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Ενωτική Πρωτοβουλία Φυσικοθεραπευτών 
 

Αθήνα 8/6/2016 
 
Για τον Προέδρο του Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ-Ν.Π.Δ.Δ 
Κοινοποίηση: 

 Μέλη του Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ-Ν.Π.Δ.Δ 
 Μέλη του Π.Σ.Φ-Ν.Π.Δ.Δ 

 
Θέμα: Προτάσεις επί του ηλεκτρονικά κοινοποιημένου από το Κ.Δ.Σ εγγράφου με τίτ-
λο «ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»  
 
Αξιότιμε κ Λυμπερίδη 
 
Την Δευτέρα 30/5/2016 στις 16,55 περιήλθε σε γνώση μας μέσω μηνύματος ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου από την ηλεκτρονική διεύθυνση ppta@otenet.gr ένα επισυ-
ναπτόμενο έγγραφο με τίτλο «ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥ-
ΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»  
Παρόλο που δεν μας απαντήσατε για το ποιος είναι ο συντάκτης του και εάν έχει 
την έγκριση του Κ.Δ.Σ, θεωρούμε σκόπιμο να σας παραθέσουμε τα παρακάτω, που 
συνάδουν με τις πάγιες διαχρονικές μας θέσεις: 
 
Α Θεσμικά ζητήματα 

1. Ποιες οι προσπάθειες του Π.Σ.Φ για την ανάδειξη της επιστήμη μας σύμφωνα 
με τα όσα περιγράφονται από την W.C.P.T στη Δήλωση Πολιτικής για την 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ) (http://www.wcpt.org/policy/ps-
primary-health-care) από το 2003 αλλά και από το 1995 στη Δήλωση Πολιτι-
κής για την ιδιωτική παροχή υπηρεσιών φυσικοθεραπείας της W.C.P.T 
(http://www.wcpt.org/policy/ps-private-practice), στις ατέρμονες διαπραγμα-
τεύσεις με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, έτσι ώστε να καθίσταται η παρέμβαση μας όχι μό-
νον ουσιαστική αλλά και επιβεβλημένη; 

2. Έχει στοιχεία ο Π.Σ.Φ για το τι συμβαίνει στα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ε.Ε 
σχετικά με την παροχή ιδιωτικών υπηρεσιών φυσικοθεραπείας στην Π.Φ.Υ; 

3. Ποια είναι η αναλογία ιδιωτικού με δημοσίου τομέα για την παροχή υπηρεσιών 
φυσικοθεραπείας στην Π.Φ.Υ στα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε; 

4. Ποιες είναι οι σχετικές θέσεις της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας της W.C.P.T; 
5. Γνωρίζει ο Π.Σ.Φ την Διεθνή Ένωση Ιδιωτικής Φυσικοθεραπείας 

(http://www.wcpt.org/ippta & http://www.ipptaworld.org/) μέλους της 
W.C.P.T; 

6. Έχει συνταχθεί από τον Π.Σ.Φ εγχειρίδιο διαδικασιών (επιστημονικών, δεο-
ντολογικών, διοικητικών) & διαγραμμάτων ροής παρεχόμενων φυσιοθεραπευ-
τικών υπηρεσιών, -σε ηλεκτρονική μορφή-, που θα ισχύει για όλους τους αυ-
τοαπασχολούμενους φυσικοθεραπευτές και θα προάγει την ποιοτική παροχή 
υπηρεσιών;. 

7. Υιοθέτησε ο Π.Σ.Φ την ύπαρξη ενιαίων ηλεκτρονικών εντύπων (ΠΑΡΑΠΕ-
ΜΠΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙ-
ΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ) και άμεση υποχρεωτική εφαρμογή τους, οπουδήποτε παρέχεται 
φυσικοθεραπεία;. 

mailto:ppta@otenet.gr
http://www.wcpt.org/policy/ps-primary-health-care
http://www.wcpt.org/policy/ps-primary-health-care
http://www.wcpt.org/policy/ps-private-practice
http://www.wcpt.org/ippta
http://www.ipptaworld.org/
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8. Ανάπτυξε ο Π.Σ.Φ κατ’ αποκλειστικότητα εξειδικευμένα ερωτηματολόγια για 
την ανίχνευση βαθμού ικανοποίησης ασθενών για τις παρεχόμενες φυσικοθε-
ραπευτικές υπηρεσίες;  

9. Διερεύνησε ο Π.Σ.Φ το ποσοστό εργασιακής ικανοποίησης των αυτοαπασχο-
λουμένων φυσικοθεραπευτών, με συμπλήρωση ερωτηματολογίων και άλλων 
πρόσφορων μεθοδολογιών; 

10. Υπάρχει παρουσία μέλους του Π.Σ.Φ σε φορείς πιστοποίησης ποιότητας Ιδιω-
τικών Υπηρεσιών Υγείας στην Π.Φ.Υ.; 

11. Εκπροσωπείται ο Π.Σ.Φ στο Δ.Σ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ;  
12. Κατέγραψε ο Π.Σ.Φ με λεπτομερή και επιστημονικό τρόπο τα στοιχεία των 

φυσικοθεραπευτήριων, για περαιτέρω στοχευμένες δράσεις;  
13. Ποιες οι συνεργασίες του Π.Σ.Φ με όλους τους εργασιακούς και σωματειακούς 

φορείς, που δραστηριοποιούνται στις ιδιωτικές δομές Π.Φ.Υ αλλά και με τις 
ενώσεις ασθενών; Η γνωστοποίηση από τον Π.Σ.Φ των προβλημάτων των 
φυσικοθεραπευτών, αλλά και των προτάσεων του, διευκολύνει την από κοι-
νού καλύτερη διεκδίκηση επίλυσης των; 

14. Ποιες οι δράσεις του Π.Σ.Φ για εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας για τις 
περιπτώσεις αυτοπαραπομπής ασθενών σε φυσικοθεραπεία όπως συμβαίνει 
διεθνώς; 

15. Θέλει ο Π.Σ.Φ νέο θεσμικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά εργαστήρια φυσικοθερα-
πείας, που θα ρυθμίζει μόνον τα πολεοδομικά στοιχεία και το ποιος έχει δικαί-
ωμα να κατέχει την άδεια του; 

16. Συμφωνεί ο Π.Σ.Φ για κατάργηση της υποχρεωτικής παρουσίας συγκεκριμέ-
νων επιστημονικών οργάνων στο φυσικοθεραπευτήριο; 

17. Εντάχθηκε το φυσικοθεραπευτήριο στους φορείς υλοποίησης προγραμμάτων 
αγωγής / προαγωγής υγείας όπως διεθνώς προβλέπεται; 

18.  Ποιες οι ενέργειες του Π.Σ.Φ για να συμπεριληφθεί το φυσικοθεραπευτήριο 

σε δίκτυα τουρισμού υγείας;. 

19. Δημιούργησε ο Π.Σ.Φ τα εχέγγυα για άλλες πηγές εσόδων των αυτοαπασχο-
λουμένων φυσικοθεραπευτών εκτός του Ε.Ο.Π.Υ.Υ; 

20. Έχει εκπονήσει ο Π.Σ.Φ μελέτη ελαχίστων εσόδων φυσικοθεραπευτηρίου για 
τη βιωσιμότητα του;  

21. Θέσπισε ο Π.Σ.Φ την κατώτερη & ανώτερη τιμή παροχής υπηρεσιών φυσικο-
θεραπείας; Η απόκλιση προς τα κάτω θα θεωρείται αθέμιτος ανταγωνισμός και 
προς τα πάνω αισχροκέρδεια. 

22. Ποιες οι δράσεις του Π.Σ.Φ για την εξίσωση όρων συνταξιοδότησης για όλους 
τους φυσικοθεραπευτές, που υπηρετούν στην Π.Φ.Υ; 

Βέβαια είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που στη τακτική Γ.Σ.Α για το 2016 οι πάγιες προ-
τάσεις μας για σύσταση εργασιακών επιτροπών και «εκμετάλλευση» των προγραμμά-
των δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης έγιναν αποδέκτες με ισχυρή πλειοψηφία 
 
Β Εργασιακά ζητήματα 
Επί του επισυναπτόμενου εγγράφου οι προτάσεις μας είναι: 

1. Στο εδάφιο «Προοίμιο……. και παράλληλα για την ενίσχυση της προσβασιμό-
τητας και της ελεύθερης επιλογής των δικαιούχων του, αναπτύσσοντας δίκτυο 
συμβεβλημένων παροχών υγείας.», όλη πρόταση πρέπει να απαλειφθεί ή να 
δοθεί η δυνατότητα της Α.Π.Υ στα πλαίσια της ελεύθερης επιλογής. 

2. Στο εδάφιο «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «………….. Ο β συμβαλλό-
μενος συμβάλλεται με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δια της παρούσης σύμβασης, αποκλει-
στικά για τη διενέργεια συνεδριών φυσικοθεραπείας». Να προστεθεί στο τέ-
λος «……σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία» 
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3. Στο εδάφιο Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ παράγραφος 9 «Τα παραπεμπτικά για τη διενέρ-
γεια φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών είναι αυστηρώς προσωπικά και απαγο-
ρεύεται η χρησιμοποίησή τους για λογαριασμό τρίτων προσώπων.» Να προ-
βλεφθούν ποινές όπως στην παράγραφο 10 του ιδίου εδάφιου 

4. Στο εδάφιο Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, παράγραφος 13. «Ο β΄ συμβαλλόμενος οφείλει 
να γνωστοποιεί στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πιθανή σοβαρή αιτία προσωρινής διακοπής 
εκτέλεσης παραπεμπτικών (λόγοι υγείας, εγκυμοσύνη κλπ.), σε διαφορετική 
περίπτωση εάν διαπιστωθεί μη κατάθεση δαπάνης επί 3μήνου θα καταγγέλλε-
ται η σύμβαση μετά από έγγραφη γνωστοποίηση του β συμβαλλόμενου.» Να 
επαναδιατυπωθεί: «Ο β΄ συμβαλλόμενος οφείλει να γνωστοποιεί στον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πιθανή σοβαρή αιτία προσωρινής διακοπής εκτέλεσης πα-
ραπεμπτικών (λόγοι υγείας, εγκυμοσύνη κλπ.), σε διαφορετική περί-
πτωση εάν διαπιστωθεί μη κατάθεση δαπάνης επί 3μήνου θα καταγ-
γέλλεται αυτοδίκαια και μόνον τότε η σύμβαση.» 

5. Στο εδάφιο Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ παράγραφος 14. «Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 
αποδέχονται ότι βασική προϋπόθεση της καλής εκτέλεσης της σύμβασης είναι 
η διασφάλιση ότι ο β΄ συμβαλλόμενος παρέχει στους δικαιούχους του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ποιοτικές υπηρεσίες, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 3γ του 
Ν.4238/2014, όπως ισχύει κάθε φορά.». Να απαλειφθεί όλη ως εύλογη και 
σε περίπτωση που είναι απαιτητό και μόνον τότε  να προστεθεί «…….που θα 
καθορίζονται από το άρθρο 12 παρ. 3γ του Ν.4238/2014 και τις αποφά-
σεις του Π.Σ.Φ, όπως ισχύει κάθε φορά» 

6. Στο εδάφιο Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, παράγραφος 4. «Η παροχή φυσιοθεραπευτικών 
υπηρεσιών προς τους δικαιούχους από το β συμβαλλόμενο πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τον προγραμματισμό του εργαστηρίου, τις ώρες και τις ημέρες 
λειτουργίας του.». Να απαλειφθεί «…..τις ώρες και τις ημέρες λειτουργί-
ας του»  

7. Στο εδάφιο Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ να προβλεφθεί ξεχωριστή παράγραφος και με 
τις υποχρεώσεις των ασθενών και τις ευθύνες τους τόσο απέναντι στον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ όσο και στον φυσικοθεραπευτή  

8. Στο εδάφιο Γ. ΠΑΡΟΧΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, παράγραφος 3 
«………. Ο χρόνος της συνεδρίας φυσικοθεραπείας δεν υπολείπεται χρονικά τα 
τριάντα (30) λεπτά από την έναρξη παροχής της φυσικοθεραπείας στο δικαι-
ούχο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.». Να απαλειφθεί όλη η πρόταση, σε περίπτωση που 
αυτό καθίσταται απαιτητό και μόνον τότε να αντικατασταθεί με «Ο χρόνος 
της συνεδρίας φυσικοθεραπείας είναι μόνον τριάντα (30) λεπτά από 
την έναρξη παροχής της φυσικοθεραπείας στο δικαιούχο του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» 

9. Στο εδάφιο Γ. ΠΑΡΟΧΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, παράγραφος 5. 
«Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να εφαρμόσει μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης με 
τερματικές συσκευές αποδοχής καρτών πληρωμής (POS) στην έδρα του 
β΄συμβαλλόμενου, την ηλεκτρονική ταυτοποίηση φυσικής παρουσίας λήψης 
υπηρεσίας υγείας από τον δικαιούχο. Κάθε διοικητική λεπτομέρεια για την ε-
φαρμογή του παρόντος καθορίζεται με εγκυκλίους και γενικά έγγραφα του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ» Να αντικατασταθεί «Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να εφαρμόσει μέσω 
της Ηλεκτρονικής Κάρτας Υγείας στην έδρα του β΄συμβαλλόμενου, την 
ταυτοποίηση φυσικής παρουσίας λήψης υπηρεσίας υγείας από τον δικαιούχο. 
Κάθε διοικητική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος καθορίζεται με 
εγκυκλίους και γενικά έγγραφα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ» 

10. Στο εδάφιο Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ παράγραφος 3 β «Το παραπεμπτικό έχει 
εκδοθεί από τον παραπέμπονται ιατρό και εκτελεστεί από το β΄ συμβαλλόμε-
νο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ε.Κ.Π.Υ. και τις σχετικές εγκυκλίους του 
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Ε.Ο.Π.Υ.Υ. , το οποίο θα φέρει την υπογραφή και σφραγίδα του παραπέμπο-
ντος ιατρού, του β΄ συμβαλλόμενου, του ελεγκτή ιατρού (εφόσον αυτό απαι-
τείται σύμφωνα με τον Ε.Κ.Π.Υ.), καθώς και την υπογραφή του δικαιούχου». 
Να απαλειφθεί «…..του ελεγκτή ιατρού (εφόσον αυτό απαιτείται σύμ-
φωνα με τον Ε.Κ.Π.Υ.)…»  

11. Στο εδάφιο Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ παράγραφος 6. «Οι μηνιαίες δαπάνες του 
β΄ συμβαλλόμενου ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και εξοφλούνται από τις αρμό-
διες διοικητικές υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εντός 90 ημερών από την καταλη-
κτική ημερομηνία υποβολής. Για τον έλεγχο και την εκκαθάριση των δαπανών 
του β΄ συμβαλλόμενου εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία όπως ισχύει κάθε 
φορά. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ολοκληρώνει εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος 
την τελική εκκαθάριση των υποβληθέντων δαπανών του β΄ συμβαλλόμενου». 
Να αντικατασταθεί το «….εντός 90 ημερών…..» με το «…..εντός 30 ημερών 
…..» Επιπρόσθετα θα πρέπει να προβλεφθεί η έντοκη καταβολή για 
κάθε ημέρα καθυστέρησης ως ισχύει από την κείμενη νομοθεσία  

12. Στο εδάφιο Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ παράγραφος 9 «Στον ΚΑΕ για Φυσικοθε-
ραπεία περιλαμβάνονται αποκλειστικά δαπάνες για συνεδρίες Φυσικοθεραπείας 
των κατηγοριών παρόχων υγείας που προβλέπονται στον Ε.Κ.Π.Υ. του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» Χωρίς τον προκαθορισμό και την έγκριση αρμοδίως από τα όργα-
να του Π.Σ.Φ, για το ποιοι πάροχοι υγείας πρέπει να συμπεριλαμβάνονται 
στο σχετικό Κ.Α.Ε, κανένα προσχέδιο σύμβασης δεν είναι αποδεκτό 

13. Εδάφιο Ε γιατί δεν υπάρχει στο παρουσιασθέν προσχέδιο; 
14. Στο εδάφιο ΣΤ. ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, παράγραφος 2. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ 

ΡΗΤΡΕΣ και συγκεκριμένα στην 2.7 «Η μονομερής αναστολή φυσιοθεραπευτι-
κών υπηρεσιών από το β συμβαλλόμενο χωρίς προηγούμενη έγγραφη ενημέ-
ρωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Οργανισμού και χωρίς σπουδαίο λόγο για 
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τρεις (3) μήνες αποτελεί ουσιώδη λόγο ά-
μεσης και αζήμιας για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καταγγελίας της σύμβασης». Να απα-
λειφθεί πλήρως από το κείμενο της σύμβασης 

15. Στο εδάφιο ΣΤ. ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, παράγραφος 3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΡΟΙ και 
συγκεκριμένα στην 3.2 «Αμφότερα τα μέρη διατηρούν το δικαίωμα επαναδια-
πραγμάτευσης της παρούσας σύμβασης, με στόχο την παροχή φυσικοθερα-
πευτικών υπηρεσιών υγείας σε δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» Να προστεθεί 
«Αμφότερα τα μέρη διατηρούν το δικαίωμα επαναδιαπραγμάτευσης μόνον 
με την πάροδο 12 μηνών από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, 
με στόχο την παροχή φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών υγείας σε δικαιούχους 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.»  

16. Στο εδάφιο ΣΤ. ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, παράγραφος 4. ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ και συγκε-
κριμένα στην 4.2 «Για κάθε θέμα που δε ρυθμίζεται με το παρόν εφαρμόζο-
νται η εν γένει νομοθεσία, οι διατάξεις του Ε.Κ.Π.Υ. όπως ισχύει κάθε φορά, οι 
αποφάσεις του ΔΣ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι εγκύκλιοι και οδηγίες του Οργανισμού, 
οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία……………….» Να 
προστεθεί « ……………….και οι αποφάσεις του Π.Σ.Φ………» 

 
Επιπρόσθετα σε πάρα πολλά σημεία του κειμένου γίνεται ο υποχρεωτικός συσχετι-
σμός των παροχών μας με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
όπως επίσης και για την ύπαρξη Κ.Υ.Α που θα αφορά εκπτώσεις του συνόλου της 
υποβληθείσας μηνιαίας δαπάνης στο πληροφοριακό σύστημα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
 

Αν δεν μας γνωστοποιηθούν έγκαιρα, επίσημα και με λεπτομέρεια  
τα παραπάνω, κάθε είδους συζήτηση περί υπογραφής ή μη της ό-

ποιας σύμβασης είναι πειθαρχικά και ποινικά κολάσιμη 
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Διεκδικούμε μαχητικά 
και 

χωρίς κανένα συμβιβασμό 
 

1. Κανένας αποκλεισμός φυσικοθεραπευτή από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
2. Άρση όλων εκείνων των διατάξεων που διαταράσσουν τη βιωσιμότητα του 

φυσικοθεραπευτηρίου 
3. Δέσμευση από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ για άμεση καταβολή όλων των πραγματικά 

χρωστούμενων 
4. Θέσπιση ανταποδοτικών τελών από την πολιτεία όσο εξακολουθεί να ι-

σχύει το ληστρικό Rebate & Clawback. 
5. Υπογραφή μιας συμβάσης που θα προάγει την επιστήμη μας και τους μι-

κρομεσαίους αυτοαπασχολουμένους φυσικοθεραπευτές, με άμεση κα-
τάργηση αυτού του αποικιοκρατικού τύπου σύμβασης, που μόνον τα 
συμφέροντα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ και των μεγάλων μονάδων / επιχειρήσεων 
του κλάδου προάγει. 

6. Υιοθέτηση από το Κ.Δ.Σ των παραπάνω προτεινόμενων προτάσεων και 
δράσεων μας, που είναι προς το συμφέρον του κλάδου και των ασθενών. 

 
Είμαστε διάθεση σας για περαιτέρω πληροφόρηση είτε κατά τη διάρκεια της έκτακτης 
Γ.Σ.Α της 12ης Ιουνίου 2016 είτε σε διαπαραταξιακή συνάντηση είτε με όποιο άλλο 
πρόσφορο μέσο εσείς επιλέξετε, με απώτερο στόχο την σύγκλιση των απόψεων για 
το μέλλον του κλάδου. 
Για την Συντονιστική Επιτροπή  
της Ενωτικής Πρωτοβουλίας Φυσικοθεραπευτών 
Σταύρος Σταθόπουλος 
 


