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Μήνυμα Προέδρου 

 

Συνάδελφοι, 

Ο Ιούλιος ήταν ο μήνας των Εθνικών Εκλογών και ο λαός της Ελλάδος αποφάσισε να 

αναθέσει την διακυβέρνηση της χώρας στη Νέα Δημοκρατία που πλειοψήφησε. Η νέα  

Κυβέρνηση  που σχηματίστηκε μετά τις εκλογές θα εφαρμόσει διαφορετική πολιτική από 

την απελθούσα και ο Π.Σ.Φ. θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τα ζητήματα που απασχολούν 

τον κλάδο. 

Ήδη η πρώτη συνάντηση με την νέα ηγεσία του Υπουργείου Υγείας είναι γεγονός. Ήταν 

μια συνάντηση εθιμοτυπική κατά την οποία τέθηκαν τα βασικά ζητήματα του κλάδου. Οι 

εκκρεμότητες όμως που υφίστανται αφορούν και πολλά ακόμη Υπουργεία όπως το 

Παιδείας,  Οικονομικών, Εργασίας κλπ. 

Έχουμε τη χαρά στο Υπουργείο Εργασίας να τοποθετείται Γενικός Γραμματέας 

φυσικοθεραπευτής, μέλος του Π.Σ.Φ. και ευελπιστούμε ότι θα συνδράμει στα πλαίσια των 

δυνατοτήτων του και των αρμοδιοτήτων του στην επίλυση ζητημάτων του κλάδου. 

Επίσης το Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ. στα πλαίσια της προετοιμασίας για την Παγκόσμια Ημέρα 

Φυσικοθεραπείας και την Ημέρα Μυοσκελετικής Υγείας έχει ζητήσει και έχει λάβει την 

έγκριση του ΕΣΡ για την προβολή κοινωνικού μηνύματος για την διαχείριση του χρόνιου 

πόνου, καθώς στο διάστημα 8-30 Σεπτεμβρίου οι φυσικοθεραπευτές των Ιδιωτικών και 

Δημόσιων δομών θα δέχονται δωρεάν πολίτες με προβλήματα χρόνιου πόνου για να 

λάβουν τις συμβουλές του φυσικοθεραπευτή για την διαχείριση του χρόνιου πόνου. 

Επίσης η προετοιμασία για το ετήσιο επιστημονικό συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί 

στις 29, 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου, στην Αθήνα βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο. 

Υπάρχει μια ευχάριστη νότα αισιοδοξίας, από τον ΕΟΠΥΥ, όσον αφορά την δαπάνη που 

έχει κατατεθεί το α΄ εξάμηνο του 2019 και το claw back που αναλογεί, καθώς θα είναι 

αρκετά μειωμένο. Όμως ο στόχος για την πλήρη εξάλειψη των επαίσχυντων μέτρων των 

επιστροφών θα συνεχίσει να αποτελεί τελικό σκοπό. 

Όσον αφορά τον ΕΟΠΥΥ, συνεχίστηκε από τον Π.Σ.Φ., μέσω του μητρώου, η καταγραφή 

των φυσικοθεραπευτών που ασχολούνται με την ειδική αγωγή και αναμένετε η 

διευκρινιστική εγκύκλιος για να εκλείψουν τα προβλήματα που αφορούν την αποζημίωση 

των δικαιούχων της ειδικής αγωγής. 

Ο Π.Σ.Φ. συνέχισε τις παρεμβάσεις για την Αποπληρωμή των δεδουλευμένων, των 

φυσικοθεραπευτών εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ., για την πρόσληψη φυσικοθεραπευτών στο 

πρόγραμμα «βοήθεια στο σπίτι» και την επίλυση του προβλήματος για την εγκατάσταση 

εργαστηρίου φυσικοθεραπείας σε χώρους αμιγούς κατοικίας. 
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Τα μέλη του Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ. θα συνεχίσουν να αγωνίζονται και το καλοκαίρι για την 

επίλυση των ζητημάτων που αφορούν τον κλάδο. 

         ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

Πρόεδρος  Π.Σ.Φ. 
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Μήνυμα Υπευθύνου Εκδόσεων 

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι-σσες, 

 

Θα ήθελα να αναφερθώ στο σημαντικό γεγονός της συνάντησης του νέου Υπουργού 

Υγείας με το Προεδρείο και τα μέλη του ΠΣΦ. 

 

Παρά τον χαρακτήρα του εθιμοτυπικού της συνάντησης, τιμήσαμε με την παρουσία μας 

τον Υπουργό Υγείας σχεδόν σύσσωμο το ΚΔΣ του Π.Σ.Φ. (11 από τα 13 μέλη).Ο Υπουργός 

εξέφρασε την ικανοποίηση του γι’ αυτό, ιδιαίτερα όταν άκουσε την αντιπροσώπευσή μας 

από πολλούς Νόμους της Ελλάδας. 

 

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ. έθεσε προς ενημέρωση του Υπουργού σειρά ζητημάτων που 

απασχολούν τον κλάδο. Κύρια θέματα ήταν το ανθυγιεινό και ο ΕΟΠΥΥ (clawback-120 

δόσεις). 

 

Αντιλαμβάνεστε ότι δεν ήταν δυνατόν να αναλυθούν όλα τα θέματα στη χρονική διάρκεια 

της μισής ώρας που κράτησε η συνάντηση.  Συμφωνήθηκε επομένως να ειδικευτούν τα 

θέματα που απασχολούν τον κλάδο σε επόμενες συναντήσεις με την ηγεσία του 

Υπουργείου Υγείας.  

 

Πιστεύω ότι η παρουσία όλων μας στην συνάντηση έδωσε προς τον Υπουργό το μήνυμα 

της ενότητας στα θέματα που απασχολούν τον κλάδο , ευελπιστώντας στην επίλυση τους 

το επόμενο χρονικό διάστημα. 

 

 

 

 

ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

Υπεύθυνος Εκδόσεων Π.Σ.Φ. 
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Νέα Πρώτης Γραμμής 

Ενημέρωση για την Παγκόσμια Hμέρα Φυσικοθεραπείας και την 

Hμέρα Μυοσκελετικής Υγείας - Σεπτέμβριος 2019 

Το Κεντρικό Διοικητικό 
Συμβούλιο του Πανελλήνιου 
Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών 
(Π.Σ.Φ.), κάθε χρόνο προβαίνει 
στην αποστολή υλικού για τον 
εορτασμό της Παγκόσμιας 
Ημέρας Φυσικοθεραπείας 
ακολουθώντας τις 
κατευθυντήριες οδηγίες της 
WCPT, καθώς οι 
φυσικοθεραπευτικοί σύλλογοι 
όλων των χωρών, συμμετέχουν 
στον ετήσιο εορτασμό με το 
θέμα που θα επιλεγεί από την 
Παγκόσμια Συνομοσπονδία 
Φυσικοθεραπείας (WCPΤ). 

Τα τελευταία χρόνια μετά την 
νομοθετική καθιέρωση της 
Ημέρας Μυοσκελετικής Υγείας 
(30 Σεπτεμβρίου), το Κ.Δ.Σ του 
Π.Σ.Φ. αποφάσισε να ταυτίζεται 
η θεματολογία των δυο ημερών 
(Παγκόσμια Ημέρα 
Φυσικοθεραπείας και Ημέρα 
Μυοσκελετικής Υγείας) και να 
αρχίζουν οι εκδηλώσεις στις 8 
Σεπτεμβρίου και να 
κορυφωθούν στις 30 
Σεπτεμβρίου. 

Η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Φυσικοθεραπείας στις 9 Ιουλίου, ανακοίνωσε ότι το θέμα 
της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας θα είναι ο χρόνιος πόνος. Στη συνεδρίαση του Κ.Δ.Σ. με 
αριθμό πράξης 7/2019, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουλίου 2019, αποφάσισε τα 
κάτωθι: 

 Τη δημιουργία σχετικού σποτ, χρονικής διάρκειας 30 δευτερολέπτων, για αναφορά 
των βασικών σημείων των μηνυμάτων της φετινής παγκόσμιας ημέρας 

 Τη ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση συνέντευξης, που θα αφορά τη συμβουλευτική 
για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση του χρόνιου πόνου στις 8 Σεπτεμβρίου και 
θα αναμεταδοθεί σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
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 Μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου θα σας αποσταλεί υλικό στα Ελληνικά (αφίσες, και 
μεταφρασμένα άρθρα) 

 Από τις 8 Σεπτεμβρίου και έως τις 30 Σεπτεμβρίου θα κληθούν οι 
φυσικοθεραπευτές ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, να δέχονται τους Πολίτες 
που πάσχουν από χρόνιο πόνο ΔΩΡΕΑΝ, για να τους συμβουλεύουν για την 
αντιμετώπιση και τη διαχείριση του χρόνιου πόνου. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6079.htm 
 
 
, 

29o Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας 29-30/11 & 1/12 

2019 

 

Η διοργάνωση του 29ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου του Π.Σ.Φ. που θα γίνει 
στην Αθήνα στο Royal Olympic Hotel (Αθ. Διάκου 28) 29-30 Νοεμβρίου & 1 Δεκεμβρίου 
2019 θα έχει τίτλο “Άσκηση & Φυσική Δραστηριότητα στην Αποκατάσταση. Τι, Ποιος, Που 
& Πότε”. 

Η θεραπευτική άσκηση αποτελεί 
για εμάς καθημερινή πρακτική 
αλλά οι εξελίξεις είναι συνεχείς 
και στόχος αυτού του συνεδρίου 
είναι να επικαιροποιήσει τις 
γνώσεις και να αναδείξει με την 
καλύτερη επιστημονική 
τεκμηρίωση ότι η 
συνταγογράφηση της άσκησης 
είναι φυσικοθεραπευτική 
υπόθεση. Η αξιοποίηση της 
φυσικής δραστηριότητας για την 
αποκατάσταση, διατήρηση και 
πρόληψη της υγείας του 
πληθυσμού είναι η νέα 
πρόκληση που θα 
συζητήσουμε.    

Εκτός από κορυφαίο 
επιστημονικό συνέδριο, το 
ετήσιο συνέδριο του Π.Σ.Φ. 
αποτελεί σημείο συνάντησης 
όπου ενημερωνόμαστε και 
ανταλλάσσουμε απόψεις για το 
επαγγελματικό μας μέλλον. Κάθε 
χρόνο όλο και περισσότεροι 
συνάδελφοι από όλη την Ελλάδα 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6079.htm
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είναι παρόντες σε αυτό το ραντεβού. Φέτος η παρουσία έγκριτων Ελλήνων και ξένων 
Φυσικοθεραπευτών με διεθνές  κύρος και όπως η Dr Moffat πρώην πρόεδρος της 
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας φυσικοθεραπείας (WCPT) που σύνδεσε την θητεία της με το 
όραμα για κοινή πορεία της φυσικοθεραπείας σε παγκόσμιο επίπεδο αναδεικνύει το 
συνέδριο σαν το κορυφαίο πανελλαδικό ραντεβού. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του 
συνεδρίου https://congress.psf.org.gr 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στις εργασίες του συνεδρίου με Προφορική ή 
Αναρτημένη Ελεύθερη Ανακοίνωση που θα υποβάλλουν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2019.  

Δείτε τις αντίστοιχες πληροφορίες εδώ:  https://congress.psf.org.gr/ypovoli_ergasias.php 

Ιδιαίτερη προσοχή να δώσετε στο γεγονός ότι φέτος οι αναρτημένες ανακοινώσεις θα 
παρουσιαστούν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Επίσης όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να 
πραγματοποιήσουν Κλινικό Εργαστήριο θα πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους στην 
Επιστημονική Επιτροπή μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2019. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6095.htm 

 

 

Επιστολή στην Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή 

Χατζηδάκη για την εγκατάσταση εργαστηρίου φυσικοθεραπείας σε 

χώρους αμιγούς κατοικίας. 

 

Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Σ.Φ. απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κο Κώστα Χατζηδάκη, σχετικά με τη δυνατότητα 
εγκατάστασης εργαστηρίου φυσικοθεραπείας σε χώρους αμιγούς κατοικίας. 

Παρακάτω επισυνάπτεται η σχετική επιστολή: 

Αξιότιμε Υπουργέ, 

Στο Π.Δ. 59/2018 (ΦΕΚ Α΄114/29-6-2018)  «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» 
στο άρθρο 1 καθορίζονται οι κατηγορίες χρήσεων. Ορίζεται χαρακτηριστικά ότι «οι 
χρήσεις γης που ρυθμίζονται από τον ρυθμιστικό σχεδιασμό, καθορίζονται σύμφωνα με τη 
γενική και ειδική χωρική τους λειτουργία ως ακολούθως». 

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ 

II. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ 

https://congress.psf.org.gr/
https://congress.psf.org.gr/ypovoli_ergasias.php
https://www.psf.org.gr/psf-news-6095.htm
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Στις ειδικές κατηγορίες όπου εντάσσεται η κατοικία αναφέρει: 

«Κατ΄ εξαίρεση, χώροι της κατοικίας επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για άσκηση 
επαγγέλματος συμβατού προς την κύρια χρήση του κτιρίου όπως, ιατρού (που δεν 
διαθέτει νοσηλευτική κλίνη ή μονάδα εφαρμογής ισοτόπων ή ακτινολογικό εργαστήριο ή 
εγκαταστάσεις φυσικοθεραπείας), δικηγόρου, μηχανικού, λογιστή, οικονομολόγου, 
συγγραφέα, αναλυτή – προγραμματιστή Η/Υ, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού και 
δημοσιογράφου. Η εξαίρεση αυτή ισχύει εφόσον η άσκηση επαγγέλματος είναι επιτρεπτή 
από τον κανονισμό του κτιρίου, δεν απαγορεύεται από ισχύουσες διατάξεις περί υγιεινής 
και ασφάλειας. και βρίσκεται εντός της μόνιμης κατοικίας αυτού που ασκεί το ελεύθερο 
επάγγελμα.» 

Θεωρούμε ότι κακώς αναφέρονται οι εγκαταστάσεις φυσικοθεραπείας στην ίδια 
κατηγορία και εντάσσονται με δραστηριότητες επικίνδυνες για την δημόσια υγεία, όπως 
μονάδα εφαρμογής ισοτόπων και ακτινολογικού εργαστηρίου. 

Η παραπάνω πρόβλεψη έχει δημιουργήσει προβλήματα σε πολλά μέλη του Πανελλήνιου 
Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, που αδυνατούν να προχωρήσουν σε έκδοση βεβαίωσης 
λειτουργίας εργαστήριου φυσικοθεραπείας σε χώρους αμιγούς κατοικίας. 

Θα θέλαμε να σας αναφέρουμε ότι οι προϋποθέσεις λειτουργίας του εργαστηρίου 
φυσικοθεραπείας ορίζονται από το Π.Δ 29/1987, επίσης 

• Οι υπηρεσίες που παρέχονται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων ενός εργαστηρίου 
φυσικοθεραπείας είναι χαμηλής όχλησης όπως ενός ιατρείου. 

• Ο εξοπλισμός που προβλέπεται βάσει του Π.Δ. 29/1987, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση 
να συγκριθεί με αυτόν της μονάδας εφαρμογής ισοτόπων και ακτινολογικού εργαστηρίου. 

• Το εργαστήριο φυσικοθεραπείας δεν διαθέτει νοσηλευτικές κλίνες. 

Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι το εργαστήριο φυσικοθεραπείας, που 
αποτελεί την επαγγελματική έδρα του φυσικοθεραπευτή, θα πρέπει να επιτρέπεται να 
λειτουργεί σε χώρους κατοικίας όπως του ιατρού, του λογιστή, του μηχανικού κλπ. 

Αιτούμαστε την τροποποίηση του Π.Δ. 59/2018 και ζητάμε τον ορισμό συνάντησης με το 
Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Σ.Φ. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6106.htm 
 

 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6106.htm
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Αίτημα του Π.Σ.Φ. για πρόσληψη φυσικοθεραπευτών για το 

πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» 

Ο Π.Σ.Φ. με επιστολή που απέστειλε στους αρμόδιους Υπουργούς, αιτείται την πρόσληψη 
φυσικοθεραπευτών για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι», καθώς η συμβολή των 
φυσικοθεραπευτών είναι σημαντική, για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων ασθενών 
που εξυπηρετούνται μέσω του προγράμματος. 

 
https://www.psf.org.gr/psf-news-6104.htm 

 
 

 

Πρόταση Νόμου για την δυνατότητα αποπληρωμής του claw back 

των ετών 2013-2018 σε έως και 120 δόσεις 

Στο σχέδιο Νόμου "Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή 
διακυβέρνηση και άλλα επείγοντα ζητήματα" που κατατέθηκε στη Βουλή (άρθρο 81), 
προβλέπεται η δυνατότητα είσπραξης των οφειλών rebate και claw back των ετών 2013-
2018 σε μέχρι 120 δόσεις .Με Υπουργική απόφαση θα καθοριστεί ο αριθμός των δόσεων 
και κάθε αναγκαία διαδικαστική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης. 

Στο άρθρο 83 προβλέπεται η αποζημίωση απευθείας στους ασφαλισμένους για δαπάνες 
του ΕΟΠΥΥ, που κατατίθενται στις περιφερειακές διευθύνσεις έως τις 30/9/2019.  

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-
aebdc768f4f7/11061459.pdf?fbclid=IwAR1tqgIL9Zue9mqG3POGmsREpNtMliAbNdzWsL
RVVSg9RNWUjXku_8WIjtc 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6102.htm 

 

Συνάντηση του Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ. με τον Υπουργό και Υφυπουργό 

Υγείας 

Ο Υπουργός Υγείας κ. Βασίλης Κικίλιας και ο Υφυπουργός Υγείας κ. Βασίλης 
Κοντοζαμάνης δέχτηκαν μετά από προγραμματισμένο ραντεβού το Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ. 

Από την πλευρά του Π.Σ.Φ. παραβρέθηκαν οι Λυμπερίδης Π., Ρουμελιώτης Σ., Κούτρας Γ. , 
Μαρμαράς Γ., Μιλτσακάκης Χ., Μπουρνουσούζης Λ., Χαρωνίτης Ν., Αλμπανίδης Π., Σιδέρης 
Β., Σιδέρης Α., Αυτοσμίδης Δ. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6104.htm
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/11061459.pdf?fbclid=IwAR1tqgIL9Zue9mqG3POGmsREpNtMliAbNdzWsLRVVSg9RNWUjXku_8WIjtc
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/11061459.pdf?fbclid=IwAR1tqgIL9Zue9mqG3POGmsREpNtMliAbNdzWsLRVVSg9RNWUjXku_8WIjtc
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/11061459.pdf?fbclid=IwAR1tqgIL9Zue9mqG3POGmsREpNtMliAbNdzWsLRVVSg9RNWUjXku_8WIjtc
https://www.psf.org.gr/psf-news-6102.htm
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Το Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ. έθεσε σειρά ζητημάτων που πρέπει να επιλυθούν και κατέθεσε 
προτάσεις και αιτήματα στην Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. 

Αφού ενημερώθηκε η ηγεσία για το ισχύον 
Νομοθετικό πλαίσιο τόσο του συλλόγου,όσο 
και του επαγγέλματος ,υπήρξε ενημέρωση για 
την προπτυχιακή εκπαίδευση και την 
υπερπληθώρα των εισακτέων στα τμήματα 
φυσικοθεραπείας, καταθέτοντας ταυτόχρονα 
το έντονο προβληματισμό του Π.Σ.Φ. για την 
επάρκεια της εκπαίδευσης. 

Ζητήθηκε από την ηγεσία του Υπουργείου να 
συνδράμει στην αναβάθμιση της 
προπτυχιακής εκπαίδευσης κυρίως μέσω της 
θεσμοθέτησης Πανεπιστημιακών Κλινικών για 
την κλινική εκπαίδευση των φοιτητών. Τέθηκε 
επίσης ο προβληματισμός για την επάρκεια 
της προπτυχιακής εκπαίδευσης στα δυο νέα 
τμήματα φυσικοθεραπείας (Σπάρτη-
Ιεράπετρα), ενώ αναφέρθηκε και το  ζήτημα 
της ισοτίμησης των παλαιών πτυχίων. 

Θα κατατεθεί άμεσα η πρόταση για τις τροποποιήσεις του ιδρυτικού Ν.3599/2007 και η 
πρόταση για την έκδοση Κ.Υ.Α για το Μητρώο των Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας. 

Όσον αφορά τα ζητήματα των Δ.Υ φυσικοθεραπευτών ως άμεση προτεραιότητα 
παραμένει η απόδοση τους επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και ακόμη η 
λειτουργία αυτοτελούς τμήματος φυσικοθεραπείας στα Νοσοκομεία, η εντονότερη 
παρουσία φυσικοθεραπευτή στην Π.Φ.Υ ,η λειτουργία των Δημόσιων Κ.Α.Α, η πιλοτική 
εφαρμογή σχολικού φυσικοθεραπευτή κ.ά. 

Στο θεσμικό μέρος, τέθηκε η συμμετοχή εκπροσώπου του Π.Σ.Φ. στην ολομέλεια του 
ΚΕΣΥ, στην διυπουργική επιτροπή Παιδείας –Υγείας και στην επιτροπή ληπτών 
υπηρεσιών υγείας, που είναι ζητήματα αδιαπραγμάτευτα για την διοίκηση του Π.Σ.Φ. και 
πρέπει να υφίστανται. 

Τέλος ο Π.Σ.Φ. ενημέρωσε την Πολιτική ηγεσία για την υφιστάμενη συλλογική σύμβαση, 
επίσης με στοιχεία ανέλυσε την ανεπάρκεια των πόρων που διατίθενται για 
φυσικοθεραπεία , τέθηκε το ζήτημα της κατάργησης των μνημονιακών Νόμων των 
επιστροφών (rebate & claw back), τέθηκε το πάγιο αίτημα της επιστροφής του claw back 
σε 120 δόσεις,αίτημα που θέτουν όλοι οι πάροχοι και η απάντηση του Υπουργού ήταν ότι 
εξετάζετε θετικά από την Κυβέρνηση. 

Έθεσε ακόμη: 
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 Τα αιτήματα της εφαρμογής "μαξιλαριού" στο  claw back, συμμετοχής 15%, 
ελέγχου υπερκατανάλωσης βάσει της συλλογικής σύμβασης, χωρίς να λάβει 
δέσμευση για τα παραπάνω. 

 Τα ζητήματα συνταγογράφησης βάσει του νέου ΕΚΠΥ και της μη εφαρμογής στο 
σύστημα έκδοσης γνωματεύσεων την Υπ.Απ. για την επιλεξιμότητα των παθήσεων 
κατά icd10. 

 Τα ζητήματα της ειδικής αγωγής του ΕΟΠΥΥ. 
 Συμμετοχή εκπροσώπου του Π.Σ.Φ στο Δ.Σ του ΕΟΠΥΥ. 
 Έκδοση της Υπουργικής απόφασης για τα επιτρεπτά όρια δαπανών, με αυξημένη 

την επιτρεπτή δαπάνη κατά 3.000.000 ευρώ και τον συμψηφισμό των δυο 
εξαμήνων της επιτρεπτής δαπάνης, χωρίς να λάβει σαφή δέσμευση για την έκδοσή 
της με αυτά τα χαρακτηριστικά. 

 

 

  
 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6097.htm 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6097.htm
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Ελλείψεις Φυσικοθεραπευτών στα Δημόσια Νοσοκομεία 

Επιστολή στον Υπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια απέστειλε ο Πανελλήνιος Σύλλογος 
Φυσικοθεραπευτών, με την οποία ζητά την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων στις 
Δημόσιες Δομές Υγείας (Νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης κ.λ.π) και την απόδοση του 
επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους φυσικοθεραπευτές των 
Δημοσίων δομών. 

Συγκεκριμένα, ο Π.Σ.Φ., με αφορμή τις εξαγγελίες τις Κυβέρνησης για προσλήψεις στην 
Υγεία, υπενθύμισε τις ελλείψεις σε φυσικοθεραπευτές που, σύμφωνα με παλαιότερα 
στοιχεία της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Αττικής, είναι δραματικές στα Δημόσια 
Νοσοκομεία του Λεκανοπεδίου, καθώς σε σύνολο 247 οργανικών θέσεων 
φυσικοθεραπευτών στα Νοσοκομεία της 1ης ΥΠΕ Αττικής, κενές παραμένουν οι 67! 

Ακόμη πιο έντονες είναι οι ελλείψεις φυσικοθεραπευτών στα Δημόσια Νοσοκομεία της 
περιφέρειας, ενώ στις Δημόσιες Δομές αποκατάστασης η κατάσταση είναι απελπιστική. 

Παράλληλα, στην επιστολή του ο ΠΣΦ στηλιτεύει το γεγονός ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη 
για την παρουσία φυσικοθεραπευτών στα ΤΟ.Μ.Υ. 

«Όταν οι υπόλοιπες χώρες τις Ευρώπης χρηματοδοτούν και επενδύουν στην 
Φυσικοθεραπεία, όπως π.χ. το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου αυξάνεται ο ρόλος του 
φυσικοθεραπευτή στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στην υποδοχή των 
μυοσκελετικών περιστατικών, στην αξιολόγηση και κατάταξη του επείγοντος ή η 
Γερμανία, όπου αυξάνονται τα κονδύλια για την φυσικοθεραπεία, εδώ συζητάμε για τα 
αυτονόητα, την κάλυψη δηλαδή των κενών οργανικών θέσεων και την πλήρη έλλειψη 
φυσικοθεραπευτών στα δημόσια κέντρα αποκατάστασης, έχοντας παράλληλα να 
αντιμετωπίσουμε μια ‘’ρατσιστική’’ αντιμετώπιση των φυσικοθεραπευτών, που έχουν 
εξαιρεθεί από τους δικαιούχους της καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και 
ανθυγιεινής εργασίας. 

Ζητάμε λοιπόν τα αυτονόητα, την κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων ,την 
πρόσληψη φυσικοθεραπευτών στα Δημόσια Κέντρα Αποκατάστασης, την θεσμοθέτηση του 
ρόλου του Φυσικοθεραπευτή στα ΤΟ.ΜΥ και τέλος, την καταβολή του επιδόματος 
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους φυσικοθεραπευτές των Δημόσιων δομών, που 
- σύμφωνα με όλους τους Υπουργούς Υγείας - αποτελεί “δίκαιο αίτημα”. 

Η Πολιτεία θα πρέπει να μεριμνήσει έτσι ώστε οι Φυσικοθεραπευτές να συνεχίσουν να 
προσφέρουν υπηρεσίες και να απασχολούνται στην χώρα μας και να μην αναγκάζονται να 
μεταναστεύουν στο εξωτερικό, κάτι που αποτελεί και κεντρικό πυλώνα των εξαγγελιών 
του νέου πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη». αναφέρει η Επιστολή. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6086.htm 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6086.htm
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Συνεδρίαση της 276ης Ολομέλειας του ΚΕΣΥ στην οποία 

συμμετείχε ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ. 

Εντός του Ιουλίου συνεδρίασε η  ολομέλεια του ΚΕΣΥ, στην οποία ως γνωστόν συμμετέχει 
ως εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ. 
κ., Πέτρος Λυμπερίδης. Κατά την συνεδρίαση εξετάστηκαν διάφορα θέματα, βάσει των 
εισηγήσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής, μεταξύ των οποίων δυο θέματα της ημερήσιας 
διάταξης αφορούσαν τους φυσικοθεραπευτές. 

1. Η λειτουργία των διαβητολογικών κέντρων 
στα Νοσοκομεία, για τα οποία προβλέφθηκε 
η παρουσία φυσικοθεραπευτών, οι οποίοι θα 
επιμελούνται την κατάρτιση των 
προγραμμάτων θεραπευτικής άσκησης σε 
διαβητικούς. Για το συγκεκριμένο θέμα 
υπήρξε παρέμβαση του Π.Σ.Φ.  με 
επιστημονική και νομική τεκμηρίωση, 
η  οποία υποστηρίχθηκε από τον Πρόεδρο 
του Π.Σ.Φ. στην εισήγησή του και έγινε δεκτή 
από το σώμα. 

2. Η "οργάνωση διαχείρισης τραύματος", όπου 
προβλέπεται η οργάνωση και λειτουργία 
ειδικών Νοσοκομείων τραύματος σε όλη τη 
χώρα σε τρία επίπεδα λειτουργίας (επίπεδο 
1, επίπεδο 2 και επίπεδο 3). Το επίπεδο 1 
αφορά τα μεγάλα ειδικά νοσοκομεία τραύματος. 

Στην απόφαση που ελήφθη προβλέπεται ο εξοπλισμός των ειδικών Νοσοκομείων, αλλά 
κυρίως προβλέπεται το προσωπικό που θα στελεχώνει υποχρεωτικά τα νοσοκομεία. Σε 
αυτή την τελευταία πρόβλεψη, η παρουσία των ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ είναι υποχρεωτική. 

Έτσι αποδεικνύεται πόσο σημαντική είναι η παρουσία του Π.Σ.Φ. στο Κεντρικό Συμβούλιο 
Υγείας (ΚΕΣΥ) που θεσπίστηκε με το Νόμο 4600/2019 μετά από επίμονες πιέσεις του 
Π.Σ.Φ. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6084.htm 

 

Συγχαρητήρια επιστολή στη νέα ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και 

αίτημα συνάντησης 

Το Κ.Δ.Σ του  Π.Σ.Φ απέστειλε συγχαρητήρια επιστολή στον Υπουργό και Υφυπουργό 
Υγείας για την ανάληψη των νέων τους καθηκόντων, ζητώντας παράλληλα συνάντηση για 
την επίλυση βασικών προβλημάτων του κλάδου. Ακολουθεί η επιστολή: 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6084.htm
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Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου 
Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.), θέλουν να εκφράσουν τα θερμά τους 
συγχαρητήρια για την ανάληψη της θέσης σας ως Υπουργός Υγείας. 

Επιπλέον, θα θέλαμε να αιτηθούμε τον ορισμό συνάντησης μαζί σας, ώστε να συζητηθούν 
θέματα που απασχολούν τον κλάδο των φυσικοθεραπευτών. (νομοθετικές ρυθμίσεις 
Ν.3599/2007, νομοσχέδιο για τους οργανισμούς των Νοσοκομείων, υποχρέωση έκδοσης 
Υπουργικής Απόφασης για το μητρώο Εργαστηρίων φυσικοθεραπείας, λειτουργία των 
Δημόσιων Δομών αποκατάστασης, την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων στο 
Δημόσιο και τέλος την απόδοση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 
στους εργαζόμενους των Δημόσιων Δομών που είχαν «ξεχαστεί» το 2012, όσο και των 
υπολοίπων προβλημάτων όπως:  Την επίλυση των ζητημάτων της προστασίας της 
Δημόσιας Υγείας και την καταπολέμηση της μάστιγας της αντιποίησης του επαγγέλματος, 
την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για το μητρώο των εργαστηρίων 
φυσικοθεραπείας, το πρόβλημα της υποχρηματοδότησης της υγείας και της αύξησης των 
δαπανών φυσικοθεραπείας από τον ΕΟΠΥΥ, την κατάργηση των επαίσχυντων μέτρων 
των επιστροφών στον ΕΟΠΥΥ ( rebate & claw back) κ.α.) 

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα και αναμένουμε τον καθορισμό της 

συνάντησης. 

Με εκτίμηση 

 https://www.psf.org.gr/psf-news-6077.htm 

 

  

  

https://www.psf.org.gr/psf-news-6077.htm
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Θέματα ΕΟΠΥΥ  

 

Οδηγίες για την καταχώρηση παραπεμπτικών ειδικής αγωγής στο 

e-ΔΑΠΥ 

 

Αναρτήθηκαν στη λίστα προσωπικών μηνυμάτων στο e-ΔΑΠΥ, οδηγίες για την 

καταχώρηση γνωματεύσεων ειδικής αγωγής. 

Πλέον οι συμβεβλημένοι φυσικοθεραπευτές θα πρέπει να καταχωρούν τις γνωματεύσεις 

ειδικής αγωγής που εκτελούν κάθε μήνα και να αποστέλλουν σε ξεχωριστό φάκελο τα 

παραπεμπτικά και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά (τιμολόγιο κλπ), στην δ/νση εκκαθάρισης 

του ΕΟΠΥΥ (όπως γίνεται με τις υποβολές για Ευρωπαίους ασφαλισμένους). 

Η συνεδρία ειδικής αγωγής έχει διακριτό κωδικό πράξης 510000051. 

Η άντληση των ποσών από παρεχόμενες συνεδρίες φυσικοθεραπείας ειδικής αγωγής θα 

γίνεται από άλλο κωδικό δαπάνης (Η-ειδικής αγωγής) και όχι από τον κωδικό ΣΤ1 –

εργαστήρια φυσικοθεραπείας και φυσικοθεραπευτές  

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/nomothesia/20062018_00763020015295260

53d245744a.pdf . 

Η συγκεκριμένη απαίτηση διαχωρισμού των κωδικών και η υλοποίηση αυτού, συζητήθηκε 

σε αλλεπάλληλες συναντήσεις εκπροσώπων του ΠΣΦ με υπηρεσιακούς του ΕΟΠΥΥ. 

Η κατηγορία παροχής υπηρεσιών ειδικής αγωγής έχει διαφορετικά ποσοστά rebate και θα 

ακολουθείται ο καταλογισμός του rebate βάσει αυτών των ποσοστών. Για ποσό από 0 έως 

1.000 € 0,0%,  Για ποσό από 1.000,01 € έως 5.000 2,5%,  Για ποσό από 5.000,01 € έως 

10.000 € 5.0% 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/nomothesia/10122017_05037320015128620

415edba279.pdf 

Τις οδηγίες μπορείτε να τις δείτε στον σύνδεσμο: 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/21082019_05354990015663843343a45c5af.pdf 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6112.htm 

 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/nomothesia/20062018_0076302001529526053d245744a.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/nomothesia/20062018_0076302001529526053d245744a.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/nomothesia/10122017_05037320015128620415edba279.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/nomothesia/10122017_05037320015128620415edba279.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/21082019_05354990015663843343a45c5af.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6112.htm
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Παράταση στις υποβολές Ιουλίου 2019 

Δόθηκε παράταση στην καταληκτική ημερομηνία για τις υποβολές Ιουλίου μέχρι τις 6 

Σεπτεμβρίου 2019. 

Επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο: 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6113.htm 

 

Σχετικά με τα ατομικά αιτήματα αποζημίωσης φυσικοθεραπείας 

ειδικής αγωγής. 

 

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου του Π.Σ.Φ. με τον Διευθυντή Στρατηγικού 

Σχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ, σχετικά με την εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ για την αποζημίωση των 

φυσικοθεραπευτών ειδικής αγωγής. Στη συνάντηση δόθηκε η διαβεβαίωση για την 

έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου προκειμένου να αποζημιώνονται τα ατομικά αιτήματα. 

Από τις 5 Αυγούστου, ο Π.Σ.Φ. έχει παραδώσει την κατάσταση που είχε αναλάβει 

παραδώσει με την καταγραφή των φυσικοθεραπευτών ειδικής αγωγής μέσω του 

μητρώου μελών του. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6113.htm
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Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, έχει στείλει σχετικό email στις ΠΕΔΙ του ΕΟΠΥΥ 

στις 7/8, για να δέχονται τα ατομικά αιτήματα των ασφαλισμένων για αποζημίωση τους, 

για παρεχόμενες φυσικοθεραπείες και να αναμένουν νεότερες οδηγίες. 

Οποιαδήποτε άρνηση παραλαβής ατομικών αιτημάτων ασφαλισμένων για αποζημίωση 

φυσικοθεραπειών ειδικής αγωγής, είναι αυθαίρετη. 

Οι ΠΕ.ΔΙ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ  ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΕΣ ΝΑ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ 

ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6109.htm 

 

Αλλαγές στον τρόπο καταχώρησης γνωματεύσεων Ευρωπαίων 

Ασφαλισμένων στο e-ΔΑΠΥ 

Σας ενημερώνουμε ότι άλλαξε ο τρόπος καταχώρησης γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας 
Ευρωπαίων ασφαλισμένων στο e-ΔΑΠΥ. 

Μέχρι σήμερα οι γνωματεύσεις καταχωρούνταν ως χειρόγραφα παραπεμπτικά. 

Πλέον ο τρόπος είναι ο παρακάτω: 

1. Άνοιγμα υποβολής Ευρωπαίων ασφαλισμένων 
2. Η γνωμάτευση πρέπει να έχει διακριτικό Ευρωπαίου στο πάνω αριστερό μέρος της 

σελίδας 
3. Κατά την ανάκτηση της γνωμάτευσης, το σύστημα συμπληρώνει αυτόματα όλα τα 

στοιχεία (Αρ. κάρτας, φορέας εξωτερικού κλπ) 
4. Αφού γίνει η ανάκτηση της γνωμάτευσης, θα πρέπει να καταχωρηθεί το ΑΜΚΑ του 

ελεγκτή, οι ημερομηνίες, η απόδειξη κλπ. 
5. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση και την αποθήκευση είναι να 

«ανέβει¨έντυπο αρχείο δικαίωμα. Δηλαδή θα πρέπει να έχει σκαναριστεί σε μορφή 
pdf (μέχρι και 1 MB) το αρχείο που είναι: (α) η φωτοτυπία της κάρτας μπρος-πίσω 
ή (β) η πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου (ΙΚΑ) (όταν έχει ο ασφαλισμένος Ελληνικό 
ΑΜΚΑ). Όταν πρόκειται για φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου γράφει σε 
κάποιο σημείο "δικαιούχος Ε121". 

6. ΠΡΟΣΟΧΗ στο e-ΔΑΠΥ υπάρχουν δυο σημεία για έντυπο δικαίωμα. Ένα στην αρχή 
της σελίδας (αυτό πρέπει να επιλεγεί) και ένα σημείο στο κάτω μέρος, το οποίο δεν 
αφορά τους φυσικοθεραπευτές αλλά είναι ανοιχτό από σφάλμα και αφορά άλλους 
παρόχους (π.χ διαγνωστικά) για να ανεβάσουν δικαιολογητικά για μηδενική 
συμμετοχή. 
 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6103.htm 
 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6109.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6103.htm
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Στοιχεία δαπάνης φυσικοθεραπείας (ΣΤ1 εργαστήρια 

φυσικοθεραπείας - φυσικοθεραπευτές)Α εξαμήνου 2019 

 

Σας παραθέτουμε την δαπάνη έτσι όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια του 
πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους. 
 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

6.300.000€ 6.500.000€ 6.640.000€ 6.570.000€ 6.442.000€ 6.030.000€  (2019) 38.482.000€ 

7.727.000€ 7.762.000€ 7.978.000€ 7.459.000€ 7.817.000€ 7.343.025€  (2018) 46.086.025€ 

          

  

  

ΔΙΑΦΟΡΑ 

-7.604.025 € 

 
https://www.psf.org.gr/psf-news-6101.htm 

 

Ενημέρωση σχετικά με την έκδοση των σημειωμάτων claw back Β’ 

εξαμήνου 

Από τις 23/7/2019 έχουν αναρτηθεί τα σημειώματα του clawback Β εξαμήνου (2018) 
στην Ενημέρωση Συναλλασσόμενων-Μηνύματα στο e- ΔΑΠΥ. 

Για το θέμα της καθυστέρησης έκδοσης σημειωμάτων claw back, και κατά συνέπεια της 
υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, ο Π.Σ.Φ. ζήτησε από την εταιρεία 
Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε.  που διαχειρίζεται το σύστημα της παραπομπής στους παιδικούς σταθμούς 
τη δυνατότητα προσκόμισης των εκκαθαριστικών σε δεύτερο χρόνο, όταν θα εκδοθούν τα 
εκκαθαριστικά. 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6091.htm 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6072.htm 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6101.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6091.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6072.htm
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Σχετικά με την εγκύκλιο που εκδόθηκε από τον ΕΟΠΥΥ και αφορά 

την Ειδική Αγωγή 

Ο ΕΟΠΥΥ εξέδωσε εγκύκλιο για την Ειδική Αγωγή και για τον τρόπο αποζημίωσης των 
δικαιούχων στην οποία καταλήγει σε μια λανθασμένη διατύπωση που απαγορεύει την 
απόδοση δαπάνης φυσικοθεραπείας  στους δικαιούχους του άρθρου 45. 

Ο Π.Σ.Φ. απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, επισημαίνοντας την 
συμφωνία μεταξύ Π.Σ.Φ. – ΕΟΠΥΥ σχετικά με την πιστοποίηση των Φυσικοθεραπευτών 
Ειδικής Αγωγής  https://psf.org.gr/psf-news-6002.htm 

Ήδη είναι στη διαδικασία της πιστοποίησης των μελών μέσω της ειδικής πλατφόρμας που 
έχει δημιουργηθεί  https://www.psf.org.gr/psf-news-6045.htm 

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ., συναντήθηκε με τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού, τον 
Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης και Σχεδιασμού  Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας 
και τον ειδικό σύμβουλο του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, όπου και τέθηκε το ζήτημα της 
εγκυκλίου όσο αφορά το πλαίσιο της αποζημίωσης των δικαιούχων του άρθρου 45 και 
κυρίως της τελευταίας παραγράφου της εγκυκλίου. 

Η παροχή συνεδριών φυσικοθεραπείας στην κατηγορία αυτών των δικαιούχων αφορά, 
ειδικούς πληθυσμούς  και ο ΕΟΠΥΥ δεν πρόκειται να στερήσει το δικαίωμα της επιλογής 
του κατάλληλου θεραπευτή από τους δικαιούχους. 

Για αυτό όσοι έχουν προσχωρήσει στην συλλογική σύμβαση και θα δηλώσουν μέσα από 
την πλατφόρμα ότι εκτελούν και παραπεμπτικά Ειδικής Αγωγής, θα υποβάλλουν μέσα 
από το e-ΔΑΠΥ ξεχωριστή υποβολή για δικαιούχους Ειδικής Αγωγής. 

Ενώ όσοι δεν έχουν προσχωρήσει στην συλλογική σύμβαση  και θα πιστοποιηθούν μέσα 
από την πλατφόρμα του Π.Σ.Φ. δηλώνοντας ότι παρέχουν υπηρεσίες στους δικαιούχους 
του Άρθρου 45-Ειδική Αγωγή, θα μπορούν να εκδίδουν ΑΠΥ προκειμένου να 
αποζημιώνονται οι δικαιούχοι. 

Σχετικά αρχεία : 
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/12072019_0888056001562946885c8c91a91.pdf 

 
https://www.psf.org.gr/psf-news-6073.htm 

 

 

Ενεργοποίηση πλατφόρμας υποβολής αίτησης καταχώρησης στον 

«κατάλογο πιστοποιημένων παρόχων υπηρεσιών σε δικαιούχους του 

Αρ. 45 (ειδική αγωγή) (ΝΕΟ)» 

Μετά από πιέσεις δόθηκε παράταση στην υποβολή της αίτησης καταχώρησης στον 
«κατάλογο πιστοποιημένων παρόχων υπηρεσιών σε δικαιούχους του Αρ. 45 (ειδική 
αγωγή)» μέχρι τις 12-7-2019. 

https://psf.org.gr/psf-news-6002.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6045.htm
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/12072019_0888056001562946885c8c91a91.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6073.htm
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Να υπενθυμίσουμε ότι, ο ΕΟΠΥΥ δεν θα αποζημιώνει παρεχόμενες υπηρεσίες 
φυσικοθεραπείας σε ασφαλισμένους δικαιούχους του άρθρου 45, που 
πραγματοποιήθηκαν από μη πιστοποιημένους. 

 

Βήματα για την υποβολή αίτησης καταχώρησης στον κατάλογο παρόχων υπηρεσιών σε 
δικαιούχους του Αρ. 45 (ειδική αγωγή) 

Κατά την υποβολή της αίτησης : 

1. Εάν το μέλος έχει προσχωρήσει στη συλλογική σύμβαση ΠΣΦ - ΕΟΠΥΥ,  
1. συμπληρώνονται αυτόματα τα στοιχεία όπως αντλούνται από τη αίτηση 

προσχώρησης στη συλλογική σύμβαση 
2. το μέλος καταχωρεί την αίτηση ("υποβολή αίτησης") και εγκρίνεται 

αυτόματα 
2. Εάν το μέλος ΔΕΝ έχει προσχωρήσει στη συλλογική σύμβαση ΠΣΦ - ΕΟΠΥΥ,  

1. συμπληρώνει (χειροκίνητα) τα στοιχεία 
2. το μέλος καταχωρεί την αίτηση η οποία βρίσκεται σε αναμονή έγκρισης 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6045.htm 

 

Διαμαρτυρία του Π.Σ.Φ. για την πενιχρή ενίσχυση του κωδικού 

φυσικοθεραπείας του ΕΟΠΥΥ για το 2019 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ., με επιστολή που απέστειλε στον 
Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, την οποία κοινοποίησε στην Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 
Υγείας, διαμαρτυρήθηκε για την πολύ μικρή ενίσχυση του κωδικού φυσικοθεραπείας για 
το έτος 2019, η οποία ανήλθε τελικά μόλις στα 3.000.000 ευρώ. 

Ο Π.Σ.Φ. υπενθυμίζει ότι, κατά την συνάντηση του συντονιστικού των φορέων 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με τον τέως Υπουργό Υγείας στην οποία συμμετείχαν 
και οι εκπρόσωποί του, ο κ. Α. Ξανθός κατέστησε σαφές δημόσια ότι από την πρόσθετη 
ενίσχυση των 30.000.000 ευρώ θα ενισχυθεί και ο κωδικός των φυσικοθεραπευτών, καθώς 
ήταν ήδη γνωστό ότι την ενίσχυση των 9.000.000 ευρώ που είχε ήδη δοθεί, απορρόφησαν 
οι λοιποί πάροχοι Π.Φ.Υ, πλην φυσικοθεραπευτών. 

Μάλιστα, επειδή η ηγεσία του ΕΟΠΥΥ (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος) αποσαφήνισε ότι η 
κατανομή των 30.000.000 ευρώ θα προσδιοριστεί με κριτήριο την υπέρβαση του κάθε 
κωδικού για το 2018 και την ποσοστιαία αναλογία της κάθε παροχής επί  του συνόλου 
των επιτρεπτών δαπανών, ο Π.Σ.Φ. ανέμενε σαφώς μεγαλύτερη ενίσχυση. 

Για αυτό τον λόγο τότε, στην επιστολή που είχε στείλει ο Π.Σ.Φ. υπολόγιζε ότι βάσει των 
παραπάνω παραμέτρων, η ενίσχυση δεν έπρεπε να είναι λιγότερη των 6.000.000 ευρώ. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6045.htm


 

 

22 

Υπενθυμίζουμε ότι η υπέρβαση του κωδικού φυσικοθεραπείας το 2018 είναι 
συνολικά  της τάξης  των 30.000.000 ευρώ (υποβαλλόμενη δαπάνη 98.000.000 ευρώ και 
επιτρεπτή 68.000.000 ευρώ), δηλαδή 40%. Σε κάθε περίπτωση, ο Π.Σ.Φ. διεκδικεί την 
αύξηση του προϋπολογισμού για την Υγεία και για την φυσικοθεραπεία στο ύψος των 
πραγματικών αναγκών των ασφαλισμένων.  

https://www.psf.org.gr/psf-news-6060.htm 

  

https://www.psf.org.gr/psf-news-6060.htm
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Γενική Ενημέρωση 

Αποπληρωμή δεδουλευμένων φυσικοθεραπευτών εκπαιδευτών 

Δ.Ι.Ε.Κ. μετά από παρέμβαση από τον Π.Σ.Φ. 

 

Το Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Υπουργείο Παιδείας 
προχώρησε στην αποπληρωμή των δεδουλευμένων των πιστοποιημένων ωρομίσθιων 
εκπαιδευτών ενηλίκων των Δ.Ι.Ε.Κ. για το Α΄ εξάμηνο 2019, για τα Δ.Ι.Ε.Κ. που έχουν 
τακτοποιήσει τις σχετικές συμβάσεις και διαδικασίες. 
Ο Π.Σ.Φ. αναμένει και τη κατάθεση των σχετικών ενσήμων. Η αποπληρωμή αφορά και τη 
σχετική ειδικότητα των φυσικοθεραπευτών. 
  
Για τους μη πιστοποιημένους δεν υπάρχει ακόμα χρονοδιάγραμμα πληρωμών, ενώ 
εκκρεμεί η πληρωμή και η κατάθεση ενσήμων του προηγούμενου εξαμήνου.  
Ο Π.Σ.Φ. είχε εξετάσει το θέμα στο προηγούμενο Κ.Δ.Σ και είχε κάνει σχετική παρέμβαση 
στο Υπουργείο Παιδείας, στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ και την Επιθεώρηση Εργασίας. 
 
Σχετικά αρχεία:  
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/29072019_0883545001564389548947675cf.
pdf 
 
 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6096.htm 

 
 

Αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων π. ΟΠΑΔ και π. 

ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ 

Από την Τετάρτη 3/7/2019 είναι δυνατή η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων του π. ΟΠΑΔ και του π. Οίκου Ναύτου, όσων παρόχων δεν έχουν προσέλθει 
για την πληρωμή τους, στις αρμόδιες ΠΕΔΙ. 

Θα πρέπει να έχουν μαζί τους το ηλεκτρονικό μήνυμα που τους έχει σταλεί ,από την 
εφαρμογή –ΕΟΠΥΥ- ληξιπρόθεσμες οφειλές,  το φορολογικό παραστατικό, φορολογική 
ενημερότητα εφόσον το ποσό είναι πάνω από 1.500 ευρώ και ασφαλιστική ΙΚΑ εφόσον το 
ποσό είναι πάνω από 3.000 ευρώ καθώς και Υ.Δ (συνημμένη) θεωρημένη για το γνήσιο 
της υπογραφής εφόσον δεν προσέλθει ο ίδιος ο πάροχος. 

Σχετικά αρχεία: 
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/04072019_01164480015622302148573a307.doc 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/04072019_0677697001562230225d3c6f806.doc 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6059.htm 

 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/29072019_0883545001564389548947675cf.pdf
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/29072019_0883545001564389548947675cf.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6096.htm
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/04072019_01164480015622302148573a307.doc
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/04072019_0677697001562230225d3c6f806.doc
https://www.psf.org.gr/psf-news-6059.htm
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Νέες οργανικές θέσεις φυσικοθεραπείας ΠΕ 28 Ειδικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

Δημοσιεύθηκε σε Φ.Ε.Κ. η κατανομή των νέων οργανικών θέσεων ΠΕ 28 Φυσικοθεραπείας 
στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης. 

https://www.especial.gr/wp-content/uploads/2019/06/organikes-smeae-eep-
evp.pdf?fbclid=IwAR3ZK9iQZ0F16_-
XDC6mfFBPuH3jLKScpDbWAfeveseiDPktEV1Fh6PA5Cc  

1. Οι 54 νέες Οργανικές Θέσεις ΠΕ 28, έρχονται και προστίθενται στις 57 παλαιές, 
φτάνοντας τις 111 σε όλα τα Ειδικά Σχολεία της χώρας. Υπάρχει σχεδόν 
διπλασιασμός των θέσεων Φυσικοθεραπείας, ένα πάγιο αίτημα του κλάδου που 
επιτεύχθηκε μετά από συνεχείς αγώνες των φυσικοθεραπευτών στην Ε.Α.Ε. και τον 
Π.Σ.Φ. 

2. Αν προσθέσουμε στον αριθμό αυτό και τις 24 Οργανικές Θέσεις στα Κ.Ε.Σ.Υ., έχουμε 
γενικό σύνολο 135 Οργανικές Θέσεις ΠΕ 28 σε όλη τη χώρα. 

3. Από τις 135, οι 44 (8 σε Κ.Ε.Σ.Υ. και 36 σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) είναι καλυμμένες με 
μονίμους/ες Φυσικοθεραπευτές και ως εκ τούτου απομένουν 91 κενές Οργανικές 
Θέσεις σε όλη τη χώρα, σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ. 

4. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Α.Σ.Ε.Π. οι φετινές αιτήσεις για το κλάδο ΠΕ 28 στην 
πρόσφατη προκήρυξη είναι 463. Αντίστοιχα το σύνολο των περσινών αιτήσεων για 
αναπληρωτές ήταν 350. Έχουμε μια αύξηση σε απόλυτους αριθμούς κατά 113 
αιτήσεις και σε ποσοστό η μεταβολή είναι 32,29%. 

5. Λόγω των εκλογών, με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 106 – 
27/6/2019), δόθηκε παράταση για την ανακοίνωση από τον Α.Σ.Ε.Π. των τελικών 
πινάκων κατάταξης υποψηφίων της Προκήρυξης, από τις 15/7/2019 στις 
23/8/2019. 

6. Αφού προηγηθούν τυχόν μεταθέσεις και αποσπάσεις μόνιμων φυσικοθεραπευτών, 
αναμένεται να ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας την κατανομή των 4.500 
θέσεων για μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών ΕΑΕ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ΕΕΠ – ΕΒΠ. Ανάμεσα σε αυτές θα είναι και των 
ΠΕ 28 Φυσικοθεραπείας.  

https://www.psf.org.gr/psf-news-6051.htm 

 

 

Παράκτιοι Μεσογειακοί Αγώνες 2019, 23-31 Αυγούστου, Πάτρα 

Σας ενημερώνουμε για τη διεξαγωγή των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων 2019, στην 
Πάτρα, στους οποίους θα συμμετάσχουν αθλητές και αθλήτριες από όλες τις 26 χώρες 
πέριξ της Μεσογείου. 

Χρονικό διάστημα άφιξης, προπονήσεων, διεξαγωγής αγώνων κ αναχώρησης 
αθλητών: 23-31.08.2019 

https://www.especial.gr/wp-content/uploads/2019/06/organikes-smeae-eep-evp.pdf?fbclid=IwAR3ZK9iQZ0F16_-XDC6mfFBPuH3jLKScpDbWAfeveseiDPktEV1Fh6PA5Cc
https://www.especial.gr/wp-content/uploads/2019/06/organikes-smeae-eep-evp.pdf?fbclid=IwAR3ZK9iQZ0F16_-XDC6mfFBPuH3jLKScpDbWAfeveseiDPktEV1Fh6PA5Cc
https://www.especial.gr/wp-content/uploads/2019/06/organikes-smeae-eep-evp.pdf?fbclid=IwAR3ZK9iQZ0F16_-XDC6mfFBPuH3jLKScpDbWAfeveseiDPktEV1Fh6PA5Cc
https://www.psf.org.gr/psf-news-6051.htm
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Οι ανάγκες σε έμμισθο παραϊατρικό προσωπικό:  max.~20 (Νοσηλευτές 
& Φυσικοθεραπευτές) σε αναλογία 2:1 

Χώρος παροχής παραϊατρικών υπηρεσιών: αγωνιστικοί χώροι, υγειονομικός σταθμός, 
Doping control rooms, αίθουσες προπονήσεων, αναρρωτήριο-φυσικοθεραπευτήριο. 

Ημερήσια αποζημίωση: 80,00€/ ημέρα (2 βάρδιες-ως βάρδια ορίζεται μία ημερήσια 8ωρη 
απασχόληση). Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά και μία 
σύντομη περιγραφή του υγειονομικού σχεδιασμού, στις συνημμένες παρουσιάσεις 

https://www.mbgpatras2019.gr/     
https://www.mbgpatras2019.gr/?section=637&language=el_GR&itemid1541=2357&det
ail1541=1  

  

Μπορείτε να στείλετε εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής (απλή αίτηση με 
ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας και ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο) στο email: 
medical@mbgpatras.gr 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6090.htm 

 

  

https://www.mbgpatras2019.gr/
https://www.mbgpatras2019.gr/?section=637&language=el_GR&itemid1541=2357&detail1541=1
https://www.mbgpatras2019.gr/?section=637&language=el_GR&itemid1541=2357&detail1541=1
mailto:medical@mbgpatras.gr
https://www.psf.org.gr/psf-news-6090.htm
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Νέα Περιφερειακών Τμημάτων 

Περιφερειακό Τμήμα Αττικής 
 

Συγχαρητήρια στο Συνάδελφο, Μέλος του Π.Τ. Αττικής, Γιώργο Σταμάτη 

  

Η Δ.Ε. του Π.Τ. Αττικής ευχήθηκε συγχαρητήρια στο συνάδελφο και μέλος του Π.Τ., 
Γιώργο Σταμάτη, για την ανάληψη καθηκόντων του ως Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας. Είναι ο πρώτος Γενικός Γραμματέας - 
φυσικοθεραπευτής της κυβέρνησης. 

Βιογραφικό: 

Ο Γιώργος Σταμάτης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. Κατέχει πτυχίο φυσικοθεραπείας 
και στη συνέχεια πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιατρική Σχολή Αθηνών 
στον τομέα της Διεθνούς Ιατρικής & Διαχείρισης Κρίσεων Υγείας με αντικείμενο 
μεταπτυχιακής εργασίας τους αστέγους και την έλλειψη στέγης στα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την περίοδο 2004-2006 διετέλεσε ειδικός συνεργάτης στο 
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης εκτελώντας χρέη συντονιστή 
προγραμμάτων ιατροκοινωνικής παρέμβασης σε ευπαθείς ομάδες. Από το 2006 έως το 
2011 εργάστηκε στον Δήμο Αθηναίων ως υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού και 
υλοποίησης προγραμμάτων Εθελοντισμού και δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης με  κύριο 
αντικείμενο την ένταξη μεταναστών και ατόμων τρίτης ηλικίας, ενώ υπήρξε ο υπεύθυνος 
για τη λειτουργία του πρώτου Συμβουλίου Μεταναστών στην τοπική αυτοδιοίκηση. Από 
το 2013 διατελεί Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΑμεΑ & Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων της ΝΔ, με κύριους τομείς δραστηριότητας την ανάπτυξη πολιτικών για 
τους Ρομά, τους αστέγους, τους πρώην ουσιοεξαρτώμενους, τους οροθετικούς, τα ΑμεΑ, 
την καταπολέμηση της φτώχειας και της εμπορίας ανθρώπων, την παιδική προστασία, 
καθώς και τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6081.htm 

Ενημέρωση του ΚΔΣ του Π.Σ.Φ. σχετικά με πρακτική άσκηση σπουδαστών 

κολεγίων 

Το Π.Τ. Αττικής ενημερώνει για σχετική ενημέρωση από το Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ σχετικά με την 
πρακτική άσκηση των κολλεγίων. 

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης των σπουδαστών κολεγίων»  

Αγαπητοί συνάδελφοι, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη δυνατότητα των 
σπουδαστών προγραμμάτων φυσικοθεραπείας των ιδιωτικών κολλεγίων να 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6081.htm
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παρακολουθούν πρόγραμμα πρακτικής άσκησης σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, 
καθότι έχει παρατηρηθεί έντονα το φαινόμενο αίτησης για πρακτική άσκηση σε ιδιωτικά 
εργαστήρια φυσικοθεραπείας. Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα κάτωθι:  

Όπως είναι ήδη γνωστό, τα ιδιωτικά κολέγια αποτελούν παρόχους μη τυπικής 
μεταλυκειακής εκπαίδευσης, κατά την ρητή πρόβλεψη των ρυθμίσεων του άρθρου 1 παρ. 
1 του Νόμου 3696/2008. Επιπλέον, εκ της κείμενης νομοθεσίας, που διέπει την οργάνωση 
και την άσκηση του φυσικοθεραπευτικού επαγγέλματος προκύπτει, ότι οι απόφοιτοι των 
ιδιωτικών κολλεγίων αδυνατούν καταρχήν να είναι μέλη του Πανελληνίου Συλλόγου 
Φυσικοθεραπευτών, κατ’ επέκταση, δε, αδυνατούν να ασκούν το φυσικοθεραπευτικό 
επάγγελμα και να φέρουν τον αντίστοιχο επαγγελματικό τίτλο. Υπ’ αυτήν την έννοια δεν 
μπορεί να γίνει δεκτό, ότι οι σπουδαστές των ιδιωτικών κολλεγίων νομιμοποιούνται να 
εκτελούν πράξεις αρμοδιότητας φυσικοθεραπευτή, έστω και στο πλαίσιο πρακτικής 
άσκησης.  

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί, ότι εκ της κείμενης νομοθεσίας, που διέπει την ίδρυση, 
οργάνωση και λειτουργία των ιδιωτικών κολλεγίων, ουδόλως προκύπτει η δυνατότητα 
πρακτικής άσκησης των σπουδαστών τους σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας. Η εν 
λόγω δυνατότητα απονέμεται μόνον στους σπουδαστές των ΙΕΚ, κατ’ άρθρον 23 παρ. 5 
του Νόμου 4186/2013. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, «Οι σπουδαστές 
Ι.Ε.Κ. δύνανται την Πρακτική Άσκηση ή τη Μαθητεία με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
των σπουδαστών των Σ.Ε.Κ., εκτός της διάρκειας της, με ευθύνη εφαρμογής του ιδιωτικού 
Ι.Ε.Κ. που φοιτά, να την πραγματοποιήσουν σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.».  

Εξάλλου, δεν μπορεί εν προκειμένω να υποστηριχθεί, ότι χωρεί αναλογική εφαρμογή των 
ανωτέρω διατάξεων και επί των σπουδαστών των ιδιωτικών κολλεγίων, δοθέντος ότι ο 
ίδιος Νόμος 4186/2013 διακρίνει σαφώς τους διαφόρους παρόχους υπηρεσιών μη 
τυπικής εκπαίδευσης, κατατάσσοντας αυτούς σε τέσσερεις (4) κατηγορίες σύμφωνα με 
το άρθρο 17 παρ. 1 και δη: α) στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), β) στα 
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), γ) στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και δ) 
στα Κολλέγια. Κατά το μέρος, λοιπόν, που ο νομοθέτης διαχωρίζει τα κολλέγια από τα ΙΕΚ 
και τα ΣΕΚ, ερμηνευτικώς δεν μπορεί να γίνει δεκτή η αναλογική εφαρμογή νομοθετικών 
διατάξεων που αφορούν τα ΙΕΚ και επί των σπουδαστών των κολλεγίων. Εξάλλου, όπου ο 
νομοθέτης επιθυμούσε την καθιέρωση της δυνατότητας πρακτικής άσκησης σε ΝΠΔΔ ή σε 
ΝΠΙΔ, όπως π.χ. για τους σπουδαστές των ΙΕΚ, συμπεριέλαβε ρητή πρόβλεψη. Εξ 
αντιδιαστολής, αποκλείεται η αναλογική εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 23 παρ. 5 
του Νόμου 4186/2013.  

Συμπερασματικά, οι σπουδαστές των ιδιωτικών κολλεγίων αδυνατούν να πραγματοποιούν 
πρακτική ή κλινική άσκηση εις οιονδήποτε φορέα παροχής φυσικοθεραπευτικών 
υπηρεσιών, ελλείψει σχετικής ειδικής προς τούτο πρόβλεψης.  

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών έχει την υποχρέωση, όπως προκύπτει από 
το άρθρο 2 του Νόμου 3599/2007, για την λήψη των απαραίτητων μέτρων για τη νόμιμη 
και απρόσκοπτη άσκηση του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή, καθώς και τον 
περιορισμό της αντιποίησης τούτου.  
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Πρέπει να καταστεί σαφές ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά κυρίως την λήψη 
μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας και επισημαίνονται οι ενδεχόμενες 
Νομικές προεκτάσεις που προκαλούνται από την αποδοχή των εν λόγω σπουδαστών που 
θα εφαρμόσουν φυσιοθεραπευτικές πράξεις.  

Τέλος, η παρουσία σπουδαστών σε χώρους όπου παρέχονται υπηρεσίες υγειονομικής 
φροντίδας χωρίς το απαραίτητο Νομικό πλαίσιο, προκαλεί ζητήματα παραβίασης 
ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που αφορούν την Υγεία, που σύμφωνα με το νέο 
πλαίσιο που δημιουργείται από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου GDPR, είναι σε απόλυτη προστασία, δεν παραβιάζονται και 
τίθενται σε αυστηρότερο έλεγχο.  

Για τον λόγο αυτό, δια της παρούσης απευθυνόμαστε σε όλα τα εργαστήρια 
φυσικοθεραπείας τόσο για την ενημέρωση όσο και για την εφαρμογή της παραπάνω 
νομοθεσίας.  

Σε κάθε περίπτωση οι Διοικούσες Επιτροπές των Π.Τ., οφείλουν να ενημερώσουν τα μέλη 
τους για την μη δυνατότητα πρακτικής άσκησης των εν λόγω σπουδαστών, καθώς αυτό 
προσκρούει σε πλήθος νομικών διατάξεων που δεν επιτρέπουν αυτή την δυνατότητα. 

 

Βεβαιώσεις Συμμετοχής στα Σεμινάρια του ΕΚΑΒ (Ομάδες Μαΐου-Ιουνίου) 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος Αττικής ευχαρίστησε τους εθελοντές 
- εκπαιδευτές του Ε.Κ.Α.Β. που συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό σεμινάριο και αφιέρωσαν 
μέρος από τον ελεύθερο χρόνο τους για να ενημερώσουν τους 
συμμετέχοντες  συναδέλφους.  

Οι συμμετέχοντες συνάδελφοι μπορούν να παραλαμβάνουν τις βεβαιώσεις του ΕΚΑΒ από 
τα γραφεία του Π.Σ.Φ. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Όσοι το επιθυμούν μπορούν να 
παραλάβουν τη βεβαίωση τους μέσω συστημένης επιστολής με χρέωση παραλήπτη, μετά 
από γραπτό αίτημα στο email του Περιφερειακού Τμήματος Αττικής  (Π.Τ. 
Αττικής ptattikis@psf.org.gr) 

Οι ημερομηνίες για τα νέα σεμινάρια θα ανακοινωθούν σύντομα. 
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https://www.psf.org.gr/psf-news-6069.htm 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου  

 

Λ. Αλεξάνδρας 34 – Τ.Κ. 11473 Αθήνα  

Τηλ: 210-8213905, 210-8213334 

e-mail: ppta@otenet.gr 

mailto:ppta@otenet.gr

