
προγράμματα σπουδών ανεξαρτήτως αν τα πτυχία χορηγήθηκαν πριν ή μετά τον ν.2916/2001
και άλλες για τα προγράμματα σπουδών διάρκειας τρεισήμισι ετών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Άρθρο …
Αντιστοίχιση πτυχίων των πρώην ΤΕΙ Αθηνών και Πειραιά με πτυχία του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής
1. Με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, που εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται
στην ιστοσελίδα του Τμήματος, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις
αντιστοίχισης και ισοτίμησης των τίτλων σπουδών των αποφοίτων των πρώην ΤΕΙ Αθήνας και
Πειραιά με τους απονεμόμενους από το οικείο Τμήμα του Πανεπιστημίου τίτλους σπουδών,
σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στην παρ. 2. Ορίζονται όμοιοι όροι και προϋποθέσεις για
τους αποφοίτους που παρακολούθησαν όμοιο πρόγραμμα σπουδών.
2. Συγκεκριμένα, με την απόφαση της παρ. 1 καθορίζονται: α) για τους πτυχιούχους
προγράμματος προπτυχιακών σπουδών τετραετούς φοίτησης των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά είτε
η απευθείας αντιστοίχιση και ισοτίμηση είτε η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε ικανό
αριθμό μαθημάτων του τρέχοντος προγράμματος σπουδών, τα οποία ορίζονται στην απόφαση
και αντιστοιχούν σε (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) το μέγιστο. Κατ’ εξαίρεση, για τους
πτυχιούχους μηχανικούς ΤΕ απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση ικανού αριθμού
μαθημάτων του τρέχοντος προγράμματος σπουδών και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας,
τα οποία αντιστοιχούν, συνολικά, σε εξήντα (60) τουλάχιστον έως και ενενήντα (90) πιστωτικές
μονάδες (ECTS) το μέγιστο.
β) για τους πτυχιούχους προγράμματος προπτυχιακών σπουδών των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά
διάρκειας φοίτησης τρεισήμισι ετών, η Συνέλευση Τμήματος αποφασίζει την παρακολούθηση
και επιτυχή εξέταση σε ικανό αριθμό μαθημάτων του τρέχοντος προγράμματος σπουδών, τα
οποία μπορούν αντιστοιχούν σε (30) τουλάχιστον έως και εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες
(ECTS) το μέγιστο. Κατ’ εξαίρεση, για τους πτυχιούχους μηχανικούς ΤΕ απαιτείται η
παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε ικανό αριθμό μαθημάτων του τρέχοντος
προγράμματος σπουδών, τα οποία ορίζονται στην απόφαση, και η εκπόνηση διπλωματικής
εργασίας, τα οποία αντιστοιχούν, συνολικά, σε ενενήντα (90) τουλάχιστον έως και εκατόν είκοσι
(120) πιστωτικές μονάδες (ECTS) το μέγιστο.
3. Ο κάτοχος του πτυχίου ΤΕΙ καταθέτει σχετική αίτηση στο αντίστοιχο, σύμφωνα με την παρ.
5, Τμήμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Σε περίπτωση που απόφοιτος της περίπτ. α΄ της παρ. 2 κατέχει τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών
ή/και διδακτορικό δίπλωμα, τα οποία συνυποβάλλει με την αίτηση, και κριθούν αυτά συναφή με
το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος από την οικεία Συνέλευση, η Συνέλευση εισηγείται στη
Σύγκλητο την απαλλαγή του από μέρος ή και το σύνολο των μαθημάτων ή/και από την
εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Για τους πτυχιούχους μηχανικούς ΤΕ ο τίτλος
μεταπτυχιακών σπουδών πρέπει να αντιστοιχεί σε ενενήντα (90) τουλάχιστον πιστωτικές
μονάδες (ECTS) και να περιλαμβάνει την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
Σε περίπτωση που απόφοιτος της περίπτ. β΄ της παρ. 2 κατέχει τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών
ή/και διδακτορικό δίπλωμα, τα οποία συνυποβάλλει με την αίτηση, και κριθούν αυτά συναφή με
το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος από την οικεία Συνέλευση, η Συνέλευση εισηγείται στη
Σύγκλητο την απαλλαγή του από μέρος ή και το σύνολο των μαθημάτων ή/και από την
εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Για τους πτυχιούχους μηχανικούς ΤΕ ο τίτλος
μεταπτυχιακών σπουδών πρέπει να αντιστοιχεί σε ενενήντα (90) τουλάχιστον πιστωτικές
μονάδες (ECTS) και να περιλαμβάνει εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
4. Με πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ύστερα από απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος που βεβαιώνει την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 2 και την
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επιτυχή εξέταση στα προβλεπόμενα μαθήματα/ διπλωματική εργασία, εφόσον απαιτούνται, ή
ύστερα από απόφαση Συγκλήτου περί ολικής απαλλαγής σύμφωνα με την παρ. 3,
αναγνωρίζεται το πτυχίο ΤΕΙ ως ισότιμο και αντίστοιχο με το πτυχίο του οικείου Τμήματος του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
5. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου: α. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών ΤΕ ή Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Πειραιά, Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ ή
Ηλεκτρονικών του ΤΕΙ Πειραιά, Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ ή Ηλεκτρονικών του ΤΕΙ Αθήνας,
Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ/ Κατεύθυνση Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου ή
Ενεργειακής Τεχνικής/Κατεύθυνση Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ
Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του
Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
β. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ ή Μηχανολογίας του ΤΕΙ Πειραιά
και οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ/Κατεύθυνση
Ενεργειακού Μηχανολόγου ή Ενεργειακής Τεχνολογίας/Κατεύθυνση Ενεργειακού
Μηχανολόγου ή Ενεργειακής Τεχνικής/ Κατεύθυνση Ενεργειακού Μηχανολόγου ή
Μηχανολογίας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
γ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ ή Τεχνολογίας Ιατρικών
Οργάνων του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το
πτυχίο του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
δ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ ή Αυτοματισμού του ΤΕΙ Πειραιά
και οι απόφοιτοι του Τμήματος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών ΤΕ ή κλωστοϋφαντουργίας
του ΤΕΙ Πειραιά μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του
Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής,
ε. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ ή Ναυπηγών του ΤΕΙ Αθήνας
μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος
Ναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
στ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ή Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας
και οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. ή
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του ΤΕΙ Πειραιά μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση
και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και
Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
ζ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ ή Πολιτικών Δομικών Έργων του ΤΕΙ
Πειραιά και οι απόφοιτοι του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας και
Γεωπληροφορικής ΤΕ/ Εισαγωγική Κατεύθυνση Πολιτικού Μηχανικού ή Πολιτικών Έργων
Υποδομής του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το
πτυχίο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
η. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή
Βιβλιοθηκονομίας  του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του
πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων
Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
θ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης του ΤΕΙ Αθήνας και οι απόφοιτοι του
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πειραιά μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και
ισοτίμηση του πτυχίου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής,
ι. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων/Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκηση
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Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας και οι απόφοιτοι του Τμήματος Διοίκησης
Μονάδων Υγείας του ΤΕΙ Πειραιά μπορού να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου
με το πτυχίο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων/Κατεύθυνση Διοίκησης Μονάδων Υγείας
και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
ια. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής του ΤΕΙ
Πειραιά μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του
Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
ιβ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων
Φιλοξενίας του ΤΕΙ Πειραιά και οι απόφοιτοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και
Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση
του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής,
ιγ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν
αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην
Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
ιδ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕI Αθήνας μπορούν να ζητήσουν
αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
ιε. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν
αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην
Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
ιστ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν
αντιστοίχιση και ιοοτίμιση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Βιοϊατρικών
ιζ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν
αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τρήματος Βιοϊατρικών Επιστημών/
Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
ιη. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν
αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Βιοϊατρικών
Επιστημών/Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
ιθ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να
ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Βιοϊατρικών
Επιστημών/Κατεύθυνση Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
κ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Αισθητικής & Κοσμητολογίας του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να
ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Βιοϊατρικών
Επιστημών/Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
κα. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μαιευτικής του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση
και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής,
κβ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν
αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Νοσηλευτικής του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
κγ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν
αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος φυσικοθεραπείας του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
κδ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Εργοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν
αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Εργοθεραπείας του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
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κε. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΤΕΙ Αθήνας
μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος
Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
κστ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Διακοσμητικής ή Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και
Σχεδιασμού Αντικειμένων του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση
του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής,
κζ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Φωτογραφίας ή Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών ή
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και
ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικων
Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,  
κη. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών ή Γραφιστικής του ΤΕΙ Αθήνας
μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος
Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
κθ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν
να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Επιστημών
Ποτών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
λ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν
αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας
Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
λα. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας ή Δημόσιας Υγείας και
Κοινοτικής Υγείας/Εισαγωγική Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να
ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Δημόσιας και
Κοινοτικής Υγείας/Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
λβ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής ή Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής
Υγείας/Εισαγωγική Κατεύθυνση Δημόσιας Υγείας του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν
αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής
Υγείας/Κατεύθυνση Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
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Δεκτές έγιναν οι προτάσεις του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών για την
Ανακουφιστική Φροντίδα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2022, 09:54
Την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022 ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το Νομοσχέδιο για το
“Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας – Ρυθμίσεις για την
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας
και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις“,  καλύπτοντας το θεσμικό κενό που υπήρχε στην
ανακουφιστική φροντίδα, όπου μεγάλη σημασία έχει η παρουσία των φυσικοθεραπευτών.
Τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2022, κατά την ακρόαση φορέων στην Επιτροπή Κοινωνικών
Υποθέσεων της Βουλής, ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ.
Πέτρος Λυμπερίδης, ανέπτυξε τις προτάσεις του Π.Σ.Φ. για το Νομοσχέδιο –
https://youtu.be/eaQT52rNhMM .
Την ημέρα της ψήφισης και κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια, κατατέθηκε
τροπολογία από το Υπουργείο Υγείας, όπου περιέχονταν ρυθμίσεις για τη δυνατότητα
συστέγασης φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η οποία επέτρεπε τη συστέγαση
εργαστηρίων φυσικοθεραπείας με τους άλλους φορείς Π.Φ.Υ.
Η συγκεκριμένη ρύθμιση έρχεται σε αντίθεση με τη διαχρονική πολιτική του Π.Σ.Φ., που
αποτυπώνεται στις σχετικές αποφάσεις του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου – Κ.Δ.Σ. και των
Γενικών Συνελεύσεων του Π.Σ.Φ.
Υπήρξε άμεση αντίδραση και επικοινωνία με τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος, αντιλαμβανόμενος
τις ενστάσεις του Π.Σ.Φ., τροποποίησε το σχετικό άρθρο 6 της τροπολογίας. 
Έτσι το άρθρο 82 εξαιρεί τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας από τη συστέγαση με τους άλλους
φορείς ΠΦΥ, ενώ ταυτόχρονα απαγορεύεται η συστέγαση όλων των ιδιωτικών φορέων
παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με ιδιωτικούς φορείς οικονομικών
δραστηριοτήτων που δεν σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας
υγείας.
Επίσης, ο Υπουργός Υγείας αποδέχτηκε την παρουσία φυσικοθεραπευτή στην ελάχιστη
σύνθεση της διεπιστημονικής ομάδας (άρθρο 3), η οποία θα απαρτίζεται από: γιατρό,
νοσηλευτή/τρια, κοινωνικό/ή λειτουργό, ψυχολόγο, φυσιοθεραπευτή/τρια. Αν υπολογιστεί ότι
στο άμεσο μέλλον θα λειτουργήσουν 300 ομάδες για την παροχή ανακουφιστικής φροντίδας σε
ασθενείς που έχουν ανάγκη, όπως και ειδικές μονάδες ανακουφιστικής φροντίδας, τότε γίνεται
αντιληπτό το μέγεθος της επιτυχίας του Π.Σ.Φ.
Παράλληλα, στο Νομοσχέδιο και συγκεκριμένα στο άρθρο 66, υπάρχουν ρυθμίσεις για τη
στελέχωση των ΚΟΜΥ, όπου επίσης προβλέπεται η παρουσία φυσικοθεραπευτή.
Στο άρθρο 51, προβλέπεται η συνέχιση της ισχύος των ρυθμίσεων λόγω covid-19 (έκδοση
άυλων γνωματεύσεων για τις ειδικές περιπτώσεις του αρ. 39 του ΕΚΠΥ, μη θεώρηση των
γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας έως τις 31/3/2022, για τη θεώρηση από ελεγκτή, ο Π.Σ.Φ έχει
ζητήσει κατάργηση).
Τέλος, στο άρθρο 61, δίνεται η δυνατότητα διορισμού σε οποιοδήποτε νοσοκομείο ή Κέντρο
Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας επαγγελματιών υγείας που είναι άτομα με αναπηρία ή
χρόνιες παθήσεις. Μεταξύ των επαγγελματιών υγείας συμπεριλαμβάνεται και ο
Φυσικοθεραπευτής, αν πάσχει από  πάθηση που προβλέπεται στο άρθρο 61.
Το Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. ευχαριστεί τον Υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη και τον Πρόεδρο της
Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και εισηγητή του Νομοσχεδίου Βασίλη
Οικονόμου, για τη στήριξη των θέσεων του Π.Σ.Φ. και την αποδοχή των προτάσεων στην
επίμαχη τροπολογία.
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Ευχαριστεί επίσης τον Αντιπρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, τον Βουλευτή Σερρών
Θεόφιλο Λεονταρίδη και τέλος ευχαριστεί όλα τα Κόμματα και όλους τους Βουλευτές που
υποστήριξαν τις θέσεις του Π.Σ.Φ. και συνέδραμαν για την ενσωμάτωσή τους στο Νομοσχέδιο.
Το διαβάσαμε εδώ
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Δεκτές οι προτάσεις των Φυσικοθεραπευτών στον νέο νόμο για την Ανακουφιστική
Φροντίδα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
από healthstories
Νομοθετήθηκε η υποχρεωτική παρουσία φυσικοθεραπευτών στις 300 και πλέον
διεπιστημονικές ομάδες που θα συγκροτηθούν στο πλαίσιο του νόμου για την  ανακουφιστική
φροντίδα και οι οποίες θα αναλάβουν την κατά τόπους οργάνωση των υπηρεσιών προς
ασθενείς που έχουν ανάγκη παρηγορητικής και ανακουφιστικής φροντίδας. Επίσης, με τον
νόμο για το “Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας – Ρυθμίσεις για την
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας
και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις”,
εξαιρέθηκαν τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας από τη συστέγαση φορέων Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας και τη συστέγαση με ιδιωτικούς φορείς οικονομικών δραστηριοτήτων. Πριν
την ψήφιση του νόμου ο Πρόεδρος του κ. , ανέπτυξε τις προτάσεις του Π.Σ.Φ. για το
Νομοσχέδιο στη Βουλή, οι οποίες τελικά συμπεριελήφθησαν στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε.
Παράλληλα, στον νόμο και συγκεκριμένα στο άρθρο 66, υπάρχουν ρυθμίσεις για τη στελέχωση
των ΚΟΜΥ, όπου επίσης προβλέπεται η παρουσία φυσικοθεραπευτή.
Στο άρθρο 51, προβλέπεται η συνέχιση της ισχύος των ρυθμίσεων λόγω covid-19 (έκδοση
άυλων γνωματεύσεων για τις ειδικές περιπτώσεις του αρ. 39 του ΕΚΠΥ, μη θεώρηση των
γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας έως τις 31/3/2023). Τέλος, στο άρθρο 61, δίνεται η
δυνατότητα διορισμού σε οποιοδήποτε νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας του Εθνικού Συστήματος
Υγείας επαγγελματιών υγείας που είναι άτομα με αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις. Μεταξύ των
επαγγελματιών υγείας συμπεριλαμβάνεται και ο Φυσικοθεραπευτής, αν πάσχει από χρόνια
πάθηση.
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Δεκτές έγιναν οι προτάσεις του Π.Σ.Φ για την Ανακουφιστική Φροντίδα από τον Θάνο
Πλεύρη
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι προτάσεις του για την ανακουφιστική φροντίδα
έγιναν δεκτές από τον Υπουργό Υγείας, Θάνο Πλεύρη, σε σχετικό Νομοσχέδιο που ψηφίστηκε
στην Ολομέλεια της Βουλής, εξέφρασε μέσω ανακοίνωσής του ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022 ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το Νομοσχέδιο για
το “Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας – Ρυθμίσεις για την
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας
και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις“, καλύπτοντας το θεσμικό κενό που υπήρχε στην
ανακουφιστική φροντίδα, όπου μεγάλη σημασία έχει η παρουσία των φυσικοθεραπευτών.
Τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2022, κατά την ακρόαση φορέων στην Επιτροπή Κοινωνικών
Υποθέσεων της Βουλής, ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ.
Πέτρος Λυμπερίδης, ανέπτυξε τις προτάσεις του Π.Σ.Φ. για το Νομοσχέδιο –
https://youtu.be/eaQT52rNhMM .
Την ημέρα της ψήφισης και κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια, κατατέθηκε
τροπολογία από το Υπουργείο Υγείας, όπου περιέχονταν ρυθμίσεις για τη δυνατότητα
συστέγασης φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η οποία επέτρεπε τη συστέγαση
εργαστηρίων φυσικοθεραπείας με τους άλλους φορείς Π.Φ.Υ.
Η συγκεκριμένη ρύθμιση έρχεται σε αντίθεση με τη διαχρονική πολιτική του Π.Σ.Φ., που
αποτυπώνεται στις σχετικές αποφάσεις του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου – Κ.Δ.Σ. και των
Γενικών Συνελεύσεων του Π.Σ.Φ.
Υπήρξε άμεση αντίδραση και επικοινωνία με τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος, αντιλαμβανόμενος
τις ενστάσεις του Π.Σ.Φ., τροποποίησε το σχετικό άρθρο 6 της τροπολογίας.
Έτσι το άρθρο 82 εξαιρεί τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας από τη συστέγαση με τους άλλους
φορείς ΠΦΥ, ενώ ταυτόχρονα απαγορεύεται η συστέγαση όλων των ιδιωτικών φορέων
παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με ιδιωτικούς φορείς οικονομικών
δραστηριοτήτων που δεν σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας
υγείας.
Επίσης, ο Υπουργός Υγείας αποδέχτηκε την παρουσία φυσικοθεραπευτή στην ελάχιστη
σύνθεση της διεπιστημονικής ομάδας (άρθρο 3), η οποία θα απαρτίζεται από: γιατρό,
νοσηλευτή/τρια, κοινωνικό/ή λειτουργό, ψυχολόγο, φυσιοθεραπευτή/τρια. Αν υπολογιστεί ότι
στο άμεσο μέλλον θα λειτουργήσουν 300 ομάδες για την παροχή ανακουφιστικής φροντίδας σε
ασθενείς που έχουν ανάγκη, όπως και ειδικές μονάδες ανακουφιστικής φροντίδας, τότε γίνεται
αντιληπτό το μέγεθος της επιτυχίας του Π.Σ.Φ.
Παράλληλα, στο Νομοσχέδιο και συγκεκριμένα στο άρθρο 66, υπάρχουν ρυθμίσεις για τη
στελέχωση των ΚΟΜΥ, όπου επίσης προβλέπεται η παρουσία φυσικοθεραπευτή.
Στο άρθρο 51, προβλέπεται η συνέχιση της ισχύος των ρυθμίσεων λόγω covid-19 (έκδοση
άυλων γνωματεύσεων για τις ειδικές περιπτώσεις του αρ. 39 του ΕΚΠΥ, μη θεώρηση των
γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας έως τις 31/3/2022, για τη θεώρηση από ελεγκτή, ο Π.Σ.Φ έχει
ζητήσει κατάργηση).
Τέλος, στο άρθρο 61, δίνεται η δυνατότητα διορισμού σε οποιοδήποτε νοσοκομείο ή Κέντρο
Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας επαγγελματιών υγείας που είναι άτομα με αναπηρία ή
χρόνιες παθήσεις. Μεταξύ των επαγγελματιών υγείας συμπεριλαμβάνεται και ο
Φυσικοθεραπευτής, αν πάσχει από πάθηση που προβλέπεται στο άρθρο 61.
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Το Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. ευχαριστεί τον Υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη και τον Πρόεδρο της
Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και εισηγητή του Νομοσχεδίου Βασίλη
Οικονόμου, για τη στήριξη των θέσεων του Π.Σ.Φ. και την αποδοχή των προτάσεων στην
επίμαχη τροπολογία.
Ευχαριστεί επίσης τον Αντιπρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, τον Βουλευτή Σερρών
Θεόφιλο Λεονταρίδη και τέλος ευχαριστεί όλα τα Κόμματα και όλους τους Βουλευτές που
υποστήριξαν τις θέσεις του Π.Σ.Φ. και συνέδραμαν για την ενσωμάτωσή τους στο
Νομοσχέδιο».
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Δεκτές έγιναν οι προτάσεις του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών για την
Ανακουφιστική Φροντίδα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Δεκτές έγιναν οι προτάσεις του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών για την
Ανακουφιστική Φροντίδα
Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2022, 09:54
Την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022 ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το Νομοσχέδιο για το
“Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας – Ρυθμίσεις για την
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας
και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις“,  καλύπτοντας το θεσμικό κενό που υπήρχε στην
ανακουφιστική φροντίδα, όπου μεγάλη σημασία έχει η παρουσία των φυσικοθεραπευτών.
Τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2022, κατά την ακρόαση φορέων στην Επιτροπή Κοινωνικών
Υποθέσεων της Βουλής, ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ.
Πέτρος Λυμπερίδης, ανέπτυξε τις προτάσεις του Π.Σ.Φ. για το Νομοσχέδιο –
https://youtu.be/eaQT52rNhMM .
Την ημέρα της ψήφισης και κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια, κατατέθηκε
τροπολογία από το Υπουργείο Υγείας, όπου περιέχονταν ρυθμίσεις για τη δυνατότητα
συστέγασης φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η οποία επέτρεπε τη συστέγαση
εργαστηρίων φυσικοθεραπείας με τους άλλους φορείς Π.Φ.Υ.
Η συγκεκριμένη ρύθμιση έρχεται σε αντίθεση με τη διαχρονική πολιτική του Π.Σ.Φ., που
αποτυπώνεται στις σχετικές αποφάσεις του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου – Κ.Δ.Σ. και των
Γενικών Συνελεύσεων του Π.Σ.Φ.
Υπήρξε άμεση αντίδραση και επικοινωνία με τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος, αντιλαμβανόμενος
τις ενστάσεις του Π.Σ.Φ., τροποποίησε το σχετικό άρθρο 6 της τροπολογίας. 
Έτσι το άρθρο 82 εξαιρεί τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας από τη συστέγαση με τους άλλους
φορείς ΠΦΥ, ενώ ταυτόχρονα απαγορεύεται η συστέγαση όλων των ιδιωτικών φορέων
παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με ιδιωτικούς φορείς οικονομικών
δραστηριοτήτων που δεν σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας
υγείας.
Επίσης, ο Υπουργός Υγείας αποδέχτηκε την παρουσία φυσικοθεραπευτή στην ελάχιστη
σύνθεση της διεπιστημονικής ομάδας (άρθρο 3), η οποία θα απαρτίζεται από: γιατρό,
νοσηλευτή/τρια, κοινωνικό/ή λειτουργό, ψυχολόγο, φυσιοθεραπευτή/τρια. Αν υπολογιστεί ότι
στο άμεσο μέλλον θα λειτουργήσουν 300 ομάδες για την παροχή ανακουφιστικής φροντίδας σε
ασθενείς που έχουν ανάγκη, όπως και ειδικές μονάδες ανακουφιστικής φροντίδας, τότε γίνεται
αντιληπτό το μέγεθος της επιτυχίας του Π.Σ.Φ.
Παράλληλα, στο Νομοσχέδιο και συγκεκριμένα στο άρθρο 66, υπάρχουν ρυθμίσεις για τη
στελέχωση των ΚΟΜΥ, όπου επίσης προβλέπεται η παρουσία φυσικοθεραπευτή.
Στο άρθρο 51, προβλέπεται η συνέχιση της ισχύος των ρυθμίσεων λόγω covid-19 (έκδοση
άυλων γνωματεύσεων για τις ειδικές περιπτώσεις του αρ. 39 του ΕΚΠΥ, μη θεώρηση των
γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας έως τις 31/3/2022, για τη θεώρηση από ελεγκτή, ο Π.Σ.Φ έχει
ζητήσει κατάργηση).
Τέλος, στο άρθρο 61, δίνεται η δυνατότητα διορισμού σε οποιοδήποτε νοσοκομείο ή Κέντρο
Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας επαγγελματιών υγείας που είναι άτομα με αναπηρία ή
χρόνιες παθήσεις. Μεταξύ των επαγγελματιών υγείας συμπεριλαμβάνεται και ο
Φυσικοθεραπευτής, αν πάσχει από  πάθηση που προβλέπεται στο άρθρο 61.
Το Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. ευχαριστεί τον Υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη και τον Πρόεδρο της
Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και εισηγητή του Νομοσχεδίου Βασίλη
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Οικονόμου, για τη στήριξη των θέσεων του Π.Σ.Φ. και την αποδοχή των προτάσεων στην
επίμαχη τροπολογία.
Ευχαριστεί επίσης τον Αντιπρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, τον Βουλευτή Σερρών
Θεόφιλο Λεονταρίδη και τέλος ευχαριστεί όλα τα Κόμματα και όλους τους Βουλευτές που
υποστήριξαν τις θέσεις του Π.Σ.Φ. και συνέδραμαν για την ενσωμάτωσή τους στο Νομοσχέδιο.
Ρεπορτάζ -Πηγή: Σύνδεσμος
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Δεκτές έγιναν οι προτάσεις του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών για την
Ανακουφιστική Φροντίδα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022 ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το Νομοσχέδιο για το
"Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας – Ρυθμίσεις για την
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας
και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις",  καλύπτοντας το θεσμικό κενό που υπήρχε στην
ανακουφιστική φροντίδα, όπου μεγάλη σημασία έχει η παρουσία των φυσικοθεραπευτών.
Τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2022, κατά την ακρόαση φορέων στην Επιτροπή Κοινωνικών
Υποθέσεων της Βουλής, ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ.
Πέτρος Λυμπερίδης, ανέπτυξε τις προτάσεις του Π.Σ.Φ. για το Νομοσχέδιο – .
Την ημέρα της ψήφισης και κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια, κατατέθηκε
τροπολογία από το Υπουργείο Υγείας, όπου περιέχονταν ρυθμίσεις για τη δυνατότητα
συστέγασης φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η οποία επέτρεπε τη συστέγαση
εργαστηρίων φυσικοθεραπείας με τους άλλους φορείς Π.Φ.Υ.
Η συγκεκριμένη ρύθμιση έρχεται σε αντίθεση με τη διαχρονική πολιτική του Π.Σ.Φ., που
αποτυπώνεται στις σχετικές αποφάσεις του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου – Κ.Δ.Σ. και των
Γενικών Συνελεύσεων του Π.Σ.Φ.
Υπήρξε άμεση αντίδραση και επικοινωνία με τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος, αντιλαμβανόμενος
τις ενστάσεις του Π.Σ.Φ., τροποποίησε το σχετικό άρθρο 6 της τροπολογίας. 
Έτσι το άρθρο 82 εξαιρεί τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας από τη συστέγαση με τους άλλους
φορείς ΠΦΥ, ενώ ταυτόχρονα απαγορεύεται η συστέγαση όλων των ιδιωτικών φορέων
παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με ιδιωτικούς φορείς οικονομικών
δραστηριοτήτων που δεν σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας
υγείας.
Επίσης, ο Υπουργός Υγείας αποδέχτηκε την παρουσία φυσικοθεραπευτή στην ελάχιστη
σύνθεση της διεπιστημονικής ομάδας (άρθρο 3), η οποία θα απαρτίζεται από: γιατρό,
νοσηλευτή/τρια, κοινωνικό/ή λειτουργό, ψυχολόγο, φυσιοθεραπευτή/τρια. Αν υπολογιστεί ότι
στο άμεσο μέλλον θα λειτουργήσουν 300 ομάδες για την παροχή ανακουφιστικής φροντίδας σε
ασθενείς που έχουν ανάγκη, όπως και ειδικές μονάδες ανακουφιστικής φροντίδας, τότε γίνεται
αντιληπτό το μέγεθος της επιτυχίας του Π.Σ.Φ.
Παράλληλα, στο Νομοσχέδιο και συγκεκριμένα στο άρθρο 66, υπάρχουν ρυθμίσεις για τη
στελέχωση των ΚΟΜΥ, όπου επίσης προβλέπεται η παρουσία φυσικοθεραπευτή.
Στο άρθρο 51, προβλέπεται η συνέχιση της ισχύος των ρυθμίσεων λόγω covid-19 (έκδοση
άυλων γνωματεύσεων για τις ειδικές περιπτώσεις του αρ. 39 του ΕΚΠΥ, μη θεώρηση των
γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας έως τις 31/3/2022, για τη θεώρηση από ελεγκτή, ο Π.Σ.Φ έχει
ζητήσει κατάργηση).
Τέλος, στο άρθρο 61, δίνεται η δυνατότητα διορισμού σε οποιοδήποτε νοσοκομείο ή Κέντρο
Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας επαγγελματιών υγείας που είναι άτομα με αναπηρία ή
χρόνιες παθήσεις. Μεταξύ των επαγγελματιών υγείας συμπεριλαμβάνεται και ο
Φυσικοθεραπευτής, αν πάσχει από  πάθηση που προβλέπεται στο άρθρο 61.
Το Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. ευχαριστεί τον Υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη και τον Πρόεδρο της
Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και εισηγητή του Νομοσχεδίου Βασίλη
Οικονόμου, για τη στήριξη των θέσεων του Π.Σ.Φ. και την αποδοχή των προτάσεων στην
επίμαχη τροπολογία.
Ευχαριστεί επίσης τον Αντιπρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, τον Βουλευτή Σερρών
Θεόφιλο Λεονταρίδη και τέλος ευχαριστεί όλα τα Κόμματα και όλους τους Βουλευτές που
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υποστήριξαν τις θέσεις του Π.Σ.Φ. και συνέδραμαν για την ενσωμάτωσή τους στο Νομοσχέδιο.

https://medicalnews.gr/dektes-eginan-oi-protaseis-toy-panellinioy-syllogoy-fysikotherapeytwn-gia-tin-anakoyfistiki-frontida/


http://www.zougla.gr/

 Publication date: 28/12/2022 10:11

 Alexa ranking (Greece): 45

 link

Δεκτές έγιναν οι προτάσεις του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών για την
Ανακουφιστική Φροντίδα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022 ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το Νομοσχέδιο για το
"Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας - Ρυθμίσεις για την
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας
και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις",  καλύπτοντας το θεσμικό κενό που υπήρχε στην
ανακουφιστική φροντίδα, όπου μεγάλη σημασία έχει η παρουσία των φυσικοθεραπευτών.
Τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2022, κατά την ακρόαση φορέων στην Επιτροπή Κοινωνικών
Υποθέσεων της Βουλής, ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ.
Πέτρος Λυμπερίδης, ανέπτυξε τις προτάσεις του Π.Σ.Φ. για το Νομοσχέδιο -
https://youtu.be/eaQT52rNhMM .
Την ημέρα της ψήφισης και κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια, κατατέθηκε
τροπολογία από το Υπουργείο Υγείας, όπου περιέχονταν ρυθμίσεις για τη δυνατότητα
συστέγασης φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η οποία επέτρεπε τη συστέγαση
εργαστηρίων φυσικοθεραπείας με τους άλλους φορείς Π.Φ.Υ.
Η συγκεκριμένη ρύθμιση έρχεται σε αντίθεση με τη διαχρονική πολιτική του Π.Σ.Φ., που
αποτυπώνεται στις σχετικές αποφάσεις του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου – Κ.Δ.Σ. και των
Γενικών Συνελεύσεων του Π.Σ.Φ.
Υπήρξε άμεση αντίδραση και επικοινωνία με τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος, αντιλαμβανόμενος
τις ενστάσεις του Π.Σ.Φ., τροποποίησε το σχετικό άρθρο 6 της τροπολογίας. 
Έτσι το άρθρο 82 εξαιρεί τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας από τη συστέγαση με τους άλλους
φορείς ΠΦΥ, ενώ ταυτόχρονα απαγορεύεται η συστέγαση όλων των ιδιωτικών φορέων
παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με ιδιωτικούς φορείς οικονομικών
δραστηριοτήτων που δεν σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας
υγείας.
Επίσης, ο Υπουργός Υγείας αποδέχτηκε την παρουσία φυσικοθεραπευτή στην ελάχιστη
σύνθεση της διεπιστημονικής ομάδας (άρθρο 3), η οποία θα απαρτίζεται από: γιατρό,
νοσηλευτή/τρια, κοινωνικό/ή λειτουργό, ψυχολόγο, φυσιοθεραπευτή/τρια. Αν υπολογιστεί ότι
στο άμεσο μέλλον θα λειτουργήσουν 300 ομάδες για την παροχή ανακουφιστικής φροντίδας σε
ασθενείς που έχουν ανάγκη, όπως και ειδικές μονάδες ανακουφιστικής φροντίδας, τότε γίνεται
αντιληπτό το μέγεθος της επιτυχίας του Π.Σ.Φ.
Παράλληλα, στο Νομοσχέδιο και συγκεκριμένα στο άρθρο 66, υπάρχουν ρυθμίσεις για τη
στελέχωση των ΚΟΜΥ, όπου επίσης προβλέπεται η παρουσία φυσικοθεραπευτή.
Στο άρθρο 51, προβλέπεται η συνέχιση της ισχύος των ρυθμίσεων λόγω covid-19 (έκδοση
άυλων γνωματεύσεων για τις ειδικές περιπτώσεις του αρ. 39 του ΕΚΠΥ, μη θεώρηση των
γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας έως τις 31/3/2022, για τη θεώρηση από ελεγκτή, ο Π.Σ.Φ έχει
ζητήσει κατάργηση).
Τέλος, στο άρθρο 61, δίνεται η δυνατότητα διορισμού σε οποιοδήποτε νοσοκομείο ή Κέντρο
Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας επαγγελματιών υγείας που είναι άτομα με αναπηρία ή
χρόνιες παθήσεις. Μεταξύ των επαγγελματιών υγείας συμπεριλαμβάνεται και ο
Φυσικοθεραπευτής, αν πάσχει από  πάθηση που προβλέπεται στο άρθρο 61.
Το Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. ευχαριστεί τον Υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη και τον Πρόεδρο της
Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και εισηγητή του Νομοσχεδίου Βασίλη
Οικονόμου, για τη στήριξη των θέσεων του Π.Σ.Φ. και την αποδοχή των προτάσεων στην
επίμαχη τροπολογία.
Ευχαριστεί επίσης τον Αντιπρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, τον Βουλευτή Σερρών
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Θεόφιλο Λεονταρίδη και τέλος ευχαριστεί όλα τα Κόμματα και όλους τους Βουλευτές που
υποστήριξαν τις θέσεις του Π.Σ.Φ. και συνέδραμαν για την ενσωμάτωσή τους στο Νομοσχέδιο.
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Υποχρεωτική η παρουσία φυσικοθεραπευτή σε ομάδες ανακουφιστικής φροντίδας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Δεκτές έγιναν οι προτάσεις του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών από τον Υπουργό
Υγείας Θάνο Πλεύρη, για την Ανακουφιστική Φροντίδα.
Νομοθετήθηκε η υποχρεωτική παρουσία φυσικοθεραπευτή/τριας στη διεπιστημονική ομάδα
παροχής ανακουφιστικής φροντίδας και εξαιρέθηκαν τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας από τη
συστέγαση φορέων ΠΦΥ και τη συστέγαση με ιδιωτικούς φορείς οικονομικών δραστηριοτήτων
σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται:
«Την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022 ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το Νομοσχέδιο για
το «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας - Ρυθμίσεις για την
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας
και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις»,  καλύπτοντας το θεσμικό κενό που υπήρχε στην
ανακουφιστική φροντίδα, όπου μεγάλη σημασία έχει η παρουσία των φυσικοθεραπευτών.
Τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2022, κατά την ακρόαση φορέων στην Επιτροπή Κοινωνικών
Υποθέσεων της Βουλής, ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ.
Πέτρος Λυμπερίδης, ανέπτυξε τις προτάσεις του Π.Σ.Φ. για το Νομοσχέδιο -
https://youtu.be/eaQT52rNhMM .
Την ημέρα της ψήφισης και κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια, κατατέθηκε
τροπολογία από το Υπουργείο Υγείας, όπου περιέχονταν ρυθμίσεις για τη δυνατότητα
συστέγασης φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η οποία επέτρεπε τη συστέγαση
εργαστηρίων φυσικοθεραπείας με τους άλλους φορείς Π.Φ.Υ.
Η συγκεκριμένη ρύθμιση έρχεται σε αντίθεση με τη διαχρονική πολιτική του Π.Σ.Φ., που
αποτυπώνεται στις σχετικές αποφάσεις του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου – Κ.Δ.Σ. και των
Γενικών Συνελεύσεων του Π.Σ.Φ.
Υπήρξε άμεση αντίδραση και επικοινωνία με τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος, αντιλαμβανόμενος
τις ενστάσεις του Π.Σ.Φ., τροποποίησε το σχετικό άρθρο 6 της τροπολογίας.
Έτσι το άρθρο 82 εξαιρεί τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας από τη συστέγαση με τους άλλους
φορείς ΠΦΥ, ενώ ταυτόχρονα απαγορεύεται η συστέγαση όλων των ιδιωτικών φορέων
παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με ιδιωτικούς φορείς οικονομικών
δραστηριοτήτων που δεν σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας
υγείας.
Επίσης, ο Υπουργός Υγείας αποδέχτηκε την παρουσία φυσικοθεραπευτή στην ελάχιστη
σύνθεση της διεπιστημονικής ομάδας (άρθρο 3), η οποία θα απαρτίζεται από: γιατρό,
νοσηλευτή/τρια, κοινωνικό/ή λειτουργό, ψυχολόγο, φυσιοθεραπευτή/τρια. Αν υπολογιστεί ότι
στο άμεσο μέλλον θα λειτουργήσουν 300 ομάδες για την παροχή ανακουφιστικής φροντίδας σε
ασθενείς που έχουν ανάγκη, όπως και ειδικές μονάδες ανακουφιστικής φροντίδας, τότε γίνεται
αντιληπτό το μέγεθος της επιτυχίας του Π.Σ.Φ.
Παράλληλα, στο Νομοσχέδιο και συγκεκριμένα στο άρθρο 66, υπάρχουν ρυθμίσεις για τη
στελέχωση των ΚΟΜΥ, όπου επίσης προβλέπεται η παρουσία φυσικοθεραπευτή.
Στο άρθρο 51, προβλέπεται η συνέχιση της ισχύος των ρυθμίσεων λόγω covid-19 (έκδοση
άυλων γνωματεύσεων για τις ειδικές περιπτώσεις του αρ. 39 του ΕΚΠΥ, μη θεώρηση των
γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας έως τις 31/3/2022, για τη θεώρηση από ελεγκτή, ο Π.Σ.Φ έχει
ζητήσει κατάργηση).
Τέλος, στο άρθρο 61, δίνεται η δυνατότητα διορισμού σε οποιοδήποτε νοσοκομείο ή Κέντρο
Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας επαγγελματιών υγείας που είναι άτομα με αναπηρία ή
χρόνιες παθήσεις. Μεταξύ των επαγγελματιών υγείας συμπεριλαμβάνεται και ο
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Φυσικοθεραπευτής, αν πάσχει από  πάθηση που προβλέπεται στο άρθρο 61.
Το Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. ευχαριστεί τον Υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη και τον Πρόεδρο της
Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και εισηγητή του Νομοσχεδίου Βασίλη
Οικονόμου, για τη στήριξη των θέσεων του Π.Σ.Φ. και την αποδοχή των προτάσεων στην
επίμαχη τροπολογία.
Ευχαριστεί επίσης τον Αντιπρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, τον Βουλευτή Σερρών
Θεόφιλο Λεονταρίδη και τέλος ευχαριστεί όλα τα Κόμματα και όλους τους Βουλευτές που
υποστήριξαν τις θέσεις του Π.Σ.Φ. και συνέδραμαν για την ενσωμάτωσή τους στο
Νομοσχέδιο».
Health ανα Tag: ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
ΟΜΑΔΑ ΠΛΕΥΡΗΣ
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Δεκτές οι προτάσεις των Φυσικοθεραπευτών στον νέο νόμο για την Ανακουφιστική
Φροντίδα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Νομοθετήθηκε η υποχρεωτική παρουσία φυσικοθεραπευτή στις 300 και πλέον διεπιστημονικές
ομάδες που θα συγκροτηθούν στο πλαίσιο του νόμου για την παροχή ανακουφιστικής
φροντίδας και οι οποίες θα αναλάβουν την κατά τόπους οργάνωση των υπηρεσιών προς
ασθενείς που έχουν αννάγκη παρηγορητικής και ανακουφιστικής φροντίδας.
Επίσης, με τον νόμο για το “Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας –
Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία
της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις”, εξαιρέθηκαν τα εργαστήρια
φυσικοθεραπείας από τη συστέγαση φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και τη
συστέγαση με ιδιωτικούς φορείς οικονομικών δραστηριοτήτων.
Πριν την ψήφιση του νόμου ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών
Πέτρος Λυμπερίδης, ανέπτυξε τις προτάσεις του Π.Σ.Φ. για το Νομοσχέδιο στη Βουλή, οι
οποίες τελικά συμπεριελήφθησαν στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε.
Παράλληλα, στον νόμο και συγκεκριμένα στο άρθρο 66, υπάρχουν ρυθμίσεις για τη στελέχωση
των ΚΟΜΥ, όπου επίσης προβλέπεται η παρουσία φυσικοθεραπευτή.
Στο άρθρο 51, προβλέπεται η συνέχιση της ισχύος των ρυθμίσεων λόγω covid-19 (έκδοση
άυλων γνωματεύσεων για τις ειδικές περιπτώσεις του αρ. 39 του ΕΚΠΥ, μη θεώρηση των
γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας έως τις 31/3/2023).
Ακόμη στο άρθρο 61, δίνεται η δυνατότητα διορισμού σε οποιοδήποτε νοσοκομείο ή Κέντρο
Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας επαγγελματιών υγείας που είναι άτομα με αναπηρία ή
χρόνιες παθήσεις. Μεταξύ των επαγγελματιών υγείας συμπεριλαμβάνεται και ο
Φυσικοθεραπευτής, αν πάσχει από χρόνια πάθηση.
Νίνα Κομνηνού

https://athina984.gr/2022/12/27/dektes-oi-protaseis-ton-fysikotherapeyton-ston-neo-nomo-gia-tin-anakoyfistiki-frontida/


http://www.palo.gr/

 Publication date: 27/12/2022 16:17

 Alexa ranking (Greece): 0

 link

Oι προτάσεις του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών για την Ανακουφιστική
Φροντίδα, έγιναν δεκτές από τον Υπουργό Υγείας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022 ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το Νομοσχέδιο για το
"Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας - Ρυθμίσεις για την
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας
και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις", καλύπτοντας το θεσμικό κενό που υπήρχε στην
ανακουφιστική φροντίδα, όπου μεγάλη σημασία έχει η παρουσία των φυσικοθεραπευτών.
Έτσι, νομοθετήθηκε η υποχρεωτική παρουσία φυσικοθεραπευτή/τριας στη διεπιστημονική
ομάδα παροχής ανακουφιστικής φροντίδας και εξαιρέθηκαν τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας
από τη συστέγαση φορέων ΠΦΥ και τη συστέγαση με ιδιωτικούς φορείς οικονομικών
δραστηριοτήτων. Κατά την ακρόαση φορέων στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της
Βουλής, που είχε προηγηθεί (Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2022),ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου
Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ. Πέτρος Λυμπερίδης, ανέπτυξε τις προτάσεις του Π.Σ.Φ. για το
Νομοσχέδιο -...
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Απαραίτητη η παρουσία φυσικοθεραπευτή στην Ανακουφιστική Φροντίδα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Οι προτάσεις του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών  πέρασαν στο νομοσχέδιο για
την Ανακουφιστική Φροντίδα. Ο φυσικοθεραπευτής θα είναι πλέον απαραίτητο μέλος της
διεπιστημονικής ομάδας παροχής ανακουφιστικής φροντίδας.
Το «πράσινο φως» έλαβε από την ολομέλεια της Βουλής το Νομοσχέδιο για το
«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας – Ρυθμίσεις για την
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας
και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις». Στόχος ήταν η παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας. Στο
πνεύμα αυτό ο σύλλογος δια μέσου του προέδρου του Πέτρου Λυμπερίδη, είχε εισηγηθεί στην
Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, την στελέχωση της ομάδας και με
φυσικοθεραπευτή ενώ είχε καταθέσει και άλλες προτάσεις. Συνεπώς ο φυσικοθεραπευτής θα
είναι παρών στην ελάχιστη σύνθεση της διεπιστημονικής ομάδας (άρθρο 3), η οποία θα
απαρτίζεται από: γιατρό, νοσηλευτή/τρια, κοινωνικό/ή λειτουργό, ψυχολόγο,
φυσιοθεραπευτή/τρια. Εκτιμάται ότι άμεσα θα λειτουργήσουν 300 ομάδες για την παροχή
ανακουφιστικής φροντίδας σε ασθενείς που έχουν ανάγκη, όπως και ειδικές μονάδες
ανακουφιστικής φροντίδας.
 
Αξιοσημείωτο είναι ότι με τροπολογία από το Υπουργείο Υγείας,  επιχειρήθηκε να γίνουν
ρυθμίσεις για τη  συστέγαση φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η οποία επέτρεπε τη
συστέγαση εργαστηρίων φυσικοθεραπείας με τους άλλους φορείς Π.Φ.Υ. κάτι που βρίσκει
αντίθετους τους φυσικοθεραπευτές. Ο σύλλογος αντέδρασε και επικοινώνησε με το υπουργό
Υγείας ο οποίος  και διαμόρφωσε το σχετικό άρθρο 6 της τροπολογίας.
Κατόπιν των κινήσεων αυτών, το άρθρο 82 δεν περιλαμβάνει τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας
στη συστέγαση με τους άλλους φορείς ΠΦΥ. Σύμφωνα με το άρθρο απαγορεύεται η
συστέγαση όλων των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
με ιδιωτικούς φορείς οικονομικών δραστηριοτήτων που δεν σχετίζονται με την παροχή
υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
Επίσης, στο άρθρο 66, αναφέρεται για τη στελέχωση των ΚΟΜΥ, ότι απαραίτητη είναι η
παρουσία φυσικοθεραπευτή. Στο άρθρο 51, προβλέπεται η συνέχιση της ισχύος των
ρυθμίσεων λόγω covid-19 (έκδοση άυλων γνωματεύσεων για τις ειδικές περιπτώσεις του αρ.
39 του ΕΚΠΥ, μη θεώρηση των γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας έως τις 31/3/2022, για τη
θεώρηση από ελεγκτή, ο Π.Σ.Φ έχει ζητήσει κατάργηση). Σημειώνεται ότι κατά το άρθρο 61,
που αφορά τη δυνατότητα διορισμού σε οποιοδήποτε νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας του Εθνικού
Συστήματος Υγείας επαγγελματιών υγείας από άτομα με αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις,
περιλαμβάνεταο και ο φυσικοθεραπευτής.
Στην ανακοίνωσή του ο σύλλογος εκφράζει τις ευχαριστίες τόσο τον υπουργό Υγείας Θάνο
Πλεύρη όσο και τον πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και εισηγητή
του Νομοσχεδίου Βασίλη Οικονόμου, για τη στήριξη των θέσεων του Π.Σ.Φ. και την αποδοχή
των προτάσεων στην επίμαχη τροπολογία. Ευγνωμοσύνη εκφράζει στον αντιπρόεδρο της
Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, τον βουλευτή Σερρών Θεόφιλο Λεονταρίδη καθώς και όλα τα
Κόμματα και όλους τους Βουλευτές που υποστήριξαν τις θέσεις του Π.Σ.Φ. και συνέδραμαν για
την ενσωμάτωσή τους στο Νομοσχέδιο.
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Oι προτάσεις του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών για την Ανακουφιστική
Φροντίδα, έγιναν δεκτές από τον Υπουργό Υγείας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Νομοθετήθηκε η υποχρεωτική παρουσία φυσικοθεραπευτή/τριας στη διεπιστημονική ομάδα
παροχής ανακουφιστικής φροντίδας και
εξαιρέθηκαν τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας από τη συστέγαση φορέων ΠΦΥ και τη
συστέγαση με ιδιωτικούς φορείς οικονομικών δραστηριοτήτων.
Την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022 ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το Νομοσχέδιο για το
"Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας - Ρυθμίσεις για την
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας
και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις",  καλύπτοντας το θεσμικό κενό που υπήρχε στην
ανακουφιστική φροντίδα, όπου μεγάλη σημασία έχει η παρουσία των φυσικοθεραπευτών.
Έτσι, νομοθετήθηκε η υποχρεωτική παρουσία φυσικοθεραπευτή/τριας στη διεπιστημονική
ομάδα παροχής ανακουφιστικής φροντίδας και
εξαιρέθηκαν τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας από τη συστέγαση φορέων ΠΦΥ και τη
συστέγαση με ιδιωτικούς φορείς οικονομικών δραστηριοτήτων.
Κατά την ακρόαση φορέων στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, που είχε
προηγηθεί (Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2022),ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου
Φυσικοθεραπευτών κ. Πέτρος Λυμπερίδης, ανέπτυξε τις προτάσεις του Π.Σ.Φ. για το
Νομοσχέδιο - https://youtu.be/eaQT52rNhMM.
Την ημέρα της ψήφισης και κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια, κατατέθηκε
τροπολογία από το Υπουργείο Υγείας, όπου περιέχονταν ρυθμίσεις για τη δυνατότητα
συστέγασης φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η οποία επέτρεπε τη συστέγαση
εργαστηρίων φυσικοθεραπείας με τους άλλους φορείς Π.Φ.Υ.
Η συγκεκριμένη ρύθμιση έρχεται σε αντίθεση με τη διαχρονική πολιτική του Π.Σ.Φ., που
αποτυπώνεται στις σχετικές αποφάσεις του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου – Κ.Δ.Σ. και των
Γενικών Συνελεύσεων του Π.Σ.Φ.
Υπήρξε άμεση αντίδραση και επικοινωνία με τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος, αντιλαμβανόμενος
τις ενστάσεις του Π.Σ.Φ., τροποποίησε το σχετικό άρθρο 6 της τροπολογίας.
Έτσι το άρθρο 82 εξαιρεί τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας από τη συστέγαση με τους άλλους
φορείς ΠΦΥ, ενώ ταυτόχρονα απαγορεύεται η συστέγαση όλων των ιδιωτικών φορέων
παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με ιδιωτικούς φορείς οικονομικών
δραστηριοτήτων που δεν σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας
υγείας.
Επίσης, ο Υπουργός Υγείας αποδέχτηκε την παρουσία φυσικοθεραπευτή στην ελάχιστη
σύνθεση της διεπιστημονικής ομάδας (άρθρο 3), η οποία θα απαρτίζεται από: γιατρό,
νοσηλευτή/τρια, κοινωνικό/ή λειτουργό, ψυχολόγο, φυσιοθεραπευτή/τρια. Αν υπολογιστεί ότι
στο άμεσο μέλλον θα λειτουργήσουν 300 ομάδες για την παροχή ανακουφιστικής φροντίδας σε
ασθενείς που έχουν ανάγκη, όπως και ειδικές μονάδες ανακουφιστικής φροντίδας, τότε γίνεται
αντιληπτό το μέγεθος της επιτυχίας του Π.Σ.Φ.
Παράλληλα, στο Νομοσχέδιο και συγκεκριμένα στο άρθρο 66, υπάρχουν ρυθμίσεις για τη
στελέχωση των ΚΟΜΥ, όπου επίσης προβλέπεται η παρουσία φυσικοθεραπευτή.
Στο άρθρο 51, προβλέπεται η συνέχιση της ισχύος των ρυθμίσεων λόγω covid-19 (έκδοση
άυλων γνωματεύσεων για τις ειδικές περιπτώσεις του αρ. 39 του ΕΚΠΥ, μη θεώρηση των
γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας έως τις 31/3/2022, για τη θεώρηση από ελεγκτή, ο Π.Σ.Φ έχει
ζητήσει κατάργηση).
Τέλος, στο άρθρο 61, δίνεται η δυνατότητα διορισμού σε οποιοδήποτε νοσοκομείο ή Κέντρο
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Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας επαγγελματιών υγείας που είναι άτομα με αναπηρία ή
χρόνιες παθήσεις. Μεταξύ των επαγγελματιών υγείας συμπεριλαμβάνεται και ο
Φυσικοθεραπευτής, αν πάσχει από  πάθηση που προβλέπεται στο άρθρο 61.
Το Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. ευχαριστεί τον Υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη και τον Πρόεδρο της
Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και εισηγητή του Νομοσχεδίου Βασίλη
Οικονόμου, για τη στήριξη των θέσεων του Π.Σ.Φ. και την αποδοχή των προτάσεων στην
επίμαχη τροπολογία.
Ευχαριστεί επίσης τον Αντιπρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, τον Βουλευτή Σερρών
Θεόφιλο Λεονταρίδη και τέλος ευχαριστεί όλα τα Κόμματα και όλους τους Βουλευτές που
υποστήριξαν τις θέσεις του Π.Σ.Φ. και συνέδραμαν για την ενσωμάτωσή τους στο Νομοσχέδιο.
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ΕΟΠΥΥ: Τι αλλάζει στις παροχές για τα αναλώσιμα και τις ειδικές θεραπείες – Που
μπαίνει «κόφτης»
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μειώσεις στις πρόσθετες παροχές, αλλά και απλοποίηση στις διαδικασίες ειδικών θεραπειών
παιδιών και εφήβων, προβλέπει ο νέος Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ, ο
οποίος δημοσιεύεται σε Κοινή Υπουργική Απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων Οικονομίας
και Υγείας.
Ο «κόφτης» στις παροχές του ΕΟΠΥΥ αφορά στις πρόσθετες χρεώσεις σε ειδικές κατηγορίες
ειδών περίθαλψης (πέραν της νόμιμης συμμετοχής), και πλέον αυτές θα αποζημιώνονται
μόνον σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιθυμεί παροχή υλικού προσαρμοσμένου στις
απαιτήσεις του, υποβάλλοντας υπεύθυνη δήλωση αποδοχής πρόσθετης χρέωσης.
Ειδικές θεραπείες παιδιών και εφήβων
Ένα αίτημα χρόνων των γονέων παιδιών που υποβάλλονται σε ειδικές θεραπείες ικανοποιείται
με τη νέα ΚΥΑ. Έτσι στις περιπτώσεις εγκρίσεων για λογοθεραπείες, ψυχοθεραπείες,
φυσικοθεραπείες, κλπ., απλοποιούνται οι διασικασίες για την κάλυψη τους από τον ΕΟΠΥΥ,
αφού πλέον δεν θα χρειάζεται οι θεραπευτικές πράξεις να παρέχονται από παιδιάτρους
εξειδικευμένους στη Νευρολογία ή παιδιάτρους με ειδική εκπαίδευση στην Αναπτυξιολογία,
αλλά από απλούς παιδιάτρους.
Αναλώσιμα
Το ποσοστό συμμετοχής στο αναλώσιμο υγειονομικό υλικό ορίζεται στο 25% επί του ποσού
αποζημίωσης που έχει ορίσει ο ΕΟΠΥΥ, εκτός από τις παρακάτω κατηγορίες ασθενών, που
δεν έχουν συμμετοχή:
-Παραπληγικοί, τετραπληγικοί, ακρωτηριασμένοι με αναπηρία 67% και άνω.
-Πάσχοντες από λευχαιμία και νεοπλάσματα όλων των συστημάτων.
-Δικαιούχοι με σακχαρώδη διαβήτη.
-Πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρική
αναιμία, αιμολυτικές αναιμίες, κληρονομική σιδηροβλαστική αναιμία.
-Πάσχοντες από κυστική ίνωση.
-Ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 3ου και 4ου σταδίου, οι ασθενείς σε αιμοκάθαρση ή
σε περιτοναϊκή κάθαρση.
-Ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας.
-Ασθενείς με μεταμόσχευση συμπαγών ή ρευστών οργάνων και ιστών.
-Πάσχοντες από πρωτοπαθή ανοσολογική ανεπάρκεια και οι πάσχοντες από σύνδρομο
επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (ΑIDS).
-Ασθενείς με μηχανική υποστήριξη καρδιάς.
-Ασθενείς με επιδερμόλυση και οι ασθενείς που ανήκουν στο Εθνικό Μητρώο Εγκαυματιών –
θυμάτων από κάθε αιτία εγκαύματος.
-Πάσχοντες από σπάνια μεταβολικά νοσήματα.
-Πάσχοντες από ιδιοπαθή πνευμονική υπέρταση.
-Δικαιούχοι σε περίοδο κύησης ή λοχείας.
-Δικαιούχοι για αναλώσιμο υγειονομικό υλικό που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση
προβλήματος υγείας που αφορά εργατικό ατύχημα.
-Συμμετοχή 10% επί του ποσού αποζημίωσης έχουν οι πάσχοντες από:
-Νόσο Parkinson και δυστονίες.
-Χρόνια ρευματική βαλβιδοπάθεια και λοιπές βαλβιδοπάθειες, χρόνια πνευμονική
καρδιοπάθεια και συγγενή καρδιοπάθεια,
-Συστηματικό ερυθυματώδη λύκο, σκληροδερμία, δερματομυοσίτιδα, ρευματοειδή αρθρίτιδα,
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αγγυλοποιητική σπονδυλίτιδα, ψωριασική αρθρίτιδα.
-Μυασθένεια.
-Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και άσθμα.
-Ελκώδη κολίτιδα, νόσο Crohn, σύνδρομο βραχέος εντέρου.
-Κίρρωση ήπατος.
Στους πάσχοντες από μία σειρά νοσήματα (μεσογειακή αναιμία, νεφρική ανεπάρκεια, κυστική
ίνωση), οι οποίοι δικαιούνται εξωϊδρυματικό επίδομα και δεν καταβάλλουν συμμετοχή,
περιλαμβάνονται και οι πάσχοντες από κληρονομική σιδηροβλαστική αναιμία. Στους ασθενείς
αυτούς μπορούν να συνταγογραφούνται όλα τα αναγκαία σκευάσματα.
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Tρέξιμο για καλή υγεία, αλλά με μέτρο και επιστημονικές συμβουλές
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Χρήσιμη ενημέρωση δίνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) για τους
πολίτες που ασχολούνται ερασιτεχνικά με το δρομικό κίνημα, ιδιαίτερα δημοφιλές και
αναπτυσσόμενο στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια.
Όπως τονίζουν σε σχετική ανακοίνωση: «Εξατομικευμένη φυσικοθεραπευτική προσέγγιση η
ενδεδειγμένη λύση στα προβλήματα των ερασιτεχνών αθλητών κατά τη διάρκεια δρομικών
αθλημάτων.
Έως και επιβλαβές το μασάζ μετά από δρομικά αθλήματα μεγάλων αποστάσεων.
Οι εμπειρίες των φυσικοθεραπευτών από την εθελοντική υποστήριξη που παρείχαν στους
συμμετέχοντες στον Μαραθώνιο της Αθήνας.
Το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες της 39ης
διοργάνωσης “Μαραθώνιος Αθήνας. Ο Αυθεντικός”. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ και το Επιστημονικό Τμήμα Αθλητικής Φυσικοθεραπείας
(ΕΤΑΦ), σε συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή και την Υγειονομική Επιτροπή του
ΣΕΓΑΣ, πραγματοποίησαν την εθελοντική κάλυψη των φυσικοθεραπευτικών αναγκών των
αθλητών και των αθλητριών που συμμετείχαν στους αγώνες.
Η φυσικοθεραπεία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της προετοιμασίας και της αποκατάστασης
των αθλητών όλων των αθλημάτων. Σε αυτήν τη μεγάλη διοργάνωση, η παρουσία των
φυσικοθεραπευτών του Π.Σ.Φ. και του ΕΤΑΦ έδειξε να είναι κομβικής σημασίας, για την
έγκαιρη αντιμετώπιση όλων των τραυματικών καταστάσεων, τόσο σε πρακτικό όσο και σε
συμβουλευτικό επίπεδο.
Οι φυσικοθεραπευτές παρείχαν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους τόσο το Σάββατο 12 Νοεμβρίου
(αγώνας δρόμου 10 χλμ. ΟΠΑΠ & αγώνας δρόμου 10 χλμ. Universities Night Run ΟΠΑΠ) όσο
και την Κυριακή 13 Νοεμβρίου (αγώνας δρόμου 5 χλμ. STOIXIMAN, Μαραθώνιος Δρόμος
42.195μ στην Αυθεντική Διαδρομή, αγώνας Παιδιών 1,2 χλμ.). Ένα σύνολο 47 εθελοντών
φυσικοθεραπευτών, αποτελούμενο από έμπειρους επαγγελματίες μέχρι φοιτητές, ανέλαβαν
την άμεση αποκατάσταση πληθώρας νευρομυοσκελετικών τραυματισμών.
Το Σάββατο 12/11 καταγράφηκαν 15 τραυματισμοί αθλητών, οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν στον
τερματικό σταθμό στο Καλλιμάρμαρο. Την Κυριακή 13/11, οι φυσικοθεραπευτές ήταν παρόντες
σε τέσσερις διαφορετικούς σταθμούς (25ο χλμ., 30ο χλμ., 35ο χλμ. και τερματισμός), όπου
καταγράφηκαν 284 περιστατικά, που έχρηζαν φυσικοθεραπευτικής αντιμετώπισης.
Οι περισσότερες καταγραφές αφορούσαν μυϊκές κράμπες, πόνο στα κάτω άκρα και την
περιοχή της οσφύος, ενώ δεν έλειψαν οι αναφορές σε τραυματισμούς, σε περιοχές όπως οι
ώμοι και ο αυχένας. Σοβαρότερες καταστάσεις υγείας, όπως υποθερμία, αφυδάτωση κ.ά.,
παραπέμφθηκαν στους σταθμούς του ΕΚΑΒ, με τους οποίους υπήρξε άψογη συνεργασία σε
κάθε επίπεδο. Τέλος, υπήρξε εξαιρετική συνεργασία με τους φυσικοθεραπευτές του ΣΕΓΑΣ και
με τον κ. Ιωάννη Πανανακάκη, που παρείχε την υποστήριξή του όποτε ζητήθηκε.
Δεδομένου ότι, τα δρομικά αθλήματα κερδίζουν συνεχώς δημοφιλία στη χώρα μας, με
αποτέλεσμα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι οποιασδήποτε ηλικίας να ασχολούνται με αυτά
ερασιτεχνικά, οι φυσικοθεραπευτές τονίζουν πως η κοινή αντίληψη ότι η μάλαξη – μασάζ μετά
τον αγώνα είναι η ενδεδειγμένη λύση, είναι μια λανθασμένη αντίληψη, ενώ σε κάποιες
περιπτώσεις μπορεί να είναι και επιβλαβής.
Σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, επιβάλλεται εξατομικευμένη πρώτη αντιμετώπιση,
ανάλογα με τη συμπτωματολογία του δρομέα.
Χαρακτηριστικά είναι κάποια περιστατικά που αντιμετώπισαν οι φυσικοθεραπευτές κατά τη
διάρκεια του πρόσφατου Μαραθωνίου της Αθήνας και αποδεικνύουν τα προαναφερόμενα:
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• άνδρας δρομέας ενώ αντιμετωπιζόταν με διατάσεις και ειδικές τεχνικές κινητοποίησης για
πόνους & κράμπες στα πόδια εμφάνισε τρόμο (τρέμουλο) στα άκρα και άρχισε να χάνει την
επαφή με το περιβάλλον και διακομίστηκε άμεσα στην τέντα του ΕΚΑΒ
• 10 δρομείς ενώ πήγαν στην τέντα του ΕΚΑΒ με δυσκολία βάδισης, ακόμα και ορθοστάτισης
παραπέμφθηκαν στους φυσικοθεραπευτές, διότι το πρόβλημα τους ήταν στο μυοσκελετικό
σύστημα και έχρηζε φυσικοθεραπευτικής αντιμετώπισης.
• γυναίκα δρομέας που βρισκόταν στην τέντα του ΕΚΑΒ επειδή εμφάνισε πλήρη ακαμψία σε
όλες τις αρθρώσεις, δεν ανταποκρινόταν στην χορήγηση πρώτων βοηθειών. Δύο
φυσικοθεραπευτές έσπευσαν σε βοήθεια εφαρμόζοντας ειδικές τεχνικές κινητοποίησης για να
διευκολύνουν την αιματική κυκλοφορία και να χαλαρώσουν τους άκαμπτους μύες».
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Οι εμπειρίες των φυσικοθεραπευτών από την εθελοντική υποστήριξη που παρείχαν
στους συμμετέχοντες στον Μαραθώνιο της Αθήνας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Οι εμπειρίες των φυσικοθεραπευτών από την εθελοντική υποστήριξη που παρείχαν στους
συμμετέχοντες στον Μαραθώνιο της Αθήνας
Το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες της 39ης
 διοργάνωσης “Μαραθώνιος Αθήνας. Ο Αυθεντικός”. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ και το Επιστημονικό Τμήμα Αθλητικής Φυσικοθεραπείας
(ΕΤΑΦ), σε συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή και την Υγειονομική Επιτροπή του
ΣΕΓΑΣ, πραγματοποίησαν την εθελοντική κάλυψη των φυσικοθεραπευτικών αναγκών των
αθλητών και των αθλητριών που συμμετείχαν στους αγώνες.
Η φυσικοθεραπεία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της προετοιμασίας και της αποκατάστασης
των αθλητών όλων των αθλημάτων. Σε αυτήν τη μεγάλη  διοργάνωση, η παρουσία των
φυσικοθεραπευτών του Π.Σ.Φ. και του ΕΤΑΦ έδειξε να είναι κομβικής σημασίας, για την
έγκαιρη αντιμετώπιση όλων των τραυματικών καταστάσεων, τόσο σε πρακτικό όσο και σε
συμβουλευτικό επίπεδο.
Οι φυσικοθεραπευτές παρείχαν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους τόσο το Σάββατο 12 Νοεμβρίου
(αγώνας δρόμου 10 χλμ. ΟΠΑΠ & αγώνας δρόμου 10 χλμ. Universities Night Run ΟΠΑΠ) όσο
και την Κυριακή 13 Νοεμβρίου (αγώνας δρόμου 5 χλμ. STOIXIMAN, Μαραθώνιος Δρόμος
42.195μ στην Αυθεντική Διαδρομή, αγώνας Παιδιών 1,2 χλμ.). Ένα σύνολο 47 εθελοντών
φυσικοθεραπευτών, αποτελούμενο από έμπειρους επαγγελματίες μέχρι φοιτητές, ανέλαβαν
την άμεση αποκατάσταση πληθώρας νευρομυοσκελετικών τραυματισμών.
Το Σάββατο 12/11 καταγράφηκαν 15 τραυματισμοί αθλητών, οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν στον
τερματικό σταθμό στο Καλλιμάρμαρο. Την Κυριακή 13/11, οι φυσικοθεραπευτές ήταν παρόντες
σε τέσσερις διαφορετικούς σταθμούς (25ο χλμ., 30ο χλμ., 35ο χλμ. και τερματισμός), όπου
καταγράφηκαν 284 περιστατικά, που έχρηζαν φυσικοθεραπευτικής αντιμετώπισης. Οι
περισσότερες καταγραφές αφορούσαν μυϊκές κράμπες, πόνο στα κάτω άκρα και την περιοχή
της οσφύος, ενώ δεν έλειψαν οι αναφορές σε τραυματισμούς, σε περιοχές όπως οι ώμοι και ο
αυχένας. Σοβαρότερες καταστάσεις υγείας, όπως υποθερμία, αφυδάτωση κ.ά.,
παραπέμφθηκαν στους σταθμούς του ΕΚΑΒ, με τους οποίους υπήρξε άψογη συνεργασία σε
κάθε επίπεδο. Τέλος, υπήρξε εξαιρετική συνεργασία με τους φυσικοθεραπευτές του ΣΕΓΑΣ και
με τον κ. Ιωάννη Πανανακάκη, που παρείχε την υποστήριξή του όποτε ζητήθηκε.
Δεδομένου ότι, τα δρομικά αθλήματα κερδίζουν συνεχώς δημοφιλία στη χώρα μας, με
αποτέλεσμα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι οποιασδήποτε ηλικίας να ασχολούνται με αυτά
ερασιτεχνικά, οι φυσικοθεραπευτές τονίζουν πως η κοινή αντίληψη ότι η μάλαξη – μασάζ μετά
τον αγώνα είναι η ενδεδειγμένη λύση, είναι μια λανθασμένη αντίληψη, ενώ σε κάποιες
περιπτώσεις μπορεί να είναι και επιβλαβής.
Σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, επιβάλλεται εξατομικευμένη πρώτη αντιμετώπιση,
ανάλογα με τη συμπτωματολογία του δρομέα.
Χαρακτηριστικά είναι κάποια περιστατικά που αντιμετώπισαν οι φυσικοθεραπευτές κατά τη
διάρκεια του πρόσφατου Μαραθωνίου της Αθήνας και αποδεικνύουν τα προαναφερόμενα:
άνδρας δρομέας ενώ αντιμετωπιζόταν με διατάσεις και ειδικές τεχνικές κινητοποίησης για
πόνους & κράμπες στα πόδια εμφάνισε τρόμο (τρέμουλο) στα άκρα και άρχισε να χάνει την
επαφή με το περιβάλλον και διακομίστηκε άμεσα στην τέντα του ΕΚΑΒ10 δρομείς ενώ πήγαν
στην τέντα του ΕΚΑΒ με δυσκολία βάδισης, ακόμα και ορθοστάτισης παραπέμφθηκαν στους
φυσικοθεραπευτές, διότι το πρόβλημα τους ήταν στο μυοσκελετικό σύστημα και έχρηζε
φυσικοθεραπευτικής αντιμετώπισης. γυναίκα δρομέας που βρισκόταν στην τέντα του ΕΚΑΒ
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επειδή εμφάνισε πλήρη ακαμψία σε όλες τις αρθρώσεις, δεν ανταποκρινόταν στην χορήγηση
πρώτων βοηθειών. Δύο φυσικοθεραπευτές έσπευσαν σε βοήθεια εφαρμόζοντας ειδικές
τεχνικές κινητοποίησης για να διευκολύνουν την αιματική κυκλοφορία και να χαλαρώσουν τους
άκαμπτους μύες.    

http://www.lifevalley.gr/%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%ce%bc%cf%80%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%af%ce%b5%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%86%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%b1%cf%80%ce%b5%cf%85%cf%84%cf%8e%ce%bd-%ce%b1%cf%80/


http://www.palo.gr/

 Publication date: 29/12/2022 19:11

 Alexa ranking (Greece): 0

 link

Μαραθώνιος Αθήνας και τραυματισμοί - Οι εμπειρίες των φυσικοθεραπευτών
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες της 39ης
διοργάνωσης "Μαραθώνιος Αθήνας. Ο Αυθεντικός". Ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών - Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ και το Επιστημονικό Τμήμα Αθλητικής Φυσικοθεραπείας
(ΕΤΑΦ), σε συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή και την Υγειονομική Επιτροπή του
ΣΕΓΑΣ, πραγματοποίησαν την εθελοντική κάλυψη των φυσικοθεραπευτικών αναγκών των
αθλητών και των αθλητριών που συμμετείχαν στους αγώνες. Η φυσικοθεραπεία αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι της προετοιμασίας και της αποκατάστασης των αθλητών όλων των
αθλημάτων. Σε αυτήν τη μεγάλη διοργάνωση, η παρουσία των φυσικοθεραπευτών του Π.Σ.Φ.
και του ΕΤΑΦ έδειξε να είναι κομβικής σημασίας, για την έγκαιρη αντιμετώπιση όλων των
τραυματικών καταστάσεων, τόσο σε πρακτικό όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο. Οι
φυσικοθεραπευτές παρείχαν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους τόσο το Σάββατο 12 Νοεμβρίου
(αγώνας δρόμου 10 χλμ. ΟΠΑΠ & αγώνας δρόμου 10...
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Μαραθώνιος Αθήνας και τραυματισμοί – Οι εμπειρίες των φυσικοθεραπευτών
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μαραθώνιος Αθήνας και τραυματισμοί – Οι εμπειρίες των φυσικοθεραπευτών
Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2022, 13:03
Το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες της 39ης 
διοργάνωσης “Μαραθώνιος Αθήνας. Ο Αυθεντικός”. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ και το Επιστημονικό Τμήμα Αθλητικής Φυσικοθεραπείας
(ΕΤΑΦ), σε συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή και την Υγειονομική Επιτροπή του
ΣΕΓΑΣ, πραγματοποίησαν την εθελοντική κάλυψη των φυσικοθεραπευτικών αναγκών των
αθλητών και των αθλητριών που συμμετείχαν στους αγώνες.
Η φυσικοθεραπεία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της προετοιμασίας και της αποκατάστασης
των αθλητών όλων των αθλημάτων. Σε αυτήν τη μεγάλη  διοργάνωση, η παρουσία των
φυσικοθεραπευτών του Π.Σ.Φ. και του ΕΤΑΦ έδειξε να είναι κομβικής σημασίας, για την
έγκαιρη αντιμετώπιση όλων των τραυματικών καταστάσεων, τόσο σε πρακτικό όσο και σε
συμβουλευτικό επίπεδο.
Οι φυσικοθεραπευτές παρείχαν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους τόσο το Σάββατο 12 Νοεμβρίου
(αγώνας δρόμου 10 χλμ. ΟΠΑΠ & αγώνας δρόμου 10 χλμ. Universities Night Run ΟΠΑΠ) όσο
και την Κυριακή 13 Νοεμβρίου (αγώνας δρόμου 5 χλμ. STOIXIMAN, Μαραθώνιος Δρόμος
42.195μ στην Αυθεντική Διαδρομή, αγώνας Παιδιών 1,2 χλμ.). Ένα σύνολο 47 εθελοντών
φυσικοθεραπευτών, αποτελούμενο από έμπειρους επαγγελματίες μέχρι φοιτητές, ανέλαβαν
την άμεση αποκατάσταση πληθώρας νευρομυοσκελετικών τραυματισμών. 
Το Σάββατο 12/11 καταγράφηκαν 15 τραυματισμοί αθλητών, οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν στον
τερματικό σταθμό στο Καλλιμάρμαρο. Την Κυριακή 13/11, οι φυσικοθεραπευτές ήταν παρόντες
σε τέσσερις διαφορετικούς σταθμούς (25ο χλμ., 30ο χλμ., 35ο χλμ. και τερματισμός), όπου
καταγράφηκαν 284 περιστατικά, που έχρηζαν φυσικοθεραπευτικής αντιμετώπισης. Οι
περισσότερες καταγραφές αφορούσαν μυϊκές κράμπες, πόνο στα κάτω άκρα και την περιοχή
της οσφύος, ενώ δεν έλειψαν οι αναφορές σε τραυματισμούς, σε περιοχές όπως οι ώμοι και ο
αυχένας. Σοβαρότερες καταστάσεις υγείας, όπως υποθερμία, αφυδάτωση κ.ά.,
παραπέμφθηκαν στους σταθμούς του ΕΚΑΒ, με τους οποίους υπήρξε άψογη συνεργασία σε
κάθε επίπεδο. Τέλος, υπήρξε εξαιρετική συνεργασία με τους φυσικοθεραπευτές του ΣΕΓΑΣ και
με τον κ. Ιωάννη Πανανακάκη, που παρείχε την υποστήριξή του όποτε ζητήθηκε.
Δεδομένου ότι, τα δρομικά αθλήματα κερδίζουν συνεχώς δημοφιλία στη χώρα μας, με
αποτέλεσμα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι οποιασδήποτε ηλικίας να ασχολούνται με αυτά
ερασιτεχνικά, οι φυσικοθεραπευτές τονίζουν πως η κοινή αντίληψη ότι η μάλαξη – μασάζ μετά
τον αγώνα είναι η ενδεδειγμένη λύση, είναι μια λανθασμένη αντίληψη, ενώ σε κάποιες
περιπτώσεις μπορεί να είναι και επιβλαβής.
Σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, επιβάλλεται εξατομικευμένη πρώτη αντιμετώπιση,
ανάλογα με τη συμπτωματολογία του δρομέα.
Χαρακτηριστικά είναι κάποια περιστατικά που αντιμετώπισαν οι φυσικοθεραπευτές κατά τη
διάρκεια του πρόσφατου Μαραθωνίου της Αθήνας και αποδεικνύουν τα προαναφερόμενα:
άνδρας δρομέας ενώ αντιμετωπιζόταν με διατάσεις και ειδικές τεχνικές κινητοποίησης για
πόνους & κράμπες στα πόδια εμφάνισε τρόμο (τρέμουλο) στα άκρα και άρχισε να χάνει την
επαφή με το περιβάλλον και διακομίστηκε άμεσα στην τέντα του ΕΚΑΒ
10 δρομείς ενώ πήγαν στην τέντα του ΕΚΑΒ με δυσκολία βάδισης, ακόμα και ορθοστάτισης
παραπέμφθηκαν στους φυσικοθεραπευτές, διότι το πρόβλημα τους ήταν στο μυοσκελετικό
σύστημα και έχρηζε φυσικοθεραπευτικής αντιμετώπισης. 
γυναίκα δρομέας που βρισκόταν στην τέντα του ΕΚΑΒ επειδή εμφάνισε πλήρη ακαμψία σε
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όλες τις αρθρώσεις, δεν ανταποκρινόταν στην χορήγηση πρώτων βοηθειών. Δύο
φυσικοθεραπευτές έσπευσαν σε βοήθεια εφαρμόζοντας ειδικές τεχνικές κινητοποίησης για να
διευκολύνουν την αιματική κυκλοφορία και να χαλαρώσουν τους άκαμπτους μύες.    
Ρεπορτάζ -Πηγή: Σύνδεσμος
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Έως και επιβλαβές το μασάζ μετά από πολύ τρέξιμο – Η εμπειρία των
φυσικοθεραπευτών στον Μαραθώνιο της Αθήνας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Η φυσικοθεραπεία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της προετοιμασίας και της αποκατάστασης
των αθλητών όλων των αθλημάτων και ειδικά στα δρομικά αθλήματα μεγάλων αποστάσεων,
όπως ο Μαραθώνιος.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ και το Επιστημονικό Τμήμα
Αθλητικής Φυσικοθεραπείας (ΕΤΑΦ), σε συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή και την
Υγειονομική Επιτροπή του ΣΕΓΑΣ, πραγματοποίησαν την εθελοντική κάλυψη των
φυσικοθεραπευτικών αναγκών των αθλητών και των αθλητριών που συμμετείχαν στους
αγώνες της 39ης διοργάνωσης “Μαραθώνιος Αθήνας. Ο Αυθεντικός” τον Νοέμβριο.
 
Σε αυτήν τη μεγάλη διοργάνωση, η παρουσία των φυσικοθεραπευτών του Π.Σ.Φ. και του
ΕΤΑΦ έδειξε να είναι κομβικής σημασίας, για την έγκαιρη αντιμετώπιση όλων των τραυματικών
καταστάσεων, τόσο σε πρακτικό όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο.
Οι φυσικοθεραπευτές παρείχαν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους τόσο το Σάββατο 12 Νοεμβρίου
(αγώνας δρόμου 10 χλμ. ΟΠΑΠ & αγώνας δρόμου 10 χλμ. Universities Night Run ΟΠΑΠ) όσο
και την Κυριακή 13 Νοεμβρίου (αγώνας δρόμου 5 χλμ. STOIXIMAN, Μαραθώνιος Δρόμος
42.195μ στην Αυθεντική Διαδρομή, αγώνας Παιδιών 1,2 χλμ.). Ένα σύνολο 47 εθελοντών
φυσικοθεραπευτών, αποτελούμενο από έμπειρους επαγγελματίες μέχρι φοιτητές, ανέλαβαν
την άμεση αποκατάσταση πληθώρας νευρομυοσκελετικών τραυματισμών.
Το Σάββατο 12/11 καταγράφηκαν 15 τραυματισμοί αθλητών, οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν στον
τερματικό σταθμό στο Καλλιμάρμαρο. Την Κυριακή 13/11, οι φυσικοθεραπευτές ήταν παρόντες
σε τέσσερις διαφορετικούς σταθμούς (25ο χλμ., 30ο χλμ., 35ο χλμ. και τερματισμός), όπου
καταγράφηκαν 284 περιστατικά, που έχρηζαν φυσικοθεραπευτικής αντιμετώπισης.
Οι περισσότερες καταγραφές αφορούσαν μυϊκές κράμπες, πόνο στα κάτω άκρα και την
περιοχή της οσφύος, ενώ δεν έλειψαν οι αναφορές σε τραυματισμούς, σε περιοχές όπως οι
ώμοι και ο αυχένας. Σοβαρότερες καταστάσεις υγείας, όπως υποθερμία, αφυδάτωση κ.ά.,
παραπέμφθηκαν στους σταθμούς του ΕΚΑΒ, με τους οποίους υπήρξε άψογη συνεργασία σε
κάθε επίπεδο. Τέλος, υπήρξε εξαιρετική συνεργασία με τους φυσικοθεραπευτές του ΣΕΓΑΣ και
με τον κ. Ιωάννη Πανανακάκη, που παρείχε την υποστήριξή του όποτε ζητήθηκε.
Δεδομένου ότι, τα δρομικά αθλήματα κερδίζουν συνεχώς δημοφιλία στη χώρα μας, με
αποτέλεσμα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι οποιασδήποτε ηλικίας να ασχολούνται με αυτά
ερασιτεχνικά, οι φυσικοθεραπευτές τονίζουν πως η κοινή αντίληψη ότι η μάλαξη – μασάζ μετά
τον αγώνα είναι η ενδεδειγμένη λύση, είναι μια λανθασμένη αντίληψη, ενώ σε κάποιες
περιπτώσεις μπορεί να είναι και επιβλαβής.
Σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, επιβάλλεται εξατομικευμένη πρώτη αντιμετώπιση,
ανάλογα με τη συμπτωματολογία του δρομέα.
Χαρακτηριστικά είναι κάποια περιστατικά που αντιμετώπισαν οι φυσικοθεραπευτές κατά τη
διάρκεια του πρόσφατου Μαραθωνίου της Αθήνας και αποδεικνύουν τα προαναφερόμενα:
• άνδρας δρομέας ενώ αντιμετωπιζόταν με διατάσεις και ειδικές τεχνικές κινητοποίησης για
πόνους & κράμπες στα πόδια εμφάνισε τρόμο (τρέμουλο) στα άκρα και άρχισε να χάνει την
επαφή με το περιβάλλον και διακομίστηκε άμεσα στην τέντα του ΕΚΑΒ
• 10 δρομείς ενώ πήγαν στην τέντα του ΕΚΑΒ με δυσκολία βάδισης, ακόμα και ορθοστάτισης
παραπέμφθηκαν στους φυσικοθεραπευτές, διότι το πρόβλημα τους ήταν στο μυοσκελετικό
σύστημα και έχρηζε φυσικοθεραπευτικής αντιμετώπισης.
• γυναίκα δρομέας που βρισκόταν στην τέντα του ΕΚΑΒ επειδή εμφάνισε πλήρη ακαμψία σε
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όλες τις αρθρώσεις, δεν ανταποκρινόταν στην χορήγηση πρώτων βοηθειών. Δύο
φυσικοθεραπευτές έσπευσαν σε βοήθεια εφαρμόζοντας ειδικές τεχνικές κινητοποίησης για να
διευκολύνουν την αιματική κυκλοφορία και να χαλαρώσουν τους άκαμπτους μύες.
Νίνα Κομνηνού
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Οι εμπειρίες των φυσικοθεραπευτών από τον Μαραθώνιο της Αθήνας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Έως και επιβλαβές το μασάζ μετά από δρομικά αθλήματα μεγάλων αποστάσεων
Ανακοίνωση από την εμπειρία τους από την εθελοντική υποστήριξη που παρείχαν στους
συμμετέχοντες στον Μαραθώνιο Αθήνας εξέδωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών όπου τονίζεται πως η ενδεδειγμένη λύση στα προβλήματα των
ερασιτεχνών αθλητών κατά τη διάρκεια δρομικών αθλημάτων είναι η εξατομικευμένη
φυσικοθεραπευτική προσέγγιση.
Αναλυτικά:
«Το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες της 39ης
διοργάνωσης “Μαραθώνιος Αθήνας. Ο Αυθεντικός”. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ και το Επιστημονικό Τμήμα Αθλητικής Φυσικοθεραπείας
(ΕΤΑΦ), σε συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή και την Υγειονομική Επιτροπή του
ΣΕΓΑΣ, πραγματοποίησαν την εθελοντική κάλυψη των φυσικοθεραπευτικών αναγκών των
αθλητών και των αθλητριών που συμμετείχαν στους αγώνες.
Η φυσικοθεραπεία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της προετοιμασίας και της αποκατάστασης
των αθλητών όλων των αθλημάτων. Σε αυτήν τη μεγάλη διοργάνωση, η παρουσία των
φυσικοθεραπευτών του Π.Σ.Φ. και του ΕΤΑΦ έδειξε να είναι κομβικής σημασίας, για την
έγκαιρη αντιμετώπιση όλων των τραυματικών καταστάσεων, τόσο σε πρακτικό όσο και σε
συμβουλευτικό επίπεδο.
Οι φυσικοθεραπευτές παρείχαν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους τόσο το Σάββατο 12 Νοεμβρίου
(αγώνας δρόμου 10 χλμ. ΟΠΑΠ & αγώνας δρόμου 10 χλμ. Universities Night Run ΟΠΑΠ) όσο
και την Κυριακή 13 Νοεμβρίου (αγώνας δρόμου 5 χλμ. STOIXIMAN, Μαραθώνιος Δρόμος
42.195μ στην Αυθεντική Διαδρομή, αγώνας Παιδιών 1,2 χλμ.). Ένα σύνολο 47 εθελοντών
φυσικοθεραπευτών, αποτελούμενο από έμπειρους επαγγελματίες μέχρι φοιτητές, ανέλαβαν
την άμεση αποκατάσταση πληθώρας νευρομυοσκελετικών τραυματισμών.
Το Σάββατο 12/11 καταγράφηκαν 15 τραυματισμοί αθλητών, οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν στον
τερματικό σταθμό στο Καλλιμάρμαρο. Την Κυριακή 13/11, οι φυσικοθεραπευτές ήταν παρόντες
σε τέσσερις διαφορετικούς σταθμούς (25ο χλμ., 30ο χλμ., 35ο χλμ. και τερματισμός), όπου
καταγράφηκαν 284 περιστατικά, που έχρηζαν φυσικοθεραπευτικής αντιμετώπισης. Οι
περισσότερες καταγραφές αφορούσαν μυϊκές κράμπες, πόνο στα κάτω άκρα και την περιοχή
της οσφύος, ενώ δεν έλειψαν οι αναφορές σε τραυματισμούς, σε περιοχές όπως οι ώμοι και ο
αυχένας. Σοβαρότερες καταστάσεις υγείας, όπως υποθερμία, αφυδάτωση κ.ά.,
παραπέμφθηκαν στους σταθμούς του ΕΚΑΒ, με τους οποίους υπήρξε άψογη συνεργασία σε
κάθε επίπεδο. Τέλος, υπήρξε εξαιρετική συνεργασία με τους φυσικοθεραπευτές του ΣΕΓΑΣ και
με τον κ. Ιωάννη Πανανακάκη, που παρείχε την υποστήριξή του όποτε ζητήθηκε.
Δεδομένου ότι, τα δρομικά αθλήματα κερδίζουν συνεχώς δημοφιλία στη χώρα μας, με
αποτέλεσμα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι οποιασδήποτε ηλικίας να ασχολούνται με αυτά
ερασιτεχνικά, οι φυσικοθεραπευτές τονίζουν πως η κοινή αντίληψη ότι η μάλαξη – μασάζ μετά
τον αγώνα είναι η ενδεδειγμένη λύση, είναι μια λανθασμένη αντίληψη, ενώ σε κάποιες
περιπτώσεις μπορεί να είναι και επιβλαβής.
Σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, επιβάλλεται εξατομικευμένη πρώτη αντιμετώπιση,
ανάλογα με τη συμπτωματολογία του δρομέα.
Χαρακτηριστικά είναι κάποια περιστατικά που αντιμετώπισαν οι φυσικοθεραπευτές κατά τη
διάρκεια του πρόσφατου Μαραθωνίου της Αθήνας και αποδεικνύουν τα προαναφερόμενα:
άνδρας δρομέας ενώ αντιμετωπιζόταν με διατάσεις και ειδικές τεχνικές κινητοποίησης για
πόνους & κράμπες στα πόδια εμφάνισε τρόμο (τρέμουλο) στα άκρα και άρχισε να χάνει την
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επαφή με το περιβάλλον και διακομίστηκε άμεσα στην τέντα του ΕΚΑΒ
10 δρομείς ενώ πήγαν στην τέντα του ΕΚΑΒ με δυσκολία βάδισης, ακόμα και ορθοστάτισης
παραπέμφθηκαν στους φυσικοθεραπευτές, διότι το πρόβλημα τους ήταν στο μυοσκελετικό
σύστημα και έχρηζε φυσικοθεραπευτικής αντιμετώπισης.
γυναίκα δρομέας που βρισκόταν στην τέντα του ΕΚΑΒ επειδή εμφάνισε πλήρη ακαμψία σε
όλες τις αρθρώσεις, δεν ανταποκρινόταν στην χορήγηση πρώτων βοηθειών. Δύο
φυσικοθεραπευτές έσπευσαν σε βοήθεια εφαρμόζοντας ειδικές τεχνικές κινητοποίησης για να
διευκολύνουν την αιματική κυκλοφορία και να χαλαρώσουν τους άκαμπτους μύες».
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Tρέξιμο για καλή υγεία, αλλά με μέτρο και επιστημονικές συμβουλές
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Χρήσιμη ενημέρωση δίνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) για τους
πολίτες που ασχολούνται ερασιτεχνικά με το δρομικό κίνημα, ιδιαίτερα δημοφιλές και
αναπτυσσόμενο στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια.
Όπως τονίζουν σε σχετική ανακοίνωση: «Εξατομικευμένη φυσικοθεραπευτική προσέγγιση η
ενδεδειγμένη λύση στα προβλήματα των ερασιτεχνών αθλητών κατά τη διάρκεια δρομικών
αθλημάτων.
Έως και επιβλαβές το μασάζ μετά από δρομικά αθλήματα μεγάλων αποστάσεων.
Οι εμπειρίες των φυσικοθεραπευτών από την εθελοντική υποστήριξη που παρείχαν στους
συμμετέχοντες στον Μαραθώνιο της Αθήνας.
Το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες της 39ης
διοργάνωσης “Μαραθώνιος Αθήνας. Ο Αυθεντικός”. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ και το Επιστημονικό Τμήμα Αθλητικής Φυσικοθεραπείας
(ΕΤΑΦ), σε συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή και την Υγειονομική Επιτροπή του
ΣΕΓΑΣ, πραγματοποίησαν την εθελοντική κάλυψη των φυσικοθεραπευτικών αναγκών των
αθλητών και των αθλητριών που συμμετείχαν στους αγώνες.
Η φυσικοθεραπεία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της προετοιμασίας και της αποκατάστασης
των αθλητών όλων των αθλημάτων. Σε αυτήν τη μεγάλη διοργάνωση, η παρουσία των
φυσικοθεραπευτών του Π.Σ.Φ. και του ΕΤΑΦ έδειξε να είναι κομβικής σημασίας, για την
έγκαιρη αντιμετώπιση όλων των τραυματικών καταστάσεων, τόσο σε πρακτικό όσο και σε
συμβουλευτικό επίπεδο.
Οι φυσικοθεραπευτές παρείχαν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους τόσο το Σάββατο 12 Νοεμβρίου
(αγώνας δρόμου 10 χλμ. ΟΠΑΠ & αγώνας δρόμου 10 χλμ. Universities Night Run ΟΠΑΠ) όσο
και την Κυριακή 13 Νοεμβρίου (αγώνας δρόμου 5 χλμ. STOIXIMAN, Μαραθώνιος Δρόμος
42.195μ στην Αυθεντική Διαδρομή, αγώνας Παιδιών 1,2 χλμ.). Ένα σύνολο 47 εθελοντών
φυσικοθεραπευτών, αποτελούμενο από έμπειρους επαγγελματίες μέχρι φοιτητές, ανέλαβαν
την άμεση αποκατάσταση πληθώρας νευρομυοσκελετικών τραυματισμών.
Το Σάββατο 12/11 καταγράφηκαν 15 τραυματισμοί αθλητών, οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν στον
τερματικό σταθμό στο Καλλιμάρμαρο. Την Κυριακή 13/11, οι φυσικοθεραπευτές ήταν παρόντες
σε τέσσερις διαφορετικούς σταθμούς (25ο χλμ., 30ο χλμ., 35ο χλμ. και τερματισμός), όπου
καταγράφηκαν 284 περιστατικά, που έχρηζαν φυσικοθεραπευτικής αντιμετώπισης.
Οι περισσότερες καταγραφές αφορούσαν μυϊκές κράμπες, πόνο στα κάτω άκρα και την
περιοχή της οσφύος, ενώ δεν έλειψαν οι αναφορές σε τραυματισμούς, σε περιοχές όπως οι
ώμοι και ο αυχένας. Σοβαρότερες καταστάσεις υγείας, όπως υποθερμία, αφυδάτωση κ.ά.,
παραπέμφθηκαν στους σταθμούς του ΕΚΑΒ, με τους οποίους υπήρξε άψογη συνεργασία σε
κάθε επίπεδο. Τέλος, υπήρξε εξαιρετική συνεργασία με τους φυσικοθεραπευτές του ΣΕΓΑΣ και
με τον κ. Ιωάννη Πανανακάκη, που παρείχε την υποστήριξή του όποτε ζητήθηκε.
Δεδομένου ότι, τα δρομικά αθλήματα κερδίζουν συνεχώς δημοφιλία στη χώρα μας, με
αποτέλεσμα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι οποιασδήποτε ηλικίας να ασχολούνται με αυτά
ερασιτεχνικά, οι φυσικοθεραπευτές τονίζουν πως η κοινή αντίληψη ότι η μάλαξη – μασάζ μετά
τον αγώνα είναι η ενδεδειγμένη λύση, είναι μια λανθασμένη αντίληψη, ενώ σε κάποιες
περιπτώσεις μπορεί να είναι και επιβλαβής.
Σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, επιβάλλεται εξατομικευμένη πρώτη αντιμετώπιση,
ανάλογα με τη συμπτωματολογία του δρομέα.
Χαρακτηριστικά είναι κάποια περιστατικά που αντιμετώπισαν οι φυσικοθεραπευτές κατά τη
διάρκεια του πρόσφατου Μαραθωνίου της Αθήνας και αποδεικνύουν τα προαναφερόμενα:
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• άνδρας δρομέας ενώ αντιμετωπιζόταν με διατάσεις και ειδικές τεχνικές κινητοποίησης για
πόνους & κράμπες στα πόδια εμφάνισε τρόμο (τρέμουλο) στα άκρα και άρχισε να χάνει την
επαφή με το περιβάλλον και διακομίστηκε άμεσα στην τέντα του ΕΚΑΒ
• 10 δρομείς ενώ πήγαν στην τέντα του ΕΚΑΒ με δυσκολία βάδισης, ακόμα και ορθοστάτισης
παραπέμφθηκαν στους φυσικοθεραπευτές, διότι το πρόβλημα τους ήταν στο μυοσκελετικό
σύστημα και έχρηζε φυσικοθεραπευτικής αντιμετώπισης.
• γυναίκα δρομέας που βρισκόταν στην τέντα του ΕΚΑΒ επειδή εμφάνισε πλήρη ακαμψία σε
όλες τις αρθρώσεις, δεν ανταποκρινόταν στην χορήγηση πρώτων βοηθειών. Δύο
φυσικοθεραπευτές έσπευσαν σε βοήθεια εφαρμόζοντας ειδικές τεχνικές κινητοποίησης για να
διευκολύνουν την αιματική κυκλοφορία και να χαλαρώσουν τους άκαμπτους μύες».
Περισσότερα Εδω
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ΜΕΝΟΥ Tρέξιμο για καλή υγεία, αλλά με μέτρο και επιστημονικές συμβουλές
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Χρήσιμη ενημέρωση δίνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) για τους
πολίτες που ασχολούνται ερασιτεχνικά με το δρομικό κίνημα, ιδιαίτερα δημοφιλές και
αναπτυσσόμενο στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια.
Όπως τονίζουν σε σχετική ανακοίνωση: «Εξατομικευμένη φυσικοθεραπευτική προσέγγιση η
ενδεδειγμένη λύση στα προβλήματα των ερασιτεχνών αθλητών κατά τη διάρκεια δρομικών
αθλημάτων.
Έως και επιβλαβές το μασάζ μετά από δρομικά αθλήματα μεγάλων αποστάσεων.
Οι εμπειρίες των φυσικοθεραπευτών από την εθελοντική υποστήριξη που παρείχαν στους
συμμετέχοντες στον Μαραθώνιο της Αθήνας.
Το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες της 39ης
διοργάνωσης “Μαραθώνιος Αθήνας. Ο Αυθεντικός”. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ και το Επιστημονικό Τμήμα Αθλητικής Φυσικοθεραπείας
(ΕΤΑΦ), σε συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή και την Υγειονομική Επιτροπή του
ΣΕΓΑΣ, πραγματοποίησαν την εθελοντική κάλυψη των φυσικοθεραπευτικών αναγκών των
αθλητών και των αθλητριών που συμμετείχαν στους αγώνες.
Η φυσικοθεραπεία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της προετοιμασίας και της αποκατάστασης
των αθλητών όλων των αθλημάτων. Σε αυτήν τη μεγάλη διοργάνωση, η παρουσία των
φυσικοθεραπευτών του Π.Σ.Φ. και του ΕΤΑΦ έδειξε να είναι κομβικής σημασίας, για την
έγκαιρη αντιμετώπιση όλων των τραυματικών καταστάσεων, τόσο σε πρακτικό όσο και σε
συμβουλευτικό επίπεδο.
Οι φυσικοθεραπευτές παρείχαν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους τόσο το Σάββατο 12 Νοεμβρίου
(αγώνας δρόμου 10 χλμ. ΟΠΑΠ & αγώνας δρόμου 10 χλμ. Universities Night Run ΟΠΑΠ) όσο
και την Κυριακή 13 Νοεμβρίου (αγώνας δρόμου 5 χλμ. STOIXIMAN, Μαραθώνιος Δρόμος
42.195μ στην Αυθεντική Διαδρομή, αγώνας Παιδιών 1,2 χλμ.). Ένα σύνολο 47 εθελοντών
φυσικοθεραπευτών, αποτελούμενο από έμπειρους επαγγελματίες μέχρι φοιτητές, ανέλαβαν
την άμεση αποκατάσταση πληθώρας νευρομυοσκελετικών τραυματισμών.
Το Σάββατο 12/11 καταγράφηκαν 15 τραυματισμοί αθλητών, οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν στον
τερματικό σταθμό στο Καλλιμάρμαρο. Την Κυριακή 13/11, οι φυσικοθεραπευτές ήταν παρόντες
σε τέσσερις διαφορετικούς σταθμούς (25ο χλμ., 30ο χλμ., 35ο χλμ. και τερματισμός), όπου
καταγράφηκαν 284 περιστατικά, που έχρηζαν φυσικοθεραπευτικής αντιμετώπισης.
Οι περισσότερες καταγραφές αφορούσαν μυϊκές κράμπες, πόνο στα κάτω άκρα και την
περιοχή της οσφύος, ενώ δεν έλειψαν οι αναφορές σε τραυματισμούς, σε περιοχές όπως οι
ώμοι και ο αυχένας. Σοβαρότερες καταστάσεις υγείας, όπως υποθερμία, αφυδάτωση κ.ά.,
παραπέμφθηκαν στους σταθμούς του ΕΚΑΒ, με τους οποίους υπήρξε άψογη συνεργασία σε
κάθε επίπεδο. Τέλος, υπήρξε εξαιρετική συνεργασία με τους φυσικοθεραπευτές του ΣΕΓΑΣ και
με τον κ. Ιωάννη Πανανακάκη, που παρείχε την υποστήριξή του όποτε ζητήθηκε.
Δεδομένου ότι, τα δρομικά αθλήματα κερδίζουν συνεχώς δημοφιλία στη χώρα μας, με
αποτέλεσμα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι οποιασδήποτε ηλικίας να ασχολούνται με αυτά
ερασιτεχνικά, οι φυσικοθεραπευτές τονίζουν πως η κοινή αντίληψη ότι η μάλαξη – μασάζ μετά
τον αγώνα είναι η ενδεδειγμένη λύση, είναι μια λανθασμένη αντίληψη, ενώ σε κάποιες
περιπτώσεις μπορεί να είναι και επιβλαβής.
Σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, επιβάλλεται εξατομικευμένη πρώτη αντιμετώπιση,
ανάλογα με τη συμπτωματολογία του δρομέα.
Χαρακτηριστικά είναι κάποια περιστατικά που αντιμετώπισαν οι φυσικοθεραπευτές κατά τη
διάρκεια του πρόσφατου Μαραθωνίου της Αθήνας και αποδεικνύουν τα προαναφερόμενα:
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• άνδρας δρομέας ενώ αντιμετωπιζόταν με διατάσεις και ειδικές τεχνικές κινητοποίησης για
πόνους & κράμπες στα πόδια εμφάνισε τρόμο (τρέμουλο) στα άκρα και άρχισε να χάνει την
επαφή με το περιβάλλον και διακομίστηκε άμεσα στην τέντα του ΕΚΑΒ
• 10 δρομείς ενώ πήγαν στην τέντα του ΕΚΑΒ με δυσκολία βάδισης, ακόμα και ορθοστάτισης
παραπέμφθηκαν στους φυσικοθεραπευτές, διότι το πρόβλημα τους ήταν στο μυοσκελετικό
σύστημα και έχρηζε φυσικοθεραπευτικής αντιμετώπισης.
• γυναίκα δρομέας που βρισκόταν στην τέντα του ΕΚΑΒ επειδή εμφάνισε πλήρη ακαμψία σε
όλες τις αρθρώσεις, δεν ανταποκρινόταν στην χορήγηση πρώτων βοηθειών. Δύο
φυσικοθεραπευτές έσπευσαν σε βοήθεια εφαρμόζοντας ειδικές τεχνικές κινητοποίησης για να
διευκολύνουν την αιματική κυκλοφορία και να χαλαρώσουν τους άκαμπτους μύες».
www.ertnews.gr
Διαβάστε περισσότερα… Read More
e-mail: info@evrytanika.gr | Τηλ.: 2237080901
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Tρέξιμο για καλή υγεία, αλλά με μέτρο και επιστημονικές συμβουλές
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Χρήσιμη ενημέρωση δίνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) για τους
πολίτες που ασχολούνται ερασιτεχνικά με το δρομικό κίνημα, ιδιαίτερα δημοφιλές και
αναπτυσσόμενο στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια.
Όπως τονίζουν σε σχετική ανακοίνωση: «Εξατομικευμένη φυσικοθεραπευτική προσέγγιση η
ενδεδειγμένη λύση στα προβλήματα των ερασιτεχνών αθλητών κατά τη διάρκεια δρομικών
αθλημάτων.
Έως και επιβλαβές το μασάζ μετά από δρομικά αθλήματα μεγάλων αποστάσεων.
Οι εμπειρίες των φυσικοθεραπευτών από την εθελοντική υποστήριξη που παρείχαν στους
συμμετέχοντες στον Μαραθώνιο της Αθήνας.
Το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες της 39ης
διοργάνωσης “Μαραθώνιος Αθήνας. Ο Αυθεντικός”. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ και το Επιστημονικό Τμήμα Αθλητικής Φυσικοθεραπείας
(ΕΤΑΦ), σε συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή και την Υγειονομική Επιτροπή του
ΣΕΓΑΣ, πραγματοποίησαν την εθελοντική κάλυψη των φυσικοθεραπευτικών αναγκών των
αθλητών και των αθλητριών που συμμετείχαν στους αγώνες.
Η φυσικοθεραπεία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της προετοιμασίας και της αποκατάστασης
των αθλητών όλων των αθλημάτων. Σε αυτήν τη μεγάλη διοργάνωση, η παρουσία των
φυσικοθεραπευτών του Π.Σ.Φ. και του ΕΤΑΦ έδειξε να είναι κομβικής σημασίας, για την
έγκαιρη αντιμετώπιση όλων των τραυματικών καταστάσεων, τόσο σε πρακτικό όσο και σε
συμβουλευτικό επίπεδο.
Οι φυσικοθεραπευτές παρείχαν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους τόσο το Σάββατο 12 Νοεμβρίου
(αγώνας δρόμου 10 χλμ. ΟΠΑΠ & αγώνας δρόμου 10 χλμ. Universities Night Run ΟΠΑΠ) όσο
και την Κυριακή 13 Νοεμβρίου (αγώνας δρόμου 5 χλμ. STOIXIMAN, Μαραθώνιος Δρόμος
42.195μ στην Αυθεντική Διαδρομή, αγώνας Παιδιών 1,2 χλμ.). Ένα σύνολο 47 εθελοντών
φυσικοθεραπευτών, αποτελούμενο από έμπειρους επαγγελματίες μέχρι φοιτητές, ανέλαβαν
την άμεση αποκατάσταση πληθώρας νευρομυοσκελετικών τραυματισμών.
Το Σάββατο 12/11 καταγράφηκαν 15 τραυματισμοί αθλητών, οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν στον
τερματικό σταθμό στο Καλλιμάρμαρο. Την Κυριακή 13/11, οι φυσικοθεραπευτές ήταν παρόντες
σε τέσσερις διαφορετικούς σταθμούς (25ο χλμ., 30ο χλμ., 35ο χλμ. και τερματισμός), όπου
καταγράφηκαν 284 περιστατικά, που έχρηζαν φυσικοθεραπευτικής αντιμετώπισης.
Οι περισσότερες καταγραφές αφορούσαν μυϊκές κράμπες, πόνο στα κάτω άκρα και την
περιοχή της οσφύος, ενώ δεν έλειψαν οι αναφορές σε τραυματισμούς, σε περιοχές όπως οι
ώμοι και ο αυχένας. Σοβαρότερες καταστάσεις υγείας, όπως υποθερμία, αφυδάτωση κ.ά.,
παραπέμφθηκαν στους σταθμούς του ΕΚΑΒ, με τους οποίους υπήρξε άψογη συνεργασία σε
κάθε επίπεδο. Τέλος, υπήρξε εξαιρετική συνεργασία με τους φυσικοθεραπευτές του ΣΕΓΑΣ και
με τον κ. Ιωάννη Πανανακάκη, που παρείχε την υποστήριξή του όποτε ζητήθηκε.
Δεδομένου ότι, τα δρομικά αθλήματα κερδίζουν συνεχώς δημοφιλία στη χώρα μας, με
αποτέλεσμα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι οποιασδήποτε ηλικίας να ασχολούνται με αυτά
ερασιτεχνικά, οι φυσικοθεραπευτές τονίζουν πως η κοινή αντίληψη ότι η μάλαξη – μασάζ μετά
τον αγώνα είναι η ενδεδειγμένη λύση, είναι μια λανθασμένη αντίληψη, ενώ σε κάποιες
περιπτώσεις μπορεί να είναι και επιβλαβής.
Σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, επιβάλλεται εξατομικευμένη πρώτη αντιμετώπιση,
ανάλογα με τη συμπτωματολογία του δρομέα.
Χαρακτηριστικά είναι κάποια περιστατικά που αντιμετώπισαν οι φυσικοθεραπευτές κατά τη
διάρκεια του πρόσφατου Μαραθωνίου της Αθήνας και αποδεικνύουν τα προαναφερόμενα:
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• άνδρας δρομέας ενώ αντιμετωπιζόταν με διατάσεις και ειδικές τεχνικές κινητοποίησης για
πόνους & κράμπες στα πόδια εμφάνισε τρόμο (τρέμουλο) στα άκρα και άρχισε να χάνει την
επαφή με το περιβάλλον και διακομίστηκε άμεσα στην τέντα του ΕΚΑΒ
• 10 δρομείς ενώ πήγαν στην τέντα του ΕΚΑΒ με δυσκολία βάδισης, ακόμα και ορθοστάτισης
παραπέμφθηκαν στους φυσικοθεραπευτές, διότι το πρόβλημα τους ήταν στο μυοσκελετικό
σύστημα και έχρηζε φυσικοθεραπευτικής αντιμετώπισης.
• γυναίκα δρομέας που βρισκόταν στην τέντα του ΕΚΑΒ επειδή εμφάνισε πλήρη ακαμψία σε
όλες τις αρθρώσεις, δεν ανταποκρινόταν στην χορήγηση πρώτων βοηθειών. Δύο
φυσικοθεραπευτές έσπευσαν σε βοήθεια εφαρμόζοντας ειδικές τεχνικές κινητοποίησης για να
διευκολύνουν την αιματική κυκλοφορία και να χαλαρώσουν τους άκαμπτους μύες».
www.ertnews.gr
Πηγή ertnews.gr
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Tρέξιμο για καλή υγεία, αλλά με μέτρο και επιστημονικές συμβουλές
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Στους κινδύνους για τους ερασιτέχνες δρομείς αναφέρεται ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών και δίνει χρήσιμες συμβουλές
Χρήσιμη ενημέρωση δίνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) για τους
πολίτες που ασχολούνται ερασιτεχνικά με το δρομικό κίνημα, ιδιαίτερα δημοφιλές και
αναπτυσσόμενο στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια.
Όπως τονίζουν σε σχετική ανακοίνωση: «Εξατομικευμένη φυσικοθεραπευτική προσέγγιση η
ενδεδειγμένη λύση στα προβλήματα των ερασιτεχνών αθλητών κατά τη διάρκεια δρομικών
αθλημάτων.
Έως και επιβλαβές το μασάζ μετά από δρομικά αθλήματα μεγάλων αποστάσεων.
Οι εμπειρίες των φυσικοθεραπευτών από την εθελοντική υποστήριξη που παρείχαν στους
συμμετέχοντες στον Μαραθώνιο της Αθήνας.
Το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες της 39ης
διοργάνωσης “Μαραθώνιος Αθήνας. Ο Αυθεντικός”. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ και το Επιστημονικό Τμήμα Αθλητικής Φυσικοθεραπείας
(ΕΤΑΦ), σε συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή και την Υγειονομική Επιτροπή του
ΣΕΓΑΣ, πραγματοποίησαν την εθελοντική κάλυψη των φυσικοθεραπευτικών αναγκών των
αθλητών και των αθλητριών που συμμετείχαν στους αγώνες.
Η φυσικοθεραπεία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της προετοιμασίας και της αποκατάστασης
των αθλητών όλων των αθλημάτων. Σε αυτήν τη μεγάλη διοργάνωση, η παρουσία των
φυσικοθεραπευτών του Π.Σ.Φ. και του ΕΤΑΦ έδειξε να είναι κομβικής σημασίας, για την
έγκαιρη αντιμετώπιση όλων των τραυματικών καταστάσεων, τόσο σε πρακτικό όσο και σε
συμβουλευτικό επίπεδο.
Οι φυσικοθεραπευτές παρείχαν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους τόσο το Σάββατο 12 Νοεμβρίου
(αγώνας δρόμου 10 χλμ. ΟΠΑΠ & αγώνας δρόμου 10 χλμ. Universities Night Run ΟΠΑΠ) όσο
και την Κυριακή 13 Νοεμβρίου (αγώνας δρόμου 5 χλμ. STOIXIMAN, Μαραθώνιος Δρόμος
42.195μ στην Αυθεντική Διαδρομή, αγώνας Παιδιών 1,2 χλμ.). Ένα σύνολο 47 εθελοντών
φυσικοθεραπευτών, αποτελούμενο από έμπειρους επαγγελματίες μέχρι φοιτητές, ανέλαβαν
την άμεση αποκατάσταση πληθώρας νευρομυοσκελετικών τραυματισμών.
Το Σάββατο 12/11 καταγράφηκαν 15 τραυματισμοί αθλητών, οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν στον
τερματικό σταθμό στο Καλλιμάρμαρο. Την Κυριακή 13/11, οι φυσικοθεραπευτές ήταν παρόντες
σε τέσσερις διαφορετικούς σταθμούς (25ο χλμ., 30ο χλμ., 35ο χλμ. και τερματισμός), όπου
καταγράφηκαν 284 περιστατικά, που έχρηζαν φυσικοθεραπευτικής αντιμετώπισης.
Οι περισσότερες καταγραφές αφορούσαν μυϊκές κράμπες, πόνο στα κάτω άκρα και την
περιοχή της οσφύος, ενώ δεν έλειψαν οι αναφορές σε τραυματισμούς, σε περιοχές όπως οι
ώμοι και ο αυχένας. Σοβαρότερες καταστάσεις υγείας, όπως υποθερμία, αφυδάτωση κ.ά.,
παραπέμφθηκαν στους σταθμούς του ΕΚΑΒ, με τους οποίους υπήρξε άψογη συνεργασία σε
κάθε επίπεδο. Τέλος, υπήρξε εξαιρετική συνεργασία με τους φυσικοθεραπευτές του ΣΕΓΑΣ και
με τον κ. Ιωάννη Πανανακάκη, που παρείχε την υποστήριξή του όποτε ζητήθηκε.
Δεδομένου ότι, τα δρομικά αθλήματα κερδίζουν συνεχώς δημοφιλία στη χώρα μας, με
αποτέλεσμα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι οποιασδήποτε ηλικίας να ασχολούνται με αυτά
ερασιτεχνικά, οι φυσικοθεραπευτές τονίζουν πως η κοινή αντίληψη ότι η μάλαξη – μασάζ μετά
τον αγώνα είναι η ενδεδειγμένη λύση, είναι μια λανθασμένη αντίληψη, ενώ σε κάποιες
περιπτώσεις μπορεί να είναι και επιβλαβής.
Σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, επιβάλλεται εξατομικευμένη πρώτη αντιμετώπιση,
ανάλογα με τη συμπτωματολογία του δρομέα.
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Χαρακτηριστικά είναι κάποια περιστατικά που αντιμετώπισαν οι φυσικοθεραπευτές κατά τη
διάρκεια του πρόσφατου Μαραθωνίου της Αθήνας και αποδεικνύουν τα προαναφερόμενα:
• άνδρας δρομέας ενώ αντιμετωπιζόταν με διατάσεις και ειδικές τεχνικές κινητοποίησης για
πόνους & κράμπες στα πόδια εμφάνισε τρόμο (τρέμουλο) στα άκρα και άρχισε να χάνει την
επαφή με το περιβάλλον και διακομίστηκε άμεσα στην τέντα του ΕΚΑΒ
• 10 δρομείς ενώ πήγαν στην τέντα του ΕΚΑΒ με δυσκολία βάδισης, ακόμα και ορθοστάτισης
παραπέμφθηκαν στους φυσικοθεραπευτές, διότι το πρόβλημα τους ήταν στο μυοσκελετικό
σύστημα και έχρηζε φυσικοθεραπευτικής αντιμετώπισης.
• γυναίκα δρομέας που βρισκόταν στην τέντα του ΕΚΑΒ επειδή εμφάνισε πλήρη ακαμψία σε
όλες τις αρθρώσεις, δεν ανταποκρινόταν στην χορήγηση πρώτων βοηθειών. Δύο
φυσικοθεραπευτές έσπευσαν σε βοήθεια εφαρμόζοντας ειδικές τεχνικές κινητοποίησης για να
διευκολύνουν την αιματική κυκλοφορία και να χαλαρώσουν τους άκαμπτους μύες».
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Εξατομικευμένη φυσικοθεραπευτική προσέγγιση η ενδεδειγμένη λύση στα προβλήματα
των ερασιτεχνών αθλητών κατά τη διάρκεια δρομικών αθλημάτων
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες της 39ης
διοργάνωσης "Μαραθώνιος Αθήνας. Ο Αυθεντικός". Ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών - Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ και το Επιστημονικό Τμήμα Αθλητικής Φυσικοθεραπείας
(ΕΤΑΦ), σε συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή και την Υγειονομική Επιτροπή του
ΣΕΓΑΣ, πραγματοποίησαν την εθελοντική κάλυψη των φυσικοθεραπευτικών αναγκών των
αθλητών και των αθλητριών που συμμετείχαν στους αγώνες. Η φυσικοθεραπεία αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι της προετοιμασίας και της αποκατάστασης των αθλητών όλων των
αθλημάτων. Σε αυτήν τη μεγάλη διοργάνωση, η παρουσία των φυσικοθεραπευτών του Π.Σ.Φ.
και του ΕΤΑΦ έδειξε να είναι κομβικής σημασίας, για την έγκαιρη αντιμετώπιση όλων των
τραυματικών καταστάσεων,τόσο σε πρακτικό όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο. Οι
φυσικοθεραπευτές παρείχαν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους τόσο το Σάββατο 12 Νοεμβρίου
(αγώνας δρόμου 10χλμ. ΟΠΑΠ & αγώνας δρόμου 10...
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Φυσικοθεραπευτές προσέφεραν «χείρα βοηθείας» στους αθλητές που συμμετείχαν στο
Μαραθώνιο
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Φυσικοθεραπευτές παρείχαν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στους αθλητές και στις αθλήτριες
που συμμετείχαν στους αγώνες της 39ης διοργάνωσης «Μαραθώνιος Αθήνας. Ο Αυθεντικός».
Το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες της
39ης διοργάνωσης «Μαραθώνιος Αθήνας. Ο Αυθεντικός».
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ και το Επιστημονικό Τμήμα
Αθλητικής Φυσικοθεραπείας (ΕΤΑΦ), σε συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή και την
Υγειονομική Επιτροπή του ΣΕΓΑΣ, πραγματοποίησαν την εθελοντική κάλυψη των
φυσικοθεραπευτικών αναγκών των αθλητών και των αθλητριών που συμμετείχαν στους
αγώνες.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Π.Σ.Φ, αναφέρονται τα εξής:
«Η φυσικοθεραπεία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της προετοιμασίας και της
αποκατάστασης των αθλητών όλων των αθλημάτων. Σε αυτήν τη μεγάλη διοργάνωση, η
παρουσία των φυσικοθεραπευτών του Π.Σ.Φ. και του ΕΤΑΦ έδειξε να είναι κομβικής σημασίας,
για την έγκαιρη αντιμετώπιση όλων των τραυματικών καταστάσεων,τόσο σε πρακτικό όσο και
σε συμβουλευτικό επίπεδο.
Οι φυσικοθεραπευτές παρείχαν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους τόσο το Σάββατο 12 Νοεμβρίου
(αγώνας δρόμου 10χλμ. ΟΠΑΠ & αγώνας δρόμου 10 χλμ.Universities Night Run ΟΠΑΠ) όσο
και την Κυριακή 13 Νοεμβρίου (αγώνας δρόμου 5 χλμ. STOIXIMAN, Μαραθώνιος Δρόμος
42.195μ στην Αυθεντική Διαδρομή, αγώνας Παιδιών 1,2 χλμ.).
Ένα σύνολο 47 εθελοντών φυσικοθεραπευτών, αποτελούμενο από έμπειρους επαγγελματίες
μέχρι φοιτητές, ανέλαβαν την άμεση αποκατάσταση πληθώρας νευρομυοσκελετικών
τραυματισμών.
Το Σάββατο 12/11 καταγράφηκαν 15 τραυματισμοί αθλητών, οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν στον
τερματικό σταθμό στο Καλλιμάρμαρο. Την Κυριακή 13/11, οι φυσικοθεραπευτές ήταν παρόντες
σε τέσσερις διαφορετικούς σταθμούς (25οχλμ., 30οχλμ., 35οχλμ. και τερματισμός), όπου
καταγράφηκαν 284 περιστατικά, που έχρηζαν φυσικοθεραπευτικής αντιμετώπισης.
Οι περισσότερες καταγραφές αφορούσαν μυϊκές κράμπες, πόνο στα κάτω άκρα και την
περιοχή της οσφύος, ενώ δεν έλειψαν οι αναφορές σε τραυματισμούς, σε περιοχές όπως οι
ώμοι και ο αυχένας.
Σοβαρότερες καταστάσεις υγείας, όπως υποθερμία, αφυδάτωση κ.ά., παραπέμφθηκαν στους
σταθμούς του ΕΚΑΒ, με τους οποίους υπήρξε άψογη συνεργασία σε κάθε επίπεδο.
Τέλος, υπήρξε εξαιρετική συνεργασία με τους φυσικοθεραπευτές του ΣΕΓΑΣ και με τον κ.
Ιωάννη Πανανακάκη, που παρείχε την υποστήριξή του όποτε ζητήθηκε.
Δεδομένου ότι, τα δρομικά αθλήματα κερδίζουν συνεχώς δημοφιλία στη χώρα μας, με
αποτέλεσμα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι οποιασδήποτε ηλικίας να ασχολούνται με αυτά
ερασιτεχνικά, οι φυσικοθεραπευτές τονίζουν πως η κοινή αντίληψη ότι η μάλαξη – μασάζ μετά
τον αγώνα είναι η ενδεδειγμένη λύση, είναι μια λανθασμένη αντίληψη, ενώ σε κάποιες
περιπτώσεις μπορεί να είναι και επιβλαβής.
Σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, επιβάλλεται εξατομικευμένη πρώτη αντιμετώπιση,
ανάλογα με τη συμπτωματολογία του δρομέα.
Χαρακτηριστικά είναι κάποια περιστατικά που αντιμετώπισαν οι φυσικοθεραπευτές κατά τη
διάρκεια του πρόσφατου Μαραθωνίου της Αθήνας και αποδεικνύουν τα προαναφερόμενα:
άνδρας δρομέας ενώ αντιμετωπιζόταν με διατάσεις και ειδικές τεχνικές κινητοποίησης για
πόνους και κράμπες στα πόδια εμφάνισε τρόμο (τρέμουλο) στα άκρα και άρχισε να χάνει την
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επαφή με το περιβάλλον και διακομίστηκε άμεσα στην τέντα του ΕΚΑΒ 10 δρομείς ενώ πήγαν
στην τέντα του ΕΚΑΒ με δυσκολία βάδισης, ακόμα και ορθοστάτισης παραπέμφθηκαν στους
φυσικοθεραπευτές, διότι το πρόβλημα τους ήταν στο μυοσκελετικό σύστημα και έχρηζε
φυσικοθεραπευτικής αντιμετώπισης.  γυναίκα δρομέας που βρισκόταν στην τέντα του ΕΚΑΒ
επειδή εμφάνισε πλήρη ακαμψία σε όλες τις αρθρώσεις, δεν ανταποκρινόταν στη χορήγηση
πρώτων βοηθειών. Δύο φυσικοθεραπευτές έσπευσαν σε βοήθεια εφαρμόζοντας ειδικές
τεχνικές κινητοποίησης για να διευκολύνουν την αιματική κυκλοφορία και να χαλαρώσουν τους
άκαμπτους μuς».    Δείτε επίσης⇒ Υποχρεωτική η παρουσία φυσικοθεραπευτή σε ομάδες
ανακουφιστικής φροντίδας
Health ανα Tag: ΠΣΦ ΕΤΑΦ ΣΕΓΑΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΚΑΒ
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Μαραθώνιος Αθήνας και τραυματισμοί – Οι εμπειρίες των φυσικοθεραπευτών
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες της 39ης 
διοργάνωσης “Μαραθώνιος Αθήνας. Ο Αυθεντικός”. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ και το Επιστημονικό Τμήμα Αθλητικής Φυσικοθεραπείας
(ΕΤΑΦ), σε συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή και την Υγειονομική Επιτροπή του
ΣΕΓΑΣ, πραγματοποίησαν την εθελοντική κάλυψη των φυσικοθεραπευτικών αναγκών των
αθλητών και των αθλητριών που συμμετείχαν στους αγώνες.
Η φυσικοθεραπεία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της προετοιμασίας και της αποκατάστασης
των αθλητών όλων των αθλημάτων. Σε αυτήν τη μεγάλη  διοργάνωση, η παρουσία των
φυσικοθεραπευτών του Π.Σ.Φ. και του ΕΤΑΦ έδειξε να είναι κομβικής σημασίας, για την
έγκαιρη αντιμετώπιση όλων των τραυματικών καταστάσεων, τόσο σε πρακτικό όσο και σε
συμβουλευτικό επίπεδο.
Οι φυσικοθεραπευτές παρείχαν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους τόσο το Σάββατο 12 Νοεμβρίου
(αγώνας δρόμου 10 χλμ. ΟΠΑΠ & αγώνας δρόμου 10 χλμ. Universities Night Run ΟΠΑΠ) όσο
και την Κυριακή 13 Νοεμβρίου (αγώνας δρόμου 5 χλμ. STOIXIMAN, Μαραθώνιος Δρόμος
42.195μ στην Αυθεντική Διαδρομή, αγώνας Παιδιών 1,2 χλμ.). Ένα σύνολο 47 εθελοντών
φυσικοθεραπευτών, αποτελούμενο από έμπειρους επαγγελματίες μέχρι φοιτητές, ανέλαβαν
την άμεση αποκατάσταση πληθώρας νευρομυοσκελετικών τραυματισμών. 
Το Σάββατο 12/11 καταγράφηκαν 15 τραυματισμοί αθλητών, οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν στον
τερματικό σταθμό στο Καλλιμάρμαρο. Την Κυριακή 13/11, οι φυσικοθεραπευτές ήταν παρόντες
σε τέσσερις διαφορετικούς σταθμούς (25ο χλμ., 30ο χλμ., 35ο χλμ. και τερματισμός), όπου
καταγράφηκαν 284 περιστατικά, που έχρηζαν φυσικοθεραπευτικής αντιμετώπισης. Οι
περισσότερες καταγραφές αφορούσαν μυϊκές κράμπες, πόνο στα κάτω άκρα και την περιοχή
της οσφύος, ενώ δεν έλειψαν οι αναφορές σε τραυματισμούς, σε περιοχές όπως οι ώμοι και ο
αυχένας. Σοβαρότερες καταστάσεις υγείας, όπως υποθερμία, αφυδάτωση κ.ά.,
παραπέμφθηκαν στους σταθμούς του ΕΚΑΒ, με τους οποίους υπήρξε άψογη συνεργασία σε
κάθε επίπεδο. Τέλος, υπήρξε εξαιρετική συνεργασία με τους φυσικοθεραπευτές του ΣΕΓΑΣ και
με τον κ. Ιωάννη Πανανακάκη, που παρείχε την υποστήριξή του όποτε ζητήθηκε.
Δεδομένου ότι, τα δρομικά αθλήματα κερδίζουν συνεχώς δημοφιλία στη χώρα μας, με
αποτέλεσμα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι οποιασδήποτε ηλικίας να ασχολούνται με αυτά
ερασιτεχνικά, οι φυσικοθεραπευτές τονίζουν πως η κοινή αντίληψη ότι η μάλαξη – μασάζ μετά
τον αγώνα είναι η ενδεδειγμένη λύση, είναι μια λανθασμένη αντίληψη, ενώ σε κάποιες
περιπτώσεις μπορεί να είναι και επιβλαβής.
Σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, επιβάλλεται εξατομικευμένη πρώτη αντιμετώπιση,
ανάλογα με τη συμπτωματολογία του δρομέα.
Χαρακτηριστικά είναι κάποια περιστατικά που αντιμετώπισαν οι φυσικοθεραπευτές κατά τη
διάρκεια του πρόσφατου Μαραθωνίου της Αθήνας και αποδεικνύουν τα προαναφερόμενα:
άνδρας δρομέας ενώ αντιμετωπιζόταν με διατάσεις και ειδικές τεχνικές κινητοποίησης για
πόνους & κράμπες στα πόδια εμφάνισε τρόμο (τρέμουλο) στα άκρα και άρχισε να χάνει την
επαφή με το περιβάλλον και διακομίστηκε άμεσα στην τέντα του ΕΚΑΒ
10 δρομείς ενώ πήγαν στην τέντα του ΕΚΑΒ με δυσκολία βάδισης, ακόμα και ορθοστάτισης
παραπέμφθηκαν στους φυσικοθεραπευτές, διότι το πρόβλημα τους ήταν στο μυοσκελετικό
σύστημα και έχρηζε φυσικοθεραπευτικής αντιμετώπισης. 
γυναίκα δρομέας που βρισκόταν στην τέντα του ΕΚΑΒ επειδή εμφάνισε πλήρη ακαμψία σε
όλες τις αρθρώσεις, δεν ανταποκρινόταν στην χορήγηση πρώτων βοηθειών. Δύο
φυσικοθεραπευτές έσπευσαν σε βοήθεια εφαρμόζοντας ειδικές τεχνικές κινητοποίησης για να
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διευκολύνουν την αιματική κυκλοφορία και να χαλαρώσουν τους άκαμπτους μύες.    
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Μαραθώνιος Αθήνας και τραυματισμοί - Οι εμπειρίες των φυσικοθεραπευτών
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες της 39ης 
διοργάνωσης “Μαραθώνιος Αθήνας. Ο Αυθεντικός”. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ και το Επιστημονικό Τμήμα Αθλητικής Φυσικοθεραπείας
(ΕΤΑΦ), σε συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή και την Υγειονομική Επιτροπή του
ΣΕΓΑΣ, πραγματοποίησαν την εθελοντική κάλυψη των φυσικοθεραπευτικών αναγκών των
αθλητών και των αθλητριών που συμμετείχαν στους αγώνες.
Η φυσικοθεραπεία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της προετοιμασίας και της αποκατάστασης
των αθλητών όλων των αθλημάτων. Σε αυτήν τη μεγάλη  διοργάνωση, η παρουσία των
φυσικοθεραπευτών του Π.Σ.Φ. και του ΕΤΑΦ έδειξε να είναι κομβικής σημασίας, για την
έγκαιρη αντιμετώπιση όλων των τραυματικών καταστάσεων, τόσο σε πρακτικό όσο και σε
συμβουλευτικό επίπεδο.
Οι φυσικοθεραπευτές παρείχαν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους τόσο το Σάββατο 12 Νοεμβρίου
(αγώνας δρόμου 10 χλμ. ΟΠΑΠ & αγώνας δρόμου 10 χλμ. Universities Night Run ΟΠΑΠ) όσο
και την Κυριακή 13 Νοεμβρίου (αγώνας δρόμου 5 χλμ. STOIXIMAN, Μαραθώνιος Δρόμος
42.195μ στην Αυθεντική Διαδρομή, αγώνας Παιδιών 1,2 χλμ.). Ένα σύνολο 47 εθελοντών
φυσικοθεραπευτών, αποτελούμενο από έμπειρους επαγγελματίες μέχρι φοιτητές, ανέλαβαν
την άμεση αποκατάσταση πληθώρας νευρομυοσκελετικών τραυματισμών. 
Το Σάββατο 12/11 καταγράφηκαν 15 τραυματισμοί αθλητών, οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν στον
τερματικό σταθμό στο Καλλιμάρμαρο. Την Κυριακή 13/11, οι φυσικοθεραπευτές ήταν παρόντες
σε τέσσερις διαφορετικούς σταθμούς (25ο χλμ., 30ο χλμ., 35ο χλμ. και τερματισμός), όπου
καταγράφηκαν 284 περιστατικά, που έχρηζαν φυσικοθεραπευτικής αντιμετώπισης. Οι
περισσότερες καταγραφές αφορούσαν μυϊκές κράμπες, πόνο στα κάτω άκρα και την περιοχή
της οσφύος, ενώ δεν έλειψαν οι αναφορές σε τραυματισμούς, σε περιοχές όπως οι ώμοι και ο
αυχένας. Σοβαρότερες καταστάσεις υγείας, όπως υποθερμία, αφυδάτωση κ.ά.,
παραπέμφθηκαν στους σταθμούς του ΕΚΑΒ, με τους οποίους υπήρξε άψογη συνεργασία σε
κάθε επίπεδο. Τέλος, υπήρξε εξαιρετική συνεργασία με τους φυσικοθεραπευτές του ΣΕΓΑΣ και
με τον κ. Ιωάννη Πανανακάκη, που παρείχε την υποστήριξή του όποτε ζητήθηκε.
Δεδομένου ότι, τα δρομικά αθλήματα κερδίζουν συνεχώς δημοφιλία στη χώρα μας, με
αποτέλεσμα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι οποιασδήποτε ηλικίας να ασχολούνται με αυτά
ερασιτεχνικά, οι φυσικοθεραπευτές τονίζουν πως η κοινή αντίληψη ότι η μάλαξη – μασάζ μετά
τον αγώνα είναι η ενδεδειγμένη λύση, είναι μια λανθασμένη αντίληψη, ενώ σε κάποιες
περιπτώσεις μπορεί να είναι και επιβλαβής.
Σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, επιβάλλεται εξατομικευμένη πρώτη αντιμετώπιση,
ανάλογα με τη συμπτωματολογία του δρομέα.
Χαρακτηριστικά είναι κάποια περιστατικά που αντιμετώπισαν οι φυσικοθεραπευτές κατά τη
διάρκεια του πρόσφατου Μαραθωνίου της Αθήνας και αποδεικνύουν τα προαναφερόμενα:
άνδρας δρομέας ενώ αντιμετωπιζόταν με διατάσεις και ειδικές τεχνικές κινητοποίησης για
πόνους & κράμπες στα πόδια εμφάνισε τρόμο (τρέμουλο) στα άκρα και άρχισε να χάνει την
επαφή με το περιβάλλον και διακομίστηκε άμεσα στην τέντα του ΕΚΑΒ
10 δρομείς ενώ πήγαν στην τέντα του ΕΚΑΒ με δυσκολία βάδισης, ακόμα και ορθοστάτισης
παραπέμφθηκαν στους φυσικοθεραπευτές, διότι το πρόβλημα τους ήταν στο μυοσκελετικό
σύστημα και έχρηζε φυσικοθεραπευτικής αντιμετώπισης. 
γυναίκα δρομέας που βρισκόταν στην τέντα του ΕΚΑΒ επειδή εμφάνισε πλήρη ακαμψία σε
όλες τις αρθρώσεις, δεν ανταποκρινόταν στην χορήγηση πρώτων βοηθειών. Δύο
φυσικοθεραπευτές έσπευσαν σε βοήθεια εφαρμόζοντας ειδικές τεχνικές κινητοποίησης για να
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διευκολύνουν την αιματική κυκλοφορία και να χαλαρώσουν τους άκαμπτους μύες.    
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Έως και επιβλαβές το μασάζ μετά από δρομικά αθλήματα – Η εμπειρία των
φυσικοθεραπευτών στον Μαραθώνιο της Αθήνας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
από healthstories
Η φυσικοθεραπεία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της προετοιμασίας και της αποκατάστασης
των αθλητών όλων των αθλημάτων και ειδικά στα δρομικά αθλήματα μεγάλων αποστάσεων,
όπως ο Μαραθώνιος. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ και το
Επιστημονικό Τμήμα Αθλητικής Φυσικοθεραπείας (ΕΤΑΦ), σε συνεργασία με την Οργανωτική
Επιτροπή και την Υγειονομική Επιτροπή του ΣΕΓΑΣ, πραγματοποίησαν την εθελοντική κάλυψη
των φυσικοθεραπευτικών αναγκών των αθλητών και των αθλητριών που συμμετείχαν στους
αγώνες της 39ης διοργάνωσης “Μαραθώνιος Αθήνας. Ο Αυθεντικός” τον Νοέμβριο. Σε αυτήν
τη μεγάλη διοργάνωση, η παρουσία των φυσικοθεραπευτών του και του ΕΤΑΦ έδειξε να είναι
κομβικής σημασίας, για την έγκαιρη αντιμετώπιση όλων των τραυματικών καταστάσεων, τόσο
σε πρακτικό όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο. Οι φυσικοθεραπευτές παρείχαν εθελοντικά τις
υπηρεσίες τους τόσο το Σάββατο 12 Νοεμβρίου (αγώνας δρόμου 10 χλμ. ΟΠΑΠ & αγώνας
δρόμου 10 χλμ. Universities Night Run ΟΠΑΠ) όσο και την Κυριακή 13 Νοεμβρίου (αγώνας
δρόμου 5 χλμ. STOIXIMAN, Μαραθώνιος Δρόμος 42.195μ στην Αυθεντική Διαδρομή, αγώνας
Παιδιών 1,2 χλμ.). Ένα σύνολο 47 εθελοντών φυσικοθεραπευτών, αποτελούμενο από
έμπειρους επαγγελματίες μέχρι φοιτητές, ανέλαβαν την άμεση αποκατάσταση πληθώρας
νευρομυοσκελετικών τραυματισμών. Το Σάββατο 12/11 καταγράφηκαν 15 τραυματισμοί
αθλητών, οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν στον τερματικό σταθμό στο Καλλιμάρμαρο. Την Κυριακή
13/11, οι φυσικοθεραπευτές ήταν παρόντες σε τέσσερις διαφορετικούς σταθμούς (25ο χλμ.,
30ο χλμ., 35ο χλμ. και τερματισμός), όπου καταγράφηκαν 284 περιστατικά, που έχρηζαν
φυσικοθεραπευτικής αντιμετώπισης. Οι περισσότερες καταγραφές αφορούσαν μυϊκές
κράμπες, πόνο στα κάτω άκρα και την περιοχή της οσφύος, ενώ δεν έλειψαν οι αναφορές σε
τραυματισμούς, σε περιοχές όπως οι ώμοι και ο αυχένας. Σοβαρότερες καταστάσεις υγείας,
όπως υποθερμία, αφυδάτωση κ.ά., παραπέμφθηκαν στους σταθμούς του ΕΚΑΒ, με τους
οποίους υπήρξε άψογη συνεργασία σε κάθε επίπεδο. Τέλος, υπήρξε εξαιρετική συνεργασία με
τους φυσικοθεραπευτές του ΣΕΓΑΣ και με τον κ. Ιωάννη Πανανακάκη, που παρείχε την
υποστήριξή του όποτε ζητήθηκε.
Δεδομένου ότι, τα δρομικά αθλήματα κερδίζουν συνεχώς δημοφιλία στη χώρα μας, με
αποτέλεσμα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι οποιασδήποτε ηλικίας να ασχολούνται με αυτά
ερασιτεχνικά, οι φυσικοθεραπευτές τονίζουν πως η κοινή αντίληψη ότι η μάλαξη – μασάζ μετά
τον αγώνα είναι η ενδεδειγμένη λύση, είναι μια λανθασμένη αντίληψη, ενώ σε κάποιες
περιπτώσεις μπορεί να είναι και επιβλαβής. Σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα,
επιβάλλεται εξατομικευμένη πρώτη αντιμετώπιση, ανάλογα με τη συμπτωματολογία του
δρομέα. Χαρακτηριστικά είναι κάποια περιστατικά που αντιμετώπισαν οι φυσικοθεραπευτές
κατά τη διάρκεια του πρόσφατου Μαραθωνίου της Αθήνας και αποδεικνύουν τα
προαναφερόμενα:
• άνδρας δρομέας ενώ αντιμετωπιζόταν με διατάσεις και ειδικές τεχνικές κινητοποίησης για
πόνους & κράμπες στα πόδια εμφάνισε τρόμο (τρέμουλο) στα άκρα και άρχισε να χάνει την
επαφή με το περιβάλλον και διακομίστηκε άμεσα στην τέντα του ΕΚΑΒ
• 10 δρομείς ενώ πήγαν στην τέντα του ΕΚΑΒ με δυσκολία βάδισης, ακόμα και ορθοστάτισης
παραπέμφθηκαν στους φυσικοθεραπευτές, διότι το πρόβλημα τους ήταν στο μυοσκελετικό
σύστημα και έχρηζε φυσικοθεραπευτικής αντιμετώπισης.
• γυναίκα δρομέας που βρισκόταν στην τέντα του ΕΚΑΒ επειδή εμφάνισε πλήρη ακαμψία σε
όλες τις αρθρώσεις, δεν ανταποκρινόταν στην χορήγηση πρώτων βοηθειών. Δύο
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φυσικοθεραπευτές έσπευσαν σε βοήθεια εφαρμόζοντας ειδικές τεχνικές κινητοποίησης για να
διευκολύνουν την αιματική κυκλοφορία και να χαλαρώσουν τους άκαμπτους μύες.
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Εξατομικευμένη φυσικοθεραπευτική προσέγγιση η ενδεδειγμένη λύση στα προβλήματα
των ερασιτεχνών αθλητών κατά τη διάρκεια δρομικών αθλημάτων
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Έως και επιβλαβές το μασάζ μετά από δρομικά αθλήματα μεγάλων αποστάσεων-Οι εμπειρίες
των φυσικοθεραπευτών από την εθελοντική υποστήριξη που παρείχαν στους συμμετέχοντες
στον Μαραθώνιο.
 
Το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες της 39ης
διοργάνωσης “Μαραθώνιος Αθήνας. Ο Αυθεντικός”. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ και το Επιστημονικό Τμήμα Αθλητικής Φυσικοθεραπείας
(ΕΤΑΦ), σε συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή και την Υγειονομική Επιτροπή του
ΣΕΓΑΣ, πραγματοποίησαν την εθελοντική κάλυψη των φυσικοθεραπευτικών αναγκών των
αθλητών και των αθλητριών που συμμετείχαν στους αγώνες.
Η φυσικοθεραπεία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της προετοιμασίας και της αποκατάστασης
των αθλητών όλων των αθλημάτων. Σε αυτήν τη μεγάλη  διοργάνωση, η παρουσία των
φυσικοθεραπευτών του Π.Σ.Φ. και του ΕΤΑΦ έδειξε να είναι κομβικής σημασίας, για την
έγκαιρη αντιμετώπιση όλων των τραυματικών καταστάσεων,τόσο σε πρακτικό όσο και σε
συμβουλευτικό επίπεδο.
Οι φυσικοθεραπευτές παρείχαν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους τόσο το Σάββατο 12 Νοεμβρίου
(αγώνας δρόμου 10χλμ. ΟΠΑΠ & αγώνας δρόμου 10 χλμ.Universities Night Run ΟΠΑΠ) όσο
και την Κυριακή 13 Νοεμβρίου (αγώνας δρόμου 5 χλμ. STOIXIMAN, Μαραθώνιος Δρόμος
42.195μ στην Αυθεντική Διαδρομή, αγώνας Παιδιών 1,2 χλμ.). Ένα σύνολο 47 εθελοντών
φυσικοθεραπευτών, αποτελούμενο από έμπειρους επαγγελματίες μέχρι φοιτητές, ανέλαβαν
την άμεση αποκατάσταση πληθώρας νευρομυοσκελετικών τραυματισμών.
Το Σάββατο 12/11 καταγράφηκαν 15 τραυματισμοί αθλητών, οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν στον
τερματικό σταθμό στο Καλλιμάρμαρο. Την Κυριακή 13/11, οι φυσικοθεραπευτές ήταν παρόντες
σε τέσσερις διαφορετικούς σταθμούς (25οχλμ., 30οχλμ., 35οχλμ. και τερματισμός), όπου
καταγράφηκαν 284 περιστατικά, που έχρηζαν φυσικοθεραπευτικής αντιμετώπισης. Οι
περισσότερες καταγραφές αφορούσαν μυϊκές κράμπες, πόνο στα κάτω άκρα και την περιοχή
της οσφύος, ενώ δεν έλειψαν οι αναφορές σε τραυματισμούς, σε περιοχές όπως οι ώμοι και ο
αυχένας. Σοβαρότερες καταστάσεις υγείας, όπως υποθερμία, αφυδάτωση κ.ά.,
παραπέμφθηκαν στους σταθμούς του ΕΚΑΒ, με τους οποίους υπήρξε άψογη συνεργασία σε
κάθε επίπεδο. Τέλος, υπήρξε εξαιρετική συνεργασία με τους φυσικοθεραπευτές του ΣΕΓΑΣ και
με τον κ. Ιωάννη Πανανακάκη, που παρείχε την υποστήριξή του όποτε ζητήθηκε.
Δεδομένου ότι, τα δρομικά αθλήματα κερδίζουν συνεχώς δημοφιλία στη χώρα μας, με
αποτέλεσμα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι οποιασδήποτε ηλικίας να ασχολούνται με αυτά
ερασιτεχνικά, οι φυσικοθεραπευτές τονίζουν πως η κοινή αντίληψη ότι η μάλαξη – μασάζ μετά
τον αγώνα είναι η ενδεδειγμένη λύση, είναι μια λανθασμένη αντίληψη, ενώ σε κάποιες
περιπτώσεις μπορεί να είναι και επιβλαβής.
Σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, επιβάλλεται εξατομικευμένη πρώτη αντιμετώπιση,
ανάλογα με τη συμπτωματολογία του δρομέα.
Χαρακτηριστικά είναι κάποια περιστατικά που αντιμετώπισαν οι φυσικοθεραπευτές κατά τη
διάρκεια του πρόσφατου Μαραθωνίου της Αθήνας και αποδεικνύουν τα προαναφερόμενα:
άνδρας δρομέας ενώ αντιμετωπιζόταν με διατάσεις και ειδικές τεχνικές κινητοποίησης για
πόνους και κράμπες στα πόδια εμφάνισε τρόμο (τρέμουλο) στα άκρα και άρχισε να χάνει την
επαφή με το περιβάλλον και διακομίστηκε άμεσα στην τέντα του ΕΚΑΒ
10 δρομείς ενώ πήγαν στην τέντα του ΕΚΑΒ με δυσκολία βάδισης, ακόμα και ορθοστάτισης
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παραπέμφθηκαν στους φυσικοθεραπευτές, διότι το πρόβλημα τους ήταν στο μυοσκελετικό
σύστημα και έχρηζε φυσικοθεραπευτικής αντιμετώπισης. 
γυναίκα δρομέας που βρισκόταν στην τέντα του ΕΚΑΒ επειδή εμφάνισε πλήρη ακαμψία σε
όλες τις αρθρώσεις, δεν ανταποκρινόταν στη χορήγηση πρώτων βοηθειών. Δύο
φυσικοθεραπευτές έσπευσαν σε βοήθεια εφαρμόζοντας ειδικές τεχνικές κινητοποίησης για να
διευκολύνουν την αιματική κυκλοφορία και να χαλαρώσουν τους άκαμπτους μuς.   
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ΕΛΣΤΑΤ: Η «ακτινογραφία» των Επαγγελματιών Υγείας – Ποιες κατηγορίες…
ενισχύθηκαν και ποιες συρρικνώθηκαν τον προηγούμενο χρόνο
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ShareTweet
Περισσότεροι από 100.000 είναι οι εγγεγραμμένοι Επαγγελματίες Υγείας στη χώρα μας.
Συγκεκριμένα, στο χώρο της Υγείας δραστηριοποιούνται 101.326 επαγγελματίες,
καταγράφοντας οριακή αύξηση κατά 0,8% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο (100.508). Τα
στοιχεία για τον αριθμό των Επαγγελματιών Υγείας, έτους 2021 ανακοίνωσε η Ελληνική
Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Πιο αναλυτικά:
ΙΑΤΡΟΙ
Οι εγγεγραμμένοι ιατροί στους Ιατρικούς Συλλόγους το έτος 2021 ανήλθαν σε 66.504 στο
σύνολο της Χώρας παρουσιάζοντας αύξηση 0,5% σε σχέση με τα στοιχεία έτους 2020.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας κατά Περιφέρεια, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στον
αριθμό των ιατρών, παρατηρήθηκε στις Περιφέρειες του Βόρειου Αιγαίου (6,4%) και της
Κεντρικής Μακεδονίας (3,6%). Αντίθετα, η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση, παρατηρήθηκε στις
Περιφέρειες Πελοποννήσου (2,3%) και Αττικής (1,2%).
Από την ανάλυση των στοιχείων της έρευνας, κατά φύλο, παρατηρήθηκε ότι ο αριθμός των
ανδρών ιατρών το 2021 σε σχέση με το 2020 μειώθηκε κατά 89 άτομα (0,2%) και των
γυναικών ιατρών αυξήθηκε κατά 406 άτομα (1,4%)
Αναφορικά με τις ειδικότητες ιατρών, οι κύριες ειδικότητες με βάση τον αριθμό των ιατρών στο
σύνολο της Χώρας είναι οι ειδικότητες της Παθολογίας, της Παιδιατρικής, της Καρδιολογίας, της
Βιοπαθολογίας, της Γενικής Ιατρικής και της Μαιευτικής-Γυναικολογίας. Το έτος 2021
συγκριτικά με το έτος 2020 παρατηρήθηκε αύξηση στον αριθμό των ιατρών που ανήκουν στις
ανωτέρω ειδικότητες εκτός των Μικροβιολόγων που παρουσίασαν μικρή μείωση.
Ο αριθμός των ιατρών ανά 10.000 κατοίκους για τις έξι κυριότερες ομάδες ειδικοτήτων, στο
σύνολο της Χώρας δεν παρουσιάζει σημαντική μεταβολή μεταξύ των ετών 2020 και 2021.
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
Οι εγγεγραμμένοι οδοντίατροι, το έτος 2021 ανήλθαν σε 13.759 στο σύνολο της Χώρας,
παρουσιάζοντας αύξηση 0,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία
αύξηση κατά το έτος 2021 παρατηρήθηκε στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (4,6%), ενώ η
μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στην περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας (4,9%).
Από την ανάλυση κατά φύλο, παρατηρείται ότι το 2021 συγκριτικά με το 2020 ο αριθμός των
ανδρών οδοντιάτρων σημείωσε μείωση 0,6% και των γυναικών αύξηση 1,9%.
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ
Κατά το έτος 2021 λειτούργησαν 10.400 φαρμακεία στο σύνολο της Χώρας, εκ των οποίων τα
3.676 (35,3%) στην Περιφέρεια Αττικής. Πιο συγκεκριμένα ο αριθμός των φαρμακείων
παρουσίασε μείωση κατά 0,3% (27 φαρμακεία) σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η
μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση παρατηρήθηκε στο Βόρειο Αιγαίο με 6 λιγότερα φαρμακεία
(3,3%), αντίθετα η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε στην περιφέρεια Ηπείρου με 22 νέα
φαρμακεία (7,5%).
Σύμφωνα με τον αριθμό των φαρμακείων ανά περιφέρεια, ο δείκτης φαρμακεία ανά 10.000
κατοίκους ανέρχεται για το 2021 σε 9,7. Πιο συγκεκριμένα, η περιφέρεια με τη μεγαλύτερη
πυκνότητα σε φαρμακεία ως προς τον πληθυσμό της είναι η Θεσσαλία (10,9) με δεύτερη την
Κεντρική Μακεδονία (10,7), ενώ η μικρότερη πυκνότητα σε φαρμακεία εμφανίζεται στο Βόρειο
Αιγαίο (7,7).
Αναφορικά με τον αριθμό των φαρμακοποιών σύμφωνα με στοιχεία του Πανελλήνιου
Φαρμακευτικού Συλλόγου ο αριθμός των φαρμακοποιών που εργάστηκαν σε φαρμακεία
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ανήλθαν το έτος 2021 σε 11.414 έναντι 11.415 το έτος 2020.
Όσον αφορά τον αριθμό των φαρμακαποθηκών αυτές το έτος 2021 ανήλθαν σε 145 έναντι 136
το έτος 2020, δηλαδή παρουσίασαν αύξηση 6,6%.
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
Οι φυσικοθεραπευτές, με βάση τα στοιχεία που προέρχονται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών και αφορούν στα εγγεγραμμένα σε αυτόν μέλη, ανήλθαν κατά το 2021 σε
9.649 έναντι 9.238 το 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 4,4%. Η μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό
των φυσικοθεραπευτών, παρατηρείται στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, από 161 σε 176 και
στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από 140 σε 149. Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των
φυσικοθεραπευτών τα τελευταία χρόνια και συγκεκριμένα από το 2019 έως το 2021
παρουσιάζει αυξητική τάση, ήτοι από 8.869 φυσικοθεραπευτές το 2019 σε 9.649 το 2021 που
αντιστοιχεί σε αύξηση 8,8%.
Ο δείκτης συγκέντρωσης των φυσικοθεραπευτών ανά 10.000 κατοίκους κατά το 2021 είναι 9,0.
Οι μεγαλύτερες τιμές του δείκτη παρουσιάζονται στις περιφέρειες Αττικής (11,6) και Κεντρικής
Μακεδονίας (9,3) ενώ η μικρότερη τιμή εμφανίζεται στην περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου (5,1).
Ο μεγαλύτερος αριθμός φυσικοθεραπευτών παρατηρείται στην περιφέρεια Αττικής (44,7%),
δηλαδή σχεδόν το ήμισυ των επαγγελματιών του εν λόγω κλάδου, με δεύτερη την περιφέρεια
της Κεντρικής Μακεδονίας (17,9%) και ακολουθούν η Θεσσαλία (5,7%) και η Δυτική Ελλάδα
(5,4%). Όλες οι άλλες περιφέρειες παρουσιάζουν ποσοστά κάτω του 5,0%. Τα χαμηλότερα
ποσοστά παρουσιάζονται στη νησιωτική Ελλάδα (Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά) και
στη Δυτική Μακεδονία.
Όσον αφορά στο φύλο των φυσικοθεραπευτών παρατηρείται ότι υπερισχύουν οι γυναίκες και
μάλιστα με αυξανόμενο ποσοστό από το 2016 και εφεξής.
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Τα επαγγέλματα του μέλλοντος
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Για να δούμε ποια επαγγέλματα θα έχουν αύξηση της απασχόλησης στο μέλλον, πρέπει να
δούμε ποιες είναι οι ανάγκες της κοινωνίας και πού θα γίνουν οι επενδύσεις
Του Στράτου Στρατηγάκη 
Μαθηματικού – Ερευνητή
[email protected], 
www.stadiodromia.gr
Είναι φυσιολογικό να ψάχνουν οι άνθρωποι ποια επαγγέλματα θα έχουν ζήτηση στο μέλλον.
Αν κάποιος βρει και ακολουθήσει ένα επάγγελμα με καλές προοπτικές θα έχει λιγότερους
κινδύνους στην επαγγελματική του ζωή. Ενώ το ενδιαφέρον για τα επαγγέλματα που θα έχουν
ζήτηση είναι μεγάλο, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει απάντηση, διότι ο κόσμος μας
αλλάζει πολύ γρήγορα και απρόβλεπτα και μαζί του και τα επαγγέλματα.
Υπάρχουν δύο ομάδες στα επαγγέλματα του μέλλοντος: Αυτά που θα δημιουργηθούν στο
μέλλον και αυτά που ήδη υπάρχουν αλλά θα έχουν αυξημένη ζήτηση στο μέλλον. Υπάρχουν
ακόμη τα επαγγέλματα που θα έχουν ζήτηση στη χώρα μας, υπακούοντας στην τοπική ζήτηση.
Τα επαγγέλματα που θα δημιουργηθούν στο μέλλον είναι τα πιο επικίνδυνα στην πρόβλεψη,
διότι συνδυάζεται η πραγματικότητα με τη φαντασία. Εδώ η απάντηση “δεν γνωρίζουμε” είναι η
πιο ασφαλής. Αν πριν 15 χρόνια σας έλεγα ότι ένα από τα επαγγέλματα που θα έχουν μεγάλη
ανάπτυξη είναι ο δημιουργός app, θα με ρωτούσατε τι είναι αυτό το app; Πάντα μου άρεσε να
διαβάζω τις προβλέψεις για τα επαγγέλματα του μέλλοντος, αλλά 10 χρόνια μετά τη
δημοσίευση της κάθε μελέτης, ώστε να γνωρίζω τι πραγματοποιήθηκε από τις προβλέψεις
τους.
Το 2010 δημοσιεύτηκε η μελέτη The shape of jobs to come από το www.fastfuture.com. Στη
μελέτη αναφέρονταν τα επαγγέλματα που θα ξεκινούσαν από το 2010 μέχρι το 2030. Στη λίστα
με τα επαγγέλματα που θα ξεκινούσαν μέχρι το 2030 υπάρχουν οι χειρουργοί αύξησης μνήμης,
οι διαστημικοί πιλότοι, τουριστικοί ξεναγοί στο διάστημα, οι κατασκευαστές μελών ανθρωπίνου
σώματος, η αστυνομία καιρικών αλλαγών, οι προσωπικοί παρουσιαστές ειδήσεων, οι
χρηματιστές χρόνου και άλλοι.
Κάποια από τα παραπάνω μπορεί να δημιουργηθούν, πιθανόν μετά το 2030, άλλα μπορεί όχι,
κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Μπορεί να τα διαβάζει κανείς με ενδιαφέρον, αλλά δεν
είναι λογικό να στηρίξει τις επαγγελματικές του αποφάσεις σε τέτοιες μελέτες.
Τα επαγγέλματα που ήδη υπάρχουν, αλλάζουν, σύμφωνα με την εξέλιξη της κοινωνίας μας, και
κάποια από αυτά θα έχουν μεγαλύτερη ζήτηση ενώ κάποια άλλα θα φθίνουν. Η τεχνολογία
εισβάλει σε όλα τα επαγγέλματα και τα αναμορφώνει. Οι επαγγελματίες που δεν μπορούν να
ακολουθήσουν τις εξελίξεις μένουν άνεργοι.
Ο μηχανικός αυτοκινήτων έχει ως ένα από τα εργαλεία της δουλειάς του το διαγνωστικό
μηχάνημα. Αν δεν ξέρει να το χειριστεί δεν μπορεί να επισκευάσει κανένα αυτοκίνητο, τώρα
πια. Ο εκπαιδευτικός έχει ως ένα εργαλείο της δουλειάς του τη χρήση υπολογιστή για την
επικοινωνία με τους μαθητές, αλλά και για το μάθημα. Αν δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό
το εργαλείο δεν θα μπορεί να εργαστεί σωστά.
Φυσικά το ερώτημα που προκύπτει είναι αν τα μηχανήματα θα υποκαταστήσουν τους
ανθρώπους. Η αυτοματοποίηση πόσο θα προχωρήσει; Η απάντηση σ’ αυτό το ερώτημα θα
μας δώσει απαντήσεις για το μέλλον κάποιων επαγγελμάτων. Είναι λογικό ότι εργασίες
επαναλαμβανόμενες που δεν απαιτούν κρίση και λήψη απόφασης είναι πολύ εύκολο να
αντικατασταθούν από μηχανήματα. Οι υπάλληλοι στα διόδια δεν θα έχουν για πολύ καιρό
ακόμη δουλειά. Η αυτόνομη οδήγηση, όμως, έχει πολύ δρόμο ακόμη μπροστά της μέχρι να
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αναπτυχθεί τόσο όσο να καταργήσει τις θέσεις εργασίας των επαγγελματιών οδηγών
αυτοκινήτων, φορτηγών, πλοίων και αεροπλάνων.
Από την άλλη οι εργασίες που απαιτούν τη λήψη κάποιας απόφασης, την πρωτοβουλία του
εργαζομένου δεν θα αντικατασταθούν γρήγορα από μηχανές, όσο και αν οι μηχανές μαθαίνουν
μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι σαφές ότι ο δάσκαλος δεν πρόκειται να αντικατασταθεί
από κάποια διαδικτυακή πλατφόρμα. Η απομάκρυνση του δασκάλου από τους μαθητές του με
τον κορονοϊό άφησε πολύ μεγάλα μαθησιακά κενά στους μαθητές. Ίσως στην εκπαίδευση
ενηλίκων μπορεί να υποκατασταθεί ο εκπαιδευτής από μηχανή, για συγκεκριμένα μαθήματα,
αλλά μέχρι εκεί.
Για να δούμε ποια επαγγέλματα θα έχουν αύξηση της απασχόλησης στο μέλλον, πρέπει να
δούμε ποιες είναι οι ανάγκες της κοινωνίας και πού θα γίνουν οι επενδύσεις. Οι δυτικές
κοινωνίες γερνούν με ταχύτατους ρυθμούς. Η χώρα μας έχει μείωση πληθυσμού, αφού οι
θάνατοι είναι περισσότεροι από τις γεννήσεις. Ταυτόχρονα αυξήθηκε το προσδόκιμο ζωής˙ οι
άνθρωποι ζουν περισσότερα χρόνια και όσο περισσότεροι φθάνουν σε μεγαλύτερες ηλικίες
τόσο μεγαλύτερη ανάγκη θα υπάρχει για ιατρική φροντίδα. Έτσι αναμένεται να χρειαστούν
περισσότεροι επαγγελματίες υγείας. Από φροντιστές, νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές μέχρι
γιατρούς θα χρειαστούμε στο μέλλον. Ο τομέας της υγείας αναμένεται, λοιπόν να έχει καλές
προοπτικές.
Η Τεχνολογία γνωρίζει εκρηκτική ανάπτυξη, πρωτοφανή για τα ιστορικά δεδομένα της
ανθρωπότητας. Εμπλέκεται πλέον με όλες τις επιστήμες. Από τους αρχαιολόγους μέχρι τους
μηχανικούς αυτοκινήτων όλοι εργάζονται και με υπολογιστή. Φυσικά δημιουργεί και δικούς της
δρόμους, μέσα από τα κινητά τα apps και πολλά άλλα πράγματα. Είναι, προφανές λοιπόν, ότι
όσοι ασχοληθούν με την τεχνολογία έχουν αυξημένες ελπίδες να βρουν εργασία.
Η ενέργεια αλλάζει, καθώς υιοθετούνται όλο και περισσότερο οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
(ΑΠΕ) και υπάρχει η τάση εγκατάλειψης των ορυκτών καυσίμων. Η αναμόρφωση του τρόπου
παραγωγής ενέργειας θα φέρει νέες θέσεις εργασίας και θα καταργήσει παλιές. Είδαμε το
παράδειγμα των λιγνιτικών εργοστασίων παραγωγής ρεύματος, που το κλείσιμό τους αφήνει
χιλιάδες ανέργους. Η αναμόρφωση του τρόπου παραγωγής ενέργειας αποτελεί ένα υποσύνολο
των μέτρων που πρέπει να ληφθούν για την κλιματική αλλαγή, που συνολικά θα γνωρίσει
άνθηση ως προς τις επενδύσεις που θα γίνουν και, φυσικά, τις θέσεις εργασίας που θα
δημιουργηθούν.
Αυτοί οι τρεις τομείς αναμένεται να δημιουργήσουν τις περισσότερες θέσεις εργασίας στο
μέλλον. Σ’ αυτούς, όμως, τους τομείς οι επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν θα απασχολούν
και άλλους εργαζόμενους, που, εκ πρώτης όψεως, δεν είναι προφανής η ύπαρξη τους. Μία
εταιρεία ΑΠΕ, για παράδειγμα, χρειάζεται νομικό σύμβουλο, λογιστή, οικονομικό διευθυντή,
τμήμα μάρκετινγκ, εκπαιδευτές και πολλά άλλα πέρα από μηχανικούς, όπως όλες οι
επιχειρήσεις.
Κάποιοι κάνουν απλοποιήσεις που είναι πολύ επικίνδυνες. Ένας πατέρας μου είπε ότι τώρα,
που θα ανακαλυφθούν πετρέλαιο και φυσικό αέριο, θα χρειαστούν μηχανικοί ορυκτών πόρων,
οπότε αυτό το επάγγελμα θα έχει μεγάλη ζήτηση. Τώρα οι βάσεις αυτών των σχολών είναι
πολύ χαμηλές, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία για το γιο του. Πιστεύω ότι τέτοιες σκέψεις δεν
μπορεί να είναι αιτία επιλογής σπουδών, ακριβώς λόγω του απρόβλεπτου της εποχής μας.
Η οικονομία της Ελλάδας πώς θα αναπτυχθεί; Από αυτή την ανάπτυξη θα εξαρτηθεί το είδος
και η ποιότητα των θέσεων εργασίας που θα αναπτυχθούν. Αν συνεχίσουμε με τη
μονοκαλλιέργεια του τουρισμού δεν θα χρειαστούμε επιστήμονες. Θα γίνουμε τα γκαρσόνια της
Ευρώπης, με θέσεις εργασίας χαμηλής ειδίκευσης και αμοιβής. Αν η οικονομία μας εξελιχθεί
διαφορετικά θα χρειαστούμε περισσότερους επιστήμονες. Ο στόχος της ΕΕ για το 2030 είναι
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πάνω από το 45% των νέων ηλικίας 25-34 ετών να είναι πτυχιούχοι. Τον στόχο σχεδόν τον
πιάνουμε, αλλά αν αυτοί οι πτυχιούχοι θα βρουν δουλειά πάνω σ’ αυτό που σπούδασαν
εξαρτάται από την εξέλιξη της οικονομίας μας.
Είναι ευχάριστο, λοιπόν, να διαβάζουμε τις προβλέψεις για τα επαγγέλματα του μέλλοντος,
αρκεί να μην επιλέγουμε σπουδές με βάση τα συμπεράσματά τους, διότι οι προβλέψεις είναι
προβλέψεις και όχι βεβαιότητες. Ας μην ξεχνάμε το πιο σημαντικό: τα επαγγέλματα του
μέλλοντος θα δημιουργηθούν… στο μέλλον.
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