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Μήνυμα προέδρου  

 

Συνάδελφοι 

Ο Ιανουάριος ήταν ο μήνας των διεκδικήσεων για την ένταξη των 

φυσικοθεραπευτών στον κατά προτεραιότητα εμβολιασμό για SARS-CoV-2 

(Covid 19). 

Τελικά, μετά τις επίμονες προσπάθειες του Π.Σ.Φ. και τη σχετική έγκριση της 

αρμόδιας εθνικής επιτροπής εμβολιασμών, εντάχθηκε ο κλάδος στην κατά 

προτεραιότητα Α΄ φάση του εμβολιασμού, για την επιστροφή στην κανονικότητα 

και την έξοδο από αυτήν την πρωτοφανή υγειονομική κρίση. 

Επίσης, ο Κλάδος σε συνεργασία με τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια και τα ΝΠΔΔ 

των Επαγγελματιών της Υγείας αντιτίθεται και ενδυναμώνει τη στάση του, για τις 

ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας για τα Κολλέγια που αποτέλεσαν 

αιφνιδιαστικά στη Βουλή την πλέον ευνοϊκή ρύθμιση, η οποία στην πράξη 

κατεδαφίζει το άρθρο 16 του Συντάγματος. 

Τέλος, ο Π.Σ.Φ. προσπαθεί με τις ενέργειές του να είναι αρωγός στους 

συναδέλφους που επιβιώνουν οικονομικά με μεγάλη δυσκολία λόγω της 

πανδημίας. 

Καλή Χρονιά και γρήγορη επάνοδο στην κανονικότητα 
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Νέα Πρώτης Γραμμής 

  

Ενσωματώθηκαν στο σύστημα, οι ΑΜΚΑ και των νέων αιτούντων 

μελών του Π.Σ.Φ για τον εμβολιασμό και άνοιξε η δυνατότητα 

καθορισμού ραντεβού 

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι ΑΜΚΑ των μελών που ανταποκρίθηκαν στη νέα 

δυνατότητα εμβολιασμού (ΝΕΟ - Ανακοίνωση για εμβολιασμό- Νέα διορία 

Πέμπτη 21/1/2021 και ώρα 23:59- ΑΦΟΡΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ - Π.Σ.Φ. (psf.org.gr) , 

έχουν ενσωματωθεί στο σύστημα εμβολιασμού κατά της Covid-19 λοίμωξης. 

Όσα μέλη έχετε υποβάλλει αίτηση,  μπορείτε να κάνετε είσοδο 

στην πλατφόρμα (https://emvolio.gov.gr/)  και αφού ελέγξετε ότι τον ΑΜΚΑ σας 

συμπεριλαμβάνεται στη λίστα, μπορείτε να προχωρήσετε στον καθορισμό του 

ραντεβού. 

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: 

α. Αναζήτηση από τον δικαιούχο, εισάγοντας τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ ή το 

όνομά του στο ειδικό πεδίο "Αναζήτηση με ΑΜΚΑ" στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση https://emvolio.gov.gr/ και 

β. Όταν διαπιστωθεί ο ενδιαφερόμενος ως δικαιούχος, προβαίνει στην 

αναζήτηση ραντεβού από το πεδίο: "Είσοδος στην εφαρμογή" από όπου 

γίνεται αυθεντικοποίηση μέσω του TAXIS και γίνεται ο προγραμματισμός 

του ραντεβού. 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6851.htm  

 

Ο Πρόεδρος Π.Σ.Φ. Πέτρος Λυμπερίδης φιλοξενούμενος στην ΕΡΤ 1 

για τον εμβολιασμό των φυσικοθεραπευτών 

 

Παρουσία του Προέδρου του Π.Σ.Φ Πέτρου Λυμπερίδη, φιλοξενούμενος στην 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6840.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6840.htm
https://emvolio.gov.gr/
https://emvolio.gov.gr/
https://emvolio.gov.gr/
https://www.psf.org.gr/psf-news-6851.htm
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εκπομπή ….από τις 6:00, στην ΕΡΤ 1 με τους δημοσιογράφους Δημήτρη 

Κοτταρίδη  και  Γιάννη Πιτταρά, με τους οποίους συζητήθηκε το αίτημα του Π.Σ.Φ 

για τον εμβολιασμό των φυσικοθεραπευτών και την προτεραιότητα του κλάδου, 

που προβάλλεται  στην Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών και στο Υπουργείο Υγείας. 

Μπορείτε να δείτε τη συνέντευξη στον σύνδεσμο:  https://youtu.be/ijqyO7OUWIg 

 

https://psf.org.gr/psf-news-6821.htm  

 

 

Προτεραιότητα εμβολιασμού φυσικοθεραπευτών για τον Covid-19 

  

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών απέστειλε επιστολή προς τα 

αρμόδια Υπουργεία και στην Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών προκειμένου να 

συμπεριληφθούν οι φυσικοθεραπευτές στην πρώτη φάση εμβολιασμού. 

Μετά από επικοινωνία του Προέδρου του Π.Σ.Φ., κου Πέτρου Λυμπερίδη με την 

Πρόεδρο της Επιτροπής, κα  Μαρία Θεοδωρίδου, δόθηκε η διαβεβαίωση ότι οι 

φυσικοθεραπευτές θα εμβολιαστούν κατά προτεραιότητα, όπως οι ιατροί, οι 

οδοντίατροι και άλλα επαγγέλματα υγείας. 

https://youtu.be/ijqyO7OUWIg
https://psf.org.gr/psf-news-6821.htm
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Ο Π.Σ.Φ. θα δημιουργήσει και θα αναρτήσει ειδική φόρμα αίτησης πρόθεσης 

εμβολιασμού, προκειμένου να συλλεχθεί ο αριθμός  των ιδιωτών 

φυσικοθεραπευτών που θέλουν να ενταχθούν στην πρώτη φάση εμβολιασμού. 

Θα υπάρξει σχετική ενημέρωση για τη διαδικασία. 

Διευκρινίζεται ότι η αίτηση πρόθεσης εμβολιασμού δεν αφορά τους 

φυσικοθεραπευτές που εργάζονται σε δημόσιες  υγειονομικές δομές (νοσοκομεία 

ΕΣΥ, Κέντρα Υγείας, ΠΕ.ΔΥ. ΚΕΦΙΑΠ, ΚΑΠΗ, κοινωνικές δομές κ.λπ.) και τους 

φυσικοθεραπευτές που εργάζονται σε ιδιωτικές κλινικές, Κέντρα Αποκατάστασης 

κ.ά. 

Η αίτηση πρόθεσης εμβολιασμού αφορά αποκλειστικά τους ιδιώτες 

φυσικοθεραπευτές (εργαστήρια φυσικοθεραπείας, εργαζόμενους 

φυσικοθεραπευτές σε εργαστήρια φυσικοθεραπείας, φυσικοθεραπευτές που 

παρέχουν κατ’ οίκον υπηρεσίες φυσικοθεραπείας, φυσικοθεραπευτές με μπλοκ 

παροχής υπηρεσιών). Εξαιρούνται οι άνεργοι. 

Σχετικά αρχεία 

 Δελτίο Τύπου 

https://psf.org.gr/psf-news-6817.htm  

  

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/04012021_144114_367f.pdf
https://psf.org.gr/psf-news-6817.htm


 

 

6 

 

 Θέματα ΕΟΠΥΥ   

 

BREXIT: Εξυπηρέτηση κατόχων Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης 

Ασθενείας (ΕΚΑΑ) Η.Β. από 01.01.2021 

 

O ΕΟΠΥΥ με ανακοίνωσή του διευκρινίζει τι θα ισχύσει από 01.01.2021 σχετικά με 

την εξυπηρέτηση κατόχων Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ) 

προερχόμενων από το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Ενημερωθείτε αναλυτικά από το επισυναπτόμενο έγγραφο. 

Σχετικά αρχεία 

 EKAA_Ηνωμένο Βασίλειο 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6854.htm  

 

 

Σχετικά με τη συλλογή υπογραφών για την κατάργηση του CLAW 

BACK 

  

Αναφορικά με κείμενο που διακινείται με σκοπό τη συλλογή υπογραφών για την 

κατάργηση των μέτρων του claw back και του rebate, έχουμε να 

παρατηρήσουμε τα ακόλουθα: 

Ευθύς εξαρχής τονίζεται, ότι καμία πλειοψηφούσα παράταξη εντός του ΚΔΣ δεν 

τάσσεται υπέρ της διατήρησης των επίμαχων μέτρων, καθώς διαχρονικά τα 

συγκεκριμένα μέτρα χαρακτηρίζονται ληστρικά. https://psf.org.gr/psf-news-

6560.htm  

Υπενθυμίζεται, μάλιστα, ότι μόλις θεσπίστηκαν τα συγκεκριμένα μέτρα, 

αυτομάτως ελήφθη ομόφωνη απόφαση περί της δικαστικής προσβολής τους 

ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως έπραξαν και οι λοιποί 

πληττόμενοι πάροχοι, ιδίως, δε, οι ιδιωτικές κλινικές και τα διαγνωστικά κέντρα. 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/29012021_162407_dede.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6854.htm
https://psf.org.gr/psf-news-6560.htm
https://psf.org.gr/psf-news-6560.htm


 

 

7 

Ωστόσο, όπως είναι ομοίως γνωστό, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ως 

συνταγματικές τις επίμαχες ρυθμίσεις, με αποτέλεσμα να παγιωθεί η εφαρμογή 

τόσο της ρήτρας αυτόματης επιστροφής, όσο και των υποχρεωτικών 

κλιμακωτών εκπτώσεων. Kατά της απόφασης όμως έχει προσφύγει ο Π.Σ.Φ. σε 

ατομικό επίπεδο και συνεχίζει τον αγώνα https://psf.org.gr/psf-news-6488.htm 

Πέραν τούτου, αποτελεί πάγιο και διαχρονικό αίτημα του Π.Σ.Φ. τόσο η 

κατάργηση των εν λόγω μέτρων, https://psf.org.gr/psf-news-5985.htm όσο και η 

αύξηση της δαπάνης, δηλαδή η αύξηση του ύψους του κλειστού 

προϋπολογισμού για τη φυσικοθεραπεία https://psf.org.gr/psf-news-5208.htm, η 

οποία διεκδικήθηκε με ένταση https://psf.org.gr/psf-news-5965.htm  

Είναι γεγονός είναι ότι τα τελευταία χρόνια επετεύχθη από το Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. η 

αύξηση του προϋπολογισμού για τη φυσικοθεραπεία (άμεσα ή έμμεσα) κατά 

σχεδόν 20.000.000 ευρώ ετησίως και το claw back από 20,18% μειώθηκε στο 

4,61% το 2019 και τείνει στο 0% το 2020, με τις παρακάτω παρεμβάσεις: 

 αφαίρεση της αποζημίωσης των λεγόμενων ιατρικών πράξεων των 

φυσιάτρων από τον κωδικό 0671, 

 διαχωρισμός και αποσύνδεση των αποζημιώσεων Ευρωπαίων 

ασφαλισμένων από τον κωδικό, 

 διαχωρισμός των αποζημιώσεων των συμβεβλημένων που εκτελούσαν 

συνεδρίες ειδικής αγωγής και καθιέρωση της αποζημίωσής τους από άλλο 

κωδικό, 

 διαχωρισμός του προϋπολογισμού των συνεδριών φυσικοθεραπείας που 

αφορούν εργαστήρια φυσιάτρων, 

 ενίσχυση με επιπλέον 6.000.000 ευρώ το 2016, 

 ενίσχυση με επιπλέον 2.000.000 ευρώ το 2017, 

 ενίσχυση με επιπλέον 3.000.000 ευρώ το 2019 και 

 έμμεση ενίσχυση σχεδόν 10.000.000 ευρώ το 2019 λόγω της καθιέρωσης 

της συμμετοχής ασφαλισμένου 10%. 

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/13092019_0497768001568376909498fd3

1e.pdf   

Ο Π.Σ.Φ. σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τους υπόλοιπους 

παρόχους, πέτυχε τη Νομοθέτηση ενός πάγιου αιτήματος, της παρακράτησης 

των “οφειλών” claw back σε έως 120 δόσεις, με ελάχιστη δόση 150 ευρώ, καθώς 

η προηγούμενη εξόφληση του claw back του 2017 έγινε σε 24 δόσεις. 

Κατά το μέρος, λοιπόν, που το επίμαχο έγγραφο αναφέρει κάτι διαφορετικό από 

τα ανωτέρω, προφανώς είναι ανακριβές, δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα 

και αποτελεί μέσο παραπλάνησης και παραπληροφόρησης των αποδεκτών του. 
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Σε κάθε περίπτωση δεν καθίσταται αντιληπτό και σαφές στο πλαίσιο ποιας 

ακριβώς αρμοδιότητας αναζητείται η λήψη-συλλογή υπογραφών, με σκοπό την 

περαιτέρω διακίνησή τους σε μη σαφώς προσδιοριζόμενους αποδέκτες. 

Αυτομάτως, λοιπόν, γίνεται αντιληπτό, ότι το περιεχόμενο του εν λόγω εγγράφου 

πάσχει ανακριβειών και δεν μπορεί να αποτελέσει σταθερή βάση, με ισχυρό 

νομικό έρεισμα, οποιασδήποτε διεκδίκησης.   

Το Κ.Δ.Σ., όπως μέχρι σήμερα, έτσι και το προσεχές διάστημα θα διεκδικεί την 

επαρκή χρηματοδότηση της Υγείας και της φυσικοθεραπείας και την κατάργηση 

των ληστρικών μνημονιακών Νόμων, άποψη την οποία έχει εκφράσει πολλές 

φορές τα τελευταία χρόνια. 

 

https://psf.org.gr/psf-news-6847.htm 

 

Ανακοίνωση παράτασης υποβολών e-ΔΑΠΥ για τους μήνες 12/2020 

& 01/2021 

 

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν σχετικών αιτημάτων των ΠΥΥ, η καταληκτική 

ημερομηνία των υποβολών (eΔΑΠΥ και αποστολή φυσικού αρχείου) των 

συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ Παρόχων Υπηρεσιών Υγείας για τους μήνες 

Δεκέμβριο 2020 και Ιανουάριο 2021, παρατείνεται ως εξής: 

1) Για τον μήνα Δεκέμβριο 2020, παρατείνεται έως 29/01/2021, ημέρα 

Παρασκευή   

2) Για τον μήνα Ιανουάριο 2021 , παρατείνεται έως 26/02/2021, ημέρα 

Παρασκευή  

Ενημερωθείτε αναλυτικά από το επισυναπτόμενο αρχείο 

Σχετικά αρχεία 

 Παράταση Υποβολών ΕΔΑΠΥ 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6843.htm  

 

Εντολή Οριστικοποίησης Οκτωβρίου 2020 

 

https://psf.org.gr/psf-news-6847.htm
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/22012021_114031_7d7f.pdf
https://www.psf.org.gr/psf-news-6843.htm


 

 

9 

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα  δόθηκε εντολή οριστικοποίησης στις 

Περιφερειακές Δ/νσεις του ΕΟΠΥΥ για τον μήνα Οκτώβριο του 2020. 

https://psf.org.gr/psf-news-6839.htm  

 

 

Στοιχεία δαπάνης φυσικοθεραπείας ΕΟΠΥΥ (ΣΤ1 Εργαστήρια 

Φυσικοθεραπείας/Φυσικοθεραπευτές) Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2020 

 

Στοιχεία δαπάνης ΣΤ1 Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας-Φυσικοθεραπευτές 

Ιανουάριος 2020 6.800.000€ 

Φεβρουάριος 2020 7.100.000€ 

Μάρτιος 2020 6.132.000€ 

Απρίλιος 2020 3.240.000€ 

Μάιος 2020 4.800.000€ 

Ιούνιος 2020 6.086.000€ 

Ιούλιος 2020 5.950.000€ 

Αύγουστος 2020 4.680.000€ 

Σεπτέμβριος 2020 5.800.000€ 

Οκτώβριος 2020 6.812.000€ 

Νοέμβριος 2020 6.500.000€ 

ΣΥΝΟΛΟ 11μήνου 63.900.000€ 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6830.htm  

  

https://psf.org.gr/psf-news-6839.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6830.htm
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Γενική Ενημέρωση 

 

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5: Αίτηση Χορήγησης έως 02/02/2021. 

Δικαιούχοι, όροι και προϋποθέσεις 

 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 236 Β΄/25.1.2021 η απόφαση ΓΔΟΥ 19/2021, σχετικά με τη 

διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας 

προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης 

και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες 

Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο 2020. 

Η ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής είναι ακατάσχετη, 

αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή. 

Διαδικασία υποβολής αίτησης 

1. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση 

επιστρεπτέας προκαταβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» 

η οποία αποτελεί εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ 

(https://www.aade.gr/mybusinesssupport). 

2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως 2 Φεβρουαρίου 2021. 

   

Σχετικά αρχεία 

 ΦΕΚ Β 236/2021 

https://psf.org.gr/psf-news-6846.htm  

 

Παράταση του Γ Κύκλου Μεταπτυχιακών Σπουδών Νέες Μέθοδοι στη 

Φυσικοθεραπεία μέχρι 30/1/2021 

   

Παράταση του Γ´ κύκλου Μεταπτυχιακών σπουδών «Νέες Μέθοδοι στη 

Φυσικοθεραπεία» έως 30-1-2021.  

Πληροφορίες www. masterphys.uniwa.gr             

https://www.aade.gr/mybusinesssupport
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/26012021_094352_64d8.pdf
https://psf.org.gr/psf-news-6846.htm
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https://psf.org.gr/psf-news-6841.htm  

 

Γνωστοποίηση μη εύρεσης στοιχείων ΑΜΚΑ στην πλατφόρμα 

εμβολιασμού - https://emvolio.gov.gr/ 

 

Αναφέρθηκαν στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών  περιπτώσεις 

μελών του, οι οποίοι ενώ έχουν υποβάλει αίτηση πρόθεσης εμβολιασμού κατά 

SARS-CoV-2  και περιλαμβάνονται στον κατάλογο που έχει αποσταλεί από τον 

Π.Σ.Φ. στο Υπουργείο Υγείας, κατά τη διαδικασία καταχώρησης του ΑΜΚΑ στην 

πλατφόρμα του εμβολιασμού https://emvolio.gov.gr/, δεν αναγνωρίζονται ως 

δικαιούχοι εμβολιασμού. 

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε αντίστοιχο πρόβλημα, παρακαλούμε όπως 

αποστείλετε μήνυμα στο email: ppta@otenet.gr με θέμα: «Γνωστοποίηση μη 

εύρεσης ΑΜΚΑ για εμβολιασμό» και στο  κείμενο να αναγράφεται υποχρεωτικά 

το όνομα σας και ο Αριθμός Μητρώου σας στον ΠΣΦ. 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6834.htm  

https://psf.org.gr/psf-news-6841.htm
https://emvolio.gov.gr/
https://emvolio.gov.gr/
mailto:ppta@otenet.gr
https://www.psf.org.gr/psf-news-6834.htm
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Ξεκίνησε η διαδικασία εμβολιασμού των μελών του Π.Σ.Φ. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι τα ΑΜΚΑ των πρώτων 1.421 μελών που δήλωσαν πρόθεση 

εμβολιασμού (https://www.psf.org.gr/psf-news-6825.htm) , έχουν ενσωματωθεί στο 

σύστημα εμβολιασμού κατά της Covid-19 λοίμωξης (https://emvolio.gov.gr/). 

Όσοι φυσικοθεραπευτές έχουν υποβάλλει αίτηση πρόθεσης εμβολιασμού μπορείτε να 

κάνετε είσοδο στην πλατφόρμα (https://emvolio.gov.gr/eligibility) και αφού ελέγξετε ότι 

το ΑΜΚΑ σας συμπεριλαμβάνεται στη λίστα, μπορείτε να προχωρήσετε στον καθορισμό 

του ραντεβού. 

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: 

Α. Αναζήτηση από τον δικαιούχο, εισάγοντας το ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ ή το όνομά του στο 

ειδικό πεδίο "Αναζήτηση με ΑΜΚΑ" στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://emvolio.gov.gr/ 

και 

Β. Όταν διαπιστωθεί ο ενδιαφερόμενος ως δικαιούχος, προβαίνει στην αναζήτηση 

ραντεβού από το πεδίο: "Είσοδος στην εφαρμογή" από όπου γίνεται αυθεντικοποίηση 

μέσω του TAXIS και γίνεται ο προγραμματισμός του ραντεβού. 

Σε συνέχεια της συλλογής των αιτήσεων πρόθεσης εμβολιασμού που προέβη ο 

Π.Σ.Φ, με σκοπό να τεθεί σε προτεραιότητα ο εμβολιασμός των ιδιωτών 

φυσικοθεραπευτών, σας ενημερώνουμε ότι μπορούν από σήμερα και μέχρι την 

Τετάρτη 20/1/2021 και ώρα 23:59, τα μέλη ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΑΝΑΝ ΑΙΤΗΣΗ, να εισάγουν 

το ΑΜΚΑ τους στην ειδική φόρμα μέσα από το μητρώο μελών, προκειμένου να 

συνταχθεί και να αποσταλεί στο αρμόδιο Υπουργείο, ο κατάλογος και των 

υπολοίπων ιδιωτών φυσικοθεραπευτών. 

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω του μητρώου, όπου το μέλος θα 

δηλώνει την πρόθεσή του. 

Κατά την είσοδό σας στη περιοχή μελών του ΠΣΦ, 

https://www.psf.org.gr/login.php χρησιμοποιώντας τα προσωπικά σας στοιχεία, 

θα επιλέξετε στο δεξί τμήμα του μενού επιλογών τον σύνδεσμο «Υποβολή αίτησης 

εκδήλωσης πρόθεσης εμβολιασμού κατά του SARS-CoV-2 (Covid19)» 

Στη σχετική δήλωση θα πρέπει να συμπληρώσετε υποχρεωτικά τον ΑΜΚΑ σας. Τα 

υπόλοιπα στοιχεία σας αντλούνται από το μητρώο μελών. 

Η συλλογή αιτήσεων ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ μέλη που εργάζονται σε δημόσιους φορείς, 

όπως Νοσοκομεία, ΚΕΦΙΑΠ, δομές πρόνοιας, ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ μέλη που 

εργάζονται σε ιδιωτικές δομές για τις οποίες έχει προγραμματιστεί εμβολιασμός 

των εργαζομένων μέσω του φορέα τους. 
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Η συλλογή των νέων αιτήσεων πρόθεσης εμβολιασμού πραγματοποιείται, μετά 

τη συνεννόηση του Π.Σ.Φ με το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Υγείας, για να 

μπορέσουν όλα τα μέλη του Π.Σ.Φ να ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα 

εμβολιασμού. 

Τα μέλη που δεν θα δηλώσουν πρόθεση θα αναμένουν τον εμβολιασμό τους με 

το γενικό πληθυσμό. 

Τέλος, σημειώνουμε ότι για τους εργαζόμενους σε εργαστήρια φυσικοθεραπείας 

(υπάλληλοι γραφείου, βοηθοί κ.λπ.) καταβάλλεται προσπάθεια να ενταχθούν 

στους εμβολιασμούς αμέσως μετά την α' φάση. 

 

https://www.psf.org.gr/psf-news-6832.htm  

https://www.psf.org.gr/psf-news-6833.htm 

 

 

Διαδικτυακή Ημερίδα - Λεμφοίδημα στην εποχή του Covid-19 - 

Κυριακή 17 Ιανουαρίου, 18:00 

 

Η Ομάδα Ειδικού Ενδιαφέροντος για την Αποκατάσταση των Παθήσεων του 

Λεμφικού Συστήματος και των Οιδημάτων- ΟΕΕ ΑΠΛΕΣΟ, θα πραγματοποιήσει 

διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: "Λεμφοίδημα στην εποχή του COVID-19", την 

Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021 στις 18:00. 

Μία σειρά από εξέχοντες ομιλητές, μέλη της ΟΕΕ ΑΠΛΕΣΟ θα αναλύσουν 

ενδιαφέροντα και επίκαιρα θέματα. 

Συμμετοχές στο apleso@psf.org.gr 

Παρακαλούνται οι φυσικοθεραπευτές κατά την εγγραφή τους να δηλώνουν τον 

αριθμό μητρώου του ΠΣΦ για την παραλαβή βεβαίωσης συμμετοχής. 

  

Σχετικά αρχεία 

 Πρόγραμμα Ημερίδας 

https://psf.org.gr/psf-news-6826.htm  

https://www.psf.org.gr/psf-news-6832.htm
https://www.psf.org.gr/psf-news-6833.htm
mailto:apleso@psf.org.gr
https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/12012021_201615_8444.pdf
https://psf.org.gr/psf-news-6826.htm
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Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5: Σε λειτουργία οι Αιτήσεις Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος 

 

Άνοιξε στην πλατφόρμα https://www.aade.gr/mybusinesssupport της Ανωτάτης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) η εφαρμογή για την εκδήλωση 

ενδιαφέροντος για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5. Οι αιτήσεις υποβάλλονται 

έως τις 15 Ιανουαρίου 2021. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τον τρόπο υποβολής 

της αίτησής σας από το επισυναπτόμενο αρχείο. 

 

Σχετικά αρχεία 

  Οδηγίες Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5 

https://psf.org.gr/psf-news-6818.htm  

  

https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/05012021_212253_2fcc.pdf
https://psf.org.gr/psf-news-6818.htm
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Νέα Περιφερειακών Τμημάτων 

 

Περιφερειακό Τμήμα Αττικής 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΛΩΝ ΠΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 2020-2021 
 

   

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Συνάδελφε, 

Η Δ.Ε. του Π.Τ. Αττικής του Π.Σ.Φ. σας εύχεται καλό και δημιουργικό το νέο έτος, με 

προσωπικές και κλαδικές επιτυχίες. 

Με τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο μητρώο του Π.Σ.Φ,  οι οποίες 

αποφασίστηκαν από το Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ προκειμένου να περιορίσουν την 

γραφειοκρατία και να βελτιώσουν την εξυπηρέτηση των μελών του Π.Σ.Φ., το 

κάθε μέλος έχει την δυνατότητα να εκτυπώνει την βεβαίωση μέλους και το 

γραμμάτιο είσπραξης. 

http://psf.org.gr/ Είσοδος μελών, είτε χρησιμοποιήστε τη σελίδα εισόδου: 

http://psf.org.gr/login 

Προκειμένου να εκδοθεί βεβαίωση μέλους του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με το 

Νόμο 3599/2007 (Αρ. 2 παρ.3), σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει : 

να μην υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες 

να  αποδεχθείτε και να υποβάλετε την υπεύθυνη δήλωση στον Πανελλήνιο 

Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών  με την οποία επιβεβαιώνετε την ορθότητα των 

στοιχείων σας και ότι ουδεμία αλλαγή έχει περιέλθει όσον αφορά στην άδεια 

ασκήσεως επαγγέλματος 

να αποδεχθείτε ότι ενημερωθήκατε για την σχετική νομοθεσία που διέπει το 

επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή προκειμένου να γνωρίζετε : τον κώδικα 

δεοντολογίας, τα προβλεπόμενα του Π.Δ 29/1987 περί ίδρυσης και λειτουργίας 
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εργαστηρίου φυσικοθεραπείας, τα επαγγελματικά σας δικαιώματα κ.λ.π. 

Η υποβολή εκπρόθεσμης ή ανειλικρινούς δήλωσης αποτελεί πειθαρχικό 

παράπτωμα (παρ. 3, άρθρο 4, Ν. 3599/2007). 

Εφόσον γίνει η είσοδος στο μητρώο 

http://psf.org.gr/ Είσοδος μελών, είτε χρησιμοποιήστε τη σελίδα εισόδου: 

http://psf.org.gr/login 

υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής-ενημέρωσης ορισμένων στοιχείων στο μητρώο, 

συγκεκριμένα τα πεδία με κίτρινο φόντο, εκτός των περιπτώσεων όπου έχει 

τροποποιηθεί η κατηγορία της εργασίας σας π.χ. από ελεύθερος επαγγελματίας 

έχετε προσληφθεί σε κάποιο δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα ή από άνεργος έχετε 

γίνει ελεύθερος επαγγελματίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις (αδυναμία ενημέρωσης 

στοιχείων) θα πρέπει να ειδοποιήσετε τη γραμματεία του περιφερειακού τμήματος 

για να γίνει η τροποποίηση στο μητρώο (email επικοινωνίας Π.Τ. Αττικής: 

ptattikis@psf.org.gr) 

Όλα τα μέλη θα πρέπει να επικαιροποιήσουν το email τους σε περίπτωση που 

έχει αλλάξει και να ανεβάσουν ψηφιακή φωτογραφία με τις προδιαγραφές που 

αναφέρονται κατά την είσοδό σας στο μητρώο. 

Οι εργαστηριούχοι συνάδελφοι πρέπει να ανεβάσουν σε μορφή PDF αντίγραφο 

της άδειας λειτουργίας του εργαστηρίου τους. [Στην περιοχή μελών, στο δεξί 

τμήμα όπου υπάρχει το menu επιλογών  επιλογή «Αρχεία μέλους»] 

Επίσης,  οι εργαστηριούχοι συνάδελφοι που είναι μέλη σε οποιασδήποτε 

μορφής, εταιρεία εργαστηρίου φυσικοθεραπείας, μετά από το υπ. Αριθμ. 27 

(03/02/14) έγγραφο του ΚΔΣ, πρέπει να ανεβάσουν σε μορφή PDF πρόσφατο 

αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας που είναι σε ισχύ. [Στην περιοχή 

μελών, στο δεξί τμήμα όπου υπάρχει το menu επιλογών  επιλογή «Αρχεία 

μέλους»] 

Η πληρωμή σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 4 του Ν. 3599/2007 πρέπει να 

γίνει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2019 και ανέρχεται στο ποσό των 60 € ανά έτος. 

Tο ποσό συνδρομής θα πρέπει να αποδίδεται εξ ολοκλήρου και η προμήθεια 

επιβαρύνει τον καταθέτη. 

Σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 23, του Ν. 4272/2014, όσοι έχουν ενεργή 

κάρτα ανεργίας  και οι πολύτεκνοι, αποστέλλουν τα αντίστοιχα αντίγραφα των 

βεβαιώσεων αυτών στο Π.Τ. Αττικής με email και σχετική αίτηση μέλους, 

προκειμένου να ελεγχθούν και μετά από την έγκρισή τους, πληρώνουν συνδρομή 

30€ (email επικοινωνίας Π.Τ. Αττικής: ptattikis@psf.org.gr). 
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Αναλυτικά όλοι οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής: 

Α) Με το σύστημα πληρωμών της ΔΙΑΣ, μπορεί να  γίνεται η πληρωμή της 

συνδρομής σας με χρήση «κωδικών πληρωμής (RF) » από οποιαδήποτε τράπεζα 

(web banking). 

Η ηλεκτρονική ειδοποίηση πληρωμής, με τον κωδικό πληρωμής, αναρτάται στην 

καρτέλα του μητρώου σας και σας αποστέλλεται και με email 

Έχετε την δυνατότητα να πληρώνετε μέσω του συστήματος του ΔΙΑΣ από 

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, χρησιμοποιώντας τον κωδικό 

πληρωμής. 

Με την  υπηρεσία αυτή και με την επικαιροποίηση των στοιχείων του μητρώου 

σας (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης), επιτυγχάνεται άμεση έκδοση και παραλαβή 

των βεβαιώσεων, επιταχύνονται οι διαδικασίες ταυτοποίησης των πληρωμών των 

μελών, ελαχιστοποιούνται τα έξοδα μεταφοράς κεφαλαίου μεταξύ διαφορετικών 

πιστωτικών ιδρυμάτων (τραπεζών), ελαχιστοποιούνται τα σφάλματα στην 

διαδικασία πληρωμών, αποσυμφορούνται οι γραμματείες των Π.Τ. και της 

Κεντρικής Διοίκησης από ένα μεγάλο διοικητικό φόρτο εργασίας. 

Β) Με κατάθεση ή μεταφορά χρημάτων στο λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας, 

Ο λογαριασμός του Π.Τ. Αττικής στην Εθνική Τράπεζα είναι:  118/480102-42, ενώ 

το IBAN είναι: GR6601101180000011848010242 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την τραπεζική κατάθεση ως αιτιολογία πρέπει να δηλώνονται 

όνομα και επώνυμο. 

Όσοι οφείλουν παλαιότερες συνδρομές και αδυνατούν να τις πληρώσουν 

εφάπαξ, μπορούν να κάνουν αίτηση ρύθμισης συνδρομών και να πληρώνουν 

κάθε έτος τις συνδρομές δύο ετών, του τρέχοντος και ενός παλαιότερου, μέχρι να 

εξοφλήσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους (σχετική αίτηση είναι αναρτημένη 

στην ιστοσελίδα του Π.Σ.Φ.). Η παραπάνω διαδικασία θα γίνεται μετά από 

κατάθεση σχετικής αίτησης στη γραμματεία του Π.Σ.Φ. 

Για την έκδοση Βεβαίωσης Μέλους από το Π.Τ. Αττικής, θα πρέπει να υπάρχει 

πληρότητα στοιχείων μέλους δηλαδή να έχουν επικαιροποιηθεί / συμπληρωθεί 

όλα τα στοιχεία του μέλους στο αρχείο μελών, καθώς και να έχει εξοφληθεί η 

συνδρομή του τρέχοντος έτους και να μην υπάρχει καμιά εκκρεμότητα, εκτός αν 

έχει γίνει ρύθμιση συνδρομών. Η συνδρομή των μελών είναι το κύριο έσοδο του 

Π.Τ. και παρακαλούνται τα μέλη να τακτοποιήσουν εμπρόθεσμα τις εκκρεμότητές 

τους, ώστε να λάβουν έγκαιρα τις βεβαιώσεις και τις αποδείξεις πληρωμής. 

Την Ταυτότητα Μέλους του Π.Τ. μπορείτε να παραλαμβάνετε με αντικαταβολή (τα 

έξοδά της επιβαρύνουν τον αποδέκτη) μετά από αίτημά σας στο Π.Τ. H  δια 
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ζώσης παραλαβή από τα γραφεία του Π.Σ.Φ. έχει σταματήσει προσωρινά, 

κατόπιν της επιβολής του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της 

κυκλοφορίας των πολιτών για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19. 

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας Γραμματείας Π.Τ. Αττικής: 

 2108213905 – 2108213334 

(ώρες 10.00-15.00) 

 

https://psf.org.gr/psf-news-6827.htm 

 

Περιφερειακό Τμήμα Μεσσηνίας & Λακωνίας 

 

Ενημέρωση Π.Σ.Φ. για Ειδική Αγωγή Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
 

   

Υπενθυμίζουμε ότι, ο Σύλλογος έχει καλέσει σε διαδικτυακή συνάντηση - 

ενημέρωση την ΠΕΜΠΤΗ 28/1/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 21:30 (σύνδεση 21:15). 

Ο σκοπός της συγκεκριμένης διαδικτυακής συνάντησης είναι να ενημερωθούν οι 

μη συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ συνάδελφοι, σχετικά με τις εξελίξεις που 

αφορούν στην απευθείας αποζημίωση στον ασφαλισμένο των συνεδριών 

φυσικοθεραπείας ειδικής αγωγής. 

Ως γνωστόν σύμφωνα με το άρθρο 16 του Νόμου 4737/2020  που ψηφίστηκε 

στη Βουλή των Ελλήνων μετά από εισήγηση του Δ.Σ του ΕΟΠΥΥ, δεν δύναται να 

αποζημιωθούν φυσικοθεραπείες ειδικής αγωγής σε νέους δικαιούχους του 

άρθρου 45 του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ. 

Με τις παραπάνω διατάξεις είναι γεγονός ότι εισάγεται μια εμφανής και 

αδικαιολόγητη διάκριση, η οποία ως εκ της φύσεώς της παραβιάζει την αρχή της 

ισότητας κατά το μέρος που καθιερώνει μια εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση 

ειδικώς της αποζημίωσης των μη συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ 

φυσικοθεραπευτών, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο της ειδικής 

αγωγής. 

https://psf.org.gr/psf-news-6827.htm
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Αξίζει, δε, να υπογραμμιστεί, ότι η συγκεκριμένη διάκριση στερείται σταθερής 

δικαιολογητικής βάσης, ενώ δεν φαίνεται να εξυπηρετεί κάποιον σκοπό 

υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, γεγονός που επιτείνει τον αντισυνταγματικό 

χαρακτήρα της και την ευθεία αντίθεσή της με την αρχή της ισότητας. 

Το Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ αποφάσισε να προσβάλει στο ΣΤΕ τις παραπάνω διατάξεις. 

Στη συνάντηση θα ενημερωθείτε σχετικά με τις ενέργειες του Π.Σ.Φ, μέχρι τώρα και 

τις δυνατότητες προσβολής στο ΣΤΕ της συγκεκριμένης διάταξης. 

Επίσης καλούνται οι συνάδελφοι να καταθέσουν τις προτάσεις τους για 

περαιτέρω δράσεις. 

Στα mail όσων συναδέλφων αφορά το θέμα, έχει σταλεί το link και οι κωδικοί 

εισόδου στην σύνδεση. 

https://psf.org.gr/psf-news-6850.htm  

 

 

https://psf.org.gr/psf-news-6850.htm
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