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2017 

 

 

ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ 

 

1. Διεκπεραιϊςεισ  

 Επικοινωνία με μζλθ και άλλα Π.Τ. όςο αφορά οφειλζσ και ςυνδρομζσ 

 Επικοινωνία με μζλθ όςο αφορά τθ μετάβαςθ ςε ανενεργία 

 Κοινοποιιςεισ αποςπαςμάτων πρακτικϊν 

 Πρόςκλθςθ Εξελεγκτικισ Επιτροπισ  

 Επιβεβαιϊςεισ Γνθςιότθτασ Πιςτοποιθτικϊν Μελϊν ςτα πλαίςια δειγματολειπτικϊν 

ελζγχων (44 άτομα) 

 Ζγγραφο αίτθμα ςτθν Περιφζρεια για τθν αποςτολι όλων των αδειοδοτθμζνων 

εργαςτθρίων ανά Τομζα ςε ψθφιακι μορφι για τθ δθμιουργία ψθφιακοφ 

μθτρϊου. 

 Αντικατάςταςθ Εκπροςϊπων για τθν Επιτροπι Ελζγχου Αδειοδότθςθσ Εργαςτθρίου 

Φυςικοκεραπείασ 

 Αντικατάςταςθ Αντιπροςϊπου 

 Αντικατάςταςθ μελϊν τθσ  Δ.Ε.  

 Ενζργειεσ για τθν ανάδειξθ νζου Προζδρου. 

 Επικαιροποίθςθ νζασ ςφνκεςθσ Δ.Ε. ςτθν Ε.Τράπεηα 

 Κοινοποίθςθ απόφαςθσ Δ.Ε. ςτθ Γραμματεία ϊςτε οι βεβαιϊςεισ να υπογράφονται 

από το προςωπικό.  

 Πρόςκλθςθ των Αντιπροςϊπων του Π.Τ. Αττικισ ςε Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ 

04/03/17. 

 Πρόςκλθςθ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ του ΑΤΕΙ Ακθνϊν για τθν κατάκεςθ προτάςεων 

ενόψει τθσ Τακτικισ Γ.Σ.Α. 

 Ενθμζρωςθ των μελϊν ςχετικά με τισ δυνατότθτεσ και χριςθ του ψθφιακοφ 

μθτρϊου. 

 

 

 

 

 



2. Επικοινωνία με Κ.Δ.. ςχετικά:  

 

 Με αποδόςεισ ςυνδρομϊν από και πρόσ Κ.Δ.Σ.  

 Με τον εςωτερικό Κανονιςμό Λειτουργίασ του Π.Τ. 

 Κοινοποίθςθ πρακτικϊν ςυνεδριάςεων που αφοροφν  το Π.Τ. Αττικισ 

 Διαβίβαςθ Διοικθτικοφ και Οικονομικοφ Απολογιςμοφ του 2016 

 Διαβίβαςθ αιτιςεων εγγραφισ αποφοίτων Κολεγίων ςτο Κ.Δ.Σ. / Κοινοποίθςθ 

αποφάςεων Κ.Δ.Σ. ςτουσ ενδιαφερόμενουσ. 

 Σχετικά με τθ ςυνεργαςία τθσ εταιρείασ δθμοςίων ςχζςεων με το Π.Τ. Αττικισ. 

 Αίτθμα για παράςταςθ Νομικοφ Σφμβουλου ςτο Πταιςματοδικείο για υπόκεςθ που 

αφοροφςε αντιποίθςθ. 

 Αίτθμα για ενθμζρωςθ όςο αφορά τθν πρόςλθψθ προςωπικοφ. 

 Κοινοποιιςεισ αποφάςεων Γ.Σ. 

 Συνδιοργάνωςθ / οικονομικι ςυμμετοχι για τθ διοργάνωςθ τθσ Π.Θ.Φ. 

 Διαβίβαςθ προχπολογιςμοφ 2018 

 

3. Επικοινωνία με Νομικό φμβουλο ςχετικά με: 

 Γνωμοδότθςθ για τθν πρακτικι ςπουδαςτϊν Κολεγίων ςε Ν.Π.Ι.Δ. 

 Σφνταξθ φακζλου για αίτθμα ςυνάντθςθσ με τθν Περιφερειάρχθ 

 Καταγγελία για διεξαγωγι ςεμιναρίων 

 Ερϊτθμα για αςφαλιςτικά μζτρα κατά τθ διαδικαςία καταγγελίασ  

 Διαβίβαςθ υπομνιματοσ υπόκεςθσ Πεικαρχικοφ  

 Διαβίβαςθ Εξωδίκου 

 Διαβίβαςθ απόφαςθσ του Συνιγορου του Πολίτθ 

 Τθ μίςκωςθ χϊρου του Ηαππείου 

 Θμιμαρακϊνιο και ΣΕΓΑΣ 

 Ερϊτθμα για τθ ςφνκεςθ τθσ Δ.Ε. 

 

4. Οργάνωςη Σακτικήσ Απολογιςτικήσ Γενικήσ υνζλευςησ  19/02 (κοινοποίηςη ςε 

εφημερίδεσ, διερεφνηςη διαθεςιμότητασ χϊρου, ενημζρωςη εξελεγκτικήσ 

επιτροπήσ, ενημζρωςη μελϊν με mail και sms) με θζμα: 

 

 Ζγκριςθ του Διοικθτικοφ και Οικονομικοφ Απολογιςμοφ τθσ Δ.Ε. του Π.Τ. Αττικισ  

για το 2016 και τθσ  Ζκκεςθσ τθσ Εξελεγκτικισ Επιτροπισ. 

 Ενθμζρωςθ για λοιπά κζματα και εξελίξεισ. 

 

Αποφάςεισ: 

Υπερψθφίςτθκε ο Διοικθτικόσ και Οικονομικόσ Απολογιςμόσ του Π.Τ. Αττικισ 

 

 



 

5. Ζκτακτη Γενική υνζλευςη 14/05 (κοινοποίηςη ςε εφημερίδεσ, διερεφνηςη 

διαθεςιμότητασ χϊρου, ενημζρωςη εξελεγκτικήσ επιτροπήσ, ενημζρωςη μελϊν 

με mail και sms) με θζμα: 

 

 Εξελίξειρ ΕΟΠΥΥ 

 Σςλλογική Σύμβαζη 

 Δια βίος εκπαίδεςζη 

 Εξελίξειρ ζσεηικά με ηην αναγνώπιζη αποθοίηων Κολλεγίων 

 Ιαμαηικόρ Τοςπιζμόρ 

 Ειδική Αγωγή 

 

Αποφάςεισ: 

 Κάλεςμα των μελϊν του Π.Τ. Αττικισ για ςυμμετοχι ςτθ Γενικι Απεργία τθσ 17θσ 
Μαϊου με τα ταξικά ςωματεία. 

 Αγωγι υπό τθν κακοδιγθςθ του Π.Σ.Φ. κατά του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τα χριματα που 
αφαιρζκθκαν τθν 5ετία 2012-2017 από τον προχπολογιςμό τθσ Φυςικοκεραπείασ 
για τθν αποηθμίωςθ των TENS και Biofeedback ςτουσ Φυςιάτρουσ. 

 Διερεφνθςθ και προςδιοριςμόσ των προχποκζςεων για τθν αδειοδότθςθ των 
Εργαςτθρίων Ειδικισ Φυςικισ Αγωγισ. 

 Ζνταξθ του μικρομεςαίου Εργαςτθρίου Φυςικοκεραπείασ ςτον Ιατρικό Τουριςμό 
υπό τθν εποπτεία του Π.Σ.Φ. 

 Διερεφνθςθ δυνατότθτασ ςυμμετοχισ/ψθφοφορίασ μελϊν Π.Τ. Αττικισ επί των 
προτάςεων τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ θλεκτρονικά.  

 
 
 
6. Ζκτακτη Γενική υνζλευςη 22/10 (κοινοποίηςη ςε εφημερίδεσ, διερεφνηςη 

διαθεςιμότητασ χϊρου, ενημζρωςη εξελεγκτικήσ επιτροπήσ, ενημζρωςη μελϊν 
με mail και sms) με θζμα: 
 

 Ενθμζρωςθ για τισ εξελίξεισ που αφοροφν το υπό ςφςταςθ «Πανεπιςτιμιο Δυτικισ 
Αττικισ». 

 

Αποφάςεισ:  

 Ενθμζρωςθ του κοινοφ για τουσ κινδφνουσ που εγκυμονεί ενδεχόμενθ ςυγχϊνευςθ 

του Τμιματοσ Φυςικοκεραπείασ 

 Αποχι του Εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ και των ςπουδαςτϊν τθν 24/11/17 

 Κινθτοποίθςθ ζξω από το Υπουργείο Παιδείασ / αίτθμα ςυνάντθςθσ με τον Υπουργό 

 Κάλεςμα για κλείςιμο των εργαςτθρίων φυςικοκεραπζιασ και ςυμμετοχι ςτισ 

κινθτοποιιςεισ 

 Κάλεςμα για απεργία των εργαηομζνων ςε Δθμόςιεσ και Ιδιωτικζσ Δομζσ και 

ςυμμετοχι ςτισ κινθτοποιιςεισ 



 Διατιρθςθ τθσ αυτοτζλειασ και Πανεπιςτθμιοποίθςθ όλων των Τμθμάτων 

Φυςικοκεραπείασ με δυνατότθτα αναβάκμιςθσ των ιδθ υπάρχοντων Πτυχίων ςε 

Πανεπιςτθμιακά. 

 

7. Καταγγελίεσ  

 

 Επτά περιπτϊςεισ που προωκικθκαν ςτθν ειςαγγελία για αντιποίθςθ 

 Πζντε προωκικθκαν ςτθν Περιφζρεια για διερεφνθςθ αδειοδότθςθσ 

 Παράςταςθ ςτο Πταιςματοδικείο (αντιποίθςθ, απόφαςθ κατά του 

κατθγοροφμενου) 

 

8. Θμιμαρακϊνιοσ / Πρόλθψθ Αντιποίθςθσ 

 Ζγγραφο  προσ Α.Τ. Φαλιρου 

 Ζγγραφο προσ Διμαρχο Φαλιρου 

 

9. Ζγγραφο προσ Δημοτικό Αργυροφπολησ  (Πρόληψη Αντιποίηςησ) 

 

10. Κοινοποίηςη υπόθεςησ πιθανήσ αντιποίηςησ ςτα Π.Σ. Αχαίασ και Αργολίδασ 

 

11. Επικοινωνία με Δήμο Αλίμου για αντιποίηςη ςε Δημοτική Δομή 

 

12. Επικοινωνία με το Δήμο Ν. μφρνησ για τον 3ο Αγϊνα Ιςτορικήσ Μνήμησ 

(Πρόληψη Αντιποίηςησ) 

 

13. Χϊροι παροχήσ υπηρεςιϊν μάλαξησ  

 Διαρκείσ επαφζσ (ζγγραφα / ςυναντιςεισ) με τθσ κατά τόπουσ Περιφζρειεσ 

 Επιτόπου ζλεγχοι με κλιμάκια  

 Συνάντθςθ ςτθν Διεφκυνςθ Δθμόςιασ Υγείασ και Κοιμωνικισ Μζριμνασ 

 Αποτζλεςμα οι ζγγραφεσ οδθγίεσ προσ όλεσ τισ Περιφζρειεσ που απαγορεφουν τθ 

λειτουργεία τουσ 

 

14. Πειθαρχικά 

 5 Πεικαρχικά εξετάςτθκαν, 4 ζκλειςαν.   

 

 

 

 



ΘΕΜΙΚΕ ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ 

1. Ζγγραφο προσ ΝΤΥΝΑΝ για τον κακοριςμό των αρμοδιοτιτων των 

απαςχολοφμενων Φυςικοκεραπευτϊν. 

2. Αίτθμα για γνωμοδότθςθ του Νομικοφ Σφμβουλου ςτα κζματα τθσ 

πρακτικισ άςκθςθσ ςπουδαςτϊν Κολεγίων και των αλλότριων κακθκόντων / 

κοινοποίθςθ των γνωμοδοτιςεων ςε όλουσ τουσ εργαςιακοφσ χϊρουσ που 

επιςκζφκθκε θ Δ.Ε.  

3. Επικοινωνία με Δθμόςιο Νοςοκομείο για απαςχολοφμενθ που ενδεχομζνωσ 

να αντιποιοφςε το επάγγελμα του Φυςικοκεραπευτι. 

4. Συνάντθςθ με τθν Διοικιτρια του ΟΑΕΔ 

 

 

ΕΡΓΑΙΑΚΑ ΗΘΣΘΜΑΣΑ 

1. Επαφι με ΕΟΠΥΥ για προβλιματα ςτθ κεϊρθςθ παραπεμπτικϊν (ελεγκτζσ) 

2. Επαφι με ΕΟΠΥΥ για κακυςτεριςεισ πλθρωμϊν 

3. Επαφι με ΕΟΠΥΥ για κακυςτεριςεισ ςτισ εκκακαρίςεισ 

4. Αίτθμα για όψιμθ αποπλθρωμι δαπανϊν που ζχουν κατακζςει ςτον ΕΟΠΥΥ 

ςυνάδελφοι που ηουν και εργάηονται ςτθ Μάνδρα μετά τθν πρόςφατθ φυςικι 

καταςτροφι 

5. Επιςκζψεισ ςε ΠΕΔΙ όπου παρατθροφνται κακυςτεριςεισ ςτθν εκκακάριςθ 

6. Επιςκζψεισ ςε ΠΕΔΙ για περικοπζσ ελζγχου  

7. Επαφι με Α και Β ΥΠΕ ςχετικά με τισ οργανικζσ κζςεισ Φυςικοκεραπευτϊν (ανάγκεσ 

/ κάλυψθ) 

8. Στιριξθ ςε Γενικι απεργία 17/05 

9. Συμμετοχι ςε κινθτοποίθςθ κατά του Αςφαλιςτικοφ (Πανυγειονομικι) 

 

 

 

ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ 

Όςο αφορά τθν προβολι τθσ Φυςικοκεραπείασ ςτο κοινό αλλά και το άνοιγμα ςτθ 

ςυναδελφικι βάςθ πραγματοποιικθκαν οι παρακάτω ενζργειεσ: 

 

1. Εκδηλϊςεισ για τον εορταςμό τησ Π.Θ.Φ. / ςυνδιοργάνωςη με Κ.Δ..:  

 Επαφζσ / ςυναντιςεισ με τα Επιςτθμονικά Τμιματα 

 Επαφζσ με Περιφζρεια 

 Επαφζσ με Ηάππειο 



 Επαφζσ με εταιρείεσ Δθμοςίων ςχζςεων για τθν προβολι τθσ εκδιλωςθσ 

 Ενθμζρωςθ Επιςτθμονικϊν Τμθμάτων 

 Μινυμα για τον εορταςμό τθσ Π.Θ.Φ. 

 Επαφζσ για τθν καταςκευι του περιπτζρου 

 Διανομι ζντυπου υλικοφ 

 

2. Δελτία Σφπου/Κοινοποίηςη ςε Μ.Μ.Ε. με ζμφαςη ςτο ρόλο τησ Φυςικοθεραπείασ 

 Παγκόςμια Θμζρα Ατόμων με Αναπθρία 

 Παγκόςμια Θμζρα Πατζρα 

 Παγκόςμια Θμζρα Εκελοντι Αιμοδότθ /κάλεςμα για Αιμοδοςία ςτα μζλθ του Π.Τ. 

 

3. Θμιμαραθϊνιοσ 

 Επαφι με Επιςτθμονικό Τμιμα Ακλθτικισ Φυςικοκεραπείασ για τθν πλαιςίωςθ του 

Θμιμαρακωνίου 

 

4. Τποςτήριξη τησ διοργάνωςησ του 7ου εμιναρίου (Διημερίδασ) του ΕΣΚΑΦΑ 

 

5. Τποςτήριξη Θμερίδασ Επιςτημονικοφ Σμήματοσ Φυςικοθεραπείασ και Φυςικήσ 

Τγείασ 

 

6. Τποςτήριξη εκδηλϊςεων Επιςτημονικοφ Σμήματοσ Γηριατρικήσ ςτη Νζα μφρνη 

 

7. Τποςτήριξη εκδήλωςησ Επιςτημονικοφ Σμήματοσ Παιδιατρικήσ 

 

8. Κάλεςμα για ςυγκζντρωςη τροφίμων (Λφρειο Ιδρυμα) 

 

9. Τλοποίηςη προγράμματοσ επιςκζψεων ςε εργαςιακοφσ χϊρουσ των μελϊν. 

Πραγματοποιικθκε ςυνάντθςθ με τουσ ςυναδζλφουσ , καταγραφι των αιτθμάτων 

τουσ , διανομι του ερωτθματολόγιου του Π.Τ για τθν ανίχνευςθ των αναγκϊν τουσ 

κατά προτεραιότθτα και καταγραφι προτάςεων για τθν επίλυςθσ τουσ. 

Ακολοφκθςαν επιτόπου ςυναντιςεισ και ςυηιτθςθ επί των παραπάνω με τισ 

Διοικιςεισ των Δομϊν: 

 Σιςμανόγλειο 

 Σωτθρία 

 ΚΑΤ 

 Αγλαία Κυριακοφ 

 Άγιο Σάββα 

 Ιπποκράτειο 

 Μεταξά 

 ΕΛΕΠΑΠ 

 Θθςζα 

 Εκνικό Κζντρο Αποκατάςταςθσ 



 

10. Τλοποίηςη προγράμματοσ ςυναντήςεων εργαςτηριοφχων ανά περιοχή 

Πραγματοποιικθκαν ςυναντιςεισ με ςυναδζλφουσ εργαςτθριοφχουσ όπου ζγινε 

εφ όλθσ τθσ φλθσ ενθμζρωςθ για τα κζματα που τουσ απαςχολοφν (ΕΟΠΥΥ κ.α.) 

 Συνάντθςθ με εργαςτθριοφχουσ Πειραιά 

 

 

Τςιρικάσ Ιωάννθσ 

Γ.Γραμματζασ Π.Τ. Αττικισ 

 

 

 


