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Αγαπητοί Συνάδελφοι 

 

Το παρόν Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Σ.Φ συγκροτήθηκε με την νέα του σύνθεση τον 

Ιούνιο του 2018 και συνέχισε το έργο του σύμφωνα με τους άξονες που τέθηκαν κατά την 

προηγούμενη θητεία του. 

Στο 2018 καταγράφεται ένα πλούσιο έργο τόσο στο Νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την 

λειτουργία του οργάνου, όσο και στην προώθηση της εξωστρέφειας της προβολής του 

επιστημονικού ρόλου του επαγγέλματος καθώς επίσης και  στην κατοχύρωση του ρόλο των 

φυσικοθεραπευτών μέσα από τις συμβατικές τους σχέσεις με τον ΕΟΠΥΥ.  

Οι διαπιστώσεις επίσης που αφορούν τις διοικητικές αγκυλώσεις και την αποτελεσματικότητα 

της ασκούμενης πολιτικής σηματοδότησαν τις αποφάσεις για τις δράσεις του Κ.Δ.Σ και το 

Κ.Δ.Σ ολοκλήρωσε την διοικητική ανασυγκρότηση . 

Το έργο πρέπει να συνεχιστεί μέχρι την λήξη αυτής της θητείας του Κ.Δ.Σ και να 

ολοκληρώσουμε ένα σπουδαίο στόχο που αφορά την συνεχιζόμενη εκπαίδευση και την δια 

βίου μάθηση για να δώσουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στην Επιστήμη που υπηρετούμε. 

Έχουν όμως πολλά ακόμη να γίνουν για να φτάσουμε στα επίπεδα οργάνωσης των 

Ευρωπαϊκών συλλόγων.  

Το 2018 ολοκληρώθηκε και η διαδικασία της καταβολής των συνδρομών μέσου του 

συστήματος ΔΙΑΣ που μαζί με τις παρεμβάσεις στο μητρώο  τα μέλη έχουν απαλλαγεί από την 

γραφειοκρατία του παρελθόντος ,ενώ η γραμματεία και οι Δ.Ε των Π.Τ έχουν να κερδίσουν 

εκατοντάδες εργατοώρες. 

Οι διοικήσεις των Περιφερειακών Τμημάτων μπορούν πλέον να διαθέτουν το χρόνο τους για 

την αντιμετώπιση των προβλημάτων των μελών τους. 

Μια μεγάλη θεσμική κατάκτηση αποτελεί η υπογραφή της συλλογικής σύμβασης μεταξύ 

Π.Σ.Φ. και ΕΟΠΥΥ. 
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Πιο αναλυτικά: 

Διοικητικά  

 

 Είναι σαφές ότι το μοντέλο λειτουργίας που προβλέφθηκε και συστήθηκε από τον  

ιδρυτικό Νόμο 3599/2007 χρειάζονταν  αναθεώρηση, οι  γραφειοκρατικοί μηχανισμοί που 

αφορούσαν την εγγραφή, την ανανέωση της εγγραφής μέλους, την τήρηση του μητρώου, 

την έκδοση ταυτότητας μέλους κλπ, άλλαξαν και συμβαδίζουν με ένα σύγχρονο μοντέλο 

διοίκησης (Αλλαγές στο μητρώο, αυτοματοποιημένη έκδοση βεβαίωσης και γραμματίου 

είσπραξης, διαφάνεια στις συνδρομές, αλλαγές στην υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης 

με αποδοχή της γνώσης της κείμενης νομοθεσίας, ταυτότητα μέλους με αναγνωριστικό 

γνησιότητας  Qr-code). 

 Το ΚΔΣ του ΠΣΦ κατάφερε να δημιουργήσει ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα 

κατάθεσης συνδρομών σε συνεργασία με πιστωτικό ίδρυμα και το σύστημα ΔΙΑΣ ήδη 

έχουν καταβληθεί 8200 συνδρομές μέσω ΔΙΑΣ, νούμερο που αποδεικνύει την καθολική 

αποδοχή 

 

Επίσης εφαρμόστηκαν αλλαγές και έγιναν δράσεις που αφορούν: 

 

 Την ψηφιοποίηση των φυσικών παραστατικών (δικαιολογητικά εγγραφής) και την 

δημιουργία του ηλεκτρονικού φακέλου, που έχει σχεδόν υλοποιηθεί. 

 Την άντληση πληροφοριών από όλες τις Διευθύνσεις Υγιεινής της χώρας για τη 

δημιουργία του μητρώου εργαστηρίου στο μητρώο του Π.Σ.Φ. και το ξεκαθάρισμα με 

ανενεργές άδειες. 

 Την αναθεώρηση του Νόμου 3599/2007 σχετικά με το χρόνο έναρξης της θητείας του 

Κ.Δ.Σ και Δ.Ε των Π.Τ, που θα προκύπτουν από τις εκλογές οι οποίες θα πρέπει να 

πραγματοποιούνται προς το τέλος του έτους και την ανάληψη της διοίκησης από την 1 

Ιανουαρίου-στην έναρξη της θητείας-για να επαλειφθούν  δυσλειτουργίες τόσο στον 

διοικητικό όσο και στον οικονομικό απολογισμό των διοικήσεων (Κεντρικής και Π.Τ) 

 Την πλήρη θωράκιση τους μητρώου, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα τις 

παραμονές των εκλογών με τις πληρωμές των συνδρομών. 

 Πλήρη διαφάνεια στις προβλέψεις των προθεσμιών του εκλογικών καταλόγων, με 

τροποποίηση των Υπ. Αποφάσεων. 

 Τροποποίηση του Νόμου 3599/2007 στα άρθρα του πειθαρχικού δικαίου, με βελτίωση 

των αδυναμιών και την πρόβλεψη μηχανισμών που εκλείπουν π.χ. είσπραξη προστίμων. 

 Πρόβλεψη στο Νόμο, δράσεων που δεν προβλέπονται, όπως σύσταση και οργάνωση 

από τον  Π.Σ.Φ. εταιρειών για την επιμόρφωση των μελών (άρθρο 52, παράγραφος 3, 

Νόμος 4461/2017), σύσταση Κανονισμού Επιστημονικού Συμβούλιου κ.α. που θα 

δώσουν νέα ώθηση στον Π.Σ.Φ. 
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 Βελτίωση όλων εκείνων των προβλέψεων που έχουν να κάνουν με σύγκλιση Γ.Σ. των 

Π.Τ., σύγκλιση Δ.Σ. των Δ.Ε. των Π.Τ. κ.α. 

 Πλήρη αναμόρφωση και αναδιάρθρωση του site του Π.Σ.Φ που δίνει πολλά περισσότερα 

στοιχεία στα μέλη αλλά και ειδικές ενημερωτικές στήλες για του πολίτες, την πρόσθεση 

ευρετηρίου φυσικοθεραπευτή. 

 Σύναψη σύμβασης με εταιρεία διενέργεια διαδικτυακής έρευνας για τα μέλη (Βαρόμετρο), 

η οποία πραγματοποιήθηκε και πραγματοποιείται   κάθε χρόνο με σκοπό την διερεύνηση 

της βούλησης και της γνώμης των μελών του Π.Σ.Φ για κρίσιμα ζητήματα εκπαίδευσης, 

μετεκπαίδευσης, εργασιακών συνθηκών κλπ. που θα χρησιμοποιείται από τον Π.Σ.Φ. 

σαν γνωμοδοτικό «εργαλείο» για την χάραξη της πολιτικής του. 

 Νομοθετική ρύθμιση ότι ο ΠΣΦ έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια επιλύθηκε 

ένα τεράστιο πρόβλημα που απασχόλησε το νέο ΚΔΣ για μεγάλο διάστημα. 

 Στις 25/5/2018 τέθηκε σε εφαρμογή ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – 

ΓΚΠΔ (GDPR – EE 679/2016/ της 27ης Απριλίου 2016). Ο κανονισμός είναι δεσμευτικός 

ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος, ο Π.Σ.Φ. 

προσαρμόστηκε άμεσα με τον κανονισμό και έστειλε τις πρώτες οδηγίες στα μέλη του, με 

έναν πλήρη οδηγό. 

 Συμμετοχή εκπροσώπου στο ΣΑΕΠ για την εξέταση περιπτώσεων αναγνώρισης 

επαγγελματικών προσόντων φυσικοθεραπευτή. 

 Εξέταση περιπτώσεων, για την έγκριση άσκησης επαγγέλματος μέσω Ευρωπαϊκής 

Κάρτας (IMI) από τον υπεύθυνο που έχει οριστεί από το ΚΔΣ. 

 

Αξιοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ  

 

 Το Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. υπέβαλε αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 024 

με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον 

ιδιωτικό τομέα», επιμόρφωσης των μελών που θα υλοποιηθούν σε όλη την Ελλάδα, η 

οποία δεν έτυχε αποδοχής, αλλά θα ξανά υποβάλει φέτος. 

Το Σχέδιο Δράσης έχει τίτλο Υλοποίηση δράσεων θεωρητικής κατάρτισης και 

πιστοποίησης 500 εργαζομένων στον κλάδο της φυσικοθεραπείας. Ωφελούμενοι του 

προγράμματος θα είναι 500 εργαζόμενοι επαγγελματίες φυσικοθεραπευτές με στόχο να 

αποκτήσουν πρόσθετες - της άσκησης του επαγγέλματός τους- γνώσεις, δεξιότητες που 

θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας. 

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στο στρατηγικό τομέα της Υγείας της χώρας και στηρίζεται 

σε τεκμηριωμένη διάγνωση των αναγκών των εργαζομένων που διεξήχθη από τον ίδιο το 

Σύλλογο. Οι εργαζόμενοι ωφελούμενοι του προγράμματος θα εκπαιδευτούν στο 

αντικείμενό τους με σύγχρονες μεθοδολογίες κατάρτισης, θα δώσουν εξετάσεις για 
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πιστοποίηση και θα βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν. Κατά τη 

διάρκεια του προγράμματος θα λάβουν επίδομα 5 ευρώ για κάθε ώρα. 

Εξωστρέφεια-προβολή του κλάδου-επικοινωνία-διεθνή. 

 

 Η συνέχιση της συνεργασίας με την εταιρεία επικοινωνιών και η αλλαγή στο μοντέλο 

προβολής που εκτός της έκθεσης των συνεχιζόμενων δράσεων, αντιδράσεων, 

τοποθετήσεων, έχει θέσει σαν στόχο την ανάδειξη του ρόλου και της ωφέλειας της 

επιστήμης της φυσικοθεραπείας στο κοινωνικό σύνολο και στα συστήματα υγείας, 

ακολουθώντας παραδείγματα και έρευνες από χώρες του εξωτερικού, έχει προσδώσει 

άλλη αντίληψη και άλλη φιλοσοφία στα επικοινωνιακά δρώμενα, που βεβαίως μπορεί να 

τύχει βελτίωσης μέσα από έξυπνες προτάσεις. 

 Προβλήθηκε το δεύτερο κοινωνικό μήνυμα ενόψει της ημέρας μυοσκελετικής υγείας σε 

όλα τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μέσα της χώρας για το ρόλο του φυσικοθεραπευτή 

στην αποκατάσταση των παθήσεων επισημαίνοντας την θεραπευτική άσκηση. 

 Έγινε προβολή της Ημέρας Μυοσκελετικής Υγείας με συνέντευξη τύπου. 

 Φιλοξενήθηκε το working group της ER-WCPT το οποίο συνεδρίασε στην Ελλάδα στα 

γραφεία του Π.Σ.Φ. στο οποίο συμμετέχει εκπρόσωπος του Π.Σ.Φ. 

 Η προσπάθεια που έγινε για συνεργασία με φορείς και συλλόγους ασθενών, καθώς και 

με επιστημονικούς φορείς άλλων ειδικοτήτων θα πρέπει να συνεχιστεί και να διευρυνθεί. 

 Η προβολή της ωφέλειας της φυσικοθεραπείας στο σύστημα υγείας και στους 

ασφαλισμένους ήταν ένα συνεχής αγώνας με πλήθος δημοσιευμάτων, με επίκληση 

διεθνών ερευνών και διεθνών πρακτικών. 

Η φυσικοθεραπεία μπορεί να αποσυμφορήσει το ΕΣΥ και να εξοικονομήσει 

πόρους. 

Πέρα από τους γνωστούς τομείς (μυοσκελετικά, νευρολογικά, παιδιατρικά περιστατικά), η 

Φυσικοθεραπεία εφαρμόζεται και σε άλλους ασθενείς με διάφορες παθήσεις, όπως 

ψυχιατρικές, ουρολογικές, καρδιολογικές, αναπνευστικές, γυναικολογικές, καθώς και στη 

Γηριατρική. 

Μεγάλη έμφαση θα πρέπει να δοθεί και στην Ελλάδα στον ρόλο του φυσικοθεραπευτή 

στην πρόληψη, όπως η πρόληψη πτώσεων σε ηλικιωμένους, η πρόληψη κακώσεων 

σπονδυλικής στήλης σε χώρους εργασίας, η πρόληψη εκδήλωσης καρδιαγγειακών 

παθήσεων και διαβήτη. 

O φυσικοθεραπευτής έχει πολλά να προσφέρει σε τομείς που γνωρίζει πολύ καλά και ο 

ΠΣΦ έχει προωθήσει την γνώση για την αντιμετώπιση όλων αυτών των περιπτώσεων 

ασθενών, με τα οκτώ επιστημονικά τμήματα που λειτουργεί. 

Προϋπόθεση είναι το υπουργείο Υγείας να πειστεί για την αναγκαιότητα και τη 

χρησιμότητα του φυσικοθεραπευτή. 

Σε πολλά κράτη, η φυσικοθεραπεία αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα για τους ασθενείς 

σε ένα μεγάλο φάσμα παθήσεων. Έχει αποδειχθεί πως επενδύοντας στη 
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φυσικοθεραπεία κερδίζουν τα εθνικά συστήματα υγείας, καθώς δαπανούν πολύ 

λιγότερους πόρους για άλλες παροχές υγείας. 

Οι φυσικοθεραπευτές παρέχουν υπηρεσίες για την ανάπτυξη, διατήρηση και 

αποκατάσταση της μέγιστης κίνησης και της λειτουργικής ικανότητας, για όλη τη διάρκεια 

της ζωής. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών σε περιπτώσεις που η κίνηση και η 

λειτουργικότητα απειλούνται από τη γήρανση, από τραυματισμό, από πόνο, από 

ασθένειες, από διαταραχές, από ειδικές καταστάσεις ή περιβαλλοντικούς παράγοντες. 

 Διοργανώθηκε το Level 1 IFSPT για την εξειδίκευση του Αθλητικού Φυσικοθεραπευτή,  με 

απώτερο σκοπό να οργανωθεί στο μέλλον το πρόγραμμα από τον Π.Σ.Φ. Στα πλαίσια 

αυτά η εκτελεστική επιτροπή της IFSPT  φιλοξενήθηκε και συνεδρίασε στην  Αθήνα και 

διοργανώθηκε ημερίδα με συμμετοχή εκλεκτών επιστημόνων από την Ελλάδα και την 

IFSPT.   

 

Νομοθετικές  παρεμβάσεις -Θεσμικά-εργασιακά-

εκπαιδευτικά-Ιαματικός και ιατρικός τουρισμός 

 

Είναι γεγονός ότι ο κλάδος τα τελευταία χρόνια έχει καταξιωθεί και έχει θωρακιστεί Νομικά με 

πλήθος Νομοθετικών παρεμβάσεων που όμως θα πρέπει να αξιοποιηθούν και να 

διευρυνθούν. 

 Το ΚΔΣ συναντήθηκε σε αλλεπάλληλες συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία του 

Υπουργείου Υγείας, τόσο με τον Υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό, όσο και με τον 

Αναπληρωτή Υπουργό Παύλο Πολάκη και τον Γενικό Γραμματέα, όπου τέθηκαν 

αναλυτικά το σύνολο των θεσμικών και εργασιακών ζητημάτων του κλάδου και τέθηκαν 

οι βάσεις για την προώθηση επίλυσής τους. 

 Συνεχίστηκε από τον εκπρόσωπο του Π.Σ.Φ., το έργο στην επιτροπή ληπτών υπηρεσιών 

Υγείας. 

 Καθιερώθηκε  εκπρόσωπος στην διυπουργική επιτροπή των υπουργείων υγεία και 

παιδείας που θα εξετάσει το καθεστώς εκπαίδευσης ,μετεκπαίδευσης ,έρευνας και 

άσκηση επαγγέλματος των επαγγελμάτων υγείας. 

 Ο Π.Σ.Φ. συμμετείχε με εκπροσώπους του στην κατάρτιση των προγραμμάτων σπουδών 

των Ι.Ε.Κ. και στα προγράμματα μαθητείας. 

 Στην κατάρτιση για το Πρόγραμμα Μαθητείας ειδικότητας βοηθού φυσικοθεραπευτή 

 Έγινε συνάντηση με την διευθύντρια του ΕΟΠΠΕΠ και προώθηση ζητημάτων 

συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

 Δεν έφερε όμως  τα αναμενόμενα αποτελέσματα στην διεκδίκηση της χορήγησης του 

επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας παρόλο τον χαρακτηρισμό από τον 

Υπουργό Υγείας σαν «δίκαιο αίτημα» , όμως αυτό θέτει και νέα δεδομένα στην δικαστική 

διεκδίκηση που συνεχίζεται, όπως συνεχίζεται και η Πολιτική διευθέτηση του θέματος, 
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ήδη δόθηκε η υπόσχεση από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για την ένταξη 

των φυσικοθεραπευτών εργαζόμενων στις δημόσιες δομές υγείας και κατατέθηκε πλήρης 

φάκελος στην επιτροπή που συστήθηκε για την επανεξέταση των δικαιούχων. 

 Η κατοχύρωση της φυσικοθεραπευτικής αξιολόγησης θα πρέπει να καθιερωθεί 

αξιοποιώντας μοντέλα άλλων χωρών (Ελβετία, Βέλγιο). 

Διεκδικήθηκαν: 

 Η θέσπιση εκπροσώπου στο ΚΕΣΥ, η οποία το 2019 έγινε πράξη 

 Η θέσπιση συμβούλου στο Υπουργείο Υγείας 

 Η θέσπιση εκπροσώπου στο Δ.Σ του ΕΟΠΥΥ  

 Η θέσπιση τμήματος φυσικοθεραπείας στα νοσοκομεία, που λόγω του επικείμενου 

Νομοσχεδίου για την αναμόρφωση των οργανισμών έχει κατατεθεί από το ΚΔΣ 

συγκεκριμένη πρόταση, η όλη διαδικασία με τον σχεδιασμό του Υπουργείου είναι 

στην σωστή κατεύθυνση.  

 Η διεκδίκηση θέσεων φυσικοθεραπευτών στις προσλήψεις του Δημοσίου που έγιναν 

πράξη με ένα πλήθος προκηρύξεων θέσεων εργασία στα Νοσοκομεία και στους άλλους 

φορείς του Δημοσίου, μετά από πολλά χρόνια. 

 Έγιναν παρεμβάσεις στο Υπουργείο Παιδείας (ευρείες και αναλυτικές συναντήσεις με τον 

Υπουργό Παιδείας και τον Υφυπουργό Παιδείας, τον Γεν. Γραμματέα Δια βίου Μάθησης, 

για την Πανεπιστημιοποίηση των σχολών, την πιστοποίηση του Π.Σ.Φ. σαν φορέα δια 

βίου μάθησης, την άμβλυνση των στρεβλώσεων στην λειτουργία των Ι.Ε.Κ. και στην 

λειτουργία των κολλεγίων που καταστρατηγούν την Ευρωπαϊκή οδηγία 36/2005 με την 

αναγνώριση αποφοίτων τους από την πίσω πόρτα. 

 Αντιμετωπίστηκαν με πλήρη επιτυχία οι αλλαγές που έγιναν στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, καθώς αποτράπηκε η συνένωση των τμημάτων εργοθεραπείας και 

φυσικοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. 

 Αντιμετωπίστηκε με πλήρη επιτυχία η προσπάθεια τμημάτων φυσικής αγωγής και 

Αθλητισμού να εντάξουν τα τμήματα φυσικοθεραπείας στους κόλπους τους, τελικά όλα τα 

τμήματα φυσικοθεραπείας εντάχθηκαν στις σχολές επιστημών υγείας και σε αυτό 

συνετέλεσε η άψογη συνεργασία Π.Σ.Φ., Ακαδημαϊκής Κοινότητας και Φοιτητών.   

 Αντιμετωπίστηκε με επιτυχία η προσπάθεια εισαγωγής φυσικοθεραπευτή σε 

γυμναστήρια, που αν ψηφιζόταν στο προτεινόμενο νομοσχέδιο θα δημιουργούσε σοβαρά 

ζητήματα στην φυσιογνωμία του εργαστηρίου φυσικοθεραπείας και άλλους κινδύνους. 

 Υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας με το ΕΚΑΒ για την διοργάνωση μαθημάτων 

πρώτων βοηθειών και έχει υλοποιηθεί σε πολλά περιφερειακά τμήματα το πρόγραμμα. Η 

συμμετοχή των μελών στο πρόγραμμα είναι δωρεάν. 

 Υπήρξε συνεργασία του ΚΔΣ με τον Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδος όπου 

τέθηκαν οι βάσεις κοινών δράσεων και η συμμετοχή του ΠΣΦ στη διαδικασία 

επεξεργασίας νέου νομοθετικού πλαισίου για τον ιαματικό τουρισμό. 

 Εκδόθηκαν οι προδιαγραφές των κέντρων θαλασσοθεραπείας όπου μετά από 

παρέμβαση του Π.Σ.Φ κατοχυρώνεται η παρουσία του φυσικοθεραπευτή και συγχρόνως 
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προστατεύεται η δημόσια υγεία στις περιπτώσεις που ασκούνται φυσικοθεραπευτικές 

πράξεις. 

 Εκδόθηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση για τις ελάχιστες προδιαγραφές Μονάδων 

Ιαματικής Θεραπείας. ( ΦΕΚ β´ 603/22-2-2018 στην συγκεκριμένη υπουργική η απόφαση 

γίνεται ο καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών ανέγερσης, μετατροπής 

και επέκτασης Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας και Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού - 

Θερμαλισμού και διαδικασία χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.). Στο άρθρο 

5, αποτυπώνονται πλήρως οι θέσεις του Π.Σ.Φ για την ποιοτική και ασφαλή λειτουργία 

των μονάδων όπου μετά από παρέμβαση του Π.Σ.Φ κατοχυρώνεται η παρουσία του 

φυσικοθεραπευτή και συγχρόνως προστατεύεται η δημόσια υγεία. 

 Υπήρξαν συναντήσεις με τον Π.Ι.Σ. και τον Ι.Σ.Α. για την προώθηση της συνεργασίας των 

Ιατρικών συλλόγων με τον Π.Σ.Φ και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε διάφορα θέματα. 

 Υπήρξε συμμετοχή του Π.Σ.Φ. στην επιτροπή που συστήθηκε από το Υπουργείο Υγείας 

για το Πρόγραμμα ΗΠΙΟΝΗ και κατάφερε ο Π.Σ.Φ. να περάσει και να καθιερώσει τον 

ρόλο του φυσικοθεραπευτή και να τονίσει την σημαντικότητα της παρουσίας μας καθώς, 

αυτά τα προγράμματα υλοποιούνται σε όλη τη χώρα. 

 Έγιναν παρεμβάσεις για την ειδική αγωγή του Υπουργείου Παιδείας όπου τέθηκαν 

σημαντικά ζητήματα εκπαίδευσης και  ειδικής αγωγής. 

 Υπήρξε συνεργασία με την Υφυπουργό οικονομικών, κα Παπανάτσιου για την προώθηση 

θεσμικών και κλαδικών ζητημάτων που χρονίζουν και δεν είχαν τεθεί ποτέ στο παρελθόν 

(Κατάργηση κωδικών ΚΑΔ , φορολογικών διευθέτηση ζητημάτων κ.α). 

 Έγιναν παρεμβάσεις σε Βουλευτές διαφόρων κομμάτων προκειμένου να κοινοποιηθούν 

τα ζητήματα του κλάδου που είχαν σαν αποτέλεσμα την στήριξη των θέσεων του Π.Σ.Φ. 

στα νομοσχέδια αλλά και την πρόκληση επερωτήσεων στη Βουλή για ζητήματα του 

κλάδου. 

 Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών συμμετείχε σε απεργιακές κινητοποιήσεις 

που διοργανώθηκαν από συνδικαλιστικές οργανώσεις της χώρας ή οργανώθηκαν από 

τον ΠΣΦ, όπως οι συγκεντρώσεις έξω από το Υπουργείο και από τις Νομαρχίες της 

χώρας για την διεκδίκηση κλαδικών αιτημάτων. 

 Οι εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας, αλλά και για την ημέρα 

μυοσκελετικής υγείας εορτάστηκαν σε όλη την Ελλάδα. 

 Αφού έγινε τεράστια προσπάθεια αποτροπής της αντιποίησης στον κλασικό μαραθώνιο 

όπου τελικά ο ΠΣΦ προσέφυγε στον Εισαγγελέα προκειμένου να αποτρέψει τα 

αδικήματα, συνεχίστηκε η διαμάχη και η εισαγγελική έρευνα. 

 Έγιναν τεράστιες προσπάθειες στην αποτροπή άλλων φαινομένων αντιποίησης τόσο 

στην Αττική όσο και στην περιφέρεια και με παρεμβάσεις στο Υπουργείο Υγείας. 
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Επιστημονικά-διεθνή 

Η προώθηση της διεπιστημονικής συνεργασίας που εγκαινιάστηκε στην θητεία αυτής της 

διοίκησης συνεχίστηκε. 

 Η διοργάνωση του τελευταίου επιστημονικού συνεδρίου που εκτός από επιτυχημένο 

οργανωτικά και οικονομικά άλλων ανέδειξε τομείς  στους οποίους μπορεί να προσφέρει η 

φυσικοθεραπεία εκτός των γνωστών με την προβολή όλων των «άγνωστων» εφαρμογών 

σε ασθενείς και παθήσεις. 

 Εξασφάλιση πρόσβασης των μελών σε πλατφόρμες e-learning (physiopedia plus ) με 

πολύ χαμηλό κόστος 

 Η αναβάθμιση της σχέσης του Π.Σ.Φ. με ξένους συλλόγους Ευρωπαϊκών χωρών μπορεί 

πολλά να αποφέρει σε πολλά επίπεδα, αναφέρω τα εξής: 

Α. Αξιοποίηση των μοντέλων συνεργασίας και παροχής υπηρεσιών φυσικοθεραπείας 

στα ασφαλιστικά συστήματα Ευρωπαϊκών χωρών. 

Β. Αξιοποίηση των γνώσεων και της Νομοθεσίας του Ευρωπαϊκού γίγνεσθαι όσον 

αφορά την επίλυση προβλημάτων όπως της αναγνώρισης των αποφοίτων Ελληνικών 

Κολλεγίων δια της πλαγίας οδού. 

Γ. Μέσω της συνεργασίας και της συμμετοχής εκπροσώπων του Π.Σ.Φ. στις ομάδες 

εργασίας του WCPT-Europe, προώθηση νομοθετικών πρωτοβουλιών στο Ευρωπαϊκό 

κοινοβούλιο και 

Δ. προώθηση επιστημονικών και εργασιακών ζητημάτων,  

Ε. Συνεργασία και στήριξη στις πολυποίκιλες δράσεις του Π.Σ.Φ είτε πρόκειται για 

τεχνογνωσία στην διοικητική δομή του συλλόγου, είτε πρόκειται για τεχνογνωσία για 

διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων. 

Όλα τα παραπάνω απαιτούν συνεχή παρουσία στα Ευρωπαϊκά δρώμενα και στις 

διασκέψεις που λαμβάνουν χώρα κατά καιρούς, με μια επιτροπή κρούσης που θα 

χειρίζεται τα ζητήματα αυτά. 

 Ο Π.Σ.Φ. συμμετείχε στην  πρωτεύουσα του Καζακστάν, Αστανά  στις 25-26 Οκτωβρίου 

στην Παγκόσμια Διάσκεψη για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, που διοργανώθηκε 

από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), την κυβέρνηση του Καζακστάν και την 

UNICEF, για τα 40 χρόνια από την διακήρυξη της Άλμα Άτα για την Υγεία. 

 Η αντιπροσωπεία του Π.Σ.Φ υπέγραψε την αναθεώρηση της διακήρυξης και απαιτείται η 

προώθηση της, για την εφαρμογή των νέων κατευθύνσεων στην πρωτοβάθμια φροντίδα 

υγείας, από όλα τα Κράτη του Κόσμου. 

Η διακήρυξη αναφέρει για την ανάγκη ανάληψης δράσεων για την ισότιμη πρόσβαση, για 

την εξάλειψη των διακρίσεων, την πλήρη κάλυψη των πληθυσμών και την προώθηση του 

ρόλου όλων των επιστημόνων υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (μαιευτές, 

νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές κλπ). 
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Τα κράτη μέλη, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι επαγγελματικές οργανώσεις, τα 

πανεπιστήμια και οι  οργανισμοί υγείας, με τη Διακήρυξη της Αστάνα, δεσμεύτηκαν να 

προωθήσουν την προηγούμενη συμφωνία της Αλμα Άτα,  να ενισχύσουν τα συστήματα 

πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης ως ένα ουσιαστικό βήμα προς την επίτευξη της 

καθολικής υγειονομικής περίθαλψης (UHC). 

 Συμμετοχή αντιπροσωπείας του Π.Σ.Φ. στην Γενική Συνέλευση των Ευρωπαϊκών 

Συλλόγων στο Δουβλίνο, όπου ελήφθησαν αποφάσεις για την εκπαίδευση, το επάγγελμα 

κλπ 

 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Έγιναν πολλές επιστημονικές εκδηλώσεις και δράσεις για 

το κοινό από τα Ε.Τ , πολλές από αυτές σε συνεργασία με τα Π.Τ του Π.Σ.Φ. 

Τα Επιστημονικά Τμήματα θα πρέπει να αναλάβουν ενεργή δράση για τον σκοπό για τον 

οποίο ιδρύονται ώστε να αποτελέσουν πυρήνες γνώσης και εκπαίδευσης αλλά αυτό θα 

πρέπει να γίνει μετά από έγκριση και εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου που θα 

θέσει τις βάσεις για τον σκοπό αυτό.. 

 

Οικονομικά 

 

 Το 28ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας, απέφερε κέρδος 

45.000 ευρώ . 

 Το Κ.Δ.Σ. από την πρώτη μέρα έθεσε σαν στόχο τον πλήρη εξορθολογισμό και την πλήρη 

τακτοποίηση των οικονομικών στοιχείων για αυτό και ζήτησε από τα Π.Τ. να έχουν 

συνέπεια στις υποχρεώσεις τους (οικονομικό απολογισμός, προϋπολογισμός κλπ) ως 

γνωστόν ο Π.Σ.Φ. καταθέτει προς έγκριση στις αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου 

υγείας όλα τα οικονομικά δεδομένα και πρέπει να είναι συνεπής στα οικονομικά. 

 Τέθηκαν διάφανες βάσεις για τα οικονομικά και τις εκκρεμότητες από διαφημιζόμενες 

εταιρείες που όφειλαν παλιές υποχρεώσεις στον ΠΣΦ και τέθηκε το πλαίσιο διεκδίκησης 

αυτών των οφειλών. 

 Υπήρχε μια αυξημένη καταβολή συνδρομών λόγω των ρυθμίσεων της συλλογικής 

σύμβασης. 

 

ΕΟΠΥΥ  

 

 Υπογράφηκε η συλλογική σύμβαση η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 17/10/2018 και η οποία 

αφορά όλους τους ιδιωτικούς φορείς που παρέχουν συνεδρίες φυσικοθεραπείας (ιδιώτες, 
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εταιρείες κλπ), καθώς μετά από έντονες παρεμβάσεις του Π.Σ.Φ αποκλείστηκαν οι 

ατομικές συμβάσεις.  

Ο Π.Σ.Φ κατέγραψε μέσω της συλλογικής σύμβασης τους  συμβεβλημένους 

φυσικοθεραπευτές και τους εργαζόμενους  σε Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας, καθώς και  

τους επιστημονικούς υπευθύνους και αυτό δίνει την δυνατότητα αξιοποίησης αυτών των 

στοιχείων. 

Δεν έχουν ολοκληρωθεί  όμως οι συμβατικές υποχρεώσεις του Π.Σ.Φ. που απορρέουν 

από την σύμβαση και ο Π.Σ.Φ. βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης αυτών των 

δεσμεύσεων. 

 Ο Νέος ΕΚΠΥ που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στάδιο έχει ενσωματώσει σε μεγάλο βαθμό τις 

αποφάσεις της Γ.Σ. των Αντιπροσώπων, όπως η καθιέρωση της συμμετοχής του 

ασφαλισμένου,  καθώς και την εισαγωγή παρεμβάσεων σε παθήσεις όπως λεμφοίδημα, 

διεύρυνση των παρεχόμενων συνεδριών σε πολλές παθήσεις κ.α 

 Με το θέμα του δημιουργήθηκε από την απόφαση της Κυβέρνησης για την σύναψη 

συμβάσεων για όλες τις παροχές υγείας (αφορά την ειδικά αγωγή) υπήρξε πλήθος 

παρεμβάσεων από πλευράς του ΠΣΦ. 

 Η εκκαθάριση των 10% των προηγούμενων ετών  έγινε πράξη και αποδόθηκαν οι 

ληξιπρόθεσμες οφειλές αρμοδιότητας ΕΟΠΥΥ, παραμένουν σε εκκρεμότητα οι οφειλές 

ταμείων αρμοδιότητας ΕΦΚΑ και έχουν γίνει παρεμβάσεις για την εξόφλησή τους 

(Συνάντηση με Αντιπρόεδρο ΕΦΚΑ).  

 Αποδόθηκαν τα 10% των ετών 2012-2015 χωρίς κούρεμα, αφού συμψηφίστηκαν με τα 

υπολειπόμενα οφειλόμενα των παρόχων (r +cl).  

 Ο Π.Σ.Φ. αιτήθηκε πλήρη διαφάνεια και ελέγχους κατά την εκτέλεση των παραπεμπτικών 

φυσικοθεραπείας και ζήτησε αυστηρότητα σε συναντήσεις που είχε με την διεύθυνση 

εκκαθάρισης του ΕΟΠΥΥ. 

 Ο Π.Σ.Φ. ζήτησε πλήρη καταγραφή των συμβεβλημένων φυσικοθεραπευτών και 

εργαζόμενων σε Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας, καθώς και την καταγραφή των 

επιστημονικών υπευθύνων με τις νέες συμβάσεις το οποίο έχει συμφωνηθεί και θα 

υλοποιηθεί. 

 Ο Π.Σ.Φ. ζήτησε εναρμόνιση των εφαρμοζόμενων ποινών κατά την παράβαση των όρων, 

στην εκτέλεση των παραπεμπτικών ούτως ώστε να είναι ομοιόμορφες για κάθε πάροχο, 

αυτό δρομολογήθηκε και θα υλοποιηθεί με Νομοθετική ρύθμιση. 

 Ο Π.Σ.Φ. ζήτησε την απόσυρση της εγκυκλίου για υποχρεωτική αναγραφή των φ/σ 

πράξεων στο παραπεμπτικό και εφαρμογή του Νόμου 4316/2014 περί επιλέγειν και 

εκτελείν. 

 Ο Π.Σ.Φ. έχει καταθέσει ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση της κατευθυνόμενης 

συνταγογράφησης. 

 Το Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. είχε πολύωρες συναντήσεις με τους υπηρεσιακούς του ΕΟΠΥΥ για 

την επίλυση ζητημάτων που δημιουργήθηκαν από την εφαρμογή του νέου τρόπο 

εκκαθάρισης των παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας 
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 Ο Π.Σ.Φ. έχει καταθέσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης των δυσλειτουργιών 

του συστήματος του e-ΔΑΠΥ, με ασφαλιστικές δικλείδες για την αποφυγή των 

φαινομένων που παρατηρήθηκα από την εφαρμογή του ελέγχου με δειγματοληψία από 

τον ΕΟΠΥΥ. 

 Ο Π.Σ.Φ. συμμετείχε στην διαβούλευση για την έκδοση οδηγιών εκκαθάρισης που θα 

γνωστοποιούνταν στις υπηρεσίες και τους παρόχους . 

 Έγινε ο διαχωρισμός της κατάθεσης των παραπεμπτικών των ασφαλισμένων με 

Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης οι οποίοι δεν θα επιβαρύνουν τον κωδικό αλλά θα 

εισπράττονται οι αμοιβές από τα Ευρωπαϊκά ασφαλιστικά ταμεία. 

 

Εθελοντισμός -Αιμοδοσία 

 

 Η δράση εθελοντισμού από το Π.Σ.Φ., μετά τις πυρκαγιές της Αττικής στο Μάτι, ήταν 

πολύτιμη για τους Πολίτες. 

 Οργανώθηκε αιμοδοσία στα πλαίσια του επιστημονικού συνεδρίου, όπου αρκετοί 

συνάδελφοι προσέφεραν αίμα. 

 Ξεχωριστό γεγονός θα αναφερθεί η ανακήρυξη Προστάτη Αγίου για τον κλάδο από την 

Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος καθώς: «Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος 

της Εκκλησίας της Ελλάδος ευλόγησε την επιθυμία του Πανελληνίου Συλλόγου 

Φυσικοθεραπευτών,  η οποία είχε την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των 

Αντιπροσώπων και ανακήρυξε Προστάτη Άγιο των Φυσικοθεραπευτών τον Άγιο 

Θεράποντα Επίσκοπο Κύπρου, ο οποίος Τιμάται στις 14 Μαΐου.» 

 

Εν κατακλείδι το παρόν Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ πιστεύει και αισιοδοξεί ότι θα πετύχει στον 

κύριο στόχο του  για την μεγαλύτερη συμμετοχή των μελών του σε όλες τις δράσεις και 

κυρίως στα Επιστημονικά δρώμενα και πιστεύει στην ενίσχυση της ανταποδοτικότητας 

για τα μέλη του. 

 

  



 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

   

 

Την Κυριακή 20 Μαΐου 2018 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων 
και αντιπροσώπων του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών για την Κεντρική Διοίκηση 
και τις Διοικήσεις των Περιφερειακών Τμημάτων του Συλλόγου. 

Τα αποτελέσματα όπως διαμορφώθηκαν από τα Περιφερειακά Τμήματα είναι τα παρακάτω: 

Επί συνόλου εγγεγραμμένων μελών 6.621, προσήλθαν και ψήφισαν συνολικά σε όλη την 
Ελλάδα 2.203  μέλη. 

Α) ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Με βάση την σταυροδοσία, για το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, εκλέγονται για τις 13 έδρες, 

με σειρά σταυρών ανά παράταξη: 

 

Α) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (Α.ΣΥ.Φ.)  

Τακτικά Μέλη 

 ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

Αναπληρωματικά Μέλη 

 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 

 

Β) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 

Τακτικά Μέλη 

 ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

Αναπληρωματικά Μέλη 

 ΣΩΤΗΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 

 



 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

Γ) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

(ΔΗ.ΚΙ. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ) 

Τακτικά Μέλη 

 ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

 ΜΠΟΥΡΝΟΥΣΟΥΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΛΕΥΤΕΡΗΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

 ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 

 ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

 ΜΙΛΤΣΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ 

 ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Αναπληρωματικά Μέλη 

 ΜΠΟΣΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

 ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΑΛΟΥ 

 ΠΑΛΠΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

 ΣΙΟΥΜΟΥΡΕΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

 ΚΕΦΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 

 ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΛΑ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

 ΔΙΚΑΙΟΥ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 

Δ) ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ- ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

(ΕΑΚ- ΠΣΦ) 

Τακτικά Μέλη 

 ΑΥΤΟΣΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Αναπληρωματικά Μέλη 

 ΑΣΜΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

 

Ε) ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ  

Τακτικά Μέλη 

 ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

Αναπληρωματικά Μέλη 

 ΒΑΣΜΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 



 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

 

ΣΤ) ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ- Δ.Α.Κ.Ε. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

Τακτικά Μέλη 

 ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

 ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

Αναπληρωματικά Μέλη 

 ΧΡΙΣΤΑΡΑ- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

 ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 

Β)  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Με βάση την σταυροδοσία, για την Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται: 

Τακτικά Μέλη  

 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  

 ΣΑΧΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  

 ΚΑΝΕΛΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  

Δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη. 

Γ)  ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Οι αντιπρόσωποι που εκλέγονται ανά Περιφερειακό Τμήμα είναι οι εξής: 

Π.Τ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

Σύμφωνα με το πρακτικό της ΤΕΕ, στο ΠΤ Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας ψήφισαν 76 μέλη, 
συνεπώς εκλέγεται ένας (1) Αντιπρόσωπος για τη Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων με τον 
αντίστοιχο αριθμό αναπληρωματικών. 
 
Τακτικό μέλος 
ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
 
Αναπληρωματικό μέλος 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
 
Π.Τ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ & ΑΡΚΑΔΙΑΣ  

 



 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

Σύμφωνα με το πρακτικό της ΤΕΕ, στο ΠΤ Αργολίδας και Αρκαδίας ψήφισαν 64 μέλη, 
συνεπώς εκλέγεται ένας (1) Αντιπρόσωπος για τη Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων με τον 
αντίστοιχο αριθμό αναπληρωματικών. 
 
Τακτικό μέλος 
ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
Αναπληρωματικό μέλος 
ΑΥΔΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
 
Π.Τ. ΑΤΤΙΚΗΣ  

 
Σύμφωνα με το πρακτικό της ΚΕΕ, στο ΠΤ Αττικής ψήφισαν 580 μέλη, συνεπώς εκλέγονται 
έντεκα (11) Αντιπρόσωποι για τη Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων με τον αντίστοιχο αριθμό 
αναπληρωματικών. 
 
(1) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (ΑΣΥΦ) 

Τακτικό μέλος 
ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
 
Αναπληρωματικό μέλος 
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  
 
(2) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

(ΔΗ.ΚΙ.ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ) 

Τακτικό μέλος 
 

 ΜΠΟΥΡΝΟΥΣΟΥΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

 ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 

 ΧΑΛΑΡΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ   

 ΜΙΛΤΣΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ   

Αναπληρωματικό μέλος 
 

 ΔΟΥΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  

 ΜΑΧΑΙΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

 ΓΚΟΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ- ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
 

(3) ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

(ΕΑΚ-ΠΣΦ) 

Τακτικό μέλος 
ΑΣΜΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 



 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

Αναπληρωματικό μέλος 
ΓΙΑΝΝΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  

 

(4) ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

Τακτικό μέλος 
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

Αναπληρωματικό μέλος 
ΣΦΕΤΣΙΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  

 

(5) ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ- ΔΑΚΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

Τακτικό μέλος 

 ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

 ΤΣΙΡΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ  

 ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

Αναπληρωματικό μέλος 

 ΚΑΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ  

 ΜΑΤΣΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ  

 ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ- ΣΤΑΥΡΟΥ  

 ΤΣΟΛΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
 
Π.Τ. ΑΧΑΪΑΣ & ΗΛΕΙΑΣ  

Σύμφωνα με το πρακτικό της ΤΕΕ, στο ΠΤ Αχαΐας και Ηλείας ψήφισαν 57 μέλη, συνεπώς 
εκλέγεται ένας (1) Αντιπρόσωπος για τη Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων με τον αντίστοιχο 
αριθμό αναπληρωματικών. 
 
Τακτικό μέλος 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
 
Αναπληρωματικό μέλος 
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
Π.Τ. ΔΡΑΜΑΣ  

 
Σύμφωνα με το πρακτικό της ΤΕΕ, στο ΠΤ Δράμας ψήφισαν 20 μέλη, συνεπώς εκλέγεται ένας 
(1) Αντιπρόσωπος για τη Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων με τον αντίστοιχο αριθμό 
αναπληρωματικών. 
 
Τακτικό μέλος 
ΚΕΦΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 
 



 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

Αναπληρωματικό μέλος 
ΚΥΡΤΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗ 
 
Π.Τ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

 
Σύμφωνα με το πρακτικό της ΤΕΕ, στο ΠΤ Δωδεκανήσου  ψήφισαν 15 μέλη, συνεπώς 
εκλέγεται ένας (1) Αντιπρόσωπος για τη Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων με τον αντίστοιχο 
αριθμό αναπληρωματικών. 
 
Τακτικό μέλος 
ΚΑΛΑΜΑΣ- ΑΒΟΥΡΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΑ 
 
Αναπληρωματικό μέλος 
Δεν υπάρχει 
 
Π.Τ. ΕΒΡΟΥ, ΡΟΔΟΠΗΣ & ΞΑΝΘΗΣ 

Σύμφωνα με το πρακτικό της ΤΕΕ, στο ΠΤ Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης ψήφισαν 98 μέλη, 
συνεπώς εκλέγεται ένας (1) Αντιπρόσωπος για τη Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων με τον 
αντίστοιχο αριθμό αναπληρωματικών. 
 
Τακτικό μέλος 
ΚΑΜΑΡΓΙΑΝΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
Αναπληρωματικό μέλος 
ΚΑΡΣΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
 
Π.Τ. ΕΥΒΟΙΑΣ  

 
Σύμφωνα με το πρακτικό της ΤΕΕ, στο ΠΤ Ευβοίας ψήφισαν 33 μέλη, συνεπώς εκλέγεται ένας 
(1) Αντιπρόσωπος για τη Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων με τον αντίστοιχο αριθμό 
αναπληρωματικών. 
 
Τακτικό μέλος 
ΖΟΥΡΜΠΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 
 
Αναπληρωματικό μέλος 
ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
 
Π.Τ.ΗΜΑΘΙΑΣ  

 
Σύμφωνα με το πρακτικό της ΤΕΕ, στο ΠΤ Ημαθίας ψήφισαν 33 μέλη, συνεπώς εκλέγεται ένας 
(1) Αντιπρόσωπος για τη Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων με τον αντίστοιχο αριθμό 
αναπληρωματικών. 
 
Τακτικό μέλος 



 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

ΜΠΟΣΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
 
Αναπληρωματικό μέλος 
ΠΑΛΠΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
 
Π.Τ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΛΑΣΙΘΙΟΥ  

 
Σύμφωνα με το πρακτικό της ΤΕΕ, στο ΠΤ Ηρακλείου και Λασιθίου ψήφισαν 111 μέλη, 
συνεπώς εκλέγονται δύο (2) Αντιπρόσωποι για τη Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων με τον 
αντίστοιχο αριθμό αναπληρωματικών. 
 
Τακτικό μέλος 

 ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 ΒΑΣΜΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
 
Αναπληρωματικό μέλος 

 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ 

 ΠΙΤΣΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ 
 
Π.Τ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΙΛΚΙΣ & ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  

 
Σύμφωνα με το πρακτικό της ΤΕΕ, στο ΠΤ Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και Χαλκιδικής ψήφισαν 258 
μέλη, συνεπώς εκλέγονται πέντε (5) Αντιπρόσωποι για τη Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων 
με τον αντίστοιχο αριθμό αναπληρωματικών. 
 

(1) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (ΑΣΥΦ) 

Τακτικό μέλος 
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
 
Αναπληρωματικό μέλος 
ΝΤΑΓΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

 

(2) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

(ΔΗ.ΚΙ.ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ) 

Τακτικό μέλος 
ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 

Αναπληρωματικό μέλος 
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

 

(3) ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ  

Τακτικό μέλος 



 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

ΑΥΤΟΣΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Αναπληρωματικό μέλος 
ΚΟΡΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

 

(4) ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ- ΔΑΚΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

 

Τακτικό μέλος 

 ΧΡΙΣΤΑΡΑ- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

 ΦΥΤΙΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
 

Αναπληρωματικό μέλος 

 ΦΕΤΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 

 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΠΑΡΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΑ 
 
Π.Τ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΡΤΗΣ, ΠΡΕΒΕΖΗΣ & ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ  

 
Σύμφωνα με το πρακτικό της ΤΕΕ, στο ΠΤ Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας 
ψήφισαν 49 μέλη, συνεπώς εκλέγεται ένας (1) Αντιπρόσωπος για τη Γενική Συνέλευση 
Αντιπροσώπων με τον αντίστοιχο αριθμό αναπληρωματικών. 
 
Τακτικό μέλος 
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΙΛΛΥ) ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 
 
Αναπληρωματικό μέλος 
Δεν υπάρχει 
 
Π.Τ. ΚΑΒΑΛΑΣ   

Σύμφωνα με το πρακτικό της ΤΕΕ, στο ΠΤ Καβάλας ψήφισαν 42 μέλη, συνεπώς εκλέγεται 
ένας (1) Αντιπρόσωπος για τη Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων με τον αντίστοιχο αριθμό 
αναπληρωματικών. 
 
Τακτικό μέλος 
ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
 
Αναπληρωματικό μέλος 
ΚΥΡΤΣΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ 
 
Π.Τ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

 
Σύμφωνα με το πρακτικό της ΤΕΕ, στο ΠΤ Κέρκυρας ψήφισαν 34 μέλη, συνεπώς εκλέγεται 
ένας (1) Αντιπρόσωπος για τη Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων με τον αντίστοιχο αριθμό 
αναπληρωματικών. 



 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

 
Τακτικό μέλος 
ΠΑΝΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 
 
Αναπληρωματικό μέλος 
Δεν υπάρχει 
 
Π.Τ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 
Σύμφωνα με το πρακτικό της ΤΕΕ, στο ΠΤ Κεφαλληνίας και Ζακύνθου ψήφισαν 10 μέλη, 
συνεπώς δεν εκλέγεται Αντιπρόσωπος για τη Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων. 
 
 
Π.Τ. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ & ΓΡΕΒΕΝΩΝ  

 
Σύμφωνα με το πρακτικό της ΤΕΕ, στο ΠΤ Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας και Γρεβενών 
ψήφισαν 55 μέλη, συνεπώς εκλέγεται ένας (1) Αντιπρόσωπος για τη Γενική Συνέλευση 
Αντιπροσώπων με τον αντίστοιχο αριθμό αναπληρωματικών. 
 
Τακτικό μέλος 
ΜΑΤΙΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
 
Αναπληρωματικό μέλος 
ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
 
Π.Τ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

 
Σύμφωνα με το πρακτικό της ΤΕΕ, στο ΠΤ Κορινθίας ψήφισαν 29 μέλη, συνεπώς εκλέγεται 
ένας (1) Αντιπρόσωπος για τη Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων με τον αντίστοιχο αριθμό 
αναπληρωματικών. 
 
Τακτικό μέλος 
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
 
Αναπληρωματικό μέλος 
ΛΙΒΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
 
Π.Τ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

 
Σύμφωνα με το πρακτικό της ΤΕΕ, στο ΠΤ Κυκλάδων ψήφισαν 25 μέλη, συνεπώς εκλέγεται 
ένας (1) Αντιπρόσωπος για τη Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων με τον αντίστοιχο αριθμό 
αναπληρωματικών. 
 
Τακτικό μέλος 
ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 



 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

 
Αναπληρωματικό μέλος 
Δεν υπάρχει 
 
Π.Τ. ΛΑΡΙΣΑΣ  

 
Σύμφωνα με το πρακτικό της ΤΕΕ, στο ΠΤ Λάρισας ψήφισαν 51 μέλη, συνεπώς εκλέγεται ένας 
(1) Αντιπρόσωπος για τη Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων με τον αντίστοιχο αριθμό 
αναπληρωματικών. 
 
Τακτικό μέλος 
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ 
 
Αναπληρωματικό μέλος 
ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
 
Π.Τ. ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ & ΣΑΜΟΥ  

 
Σύμφωνα με το πρακτικό της ΤΕΕ, στο ΠΤ Λέσβου, Χίου και Σάμου ψήφισαν 78 μέλη, 
συνεπώς εκλέγεται ένας (1) Αντιπρόσωπος για τη Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων με τον 
αντίστοιχο αριθμό αναπληρωματικών. 
 
Τακτικό μέλος 
ΚΑΡΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ 
 
Αναπληρωματικό μέλος 
ΓΑΛΗΝΟΣ ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 
 
Π.Τ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  

 
Σύμφωνα με το πρακτικό της ΤΕΕ, στο ΠΤ Μαγνησίας ψήφισαν 54 μέλη, συνεπώς εκλέγεται 
ένας (1) Αντιπρόσωπος για τη Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων με τον αντίστοιχο αριθμό 
αναπληρωματικών. 
 
Τακτικό μέλος 
ΣΙΟΥΜΟΥΡΕΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
 
Αναπληρωματικό μέλος 
ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 
 
Π.Τ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ & ΛΑΚΩΝΙΑΣ  

 
Σύμφωνα με το πρακτικό της ΤΕΕ, στο ΠΤ Μεσσηνίας και Λακωνίας ψήφισαν 64 μέλη, 
συνεπώς εκλέγεται ένας (1) Αντιπρόσωπος για τη Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων με τον 
αντίστοιχο αριθμό αναπληρωματικών. 



 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

 
Τακτικό μέλος 
ΒΑΚΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ (ΚΕΛΛΥ) ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
 
Αναπληρωματικό μέλος 
Δεν υπάρχει 
 
Π.Τ. ΠΕΛΛΑΣ  

 
Σύμφωνα με το πρακτικό της ΤΕΕ, στο ΠΤ Πέλλας ψήφισαν 41 μέλη, συνεπώς εκλέγεται ένας 
(1) Αντιπρόσωπος για τη Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων με τον αντίστοιχο αριθμό 
αναπληρωματικών. 
 
Τακτικό μέλος 
ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ 
 
Αναπληρωματικό μέλος 
Δεν υπάρχει 
 
Π.Τ. ΠΙΕΡΙΑΣ  

 
Σύμφωνα με το πρακτικό της ΤΕΕ, στο ΠΤ Πιερίας ψήφισαν 52 μέλη, συνεπώς εκλέγεται ένας 
(1) Αντιπρόσωπος για τη Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων με τον αντίστοιχο αριθμό 
αναπληρωματικών. 
 
Τακτικό μέλος 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
Αναπληρωματικό μέλος 
Δεν υπάρχει 
 
Π.Τ. ΣΕΡΡΩΝ  

 
Σύμφωνα με το πρακτικό της ΤΕΕ, στο ΠΤ Σερρών ψήφισαν 70 μέλη, συνεπώς εκλέγεται ένας 
(1) Αντιπρόσωπος για τη Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων με τον αντίστοιχο αριθμό 
αναπληρωματικών. 
 
Τακτικό μέλος 
ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
 
Αναπληρωματικό μέλος 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ 
 
Π.Τ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ & ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  

 



 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

Σύμφωνα με το πρακτικό της ΤΕΕ, στο ΠΤ Τρικάλων και Καρδίτσας ψήφισαν 55 μέλη, 
συνεπώς εκλέγεται ένας (1) Αντιπρόσωπος για τη Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων με τον 
αντίστοιχο αριθμό αναπληρωματικών. 
 
Τακτικό μέλος 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ 
 
Αναπληρωματικό μέλος 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
 
Π.Τ. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΦΩΚΙΔΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ & ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

 
Σύμφωνα με το πρακτικό της ΤΕΕ, στο ΠΤ Φθιώτιδας, Φωκίδας, Ευρυτανίας και Βοιωτίας 
ψήφισαν 105 μέλη, συνεπώς εκλέγονται δύο (2) Αντιπρόσωποι για τη Γενική Συνέλευση 
Αντιπροσώπων με τον αντίστοιχο αριθμό αναπληρωματικών. 
 
Τακτικό μέλος 

 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

 ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
 
Αναπληρωματικό μέλος 

 ΤΣΙΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

 ΠΡΟΥΤΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
 
Π.Τ. ΧΑΝΙΩΝ & ΡΕΘΥΜΝΟΥ  

 
Σύμφωνα με το πρακτικό της ΤΕΕ, στο ΠΤ Χανίων και Ρεθύμνου ψήφισαν 44 μέλη, συνεπώς 
εκλέγεται ένας (1) Αντιπρόσωπος για τη Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων με τον αντίστοιχο 
αριθμό αναπληρωματικών. 
 
Τακτικό μέλος 
ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
Αναπληρωματικό μέλος 
Δεν υπάρχει 
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23, 24, 25 Νοεμβρίου 2018 

«Νεότερα τεχνολογικά επιτεύγματα στην υπηρεσία της 

θεραπευτικής άσκησης. Τηλεφυσικοθεραπεία.» 

 

Στις μέρες μας η τεχνολογία αναπτύσσεται 

ραγδαία. Αυτή λοιπόν η ανάπτυξη τεχνολογικών 

μέσων και εφαρμογών δεν μπορεί να μείνει 

ανεκμετάλλευτη από τον σύγχρονο 

φυσικοθεραπευτή, ιδιαιτέρως ότι σχετίζεται και 

μπορεί να κάνει αποδοτικότερη την κορωνίδα των 

φυσικοθεραπευτικών πράξεων, την «θεραπευτική 

άσκηση». Αυτή λοιπόν η αξιοποίηση της 

τεχνολογίας μπορεί να δώσει ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά στην θεραπευτική προσέγγιση του 

ασθενούς τα οποία οφείλουμε να συνεκτιμήσουμε 

κατά τον σχεδιασμό του στρατηγικού πλάνου 

ανάπτυξης αναβαθμισμένων υπηρεσιών 

Φυσικοθεραπείας. 

Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον, το 28ο Συνέδριο 

του Π.Σ.Φ. διαθέτει τα ακόλουθα: 

Όραμα να ενισχύσει την ήδη καταξιωμένη θέση του Φυσικοθεραπευτή στην βελτίωση της 

υγείας, ευεξίας και τελικά αναβαθμισμένης ποιότητα ζωής των συνανθρώπων μας. 

Σκοπό την παρότρυνση των Φυσικοθεραπευτών στην χρήση νέων τεχνολογικών εφαρμογών 

προς την κατεύθυνση της πληρέστερης αξιολόγησης και της επίτευξης αποτελεσματικής 

θεραπευτικής παρέμβασης. 

Επιμέρους στόχους όπως: 

o Η δραστηριοποίηση και τεχνολογική αφύπνιση της Φυσικοθεραπευτικής κοινότητας. 
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o Η ενημέρωση για τις τεχνολογικές εξελίξεις 

στον χώρο της θεραπείας και 

αποκατάστασης της υγείας του ασθενούς. 

o Η προώθηση υψηλών προδιαγραφών 

εκπαίδευσης, ερευνητικής δραστηριότητας 

και τελικά κλινικής πρακτικής. 

o Η διεπιστημονική συνεργασία. 

o Η παρουσίαση νέας τεχνολογικής γνώσης 

και εφαρμογής σε τομείς αιχμής της 

Φυσικοθεραπείας. 

o Η χάραξη τεχνολογικά εξελιγμένης 

επιστημονικής στρατηγικής. 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

1. Τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της αποκατάστασης 

o Συστήματα και εφαρμογές στην υπηρεσία του Φυσικοθεραπευτή και κατ’ επέκταση 

του ασθενούς 

o Αξιοποίηση τηλεματικών εφαρμογών στην Φυσικοθεραπεία. ΤηλεΦυσικοθεραπεία 

2. Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία 

3. Καρδιαγγειακή Φυσικοθεραπεία 

4. Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία 

5. Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία 

6. Νευρολογική Φυσικοθεραπεία 

7. Ειδικά θέματα 

o Φυσική δραστηριότητα προσαρμοσμένη στην αναπηρία 

o Φυσικοθεραπεία στον αθλητή 

o Φυσικοθεραπεία στην 3η ηλικία 

o Φυσικοθεραπεία ψυχικά πασχόντων 

o Φυσικοθεραπεία παθήσεων που διαφοροποιούνται από το φύλο 

8. Ειδικές θεραπευτικές προσεγγίσεις 

o Ηλεκροφυσικά μέσα 

o Αξιολόγηση του ασθενούς 

o Διαχείριση του πόνου 

o Η εμβιομηχανική στην υπηρεσία του Φυσικοθεραπευτή 

 

Επίσης, στα πλαίσια του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία για την 

ενίσχυση της τράπεζας αίματος του Συλλόγου. 
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Η φυσικοθεραπεία βοηθάει σημαντικά στις παθήσεις ψυχικής υγείας 
8 Σεπτεμβρίου 2018: Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας 

  

Σημαντική είναι η συμβολή 
της Φυσικοθεραπείας στην 
πρόληψη και αντιμετώπιση 
των συμπτωμάτων των 
ψυχικών διαταραχών. 
Φέτος, στις 8 Σεπτεμβρίου, 
Παγκόσμια Ημέρα 
Φυσικοθεραπείας, το 
μήνυμα της εκστρατείας 
της είναι «Φυσικοθεραπεία 
και Ψυχική Υγεία». Η 
εκστρατεία απευθύνεται στο 
σύνολο του πληθυσμού, 
καθώς τα δεδομένα δείχνουν 
ότι 1 στους 4 ανθρώπους 
θα αντιμετωπίσει κάποιο 
ζήτημα ψυχικής υγείας 
τουλάχιστον μια φορά στη 
διάρκεια της ζωής του και 1 
στους 6 ανθρώπους έχει 
αντιμετωπίσει προσφάτως 
κάποιο σύνηθες ζήτημα 
ψυχικής υγείας. Τα 
προβλήματα της ψυχικής 
υγείας αυξάνουν τις 
πιθανότητες επιδείνωσης της 
σωματικής υγείας και είναι 
από τις βασικές αιτίες 
επιβάρυνσης του κλάδου της 
υγείας σε παγκόσμιο 
επίπεδο. 

Η σωματική δραστηριότητα και η θεραπευτική άσκηση μπορούν να ωφελήσουν την υγεία της 
καρδιάς, την αντοχή των οστών, την λειτουργικότητα των αρθρώσεων, την ψυχική υγεία και τη 
γενικότερη ευεξία, καθώς : 
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 Προστατεύουν από την εμφάνιση της κατάθλιψης. 
 Προλαμβάνουν την εκδήλωση ζητημάτων ψυχικής υγείας. 
 Βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και την αυτοεκτίμηση των ανθρώπων που 

αντιμετωπίζουν ζητήματα ψυχικής υγείας. 
 Έχουν αισθητή αντικαταθλιπτική επίδραση σε ανθρώπους που υποφέρουν από 

κατάθλιψη. 
 Ασθενείς με κατάθλιψη και σχιζοφρένεια είναι λιγότερο πιθανό να σταματήσουν 

την άσκηση όταν παρακολουθούνται από ένα Φυσικοθεραπευτή. 

Ο φυσικοθεραπευτής θα ακούσει τον πάσχοντα για να καταλάβει τι έχει μεγαλύτερη σημασία 
για εκείνον, θα δουλέψει μαζί του για να οργανώσει ένα πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις 
ανάγκες του, θα σιγουρέψει πως οι στόχοι του είναι ρεαλιστικοί και επιτεύξιμοι και θα τον 
βοηθήσει να μείνει ενεργός. 

Η θεραπευτική άσκηση είναι αποδεδειγμένη μέθοδος θεραπείας ανθρώπων με 
κατάθλιψη και οι Φυσικοθεραπευτές εργάζονται με ασθενείς που έχουν κατάθλιψη σε 
συνδυασμό με άλλα μακροχρόνια προβλήματα σωματικής υγείας. Το να παραμένει ο πάσχων 
σωματικά δραστήριος, βοηθά στη βελτίωση της σωματικής και ψυχικής του υγείας. Όσοι 
αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα, καλό είναι να απευθυνθούν και σε Φυσικοθεραπευτή 
για να ανακαλύψουν την θεραπευτική άσκηση ή την δραστηριότητα που θα τους διασκεδάσει 
και θα βελτιώσει την ψυχική και σωματική υγεία. 

Η Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας (ΠΗΦ) έχει καθιερωθεί και εορτάζεται κάθε χρόνο 
στις 8 Σεπτεμβρίου, ημέρα που ιδρύθηκε το 1951 η Παγκόσμια Συνομοσπονδία 
Φυσικοθεραπευτών (World Confederation for Physical Therapy - WCPT), η οποία 
συμπληρώνει φέτος 67 χρόνια ζωής. Η ημέρα αυτή σηματοδοτεί την ενότητα και την 
αλληλεγγύη της Φυσικοθεραπευτικής κοινότητας σε όλο τον κόσμο και έχει ως στόχο την 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των συνανθρώπων μας σχετικά με την καθοριστική 
συμβολή του Φυσικοθεραπευτή στην βελτίωση της υγείας, της κινητικότητας, της 
ανεξαρτησίας τους και της ποιότητας ζωής. 

Από το 2008, η WCPT καθιέρωσε την «Κίνηση για την Υγεία» ως θέμα της Παγκόσμιας 
Ημέρας Φυσικοθεραπείας. Οι Φυσιοθεραπευτές ως ειδικοί στην κίνηση και την άσκηση, με 
βαθειά και εμπεριστατωμένη γνώση των προδιαθεσικών παραγόντων, της παθολογίας και 
των πιθανών επιπτώσεων σε όλα τα ανθρώπινα συστήματα, είναι οι ιδανικοί επαγγελματίες 
για την επιλογή, προώθηση, καθοδήγηση, συνταγογράφηση και διαχείριση της θεραπευτικής 
άσκησης. Άσκηση που προάγει την υγεία, την ευεξία και την καλή φυσική κατάσταση. 

 

«Μείνε Δραστήριος σε Κάθε Ηλικία - Δώσε Ζωή στα Χρόνια Σου» 
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Ομάδα Εργασίας για Εκπαιδευτικά Θέματα του 

Ευρωπαϊκού Τμήματος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας 

Φυσικοθεραπείας (WCPT) 

 

Τις τελευταίες ημέρες (1-4 Φεβρουαρίου) φιλοξενήθηκε στη χώρα μας και συνεδρίασε στα 

γραφεία του Π.Σ.Φ. η Ομάδα Εργασίας για Εκπαιδευτικά Θέματα του Ευρωπαϊκού Τμήματος 

της WCPT (Education Matters WG of ER-WCPT). 

Την Ομάδα Εργασίας αποτελούν οι κάτωθι: 

1. Chairman: Esther-Mary D’Arcy, Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκού Τμήματος της WCPT (ER-

WCPT) 

2. Silke Gruber, Austria 

3. Nikolaos Strimpakos, Greece 

4. Helen French, Ireland 

5. Carmen Suarez, Spain 

6. Charlotte Häger, Sweden 

7. David Gorria Belgium, Γενικός Γραμματέας της ER-WCPT 

Η συνάντηση της ομάδας εργασίας 

στην Αθήνα ήταν η τελευταία 

(προηγήθηκαν οι συναντήσεις στο 

Βουκουρέστι, Αμβούργο και Δουβλίνο) 

πριν το General Meeting της ER-

WCPT που θα γίνει στο Δουβλίνο τον 

Απρίλιο του 2018. 

Οι δραστηριότητες πάνω στις οποίες 

εργάζεται η ομάδα εργασίας για την 

εκπαίδευση έχουν συνοπτικά ως εξής: 

1. Καταγραφή των ελάχιστων 

προσδοκώμενων μαθησιακών 

ικανοτήτων ανά χώρα-μέλος για την 

εκπαίδευση στη φυσικοθεραπεία (1ου 

κύκλου σπουδών) 
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2. Καθορισμός και ορισμός των ελάχιστων προσδοκώμενων μαθησιακών ικανοτήτων 

που απαιτούνται για την εκπαίδευση στη φυσικοθεραπεία (1ου κύκλου σπουδών) 

3. Έλεγχος της χρήσης των ορισμών του ESCO ώστε να ευθυγραμμίζονται με τις 

μαθησιακές ικανότητες των φυσικοθεραπευτών 

4. Παρακολούθηση και υποστήριξη των χωρών-μελών στην δια βίου μάθηση 

5. Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οπτικής για το ρόλο της εξειδίκευσης στην 

φυσικοθεραπεία και παροχή συμβουλών στο πως θα διευκολυνθεί η διαδικασία 

σε επίπεδο χώρας-μέλους 

6. Συζήτηση και προτάσεις πάνω στις καλύτερες μεθόδους για την παρακολούθηση 

των αλλαγών που συμβαίνουν και των τάσεων που υπάρχουν στα προπτυχιακά 

και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε κάθε χώρα-μέλος 

7. Επικαιροποίηση της ιστοσελίδας της ER-WCPT πάνω στις διαδικασίες ελέγχου 

της ποιότητας εκπαίδευσης στη Φ/Θ, δημιουργία λίστας ελέγχου (checklist) για τις 

σχετικές δραστηριότητες των χωρών-μελών και παρότρυνση των χωρών-μελών για 

εμπλοκή στις διαδικασίες ελέγχου της ποιότητας στην εκπαίδευση στη Φ/Θ 

8. Ανασκόπηση και επικαιροποίηση της «πολιτικής» για την εκπαίδευση στη Φ/Θ της 

ER-WCPT 

9. Παρακολούθηση των εξελίξεων πάνω στην τηλεκπαίδευση σχετικά με την 

εκπαίδευση στη Φ/Θ και δημιουργία υλικού πληροφόρησης 

10. Ανασκόπηση και επικαιροποίηση της προαγωγής της έρευνας και καθορισμός 

ερευνητικών προτεραιοτήτων στη Φ/Θ 

11. Επικαιροποίηση όλων των πληροφοριών για την εκπαίδευση στην ιστοσελίδα της 

ER-WCPT 

12. Συνεισφορά στα συνέδρια της ER-WCPT και ιδιαίτερα στο 5ο Ευρωπαϊκό 

Συνέδριο Φυσικοθεραπείας 2020 στο Leuven, Βέλγιο 

13. Συνεχής συνεργασία με την ENPHE 

14. Σύνδεση και συνεργασία με άλλους οργανισμούς που σχετίζονται με την 

εκπαίδευση στην Φ/Θ 

15. Προετοιμασία των αναφορών της Ομάδας Εργασίας για το General Meeting στο 

Δουβλίνο 2018 καθώς και των δραστηριοτήτων για τη περίοδο 2018-2010 

Οι παραπάνω δραστηριότητες έχουν προταθεί και εγκριθεί από το General Meeting της ER-

WCPT το 2016 που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο και καθήκον της κάθε ομάδας εργασίας 

είναι η ολοκλήρωση των προτεραιοτήτων αυτών σε συμφωνία με τις ανάγκες των κρατών-

μελών και τελικό στόχο την εκπλήρωση του στρατηγικού πλάνου και των στόχων της ER-

WCPT. 
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Τα πορίσματα των επιμέρους 

επιτροπών θα τεθούν για έγκριση 

στην γενική Συνέλευση που θα 

πραγματοποιηθεί 24-29 Απριλίου 

στο Δουβλίνο όπου θα συμμετέχει 

και η χώρα μας. 

Το κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο 

απένειμε αναμνηστικές πλακέτες στα 

μέλη της επιτροπής και παρέθεσε 

δείπνο στα μέλη της επταμελούς 

επιτροπής. 

Αποτελεί επιτυχία για την χώρα μας 

η συμμετοχή εκπροσώπου στην 

επιτροπή που έχει προταθεί από τον 

Π.Σ.Φ και θέλουμε και την επόμενη διετία να εκπροσωπείται η Ελλάδα στις επιτροπές. 

Η επιτροπή συνεδρίασε στα γραφεία του Π.Σ.Φ και συναντήθηκε με το Κ.Δ.Σ και το 

Επιστημονικό Συμβούλιο του Π.Σ.Φ όπου σε κοινή συνεδρίαση με την επιτροπή αναλύθηκε η 

Εκπαιδευτική κατάσταση στην Ευρώπη ,οι κατευθύνσεις που προωθούνται στην εκπαίδευση 

και μετεκπαίδευση των Ευρωπαίων φυσικοθεραπευτών κ.α 

Επίσης ήταν ευκαιρία να αναφερθούν τα φλέγοντα θέματα που αφορούν τόσο την εκπαίδευση 

της Φυσικοθεραπείας στη χώρα μας όσο και για θέματα που αφορούν την άσκηση και την 

αυτονομία του επαγγέλματος.  
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Γενική Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Συλλόγων 

Φυσικοθεραπείας. 

Πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο η Γενική Συνέλευση των Συλλόγων της Ευρωπαϊκής 
Περιφέρειας της WCPT ( Παγκόσμια Ομοσπονδία Φυσικοθεραπείας). 

Από την πλευρά του Π.Σ.Φ η χώρα 
εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του 
Π.Σ.Φ Πέτρο Λυμπερίδη και τον 
Υπεύθυνο Δημοσίων σχέσεων Γιώργο 
Κούτρα. 

Συμμετείχε επίσης το μέλος της 
επιτροπής εργασίας της Ευρωπαϊκής 
ομοσπονδίας για την εκπαίδευση, που 
εκπροσωπεί τη χώρα μας, καθηγητής 
Νίκος Στριμπάκος. 

Στην διάσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι 39 
χωρών από την Ευρωπαϊκή Περιφέρεια. 

Παραβρέθηκε η Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Emma Stokes. 
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Κατά την συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε η ψηφοφορία για την ανάδειξη του νέου Προέδρου 
της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας στη θέση της αποχωρήσας Sarah Bazin, στη θέση της 
Προέδρου εκλέχθηκε η Κυρία  Esther-Mary D'Arcy. 

Η χώρα μας κατέθεσε πρόταση για να διοργανώσει την Γενική Συνέλευση των Ευρωπαϊκών 
συλλόγων το 2022 ,καθώς η συνέλευση του 2020 θα πραγματοποιηθεί στην Τσεχία. 

Στα περιθώρια της διάσκεψη η Ελληνική αντιπροσωπεία είχε την ευκαιρία να θέσει φλέγοντα 
ζητήματα που απασχολούν τον Π.Σ.Φ και ζητήθηκε η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής και 
παγκόσμιας ομοσπονδίας: ένταξη των τμημάτων φυσικοθεραπείας στις σχολές επιστημών 
υγείας , στρεβλώσεις  στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής οδηγίας για την κινητικότητα 
Ευρωπαίων εργαζομένων ( οδηγία 36/2005), συνεργασία των Ευρωπαϊκών συλλόγων για 
θέματα ομαδικής ασφάλισης μελών, Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την άρση μέτρων Ελληνικής 
πατέντας (claw back). 

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν πολύ σημαντικά και εγκρίθηκαν οι εισηγήσεις των ομάδων 
εργασίας που επί δυο χρόνια επεξεργάστηκαν τα κείμενα των προτάσεων τους σε 
αλλεπάλληλες συναντήσεις. 

Τα κυριότερα θέματα που συζητήθηκαν: 

1. Θέσπιση των στάνταρ των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των ιδρυμάτων της 
Ευρωπαϊκής περιφέρειας προκειμένου να τηρούνται τα ποιοτικά κριτήρια κατά την 
αποφοίτηση των μελών για να ανταποκριθούν στο ρόλο τους κατά την άσκηση του 
επαγγέλματος του  φυσικοθεραπευτή. Αποφασίστηκε η προώθηση των αποφάσεων 

στους οργανισμούς των 
κρατών προκειμένου να 
προωθηθούν στις αρχές των 
χωρών και στα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα.  Η Ελληνική 
αντιπροσωπεία έθεσε το 
θέμα της ελάχιστης κλινικής 
εκπαίδευσης που πρέπει να 
είναι ενιαία και έθεσε τον 
προβληματισμό της όσον 
αφορά την αποδοχή των 
προτάσεων από τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα που 
ως γνωστόν διέπονται από 

αυτονομία. 
2. Ο ρόλος της Φυσικοθεραπείας εντός της πρωτοβάθμιας 

περίθαλψης, προκειμένου να περιγραφούν  τα πολλαπλά οφέλη για τους 
πληθυσμούς και τα συστήματα υγείας και να καταδειχτεί πώς διαφορετικά μοντέλα 
της φυσιοθεραπείας συμβάλλουν σε αυτά τα οφέλη υγείας για τον ασθενή, αλλά και 
για τα οικονομικά της υγείας. Τα μοντέλα όσον αφορά τις προσφερόμενες υπηρεσίες 
φυσιοθεραπείας ποικίλλουν σε ευρωπαϊκές χώρες, που κυμαίνονται από 
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συνταγογραφούμενες θεραπείες με συνταγή γιατρού μέχρι την άμεση πρόσβαση ή 
αυτοπαραπομπή, όπου οι ασθενείς δέχονται υπηρεσίες φυσιοθεραπείας με 
απευθείας πρόσβαση, χωρίς να χρειάζεται να δει απαραίτητα τον ασθενή ο Γιατρός. 
Η αυτοπαραπομπή εφαρμόζεται σε χώρες όπως η Ολλανδία, Νορβηγία, Σουηδία και 
το Ηνωμένο Βασίλειο, και η αυτοπαραπομπή για Φυσιοθεραπεία σε επίπεδο 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης έχει αξιολογηθεί πλήρως και συνιστάται από το Εθνικό 
Ινστιτούτο Υγείας και φροντίδας αριστείας (NICE) στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

3. Τα στάνταρ για την διασφάλιση της ποιότητας της παροχής της 
φυσικοθεραπείας στους πολίτες. 

4. Μεθοδολογία για τις κλινικές οδηγίες (guide lines) , προκειμένου να τεκμηριωθεί 
η αποτελεσματικότητα για όλα τα μέσα και τις τεχνικές που εφαρμόζονται στην 
φυσικοθεραπεία, με συγκεκριμένη μεθοδολογία. 

5. Προώθηση της έρευνας και ερευνητικές προτεραιότητες   στην φυσικοθεραπεία 
στην Ευρώπη. 

6. Κατατέθηκε ενημερωτική εισήγηση για το e-health. 
7. Παράγοντες που επηρεάζουν την άσκηση του επαγγέλματος στην Ευρώπη. 
8. Βάση δεδομένων με όλες τις δράσεις των συλλόγων, για την εξωστρέφεια του 

επαγγέλματος στην Ευρώπη. 
9. Χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά προγράμματα των ερευνητικών δράσεων και 

προτάσεων. 
10. Νομολογία στην Ευρώπη που επηρεάζει της άσκηση του επαγγέλματος. 
11. Συντονισμός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την Ευρωπαϊκή 

κάρτα. 
12. Ευθυγράμμιση όλων των δράσεων με τις ενέργειες της Παγκόσμιας 

Ομοσπονδίας. 

 

 

 

 



 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

Παγκόσμια διάσκεψη για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα 

Υγείας (Global Conference on Primary Health Care) στην 

Αστανά του Καζακστάν 

 

Πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα του Καζακστάν, Αστανά  στις 25-26 Οκτωβρίου 2018, η 
Παγκόσμια Διάσκεψη για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, που διοργανώθηκε από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), την κυβέρνηση του Καζακστάν και την UNICEF. 
συνδιάσκεψης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ( WHO) για τα 40 χρόνια από την 
διακήρυξη της Άλμα Άτα για την Υγεία. 
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Στην διάσκεψη συμμετείχαν όλα τα κράτη μέλη 
του ΠΟΥ, τα οποία εκπροσωπήθηκαν σε 
επίπεδο αρχηγών κρατών και υπουργών. 

 Επίσης είχαν προσκληθεί μη κυβερνητικές 
οργανώσεις, επιστημονικές ενώσεις, 
ακαδημαϊκοί, καθώς και επαγγελματίες υγείας 
όπως ο Πανελλήνιος Σύλλογος 
Φυσικοθεραπευτών με τον Πρόεδρο του Π.Σ.Φ 
Πέτρο Λυμπερίδη και τον Υπεύθυνο Δημοσίων 
Σχέσεων & Πρόεδρο του Π.Τ Αττικής Λευτέρη 
Μπουρνουσούζη. 

Η αντιπροσωπεία του Π.Σ.Φ υπέγραψε την 
αναθεώρηση της διακήρυξης και απαιτείται η 
προώθηση της, για την εφαρμογή των νέων 
κατευθύνσεων στην πρωτοβάθμια φροντίδα 

υγείας , από όλα τα Κράτη του Κόσμου. 

Η διακήρυξη αναφέρει για την ανάγκη ανάληψης δράσεων για την ισότιμη πρόσβαση , για την 
εξάλειψη των διακρίσεων , την πλήρη κάλυψη των πληθυσμών και την προώθηση του ρόλου 
όλων των επιστημόνων υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ( μαιευτές , νοσηλευτές , 
φυσικοθεραπευτές κλπ). 

Τα κράτη μέλη, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι επαγγελματικές οργανώσεις, τα 
πανεπιστήμια και οι  οργανισμοί υγείας, με τη Διακήρυξη της Αστάνα, δεσμεύτηκαν να 
προωθήσουν την προηγούμενη συμφωνία της Αλμα Άτα,  να ενισχύσουν τα συστήματα 
πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης ως ένα ουσιαστικό βήμα προς την επίτευξη της 
καθολικής υγειονομικής περίθαλψης (UHC). 

Η διακήρυξη της Αστάνα: http://www.who.int/primary-healt...  

Οι εκπρόσωποι του Π.Σ.Φ είχαν την 
ευκαιρία να συναντηθούν με τον Γ.Γ του 
Π.Ο.Υ  Δρ. Tedros Adhanom 
Ghebreyesus , τον Γ.Γ της WCPTJ 
onathon Kruger, καθώς και Έλληνες 
εκπροσώπους τόσο της επίσημης 
αντιπροσωπείας του Υπουργείου Υγείας 
(Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός και 
Αναπληρωτής Γ.Γ Σταμάτης Βαρδαρός) 
,όσο και εκπροσώπους από φορείς και 
Πανεπιστήμια όπως τον καθηγητή 
Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας, του Τμήματος 
Ιατρικής, του Πανεπιστημίου Κρήτης 

http://www.who.int/primary-health/conference-phc/declaration
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Χρήστο Λιονή και τους συμμετέχοντες από την εταιρεία Γενικής Ιατρικής (ΕΛΕΓΕΙΑ) Βαγγέλη 
Φραγκούλη (Β΄Αντιπρόεδρος) και το Ιατρό Εργασίας Σωτήρη Κουπίδη. 

Οι εκπρόσωποι του Π.Σ.Φ μετείχαν στις εργασίες και κατέθεσαν παρεμβάσεις στην 
παράλληλη εκδήλωση για την αποκατάσταση και το στρογγυλό τραπέζι για την ψυχική υγεία 
όπου τονίστηκε ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή 

Επίσης η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τον γνωστό Ολυμπιονίκη Ιωάννη Μελισσανίδη ο 
οποίος συμμετείχε στην διάσκεψη , στον οποίο προτάθηκε να συμμετάσχει στα κοινωνικά 
μηνύματα του Π.Σ.Φ. 

Τέλος με ιδιαίτερη χαρά διαπιστώθηκε η παρουσία Ελλήνων στην διοργάνωση της διάσκεψης 
όπως ο Παύλος Θεοδωράκης ο οποίος σαν μέλος της οργανωτικής επιτροπής ήταν, σύμφωνα 

με τις δημόσιες ομολογίες, 
βασικός συντελεστής για την 
επιτυχή έκβαση της 
διοργάνωσης και των 
εργασιών της διάσκεψης.   

Αυτό που απαιτείται από τα 
Κράτη μέλη του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας (W.H.O) 
είναι να γίνει πράξη το 
σύνθημα ‘’από την 
συμφωνία στη δράση’’. 

Στην διάσκεψη έγινε αναφορά 
για το πόσο σημαντικό  είναι 
η αντιμετώπιση των 

περιστατικών και η επίλυση των προβλημάτων υγείας των Πολιτών στα πλαίσια των παροχών 
την πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, καθώς αυτή η Πολιτική είναι η πλέον συμφέρουσα  για 
τα οικονομικά της Υγείας. 

Άρα ο ρόλος όλων των επιστημόνων υγείας στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 
πρέπει να αναβαθμιστεί και πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στον ρόλο του 
φυσικοθεραπευτή που αποτελεί έναν πολύτιμο κρίκο στην διεπιστημονική ομάδα της 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.   
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Επετειακή Εκδήλωση του Υπουργείου Υγείας για την 

συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυσή του 

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ., Λυμπερίδης Πέτρος και ο Γ.Γ. του Π.Σ.Φ.,  Τριγώνης Βαγγέλης, 
παρευρέθηκαν  στην Επετειακή Εκδήλωση του Υπουργείου Υγείας για την συμπλήρωση 100 
χρόνων από την ίδρυσή του. 

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κος Γιάννης Δραγασάκης. 

Την εκδήλωση συντόνιζε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Πάνος Χαρίτος ,στην οποία έγινε η 
παρουσίαση του Λευκώματος ‘’ ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 1917-2017’’. 

Στην εκδήλωση μίλησε ο Υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Ξανθός. 

Στα περιθώρια της εκδήλωσης τα δυο μέλη του Κ.Δ.Σ είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με 
υπηρεσιακούς του Υπουργείου Υγείας, με τον Υπουργό και τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας 
και τους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου για τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο, 
καθώς υπάρχουν αρκετά ζητήματα σε εκκρεμότητα. 
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Συνάντηση του Κ.Δ.Σ με τους Ακαδημαϊκούς 

εκπροσώπους των τεσσάρων τμημάτων Φυσικοθεραπείας 

Την Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση  του 
Κ.Δ.Σ με τους Ακαδημαϊκούς, 

εκπροσώπους των τεσσάρων 
τμημάτων 

Φυσικοθεραπείας. 

Η συνάντηση 
πραγματοποιήθηκε μετά 
από πρόσκληση του Κ.Δ.Σ 
και αφορούσε τα τρέχοντα 
θέματα που προκύπτουν 
από την υλοποίηση του 
σχεδιασμού του 
Υπουργείου Παιδείας για 
την συγχώνευση των 
ανώτατων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων της χώρας 

Πανεπιστημιακής και 
Τεχνολογικής κατεύθυνσης. 

Εξετάστηκαν οι κίνδυνοι που προκύπτουν από το σχέδιο Νόμου για το νέο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας που δόθηκε σε διαβούλευση και αποφασίστηκε παρέμβαση στο Υπουργείο και 
στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, με συγκεκριμένες προτάσεις. 
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Αποφασίστηκε η συγκρότηση επιτροπής που θα απαρτίζεται από εκπρόσωπο του Π.Σ.Φ, τον 
εκπρόσωπο του Π.Σ.Φ στην Διυπουργική επιτροπή (Υπουργείων Υγείας-Παιδείας) για την 
εκπαίδευση, τον εκπρόσωπο του Π.Σ.Φ στο Working Group της  Er-WCPT για την εκπαίδευση 
και εκπροσώπους από τα τέσσερα τμήματα των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας. 

Αποφασίστηκε να σταλεί στα τέσσερα τμήματα φυσικοθεραπείας, στην ΑΔΙΠ  και στο 
Υπουργείο Παιδείας, το κείμενο των προτάσεων, όπως αποφασίστηκε από την διάσκεψη των 
Ευρωπαϊκών συλλόγων που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Δουβλίνο με συμμετοχή του 
Π.Σ.Φ,  που αφορά τις κατευθύνσεις για την προπτυχιακή εκπαίδευση (ενιαία εκπαίδευση, 
ελάχιστη κλινική εκπαίδευση) των τμημάτων φυσικοθεραπείας, τα προσόντα του 
εκπαιδευτικού προσωπικού και την ιδιότητα των ακαδημαϊκών που θα καταρτίζουν τα 
προγράμματα σπουδών των τμημάτων φυσικοθεραπείας, που απαιτείται να είναι ιδίου 
γνωστικού αντικειμένου. 

Αποφασίστηκε η συνεργασία με το Τμήμα 
Φυσικοθεραπείας του ΠΑ.Δ.Α για την 
πιθανότητα δημιουργίας κλινικών 
εκπαίδευσης των φοιτητών του 
Πανεπιστημίου στα Νοσοκομεία της 
Αττικής, αυτό το θέμα θα αποτελέσει και το 
αντικείμενο της συζήτησης γενικότερα για 
την δημιουργία του θεσμικού πλαισίου για 
την προπτυχιακή εκπαίδευση των 
φοιτητών των τμημάτων φυσικοθεραπείας, 
καθώς σε κάποιες περιοχές υπάρχει 
δυσλειτουργία. 

Αποφασίστηκε ο προγραμματισμός ημερίδας στις αρχές του χρόνου, με συμμετοχή και των 
τεσσάρων τμημάτων φυσικοθεραπείας,  με θέμα: Νέοι ορίζοντες και προκλήσεις στην 
Φυσικοθεραπεία, μετά τον ενιαίο χώρο των επιστημών υγείας της Ανώτατης Εκπαίδευσης.   

Επίσης συζητήθηκε η πρόταση του 
Π.Σ.Φ για την πραγματοποίηση 
έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 
Αντιπροσώπων με θέμα: Εκπαίδευση-
μετεκπαίδευση και επαγγελματικά 
δικαιώματα, με συμμετοχή των 
τεσσάρων τμημάτων φυσικοθεραπείας 
της χώρας που θα αφορά: 

Α) Ενιαία προπτυχιακή εκπαίδευση 
τμημάτων φυσικοθεραπείας και  τα 
στάνταρ που θέτει η ER-
WCPT.  Επαγγελματικά δικαιώματα 
αποφοίτων και κίνδυνοι από την 
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πιθανότητα δυο ταχυτήτων προπτυχιακής εκπαίδευσης. 

Β) Εξομοίωση των πτυχίων μετά την  Πανεπιστημιοποίηση. 

Γ) Επαγγελματικά δικαιώματα και τα ελάχιστα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για την 
ποιοτική άσκηση του επαγγέλματος, όπως τίθενται από την ER-WCPT και εκπλήρωση 
αυτών.   

Δ) συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση: 

1) μοριοδότηση ημερίδων και συνεδρίων Π.Σ.Φ. 
2) ο ρόλος των Ε.Τ στην συνεχή εκπαίδευση. 
3) τα στάνταρ των ιδιωτικών φορέων εκπαίδευσης για την πιστοποίηση αυτών. 

Συνάντηση της Επιτροπής Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 

Κατάρτισης του Π.Σ.Φ. με την διευθύνουσα σύμβουλο του 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 12/12/2018, συνάντηση της Επιτροπής Συνεχιζόμενης 
Επαγγελματικής Κατάρτισης του Π.Σ.Φ. με την Ελένη Γιαννακοπούλου, Διευθύνουσα 
Σύμβουλο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).Η Επιτροπή έχει συσταθεί με απόφαση του Κ.Δ.Σ του 
Π.Σ.Φ. και την απαρτίζουν οι Γιάννης Μαρμαράς, Β΄ Αντιπρόεδρος, Αλέξανδρος Σιδέρης, 
μέλος του Κ.Δ.Σ. και Γεώργιος Γιόφτσος, Καθηγητής Φυσικοθεραπείας ΠΑ.Δ.Α. 

Θέμα της συνάντησης ήταν η διαμόρφωση συνθηκών συνεργασίας του Π.Σ.Φ. με τον 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σε θέματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, τον ρόλο του Π.Σ.Φ. και 
το τοπίο που έχει διαμορφωθεί από την πλειάδα προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης 
(σεμινάρια) και έχουν κατακλύσει το χώρο της φυσικοθεραπείας. 

Η Επιτροπή αρχικά ενημέρωσε την Κα Γιαννακοπούλου για το νομικό πλαίσιο που διέπει τον 
Π.Σ.Φ. στα θέματα της συνεχιζόμενης κατάρτισης (ν. 3599/2007 & ν. 4461/2017), ενώ 
ακολούθως αναπτύχθηκαν οι δυνατότητες που δημιουργούνται με το ν. 4547/2018, όπου στα 
Ν.Π.Δ.Δ. όπως ο Π.Σ.Φ., δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας φορέα μη τυπικής εκπαίδευσης 
(Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1). 

Με τον σχετικό φορέα δίνεται η δυνατότητα συμπλήρωσης, εκσυγχρονισμού ή και 
αναβάθμισης γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν στη τριτοβάθμια 
εκπαίδευση με στόχο την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των μελών του Ν.Π.Δ.Δ. 



 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο και μετά την έκδοση Κ.Υ.Α., η οποία αναμένεται να εκδοθεί 
εντός του 2019, τα Κ.Δ.Β.Μ. θα είναι υποχρεωμένα να παρέχουν μόνο πιστοποιημένα 
προγράμματα από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Η παραπάνω εξέλιξη θα οριοθετήσει το χώρο των 
διαφόρων προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης (σεμινάρια) που αφορούν το κλάδο της 
φυσικοθεραπείας και παρέχονται από τα Κ.Δ.Β.Μ., εφόσον θα υπάρχουν μόνο πιστοποιημένα 
προγράμματα. Πρόθεση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι, στη διαδικασία πιστοποίησης 
προγραμμάτων φυσικοθεραπείας, να μετέχει και ο Π.Σ.Φ. ως αρμόδιος θεσμικός εταίρος. Από 
τη διαδικασία θα εξαιρούνται τα προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης που παρέχουν τα 
Ι.Δ.Β.Ε. των Α.Ε.Ι., τα οποία και θεωρούνται πιστοποιημένα από τα ίδια τα ιδρύματα. 

Οι παραπάνω εξελίξεις αναβαθμίζουν θεσμικά το ρόλο του Π.Σ.Φ. στη Συνεχιζόμενη 
Επαγγελματική Κατάρτιση των μελών του, τόσο σαν φορέας παροχής πιστοποιημένων 
φυσικοθεραπευτικών προγραμμάτων, όσο και ως συμμέτοχος πιστοποίησης των αντίστοιχων 
προγραμμάτων άλλων φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης. Ήδη ο Π.Σ.Φ. έχει προγραμματίσει 
έκτακτη Γ.Σ.Α. τον επόμενο Μάρτιο, με τη συμμετοχή και των ακαδημαϊκών συναδέλφων, ώστε 
να προγραμματιστούν οι επόμενες κινήσεις εντός του 2019, που αναμένεται να είναι κομβικό 
για τα σχετικά θέματα.  

Συνάντηση με τον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιώργο 

Βασιλειάδη που οδηγούν σε απόσυρση των επίμαχων 

προβλέψεων του άρθρου 74. 

Την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 αντιπροσωπεία του Κ.Δ.Σ, συναντήθηκε εκτάκτως (μετά 
από αίτημα του Π.Σ.Φ) με τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γιώργο Βασιλειάδη. 

Από το Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ 
συμμετείχαν οι Λυμπερίδης 
Πέτρος -Πρόεδρος Π.Σ.Φ , 
Κούτρας Γιώργος-Γενικός 
Γραμματέας, Ρουμελιώτης 
Σπύρος Α΄ -Αντιπρόεδρος , 
Μαρμαράς Γιάννης- Β΄ 
Αντιπρόεδρος, Μιλτσακάκης 
Χρήστος -Γενικός Ταμίας, 
Μπουρνουσούζης Λευτέρης- 
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων 
και Πρόεδρος του Π.Τ Αττικής, 
Καραβίδας Ανδρέας- Μέλος του 
Κ.Δ.Σ και ο Νομικός Σύμβουλος 
του Π.Σ.Φ Αλέξης Παραράς. 

Ο λόγος της συνάντησης, το σχέδιο Νόμου που είχε τεθεί σε διαβούλευση από το Υπουργείο 
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Πολιτισμού και Αθλητισμού «Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού – Προπονητές και 
εκπαιδευτές – Ιδιωτικά γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων και 
άλλες διατάξεις». 

Από την πλευρά των μελών της αντιπροσωπείας του Π.Σ.Φ τέθηκαν ενστάσεις για το σύνολο 
του σχεδίου Νόμου που περιείχε ρυθμίσεις σε  άρθρα του αντίθετες με τις θέσεις του Π.Σ.Φ 
και κυρίως στο άρθρο 74 το οποίο προέβλεπε  την παροχή φυσικοθεραπείας στα 
γυμναστήρια. 

Επίσης τέθηκε από την πλευρά του Π.Σ.Φ το ζήτημα του ψηφίσματος του ΤΕΦΑΑ Σερρών , για 
το οποίο τοποθετήθηκε θετικά ο Υφυπουργός με δηλώσεις του στην Βουλή. 

Κατά την συνάντηση ο Κος Βασιλειάδης δικαιολόγησε τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του 
άρθρου 74, ως προσπάθεια 
του Υπουργείου να περιορίσει 
την αντιποίηση του 
επαγγέλματος όταν υφίσταται 
σε χώρους όπως τα 
Γυμναστήρια 

Ο Π.Σ.Φ υποστήριξε το σαφές 
Νομικό πλαίσιο που διέπει το 
επάγγελμα και ην άσκησή του, 
παρουσίασε στον Υφυπουργό 
το πόρισμα της επιτροπής που 
είχε συσταθεί παλαιότερα από 
το Υπουργείο Υγείας και 
αφορούσε τις συστεγάσεις των 
φορέων Π.Φ.Υ, την Νομοθεσία 
που ακολούθησε της (Ν. 
4272/2014) ,την Υπ. Απόφαση που ακολούθησε (ΦΕΚ Β΄ 2378/2014), την απόφαση του ΚΕΣΥ 
περί μη παροχής φυσικοθεραπείας αποσπασματικά  και ζήτησε την απόσυρση της 
παραγράφου του άρθρου 74 που προέβλεπε την παροχή φυσικοθεραπείας σε Γυμναστήρια. 

Ο Κος Βασιλειάδης δέχτηκε να μην συμπεριληφθεί στο άρθρο 74 η επίμαχη 
παράγραφος, αναγνωρίζοντας τις αιτιάσεις του Π.Σ.Φ και την άποψη ότι οι υπηρεσίες 
φυσικοθεραπείας δύναται να παρέχονται μόνο σε οργανωμένους χώρους Υγείας και όχι 
αποσπασματικά. 

Με δική του πρωτοβουλία ζήτησε τις προτάσεις του Π.Σ.Φ κα την συνεργασία του Π.Σ.Φ με το 
Υπουργείο, για τον περιορισμό των φαινομένων αντιποίησης, πρόταση με την οποία 
συμφωνεί ο Π.Σ.Φ και θα συνεργαστεί με το Υπουργείο. 

Ο Π.Σ Φ ζήτησε να προβλεφθεί διάταξη στο σχέδιο Νόμου που να προβλέπει την παρουσία 
φυσικοθεραπευτή εγγεγραμμένου στον Π.Σ.Φ, όταν τα αθλητικά σωματεία απασχολούν 
φυσικοθεραπευτή που παραβρίσκεται κατά τους αγώνες στα γήπεδα. 
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Για το ψήφισμα του ΤΕΦΑΑ Σερρών,  που φάνηκε να συμμερίζεται ο Υφυπουργός Αθλητισμού 
στη Βουλή , ο Π.Σ.Φ εξέφρασε την κάθετη αντίθεσή του στην προσπάθεια υφαρπαγής 
οποιονδήποτε επαγγελματικών δικαιωμάτων Υγείας από τους αποφοίτους των Τμήματα 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, που σημειωτέο αποφοιτούν από τμήματα  που 
δεν αποτελούν σχολές επιστημών υγείας. 

Ο  Π.Σ.Φ επίσης υποστήριξε ότι με το ισχύον Νομικό πλαίσιο οι μεταπτυχιακοί τίτλοι δεν 
μπορούν να οδηγήσουν σε διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα από αυτό που παρέχει ο 
βασικός τίτλος σπουδών, γεγονός που επιβεβαιώθηκε από την Νομική σύμβουλο του Κου 
Βασιλειάδη. 

Ο  Υφυπουργός εξήγησε ότι οι δηλώσεις του στη Βουλή αφορούσαν το σκέλος του 
ψηφίσματος για τους εκπαιδευτές και μόνο και δεν συμμερίζεται τις υπόλοιπες προτάσεις. 

Ο Κος Βασιλειάδης σε πνεύμα συνεργασίας και καλής διάθεσης ,αναγνώρισε τα δίκαια των 
αιτημάτων και των θέσεων του Π.Σ.Φ. και: 

1) Αποσύρει την επίμαχη παράγραφο του άρθρου 74  http://gga.gov.gr/grafeio-
tupou/deltia-tu... 

2) Κάλεσε τον Π.Σ.Φ σε συνεργασία για τον περιορισμό της αντιποίησης του 
επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή, όταν υφίσταται σε χώρους όπως τα 
Γυμναστήρια. 

3) Διευκρίνισε  ότι η τοποθέτησή του στην Βουλή για το θετικό του ψηφίσματος του 
ΤΕΦΑΑ Σερρών αφορούσε μόνο το σκέλος των εκπαιδευτών. 

Έτσι το Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ  στην συνεδρίαση του Σαββάτου 8/12 που πραγματοποιήθηκε στο 
Βόλο αποφάσισε, ότι προς το παρόν θα πρέπει να ενημερωθούν τα μέλη του από τις 
διοικήσεις των Π.Τ  για τις εξελίξεις, έχοντας όμως μια στάση αναμονής , μέχρι να 
υλοποιηθούν στην πράξη οι δεσμεύσεις του Υφυπουργού. 

Συνάντηση αντιπροσωπείας του Π.Σ.Φ με την Υφυπουργό 

Παιδείας, κα Μερόπη Τζούφη και τον Γ.Γ του Υπουργείου 

Παιδείας, κ. Γιώργο Αγγελόπουλο 

Την Τρίτη 17/4/2018 πραγματοποιήθηκε η συνάντηση αντιπροσωπείας του Π.Σ.Φ με την 
Υφυπουργό Παιδείας, Κα Μερόπη Τζούφη και τον Γ.Γ του Υπουργείου Παιδείας, κ. Γιώργο 
Αγγελόπουλο (http://meropitzoufi.gr/πανελλ-σύλλογος-φυσικοθεραπευτών). 

Συμμετείχαν οι : Λυμπερίδης Πέτρος, Πρόεδρος ΠΣΦ , Ρουμελιώτης Σπύρος Α' Αντιπρόεδρος, 
Μαρμαράς Γιάννης Β' Αντιπρόεδρος, Μπουρνουσούζης Λευτέρης, Γενικός Ταμίας και 
Πρόεδρος Π.Τ Αττικής, Κούτρας Γιώργος, Υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων και εκπρόσωπος 

http://gga.gov.gr/grafeio-tupou/deltia-tupou/2599-2018-12-07-15-24-39?fbclid=IwAR0Y5i83C3aixeHmMPnQayBU6clNKyXsAKKeSWypAcRzkXTWgfHuLfv2uRc
http://gga.gov.gr/grafeio-tupou/deltia-tupou/2599-2018-12-07-15-24-39?fbclid=IwAR0Y5i83C3aixeHmMPnQayBU6clNKyXsAKKeSWypAcRzkXTWgfHuLfv2uRc
http://meropitzoufi.gr/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB-%CF%83%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%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
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του ΠΣΦ στο ΣΑΕΠ και ο Σταθόπουλος Σταύρος, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Π.Τ 
Αττικής και εκπρόσωπος του ΠΣΦ στο ΣΑΕΠ. 

Στην Υφυπουργό τέθηκαν όλα τα κυρίαρχα θέματα Παιδείας που απασχολούν τον ΠΣΦ: 

(1) Το ΜΕΙΖΟΝ ζήτημα της υποφαινόμενης αλλοίωσης της ακαδημαϊκής οντότητας των 
σχολών φυσικοθεραπείας και των κινδύνων που απορρέουν από τον σχεδιασμό αυτό, ο 
ΠΣΦ διατύπωσε το αίτημά του τα Τμήματα Φυσικοθεραπείας να υπάγονται στις Σχολές 
Επιστημών Υγείας. 

Η Υφυπουργός υπογράμμισε ότι, ο 
μέχρι τώρα προσανατολισμός του 
Υπουργείου Παιδείας είναι τα 
Τμήματα που αφορούν την 
θεραπεία να εντάσσονται στις 
Σχολές Επιστημών Υγείας. 
Ενδεικτικά αναφέρθηκε στις 
αποφάσεις για το νεοϊδρυθέν 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, και 
στην κατεύθυνση που παίρνει η 
συνέργεια του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων και του ΤΕΙ Ηπείρου, 
όπου στις Επιστήμες Υγείας έχει 

ενταχθεί και η νοσηλευτική και η 
λογοθεραπεία. 

(2) Τέθηκαν τα εκκρεμή ζητήματα που προκύπτουν από την Πανεπιστημιοποίηση σχετικά με 
τα παλαιά πτυχία και την ανησυχία του ΠΣΦ για δυο ταχυτήτων πτυχιούχους  , η 
Υφυπουργός ανέφερε ότι οι παρατηρήσεις τους θα ληφθούν υπόψιν των αρμόδιων 
επιτροπών που έχουν συσταθεί για αυτόν τον σκοπό από το Υπουργείο Παιδείας. 

(3) Τέθηκαν τα ζητήματα των 
αναγνωρίσεων αποφοίτων 
κέντρων μεταλυκειακής 
εκπαίδευσης και της 
στρέβλωσης της κοινωνικής 
οδηγίας για την αναγνώριση 
επαγγελματικών προσόντων. 

Η Υφυπουργός ανέφερε ότι οι 
παρατηρήσεις τους θα ληφθούν 
υπόψιν των αρμόδιων επιτροπών 
που έχουν συσταθεί για αυτόν τον 
σκοπό από το Υπουργείο Παιδείας 

(4) Κατατέθηκαν οι θέσεις του 
ΠΣΦ για το νομοσχέδιο για την 
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ειδική  αγωγή στη εκπαίδευση (νομοσχέδιο για τις Νέες Δομές Υποστήριξης του 
Εκπαιδευτικού Έργου και πιο συγκεκριμένα στην στελέχωση των ΚΕΣΥ), ζητώντας την 
αύξηση των οργανικών θέσεων για τους φυσικοθεραπευτές. Η Υφυπουργός απάντησε ότι 
θα διερευνήσει τη δυνατότητα, συνδυαστικά με τις ανάγκες των λοιπών ειδικοτήτων. 

(5) Κατατέθηκαν οι ενστάσεις του ΠΣΦ που αφορούν μειωμένες προσλήψεις 
φυσικοθεραπευτών στα ειδικά σχολεία 

(6) Τέθηκαν τα θέματα αναγνωρίσεων προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών του Δημοσίου. 

Η συνάντηση ήταν χρήσιμη και παραγωγικής για τα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν τον 
κλάδο. Στον Γ.Γ του Υπουργείου, κ. Γιώργο Αγγελόπουλο τέθηκαν τα θέματα που προκύπτουν 
από τις επερχόμενες ενοποιήσεις των ιδρυμάτων, προβάλλοντας το αίτημα της ένταξης των 
τμημάτων φυσικοθεραπείας στις σχολές επιστημών υγείας. Ο  κ. Αγγελόπουλος αναφέρθηκε 
στην καλή ως τώρα συνεργασία του Π.Σ.Φ με το Υπουργείο για το Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Αττικής και για τον διάλογο που προηγήθηκε. 

Συνάντηση με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, 

Καθηγητή Θάνο Δημόπουλο και τον Τομεάρχη Παιδείας 

της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Καθηγητή Λεωνίδα 

Γρηγοράκο 

Την Τετάρτη 4/4/2018 αντιπροσωπεία του Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ είχε σειρά συναντήσεων με τον 
τομεάρχη παιδείας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Καθηγητή Λεωνίδα Γρηγοράκο και τον 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητή  Δημόπουλο. 

Στην συνάντηση με τον κ. Γρηγοράκο συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ, κ. Πέτρος 
Λυμπερίδης , ο Β’ Αντιπρόεδρος, κ. Γιάννης Μαρμαράς και ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων 
του Π.Τ. Αττικής, κ. Σταύρος Σταθόπουλος . 

Το θέμα των δύο 
συναντήσεων ήταν ο 
κίνδυνος αλλοίωσης της 
Ακαδημαϊκής ταυτότητας 
των τμημάτων 
φυσικοθεραπείας από την 
πρόθεση ίδρυσης τμήματος 
φυσικοθεραπείας από το 
ΤΕΦΑΑ Αθήνας και την 
σοβαρή πιθανότητα 
συγχώνευσης του τμήματος 
φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ 
Στερεάς Ελλάδος με το 
ΤΕΦΑΑ Θεσσαλίας. 
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Ο Τομεάρχης Παιδείας του ΔΗΣΥ συμμερίστηκε πλήρως τις θέσεις του Π.Σ.Φ και έδειξε την 
έκπληξή του για τις διαφαινόμενες προθέσεις του Πανεπιστημίου και του Υπουργείου Παιδείας 

Στη συνάντηση με τον Πρύτανη ήταν παρόν και ο Γ.Γ του Π.Σ.Φ, κ. Βαγγέλης Τριγώνης, καθώς 
και ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου και εκπρόσωπος του Π.Σ.Φ στην διυπουργική 
επιτροπή των Υπουργείων Παιδείας -Υγείας για την εκπαίδευση, Καθηγητής Γιώργος 
Γιόφτσος. 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 
Αθηνών έδειξε να 
αντιλαμβάνεται την 
τεκμηριωμένη αντίθεση του ΠΣΦ 
στην πρόθεση του ΤΕΦΑΑ, 
παρόλο που είχε διάθεση να 
υπερασπιστεί την απόφαση του 
ΣΕΦΑΑ και της Συγκλήτου, 
θεωρούμε ότι κατανόησε το 
μέγεθος της αναστάτωσης που 
θα επιφέρει τόσο στον 
Ακαδημαϊκό χαρακτήρα και την 
οντότητα του τμήματος όσο και 
στο επάγγελμα και στα 
επαγγελματικά δικαιώματα 
γενικότερα. 

Σε κάθε περίπτωση ο Π.Σ.Φ θα συνεχίσει την σειρά επαφών  με την πολιτική ηγεσία και τα 
κόμματα προκειμένου να ενημερώσει για τις θέσεις του και για την ανησυχία του. 

Καλούμε για άλλη μια φορά τα μέλη και τους φοιτητές σε αγωνιστική ετοιμότητα. 

Αίτημα συνάντησης με τον Αξιότιμο Πρωθυπουργό για την 

αποκατάσταση των αδικιών που υπέστησαν στα χρόνια 

των μνημονίων οι φυσικοθεραπευτές της χώρας 

Στο διάγγελμα που απευθύνατε στον Ελληνικό λαό από την Ιθάκη, με την ευκαιρία της εξόδου 
της χώρας μας από τα μνημόνια αναφέρατε: «Τα μνημόνια της λιτότητας και της ύφεσης 
επιτέλους τελείωσαν. Αφήσαμε πίσω μας τις συμπληγάδες. Η Ιθάκη είναι μόνο η αρχή». 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να απευθυνθούμε σε εσάς για την αποκατάσταση των 
στρεβλώσεων και των αδικιών που έλαβαν χώρα στο χώρο της Υγείας λόγω της επιβολής των 
αναγκαστικών μέτρων, στα χρόνια την μνημονίων από το 2010 και έπληξαν ιδιαίτερα τον 
κλάδο των φυσικοθεραπευτών γι αυτό και ζητάμε να ορίσετε μια συνάντηση μαζί μας για 
τη συζήτηση των πλέον σημαντικών προβλημάτων. 
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Συγκεκριμένα: 

1)      Το μέτρο των κλειστών προϋπολογισμών στις δαπάνες υγείας, έπληξε τον κλάδο 
των 2.500 ελευθεροεπαγγελματιών φυσικοθεραπευτών, καθώς η επιβολή 
αναγκαστικών επιστροφών (rebate & claw back) όσον αφορά τις αμοιβές, για τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, είχε σαν αποτέλεσμα, 
όλα αυτά τα χρόνια, την ΔΩΡΕΑΝ παροχή υπηρεσιών υγείας εκ μέρους των 
φυσικοθεραπευτών για τουλάχιστον 4 μήνες το χρόνο. 

Οι φυσικοθεραπευτές στήριξαν το Δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα επωμιζόμενοι την λεγόμενη 
«υπέρβαση» στην πλάτη τους και σε βάρος των προϋπολογισμών των οικογενειών τους. 

Είναι βαρύ και άδικο από το 2013 και μέχρι σήμερα να εργάζεται ο συμβεβλημένος με τον 
ΕΟΠΥΥ  φυσικοθεραπευτής και να μην γνωρίζει με ποιά τιμή μονάδας θα αποζημιωθεί και 
ποιό θα είναι πραγματικά το εισόδημά του, καθώς όλα θα εξαρτηθούν από  το εάν και πόσο 
πάνω από το επιτρεπτό όριο θα αρρωστήσουν οι συμπολίτες μας, όλο το χρόνο. 

Αξίζει να αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι οι φυσικοθεραπευτές δεν συνταγογραφούν αλλά 
υποχρεούνται να εκτελούν τα παραπεμπτικά που εκδίδονται από τον ΕΟΠΥΥ και επίσης ότι οι 
φυσικοθεραπευτές δεν εμπορεύονται κάποιο προϊόν αλλά παρέχουν προσωπικά 
υπηρεσίες υγείας. 

Τέλος θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με τον νέο Ενιαίο Κανονισμό Παροχών του 
ΕΟΠΥΥ που θα ισχύσει από 01/10/2018, διευρύνονται οι κατηγορίες των παθήσεων που θα 
υποβάλλονται σε φυσικοθεραπεία. 

Οι φυσικοθεραπευτές από το 2013 εργάστηκαν ΔΩΡΕΑΝ για 5.333.333 συνεδρίες 
φυσικοθεραπείας  και πρόσφεραν υπηρεσίες υγείας αξίας 80.000.000 Ευρώ ΔΩΡΕΑΝ. 

Το αίτημα που διατυπώνουμε είναι απλό και είναι η παροχή φυσικοθεραπείας στον Ελληνικό 
λαό σύμφωνα με τις ανάγκες των ασφαλισμένων που ανέρχονται στα 94.000.000 Ευρώ. 

2)      Οι φυσικοθεραπευτές που εργάζονται στα Δημόσια Ιδρύματα της χώρας 
βρέθηκαν στην δυσάρεστη θέση το 2012, να μην περιλαμβάνονται στους 
δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, παρόλο που 
ήταν δικαιούχοι του Νοσοκομειακού επιδόματος που καταβάλλονταν μέχρι εκείνη 
τη χρονική περίοδο. 

Όλοι οι διατελέσαντες μέχρι σήμερα Υπουργοί Υγείας αναγνώρισαν το δίκαιο του αιτήματός 
μας και ήταν θετικοί στην άρση της αδικίας σε βάρος των εργαζομένων στα Νοσοκομεία 
Φυσιοθεραπευτών και σύμφωνοι στην ανάγκη της απόδοσης της ισονομίας, για ίδια αμοιβή 
σε όμοιο έργο, κάτι που ορίζεται  ρητά από το Σύνταγμα. 
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Θεωρούμε αυτονόητη την αποκατάσταση της συγκεκριμένης αδικίας και την ένταξη των 
εργαζόμενων φυσικοθεραπευτών των Δημόσιων Ιδρυμάτων, στην Α΄ κατηγορία των 
δικαιούχων του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.  

Για αυτούς τους σημαντικούς, για όλους τους Φυσικοθεραπευτές, λόγους  αιτούμεθα 
συνάντηση με Εσάς Προσωπικά για να δώσετε λύσεις στα προβλήματα του κλάδου μας 
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Συλλογική σύμβαση ΕΟΠΥΥ-ΠΣΦ 

Την Τρίτη 17 Ιουλίου 2018, στα γραφεία του ΕΟΠΥΥ, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ 
της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ και της διοίκησης του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών 
με σκοπό την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης των φυσικοθεραπευτών. 

Στη συνάντηση συμμετείχε  αντιπροσωπεία του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Σ.Φ., 
αποτελούμενη από τον Πρόεδρο, κ. Πέτρο Λυμπερίδη, τον Α’ Αντιπρόεδρο, κ. Σπυρίδωνα 

Ρουμελιώτη, τον Γεν. Ταμία, κ. 
Χρήστο Μιλτσακάκη, τον 
υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων 
και Πρόεδρο του Π.Τ Αττικής κ. 
Λευτέρη Μπουρνουσούζη, τον 
Οργανωτικό Γραμματέα, κ. 
Επαμεινώνδα Χαρωνίτη, και 
τον π. Γεν. Γραμματέα και 
αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ 
του ΕΟΠΥΥ, κ. Ευάγγελο 
Τριγώνη. 

Από την πλευρά του ΕΟΠΥΥ 
συμμετείχε ο Πρόεδρος, κ. 
Σωτήριος Μπερσίμης, ο 
Αντιπρόεδρος, κ. Παναγιώτης 

Γεωργακόπουλος, ο Γενικός 
Διευθυντής Οικονομικών Υποθέσεων, κ. Κωνσταντίνος Μπαρούς και ο υπεύθυνος του 
Τμήματος Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων, κ. Νίκος Κικίλιας. Επίσης, παρευρέθηκαν ο νομικός 
σύμβουλος του Π.Σ.Φ. κ. Παραράς και η προϊσταμένη της νομικής υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ, 
κα.  Δήμητρα Λίγγρη 

Κατά την συνάντηση υπογράφτηκε το κείμενο της συλλογικής σύμβασης μεταξύ του ΕΟΠΥΥ 
και του Π.Σ.Φ., η ισχύς της οποίας είναι αορίστου χρόνου κατά τις προβλέψεις του άρθρου 
108, παρ. 3β του Ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α’/28.3.2017). 

Στο μεταβατικό στάδιο των δύο(2) μηνών από την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης, θα 
πρέπει να ολοκληρωθεί η θετική δήλωση προσχώρησης των παρόχων  φυσικοθεραπευτικών 
υπηρεσιών (φυσικών και νομικών προσώπων). 
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Ο Π.Σ.Φ. αναλαμβάνει 
αποκλειστικά την ευθύνη της 
έγκρισης των υποβολών 
δηλώσεων θετικής προσχώρησης 
στην παρούσα σύμβαση, καθώς 
και των έλεγχο 
των  δικαιολογητικών που θα 
κατατεθούν από τους 
ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 
38/Α’/28.3.2017). 

Σημειώνεται επίσης, ότι σύμφωνα 
με το Ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 
38/Α’/28.3.2017), από την υπογραφή 
και την έναρξη ισχύος της σύμβασης παύουν να ισχύουν οι προγενέστερες ατομικές 
συμβάσεις που έχουν υπογραφεί μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και των φυσικοθεραπευτών είτε  ως 
φυσικών είτε ως νομικών προσώπων. 

Ο ΕΟΠΥΥ έχει δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν ηλεκτρονικά 
και αφορούν την συλλογική σύμβαση (άδειες άσκησης, άδειες λειτουργίας εργαστηρίων, 
καταστατικά εταιρειών), προκειμένου να ελέγχει, όταν προκύπτει ανάγκη. 

Ο Π.Σ.Φ. εξετάζει όλες τις αιτήσεις προσχώρησης που έχουν υποβληθεί και ενημερώνει τους 
αιτούντες για την πιθανή έλλειψη στα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έχει ζητήσει και την 
άποψη του ΕΟΠΥΥ στα ζητήματα των απαγορεύσεων των άρθρων της συλλογικής σύμβασης 
( γενικοί όροι 11 και 12). 

(11. Κάθε πάροχος δύναται να προσχωρεί στην παρούσα σύμβαση για μία (1) 
επαγγελματική έδρα ανά Α.Φ.Μ. 

12. Ο επιστημονικά υπεύθυνος του εργαστηρίου φυσικοθεραπείας δύναται να 
υποβάλλει στον ΠΣΦ μόνο μια θετική δήλωση προσχώρησης ανά δομή, όταν 
πρόκειται για φυσικό πρόσωπο. Στην περίπτωση επιστημονικά υπεύθυνου 
φυσικοθεραπευτή νομικού προσώπου, ο ίδιος (επιστημονικός υπεύθυνος) δεν 
δύναται να υποβάλλει άλλη θετική δήλωση προσχώρησης στον ΠΣΦ.). 

Ο  Π.Σ.Φ. έχει απευθυνθεί στο αρμόδιο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προκειμένου 
να λάβει σαφή απάντηση για την δυνατότητα προσχώρησης στην συλλογική σύμβαση των 
μόνιμων υπαλλήλων του Δημοσίου. Μέχρι οριστικής απάντησης οι Υπάλληλοι του  Δημοσίου 
που ήταν συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ,  θα εγκριθούν για να παρέχουν υπηρεσίες σε 
ασφαλισμένους, εφόσον φέρουν την ειδική άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου από την 
υπηρεσία τους. Σε περίπτωση που κάποια  μέλη καταθέσουν  ανακριβή υπεύθυνη δήλωση 
ότι δεν κατέχουν μόνιμη θέση στο δημόσιο  ή ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει ο 
Νόμος (ειδική άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου), τότε πολύ πιθανόν να αντιμετωπίσουν 
σοβαρά ζητήματα με την εργασία τους και με τις αμοιβές που θα έχουν εισπράξει. 
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Ο Π.Σ.Φ. έχει ζητήσει κατά προτεραιότητα να προωθηθούν προς διεκπεραίωση οι αιτήσεις 
αυτών που δεν είχαν σύμβαση με το ΕΟΠΥΥ με την διερεύνηση της πιθανότητας άμεσης 
ενεργοποίησης των συμβάσεών τους και έχει αποστείλει την σχετική λίστα στο αρμόδιο τμήμα 
συμβάσεων. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ: 

"Με την 1173 απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο ΕΟΠΥΥ, κατά την 494 συνεδρίαση που 
πραγματοποιήθηκε στις 12/09/2018, αποφάσισε την καταγγελία των υφιστάμενων ατομικών 
συμβάσεων με φυσικοθεραπευτές (φυσικά και νομικά πρόσωπα) από 17.10.2018. Από την 
ανωτέρω ημερομηνία πρόκειται να τεθεί σε ισχύ η Συλλογική σύμβαση για την παροχή 
φυσιοθεραπευτικών υπηρεσιών με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών, τα μέλη του 
οποίου εφόσον θα έχουν υποβάλλει τη σχετική αίτηση θετικής προσχώρησης, θα τεθούν 
αυτόματα στο δίκτυο των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ παρόχων’". 

Σημειώνοντας στο σημείο αυτό ότι με την υποβολή της θετικής δήλωσης προσχώρησης δεν 
τέθηκε κανείς αυτόματα στην σύμβαση, πριν ελεγχθούν τα δικαιολογητικά από τον Π.Σ.Φ 
(Ν.4461/2017). 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ σχετικά με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Εργαστηρίου 
Φυσικοθεραπείας. 

Ο Π.Σ.Φ έχει απευθύνει ερώτημα στον ΕΟΠΥΥ σχετικά με την ευθύνη του Επιστημονικά 
Υπεύθυνου του Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας που προκύπτει από την ισχύουσα Νομοθεσία 
και την μέχρι τώρα πρακτική και αφορά στη ενδεχόμενη ευθύνη (και Ποινική) του 
επιστημονικά υπευθύνου σε περιπτώσεις πρόκλησης σωματικής βλάβης σε ασθενή ή σε 
περιπτώσεις διαπίστωσης παραβατικότητας . 

Η απάντηση του ΕΟΠΥΥ είναι σαφέστατη και αναφέρει ότι ‘’ ο επιστημονικά υπεύθυνος 
αναλαμβάνει την ευθύνη που του αναλογεί’’. 

Τέλος θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι ο επιστημονικά υπεύθυνος οφείλει να παραβρίσκεται 
στο εργαστήριο φυσικοθεραπείας καθ΄ όλη την διάρκεια της λειτουργίας του και επίσης ότι οι 
πράξεις αρμοδιότητας Φυσικοθεραπευτή εκτελούνται μόνον από πτυχιούχους 
Φυσικοθεραπευτές, στα Εργαστήρια φυσικοθεραπείας, ή στην οικία του ασφαλισμένου. 

Τα παραπεμπτικά για τη διενέργεια φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών είναι αυστηρώς 
προσωπικά και απαγορεύεται η χρησιμοποίησή τους για λογαριασμό τρίτων 
προσώπων και αποτελεί λόγο οριστικής καταγγελίας της προσχώρησης του παρόχου στη 
σύμβαση και επιβολής προστίμου (άρθρο 97 του Νόμου 4172/2013). 
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Προϋπολογισμός της δαπάνης για φυσικοθεραπεία & 

ποσοστό επιστροφής δεδουλευμένων (claw back) για τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες φυσικοθεραπείας σε 

ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. 

Ανακοινώθηκε στους συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές του ΕΟΠΥΥ το υποχρεωτικό 
ποσοστό επιστροφής  δεδουλευμένων (claw back)  για τις υπηρεσίες που προσέφεραν το α΄ 
εξάμηνο του 2017. 

Συγκεκριμένα η επιστροφή ή διαφορετικά η μη καταβολή δεδουλευμένων (claw back) ανήλθε 
σε 21,44%  και συνυπολογίζοντας και το rebate που καταλογίζεται για κάθε μηνιαία δαπάνη 
σαν έκπτωση, σήμανε σε απλά Ελληνικά ότι οι 2 μήνες στους 6 μήνες αποτελούν δωρεάν 
προσφορά υπηρεσιών για το κοινωνικό σύνολο. 

Παρόλες τις διορθωτικές κινήσεις της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ και την μικρή ενίσχυση του 
προϋπολογισμού της φυσικοθεραπείας το πρόβλημα παραμένει και αποδεικνύεται στην 
πράξη ότι δεν επαρκούν τα κονδύλια για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες για 
φυσικοθεραπεία στους ασφαλισμένους. 

Η Ελλάδα έχει προσδιορίσει την συγκεκριμένη κλειστή δαπάνη στα 70.000.000 ευρώ όταν στο 
Βέλγιο είναι δεκαπλάσια η συγκεκριμένη δαπάνη και ανέρχεται στα 740.000.000 ευρώ. 

Από την άλλη η αδιανόητη επιβολή claw back σε προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών είναι 
πέρα από κάθε λογική και επιβλήθηκε το 2013 υπό  το καθεστώς της "τρομοκρατίας" για την 
αποφυγή της χρεωκοπίας της χώρας. 

Αυτό το διάστημα διερευνώνται στις εξεταστικές της Βουλής διάφορα θέματα που αφορούν τα 
οικονομικά της Υγείας της χώρας. 

Τα 15 εκατομμύρια της υποτιθέμενης ετήσιας "υπέρβασης" στον προϋπολογισμό της 
φυσικοθεραπείας, φαντάζουν μηδαμινά αν συγκριθούν με τον χορό των δισεκατομμυρίων σε 
άλλες δαπάνες Υγείας που οδήγησαν στην επιβολή άδικων και "καταναγκαστικών" μέτρων με 
την μορφή Νομοθετημάτων που ψηφίστηκαν και εφαρμόστηκαν επί  δικαίων και αδίκων. 

Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών θεωρεί ότι οποιαδήποτε έκπτωση και μη καταβολή 
δεδουλευμένων υπηρεσιών φυσικοθεραπείας είναι έξω από κάθε λογική και αποτελεί 
κατάφορη παραβίαση του Ευρωπαϊκού δικαίου. 

Είναι γνωστή σε όλον τον κόσμο η συμβολή της φυσικοθεραπείας στη μείωση του κόστους 
για τα συστήματα Υγείας των χωρών που έχουν επενδύσει σε αυτήν, είναι επίσης γνωστό ότι 
επενδύοντας στην προαγωγή της κινητικής υγείας του ασθενούς μειώνονται οι δαπάνες 
Υγείας. 
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Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών διεκδικεί κονδύλια για την φυσικοθεραπεία 
σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των Πολιτών. 

 

Επίδομα ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας 

Πραγματοποιήθηκε εν μέρει, η πρώτη χρονικά φάση των δικαστικών διεκδικήσεων για το 
επίδομα Ανθυγιεινής και Επικίνδυνης Εργασίας από φυσικοθεραπευτές/τριες νοσοκομείων 
της Αττικής. Πρόκειται για τη διεκδίκηση της περιόδου Μάιος 2012 – Απρίλιος 2014 και αφορά 
τα νοσοκομεία: Θριάσιο, Γεννηματά, Σωτηρία, Ευαγγελισμός, Αγ. Ανάργυροι και 
Σισμανόγλειο. 

Από τις παραπάνω υποθέσεις εκδικάστηκαν αυτές που αφορούν τα Θριάσιο, Γεννηματά και 
Σωτηρία, ενώ για τα υπόλοιπα υπήρξε αναβολή λόγω υπαιτιότητας των νομικών των 
νοσοκομείων, εφόσον δεν είχαν καταθέσει νομικές απόψεις στο δικαστήριο. Για αυτές τις 
υποθέσεις οι δίκες προγραμματίστηκαν για το προσεχή Ιούνιο. 

Αναμένονται οι αποφάσεις για τα τρία νοσοκομεία που έγινε η εκδίκαση. 

 

Κατάθεση αίτηση ακύρωσης στο Σ.Τ.Ε για την εφαρμογή 

του voucher στην ειδική αγωγή 

Στην συνεδρίαση του Κ.Δ.Σ στις 14 Ιουλίου 2018 αποφασίστηκε η κατάθεση αίτησης 
ακύρωσης της Υπ. Απόφασης για την εφαρμογή του voucher στην ειδική αγωγή. 

Για την θεμελίωση έννομου συμφέροντος από τον Π.Σ.Φ , ο Π.Σ.Φ έπρεπε να γνωρίζει τον 
ακριβή αριθμό των μελών του , που προσφέρουν υπηρεσίες σε δικαιούχους του άρθρου 17 
του ισχύοντος ΕΚΠΥ (ειδική αγωγή), οι οποίοι δεν είναι συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, 
αλλά εκδίδουν Α.Π.Υ, για την αποζημίωση του ασφαλισμένου από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και έχουν 
κύριο και βασικό εισόδημα από την αποζημίωση αυτής της κατηγορίας ασφαλισμένων.  

Η αίτηση ακύρωσης προσδιορίστηκε να συζητηθεί στις 15/1/2019. 

Για την θεμελίωση έννομου συμφέροντος από τον Π.Σ.Φ., δημιουργήθηκε ειδική πλατφόρμα 
στην οποία δήλωσαν τα μέλη, ότι παρέχουν υπηρεσίες σε δικαιούχους του άρθρου 17 του 
ισχύοντος ΕΚΠΥ (ειδική αγωγή), οι οποίοι δεν είναι συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά 
εκδίδουν Α.Π.Υ, για την αποζημίωση του ασφαλισμένου από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και έχουν κύριο 
και βασικό εισόδημα από την αποζημίωση αυτής της κατηγορίας ασφαλισμένων. 
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Στην εφαρμογή κατέθεσαν αίτηση 85 μέλη, παρόλο που ο  αριθμός των μελών αυτών 
υπολογίζονταν περίπου σε 400. 

Η σχετική φόρμα "Δήλωσης παροχής υπηρεσιών φυσικοθεραπείας σε δικαιούχους του άρθρου 
17 του Ε.Κ.Π.Υ που εκδίδουν Α.Π.Υ (μη συμβεβλημένοι)", υποβάλλεται ακολουθώντας τα 
παρακάτω βήματα: 

 είσοδος των μελών στο μητρώο : Είσοδος μελών (login) 
 μετά την επιτυχή είσοδο, στο δεξί τμήμα του menu επιλογών υπάρχει η επιλογή 

"Υποβολή δήλωσης παροχής υπηρεσιών φυσικοθεραπείας σε δικαιούχους του 
άρθρου 17 του Ε.Κ.Π.Υ που εκδίδουν Α.Π.Υ (μη συμβεβλημένοι)"   

 στη συνέχεια συμπληρώνετε τα απαραίτητα πεδία και επιλέγετε "υποβολή δήλωσης" 

 

Νέος τρόπος συνταγογράφησης παραπεμπτικών 

φυσικοθεραπείας 

Μετά από παρέμβαση του Π.Σ.Φ https://psf.org.gr/psf-news-5526.htm   και σημερινή 
επικοινωνία του Προέδρου του Π.Σ.Φ με την διεύθυνση πληροφορικής, σας ενημερώνουμε ότι 
έχουν επιλυθεί αρκετά από τα προβλήματα που προέκυψαν από τον νέο τρόπο 
συνταγογράφησης φυσικοθεραπειών. 

Το ε-δαπυ ανακτά κανονικά τις συνεδρίες (10) και δεν τις κατανέμει ανα μήνα και έχει αλλάξει 
ο χαρακτηρισμός τεμάχια στον ορθό όρο συνεδρίες φυσικοθεραπείας. 

Το σύστημα ελέγχει αυτόματα ασφαλιστική ικανότητα και εφόσον εκδίδεται ισχύει ,θα 
αναφέρεται η μη ισχύς της ασφαλιστικής ικανότητας στο παραπεμπτικό, μόνο εφόσον δεν 
υπάρχει ασφαλιστική ικανότητα ( δικαιούχος του Νόμου 4368/2016 εκτελείται σε κρατικές 
δομές). 

Επίσης θα εισαχθεί πεδίο υπογραφής ασθενούν και παρόχου καθώς σε όλα τα 
παραπεμπτικά πρέπει να υπάρχει υπογραφή ασθενούς και σφραγίδα και υπογραφή 
παρόχου. 

Έχουν εισαχθεί αρκετοί κωδικοί νόσων κατά icd10 ,καθώς υπήρχαν μόνο  19 . 

Ο Π.Σ.Φ ζήτησε να εκδοθεί σαφέστατη οδηγία για όλες τις αλλαγές ,για να ενημερωθούν οι 
Ιατροί και κυρίως οι ελεγκτές . 

Παραμένει το πρόβλημα του προ απαιτούμενου ορισμού των πράξεων ,κάτι που έρχεται σε 
αντίθεση με την ισχύουσα 

https://psf.org.gr/login.php
https://psf.org.gr/psf-news-5526.htm
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Νομοθεσία.  http://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/12092018_0219530001536737963fe8fb8
a4.pdf 

 

Επιλύθηκε το πρόβλημα της απαίτησης φορολογικής 

ενημερότητας για ποσό 1.500 ευρώ 

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1274/2013 η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας απαιτείται στις 
περιπτώσεις είσπραξης χρημάτων από το δημόσιο που υπερβαίνουν τα 1.500 ευρώ . 

Με τις αλλαγές στο σύστημα του ΕΟΠΥΥ για την αυτόματη αναζήτησή φορολογικής 
ενημερότητας , από λάθος απαιτούνταν προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσό 
ακριβώς 1.500 ευρώ. 

Μετά από παρέμβαση του Προέδρου του ΠΣΦ στη διεύθυνση πληροφορικής του ΕΟΠΥΥ , 
διορθώθηκε κατά το ορθό η απαίτηση του συστήματος και εφεξής δεν θα αναζητείται 
φορολογική ενημερότητα για ποσά ακριβώς 1.500 ευρώ. 

Εκδόθηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική απόφαση για τις ελάχιστες 

προδιαγραφές Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας. (ΦΕΚ 

603/Β/22-2-2018) 

Εκδόθηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική απόφαση για τις ελάχιστες προδιαγραφές Μονάδων Ιαματικής 
Θεραπείας. ( ΦΕΚ β´ 603/22-2-2018) 

Στην συγκεκριμένη υπουργική η απόφαση γίνεται ο καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών 
προδια- γραφών ανέγερσης, μετατροπής και επέκτασης Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας και 
Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού - Θερμαλισμού και διαδικασία χορήγησης ειδικού σήματος 

λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.).  

 

Στο άρθρο 5 αποτυπώνονται πλήρως οι θέσεις του Π.Σ.Φ για την ποιοτική και ασφαλή 
λειτουργία των μονάδων, καθώς προβλέπεται ότι:  

Όπου ασκούνται φυσικοθεραπευτικές πράξεις, αυτές πραγματοποιούνται αποκλειστικά 
από φυσικοθεραπευτές που κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις και είναι εγγεγραμμένοι στο Σύλλογο Πανελληνίου Συλλόγου 
Φυσικοθεραπυετών του ν. 3599/2007 (Α’ 176), όπως ισχύει. 

http://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/12092018_0219530001536737963fe8fb8a4.pdf
http://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/12092018_0219530001536737963fe8fb8a4.pdf
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Η συγκεκριμένη υποχρέωση δημιουργέι επίσης νέα δεδομένα για την απασχόληση των 
φυσικοθεραπευτών καθώς 
θα δημιουργήσει νέες 
θέσεις εργασίας. 

Το ΚΔΣ του ΠΣΦ εκφράζει 
την ικανοποίησή του για 
την αποδοχή των 
προτάσεων του , από το 
αρμόδιο Υπουργείο 
Τουρισμού και θεωρεί 
σημαντική την κατάκτηση 
που θεσμοθετεί την 
υποχρέωση της 

παρουσίας 
φυσικοθεραπευτών στις 
μονάδες ιαματικής 
θεραπείας 

 

Εκδόθηκαν οι προδιαγραφές των κέντρων 

θαλασσοθεραπείας 

Εκδόθηκαν οι προδιαγραφές των κέντρων θαλασσοθεραπείας όπου μετά από παρέμβαση του 
Π.Σ.Φ κατοχυρώνεται η παρουσία του φυσικοθεραπευτή και συγχρόνως προστατεύεται η 
δημόσια υγεία στις περιπτώσεις που ασκούνται φυσικοθεραπευτικές πράξεις, καθώς 
προβλέπεται ότι: 

‘’ Όπου ασκούνται φυσιοθεραπευτικές πράξεις, αυτές πραγματοποιούνται αποκλειστικά από 
φυσικοθεραπευτές που κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις και είναι εγγεγραμμένοι στο Σύλλογο Πανελληνίου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών του 
ν. 3599/2007 (Α΄ 176), όπως ισχύει’’. 

Με εν λόγω Υπουργική Απόφαση δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για νέες θέσεις εργασίας 
φυσικοθεραπευτών , αντιμετωπίζονται τα φαινόμενα αντιποίησης του επαγγέλματος, ενώ 
δίνεται   η δυνατότητα στα Περιφερειακά Τμήματα του Π.Σ.Φ. για παρέμβαση στους χώρους 
που λειτουργούν κέντρα Θαλλασοθεραπείας. 

Η διοίκηση του Π.Σ.Φ θέλει να ευχαριστήσει το Υπουργείο Τουρισμού και ειδικά την 
Υπουργό  Κα Έλενα Κουντουρά που κατανόησε τις ανησυχίες και δέχτηκε τις παρεμβάσεις 
μας προκειμένου οι ισχύουσες Νομοθετικές  διατάξεις να αποτυπωθούν στην Υπουργική 
Απόφαση. 
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Σύναψη συμφωνίας ΠΣΦ-ΕΚΑΒ, για τη διοργάνωση 

σεμιναρίων πρώτων βοηθειών σε όλη την Ελλάδα για τα 

μέλη του ΠΣΦ 

Μετά από ενέργειες του Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ, 
προς την διοίκηση του ΕΚΑΒ και μετά 
από συνάντηση αντιπροσωπείας του 
Κ.Δ.Σ (Πρόεδρος Λυμπερίδης Πέτρος και 
Α΄ Αντιπρόεδρος Ρουμελιώτης Σπύρος) 
με το τμήμα εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ, 
εγκρίθηκε από την διοίκηση του ΕΚΑΒ, η 
οργάνωση του εκπαιδευτικού 
προγράμματος πρώτων βοηθειών που θα 
πραγματοποιηθεί σε όλη την Ελλάδα. 

Τα προγράμματα θα πραγματοποιηθούν 
μετά από συνεννόηση των Δ.Ε των Π.Τ 
με τα κατά τόπους τμήματα, όπως θα 
αναφέρονται σε συνημμένο πίνακα που 
θα σταλεί στα Π.Τ.  

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν 
χωρίς επιβάρυνση των μελών. 
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Παροχή φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών στους 

πληγέντες από τη φωτιά στο Μάτι Αττικής 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών εκφράζει τη βαθιά θλίψη και την 
συμπαράστασή των μελών του στους πληγέντες συμπολίτες μας από τις φονικές πυρκαγιές 
στην Αττική. Οι απώλειες ήταν τεράστιες τόσο σε ανθρώπινες ζωές όσο και σε υλικές 
καταστροφές. 

Ανάμεσά τους βρίσκονται και πολίτες που έχουν διακομιστεί στα νοσοκομεία της χώρας με 
κάθε λογής τραύματα και παθήσεις και ανάμεσά τους πολλοί έχουν υποστεί εγκαύματα 
μεγάλης σοβαρότητας. Οι περισσότεροι  δεν είναι ακόμα σε σταθερή κατάσταση μιας και 
αντιμετωπίζουν εγκαύματα στο 50 – 60 % τους σώματος τους. Η συνήθης πορεία τους αν 
εξελιχτούν όλα θετικά θα είναι 1 με 2 μήνες στη ΜΕΘ και μετά θα ακολουθήσει η  μεταφορά 
τους σε μονάδα πλαστικής για περαιτέρω χειρουργικές επεμβάσεις και μετά θα τους 
παρασχεθούν υπηρεσίες φυσικοθεραπείας ως εξωτερικοί ασθενείς για την αποκατάσταση της 
κινητικότητας τους. 

Στο πλαίσιο θα θέλαμε να καλέσουμε τα μέλη του ΠΣΦ, να δηλώσουνε την υποστήριξή τους 
μέσω της παροχής φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών, για την αποθεραπεία των εγκαυματιών 
μετά τη νοσηλεία τους, σε ασθενείς που χρήζουν αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας και στην 
αποκατάσταση των μυοσκελετικών τραυματισμών. 

Παρακαλούμε όσοι συνάδελφοι μπορούνε να παρέχουν φυσικοθεραπευτικές υπηρεσίες στους 
πληγέντες από τη φωτιά στο Μάτι Αττικής, να ενημερώσουν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος 
(email) στο ppta@otenet.gr , το ονοματεπώνυμό τους, τον τόπο εργασίας τους (εργαστήριο 
φυσικοθεραπείας ή κατ’ οίκον θεραπείες) και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. 

 

Βάση Δεδομένων Φυσικοθεραπείας(PEDro) 

Μετά από συνάντηση με τον συν-διαχειριστή της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας  «PEDro»,  κύριο  Mark Elkins  και μετά από αίτημα του Π.Σ.Φ για πρόσβαση 
των μελών στην συγκεκριμένη βάση δεδομένων , σας παραθέτουμε το ενημερωτικό σημείωμα 
που απεστάλη στον Π.Σ.Φ. από τον κύριο Elkins. 

Βάση Δεδομένων Φυσικοθεραπείας ή "PEDro" 

 Τι είναι το PEDro; 

Το PEDro είναι μια βάση δεδομένων με στοιχεία σχετικά με τη φυσικοθεραπεία. 
Διατίθεται δωρεάν στη διεύθυνση www.pedro.org.au όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
από οποιονδήποτε χωρίς σύνδεση(login), κωδικό πρόσβασης(password) ή συνδρομή. 

mailto:ppta@otenet.gr
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Το PEDro περιέχει αναφορές για πάνω από 40.000 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες 
δοκιμές (trials), συστηματικές αναθεωρήσεις(reviews) και οδηγίες κλινικής πρακτικής 
σχετικές με τη φυσικοθεραπεία. 

Πώς μπορεί να με βοηθήσει το PEDro; 

Εάν αναζητάτε στοιχεία σχετικά με τις επιδράσεις των παρεμβάσεων φυσικοθεραπείας, το 
PEDro μπορεί να σας βοηθήσει με πολλούς τρόπους: 

o Όλες οι έρευνες που βρίσκονται στην πλατφόρμα του PEDro μπορούν να 
αναζητηθούν. Για παράδειγμα, αν ενδιαφέρεστε για θεραπείες για πόνο στον αγκώνα 
στους αθλητές, μπορείτε απλά να κάνετε κλικ σε αυτά τα κριτήρια στο μενού 
αναζήτησης. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε τους δικούς σας όρους αναζήτησης 
πληκτρολογώντας τους. 

o Οι τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές στο PEDro βαθμολογούνται για την ποιότητα, 
για να σας βοηθήσουν να δείτε γρήγορα ποιες δοκιμές είναι πιθανόν να είναι έγκυρες 
και χρήσιμες για τη λήψη κλινικών αποφάσεων. 

o Τα στοιχεία που παρατίθενται στο PEDro έχουν συνδέσμους σε ηλεκτρονικές 
εκδόσεις πλήρους κειμένου των εγγράφων, πολλά από τα οποία είναι επίσης δωρεάν. 

o Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το PEDro σε οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης σε 
οποιουδήποτε μεγέθους συσκευής, από smartphone έως επιτραπέζιο υπολογιστή. 
Δεν χρειάζεται να κάνετε λήψη καμίας εφαρμογής. Το PEDro θα προσαρμοστεί στο 
μέγεθος της οθόνης σας. 

o Νέες δοκιμές, αναθεωρήσεις και οδηγίες προστίθενται στο PEDro κάθε μήνα. 
Μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με αυτά τα νέα 
αποδεικτικά στοιχεία κάθε μήνα, υπογράφοντας δωρεάν τα αποδεικτικά στοιχεία στην 
υπηρεσία Εισερχομένων εδώ: https://www.pedro.org.au/english/evidence-in-your-
inbox/. Αυτό είναι επίσης δωρεάν. 

o Εάν θέλετε να βελτιώσετε την αναζήτηση σας στο PEDro, μπορείτε να 
παρακολουθήσετε τα εκπαιδευτικά βίντεο στο κανάλι YouTube του PEDro: 
https://www.youtube.com/channel/UCOz1EVhtpOMMQRzRioGIOtQ. Αυτά είναι 
επίσης δωρεάν. 

Πώς συντηρείται το PEDro; 

Το PEDro συντηρείται από μια μικρή ομάδα εθελοντών φυσιοθεραπευτών στο Σύδνεϋ 
της Αυστραλίας. Λειτουργούν ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός για να βοηθήσουν το 
επάγγελμα να προσφέρει αποτελεσματικές θεραπείες. Αναζητούν τακτικά σχετικές 
αποδείξεις για να ενημερώσουν τη βάση δεδομένων. Εκτιμάται ότι περιλαμβάνεται το 
99,5% όλων των πειραμάτων φυσιοθεραπείας. Εάν γνωρίζετε μια δοκιμή, μια 
αναθεώρηση ή μια κατευθυντήρια γραμμή που νομίζετε ότι θα έπρεπε να είναι στο 
PEDro αλλά δεν είναι, παρακαλώ στείλτε μας email με τα στοιχεία: 
sph.PEDro@sydney.edu.au 

Οι άλλοι φυσικοθεραπευτές χρησιμοποιούν PEDro; 
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Ναί. Κάθε χρόνο, το PEDro χρησιμοποιείται για να απαντήσει πάνω από 2 
εκατομμύρια ερωτήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις των παρεμβάσεων 
φυσικοθεραπείας από χρήστες από σχεδόν όλες τις χώρες του κόσμου. 

Τι μπορώ να κάνω για να βοηθήσω? 

Ψάχνουμε πάντα για εθελοντές για να μας βοηθήσουν να εντοπίσουμε και να 
αξιολογήσουμε τις δοκιμές, τις αναθεωρήσεις και τις κατευθυντήριες γραμμές. Αν 
νομίζετε ότι θα θέλατε να βοηθήσετε με αυτόν τον τρόπο, στείλτε μας email 
στο sph.PEDro@sydney.edu.au. Μπορείτε να είστε εθελοντής από οπουδήποτε στον 
κόσμο. 

Ανακήρυξη του Άγιου Θεράποντα ως Προστάτη Άγιος των 

φυσικοθεραπευτών 

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος ευλόγησε την επιθυμία του Πανελληνίου 
Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών ,  η οποία είχε την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των 
Αντιπροσώπων και ανακήρυξε Προστάτη Άγιο των Φυσικοθεραπευτών τον Άγιο Θεράποντα 
Επίσκοπο Κύπρου, ο οποίος Τιμάται στις 14 Μαΐου. 

 

mailto:sph.PEDro@sydney.edu.au


 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

Στοιχεία της Eurostat για τα στατιστικά στοιχεία των 

Φυσικοθεραπευτών στην Ε.Ε 

Κάθε χρόνο ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών δίνει τα στατιστικά στοιχεία για το 
μητρώο του στην Ελληνική Στατιστική αρχή η οποία τα διαβιβάζει στην Eurostat  η οποία 
κοινοποιεί τα στοιχεία που έχει συλλέξει από όλες τις χώρες της Ε.Ε 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Healthcare_personnel_statistics_-
_dentists,_pharmacists_and_physiotherapists 

Τα στατιστικά στοιχεία των φυσικοθεραπευτών στην Ε.Ε. των 28 εξήχθησαν τον Σεπτέμβριο 
του 2017 και αφορούν δεδομένα του 2015. Υπάρχουν 553.000 φυσικοθεραπευτές στην Ε.Ε. το 
2015 και ο μ.ο. ανά 100.000 κατοίκους είναι 108,6. 

Στην Ελλάδα ο παραπάνω αριθμός είναι 7.213 και ο μ.ο. είναι 66,7. 

Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει ο ISCO (08 code 2264), οι φυσικοθεραπευτές αξιολογούν, 
σχεδιάζουν και εφαρμόζουν προγράμματα αποκατάστασης που βελτιώνουν ή αποκαθιστούν 
τις ανθρώπινες κινητικές λειτουργίες, μεγιστοποιούν την κινητική ικανότητα, ανακουφίζουν 
από σύνδρομα πόνου και αντιμετωπίζουν ή αποτρέπουν σωματικές προκλήσεις που 
σχετίζονται με τραυματισμούς, ασθένειες και άλλες βλάβες. Εφαρμόζουν ένα ευρύ φάσμα 
φυσικών θεραπειών και τεχνικών όπως κίνηση, υπερήχους, θέρμανση, λέιζερ και άλλες 
τεχνικές. 

Ο μ.ο. φυσικοθεραπευτών ανά 100.000 κατοίκους (66,7) στην Ελλάδα είναι πολύ χαμηλότερος 
από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό (108,6). 

Από το στοιχεία γίνεται αντιληπτό πως ναι μεν υπάρχει σχετικά καλή αναλογία όμως η 
οικονομική κρίση των τελευταίων ετών φέρει  υψηλό ποσοστό ανεργίας ή υποαπασχόλησης 
των φυσικοθεραπευτών/τριών στη χώρα μας, (περίπου 30%) και τα μεγάλα ποσοστά 
μετανάστευσης για εύρεση εργασίας. 

Γι αυτό ο σύλλογος έχει στρέψει την πολιτική στην ανάπτυξη νεων πεδίων δράσης του 

επαγγέλματος ,όπως η πρόληψη και σε πεδία νοσημάτων που δεν είχε μεγάλη προσφορά η 

φυσικοθεραπεία στην Ελλάδα λόγω των αγκυλώσεων και της στρεβλής εφαρμογής των 

υγειονομικών υπηρεσιών

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Healthcare_personnel_statistics_-_dentists,_pharmacists_and_physiotherapists
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Healthcare_personnel_statistics_-_dentists,_pharmacists_and_physiotherapists
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Πιστοποιημένο προγράμματος πιστοποίησης «Αθλητικός 

Φυσικοθεραπευτής- Sports and Exercise Physiotherapist» 

Η εκτελεστική επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αθλητικής Φυσικοθεραπείας (International 
Federation of Sports Physical Therapy – IFSPT), προκειμένου να υλοποιήσει την απόφασή της 
για την στήριξη των χωρών που θα διοργανώσουν το πρόγραμμα πιστοποίησης «Αθλητικός 
Φυσικοθεραπευτής- Ειδικός Άσκησης (Sports and Exercise Physiotherapist)» παραβρέθηκε 
στη χώρα μας . 

Η Ελλάδα, με πρωτοβουλία του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, είναι από τις 
πρώτες χώρες που ξεκίνησε το συγκεκριμένο πρόγραμμα πιστοποίησης. 

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε το τριήμερο  29/6, 1/7 και 2/7, και αποτελεί μέρος των 
προαπαιτούμενων σεμιναρίων που οδηγούν στην πιστοποίηση. 

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του προγράμματος ακολουθεί το πρόγραμμα πιστοποίησης 
του Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών της Αυστραλίας - Australian Physiotherapy Association 
(APA) για την απονομή του  τίτλου «Aθλητικός Φυσικοθεραπευτής- Ειδικός Άσκησης (Sports 
and Exercise Physiotherapist)», όπως χορηγείται στον αντίστοιχο Σύλλογο. 

Το πρόγραμμα πιστοποίησης είναι αναγνωρισμένο και πληροί τις προδιαγραφές της Διεθνούς 
Ομοσπονδίας Αθλητικής Φυσικοθεραπείας (International Federation of Sports Physical 
Therapy – IFSPT). 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού με τίτλο: «Αθλητική Φυσικοθεραπεία - 
Επίπεδο 1». Σε αυτό το τριήμερο σεμινάριο θα μελετηθούν θεωρητικά και πρακτικά θέματα 
που αφορούν τη διαχείριση των αθλητικών τραυματισμών βάσει επιστημονικής τεκμηρίωσης. 
Θα παρουσιαστούν θέματα που θα περιλαμβάνουν τον ώμο, την ποδοκνημική και το γόνατο, 
εστιάζοντας στον τραυματισμό συνδέσμων, τενόντων και  μυών. 

Σκοπός είναι να μπορεί ο εκπαιδευόμενος που θα ολοκληρώσει το Επίπεδο 1 (Level 1) να 
αποκτήσει γνώσεις σχετικά με την οξεία διαχείριση του τραυματισμένου αθλητή μέσα στον 
αγωνιστικό χώρο (on field), καθώς των φυσικοθεραπευτικών αναγκών  μιας ομάδας που 
ταξιδεύει σε αθλητική διοργάνωση. Επιπλέον, θα υπάρχει και ένα αρκετά μεγάλο τμήμα με 
πρακτική εφαρμογή περίδεσης. 

Για την απόκτηση της πιστοποίησης, θα πραγματοποιηθεί 2 εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση 
του προγράμματος, εξ’ αποστάσεως αξιολόγηση με μορφή πολλαπλών ερωτήσεων. 
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Μαθησιακά αποτελέσματα 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Επίπεδου 1 οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση: 

1.Να επιδεικνύουν ικανότητες αξιολόγησης, διάγνωσης και διαμόρφωσης ενός κατάλληλου 
πλάνου άμεσης θεραπευτικής παρέμβασης για τραυματισμούς της ποδοκνημικής άρθρωσης. 

2.Να επιδεικνύουν ικανότητες αξιολόγησης, διάγνωσης και διαμόρφωσης ενός κατάλληλου 
πλάνου άμεσης θεραπευτικής παρέμβασης για τραυματισμούς γόνατος. 

3.Να εφαρμόζουν γνώσεις λειτουργικής ανατομίας και εμβιομηχανικής του άνω άκρου στην 
αξιολόγηση, τη διάγνωση και την άμεση  αντιμετώπιση των τραυματισμών της ωμικής ζώνης. 

4.Να επιδεικνύουν γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των 
τραυματισμών σε αθλητικούς χώρους (on-field injuries) και συγκεκριμένα να επιδεικνύουν 
γνώσεις αποτελεσματικής εξέτασης και θεραπείας των τραυματισμών της σπονδυλικής στήλης 
σε αθλητικούς χώρους. 

5.Nα προσδιορίζουν τον ρόλο του αθλητικού Φυσικοθεραπευτή σε ότι αφορά στην πρόληψη, 
αξιολόγηση και αποκατάσταση των τραυματισμών στα πλαίσια της αθλητικής ομάδας. 
Επίσης, να μπορούν να περιγράφουν τη δομή της ιατρικής ομάδας σε μια αθλητική ομάδα και 
να προσδιορίζουν επακριβώς το ρόλο του αθλητικού Φυσικοθεραπευτή. Οι εκπαιδευόμενοι θα 
είναι επίσης σε θέση να αναγνωρίζουν τομείς της αθλητικής κάλυψης ενός αγώνα σε ότι 
αφορά θέματα όπως τη διαχείριση κινδύνου, την καταγραφή των τραυματικών δεδομένων, την 
ασφάλιση και την αποζημίωση. 

6.Να εφαρμόζουν τεχνικές περίδεσης στον αθλητή. 

7.Να επεξεργάζονται ατομικές περιπτώσεις αθλητών  σχετικά: 

 με τεχνικές αρχικής-προσωρινής διάγνωσης 
 με διαφοροδιάγνωση 
 με την περιγραφή δοκιμασιών  που χρησιμοποιούνται για την επιβεβαίωση της 

διάγνωσης 
 με την διαμόρφωση ενός σχεδίου άμεσης θεραπευτικής παρέμβασης 
 με την διαμόρφωση μιας λίστας σημαντικών παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη κατά την αξιολόγηση μη τραυματικών κακώσεων. 

8.Να επιδεικνύουν γνώσεις επί των φυσιολογικών και χρονικών διεργασιών της φλεγμονής 
και της επούλωσης του τένοντα, των συνδέσμων και του μυϊκού ιστού. 

Εκπαιδευτές: Dr Maria Constantinou; Mark Brown, Associate Professor; Ελένη Καπρέλη, 
Καθηγήτρια; Κων/νος Φουσέκης, Επίκουρος Καθηγητής 
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Διάρκεια: 3 Ημέρες (Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018, Κυριακή 1 Ιουλίου 2018 και Δευτέρα 2 
Ιουλίου 2018) 

Ώρα: 8.00 π.μ-5.00 μμ 

Τοποθεσία: Αίθουσα Δημοτικού Κολυμβητηρίου Δήμου Καλλιθέας (Δ/νση: θα ανακοινωθεί 
στους συμμετέχοντες) 

Αριθμός καταρτιζομένων: έως 40 άτομα Γλώσσες Διδασκαλίας: Αγγλική 

Κόστος συμμετοχής: 310€ με το ΦΠΑ (περιλαμβάνονται τα coffee break, οι σημειώσεις και τα 
υλικά που θα χρησιμοποιηθούν,  ελαφρύ γεύμα για κάθε μέρα, καθώς και διασφαλισμένη 
συμμετοχή στην ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου). Κριτήρια Επιλογής  των 
Υποψηφίων: 

 Να είναι τακτοποιημένο οικονομικά μέλος του ΠΣΦ-ΝΠΔΔ 
 Άριστη γνώση της Αγγλικής 
 Καλή γνώση χρήσης Η/Υ καιΔιαδικτύου 
 Σύντομο βιογραφικό με δήλωση απασχόλησης σε αθλητικά σωματεία ή άσκηση 

επαγγέλματος στο πεδίο της Αθλητικής Φυσικοθεραπείας. 
 Πιστοποίηση παρακολούθησης εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών και χρήση απινιδωτή* 
 Βεβαίωση παρακολούθησης του ASADA Level 1** 
 Βεβαίωση παρακολούθησης του Play by the Rules** 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ, έως 10η Ιουνίου 2018. Η διαδικασία θα γίνει ηλεκτρονικά μέσα από 
την ιστοσελίδα του Π.Σ.Φ, μετά την είσοδο των μελών στο μητρώο του Π.Σ.Φ 
(https://psf.org.gr/login.php → στη δεξιά στήλη του menu επιλογών → Υποβολή αίτησης για το 
Πιστοποιημένο Πρόγραμμα... ) και θα έχει έναρξη την Πέμπτη 7/6/2018 στις 15:00, η κάθε 
αίτηση θα παίρνει από το σύστημα αύξοντα αριθμό. 

Κατά την υποβολή της αίτησης, θα συμπληρώνεται  ειδικό πεδίο στο βιογραφικό, που θα 
ενέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και του χειρισμού 
ηλεκτρονικού υπολογιστή, επίσης θα συμπληρώνεται στο σύντομο βιογραφικό και θα 
δηλώνεται από τον αιτούντα η πιθανή εμπειρία και ενασχόληση με την αθλητική 
φυσικοθεραπεία π.χ ενασχόληση σε αθλητικά σωματεία, με ποια εργασιακή σχέση (ασφάλεια 
ΙΚΑ παροχή υπηρεσιών κλπ), και για πόσο διάστημα. 

Το βιογραφικό το οποίο θα βεβαιώνει τα παραπάνω πρέπει να ανεβαίνει από τον αιτούντα 
στο πεδίο της αίτησης ενδιαφέροντος σε μορφή pdf καθώς και οι σχετικές βεβαιώσεις σε 
μορφή  pdf . 

*Στην περίπτωση που ο συμμετέχοντας δεν διαθέτει τη πιστοποίηση παρακολούθησης 
εκπαίδευσης Πρώτων βοηθειών και χρήση απινιδωτή, θα πρέπει να την προσκομίσει 
αργότερα ώστε να λάβει τη βεβαίωση του Level 1. 

https://psf.org.gr/login.php
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**Τα προαπαιτούμενα σεμινάρια ASADA Level 1 και Play by the Rules είναι online και οι 
συμμετέχοντες θα πρέπει να τα παρακολουθήσουν πριν την συμμετοχή τους στο Level 1, 
εφόσον γίνουν δεκτοί για το Level 1. H διάρκεια της online εκπαίδευσης είναι περίπου 1,5 ώρα 
και δίνεται πιστοποιητικό μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της (εξετάσεις on line και άμεση λήψη 
βεβαίωσης). 

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από ειδική επιτροπή που θα συσταθεί για τον σκοπό αυτό. 

Τέλος σημειώνεται ότι μετά την παρακολούθηση του Level 1 και την εκπλήρωση των 
προαπαιτούμενων, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή εξέταση των υποψηφίων με το 
σύστημα των πολλαπλών ερωτήσεων προκειμένου να θεωρηθεί επιτυχής η 
ολοκλήρωσή του (Η εξέταση θα είναι στην Αγγλική γλώσσα). 

 

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ-

GDPR) - Οδηγίες 

Από τις 25-05-2018 τίθεται σε εφαρμογή ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – 
ΓΚΠΔ (GDPR – EE 679/2016/ της 27ης Απριλίου 2016). Ο κανονισμός είναι δεσμευτικός ως 
προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Το Ελληνικό Κράτος προτίθεται 
να ενσωματώσει στην Νομοθεσία, τον εν λόγω  κανονισμό, ολοκληρώθηκε δε στις 5 Μαρτίου 
2018 η σχετική δημόσια διαβούλευση του προταθέντος 
νομοσχεδίου (http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=9331). 

Του επόμενους μήνες, αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να αποτελέσει Νόμο του 
Ελληνικού Κράτους. 

Θα πρέπει βέβαια να γίνει 
πλήρως κατανοητό, ότι η 
ημερομηνία 25  Μαΐου 
2018, αποτελεί την έναρξη 
της εφαρμογής και σε 
καμία περίπτωση δεν 
αποτελεί ημέρα 
ολοκλήρωσης όλων των 
διαδικασιών. Η 
συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις  του ΓΚΠΔ, 
είναι μια συνεχής 
διαδικασία η οποία δεν 
σταματά ποτέ. 
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Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της εφαρμογής, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ, συμμόρφωση η οποία επικεντρώνεται σε τρεις 
τομείς: 

1. Συμμόρφωση ΠΣΦ (έλεγχος και συμμόρφωση διαδικασιών, συμμόρφωση & 
ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, εκπαίδευση προσωπικού & ανάπτυξη 
σχετικής κουλτούρας) 

2. Υποχρεωτικός ορισμός Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ-DPO), καθότι 
ως ΝΠΔΔ οφείλει να συμμορφωθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ.1 (α) & άρθρο 38 
του ΓΚΠΔ 

3. Ενημέρωση των μελών του ΠΣΦ για τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν και 
τις υποχρεώσεις τους, έτσι ώστε να πετύχουν τη βέλτιστη συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις του ΓΚΠΔ 

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω , σας παραθέτουμε τις ενέργειες τις οποίες θα πρέπει να 
ακολουθήσει ένας φυσικοθεραπευτής κατά την άσκηση του επαγγέλματός του, έτσι ώστε να 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ. Συγκεκριμένα, 

Ο φυσικοθεραπευτής οφείλει να προβεί κατά ελάχιστο στις παρακάτω ενέργειες: 

1. Κατανόηση νομικής βάσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων 

o Ο φυσικοθεραπευτής κατά την άσκηση των καθηκόντων του, επεξεργάζεται 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και μάλιστα πρόκειται για «επεξεργασία 
ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Αρ. 9 ΓΚΠΔ) 
(ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα κατά προγενέστερο ορισμό). Επειδή λοιπόν 
η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους «.. προληπτικής ιατρικής …. » και 
«…παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας ή 
διαχείρισης υγειονομικών και κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών….», 
σύμφωνα με το άρθρο9 παρ.2 , είναι σαφές ότι ΔΕΝ απαιτείται 
συγκατάθεση από το «υποκείμενο» επεξεργασίας (ασθενή). Φυσικά, εφόσον 
τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιηθούν ΜΟΝΟ για το σκοπό για τον οποίο 
προορίζονται και όχι πέραν αυτού. 

o Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιηθούν 
για άλλο σκοπό είτε πρόκειται να διαβιβαστούν σε τρίτους , θα πρέπει να 
υπάρχει συγκατάθεση του «υποκείμενου» (π.χ. του ασθενούς) 

2. Να τηρεί (υποχρεωτικά) τα παρακάτω αρχεία (ηλεκτρονικά και σε φυσικό 
αρχείο) 

o Αρχείο δραστηριοτήτων υπευθύνου επεξεργασίας [αρ. 30  ΓΚΠΔ (ΕΕ) 
679/2016] 

o Αρχείο δραστηριοτήτων εκτελούντων επεξεργασίας [αρ. 30 ΓΚΠΔ (ΕΕ) 
679/2016] 

3. Να συνάπτει (υποχρεωτικά) «δήλωσης εμπιστευτικότητας», μεταξύ επιχείρησης και 
εργαζομένου, εφόσον ο εργαζόμενος έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα 
ασθενούς (φυσικό ή ηλεκτρονικό αρχείο) και άρα καθίσταται «εκτελών την 

http://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/25052018_06164710015272555964e759f0e.xlsx
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επεξεργασία» (π.χ. γραμματέας η οποία έχει πρόσβαση σε καρτέλες ή βιβλία 
ασθενούς) [αρ. 28 ΓΚΠΔ (ΕΕ) 679/2016] 

4. Να συνάπτει (υποχρεωτικά) «δήλωσης εμπιστευτικότητας», μεταξύ επιχείρησης και 
οποιουδήποτε εξωτερικού συνεργάτη διαβιβάζονται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα ασθενούς (π.χ. Ιατρός, διαγνωστικό εργαστήριο) [αρ. 28 ΓΚΠΔ (ΕΕ) 
679/2016] 

5. Να έχει κατανοήσει πλήρως, να σέβεται και να διευκολύνει την άσκηση των 
δικαιωμάτων ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής του 
«υποκείμενου επεξεργασίας» [Αρ. 12-20 ΓΚΠΔ]. Συγκεκριμένα : 

o Σε περίπτωση κατά την οποία το «υποκείμενο» (π.χ. ασθενής), αιτηθεί 
ενημέρωση για το ποια στοιχεία επεξεργάζεται ο «υπεύθυνος επεξεργασίας» 
(φυσικοθεραπευτής), θα πρέπει : 

 Εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μηνός, ο «υπεύθυνος 
επεξεργασίας» να απαντήσει γραπτώς. Σε περίπτωση που έχει 
ζητηθεί, θα πρέπει να αναφέρονται λεπτομερώς και με διαφάνεια οι 
λόγοι επεξεργασίας, η νομική βάση, οι αποδέκτες, το δικαίωμα 
υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή (ΑΠΔΠΧ) 

6. Να εφαρμόσει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα με σκοπό την ασφάλεια 
δεδομένων και την ασφάλεια της επεξεργασίας [Αρ. 24 ΓΚΠΔ]. 

o Η ενέργεια αυτή, διαφοροποιείται ανάλογα με τις διαδικασίες που εφαρμόζει 
η κάθε επιχείρηση (π.χ. εργαστήριο φυσικοθεραπείας) κα τα συστήματα 
πληροφορικής (λογισμικό & υλικό) που χρησιμοποίει. Συνεπώς, λόγω του ότι 
είναι σχεδόν αδύνατον να καλύψουμε εντός του παρόντος κειμένου όλες τις 
πιθανές περιπτώσεις, παρόλα αυτά σας παραθέτουμε κάποια «κοινά 
παραδείγματα» καλής πρακτικής εφαρμογής μέτρων ασφαλείας και 
προστασίας των δεδομένων. 

 Το φυσικό αρχείο (π.χ. παραπεμπτικά, καρτέλες- φάκελοι ασθενούς), 
θα πρέπει να φυλάσσεται σε χώρο (π.χ. ερμάριο) ο οποίος να μην 
είναι προσβάσιμος από μη εξουσιοδοτημένα άτομα 

 Δεν θα πρέπει να υπάρχει οποιασδήποτε μορφής αρχείο (π.χ. μια 
αίτηση), έστω και προσωρινά προσβάσιμο και ορατό από τρίτους 

 Ο υπολογιστής που χρησιμοποιούμε, θα πρέπει υποχρεωτικά να 
επιτρέπει είσοδο μόνο με κωδικό πρόσβασης. Επιθυμητή ενέργεια 
επίσης, είμαι η διαβαθμισμένη πρόσβαση σε υπολογιστή με 
διαφορετικά δικαιώματα για κάθε χρήστη. 

 Εάν πιθανώς χρησιμοποιούμε αρχεία, Excel, Word, Αρχεία κειμένου, 
με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,προτείνουμε τα αρχεία αυτά να 
προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης. 

 Όταν ανταλλάσσονται μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) 
(π.χ. αποστολή ή λήψη κάποιων δεδομένων από/προς 
συνεργαζόμενο Ιατρό), συστήνουμε τα αρχεία αυτά να 
προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης. 

http://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/25052018_019857500152725572823da9742.docx
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 Πλήρης καταγραφή συστήματος πληροφορικής (εάν υπάρχει). Θα 
πρέπει να έχουμε σαφή εικόνα για το πληροφοριακό σύστημα που 
χρησιμοποιούμε και συγκεκριμένα να απαντήσουμε άμεσα στα εξής 
κρίσιμα ερωτήματα : 

1. Που αποθηκεύονται τα δεδομένα 
2. Υπάρχει βάση δεδομένων; Είναι κρυπτογραφημένη ; Αν ναι, 

ποια δεδομένα είναι και ποια όχι; 
3. Ποιοί έχουν πρόσβαση σε αυτό το σύστημα και με ποιά 

δικαιώματα; Τι ενέργειες πραγματοποιούν οι χρήστες ; 
Υπάρχει διαβάθμιση; 

4. Υπάρχουν αντίγραφα ασφαλείας ; Αν ναι που βρίσκονται; 
Κάθε πότε δημιουργούνται ; ποιος και με ποιόν τρόπο έχει 
πρόσβαση σε αυτά; Υπάρχει σχέδιο ανάκαμψης ; 

 Έλεγχος συμμόρφωσης (π.χ. εταιρικό εργαστηρίου 
φυσικοθεραπείας) 

1. Θα πρέπει να γίνουν οι ως άνω έλεγχοι (δλδ. Ως 
πληροφοριακό σύστημα) και επιπλέον: 

 Να ελεγχθούν και να αναθεωρηθούν εάν κριθεί 
απαραίτητο οι όροι χρήσης του και να δοθεί ιδιαίτερο 
βάρος στην πολιτική που λαμβάνει ο επισκέπτης 
(σημ: για να λάβει ο επισκέπτης Cookie analytics 
μέσω ιστοσελίδας, θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει 
αποδεχθεί αυτό τον όρο) 

 Σε οποιαδήποτε φόρμα επικοινωνίας εντός WebSite, 
θα πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει η δυνατότητα 
«συναίνεσης» του επισκέπτη, χωρίς την οποία δεν 
θα πρέπει να αποστέλλονται τα στοιχεία μέσω 
φόρμας 

7. Να γνωρίζει τις ενέργειες που πρέπει να πράξει, σε περίπτωση παραβίασης και 
πως ενεργούμε κατά την «Γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στην εποπτική αρχή» [Αρ.33 ΓΚΠΔ] 

o Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας γνωστοποιεί αμελλητί και, αν είναι δυνατό, εντός 72 ωρών από 
τη στιγμή που αποκτά γνώση του γεγονότος την παραβίαση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στην εποπτική αρχή (ΑΠΔΠΧ) 

o Η γνωστοποίηση πραγματοποιείται με την αποστολή συγκεκριμένου 
εγγράφου και αποστέλλετε σε προκαθορισμένη ηλεκτρονική διεύθυνση 

8. Να κατανοήσει πλήρως την «αρχή της λογοδοσίας» [Αρ. 5 παρ 2] 

o Σύμφωνα με την «αρχή της λογοδοσίας», ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει 
την ευθύνη και είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωση («λογοδοσία»). 

o Ως εκ τούτου δεν είναι αρκετό το απλά να αναγνώσει κανείς τον ΓΚΠΔ είτε να 
διαδίδει τη συμμόρφωσή του, αλλά θα πρέπει να είναι σε θέση ανά πάσα 
στιγμή και όποτε χρειαστεί, να «αποδεικνύει» την συμμόρφωση του 

o Ως καλή πρακτική συμμόρφωσης με την αρχή της λογοδοσίας, θα πρέπει, όλα 
τα έγγραφα (υποχρεωτικά και μη) τα οποία χρησιμοποιείται και αναλύθηκαν 
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στις ανωτέρω παραγράφους, να φυλάσσονται σε φυσικό φάκελο. (π.χ. 
φάκελος αρχείου ΓΚΠΔ-, ή φάκελος Ενεργειών ΓΚΠΔ) 

Ακολουθεί πίνακας, ο οποίος περιέχει συνοπτικά τα «βήματα» που θα πρέπει να ακολουθήσει 
ο φυσικοθεραπευτής, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ 

Συνοπτικά Βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φυσικοθεραπευτής προκειμένου να 
συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ 

  Υποχρεωτικό Ενέργεια που απαιτείται 
άρθρο 
ΓΚΠΔ 

Κατανόηση νομικής βάσης 
επεξεργασίας προσωπικών 
δεδομένων 

  

ΝΑΙ Ενημέρωση αρ. 9 ΓΚΠΔ 

Να τηρεί (υποχρεωτικά) τα 
παρακάτω αρχεία 
δραστηριοτήτων 
(ηλεκτρονικά και σε φυσικό 
αρχείο) 

 Αρχείο 
δραστηριοτήτων 
υπευθύνου 
επεξεργασίας 

 Αρχείο 
δραστηριοτήτων 
εκτελούντων 
επεξεργασίας 

ΝΑΙ 
Συμπλήρωση και φύλαξη 
αντίστοιχων εγγράφων(ηλεκτρονικών 
και φυσικών) 

αρ. 30 
ΓΚΠΔ 

Να συνάπτει (υποχρεωτικά) 
«δήλωση 
εμπιστευτικότητας», μεταξύ 
επιχείρησης και 
εργαζομένου 

ΝΑΙ 
Συμπλήρωση και φύλαξη 
αντίστοιχων εγγράφων(ηλεκτρονικών 
και φυσικών) 

αρ. 28 
ΓΚΠΔ 
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Να συνάπτει (υποχρεωτικά) 
«δήλωση 
εμπιστευτικότητας», μεταξύ 
επιχείρησης και 
οποιουδήποτε εξωτερικού 
συνεργάτη (εφόσον αυτός 
έχει πρόσβαση σε δεδομενα 
προσωπικού χαρακτήρα της 
επιχείρισης) 

ΝΑΙ 
Συμπλήρωση και φύλαξη 
αντίστοιχων εγγράφων(ηλεκτρονικών 
και φυσικών) 

αρ. 28 
ΓΚΠΔ 

Να έχει κατανοήσει 
πλήρως,να σέβεται και να 
διευκολύνει την άσκηση των 
δικαιωμάτων ενημέρωσης, 
πρόσβασης, διόρθωσης και 
διαγραφής του 
«υποκείμενου 
επεξεργασίας» 

ΝΑΙ 
Ενημέρωση – ενημέρωση 
«υποκειμένου» όποτε το αιτηθεί το 
αργότερο εντός 1 μηνός 

Αρ. 12-20 
ΓΚΠΔ 

Να εφαρμόσει κατάλληλα 
οργανωτικά και τεχνικά 
μέτρα με σκοπό την 
ασφάλεια δεδομένων και 
την ασφάλεια της 
επεξεργασίας 

ΝΑΙ 
Να εφαρμόσει τα κατάλληλα μέτρα 
κατά περίπτωση 

Αρ. 24 
ΓΚΠΔ 

Να γνωρίζει τις ενέργειες 
που πρέπει να κάνει, σε 
περίπτωση παραβίασης και 
πως ενεργούμε κατά την 
«Γνωστοποίηση 
παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα 
στην εποπτική αρχή» 

ΝΑΙ Ενημέρωση – ετοιμότητα 
Αρ.33 
ΓΚΠΔ 

Να κατανοήσει πλήρως την 
«αρχή της λογοδοσίας» 

ΝΑΙ 

Ενημέρωση – ετοιμότητα 

Δεν αρκεί να υποστηρίζουμε κάτι, θα 
πρέπει να είμαστε σε θέση να το 
αποδεικνύουμε 

Αρ. 5 π. 2 
ΓΚΠΔ 
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* Οι παραπάνω συμβουλές συμμόρφωσης, αφορούν στις κατά ελάχιστον υποχρεώσεις ενός 

φυσικοθεραπευτή (ελεύθερου επαγγελματία ή εργαστηρίου). Πιθανώς οι ενέργειες αυτές να 

διαφοροποιούνταιανάλογα με το προσωπικό που απασχολείται (π.χ. σε κάποιο εργαστήριο), 

είτε ειδικών διαδικασιών που πιθανώς κάποιος επαγγελματίας να εφαρμόζει κατά περίπτωση 

και να μην έχει προβλεφθεί μέσω του παρόντος κειμένου. 

 

Ταυτότητες μελών του Π.Σ.Φ. 

Το επόμενο διάστημα  αρχίζει η έκδοση των νέων ετήσιων ταυτοτήτων μελών του Π.Σ.Φ. από 
πλαστικό υλικό και μέγεθος όμοιο πιστωτικής κάρτας. 

Με την παραλαβή της ταυτότητας, χρειάζεται να υπογράψετε  στην ειδική θέση στην οπίσθια 
πλευρά της ταυτότητας ώστε να είναι έγκυρη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ιδρυτικού 
νόμου. 

Για να μπορέσει να εκδοθεί η ταυτότητα θα χρειαστεί  ψηφιακή φωτογραφία στο ατομικό 
μητρώο του κάθε μέλους. 

Η συγκεκριμένη απόφαση του Κ.Δ.Σ εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο αλλαγών και 
διοικητικών μεταρρυθμίσεων που έχουν προωθηθεί από το παρόν  Κ.Δ.Σ προκειμένου να 
διευκολυνθούν τα μέλη ,τόσο για την ανανέωση της εγγραφής τους όσο και για την 
αυτοματοποίηση της διαδικασίας και για την αποφυγή των δυσλειτουργιών του 
παρελθόντος.    

 

Συγκεκριμένα, πρόσφατα έχει σταλεί ατομικό email στον καθένα από εσάς: 

Αγαπητοί συνάδελφοι 

 
Το Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ έχει αποφασίσει την έκδοση ταυτότητας μέλους όμοια σε μορφή και 
μέγεθος με πιστωτική κάρτα η οποία θα φέρει ειδική σήμανση QR code για τον έλεγχο 

http://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/12042018_08960800015235659184ad9fbaf.jpg
http://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/12042018_0685908001523565930959247d1.jpg
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γνησιότητας και φωτογραφία μέλους, διαδικασία η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τις 
επόμενες ημέρες. 

Επειδή η ψηφιακή φωτογραφία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της 
ταυτότητας, πρέπει όλα τα μέλη να ανεβάσουν στο μητρώο ψηφιακή φωτογραφία. 

Να σημειωθεί ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή δημιουργία της ταυτότητας, αποτελεί 
η προσαρμογή της φωτογραφίας σας σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

Για να "ανεβάσετε" τη φωτογραφία σας: 

1. Πραγματοποιήστε είσοδο (Login) εδώ 
2. Μετά την επιτυχή είσοδο, στο δεξί τμήμα της σελίδας υπάρχει η επιλογή 

"Φωτογραφία μέλους" 
3. Επιλέγετε το αρχείο με τη φωτογραφία σας και στη συνέχεια "Αποστολή 

φωτογραφίας". 
4. Η φωτογραφία σας θα έχει ανέβει επιτυχώς μόνο εάν εμφανίζεται σωστά. 

Πριν ανεβάσετε τη φωτογραφία σας, ενημερωθείτε για τις προδιαγραφές 

  

Επισημαίνεται ι ότι προκειμένου να αναρτήσετε στο μητρώο την ψηφιακή σας φωτογραφία με 
συγκεκριμένες προδιαγραφές, θα πρέπει να εφαρμόσετε  τα κάτωθι: 

 http://psf.org.gr/img/enimerosi_files/ProdiagrafesPhotoTaytotitasPsf_25_1_2017.pd 

 

Ψηφιοποίηση των δικαιολογητικών εγγραφής των μελών 

και ηλεκτρονικός φάκελος μέλους 

Μετά τις αλλαγές στο Μητρώο – στην διαδικασία ανανέωσης της εγγραφής, ολοκληρώνονται 
οι διαδικασίες για την πλήρη  ηλεκτρονικής διαχείρισης του Μητρώου του Π.Σ.Φ με την 
ψηφιοποίηση των δικαιολογητικών εγγραφής. 

Σε λίγες μέρες η ανάδοχος  εταιρεία του διαγωνισμού για την ψηφιοποίηση των 
δικαιολογητικών εγγραφής των μελών του Π.Σ.Φ (άδεια άσκησης ,πτυχίο, άδεια εργαστηρίου 
κ.λ.π ) θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου, για να εφαρμοστεί ο πλήρης ηλεκτρονικός 
φάκελος μέλους  ο οποίος θα περιλαμβάνει όλα τα σχετικά ψηφιοποιημένα δικαιολογητικά. Θα 
αποσταλούν στα Π.Τ οι οδηγίες αρχειοθέτησης των δικαιολογητικών προκριμένου να 
παραληφθούν από την εταιρεία (Π.Τ με πάνω από 150 μέλη) ή να αποσταλούν από τα Π.Τ 
στον Π.Σ.Φ (Π.Τ με λιγότερα μέλη). 

http://psf.org.gr/img/enimerosi_files/ProdiagrafesPhotoTaytotitasPsf_25_1_2017.pdf
http://psf.org.gr/login.php
http://psf.org.gr/img/enimerosi_files/ProdiagrafesPhotoTaytotitasPsf_25_1_2017.pdf
http://psf.org.gr/img/enimerosi_files/ProdiagrafesPhotoTaytotitasPsf_25_1_2017.pdf
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Το κάθε ψηφιοποιημένο δικαιολογητικό θα συσχετιστεί με έναν ειδικό κωδικό 
(χαρακτηριστικό) του μητρώου. 

Μετά την υλοποίηση της ψηφιοποίησης και σε κάθε νέα εγγραφή θα ψηφιοποιούνται 
υποχρεωτικά τα δικαιολογητικά του κάθε μέλους. 

Η παραπάνω υλοποίηση εντάσσεται στο ολοκληρωμένο σχέδιο πλήρους ηλεκτρονικής 
διαχείρισης του μητρώου. 

Όπως γνωρίζεται  έχουν εφαρμοστεί στο μητρώο του Π.Σ.Φ όλες εκείνες οι αλλαγές που 
διευκολύνουν τα μέλη για την ανανέωση της εγγραφής τους :   http://psf.org.gr/psf-news-
5006.htm 

Επίσης από τον Φεβρουάριο του 2018 εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το σύστημα καταβολής 
της συνδρομής μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ  http://psf.org.gr/psf-news-5120.htm και ήδη 1870 
συνδρομές έχουν καταβληθεί μέσω του ΔΙΑΣ. 

Τέλος, το έργο της έκδοσης της νέας ταυτότητας μέλους, που όπως γνωρίζετε το πρώτο 
στάδιο έχει ήδη υλοποιηθεί  και θα ακολουθήσει το δεύτερο, με την έκδοση ταυτότητας για  τα 
μέλη που είναι σε ρύθμιση (ήδη έχει σταλεί ειδοποίηση στα Π.Τ για την κοινοποίηση της 
λίστας). 

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ψηφιακή φωτογραφία που πρέπει να ανεβάσουν τα μέλη 
στο μητρώο. http://psf.org.gr/psf-news-5248.htm 

 

Νέος τρόπος πληρωμής των συνδρομών των μελών και 

τις αλλαγές που έγιναν στο μητρώο του Π.Σ.Φ. 

Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια με τον ηλεκτρονικό κωδικό πληρωμής στο μητρώο μελών του 
Π.Σ.Φ, τα οποία μπορούν να καταβληθούν με  Web Banking. 

Αυτά έχουν αναρτηθεί στο μητρώο ,στο οποίο το κάθε μέλος οφείλει να δηλώσει ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟ 
για την διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων.  http://psf.org.gr/psf-news-
5115.htm 

Έτσι ολοκληρώνεται η διαδικασία των αλλαγών που προωθήθηκαν από την παρούσα 
διοίκηση του Π.Σ.Φ προκειμένου να διευκολυνθούν τα μέλη για την ανανέωση της συνδρομής 
τους. 

Είναι γνωστό ότι και η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης γίνεται πλέον ηλεκτρονικά . 

http://psf.org.gr/psf-news-5006.htm
http://psf.org.gr/psf-news-5006.htm
http://psf.org.gr/psf-news-5006.htm
http://psf.org.gr/psf-news-5248.htm
http://psf.org.gr/psf-news-5115.htm
http://psf.org.gr/psf-news-5115.htm
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Κατά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης το μέλος δηλώνει ότι έλαβε γνώση και των 
διατάξεων (βασική Νομοθεσία) που διέπουν την άσκηση του επαγγέλματος ,που οφείλουν να 
αναγνώσουν από τα σχετικά link που κοινοποιούνται. 

Όπως ήδη έχει ανακοινωθεί όλη  η διαδικασία της είσπραξης και την απόδοσης της 
συνδρομής (λογαριασμός Π.Τ και κεντρικός) θα αποφορτίσει τις γραμματείες των Π.Τ από ένα 
μεγάλο διοικητικό φορτίο. 

Το συγκεκριμένο έργο της διοικητικής μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί με την ψηφιοποίηση 
όλων των δικαιολογητικών που περιέχονται στους φακέλους των μελών (φυσικά παραστατικά) 
για να δημιουργηθεί ο ηλεκτρονικός φάκελος μέλους, που ήδη είναι υποχρεωτική προϋπόθεση 
και γίνεται στις περιπτώσεις εγγραφής των νέων μελών, με ευθύνη των διοικήσεων των Π.Τ . 

Τέλος επισημαίνεται ότι τα ειδοποιητήρια που έχουν αναρτηθεί, αφορούν όλα τα οφειλόμενα 
έτη συνδρομών και περιέχουν  σαν οφειλόμενη συνδρομή τα 60 ευρώ, καθώς το σύστημα δεν 
μπορεί να αναγνωρίσει αυτόματα ποιοι δικαιούνται μειωμένης συνδρομής και αυτό θα πρέπει 
να αποδειχτεί από τα κατάλληλα δικαιολογητικά. 

Στις ειδικές αυτές περιπτώσεις όπου το μέλος πρέπει να καταβάλει 30 ευρώ (άνεργοι, 
πολύτεκνοι) και όχι 60 ευρώ , θα πρέπει να απευθύνεται στην γραμματεία του Π.Τ στην οποία 
θα προσκομίζει το δικαιολογητικό (ενεργή κάρτα ανεργίας , δικαιολογητικό πολυτεκνικής 
ιδιότητας) προκειμένου οι διοικήσεις των Π.Τ να εκδίδουν ΝΕΟ ειδοποιητήριο με ΝΕΟ 
ηλεκτρονικό κωδικό πληρωμής για καταβολή των 30 ευρώ. 

ΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΝΑ ΑΝΕΒΑΣΟΥΝ ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ καθώς αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση ταυτότητας 
μέλους που θα έχει την μορφή και το μέγεθος πιστωτικής κάρτας ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ. 

 

Αλλαγές στη διαδικασία εισόδου (Login) στην περιοχή 

μελών του ΠΣΦ 

Πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στην διαδικασία εισόδου (Login) στην περιοχή μελών του ΠΣΦ. 

Συγκεκριμένα, προκειμένου να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη είσοδος,  θα πρέπει να γίνει 
αλλαγή του κωδικού εισόδου που χρησιμοποιείτε,  ο οποίος επί του παρόντος είναι ο ΑΜ και 
να ορίσετε νέο κωδικό password της αρεσκείας σας. 

Όταν ορίσετε  το νέο κωδικό στη συνέχεια θα χρησιμοποιείτε αυτόν για την είσοδο σας στης 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΠΣΦ. 

Συνοπτική περιγραφή διαδικασία: (Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται 1 μόνο φορά): 

http://psf.org.gr/login.php


 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

1. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΠΣΦ http://psf.org.gr 
2. Επιλέξτε , είσοδος μελών : http://psf.org.gr/login.php 
3. Εισάγετε τα στοιχεία που ζητούνται (ΑΜ, όνομα, επίθετο, όνομα πατρός) 
4. Το σύστημα θα σας ζητήσει αυτόματα  να ορίσετε κωδικό (τουλάχιστον 6 χαρακτήρες) 
5. Αποθηκεύετε τον κωδικό (password) και πραγματοποιείται είσοδος 
6. Οποιαδήποτε στιγμή μελλοντικά πραγματοποιήσετε είσοδο (login) , θα χρησιμοποιείτε 

τα στοιχεία (Password, όνομα, επίθετο, όνομα πατρός) 

 

 

http://psf.org.gr/
http://psf.org.gr/login.php
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Ιανουάριος 

 

3.1.2018 

Ενημέρωση προς τα Περιφερειακά Τμήματα του Π.Σ.Φ. για τον προγραμματισμό των εκλογών 

του 2018. Ενημέρωση για χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 

Αντιπροσώπων, Τοπικών Γενικών Συνελεύσεων των Π.Τ. και αποστολής οικονομικών 

απολογισμών και αποδόσεων. 

10.12018 

Ενημέρωση προς τα Περιφερειακά Τμήματα του Π.Σ.Φ. για τον Προγραμματισμό Γενικών 

Συνελεύσεων 2018. Ενημέρωση για χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής Τοπικών Γενικών 

Συνελεύσεων των Περιφερειακών Τμημάτων και εκλογή Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών.  

11.1.2018 

Αίτημα προς τα Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ, για Ορθή Επανέκδοση της Υπουργικής 

Απόφασης σχετικά με τα επιτρεπτά όρια των υπηρεσιών φυσικοθεραπείας σε ενιαίο κωδικό 

70.000.000 ευρώ και πρόβλεψη επιβολής rebate αυτοπαραπομπής.  

11.1.2018 

Αίτημα προς Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας για ορισμό συνάντησης  

15.1.2018 

Ενέργειες για άνοιγμα λογαριασμών στην Τράπεζα Πειραιώς  

17.1.2018 

Αίτημα προς την Επιτροπή Διαρκούς Μορφωτικών Υποθέσεων για παρουσία του 

Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών για κατάθεση προτάσεων, για την εισαγωγή της 

Φυσικοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο.  

Ενημέρωση προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού αναφορικά με τον 

φυσικοθεραπευτή της Εθνικής Ομάδας Ανδρών για έλεγχο προσόντων άσκησης 

επαγγέλματος φυσικοθεραπευτή.  
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18.1.2018 

Ενημέρωση προς τις Διοικούσες Επιτροπές Περιφερειακών Τμημάτων Π.Σ.Φ. για τις εκλογές 

του Π.Σ.Φ. και την Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων στις 23,24,25 Φεβρουαρίου 2018 στην 

Πάτρα.  

19.1.2018 

Κλήση για συνεδρίαση της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Πανελλήνιου Συλλόγου 

Φυσικοθεραπευτών.  

Ενημέρωση Διαχειριστή Συστήματος ΙΜΙ κο Μαρμαρά, για τους όρους χρήσης του 

Ηλεκτρονικού Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά- ΙΜΙ 

Επικαιροποίηση στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την εσωτερική 

αγορά-ΙΜΙ  

Απάντηση στην ΠΑΕ ΑΕΚ σχετικά με την αιγίδα του Π.Σ.Φ. για την 1η Ημερίδα Αθλητικών 

Κακώσεων με θέμα «Θλάσεις οπισθίων μηριαίων- από την έρευνα στην κλινική πρακτική»  

22.1.2018 

Έλεγχος φυσικοθεραπευτών στο μητρώο του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών του 

Περιφερειακού Τμήματος Ημαθίας. 

 Έλεγχος φυσικοθεραπευτών στο μητρώο του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών της 

Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, Τμήμα Δημόσιας Υγείας 

Ενημέρωση για ενέργειες Επιστημονικών Τμημάτων του Π.Σ.Φ 

23.1.2018 

Πρόγραμμα της Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων 2018 του Πανελλήνιου Συλλόγου 

Φυσικοθεραπευτών 23,24,25/2/2018.  

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Κ.Δ.Σ. Σάββατο 3/2/2018 9:30-17:00 

24.1.2018 

Ενημέρωση Περιφερειακού Τμήματος Δωδεκανήσου Σχετικά με την συγκρότηση εφορευτικής 

επιτροπής. 

Έλεγχος φυσικοθεραπευτών στο μητρώο του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών του 

Περιφερειακού Τμήματος Ιωαννίνων, Άρτας και Πρεβέζης. 

Ενημέρωση μητρώου Επιστημονικών Τμημάτων του Π.Σ.Φ.  

25.1.2018 

Πρόσκληση του επιστημονικού Συμβουλίου του Π.Σ.Φ. σε συνεδρίαση του Κ.Δ.Σ. 

Επείγον Ερώτημα προς ΤΕΙ Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Στερεάς και Δυτικής Ελλάδας για πρώτες 

βοήθειες  
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Ορισμός εκπροσώπων του Π.Σ.Φ. στη διυπουργική επιτροπή των Υπουργείων Υγείας και 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

Ενημέρωση Νοσοκομείου Μυτιλήνης Βοστάνειο καθώς και περιφερειακού Τμήματος Λέσβου, 

Χίου και Σάμου του Π.Σ.Φ. για αντισταθμιστικά μέτρα που αφορούν την Παρασκευή Πέτρου. 

Καθορισμός φορέων απασχόλησης για την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης 

Προσαρμογής για το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή, σύμφωνα με το Π.Δ. 38/2010 

Μη υλοποίηση απόφασης του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ για την εγκυρότητα παραπεμπτικών 

φυσικοθεραπείας των οποίων η ασφαλιστική ικανότητα ήταν σε ισχύ κατά την έκδοση και 

θεώρησή τους αλλά είχε λήξει κατά την ημερομηνία εκτέλεσης. 

26.1.2018 

Διαβιβαστικό Έγγραφο του Π.Σ.Φ. προς το Π.Τ. Αττικής  αναφορικά με τον Κούτσου 

Χρυσόστομου.  

Διαβιβαστικό Έγγραφο του Π.Σ.Φ. προς το Π.Τ. Αττικής αναφορικά με τον Μανωλίδη 

Ευστράτιο  

Διαβιβαστικό Έγγραφο του Π.Σ.Φ. προς το Π.Τ. Αττικής αναφορικά με τον ABU SALAH 

RATEB 

Απόφαση για την αίτηση εγγραφής του κου Δρακάκου Αντωνίου του Π.Τ. Αττικής 

Σύσταση τριμελούς επιτροπής για την απογραφή περιουσίας Π.Σ.Φ. (Μπουρνουσούζης-

Ταμείας, Καραγιάννη- Υπάλληλος Γραμματείας και Πετρόπουλος- Υπάλληλος Γραμματείας.  

Σύναψη συλλογικής σύμβασης Π.Σ.Φ. με ΕΟΠΥΥ  

Σύσταση επιτροπής αξιολόγησης για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για 

χορήγηση επιδόματος. 

Αποστολή προτάσεων Π.Σ.Φ. για την αγωγή υγείας στον μαθητικό πληθυσμό.  

29.1.2018 

Έγκριση Χορήγησης Αιγίδας προς την ΠΑΕ ΑΕΚ με θέμα «Θλάσεις οπισθίων μηριαίων – από 

την έρευνα στην κλινική πρακτική»  

Διαβιβαστικό Έγγραφο προς Π.Τ. Λέσβου, Χίου & Σάμου αναφορικά με Γαληνό Ιωσήφ.  

31.1.2018 

Ενημέρωση ΕΟΠΥΥ σχετικά με την μη επίλυση προβλήματος καταχώρισης παραπεμπτικών 

φυσικοθεραπείας των οποίων η ασφαλιστική ικανότητα ήταν σε ισχύ κατά την έκδοση και 

θεώρησή τους. 

1.2.2018 

Διευκρινήσεις επί του εγγράφου του Π.Σ.Φ. με αρ. πρωτ.: 25/22.1.2018 προς την 

Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας για μη μέλη του Π.Σ.Φ.  
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Ενημέρωση επιστημονικού συμβουλίου ΠΣΦ για επερώτηση βουλευτών για το επάγγελμα του 

χειροπράκτη  

5.2.2018 

Ενημέρωση Περιφερειακών Τμημάτων του ΠΣΦ για μειωμένη συνδρομή σε πολύτεκνους και 

ανέργους.  

Ενημέρωση Φυσικοθεραπεύτριας Χαλπέτη Γεωργία για έκδοση προδικαστικής απόφασης. 

Ενημέρωση Φυσικοθεραπεύτριας Κωτσίδη Αικατερίνη για έκδοση προδικαστικής απόφασης 

Ενημέρωση Φυσικοθεραπεύτριας Μυστακίδου Ευφροσύνη για έκδοση προδικαστικής 

απόφασης 

Ενημέρωση Φυσικοθεραπεύτριας Βγενά Σταυρούλα για έκδοση προδικαστικής απόφασης 

Ενημέρωση Νομικού Σύμβουλου κου Παραρά για την υπόθεση Γαληνού Ιωσήφ 

6.2.2018 

Απόσπασμα πρακτικού της 2ης συνεδρίασης το Σάββατο 3/2/2018 του ΚΔΣ του ΠΣΦ 

7.2.2018 

Έγγραφο προς το Νομικό Σύμβουλο του Π.Σ.Φ. για εσωτερικό κανονισμό ΚΔΣ 

9.2.2018 

Πρόσκληση συμμετοχής των Επιστημονικών Τμημάτων του ΠΣΦ στις Εργασίες του 4ου 

Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Φυσικοθεραπείας 

Επίλυση προβλήματος καταχώρησης παραπεμπτικών στο Ε-ΔΑΠΥ 

Πρόταση για νομοθετικές παρεμβάσεις ΠΣΦ προς Ξανθο  

12.2.2018 

Νομοθετικές παρεμβάσεις ΠΣΦ – Προς Ξάνθο  

14.2.2018 

Άμεση και αναγκαία η πρόβλεψη λύσης από το υπουργείο οικονομικών για την αναντιστοιχία  

που θα εμφανιστεί στο taxisnet  κατά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, λόγω 

καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών από τον ΕΟΠΥΥ 

Πρόσκληση στη Γ.Σ.Α. του Π.Σ.Φ. 

«Ενημέρωση για ΦΕΚ 356/Β’/7.2.2018 (προδιαγραφές κέντρων θαλασσοθεραπείας» 

Έγγραφο προς Υπουργό Τουρισμόύ Κουντουρά για Παρουσία φυσικοθεραπευτή στα κέντρα 

θαλασοοθεραπείας 
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15.2.2018 

Επιστημονικά Υπεύθυνος εργαστηρίου φυσικοθεραπείας προς Βαρδαρό 

Ενημέρωση για φυσικοθεραπευτές στο Ιατρικό Επιτελείο της ΑΕΚ 

16.2.2018 

Πρόγραμμα της Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων 2018 του Πανελλήνιου Συλλόγου 

Φυσικοθεραπευτών, 23,24,25/2/2018 

Αίτημα συνάντησης προς τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ για τη συλλογική σύμβαση μεταξύ ΕΟΠΥΥ 

και ΠΣΦ  

Δυνατότητα πρακτικής άσκησης σπουδαστών των ‘’κολλεγίων’’ σε Ν.Π.Ι.Δ. 

21.2.2018 

Προς Μακαριότατο για Προστάτη Άγιο Θεράποντα  

Απάντηση στο σώμα επιθεωρητών – ελεγκτών Δημοσίας Διοίκησης για υπόθεση Γεωργοτά 

Ανακήρυξη του Άγιου Θεράποντος, Επισκόπου Κύπρου, ως προστάτη Αγίου του κλάδου των 

Φυσικοθεραπευτών 

25.2.2018 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της  2ης συνεδρίασης του 2018 στις 3 Φεβρουαρίου του 

Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών  

26.2.2018 

Συμφωνία και υλοποίηση συλλογικής σύμβασης ΕΟΠΥΥ-ΠΣΦ 

27.2.2018 

Πρόσκληση μελών σε συνεδρίαση Κ.Δ.Σ. Σάββατο 10.3.2018 

Απόδοση Συνδρομών και Εγγραφών από 1/7/2014 μέχρι 31/12/2017 

Απόδοση Συνδρομών και Εγγραφών από το Κ.Δ.Σ. προς το Π.Τ. Ημαθίας 

Έγκριση χορήγησης Αιγίδας Ημερίδα ΠΤ Αττικής 3/2018 

28.2.2018 

Σχετικά με την δυνατότητα πρακτικής άσκησης σπουδαστών των κολλεγίων 

Συμμετοχή Τκαφα στο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας – ΕΕΕΘ 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μειοδοτικό διαγωνισμό ψηφιοποίησης 

1.3.2018 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ  ΠΡΟΧΕΙΡΟ 

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 



 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

Πρόσκληση σε ημερίδα του ΠΤ Αττικής 

Συγχαρητήρια επιστολή Υφυπουργός Παιδείας – Τζούφη Μερόπη  

Δυνατότητα πρακτικής άσκησης σπουδαστών κολεγίων ΚΑΠΗ Αγίου Παύλου 

Πρόσκληση προς τον Υπουργό Υγείας σε Ημερίδα του ΠΤ Αττικής  

 Πρόσκληση προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας σε Ημερίδα του ΠΤ Αττικής  

Πρόσκληση προς τον Γενικό Γραμματέα Υγείας σε Ημερίδα του ΠΤ Αττικής  

Πρόσκληση προς τον Γενικό Γραμματέα Υγείας σε Ημερίδα του ΠΤ Αττικής  

Πρόσκληση προς τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα Υγείας σε Ημερίδα του ΠΤ Αττικής  

Πρόσκληση προς τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας σε Ημερίδα του ΠΤ Αττικής  

Πρόσκληση προς τον Τομεάρχη Υγείας ΝΔ  Οικονόμου Βασίλη σε Ημερίδα του ΠΤ Αττικής  

2.3.2018 

Εισήγηση στη συντονιστική επιτροπή του ΕΤΑΦ 

5.3.2018 

Διαβιβαστικό εγγράφου για κλινικό φυσικοθεραπευτικό φροντιστήριο ΕΕΕΘ-ΤΚΑΦΑ 

Διεκδίκηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας –νοσοκομείο Θριάσιο 

Διεκδίκηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας –νοσοκομείο Ευαγγελισμός  

Διεκδίκηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας –νοσοκομείο ΕΙΑΑ 

 Διεκδίκηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας –νοσοκομείο Γεννηματάς 2 

 Διεκδίκηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας –νοσοκομείο Γεννηματάς 1 

 Διεκδίκηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας –νοσοκομείο Άγιοι Ανάργυροι   

Διεκδίκηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας –νοσοκομείο Σωτηρία  

 Διεκδίκηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας –νοσοκομείο Σισμανόγλειο 

Αμαλία Φλέμινγκ 

7.3.2018 

Ευχαριστήρια Επιστολή προς Υπουργό Τουρισμού – Κουντουρά  

8.3.2018 

Δυνατότητα Πρακτικής άσκησης σπουδαστών των κολλεγίων. 

Δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης σπουδαστών κολεγίων- κέντρα αποθεραπείας και 

αποκατάστασης ΚΑΑ 

8.3.2018 

Δυνατότητα πρακτικής άσκησης σπουδαστών κολεγίων- Ένωση ιδιωτικών κλινικών ΠΕΙΚ 
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Απάντηση σε Λιβέρη Μαρία για καταγγελία  

Αποδοχή συνεργασίας με εταιρία Live Streaming Ημερίδα Αττικής- Μάρτιος 2018 

Κινητική Αξιολόγηση Μαθητών σε ΚΕΔΔΥ από καθηγητές Φυσικής Αγωγής  

12.3.2018 

Σχετικά με ίδρυση Νέου Τμήματος Φυσικοθεραπείας από ΤΕΦΑΑ 

Κράτηση Αμφιθεάτρου Γεννηματά για Ημερίδα ΕΤ Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας  

Κράτηση Αμφιθεάτρου Ευαγγελισμός για Ημερίδα ΤΚΑΦΑ-Γηριατρικής  

13.3.2018 

Διαβιβαστικό Εγκρισης Αίτησης Εγγραφής Π.Τ. Έβρου – Ροδόπης- Ξάνθης – Αχμέτογλου 

Νουραϊ 

 Διαβιβαστικό Εγκρισης Αίτησης Εγγραφής Π.Τ. Ηρακλείου – Λασιθίου-Τσαγκαράκη 

Χρυσάνθη  

Διαβιβαστικό Εγκρισης Αίτησης Εγγραφής Π.Τ. Ιωαννίνων-Άρτας-Πρέβεζας, Θεσπρωτίας – 

Ακριβή Όλγα 

Διαβιβαστικό ΠΤ Αττικής για απόρριψη αίτησης εγγραφής της κυρίας ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

Εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής 2018- Κιδίδης Δημήτριος  

Εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής 2018- Τσιαμπας Αθανάσιος  

 Εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής 2018- Δήμος Χρήστος  

Εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής 2018- Φανος Ζιωγας Αλέξναδρος  

Εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής 2018- Καραντιας Θεόδωρος – Αναπληρωματικό 

Εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής 2018- Λιτσιούλης Ιωάννης  – Αναπληρωματικό 

Εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής 2018- Κουβελη Ιωάννα – Αναπληρωματικό 

Ορισμός φορέα Αντισταθμιστικών μέτρων-Krafft Chatzigiannis Julia  

14.3.2018 

Ορισμός δικαστικών Αντιπροσώπων – Πρωτοδικείο – Εκλογές 20.5.2018 

Ενημέρωση για Ευρωπαίους Ασφαλισμένους Δικαιούχους ΕΟΠΥΥ 

15.3.2018 

Εφαρμογή των Διατάξεων του Π.Δ. 121-2008 στις παρασχεθείσες Υπηρεσίες 

Φυσικοθεραπείας 

16.3.2018 
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Ενημέρωση περιφερειακών τμημάτων για εκλογές 2018 

 

19.3.2018 

Ενημέρωση ΕΔΟΕΑΠ για υποχρεωτική προσκόμιση βεβαίωσης του ΠΣΦ  

20.3.2018 

Βεβαίωση Διδακτικής Πείρας – Τάτσιος Πέτρος  

Αίτημα για συνάντηση με την Υφυπουργό Παιδείας Τζούφη Μερόπη  

Προκήρυξη εκλογών και εκλογή Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής του Π.Τ. Αιτωλοακαρνανίας 

και Λευκάδας 

Προκήρυξη εκλογών και εκλογή Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής του Π.Τ. Αργολίδας και 

Αρκαδίας  

Προκήρυξη εκλογών και εκλογή Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής του Π.Τ. Αχαΐας και Ηλείας  

Προκήρυξη εκλογών και εκλογή Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής του Π.Τ. Δράμας  

Προκήρυξη εκλογών και εκλογή Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής του Π.Τ. Έβρου, Ροδόπης 

και Ξάνθης  

Προκήρυξη εκλογών και εκλογή Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής του Π.Τ. Ευβοίας  

Προκήρυξη εκλογών και εκλογή Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής του Π.Τ. Ημαθίας  

Προκήρυξη εκλογών και εκλογή Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής του Π.Τ. Ηρακλείου και 

Λασιθίου  

Προκήρυξη εκλογών και εκλογή Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής του Π.Τ. Θεσσαλονίκης, 

Κιλκίς και Χαλκιδικής  

Προκήρυξη εκλογών και εκλογή Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής του Π.Τ. Ιωαννίνων, Άρτας, 

Πρέβεζας και Θεσπρωτίας  

Προκήρυξη εκλογών και εκλογή Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής του Π.Τ. Καβάλας  

Προκήρυξη εκλογών και εκλογή Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής του Π.Τ. Κερκύρας  

Προκήρυξη εκλογών και εκλογή Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής του Π.Τ. Κοζάνης, 

Καστοριάς, Φλώρινας και Γρεβενών  

Προκήρυξη εκλογών και εκλογή Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής του Π.Τ. Κορινθίας  

Προκήρυξη εκλογών και εκλογή Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής του Π.Τ. Λάρισας  

Προκήρυξη εκλογών και εκλογή Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής του Π.Τ. Λέσβου, Χίου και 

Σάμου 
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Προκήρυξη εκλογών και εκλογή Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής του Π.Τ. Μεσσηνίας και 

Λακωνίας  

Προκήρυξη εκλογών και εκλογή Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής του Π.Τ. Πέλλας  

Προκήρυξη εκλογών και εκλογή Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής του Π.Τ. Πιερίας  

Προκήρυξη εκλογών και εκλογή Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής του Π.Τ. Σερρών  

Προκήρυξη εκλογών και εκλογή Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής του Π.Τ. Τρικάλων και 

Καρδίτσας  

Προκήρυξη εκλογών και εκλογή Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής του Π.Τ. Φθιώτιδας, 

Φωκίδας και Βοιωτίας  

Προκήρυξη εκλογών και εκλογή Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής του Π.Τ. Χανίων & Ρεθύμνου  

Προκήρυξη εκλογών και εκλογή Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής του Π.Τ. Κυκλάδων 

21.3.2018 

Διαβιβαστικό ΠΤ Φθιώτιδας- Κατσαρού Ελισάβετ  

22.3.2018 

Αίτηση διορισμού δικαστικού αντιπροσώπου στα κατά τόπους πρωτοδικεία  

Εκλογή Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής – Π.Τ. Μαγνησίας  

Καθυστέρηση απόδοσης 10% και ληξιπρόθεσμων ΟΠΑΔ 

Δυσλειτουργία συστήματος καταχώρησης των παραπεμπτικών Φυσικοθεραπείας  

Δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών Κολεγίων – Π.Τ. 

Δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών Κολεγίων – ΥΠΕ 

 Δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών Κολεγίων – Υπουργείο Εργασίας  

Δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών Κολεγίων – Σύνδεσμος Δήμων Ιαματικών 

Πηγών Ελλάδος (ΣΔΙΠΕ) 

Δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών Κολεγίων – Σύνδεσμος Ελληνικών Κλινικών 

ΣΕΚ 

Διαβιβαστικό ΕΤ Γηριατρικής Ημερίδας  

23.3.2018 

Ένταξη ΕΤ Ψυχικής Υγείας στους Αποδέκτες Εγγράφων  

Απόδοση Συνδρομών και Εγγραφών από 1/1/2015 μέχρι 31/12/2017 – ΠΤ Κέρκυρας  

Αίτημα για διάθεση Αμφιθεάτρου- Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή  

26.3.2018 
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Υπόμνημα για το επίδομα Ανθυγιεινής και Επικίνδυνης Εργασίας  

Πρόσκληση σε συνεδρίαση ΚΔΣ 31/3 και 1/4/2018 

Πρόσκληση σε κοινή συνεδρίαση του ΕΤ Αθλητικής Φυσικοθεραπείας με ΚΔΣ  

Υπόμνημα για το επίδομα Ανθυγιεινής και Επικίνδυνης Εργασίας  

 

28.3.2018 

Letter of endorsement  

29.3.2018 

Παράταση Νομιμοποίησης Εκπροσώπων Εθνική Τράπεζα  

Παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου για την αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

30.3.2018 

Πρόσκληση για συμμετοχή ΤΚΑΦΑ σε συνεδρίαση του ΚΔΣ του ΠΣΦ την Κυριακή 1 Απριλίου 

2018 

Παροχή Διευκρινήσεων προς την Τράπεζα Πειραιώς  

2.4.2018 

Αίτηση – Αναφορά Ενωπίον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βεροίας  

Δυνατότητα πρακτικής άσκησης σπουδαστών των κολλεγίων – ΣΕΥΥΠ 

Δυνατότητα πρακτικής άσκησης σπουδαστών των κολλεγίων – Εισαγγελέα Πρωτοδικών 

Αθηνών  

Σχετικά με εφορευτική επιτροπή του ΠΤ Κεφαλληνίας και Ζακύνθου  

3.4.2018 

Διαβιβαστικό ΟΕ Διεθνές Συμποσίου Αθλητικών Κακώσεων  

Έγγραφο προς Νοσοκομείο για Πρακτική Άσκηση KRAFT-CHATZIGIANNIS ZULIA  

4.4.2018 

Σχετικά με την Ακαδημαϊκή ταυτότητα των τμημάτων φυσικοθεραπείας και την επιχειρούμενη 

αλλοίωση της ταυτότητας της Φυσικοθεραπείας ως Επιστήμης Υγείας 

Αίτημα Χορήγησης Στοιχείων προς Πρύτανη ΕΚΠΑ  

Υπόμνημα για το ζήτημα άρνησης ορισμού δικαστικών αντιπροσώπων από τα Πρωτοδικεία 

της χώρας για τη διεξαγωγή των εκλογών του ΠΣΦ 

11.4.2018 
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Βεβαίωση Συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή  Σύσκεψη της Παγκόσμιας Οργάνωσης 

Φυσικοθεραπείας G-I-N Pre Conference Workshop (06/07.10.2015) – Σακελλάρη Βασιλική  

12.4.2018 

Σχετικά με Ίδρυση Νέου Τμήματος Φυσικοθεραπείας από ΤΕΦΑΑ- Πρυτανεία Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας  

Σχετικά με την Ακαδημαϊκή ταυτότητα των τμημάτων φυσικοθεραπείας και την επιχειρούμενη 

αλλοίωση της ταυτότητας της Φυσικοθεραπείας ως Επιστήμης Υγείας 

13.4.2018 

Ενημέρωση για απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση βεβαίωσης λειτουργίας 

εργαστηρίου φυσικοθεραπείας 

Διευκρινήσεις για επιστολική ψήφο  

Διάθεση εκλογικού υλικού – Δήμος Καλλιθέας  

17.4.2018 

Διάθεση Αίθουσας – Δήμος Καλλιθέας  

Αίτηση διορισμού δικαστικού αντιπροσώπου – 20.5.2018 

Πρόταση μη εφαρμογής της αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας επί των νομοθετικώς 

ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων – Τζούφη  

18.4.2018 

Αίτηση διορισμού δικαστικού αντιπροσώπου – 20.5.2018 

19.4.2018 

Παράταση νομιμοποίησης εκπροσώπων Τράπεζα Πειραιώς 

25.4.2018 

Αποδοχή συνεργασίας με εταιρεία Ψηφιοποίησης – AMS  

Μη αποδοχή συνεργασίας – ψηφιοποίηση – master A.E.  

27.4.2018 

Απόφαση ΓΣΑ για διαγραφή και αναστολή μέλους  

Ακύρωση Ημερίδας ΕΤΠΦ 29.4.2018 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 1ης συνεδρίασης του Κεντρικού Διοικητικού  

Συμβουλίου του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών του έτους 2018  

 (13 και 14 Ιανουαρίου 2018)  

2.5.2018 



 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

Σχετικά με την συλλογική σύμβαση ΕΟΠΥΥ-ΠΣΦ 

3.5.2018 

Σχετικά με τον ορισμό δικαστικών αντιπροσώπων για τη διεξαγωγή των εκλογών του ΠΣΦ 

στις 20 Μαΐου 2018-Πατρών  

Σχετικά με τον ορισμό δικαστικών αντιπροσώπων για τη διεξαγωγή των εκλογών του ΠΣΦ 

στις 20 Μαΐου 2018-Δράμας  

 Σχετικά με τον ορισμό δικαστικών αντιπροσώπων για τη διεξαγωγή των εκλογών του ΠΣΦ 

στις 20 Μαΐου 2018-Ρόδου 

 Σχετικά με τον ορισμό δικαστικών αντιπροσώπων για τη διεξαγωγή των εκλογών του ΠΣΦ 

στις 20 Μαΐου 2018-Αλεξανδρούπολης  

 Σχετικά με τον ορισμό δικαστικών αντιπροσώπων για τη διεξαγωγή των εκλογών του ΠΣΦ 

στις 20 Μαΐου 2018-Ιωαννίνων   

Σχετικά με τον ορισμό δικαστικών αντιπροσώπων για τη διεξαγωγή των εκλογών του ΠΣΦ 

στις 20 Μαΐου 2018-Κεφαλονιάς  

 Σχετικά με τον ορισμό δικαστικών αντιπροσώπων για τη διεξαγωγή των εκλογών του ΠΣΦ 

στις 20 Μαΐου 2018-Κοζάνης  

 Σχετικά με τον ορισμό δικαστικών αντιπροσώπων για τη διεξαγωγή των εκλογών του ΠΣΦ 

στις 20 Μαΐου 2018-Καλαμάτας  

 Σχετικά με τον ορισμό δικαστικών αντιπροσώπων για τη διεξαγωγή των εκλογών του ΠΣΦ 

στις 20 Μαΐου 2018-Κατερίνης   

Σχετικά με τον ορισμό δικαστικών αντιπροσώπων για τη διεξαγωγή των εκλογών του ΠΣΦ 

στις 20 Μαΐου 2018-Τρικάλων   

Σχετικά με τον ορισμό δικαστικών αντιπροσώπων για τη διεξαγωγή των εκλογών του ΠΣΦ 

στις 20 Μαΐου 2018-Βέροιας   

Σχετικά με τον ορισμό δικαστικών αντιπροσώπων για τη διεξαγωγή των εκλογών του ΠΣΦ 

στις 20 Μαΐου 2018-Ηρακλείου   

Σχετικά με τον ορισμό δικαστικών αντιπροσώπων για τη διεξαγωγή των εκλογών του ΠΣΦ 

στις 20 Μαΐου 2018-Κέρκυρας  

 Σχετικά με τον ορισμό δικαστικών αντιπροσώπων για τη διεξαγωγή των εκλογών του ΠΣΦ 

στις 20 Μαΐου 2018-Χανίων  

4.5.2018 

 Συμμετοχή ως επίκουροι καθηγητές στην εκπαίδευση της αθλητικής εξειδίκευσης 

7.5.2018 
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Νέες παρεμβάσεις αγωγής υγείας για μαθητικό πληθυσμό σε εθνικό επίπεδο του Υπουργείου 

Υγείας 

8.5.2018 

Σύνθεση Διοικούσας ΠΤ Ημαθίας  

Υποβολή πρότασης για χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας – μέλη 

επιτροπής  

Σχετικά με την δυνατότητα της εφάπαξ καταβολής του τέλους ενεργοποίησης POS και την 

απαλλαγή του κόστους μηνιαίας διαχείρισης – Τράπεζα Πειραιώς  

Προς Υπουργείο Παιδείας σχετικά με ενοποίηση ειδικοτήτων φυσικοθεραπείας – 

εργασιοθεραπείας  

Σχετικά με ενοποίηση ειδικοτήτων φυσικοθεραπείας-εργασιοθεραπείας προς το Υπ. Παιδείας  

Καθυστέρηση οριστικοποίησης μηνός Ιανουαρίου 2018 

11.5.2018 

Απάντηση για γενικό νοσοκομείο Πύργου  

Σχετικά με αίτημα για ορισμό δικαστικών αντιπροσώπων για τις αρχαιρεσίες του Π.Σ.Φ., 20 

Μαΐου 2018 

12.6.2018 

Formation of the International Federation of Physical Therapists in Occupational Health and 

Ergonomics (IFPTOHE) 

Έκδοση του νέου ΕΚΠΥ και προτάσεις του Π.Σ.Φ 

Έκδοση του νέου ΕΚΠΥ και προτάσεις του Π.Σ.Φ 

Έγγραφο προς Σκαμαγκή-Αγγλικά  

Διαβιβαστικό για Συνέδριο Πνευμονολογικής εταιρείας - ΤΚΑΦΑ 

15.6.2018 

Αίτημα για χορήγηση οικονομικών στοιχείων σχετικά με το ύψος της κατατιθέμενης δαπάνης 

και το ύψος του claw back  των 2 (δυο) υποκωδικών (Στ1 Υ.Φ  και Στ2 Υ.Φ.) για τις  υπηρεσίες 

φυσικοθεραπείας 

18.6.2018 

Σχετικά με τα στοιχεία δαπάνης φυσικοθεραπείας του ΕΟΠΥΥ, που αφορούν τους 

δικαιούχους του άρθρου 17 του ΕΚΠΥ 

19.6.2018 

Πρόσκληση προς εταιρείες για συμπόσιο αθλητικής φυσικοθεραπείας – 29/6 έως 2/7 



 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

21.6.2018 

Εξουσιοδότηση Πετροπούλου για Πρωτοδικείο Αθηνών  

27.6.2018 

Χορήγηση κειμένου συλλογικής σύμβασης 

Πληρεξούσιο Παραρά – Γεωργότας Αλέξανδρος – Ιωάννης  

Πληρεξούσιο Παραρά – Μπεκύρας Σωκράτης  

 Πληρεξούσιο Παραρά – Σταθόπουλος Νικόλαος   

Πληρεξούσιο Παραρά – Γραμματοπούλου Ναταλία   

Πληρεξούσιο Παραρά – Καμπακάκης Μάριος  

 Πληρεξούσιο Παραρά – Κοροντζής Γεράσιμος  

 Πληρεξούσιο Παραρά – Καγιας Φώτιος  

 Πληρεξούσιο Παραρά – Χατζηνικολάου Μαρία – Ελένη –Ιουλία  

 Προς ΚΕΣΥ θεραπευτική άσκηση – νομικό πλαίσιο και ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή  

2.7.2018 

Νέα σύνθεση του Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. 

Απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Σ.Φ.-

Εθνική Τράπεζα  

Απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Σ.Φ.- 

Τράπεζα Πειραιώς  

Δείγματα Υπογραφών για σφραγίδα Χάγης αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  

4.7.2018 

Αιτιολογική Έκθεση – Τροπολογία Νομοθετικός Ρυθμιζόμενων Επαγγελμάτων 

Νέα σύνθεση ΚΔΣ του ΠΣΦ – Δείγματα Υπογραφών 

5.7.2018 

Νέα σύνθεση Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου Π.Σ.Φ.- Δείγματα Υπογραφών για σφραγίδα 

Χάγης Υπ. Εξωτερικών  

Πρόσκληση σε συνεδρίαση ΚΔΣ 14 και 15/7/2018 

Απόσπασμα πρακτικού για κεντρική εφορευτική επιτροπή – Τράπεζα Πειραιώς  

Αναγνώριση του φυσικοθεραπευτή για την παροχή πρώτων βοηθειών σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης στον αγωνιστικό χώρο 
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Μεγάλη καθυστέρηση πληρωμής και καταβολής ενσήμων του κλάδου φυσικοθεραπευτών Π.Ε. 

18-25 ωρομίσθιων εκπαιδευτών ενηλίκων των Δ.Ι.Ε.Κ. 

Ενημέρωση Επιστημονικών Τμημάτων για Νέο ΚΔΣ και ενέργειες σε σ 

Κοινοποίηση στατιστικών στοιχείων αιτήσεως αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων – 

ΣΑΕΠ 

Απόσπασμα Πρακτικού για Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή – Εθνική Τράπεζα 

6.7.2018 

Ευχαριστήρια επιστολή προς Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή  

Αίτημα συνεργασίας με θέμα την αναγνώριση αποφοίτων κέντρων μεταλυκειακής 

εκπαίδευσης (κολλέγια)  

Χορήγηση της απόφασης της Ολομέλειας του ΚΕΣΥ για τη θεραπευτική άσκηση και 

καθορισμός συνάντησης 

Νέα σύνθεση Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου Π.Σ.Φ. – Δείγματα Υπογραφών  

Λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail) του Π.Τ. Αττικής  

Λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail) του Π.Τ. Μεσσηνίας, Λακωνίας  

Χορήγηση της απόφασης της Ολομέλειας του ΚΕΣΥ για τη θεραπευτική άσκηση και 

καθορισμός συνάντησης 

9.7.2018 

Διαβιβαστικό έγκρισης Αίτησης Εγγραφής ΠΤ Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης – Ισμαηλκο Ιμπαχημ  

Λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του Π.Τ. Δωδεκανήσου  

Λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του Π.Τ. Λέσβου, Χίου, Σάμου  

 Λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του Π.Τ. Ευβοίας  

Αίτημα συνεργασίας ΠΣΦ με ΠΣ Εργοθεραπευτών –ΝΠΔΔ 

11.7.2018 

Ορθή Επανακοινοποίηση – Λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  (e-mail) του Π.Τ. 

Αττικής  

 Λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του Π.Τ. Πιερίας 

 Λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του Π.Τ. Πέλλας  

 Λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του Π.Τ. Κυκλάδων   

Λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του Π.Τ. Χανίων και Ρεθύμνου   

Λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του Π.Τ. Τρικάλων και Καρδίτσας  

12.7.2018 



 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

Ευχαριστήρια επιστολή προς Δήμο Καλλιθέας για παραχώρηση αίθουσας για διεξαγωγή 

σεμιναρίου (Αθλητικές Κακώσεις-Επίπεδο 1)  

Διαβιβαστικό ΠΤ Αττικής – Απόσπασμα Πρακτικού – Εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής 

Επιτροπής 2018 

13.7.2018 

Διαβιβαστικό ΠΤ Αττικής – Καταγγελία για Μυλωνά Αλέξανδρο  

Εφαρμογή υπουργικής απόφασης για άδεια απουσίας υπαλλήλου – Κυριακίδου Μαρία  

Πρόσκληση Παρουσίας σε Συνεδρίαση ΚΔΣ-ΕΤ Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας  

Διαβιβαστικό για Χορηγία-Βιοπρομηθευτική – ΤΚΑΦΑ 

Διαβιβαστικό για Χορηγία – Santair- ΤΚΑΦΑ 

16.7.2018 

Κωδικοί e-mail ΠΤ Αχαΐας και Ηλείας  

18.7.2018 

Διαβιβαστικό Τελικού Προγράμματος για Συνέδριο Πνευμολογικής Εταιρείας – ΤΚΑΦΑ 

19.7.2018 

Αίτημα παραχώρησης ακινήτου για την εγκατάσταση των γραφείων του Πανελλήνιου 

Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών 

Κωδικοί e-mail ΠΤ Καβάλας  

Κωδικοί e-mail ΠΤ Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας  

20.7.2018 

 Κωδικοί e-mail ΠΤ Λάρισας  

 Κωδικοί e-mail ΠΤ Δράμας  

Συλλογική σύμβαση ΕΟΠΥΥ-ΠΣΦ βασικά σημεία – διευκρινήσεις  

24.7/2018 

Κωδικοί e-mail ΠΤ Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας  

Αίτημα παραχώρησης ακινήτου για την εγκατάσταση των γραφείων του Πανελλήνιου 

Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών 

Αίτημα παραχώρησης ακινήτου για την εγκατάσταση των γραφείων του Πανελλήνιου 

Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών 

Εφαρμογή υπουργικής απόφασης για άδεια απουσίας μελών των ΔΕ των ΠΤ 

Σύσταση επιτροπής υλοποίησης/διαχείρισης για συλλογική σύμβαση ΠΣΦ με ΕΟΠΥΥ 
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Αίτημα για την έγκριση κοινωνικού μηνύματος 

Έγκριση Κοινωνικού μηνύματος από ΑΣΡ 

Απόφαση για αίτηση απόρριψης της αίτησης του κου Αρσένη Παναγιώτη 

Απόφαση για αίτηση απόρριψης της αίτησης  του κου Μάντζαρη Αναστάσιου  

Διαβιβαστικό έγκρισης αίτησης εγγραφής ΠΤ Αττικής του κου Πούλου Νεκτάριου  

Διαβιβαστικό έγκρισης αίτησης εγγραφής ΠΤ Αττικής του κου Σφακιανάκη Εμμανουήλ 

Προτάσεις και παρατηρήσεις του Π.Σ.Φ. επί του νομοσχεδίου εκσυγχρονισμού και 

αναμόρφωσης θεσμικού πλαισίου ιδιωτικών κλινικών 

Αίτημα παραχώρησης ακινήτου για την εγκατάσταση των γραφείων του Πανελλήνιου 

Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών 

Αίτημα για Ορισμό συνάντησης με Υπουργό Υγείας  

Αίτημα για ορισμό συνάντησης με Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο 

Συνάντηση εκπροσώπων ΔΕ των ΠΤ, 2 Σεπτεμβρίου 2018 

Εφαρμογή υπουργικής απόφασης για άδεια απουσίας μελών των ΔΕ των ΠΤ και της 

απόφασης του Κ.Δ.Σ για έξοδα μετακίνησης μελών 

Σύσταση επιτροπής ενστάσεων  για την προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού του Π.Σ.Φ. 

Σύσταση επιτροπής υλοποίησης/διαχείρισης για συλλογική σύμβαση ΠΣΦ με ΕΟΠΥΥ 

Σύσταση επιτροπής αξιολόγησης δικαιολογητικών για προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού 

Π.Σ.Φ. 

25.7.2018 

Διόρθωση της απαίτησης φορολογικής ενημερότητας για είσπραξη ποσών  

ακριβώς 1.500 ευρώ 

Έκδοση του νέου ΕΚΠΥ και προτάσεις βελτίωσης του Π.Σ.Φ.  

Αίτημα για ορισμό συνάντησης με Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης  

Αίτημα για ορισμό συνάντησης με ΓΕΩΤΕΕ 

Σύσταση επιτροπής διερεύνησης δυνατότητας ασφάλισης για αστική ευθύνη σε συνεργασία 

με άλλο Ευρωπαϊκό Σύλλογο 

Σύσταση Επιτροπής Προμηθειών  

Απάντηση σε ΕΤ Φυσικοθεραπευτή στην Υγεία των Γυναικών  

Αίτημα για συνάντηση με ΤΕΙ Φυσικοθεραπείας  

Σύσταση επιτροπής διερεύνησης δυνατότητας ασφάλισης για αστική ευθύνη σε συνεργασία 

με άλλο Ευρωπαϊκό Σύλλογο 



 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

Αίτημα για ορισμό συνάντησης με Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης 

Σύσταση επιτροπής διερεύνησης της δυνατότητας δημιουργίας επαγγελματικού ταμείου 

26.7.2018 

Κωδικοί e-mail ΠΤ Κορινθίας  

Διαβιβαστικό πρόσκλησης από ER-WCPT προς εκπαιδευτικό προσωπικό  

Σχετικά με τις προτάσεις της ΕΣΑμεΑ και των φορέων μελών της για τον ΕΚΠΥ, για την 

θεραπευτική άσκηση, την θεραπευτική κολύμβηση, την θεραπευτική ιππασία και τους 

‘’γυμναστές ειδικής αγωγής’’ 

Βεβαίωση παροχής υπηρεσιών συμμόρφωσης με τον κανονισμό GDPR από την εταιρεία με 

την επωνυμία MAST-Ανώνυμη εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών & 

πληροφορικής στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών 

Διαβιβαστικό πρόσκλησης από ER-WCPT προς εκπαιδευτικό προσωπικό 

27.7.2018 

Ενημέρωση ΠΤ για αντισταθμιστικά μέτρα-Πέτρου Παρασκευή  

Νέα Σύνθεση του Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. 

30.7.2018 

Κωδικοί e-mail ΠΤ Έβρου , Ροδόπης, Ξάνθης   

Κωδικοί e-mail ΠΤ Αιτωλοακαρνανίας, Λευκάδας  

31.7.2018 

 Παροχή Υπηρεσιών Φυσικοθεραπείας στους πληγέντες κατά την πρόσφατη φωτιά στο Μάτι 

Αττικής 

Συνάντηση Δ.Ε. των Π.Τ. του Π.Σ.Φ. 

1.8.2018 

Ενημερωτικό σημείωμα για την Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας 

28ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας 

21.8.2018 

Ενημέρωση για ενέργειες των Επιστημονικών Τμημάτων του Π.Σ.Φ. 

28.8.2018 

Ενημέρωση ΣΕΕΔΔ για Υπόθεση Γεωργότα Αλεξάνδρου – Ιωάννη  

28.8.2018 
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Καθορισμός φορέων απασχόλησης για την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης 

Προσαρμογής για το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή, σύμφωνα με το Π.Δ. 38/2010 – 

Βοστανειο Νοσοκομείο  

28.8.2018 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Συνάντησης Δ.Ε. των Π.Τ. του Π.Σ.Φ. 

29.8.2018 

Δυνατότητα Εγκατάστασης Σάουνας σε Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας 

30.8.2018 

Ορισμός υπευθύνου υπαλλήλου γραμματείας για το Π.Τ Αττικής 

Συγχαρητήρια Επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας – Ξάνθο  

Συγχαρητήρια Επιστολή προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας – Πολάκη 

Εισήγηση του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών για το 4ο Πιλοτικό Πρόγραμμα 

Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας των Ηλικιωμένων- ΗΠΙΟΝΗ 2018 “Πρόληψη των 

Καρκίνων του Πεπτικού Συστήματος 

31.8.2018 

Κωδικοί e-mail ΠΤ Κέρκυρας   

Κωδικοί e-mail ΠΤ Μαγνησίας 

3.9.2018 

Κατάθεση θέσεων σχετικά με την υπόθεση του κου Αναγνώστη Χρήστου  

Ερώτημα για σύμβαση ΕΟΠΥΥ Δημοσίων Υπαλλήλων  

4.9.2018 

Κωδικοί e-mail ΠΤ Αργολίδας  

Κωδικοί e-mail ΠΤ Θεσσαλονίκης-Κιλκίς-Χαλκιδικής  

5.9.2018 

ΕΚΑΒ- Οργάνωση μαθημάτων «υποστήριξης πνευμόνων και καρδιάς- παθολογικές 

καταστάσεις.9.2018» 

Τμήμα συμβάσεων ΕΟΠΥΥ-Σχετικά με εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης  

Αίτημα συνάντησης με τον Αξιότιμο Πρωθυπουργό για την αποκατάσταση των αδικιών που 

υπέστησαν στα χρόνια των μνημονίων οι φυσικοθεραπευτές της χώρας 

6.9.2018 

Σχετικά με το Νέο Σύστημα Συνταγογράφισης Συνεδρίων Φυσικοθεραπείας  

Αίτημα για χορήγηση καταλόγου Δημοσίων Υπαλλήλων Φυσικοθεραπευτών  
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Πρόταση Εφαρμογής διακριτής δαπάνης στις εκτελούμενες συνεδρίες φυσικοθεραπείας  

10.9.2018 

Δυνατότητα εγκατάστασης Σάουνας σε εργαστήριο φυσικοθεραπείας  

11.8.2018 

Παροχή εξουσιοδότησης στον Δικηγόρο Αλέξιο Παραρά για την εκπροσώπηση του ΠΣΦ 

ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς κατά Βασιλείου Φούκα 

12.9.2018 

Σχετικά με το νέο σύστημα συνταγογράφισης συνεδριών φυσικοθεραπείας  

Σχετικά με την αίτηση σύναψης ατομικών συμβάσεων με τον ΕΟΠΥΥ 

Σχετικά με την εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης  

13.9.2018 

Σχετικά με την αίτηση σύναψης ατομικών συμβάσεων με τον ΕΟΠΥΥ προσχώρηση στη 

Συλλογική Σύμβαση ΕΟΠΥΥ 

14.9.2018 

Κράτηση Αμφιθεάτρου Ευαγγελισμός για Ημερίδα ΤΚΑΦΑ 

Αίτημα για οικονομική κάλυψη  

17.9.2018 

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Κ.Δ.Σ. 22 και 23/9/2018 

18.9.2018 

Σχετικά με την αίτηση σύναψης ατομικών συμβάσεων με τον ΕΟΠΥΥ 

Επείγον αίτημα για άρση της δυνατότητας συνταγογράφησης συνεδριών φυσικοθεραπείας 

από το  e-prescription 

Παροχή εξουσιοδότησης στον Δικηγόρο Αλέξιο Παραρά για την εκπροσώπηση  

του ΠΣΦ ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά Σταύρου Μπαρτζώκα (ΑΚ  

1225/2017)». 

Παροχή εξουσιοδότησης στον Δικηγόρο Αλέξιο Παραρά για την εκπροσώπηση  

του ΠΣΦ ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά Σταύρου Μπαρτζώκα (ΑΚ  

20/2017) ΣΑΕΠ 

Απόσπασμα Πρακτικών – Παροχή Εξουσιοδότησης για Σταμάτη Αρσένη- Νικόλαο  

Προτεραιότητα στην διαδικασία διεκπεραίωσης της σύναψης συμβάσεων με τους μη 

συμβεβλημένους αιτούντες προσχώρησης στην συλλογική σύμβαση  
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Ερώτημα σχετικά με δυνατότητα σύναψης συλλογικής σύμβασης ΠΣΦ-ΕΟΠΥΥ των δημοσίων 

υπαλλήλων 

19.8.2018 

Αίτημα για οικονομική κάλυψη   

Αίτημα για οικονομική κάλυψη αναμνηστικού δώρου Clini-ΤΚΑΦΑ 

20.9.2018 

Ανάληψη καθηκόντων στην ΣΕ του ΕΤ Αθλητικής Φυσικοθεραπείας  

21.9.2018 

Σχετικά με τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο των Φυσικοθεραπευτών 

Σχετικά με την απάντηση της ΗΔΙΚΑ για την δυνατότητα συνταγογράφησης συνεδριών 

φυσικοθεραπείας από τον ΕΟΠΥΥ 

25.9.2018 

28o Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας 2018 

Πρόταση για εισήγηση του Υπουργείου Υγείας προς το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών για 

την μη δυνατότητα απόδοσης Κ.Α.Δ (συγκεκριμένων) σε φορολογούμενους που δεν φέρουν τα 

απαραίτητα προσόντα  

Αίτημα για συνδρομή του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου στην άρση της δυνατότητας 

απόδοσης κωδικών αριθμών δραστηριότητας-Κ.Α.Δ σε φορολογούμενους που δεν φέρουν τα 

τυπικά προσόντα 

Ενημέρωση αναφορικά με την πορεία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών των 

φυσικοθεραπευτών 

Διαβιβαστικό Έγγραφο ΤΚΑΦΑ – Δέλτα Ιατρική  

Διαβιβαστικό Έγγραφο ΤΚΑΦΑ-SERINTH 

26.8.2018 

Λογαριασμός Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail) του Π.Τ. Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας, 

Γρεβενών  

Λογαριασμός Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail) του Π.Τ. Σερρών  

27.9.2018 

Διαβιβαστικό ΠΤ Κυκλάδων - Απόφαση απόρριψης για την αίτηση εγγραφής της κας Πιπεργια 

Γεωργία  

Απόφαση για την αίτηση εγγραφής του κου Διαμαντόπουλου Ιωάννη- Αντωνίου 

Απόφαση για την αίτηση εγγραφής της κας Πισκοπάκη Σοφίας  
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Απόφαση για την αίτηση εγγραφής του κου Διαμαντόπουλου Ιωάννη-Αντωνίου 

1.10.2018 

Συνάντηση Εκπαιδευτικών με θέμα (Εκπαίδευση – μετεκπαίδευση και επαγγελματικά 

δικαιώματα με συμμετοχή τεσσάρων τμημάτων φυσικοθεραπείας και επαγγελματικά 

δικαιώματα με συμμετοχή των τεσσάρων τμημάτων φυσικοθεραπείας της χώρας 

Συνάντηση Εκπαιδευτικών 14.10.2018  

2.10.2018 

Σχετικά με συλλογική σύμβαση ΕΟΠΥΥ – Διάρκεια προσχώρησης  

27ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας, 24-27 Νοεμβρίου 2017,ΣΤΑΔΙΟ 

ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ, Ν. Φάληρο – Αθήνα 

4.10.2018 

Προτάσεις για το νέο σύστημα συνταγογράφησης  

8.10.2018 

Συνάντηση Εκπαιδευτικών 14.10.2018 Στριμπάκος  

Συνάντηση Εκπαιδευτικών 14.10.2018 Καλλίστρατος  

Συνάντηση Εκπαιδευτικών 14.10.2018 Γιόφτσος  

Ενημέρωση Περιφερειακών Τμημάτων για τη συλλογική σύμβαση ΕΟΠΥΥ 

Ενημέρωση Περιφερειακών Τμημάτων σχετικά με την έκδοση παραπεμπτικών  

9.10.2018 

Απάντηση σε Τσιρικά Ιωάννη σχετικά με Συλλογική Σύμβαση ΕΟΠΥΥ 

Σχετικά με την διευθέτηση των οφειλών παρόχων που έχουν αποχωρήσει από την ενεργή 

δράση (συνταξιούχοι) 

Αδυναμία καταχώρησης παραπεμπτικών των δικαιούχων του άρθρο 17 (ειδική αγωγή) στο e- 

ΔΑΠΥ από συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές 

Διαβιβαστικό έγγραφο ΤΚΑΦΑ για αίτημα χορηγίας –Vitalaire Hellas 

Διαβιβαστικό έγγραφο ΤΚΑΦΑ για αίτημα χορηγίας –Oxygenium 

Διαβιβαστικό έγγραφο ΤΚΑΦΑ για αίτημα χορηγίας –Patients Care Systems 

Χορήγηση στοιχείων για στατιστικούς σκοπούς  ΕΛΣΤΑΤ 

10.10.2018 

Έκδοση Προτάσεων Αναθεώρησης του ΕΚΠΥ  

Παρατηρήσεις για την παράγραφο 1 του άρθρου 45 του ΕΚΠΥ  



 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

11.10.2018 

Απάντηση σε ΠΤ Τρικάλων σε επιστολή για ερωτήματα σχετικά με τη συλλογική σύμβαση  

Εκπροσώπηση του Π.Σ.Φ στο ΚΕΣΥ και άλλα θέματα 

ΚΕ.Σ.Υ. και εκπρόσωπος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών 

12.10.2018 

Διαβιβαστικό Έγγραφο ΤΚΑΦΑ για αίτημα χορηγίας – Γενική Χημική Προϊόντων  

Διαβιβαστικό Έγγραφο ΤΚΑΦΑ για αίτημα χορηγίας – ORTHOMEDICARE  

14.10.2018 

Επίπεδο για την Αναγνώριση των Επαγγελματικών προσόντων  

16.10.2018 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος διαφήμισης για το 28ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο 

Φυσικοθεραπείας 

Παροχή υπηρεσιών φυσικοθεραπείας από μονάδες που δεν εντάσσονται στους φορείς 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης) 

17.10.2018 

Απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Σ.Φ 

Τάξεις μαθητείας ΕΠΑ.Λ. Ειδικότητας ‘’Βοηθός Φυσικοθεραπείας’ 

Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων Ι.Ε.Κ. ‘Στέλεχος  Θαλασσοθεραπείας / 

Λουτροθεραπείας- SPA 

22.10.2018 

Σχετικά με προσχώρηση δημοσίων υπαλλήλων στη συλλογική σύμβαση του ΕΟΠΠΥ-ΠΣΦ 

Απόσπασμα Πρακτικού Σύνθεση Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου 2018, εκπρόσωπος 

ΕΠΑΝΕΚ 

Απόσπασμα πρακτικού για σύσταση και νόμιμο εκπρόσωπο 

Κοινοποίηση αποφάσεων και πρακτικών συνεδριάσεων του ΣΑΕΠ μετά από  αιτήσεις 

αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων Φυσικοθεραπευτή 

Σχετικά με το σχέδιο Νόμου ΄΄Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες 

διατάξεις΄’ και την πρόβλεψη για την κατάργηση του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ 

Στερεάς Ελλάδας και την απορρόφησή του από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Αίτηση θεραπείας του μέλους Σεραφείμ Παπακωνσταντίνου 
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Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων – Ενσωμάτωση Κοινοτικής Οδηγίας 2005/36 και 

αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας, εξαίρεση των  

Νομοθετικώς ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων 

Κοινοποίηση δαπάνης φυσικοθεραπευτών (ΣΤ1 και ΣΤ2) Α εξαμήνου 2018 

Διάθεση αδιάθετων κονδυλίων για ελάττωση του Clawback 2018 στους Φυσικοθεραπευτές 

Απόσπασμα Πρακτικού για σύσταση ΚΔΣ και νόμιμο εκπρόσωπο  

23.10.2018 

Letter of Recognition Paediatric Physiotherapy  

25.10.2018 

Letter of support of the Panhellenic Physiotherapists’ Association to The Scientific Department 

of Paediatric Physiotherapy (S.D.P.P) 

Βεβαίωση Αξιολογούμενης Πρακτικής Άσκησης Προσαρμογής KRAFFT-Chatzigiannis Julia  

Διαβιβαστικό Έγγραφο ΕΤΠΦ για αίτημα Αιγίδας και παραχώρησης Αμφιθεάτρου  

Πρόσκληση για συμμετοχή σε συνάντηση με αντιπροέδρους ΠΣΦ 

Πρόσκληση σε Υπουργό Υγείας για 28ο Συνέδριο ΠΣΦ  

30.10.2018 

Διαβιβαστικό Έγγραφο ΕΤΚΑΦΑ προς ΕΕΕΘ 

Απόσπασμα Πρακτικού 2η Απόφαση ΚΔΣ για ορισμό ομάδας έργου  

31.10.2018 

Letter to Professor CLINI 

1.11.2018 

Πρόσκληση για συμμετοχή ΕΤ Αθλητικής Φυσικοθεραπείας ΕΤΑΦ  

Πρόσκληση για συμμετοχή ΟΕΕ ΑΠΛΕΣΟ  

Πρόσκληση για συμμετοχή ΕΤ Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας ΕΤΠΦ  

Πρόσκληση για συμμετοχή ΕΤ Υγεία των γυναικών  

Προσχώρηση δημοσίων υπαλλήλων στη συλλογική σύμβαση του ΕΟΠΥΥ 

2.11.2018 

Αποστολή οικονομικού Προϋπολογισμού και απολογισμού Περιφερειακών Τμημάτων  

Ενημέρωση ΠΤ σχετικά με την αποστολή πτυχίων εξωτερικού – ΔΟΑΤΑΠ_ΣΑΕΠ 

Ενημέρωση ΠΤ για το 28ο Συνέδριο 2018 
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Προκήρυξη επιστημονικής επιτροπής οργάνωσης του προγράμματος πιστοποίησης των 

μελών του ΠΣΦ ως ‘Αθλητικοί Φυσικοθεραπευτές-Ειδικοί άσκησης 

5.11.2018 

Σύσταση ομάδας Διαύγεια του ΠΣΦ  

6.11.2018 

Σχετικά με έκδοση γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας 

Σχετικά με έκδοση γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας σε 2 φύλλα  

7.11.2018 

Σχετικά με την υποχρέωση υπογραφής υπεύθυνης δήλωσης των εργαζομένων 

φυσικοθεραπευτών στα Κ.Α.Α 

Περί ορισμού φορέα εκτέλεσης αντισταθμιστικών μέτρων  

Σχετικά με την υποχρέωση υπογραφής υπεύθυνης δήλωσης των εργαζομένων 

φυσικοθεραπευτών στα Κ.Α.Α 

8.11.2018 

Εμπορική ιδιότητα φυσικοθεραπευτών – ΠΟΣΕΕΠΕΑ 

9.11.2018 

Πρόβλημα στην έκδοση γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας σε δικαιούχους ειδικής αγωγής 

15.11.2018 

Αναγνώριση τίτλων σπουδών μεταλυκειακής εκπαίδευσης 

Περί ορισμού φορέα εκτέλεσης αντισταθμιστικών μέτρων 

15.11.2018 

Αναγνώριση τίτλων σπουδών μεταλυκειακής εκπαίδευσης – ΔΟΑΤΑΠ 

Περί ορισμού φορέα εκτέλεσης αντισταθμιστικών μέτρων  -Πέτρου Παρασκευή  

19.11.2018 

Περί ελέγχου γνησιότητας βεβαίωσης, Γαραφαλάκης Μιχαήλ  

Κατάθεση αίτησης για χορήγηση αιγίδας-ΕΝΤΥΠΟ Α’ 

Διαδικασία αναγνώριση του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή  

20.11.2018 

28ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας 2018 

21.11.2018 

Πρόσκληση 28ο  Συνέδριο προς τον πρόεδρο του Παγκύπριου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών  
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22.11.2018 

Λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail) του Π.Τ Ημαθίας  

26.11.2018 

Άμεση απόσυρση των προβλέψεων περί παροχής φυσικοθεραπείας στα γυμναστήρια, του 

σχεδίου Νόμου: Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού – Προπονητές και εκπαιδευτές – 

Ιδιωτικά γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων και άλλες διατάξεις 

27.11.2018 

Έλεγχος Γνησιότητας Βεβαίωση – Βαρσαμουδης Γεώργιος  

Άμεση απόσυρση των προβλέψεων περί παροχής φυσικοθεραπείας στα γυμναστήρια, του 

σχεδίου Νόμου: Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού – Προπονητές και εκπαιδευτές – 

Ιδιωτικά γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων και άλλες διατάξεις 

Απόσυρση Διατάξεων για Γυμναστήρια - Υπουργείο Πολιτισμού  

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου:  σχετικά με την Ακαδημαϊκή ταυτότητα των  

τμημάτων φυσικοθεραπείας και την επιχειρούμενη αλλοίωση της ταυτότητας της  

Φυσικοθεραπείας ως Επιστήμης Υγείας 

Αίτημα για την εξέταση των θέσεων του Π.Σ.Φ για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου:  σχετικά 

με την Ακαδημαϊκή ταυτότητα των τμημάτων φυσικοθεραπείας και την επιχειρούμενη 

αλλοίωση της ταυτότητας της Φυσικοθεραπείας ως Επιστήμης Υγείας 

Άμεση απόσυρση των προβλέψεων περί παροχής φυσικοθεραπείας στα γυμναστήρια, του 

σχεδίου Νόμου: Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού – Προπονητές και εκπαιδευτές – 

Ιδιωτικά γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων και άλλες διατάξεις, που 

εξυπηρετεί τα επιχειρηματικά συμφέροντα 

Αίτημα για την εξέταση των θέσεων του Π.Σ.Φ σχετικά με τις προτεινόμενες διατάξεις του 

σχεδίου Νόμου: Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού – Προπονητές και εκπαιδευτές – 

Ιδιωτικά γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων και άλλες διατάξεις 

Πρόσκληση για έκτακτη συνάντηση ΚΔΣ και Προέδρων των ΠΤ του ΠΣΦ 

28.11.2018 

Πρόσκληση για έκτακτη συνάντηση ΚΔΣ και Προέδρων των ΠΤ του ΠΣΦ 

Άμεση απόσυρση των προβλέψεων περί παροχής φυσικοθεραπείας στα γυμναστήρια, του 

σχεδίου Νόμου: Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού – Προπονητές και εκπαιδευτές – 

Ιδιωτικά γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων και άλλες διατάξεις 

29.11.2018 

Διαβιβαστικό έγγραφο ΕΤΑΦ προς ΟΠΑΝΔΑ 

30.11.2018 
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Πρακτικό ΚΔΣ για άνοιγμα λογαριασμών περιφερειακών τμημάτων της Τράπεζας Πειραιώς 

3.12.2018 

Αίτημα συνάντησης με υφυπουργό πολιτισμού και αθλητισμού – Βασιλειάδη Γιώργο  

Αίτημα συνάντησης με υπουργό υγείας  – Ξάνθο Ανδρέα  

 Άμεση απόσυρση των προβλέψεων περί παροχής φυσικοθεραπείας στα γυμναστήρια, του 

σχεδίου Νόμου: Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού – Προπονητές και εκπαιδευτές – 

Ιδιωτικά γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων και άλλες διατάξεις, που 

εξυπηρετεί τα επιχειρηματικά συμφέροντα –Προς Βουλευτές  

Συνεργασία ΠΣΦ με ΕΟΠΠΕΠ  

4.12.2018 

Ψήφισμα Διαμαρτυρίας κατά του σχεδίου Νόμου για τον Αθλητισμό  

Ψήφισμα Διαμαρτυρίας κατά του σχεδίου Νόμου για τον Αθλητισμό –Τμήμα Φυσικοθεραπείας  

Σχετικά με την ερώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων  με θέμα «Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ)- 

δυσλειτουργίες,  καθυστερήσεις – Υπουργείο Παιδείας  

Σχετικά με την ερώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων  με θέμα «Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ)- 

δυσλειτουργίες,  καθυστερήσεις- Γραφείο Πρωθυπουργού  

Σχετικά με την ερώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων  με θέμα «Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ)- 

δυσλειτουργίες,  καθυστερήσεις – Βουλευτές  

5.12.2018 

Σχετικά με την ερώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων  με θέμα «Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ)- 

δυσλειτουργίες,  καθυστερήσεις – Κοινοβουλευτικές Ομάδες  

Απάντηση στο ΠΤ Αττικής για Μυλωνά Αλέξανδρο  

Πρακτικό ΚΔΣ και άνοιγμα λογαριασμών περιφερειακών τμημάτων στην Τράπεζα Πειραιώς  

Αίτημα ΠΣΦ για χορήγηση πιστωτικής κάρτας προς Τράπεζα Πειραιώς  

Συμμετοχή εκπροσώπου του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών στην Πολιτική 

Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας 

Σχετικά με την ερώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων  με θέμα «Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ)- 

δυσλειτουργίες,  καθυστερήσεις 

6.12.2018 
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Συγχαρητήρια Επιστολή προς Πρόεδρο ΙΣΑ για την επανεκλογή του ως πρόεδρου 

Συγχαρητήρια Επιστολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο ΙΣΑ  

Συγχαρητήρια Επιστολή – Διοικητικό Συμβούλιο ΙΣ Ροδόπης  

Άμεση απόσυρση των προβλέψεων περί παροχής φυσικοθεραπείας στα γυμναστήρια, του 

σχεδίου Νόμου: Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού – Προπονητές και εκπαιδευτές – 

Ιδιωτικά γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων και άλλες διατάξεις, που 

εξυπηρετεί τα επιχειρηματικά συμφέροντα 

Απάντηση σε ερώτημα σχετικά με άδεια λειτουργίας Εργαστηρίου από κατοικία  

Απάντηση σε ερώτημα σχετικά με άδεια λειτουργίας Εργαστηρίου  

7.12.2018 

Άμεση απόσυρση των προβλέψεων περί παροχής φυσικοθεραπείας στα γυμναστήρια, του 

σχεδίου Νόμου: Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού – Προπονητές και εκπαιδευτές – 

Ιδιωτικά γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων και άλλες διατάξεις, που 

εξυπηρετεί τα επιχειρηματικά συμφέροντα –Βουλευτές  

Άμεση απόσυρση των προβλέψεων περί παροχής φυσικοθεραπείας στα γυμναστήρια, του 

σχεδίου Νόμου: Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού – Προπονητές και εκπαιδευτές – 

Ιδιωτικά γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων και άλλες διατάξεις, που 

εξυπηρετεί τα επιχειρηματικά συμφέροντα- Καραόγλου  

Άμεση απόσυρση των προβλέψεων περί παροχής φυσικοθεραπείας στα γυμναστήρια, του 

σχεδίου Νόμου: Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού – Προπονητές και εκπαιδευτές – 

Ιδιωτικά γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων και άλλες διατάξεις, που 

εξυπηρετεί τα επιχειρηματικά συμφέροντα – Οικονόμου  

Άμεση απόσυρση των προβλέψεων περί παροχής φυσικοθεραπείας στα γυμναστήρια, του 

σχεδίου Νόμου: Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού – Προπονητές και εκπαιδευτές – 

Ιδιωτικά γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων και άλλες διατάξεις, που 

εξυπηρετεί τα επιχειρηματικά συμφέροντα – Φωτηλά  

Περί αλλότριων καθηκόντων  ΓΝ Λασιθίου  

Αίτημα Συνάντησης με Υπουργό Υγείας κας Τζούφη  

11.12.2018 

Διαβιβαστικό έγγραφο έγκρισης αίτησης εγγραφής ΠΤ Αττικής  -Lavdas Lucie  

Διαβιβαστικό έγγραφο έγκρισης αίτησης εγγραφής ΠΤ Έβρου – Παδαλη Χασανογλου Μπιλαλ  

Διαβιβαστικό έγγραφο έγκρισης αίτησης εγγραφής ΠΤ Ηρακλείου – Γρηγοράκης Εμμανουήλ  

Διαβιβαστικό έγγραφο έγκρισης αίτησης εγγραφής ΠΤ Αχαΐας, Ηλείας –Τακίδου 

Σπυροπούλου Πετρούλα   
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Καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους Φυσικοθεραπευτές 

12.12.2018 

Καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους Φυσικοθεραπευτές 

Ευχαριστήρια Επιστολή σχετικά με την στήριξη των θέσεων του ΠΣΦ για το νομοσχέδιο του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 

14.12.2018 

Σχετικά με τις ανακριβείς πληροφορίες που εξέθεσαν τον Οργανισμό 

Επείγοντα ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν 

Υποχρέωση υπογραφής υπεύθυνης δήλωσης εργαζομένων φυσικοθεραπευτών σε Κ.Α.Α. 

18.12.2018 

Αίτημα για πραγματοποίηση συνάντησης με τον Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας 

Περί Ελέγχου Γνησιότητας Βεβαίωσης  

Κοινωνικό Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας του Δήμου Καλυμνίων  

Μη δυνατότητα ελέγχου ψηφιοποιημένων αρχείων Σεπτεμβρίου 2018 

20.12.2018 

Σχετικά με την ψηφιοποίηση των γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας που εκτυπώθηκαν στο ίδιο 

φύλλο (μπρός-πίσω) και τον έλεγχο των δισέλιδων γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας 

Καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους Φυσικοθεραπευτές – 

Υπουργείο Εσωτερικών  

Σχετικά με την ερώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων  με θέμα «Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ)- 

δυσλειτουργίες,  καθυστερήσεις – Υφυπουργό Εσωτερικών  
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Συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου 
του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών υπ’ αριθμ. 1/2018 

το Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 09:30-16:00 και Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018 και 

ώρα 09:30-15:00 

 

 

Ενημέρωση - τρέχοντα: 
 

Αιτήσεις εγγραφών 

Οικονομικός απολογισμός 27ου Ετήσιου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου 

Απώλεια τηλεβόα 

Ενημέρωση για την κλήση και  κατάθεση του Προέδρου του Π.Σ.Φ, στην ανακρίτρια για το 

θέμα του μαραθωνίου. 

 

Ενημέρωση για θέματα ΕΟΠΥΥ. 

Θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Έκδοση ταυτοτήτων μελών Π.Σ.Φ.- Προτάσεις 

Ενημέρωση για διοργάνωση Ημερίδας Επιστημονικού Τμήματος Νευρολογικής 

Φυσικοθεραπείας, με θέμα: «Πολυνευροπάθειες: Ο ρόλος της Φυσικοθεραπείας», 24 

Φεβρουαρίου 2018 

Education Working Group, 1-3 Φεβρουαρίου 2018 στην Αθήνα- Δράσεις, προσδιορισμός 

συνάντησης ΚΔΣ και Working Group 

Πρόσκληση ΕΝΕ για συμμετοχή στο Συνέδριο 11ο Πανελλήνιο & 10ο Πανευρωπαϊκό 

Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο 3 - 6 Μαΐου 2018, Ζάκυνθος με 

στρογγυλή τράπεζα. 
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Εξουσιοδότηση Προέδρου και Ταμία για την Τράπεζα Πειραιώς 

Στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 

και εκδόθηκε στις 10/11/2017 και αφορά  δημόσιους φορείς (Ν.Π.Δ.Δ) απόφαση για τους 

άξονες που θα πρέπει να κινηθεί η πρόταση του Π.Σ.Φ 

Διημερίδα ΟΕΕ ΑΠΛΕΣΟ(3-4 Μαρτίου  2018) 

Προγραμματισμός εκλογών 2018 (απόφαση για ταμειακά τακτοποιημένα μέλη, κλείσιμο 

εκλογικών καταλόγων κλπ.). 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για το Manual πρόγραμμα του Π.Σ.Φ 

Αίτημα  Σταθόπουλου Σταύρου  για παρουσία στο Παγκόσμιο Συνέδριο για την 

φυσικοθεραπεία στην ψυχική υγεία στο Reykjavik, Iceland, από 10-12 Απριλίου 2018 

Νομοσχέδιο για το Πανεπιστήμιο Δυτικής  Αττικής.  

Κατάθεση προτάσεων για την συζήτηση του σχεδίου Νόμου που θα ακολουθήσει στην 

επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων. 

Κατάθεση πρότασης για τις αλλαγές στον ιδρυτικό Νόμο 3599/2007 

 

Συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου 
του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών υπ’ αριθμ. 2/2018 

το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 09:30-17:00  

 

Ενημέρωση - τρέχοντα: 
 

Ενημέρωση για το πρόγραμμα ΗΠΙΟΝΗ 

Ενημέρωση για πρόσκληση ΕΝΕ για συμμετοχή στο Συνέδριο 11ο Πανελλήνιο & 10ο 

Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο 3 - 6 Μαΐου 2018, 

Ζάκυνθος 

Ενημέρωση για διοργάνωση Ημερίδας Επιστημονικού Τμήματος Νευρολογικής 

Φυσικοθεραπείας, με θέμα: «Πολυνευροπάθειες: Ο ρόλος της Φυσικοθεραπείας», 17 Μαρτίου 

2018 

Διοργάνωση ημερίδας από το Ε.Τ. Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας, 29 Απριλίου 2018. 

Ενημέρωση για Συνέδριο για της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιδιωτικών Παιδικών 

Σταθμών (16,17,18 Μαρτίου 2018) 

Θέματα ημερήσιας διάταξης: 
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Περιοδικό-υλοποίηση προτάσεων επιστημονικού υπευθύνου 

Θεματολογία Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων 2018 

Οικονομικός Απολογισμός  Π.Σ.Φ. 

Διοικητικός Απολογισμός Π.Σ.Φ. 

Χορήγηση αιγίδας Π.Σ.Φ. σε άλλους φορείς- Προδιαγραφές 

Καταγγελία για πρακτική άσκηση σπουδαστών του Μητροπολιτικού κολεγίου – ΑΚΜΗ 

Υποομάδα Εργονομίας της WCPT (Occupational health and ergonomics - WCPT ) 

Οικονομικός απολογισμός 27ου Ετήσιου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου 

Διυπουργική επιτροπή Υγείας –παιδείας προτάσεις για την ομαλή διεκπεραίωση των 

αποφάσεων του ΚΔΣ, προτεραιότητες για τον εκπρόσωπο του ΠΣΦ 

Επιτροπή Υπουργείου Υγείας για την αποκατάσταση-σύσταση ομάδας που θα εισηγηθεί 

προτάσεις στον εκπρόσωπο του Π.Σ.Φ 

Ερώτηση Βουλευτών για χειροπράκτες –αντιμετώπιση και δράσεις. 

Πρόταση για μείωση των συνδρομών των μελών 

Απόφαση για συνδιοργάνωση ημερίδας με Π.Τ Αττικής με θέμα : Οι εξελίξεις και οι προοπτικές 

στην Φυσικοθεραπεία. 

Κατάθεση προγραμμάτων ΕΣΠΑ: «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 

του ΕΣΠΑ 2014-2020, στα πλαίσια της πρόσκλησης με τίτλο «Αναβάθμιση λειτουργιών της 

Δημόσιας Διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της 

εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (Β' κύκλος). 

 

Συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου 
του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών υπ’ αριθμ. 3/2018 

το Σάββατο 10 Μαρτίου 2018 και ώρα 09:30-17:00  

 

Ενημέρωση - τρέχοντα: 
 

Έγκριση εγγραφών μελών 

Αλλαγή αίτησης εγγραφής (αφαίρεση δήλωσης επιστημονικών τμημάτων) 

Ενημέρωση για λογαριασμούς Περιφερειακών  Τμημάτων στη ν Τράπεζα Πειραιώς 

Έκδοση ΦΕΚ για ιαματικές πηγές και θαλασσοθεραπεία 

Έκδοση ΦΕΚ για Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
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Ενημέρωση για μετατροπή του ergonomics network της WCPT σε subgroup της WCPT. 

Ενημέρωση για συνάντηση IFSPT. 

Ενημέρωση για συλλογική σύμβαση Π.Σ.Φ.- ΕΟΠΥ 

Αποφάσεις ΓΣΑ 2018 

Ενημέρωση για αγωγές για ανθυγιεινό 

Ενημέρωση για αιτήσεις ακύρωσης αποφοίτων κολεγίων στο Εφετείο Αθηνών 

1ο Διεθνές Συνέδριο Φυσιο-Τεχνολογίας, Σεράγεβο 9-13 Μαΐου 

Επιτροπή για την αποκατάσταση στις δημόσιες δομές-πολιτική του ΠΣΦ 

Θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Εξουσιοδότηση υπαλλήλου, Θανάση Πετρόπουλου, για καταθέσεις μετρητών ή επιταγών 

Ευρωπαϊκή οδηγία GDPR για την προστασία προσωπικών δεδομένων- ενέργειες που 

απαιτούνται από την πλευρά του Π.Σ.Φ., επιπτώσεις στους φυσικοθεραπευτές για την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων των ασθενών  

Έγκριση συνδιοργάνωσης ημερίδας  ΕΤΚΑΦΑ με ΕΤ Γηριατρικής, 5 Μαΐου 2018- ΓΝΑ «Ο 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 

Πρόταση ΕΚΠΑ για ίδρυση τμήματος φυσικοθεραπείας 

Χορήγηση αιγίδας Π.Σ.Φ.- Δημιουργία προτύπου 

Ολοκλήρωση monitoring προγράμματος manual therapy 

28ο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας- προγραμματισμός 

Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας- Προγραμματισμός 

Έγκριση ανάληψης χρηματικού ποσού για κάλυψη τρεχόντων αναγκών του Π.Σ.Φ., για το 

μετεκλογικό διάστημα 

Βαρόμετρο αποτελέσματα και χρησιμότητα αυτών. 

Απόφαση για την απαλλαγή συνδρομών μελών που αποδεδειγμένα δεν ασκούσαν επάγγελμα 

φυσικοθεραπευτή 

Διευθέτηση ζητημάτων εκλογικής διαδικασίας. 

Χορήγηση μητρώου σε παρατάξεις. 

1Η Συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας, την 

Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018- Απόφαση για την πολιτική του Π.Σ.Φ. 
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Συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου 
του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών υπ’ αριθμ. 4/2018 

το Σάββατο 31 Μαρτίου 2018 και ώρα 09:30-16:00 και  
την Κυριακή 1 Απριλίου 2018 και ώρα 09:30-15:00  

 

Ενημέρωση - τρέχοντα: 
 

Έγκριση εγγραφών μελών 

Ενημέρωση για αιτήσεις ακύρωσης αποφοίτων κολεγίων στο Εφετείο Αθηνών 

Ενημέρωση για 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιδιωτικών 

Παιδικών Σταθμών (ΠΟΣΙΠΣ) 

Ενημέρωση για συνάντηση στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ)-  απόφαση για 

clawback 

Ενημέρωση για ανθυγιεινό (καταθέσεις νοσοκομείων Αττικής) 

Ενημέρωση για συνάντηση με Επιστημονικό Τμήμα Αθλητικής Φυσικοθεραπείας (ΕΤΑΦ) 

Χορηγοί σε ημερίδες- τακτοποίηση χρέους προς ΠΣΦ 

Αντιποίηση (Le massage κλπ) 

Τράπεζα Πειραιώς-άνοιγμα λογαριασμών 

Θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Ενημέρωση για συνάντηση IFSPT 

28ο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας- προγραμματισμός 

Θέματα ΕΟΠΥΥ [Συλλογική σύμβαση φυσικοθεραπευτών- Γενική ενημέρωση] 

Διευθέτηση ζητημάτων εκλογικής διαδικασίας σχετικά με επιστολική ψήφο-πρωτοδικεία-

εφορευτικές επιτροπές (Π.Τ. Δωδεκανήσου, Π.Τ. Κεφαλληνίας & Ζακύνθου)-διάθεση μητρώου 

σε παρατάξεις 

Πρόταση για συνεργασία με φορέα που θα υλοποιήσει πρόγραμμα για την πρόληψη 

πτώσεων σε  ηλικιωμένους και την εκπαίδευση σε περίπτωση πτώσεων στα ΚΑΠΗ του Δήμου 

Θεσσαλονίκης με χρηματοδότηση από ιδιωτικούς φορείς 

Αποδόσεις Π.Τ. 

Υπόθεση KRAFFT- απόφαση για πρακτική άσκηση 

Επιστροφές χρημάτων από ημερίδες 

Εκκρεμότητες ΤΚΑΦΑ 



 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας- Προγραμματισμός 

 

Συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου 
του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών υπ’ αριθμ. 5/2018 

την Κυριακή 6 Μαΐου 2018 και ώρα 09:30-14:00 

 

Ενημέρωση - τρέχοντα: 
 

Έγκριση εγγραφών μελών: 

Ενημέρωση από τη συνάντηση με την Υφυπουργό Παιδείας, κα Μερόπη Τζούφη  και τον 

Γενικό Γραμματέα κ. Γεώργιο Αγγελόπουλο 

Ενημέρωση από τη συνάντηση με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τον 

Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών 

ΕΟΠΥΥ για εγχειρίδιο εκκαθάρισης και αλλαγές στο σύστημα 

Ενημέρωση για την διάσκεψη Ευρωπαϊκών Συλλόγων στο Δουβλίνο 

Ενημέρωση τις ενέργειες για την διεκδίκηση του επιδόματος στους Δ.Υ 

Ενημέρωση για τις ταυτότητες μελών 

Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης της ψηφιοποίησης του μητρώου 

Physiopedia 

Τράπεζα Πειραιώς- winbank Περιφερειακών Τμημάτων- αίτημα για παράταση εκπροσώπησης 

Εθνική Τράπεζα- αίτημα για παράταση εκπροσώπησης 

Ημερίδα για την Ειδική Αγωγή 

Έναρξη πρακτικής KRAFFT- CHATZIGIANNIS JULIA 

Αγωγή Υγείας 

Θέματα ημερήσιας διάταξης: 

ΕΟΠΥΥ (συλλογική σύμβαση- εγχειρίδιο εκκαθάρισης ) 

ENPHE- European Network of Physiotherapy in Higher Education: Σύνθεση και εκπροσώπηση 

της Ελλάδας 

Εκλογές :  

o εκκρεμότητες διορισμού δικαστικών αντιπροσώπων από τα πρωτοδικεία 

o Αδυναμία υποψηφιοτήτων Π.Τ Κορινθίας 

o Αδυναμία εφορευτικής επιτροπής 2 Π.Τ. 
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Συγχώνευση Ιδρυμάτων και δημιουργία τμημάτων φυσικοθεραπείας από τα ΤΕΦΑΑ (εξέταση 

του σοβαρού αυτού ζητήματος ,ενέργειες ,παρουσία εκπροσώπων από τον σύλλογο 

εργοθεραπευτών-κοινά ζητήματα με την έγκριση από τον Υπουργό Υγείας της σχολής 

κινησιολογίας και αποκατάστασης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο (ΤΕΦΑΑ). 

Έγκριση ενημερωτικών φυλλαδίων ΤΚΑΦΑ 

Ημερίδα και σεμινάριο της IFSPT 

Προγραμματισμός Παγκόσμιας Ημέρας Φυσικοθεραπείας 

 

Συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου 
του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών υπ’ αριθμ. 6/2018 

την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018 και ώρα 21:00  

 

Συγκρότηση σε σώμα του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου 
του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών υπ’ αριθμ. 7/2018 

την Κυριακή 1 Ιουλίου 2018 και ώρα 09:30-15:00 

 

Ενημέρωση - τρέχοντα: 
 

Έγκριση εγγραφών μελών 

Ενημέρωση για την δικαστική διαμάχη με τα Κολλέγια 

Προώθηση των τριών  Νομοθετικών ρυθμίσεων του Π.Σ.Φ. 

ΕΟΠΥΥ για εγχειρίδιο εκκαθάρισης και αλλαγές στο σύστημα 

Εκκρεμότητες Περιφερειακών Τμημάτων για υπογραφές, ΠΓΠΔ, Τράπεζες (Εθνική και 

Πειραιώς). 

Πέτρου Παρασκευή- ΠΤ Λέσβου, Χίου και Σάμου (γνωμοδότηση Παραρά). 

Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης της ψηφιοποίησης του μητρώου 

ΠΤ Χανίων και Ρεθύμνου- Νέες καταγγελίες για αντιποίηση του επαγγέλματος (17/5/2018) 

Global survey investigating the physiotherapy management of patients with major chest trauma 

(9/5/2018) 

Ανακήρυξη του Άγιου Θεράποντα ως Προστάτη του ΠΣΦ. 

Πρακτική Κολλεγίων (κοινοποίηση εγγράφου του Υπ. Υγείας 2072/12.6.2018) 
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Πρακτική Κολλεγίων (κοινοποίηση εγγράφου του Υπ. Υγείας 2072/12.6.2018) 

Le Massage (έγγραφο Περιφέρειας Πειραιά 2091/13.6.2018). 

Θέματα ημερήσιας διάταξης: 

ΕΟΠΥΥ (συλλογική σύμβαση- εγχειρίδιο εκκαθάρισης ) 

Ημερίδα Αθλητικής φυσικοθεραπείας και πρόγραμμα πιστοποίησης Αθλητικού 

Φυσικοθεραπευτή  (Αμοιβή εκπαιδευτών ξένων και Ελλήνων;  ξενοδοχείο 3η μέρα, 

Επιστημονική επιτροπή, συνολικό κόστος ) 

Ο νέος ΕΚΠΥ και οι προτάσεις του Π.Σ.Φ  (Έγγραφο από ΠΕΕΦ για το νέο ΕΚΠΥ) 

Prestige :        

α)  εξάμηνη ανανέωση       

β)    από 1-6-2018   

Ρυθμίσεις του Νόμου 4549/2018 περί εισαγωγής του voucher στην ειδική αγωγή και περί 

αλλαγών στον ΕΟΠΥΥ. ( Επιστολή ΠΣΕ) 

Ρυθμίσεις του σχεδίου Νόμου περί Ιδιωτικών κλινικών. 

Ετήσιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας- χώρος, πρόσκληση προς εταιρείες, κ.α. 

Επιστολή κας Γκούμα Αικατερίνης για ΔΙΕΚ 

Αναμονή απάντησης σε κο Σταθόπουλο Σταύρο για την ημερίδα και το σεμινάριο της 

Αθλητικής Φυσικοθεραπείας (ερώτημα 2060/11.6.2018). 

Πρόταση για μεταπτυχιακό στην ΕΕΔΕ από την Ομοσπονδία Συλλόγων Επαγγελματιών 

διπλωματούχων Αισθητικών (16/5/2018) 

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ:             

o ΒΟΛΟΣ 

o ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΜΕΛΗ 

KΕΣΥ    

o θεραπευτική άσκηση 

o ανακοστολόγηση πράξεων και τιμολόγηση συνεδρίας και συνεδρίας κατ΄ οίκον. 

 

Συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου 
του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών απ΄αριθμ. 8/2018 

το Σάββατο 14 Ιουλίου 2018 και ώρα 09:00-16:00 
και την Κυριακή 15 Ιουλίου 2018 και ώρα 09:30-15:00  
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Ενημέρωση - τρέχοντα: 
 

Έγκριση εγγραφών μελών 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ένταξη του τμήματος Φυσικοθεραπείας στη σχολή Επιστημών 

Υγείας, εξελίξεις σχετικά με τα άλλα δυο τμήματα φυσικοθεραπείας και ο κίνδυνος από την 

πρόταση δημιουργίας τμήματος από το ΤΕΦΑΑ του ΕΚΠΑ 

Σχετικά με την πορεία υλοποίησης των Νομοθετικών προτάσεων του Π.Σ.Φ 

Απολογισμός ημερίδας αθλητικής φυσικοθεραπείας και Level 1, αποζημίωση εκπαιδευτών. 

Ενημέρωση για την συνεδρίαση του ΣΑΕΠ και από τις συναντήσεις του Γ.Γ Κου Κούτρα στο 

Υπουργείο Παιδείας (απόφαση για εκπλήρωση κριτηρίων γλωσσομάθειας ξένων 

φυσικοθεραπευτών) 

Έγγραφα προς ΚΔΣ για απάντηση (από Σταθόπουλο Σταύρο) 

Θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Προγραμματισμός για την συνάντηση των Δ.Ε   των  Π.Τ  με το Κ.Δ.Σ την Κυριακή 2 

Σεπτεμβρίου 2018. 

Αναζήτηση ακινήτου μέσω της δωρεάν παραχώρησης από το Δημόσιο (Πρόνοια) 

Προτάσεις για τον ΕΚΠΥ 

Ειδική αγωγή-voucher, συνεργασία με ΠΣΕ (παρουσία μελών Π.Δ.Ε του Π.Σ.Ε) 

Περιοδικό φυσικοθεραπείας, άμεση ανάγκη έκδοσής του και δυνατότητα καταχώρησης σε 

διεθνή βάση δεδομένων, αναδιάρθρωση της επιστημονικής επιτροπής. 

Πρόταση για την τροποποίηση του Ν. 3599/2007 και αναθεώρηση των Υπουργικών 

αποφάσεων (να τεθεί χρονοδιάγραμμα). 

Δράσεις για την Παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπείας και την ημέρα μυοσκελετικής υγείας. 

Αποζημίωση ημερήσιων εξόδων των μελών του ΚΔΣ με την διαδικασία της ημερήσιας 

αποζημίωσης (40  ευρώ) όπως εφαρμόζεται σε άλλα ΝΠΔΔ, επικαιροποίηση των εξόδων 

μετακίνησης μελών ΚΔΣ και Δ.Ε των Π.Τ., αποστολή της επικαιροποιημένης απόφασης στα 

Π.Τ για εφαρμογή. 

ΚΕΣΥ 

 α) απόφαση ολομέλειας για την θεραπευτική άσκηση  

β) αναγνώριση νέων φυσικοθεραπευτικών πράξεων  

γ) κοστολόγηση της συνεδρίας 

Προτάσεις για την συνεχή εξωστρέφεια του Π.Σ.Φ, διαδικτυακές δράσεις για το κοινό. 

(ΜΠΟΥΡΝΟΥΣΟΥΖΗΣ-Α.ΣΙΔΕΡΗΣ). 
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Προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού, ορισμός επιτροπής εξέτασης των 

δικαιολογητικών και ορισμός επιτροπής ενστάσεων. 

Συλλογική σύμβαση ,εκκρεμότητες, ορισμός επιτροπής υλοποίησης. 

Κώδικας δεοντολογίας, ολοκλήρωση των προτάσεων που πρέπει να κατατεθούν από τις 

παρατάξεις, χρονοδιάγραμμα. 

Αποφάσεις για το 28ο επιστημονικό συνέδριο φυσικοθεραπείας (οργανωτική επιτροπή,  

χώρος διεξαγωγής,  τιμολογιακή πολιτική συμμετεχόντων και εταιρειών κλπ). 

Πρόταση για συνεργασία με τον Γερμανικό σύλλογο φυσικοθεραπείας για την ανταλλαγή 

τεχνογνωσίας στο θέμα της πιστοποίησης και αναγνώρισης ιδιωτικών φορέων εκπαίδευσης, 

εκπλήρωση κριτηρίων συνεχούς εκπαίδευσης και μοριοδότησης στο Γερμανικό σύστημα . 

Πρόταση για την σύσταση επιτροπής για την διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας 

επαγγελματικού ταμείου (παράδειγμα Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης). 

Πρόταση για από την κοινού με άλλο Ευρωπαϊκό σύλλογο, δυνατότητας ασφάλισης των 

μελών για αστική ευθύνη (παράδειγμα Μάλτας 

Προγραμματισμός  έκτακτης Γ.Σ.Α με θέμα: Εκπαίδευση-μετεκπαίδευση και επαγγελματικά 

δικαιώματα, με συμμετοχή των τεσσάρων τμημάτων φυσικοθεραπείας της χώρας.  

Α) Ενιαία προπτυχιακή εκπαίδευση τμημάτων φυσικοθεραπείας και  τα στάνταρ που θέτει η 

ER-WCPT 

Β) επαγγελματικά δικαιώματα  

1) ελάχιστα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για την ποιοτική άσκηση του 

επαγγέλματος, όπως τίθενται από την ER-WCPT και εκπλήρωση αυτών 

2) επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων και κίνδυνοι από την δυο ταχυτήτων 

προπτυχιακή εκπαίδευση 

3) εξίσωση των παλαιών πτυχίων μετά την  Πανεπιστημιοποίηση. 

Γ) συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 

(1) μοριοδότηση ημερίδων και συνεδρίων Π.Σ.Φ. 

(2)  ο ρόλος των Ε.Τ στην συνεχή εκπαίδευση. 

(3)  τα στάνταρ των ιδιωτικών φορέων εκπαίδευσης για την πιστοποίηση αυτών. 

Ορισμός Επιτροπής προμηθειών  και επανεξέταση όλων των συμβάσεων. 

 

Συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου 
του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών υπ’ αριθμ. 9/2018 

το Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 09:00-16:00  

 

Ενημέρωση - τρέχοντα: 



 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

 

Έγκριση εγγραφών μελών 

Διαχειριστική επάρκεια του Π.Σ.Φ- ολοκλήρωση του έργου και παροχή πιστοποίησης. 

Προσφυγή κατά των voucher –πλατφόρμα και υπεύθυνη δήλωση, για τον υπολογισμό των 

φυσικοθεραπευτών που έχουν κύριο εισόδημα από την ειδική αγωγή για την στήριξη Έννομου 

συμφέροντος στο ΣΤΕ.   

Υπουργικές αποφάσεις – να τεθούν οι παρατηρήσεις από τις παρατάξεις και να  εξεταστεί στα 

μέσα Οκτωβρίου. 

Εκκρεμότητες Περιφερειακών Τμημάτων για υπογραφές, ΠΓΠΔ, Τράπεζες (Εθνική και 

Πειραιώς). 

Έγγραφες αιτήσεις ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ:            

o Συνέδριο ΒΟΛΟΣ 

o ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΜΕΛΗ για εκδρομές 

o ανάρτηση φυλλαδίων ΠΗΦ χωρίς την έγκριση 

Ενημέρωση για την Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας 

Εθελοντική δράση του ΠΣΦ για πυρόπληκτους στο Μάτι, Αττικής 

ΗΠΙΟΝΗ 2018 -«Εθνικό Πιλοτικό Πρόγραμμα Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας των 

Ηλικιωμένων Ατόμων» με θέμα «Πρόληψη των Καρκίνων του Πεπτικού Συστήματος» 

Ενημέρωση για διεθνή θέματα 

Ενημέρωση για ISO 9001 

Εκτυπώσεις για καρτελάκια νόμιμου εργαστηρίου φυσικοθεραπείας 

Βεβαιώσεις παρακολούθησης Συμποσίου Αθλητικών Κακώσεων 

Επαγγελματικά Δικαιώματα ΙΕΚ ειδικοτήτων λουτροθεραπείας και θαλασσοθεραπείας 

Θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Απόφαση για την προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού εξάμηνης διάρκειας, για την επιλογή 

εταιρείας για την συγκέντρωση των φακέλων των μηνιαίων υποβολών των παρόχων που θα 

προσχωρήσουν στην συλλογική σύμβαση που έχει υπογράψει ο Π.Σ.Φ με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ 

Απόφαση για την προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της μεταφοράς (σε 

εταιρεία ταχυμεταφοράς) των φακέλων των μηνιαίων υποβολών των παρόχων που θα 

προσχωρήσουν στην συλλογική σύμβαση που έχει υπογράψει ο Π.Σ.Φ με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ 

Εξέταση των παρακάτω ζητημάτων που αφορούν το ΚΕΣΥ α) απόφαση ολομέλειας για την 

θεραπευτική άσκηση, β) αναγνώριση νέων φυσικοθεραπευτικών πράξεων, γ) κοστολόγηση 

της συνεδρίας. 



 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

Προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού. 

Συνέδριο – αποφάσεις για όλες τις εκκρεμότητες 

Λειτουργία Γραμματείας (άδειες, βιβλίο προσέλευσης και αποχώρησης κλπ) 

Απόφαση για την στήριξη του προτεινόμενου Πανεπιστημιακού Κέντρου Αποκατάστασης 

Λαμίας. 

Επικαιροποίηση της απόφασης για την κατάθεση πρότασης για το  ΕΠΑΝΕΚ   Β' κύκλος. 

Συλλογική σύμβαση. (Πλατφόρμα αιτήσεων, πορεία αιτήσεων, ερωτήματα μελών, αιτήσεις 

προσχώρησης Δ.Υ και άποψη Νομικού Συμβούλου του Π.Σ.Φ και ανεξάρτητης Νομικού που 

ρωτήθηκε, καθορισμός ποσοστού διοικητικού κόστους επί των μηνιαίως υποβαλλόμενων 

τιμολογίων, διαγωνισμός για την ταχυμεταφορά ,διαγωνισμός για την υλοποίηση της 

συλλογής των φακέλων και της υποστήριξης των συμβεβλημένων παρόχων. 

Συλλογική σύμβαση. (Πλατφόρμα αιτήσεων, πορεία αιτήσεων, ερωτήματα μελών, αιτήσεις 

προσχώρησης Δ.Υ και άποψη Νομικού Συμβούλου του Π.Σ.Φ και ανεξάρτητης Νομικού που 

ρωτήθηκε, καθορισμός ποσοστού διοικητικού κόστους επί των μηνιαίως υποβαλλόμενων 

τιμολογίων, διαγωνισμός για την ταχυμεταφορά ,διαγωνισμός για την υλοποίηση της 

συλλογής των φακέλων και της υποστήριξης των συμβεβλημένων παρόχων. 

Έγκριση πίστωσης για την αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή 

Πρόσκληση σε ημερίδα του ΠΤ Τρικάλων & Καρδίτσας με θέμα «Μεγαλώνοντας με ποιότητα 

ζωής» 

Παραίτηση Γεν. Γραμματέα ΕΤΑΦ από τη ΣΕ του ΕΤ 

Παραίτηση προέδρου Επιστημονικού Συμβουλίου του ΠΣΦ 

Παραίτηση αναπληρωματικού μέλους από ΣΑΕΠ 

Έγγραφο προς Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο» για  πρακτική άσκηση 

προσαρμογής 

Τράπεζα Πειραιώς- Παροχή Εξουσιοδότησης Προέδρου και Γεν. Ταμία του Π.Σ.Φ. για 

διεκπεραίωση απαραίτητων διαδικασιών και υπογραφής συμβάσεων 

Εξάμηνη συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη με μπλοκάκι (μέχρι 300 ευρώ μηνιαίως) για την 

έκδοση νέων φυσικοθεραπείας και υποστήριξη γραμματείας. 

Μείωση συνδρομής σε γονείς παιδιών ΑμεΑ 

Υπόθεση Αναγνώστη Χρήστου 

 

Συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου 
του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών υπ’ αριθμ. 10/2018 

το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 09:30-16:00  



 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

και την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 09:30-15:00 

 

Ενημέρωση - τρέχοντα: 
 

Έγκριση εγγραφών μελών 

Συνέντευξη τύπου την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου με αφορμή την ΠΗΦ 2018 και μυοσκελετικής 

υγείας 

Ενημέρωση για διεθνή θέματα. 

Ενημέρωση για την υπόθεση Αναγνώστη 

Ενημέρωση για το προσωπικό του ΠΣΦ 

Ενημέρωση για τη συλλογική σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ 

Αντιποίηση για παροχή μάλαξης-έκβαση δικαστηρίου 

Ζητήματα συνδικαλιστικής φύσης από το ΕΤ Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας 

Κατάργηση παλαιού συλλόγου 

Χορήγηση μορίων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης με κριτήρια UEMS-EACCME 

Ενημέρωση για το νέο τρόπο συνταγογράφησης παραπεμπτικών ΕΟΠΥΥ 

Θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Παράταση για ένα χρόνο (από 24/9/2018) με την εταιρεία SQ learn  (τηλεδιάσκεψη) 

Προκήρυξη του προγράμματος manual του Π.Σ.Φ. 

Την προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού εξάμηνης διάρκειας, για την επιλογή εταιρείας για 

την συγκέντρωση των φακέλων των μηνιαίων υποβολών των παρόχων που θα 

προσχωρήσουν στην συλλογική σύμβαση που έχει υπογράψει ο Π.Σ.Φ με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Την προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της μεταφοράς (σε εταιρεία 

ταχυμεταφοράς) των φακέλων των μηνιαίων υποβολών των παρόχων που θα προσχωρήσουν 

στην συλλογική σύμβαση που έχει υπογράψει ο Π.Σ.Φ με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Μείωση συνδρομής σε γονείς παιδιών ΑμεΑ. 

Παραίτηση προέδρου Επιστημονικού Συμβουλίου του ΠΣΦ 

Συνέδριο – αποφάσεις για όλες τις εκκρεμότητες 

Διεπιστημονική Επιτροπή Παιδείας-Υγείας (πρόσκληση τακτικού εκπροσώπου του ΠΣΦ) 

Απόφαση για ψηφιοποίηση του πρωτοκόλλου εισερχομένων –εξερχομένων του ΠΣΦ. 

Συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου 



 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών υπ’ αριθμ. 11/2018 
το Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 09:30-16:00  

 

 

Ενημέρωση - τρέχοντα: 
 

Έγκριση εγγραφών μελών 

Ενημέρωση για συνάντηση με Γ.Γ Υπουργείου Υγείας, κο Γιαννόπουλο 

Απάντηση Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης και νέα ερώτηση νομικού συμβούλου, κ. Παραρά 

για Δημοσίους Υπαλλήλους 

Αιτήσεις προσχώρησης στην συλλογική-απορρίψεις. Απάντηση του ΕΟΠΥΥ για επιστημονικά 

υπεύθυνο και εξαίρεσης 2ης σύμβασης. Υπογραφή συμφωνίας τεχνικών όρων με τον ΕΟΠΥΥ 

Παραπεμπτικά Φυσικοθεραπείας-Προτεινόμενες αλλαγές 

ΕΚΠΥ προτάσεις ΠΣΦ-Άρθρο 45 παραλείψεις από τον πίνακα (παράρτημα παθήσεων). 

Ενημέρωση για την διεκδίκηση επιδόματος από Δ.Υ ΠΕΔΥ 

Ενημέρωση για την πορεία της υπόθεσης ΣΕΓΑΣ μετά την κλήση του Ανακριτή στον Πρόεδρο 

του Π.Σ.Φ 

Συνέντευξη τύπου στην Αίγλη του Ζαππείου –αποτελέσματα. Κοινωνικό μήνυμα ΕΣΡ-

Εκδηλώσεις των Π.Τ και των Ε.Τ, για την ημέρα μυοσκελετικής υγείας. 

Υπόθεση Αναγνώστη 

1. Διεθνή 

Α. Επικαιροποίηση στοιχειων ΠΣΦ στην  wcpt 

Β. Παγκοσμιο συνέδριο 

Γ. Απάντησεις απο παιδιατρικό και τμημα Γυναικων 

Δ. Οριστικοποίηση συμμετοχής του ΠΣΦ στην Παγκόσμια Διάσκεψη για την 

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας" 40 χρόνια μετά την ιστορική διακήρυξη της Άλμα- 

Άτα, η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας παραμένει στο επίκεντρο της προσοχής σε 

Παγκόσμιο επίπεδο. Στις 25 & 26 Οκτωβρίου, στην Αστάνα – Καζακστάν θα 

πραγματοποιηθεί το 2ο Παγκόσμιο Συνέδριο για την ΠΦΥ με την συμμετοχή 75 - 80 

υπουργών υγείας, οικονομικών, εκπαίδευσης και κοινωνικής πρόνοιας, εργαζομένων 

στον τομέα της υγείας και ασθενών, αντιπροσώπων νέων και στελεχών που 

εκπροσωπούν παγκόσμια ιδρύματα υγείας, την κοινωνία των πολιτών, τον 

ακαδημαϊκό κόσμο, τις φιλανθρωπικές οργανώσεις και τα μέσα ενημέρωσης. Ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και οι συμμετέχοντες στο 2ο Παγκόσμιο Συνέδριο για 

την ΠΦΥ θα επιβεβαιώσουν την δέσμευση και την υποστήριξη τους στην ιστορική 

δήλωση της Alma-Ata του 1978 και στην ΠΦΥ, στοχεύοντας στην επίτευξη ποιοτικής, 



 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

προσιτής και καθολικής υγειονομικής κάλυψης.   

 

ΣΑΕΠ 

Ενημέρωση για τη συλλογική σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ 

Θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Συζήτηση για την πιθανότητα διερεύνησης δημιουργίας επαγγελματικού ταμείου 

φυσικοθεραπευτών 

Συζήτηση για τον κανονισμό λειτουργίας επιστημονικού συμβουλίου 

Απόφαση για την σύνθεση της επιστημονικής επιτροπής IFSPT 

Εκκρεμότητες συνεδρίου 

Προγράμματα σπουδών ΙΕΚ-Ποδολογία-Προπονητού αθλημάτων 

Απάντηση ΕΚΑΒ ,για την αποδοχή διοργάνωσης εκπαιδευτικών μαθημάτων, 

προγραμματισμός σε όλη την Ελλάδα. 

Υπουργικές αποφάσεις που διέπουν τον Π.Σ.Φ -αναθεώρηση 

Μυλωνάς Αλέξανδρος και άλλες υποθέσεις μελών. Προώθηση στο ΠΤ Αττικής (GDPR) 

ΠΤ ΑΤΤΙΚΗΣ-Αίτημα για ERGO MARATHON EXPO 2018 

Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού εξάμηνης διάρκειας, για την επιλογή εταιρείας για την 

συγκέντρωση των φακέλων των μηνιαίων υποβολών των παρόχων που θα προσχωρήσουν 

στην συλλογική σύμβαση που έχει υπογράψει ο Π.Σ.Φ με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της μεταφοράς (σε εταιρεία 

ταχυμεταφοράς) των φακέλων των μηνιαίων υποβολών των παρόχων που θα προσχωρήσουν 

στην συλλογική σύμβαση που έχει υπογράψει ο Π.Σ.Φ με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Αιτήματα ΕΤ Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας και ΟΕΕ ΑΠΛΕΣΟ, για διοργάνωση ημερίδας 

Σεμινάρια εξειδίκευσης για φυσικοθεραπεία στα ζώα 

 

Συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου 
του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών υπ΄ αριθμ. 12/2018 

το Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 09:30-16:00  
και την Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018 

 

Ενημέρωση - τρέχοντα: 
 



 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

Έγκριση εγγραφών μελών 

Ενημέρωση για συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΣΑΕΠ-αποτελέσματα 

Ενέργειες Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών για ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ 

Ενημέρωση και αποτελέσματα των εργασιών της Παγκόσμιας διάσκεψης του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ) στην Αστανά, Καζακστάν. Ενημέρωση για τις επαφές με 

Καθηγητή Ιατρικής Χρήστο Λιονή, με Υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό κ.α. 

Ενημέρωση για την κατάθεση της προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣΤΕ) που 

αφορά την εφαρμογή του voucher στην ειδική αγωγή 

Ενημέρωση για την συνάντηση εκπροσώπων παρόχων με Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ (31/10/2018) 

Συνάντηση με τα Επιστημονικά Τμήματα του Π.Σ.Φ-ενημέρωση 

Προτάσεις Π.Σ.Φ. για τον νέο ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ -Άρθρο 45, παραλείψεις από το παράρτημα 

παθήσεων 

Ενημέρωση για τις ενέργειες σχετικά με την πρόθεση των ΤΕΦΑΑ για την δημιουργία 

τμημάτων φυσικοθεραπείας 

Παροχή στατιστικών στοιχείων 

Θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Κανονισμός Επιστημονικού Συμβουλίου 

Ορισμός της Ομάδας  «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Π.Σ.Φ  και του υπεύθυνου/συντονιστή αυτής. 

Έγκριση των ενεργειών που απαιτούνται (βάσει των παλαιότερων αποφάσεων) για την 

συμμετοχή του Π.Σ.Φ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητά και Καινοτομία» του άξονα προτεραιότητας 02 «Προσαρμογή 

εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές 

απαιτήσεις», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, του Άξονα 

Προτεραιότητας 02Σ «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)», ο οποίος 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με τίτλο «Κατάρτιση και 

πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα ( Β’ κύκλος)». 

ΕΟΠΥΥ –ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΚΠΥ: Υπεύθυνη δήλωση των ΚΑΑ για τους εργαζόμενους, υπογραφή 

από εκπρόσωπο της ΠΕΕΦ της παράτασης έναρξης ισχύος του ΕΚΠΥ 

Απόφαση της 2ης ΥΠΕ σχετικά με την κατ΄ οίκον θεραπεία. 

Απόφαση για υλοποίηση τρίτης φάσης του Βαρόμετρου με ενσωμάτωση ερωτηματολογίου 

των τρεχόντων ζητημάτων και της πρόθεσης των μελών για την δυνατότητα έναρξης 

διαδικασιών δημιουργίας επαγγελματικού ταμείου. 

28ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Π.Σ.Φ: επίλυση των εκκρεμοτήτων του 
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συνεδρίου, εξέταση της πρότασης του συλλόγου φοιτητών του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης για την 

κάλυψη εξόδων μεταφοράς στο συνέδριο 

Απόφαση για την δημιουργία ραδιοτηλεοπτικού μηνύματος 

Υπουργικές αποφάσεις που διέπουν τον Π.Σ.Φ –αναθεώρηση 

Εκδηλώσεις των Π.Τ και των Ε.Τ, για την ημέρα μυοσκελετικής υγείας. 

Πρόταση για ασφάλεια αστικής ευθύνης μέσω ασφαλιστικής που καλύπτει άλλους 

Ευρωπαϊκούς συλλόγους. 

Αίτημα για δυνατότητα παροχής φυσικοθεραπείας σε κατοικίδια (Δανάη Θανοπούλου) 

 

Συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου 
του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών στον Βόλο υπ’ αριθμ. 14/2018 

το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 09:00-15:00  

 

Ενημέρωση - τρέχοντα: 
 

Έγκριση εγγραφών μελών 

Τράπεζα Πειραιώς- έχουν κατατεθεί τα σχετικά έγγραφα, αναμένουμε 

Επιστολή από εταιρεία φυσικοθεραπευτικών προϊόντων σχετικά με 28ο Ετήσιο Πανελλήνιο 

Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας 

Σύνδεσμος αποφοίτων-Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών-(ισοτίμηση  πτυχίων) 

Διάκριση εις βάρος της ειδικότητας φυσικοθεραπευτή (οργανισμός Δήμου Ρεθύμνου), 

παρέμβαση Π.Σ.Φ 

Πρώτος απολογισμός του 28ου Επιστημονικού Συνεδρίου 

Ενημέρωση για τις ενέργειες του ΠΣΦ μετά την επερώτηση των 61 Βουλευτών του Σύριζα για 

το ΣΑΕΠ 

Ενέργειες του ΠΣΦ για την πρόθεση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την ίδρυση 

Τμήματος Φυσικοθεραπείας 

Θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Έγκριση προϋπολογισμού 2019 

Δράσεις των Π.Τ ,ενημέρωση Κ.Δ.Σ για τις αποφάσεις των Δ.Ε.  των Π.Τ 

Υπεύθυνος εκδόσεων –αντικατάσταση παραιτηθέντος  υπευθύνου Α. Σιδέρη 

Σχέδιο Νόμου για τον αθλητισμό –ενέργειες 
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Έκτακτη ΓΣΑ για ζητήματα εκπαίδευσης, Φεβρουάριος 2019- Προγραμματισμός, Συγκεκριμένη 

θεματολογία 

Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους ΣΑΕΠ 

Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο εισερχομένων-εξερχομένων 

Ανανέωση συμβολαίου με εταιρεία αποδελτίωσης 

Έγκριση για υποβολή πρότασης στο interreg πρόγραμμα «Μαύρη Θάλασσα» 

Συμμετοχή 50% σε έξοδα βαφής των γραφείων του ΠΣΦ 

Πληρωμή γραμματείας για Συνέδριο και άδειες εορτών 

Απόφαση για την ημερομηνία Διεξαγωγής της Τακτικής ΓΣΑ   (Μάιος 2019) 

Απόφαση για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των δύο επερχόμενων ΚΔΣ 

 


