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ΚΟΙΝ: 
  

ΘΕΜΑ: ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Π.Τ.. 

 

Η Πρόεδρος του Π.Τ. με την ευκαιρία της λήξης της θητείας της Δ.Ε. του Π.Τ. και 

των εκλογών του Συλλόγου, απευθύνει μήνυμα προς τα μέλη του Τμήματος. 

 

‘’ Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Μετά και την δεύτερη τριετή θητεία της Δ.Ε. του Π.Τ. Μεσσηνίας-Λακωνίας για την 

προάσπιση και διεκδίκηση των αιτημάτων του κλάδου, καλώ τα μέλη μας σε εγρήγορση, 

ενότητα και συμμετοχή. 

Κανένας συνάδελφος αμέτοχος – Όλοι μαζί μπορούμε περισσότερα.  

Δώστε με την ψήφο σας δύναμη στο Π.Τ., αναδεικνύοντας τα νέα όργανα 

διοίκησης του Π.Σ.Φ.-Ν.Π.Δ.Δ. 

Στην τριετία που διανύσαμε, σαν συνέχεια της προηγούμενης, η 5μελής πλέον Δ.Ε., 

αξιοποιώντας την πείρα και τις δράσεις της, συνέχισε πιο δυνατά με ενότητα και 

συνέπεια, να διεκδικεί ανελλιπώς κάθε ζήτημα που προέκυπτε σε συλλογικό αλλά και 

σε ατομικό επίπεδο, τόσο στα θεσμικά κεντρικά ζητήματα, όσο και στα τοπικά. 

  

 Η πορεία και εξέλιξή της αποδεικνύουν περίτρανα ότι όταν η ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

μπαίνει μπροστά, τότε τα ζητήματα του κλάδου μοιάζουν λιγότερο δυσεπίλυτα. 

 

Σας είναι ήδη γνωστές οι δράσεις της Δ.Ε. στην τριετία: 

 Επιστημονικές δραστηριότητες, στην βάση της ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 

1. Ημερίδα Καρδιοαναπνευστικής Ανάνηψης με χρήση Απινιδωτή. 

2. Έξι Ημερίδες για την Σκολίωση, στην Λακωνία. 

3. Συμμετοχή στο Ορθοπεδικό Συνέδριο του Ε.Ε..Χ.Ο.Τ.  

 Εκδηλώσεις Παγκόσμιας Ημέρας Φυσικοθεραπείας και στους δύο Νομούς. 

 Δραστικές και συνεχείς παρεμβάσεις μας για την αντιποίηση και στους δύο 

Νομούς, πολλές εκ των οποίων βρίσκονται σε εξέλιξη.  

Διαρκής δημοσιοποίηση των ονομάτων όλων των συναδέλφων, με τα 

ενημερωτικά φυλλάδια του Π.Τ. 

mailto:ptmessinias@psf.org.gr
http://psf.org.gr/pt-messinias


 Συμμετοχή μας σε όλες τις δράσεις του Κ.Δ.Σ. για τα θεσμικά και 

λειτουργικά προβλήματα του  κλάδου: 

1. Απόφοιτοι Κολλεγίων 

2. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – Ανωτατοποίηση Σχολών Φυσυκοθεραπείας 

3. Θέματα Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

4. Παρεμβάσεις για την Ειδική Αγωγή. 

5. Δικαστική διεκδίκηση του ανθυγιεινού επιδόματος. 

6. Ηλεκτρονική αναβάθμιση του Μητρώου, Βεβαιώσεις, αποδείξεις, νέες 

ταυτότητες κλπ. 

 

Για κάθε ζήτημα κάναμε αισθητή την παρουσία μας στις τοπικές κοινωνίες, μέσω όλων 

των Μ.Μ.Ε. (Δελτία Τύπου, Συνεντεύξεις, ρεπορτάζ), με αποτέλεσμα την αμεσότερη 

αναγνωρισιμότητά μας.  

 

 Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου στην Δ.Ε., τον 

Αντιπρόεδρο κ. Πετρόπουλο Σταύρο, τον Γ. Γραμματέα κ. Πεφάνη Γεώργιο, την Ταμία 

κ. Κουτίβα Σταυρούλα και το Μέλος κ. Δωδεκάτου Βασιλική.  

Ευχαριστώ επίσης κι όλα τα μέλη του Π.Τ. που με την συμμετοχή τους και την 

δραστηριότητά τους συνέβαλαν στην επιτυχία των δράσεων του Συλλόγου. 

 

 Η επόμενη τριετία, κρίνεται λόγω των ζητημάτων που ανακύπτουν, ως μια από τις 

δυσκολότερες, αλλά και ωριμότερη. 

Άρα απαιτεί ισχυρή την παρουσία και την συμμετοχή ΟΛΩΝ μας. 

 

 Συνάδελφοι, η ΨΗΦΟΣ του καθένα μας είναι ΠΡΑΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ. 

 

 Συμμετέχουμε μαζικά στην εκλογική διαδικασία του Συλλόγου, την Κυριακή 20 

Μαίου 2018.’’ 

 

 

 

 

                   ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε ΤΟΥ Π.Τ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ & ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

 

             Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

 

 

 

           

   

          ΒΑΚΚΑ ΚΕΛΛΥ                                  ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 


