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ΚΟΙΝ: 

  

ΘΕΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π.Τ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-

ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017. 
 

 Μέσα στο 2017, η Δ.Ε. του Π.Τ. Μεσσηνίας-Λακωνίας, συνεδρίασε δώδεκα 

(12) φορές.   

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν ήταν πάρα πολλά, 

αναλύθηκαν διεξοδικά και ελήφθησαν αποφάσεις προς το καλό του κλάδου και 

των συναδέλφων. 

Η Τακτική Περιφερειακή Συνέλευση του Π.Τ., πραγματοποιήθηκε στις 18 

Φεβρουαρίου στην Καλαμάτα.                                                               

Αναπτύχθηκαν και αποφασίστηκαν σοβαρά ζητήματα και θέματα που 

απασχολούν τους συναδέλφους, τόσο επαγγελματικά, όσο και θεσμικά. Έτσι 

λοιπόν, το ανώτερο όργανο του Π.Τ. Μεσσηνίας-Λακωνίας, έπειτα από την 

ομαδοποίηση των προτάσεων και ψηφοφορία επ' αυτών, αποφάσισε: 

 Να εγκρίνει ομόφωνα τον Διοικητικό & Οικονομικό Απολογισμό για το 

έτος 2016, καθώς και την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Π.Τ. 

 Να συνεχιστεί η διεκδίκηση των οικονομικών και θεσμικών αιτημάτων 

του κλάδου, σύμφωνα με τις παλαιότερες Συνελεύσεις. 

 Να είναι ο Σύλλογος σε επιφυλακή, σχετικά με τα ζητήματα των 

επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους αποφοίτους των Ιδιωτικών 

Κολλεγίων και των συμβάσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με την Ειδική Αγωγή. 

 Να συνεχιστεί η προσπάθεια για τον έλεγχο των φαινομένων 

αντιποίησης του επαγγέλματος.  

 Να διευρυνθεί η δραστηριότητα των επιστημονικών ημερίδων του Π.Τ., 

με θέμα την σκολίωση. Θα συσταθούν ομάδες εθελοντών μελών, που θα 

προχωρήσουν σε ευρεία μέτρηση με πρωτόκολλα αξιολόγησης, σε όσο 

το δυνατόν περισσότερες περιοχές των δύο Νομών, με την συνεργασία 
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των Δήμων Καλαμάτας & Σπάρτης και των Διευθύνσεων 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Παιδείας. 

 Να καθιερωθεί η σύγκλιση μιας Τακτικής Περιφερειακής Συνέλευσης 

του Π.Τ., στην Σπάρτη, κατά την διάρκεια της τριετούς θητείας κάθε 

Διοικούσας Επιτροπής.  

 

 Οι παραπάνω αποφάσεις, μεταφέρθηκαν, τόσο στο Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ.-

Ν.Π.Δ.Δ., όσο και στην Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων, που 

πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 19, 20 & 21 Μαίου 2017. 

 

Να σημειώσουμε ότι, αρχικά είχε προγραμματιστεί η φετινή Περιφερειακή 

Συνέλευση στην Σπάρτη, αλλά δεν είχε υπολογιστεί ότι λόγω των εκλογών του 

Συλλόγου τον Μάιο του 2018, θα πρέπει να εκλεγούν τα μέλη της Τοπικής 

Εφορευτικής Επιτροπής. Έτσι μετατέθηκε για το επόμενο έτος. 

 

 Η Εξελεγκτική Επιτροπή του Π.Τ., συνεδρίασε στις 26 Φεβρουαρίου. 

Έλεγξε και ενέκρινε, τα δικαιολογητικά είσπραξης και πληρωμών της 

οικονομικής χρήσης του 2016. 
 

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Π.Τ. συνεδρίασε μία φορά, στις 15 Μαρτίου, 

όπου αφού εξέτασε τους φακέλους των υποθέσεων των κ.κ. Αγγελάκου 

Ιωάννη, Καλφίδη Ανδρέα και Κουλογεωργίου Μηλιάς, σχετικά με την μη 

τήρηση εκ μέρους τους των οικονομικών και διοικητικών υποχρεώσεών τους 

απέναντι στον Π.Σ.Φ. (παράβαση του Άρθρου 4 παρ.2, του Ν.3599/2007), 

αποφάσισε ομόφωνα τα εξής: 

1. Η υπόθεση του κ. Αγγελάκου Ιωάννη να τεθεί στο αρχείο. 

2. Η υπόθεση του κ. Καλφίδη Ανδρέα, να τεθεί στο αρχείο. 

3. Η υπόθεση της κ. Κουλογεωργίου Μηλιάς, να τεθεί στο αρχείο. 

4. Όλοι οι εγκαλούμενοι να ενημερωθούν εγγράφως εντός 

δεκαπέντε (15) ημερών, σύμφωνα με τον Ν.3599/2007. 
 

 Το Π.Τ. συνέχισε και το 2017, να χορηγεί στα οικονομικά τακτοποιημένα 

μέλη του, μετά από έλεγχο των παραστατικών από την Δ.Ε., την προβλεπόμενη 

από το νόμο Βεβαίωση του Συλλόγου κι επίσης το διακριτικό ΄΄Νόμιμο 

Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας΄΄, με ετήσια ισχύ, στο οποίο αναγράφεται 

υποχρεωτικά ο αριθμός μητρώου και η ημερομηνία εγγραφής στο Σύλλογο, 

του επιστημονικά υπεύθυνου του Εργαστηρίου. 

Το παραπάνω διακριτικό αναρτάται υποχρεωτικά στην είσοδο του 

εργαστηρίου, πιστοποιώντας έτσι τη νομιμότητά του. 

Επίσης χορηγήθηκε δελτίο ταυτότητας με ετήσια ισχύ, στα μέλη που 

υπέβαλαν εμπρόθεσμα τα παραστατικά και την συνδρομή τους. Το Δελτίο 

Ταυτότητας για λόγους τυποποίησης, είναι κοινό για όλα τα Π.Τ. 

Εντός του 2017 ο Σύλλογος προχώρησε σε αλλαγές στο Μητρώο μελών του. 

Πλέον οι συνάδελφοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την 

Υπεύθυνη Δήλωση πραγματικής άσκησης επαγγέλματος, αφού ελέγξουν τα 

στοιχεία του Μητρώου τους και προβούν σε πιθανές διορθώσεις η 



τροποποιήσεις. Η απόδειξη εξόφλησης της συνδρομής και η Βεβαίωση του 

Π.Σ.Φ. είναι πλέον σε ηλεκτρονική μορφή και τα μέλη μπορούν να τις 

΄΄κατεβάσουν΄΄ και να τις εκτυπώσουν. 

Ηλεκτρονικά πλέον θα υποβάλλονται και τα υπόλοιπα έγγραφα, όπως η Άδεια 

Ασκήσεως επαγγέλματος, η Άδεια Λειτουργίας Φυσικοθεραπευτηρίου, η 

Βεβαίωση ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., το Πιστοποιητικό οικογενειακής 

κατάστασης κλπ. Όλα τα μέλη μας έχουν ενημερωθεί σχετικά, εγγράφως. 

Σύντομα ο Σύλλογος θα προχωρήσει και σε άλλες διευκολύνσεις, όπως 

πληρωμές μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ & τις ταυτότητες μέλους του Π.Σ.Φ.. 

Στο σημείο αυτό, θα θέλαμε να παρακαλέσουμε τα μέλη, να υποβάλουν 

εγκαίρως τις Υπεύθυνες Δηλώσεις Πραγματικής Άσκησης Επαγγέλματος και 

τις συνδρομές τους, όπως ο Ν.3599/2007 ορίζει και να είναι ιδιαίτερα 

προσεκτικοί για την αληθή δήλωση των στοιχείων τους. 

 

Διοργανώθηκαν οι εξής εκδηλώσεις: 
 

 Η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Π.Τ., στην Καλαμάτα, στις 

10 Φεβρουαρίου και στην Σπάρτη στις 11 Φεβρουαρίου. 

 Έξι Ημερίδες-ομιλίες με θέμα ‘’Η Σκολίωση σε παιδιά κι εφήβους’’, 

στην Λακωνία. Συγκεκριμένα στην Γλυκόβρυση στις 15 Ιανουαρίου, 

στην Μονεμβασιά στις 5 Φεβρουαρίου, στα Παπαδιάνικα στις 5 

Μαρτίου, στο Γεράκι στις 8 Μαρτίου, στη Νεάπολη στις 14 Μαίου και 

στο Γύθειο στις 20 Μαίου. Οι εκδηλώσεις αυτές είχαν, ανάμεσα σε 

άλλους, σαν στόχο την διάκριση των φυσικοθεραπευτών από διάφορους 

που παραπλανούν το κοινό και προβαίνουν σε αντιποίηση του 

επαγγέλματός μας. Το φαινόμενο είναι γενικευμένο, αλλά έχει πάρει 

μεγάλες διαστάσεις στην Λακωνία σε σχέση με το περιορισμένο 

μέγεθος της περιοχής. Για τους λόγους αυτούς η Δ.Ε. του Π.Τ. έκρινε 

ότι άξιζε τον κόπο και τα έξοδα η διοργάνωση αυτών των εκδηλώσεων, 

για την προβολή του κλάδου στην τοπική κοινωνία. 

 Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Φυσικοθεραπείας. Φέτος δεν 

διοργανώθηκαν δημόσιες εκδηλώσεις, λόγω οικονομικής στενότητας 

του Π.Τ., αλλά και λόγω της πολύ μικρής συμμετοχής των συναδέλφων 

στις παλαιότερες εκδηλώσεις, κυρίως στην Μεσσηνία. Έτσι ο 

εορτασμός περιορίστηκε στην Συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε η 

Δ.Ε. στις 8 Σεπτεμβρίου και στις ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου, που 

εξέδωσε σε όλα τα τοπικά Μ.Μ.Ε. 

 Ο εορτασμός της Ημέρας Μυοσκελετικής Υγείας στις 30 

Σεπτεμβρίου, η οποία καθιερώθηκε για πρώτη φορά. Στα πλαίσια της 

Ημέρας το Π.Τ., εξέδωσε Δελτίο Τύπου, προώθησε το τηλεοπτικό & 

ραδιοφωνικό μήνυμα στα τοπικά Μ.Μ.Ε. και οργάνωσε την ενημέρωση 

των μελών του σχετικά με τις δωρεάν δοκιμασίες για την πρόληψη των 

πτώσεων, που πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις ιδιωτικές και δημόσιες 

δομές, την εβδομάδα από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου. 

 
 



Άλλες δραστηριότητες του Π.Τ. 

 

 Συμμετείχε στην διαμαρτυρία των φορέων Ειδικής Αγωγής, στις 16 

Ιανουαρίου και εξέδωσε Δελτίο Τύπου σχετικά με τις θέσεις του 

Συλλόγου. Η διαμαρτυρία καλύφθηκε με ρεπορτάζ των Μ.Μ.Ε. 

 Ενημέρωσε επανειλημμένα τα μέλη, εγγράφως, σχετικά με τις αλλαγές 

στο Μητρώο του Συλλόγου και τις νέες ηλεκτρονικές δυνατότητές του.  

 Συμμετείχε ενεργά στην 24ωρη πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση 

για το νέο Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο, στις 17 Μαίου. 

 Συμμετείχε στην κινητοποίηση διαμαρτυρίας του Π.Σ.Φ. και των 

φοιτητικών συλλόγων, κατά της ισοτιμίας επαγγελματικών 

δικαιωμάτων των αποφοίτων ιδιωτικών κολλεγίων και της κατάργησης 

της αυτονομίας του τμήματος φυσικοθεραπείας στο υπό ίδρυση Α.Ε.Ι. 

Δυτικής Αττικής. 

 Συμμετείχε στην γενική απεργία των Γ.Σ.Ε.Ε. & Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στις 14 

Δεκεμβρίου. 

 Συνεχίστηκε η διανομή του ενημερωτικού φυλλαδίου του Π.Τ. με τα 

ονόματα όλων των νομίμων συναδέλφων σε Μεσσηνία & Λακωνία. 

Όταν εξαντληθούν αυτά, θα εκτυπωθούν νέα, όπου θα περιλαμβάνονται 

τα ονόματα και των νέων συναδέλφων. Η διανομή του είναι μία διαρκής 

δράση, στην οποία τα μέλη του Π.Τ. οφείλουν να δραστηριοποιηθούν 

ενεργά, για την όσο το δυνατόν πλατύτερη ενημέρωση του κοινού για 

την φυσικοθεραπεία και τους νόμιμους φυσικοθεραπευτές των Νομών 

Μεσσηνίας και Λακωνίας. 

 Συνεχίστηκε η προσπάθεια περιορισμού των φαινομένων αντιποίησης 

επαγγέλματος. Εκδόθηκε σχετικό Δελτίο Τύπου, με κοινοποίηση στους 

Ιατρικούς Συλλόγους Μεσσηνίας & Λακωνίας, ενώ έγιναν άτυπες 

επαφές με την Δ.Ο.Υ. Σπάρτης, όπου ενημερώσαμε για την δράση δύο 

ατόμων στην Λακωνία. 
 

 

                         Η Δ.Ε. του Π.Τ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                ΒΑΚΚΑ ΚΕΛΛΥ 

 

 

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 

    

 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                               ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

           

 Η ΤΑΜΙΑΣ                                                      ΚΟΥΤΙΒΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

 

 

 ΤΟ ΜΕΛΟΣ                                                    ΔΩΔΕΚΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 


