
 

ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

 

Οφέλη εγγραφής στον Π.Σ.Φ 
 

Είναι πάγια θέση μας ότι το κάθε 1€ εισφορών στον Π.Σ.Φ. θα πρέπει να αξιο-
ποιείται με σκοπό την παροχή ανταποδοτικού οφέλους και διευκολύνσεων στα 
μέλη του 
  

Αυτονόητη πρακτική διεθνώς, αδιανόητη υστέρηση του Κ.Δ.Σ. 
 
Η μέχρι τώρα ενασχόληση μας με τα κοινά, η εμπειρία που αποκόμισαν τα μέλη 
μας από τη συμμετοχή τους στη διοίκηση του Π.Σ.Φ & η επικαιροποίηση των 
προτάσεων μας με διαδικασίες συμμετοχικής διοίκησης (https://goo.gl/4VsEsB), 
μας οδηγούν να προτείνουμε τα παρακάτω για την περίοδο 2018-2021: 
 
Ενδεικτικά θα πρέπει να παρέχονται αυτόματα με την καταβολή της ετήσιας 
συνδρομής: 

1. Ειδική τιμολογιακή πολιτική σε κάθε επιστημονική εκδήλωση, που 
διοργανώνεται από τον Π.Σ.Φ ή είναι κάτω από την αιγίδα του, για ανέρ-
γους, τρίτεκνους, πολύτεκνους & ΑΜΕΑ συναδέλφους αλλά και όλους 
εκείνους που πληρούν τα κριτήρια ένταξης στις ομάδες αντιμετώπισης 
ανθρωπιστικής κρίσης 

2. Δωρεάν συμμετοχή στο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο του Π.Σ.Φ για 
αυτούς που εγγράφονται για πρώτη φορά στον Π.Σ.Φ και διαφοροποί-
ηση του ποσού της συμμετοχής για τα οικονομικά ταχτοποιημένα μέλη. 

3. Δωρεάν κατασκευή website-hosting 
4. Παροχή με συμβολική χρέωση νομικών και φοροτεχνικών συμβου-

λών από εξειδικευμένους επαγγελματίες συνεργάτες του Π.Σ.Φ διαμέ-
σου των Π.Τ. 

5. Ειδική τιμολογιακή πολιτική για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια 
που αφορούν τις νομικές και οικονομικές ιδιαιτερότητες του εργα-
στηρίου φυσικοθεραπείας, όπως επίσης και τη διαχείριση έκτακτων πε-
ριστατικών σε αυτό. 

6. Σημαντική έκπτωση στην αγορά προϊόντων, που την αγορά τους θα συ-
νιστά ο Π.Σ.Φ (π. χ στρώματα, σχολικές τσάντες, κλπ.). 

7. Ειδικές τιμές για τα μέλη του Π.Σ.Φ για ασφαλιστικά προϊόντα με ιδιαί-
τερη έμφαση στην αστική ευθύνη και επαγγελματική νομική προστα-
σία. 

8. Παροχή υπηρεσιών με μειωμένο κόστος από αλυσίδες ξενοδοχείων, ε-
στιατορίων, γραφείων ενοικίασης αυτοκίνητων & τουριστικών γραφείων. 

9. Έκπτωση σε υλικά πυρασφάλειας και επαγγελματικής ένδυσης. 
10. Παροχές μηδενικής τιμολόγησης επικοινωνίας μεταξύ των μελών & ει-

δικής τιμολόγησης για τις υπόλοιπες υπηρεσίες από εταιρείες κινητής 
τηλεφωνίας. 

https://goo.gl/4VsEsB


11. Άμεση έκπτωση με την επίδειξη της κάρτας μέλους (Super Market, τα-
χυμεταφορές εγγράφων & δεμάτων, Φροντιστήρια ξένων γλωσσών, Α-
λυσίδες καταστημάτων ένδυσης και υπόδησης, Βιβλιοπωλεία, Πολυκατα-
στήματα ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών ειδών, οπτικά είδη, Κινηματόγρα-
φους, Θεατρικές παραστάσεις, Μουσεία & Αρχαιολογικοί χώροι, ανακα-
τασκευή / ξαναγέμισμα μελανοδοχείων, αγορά & συντήρηση αυτοκίνη-
του / δίκυκλου, υπηρεσίες άθλησης, καλλωπισμού, διατροφής, κ α) 

12. Μειωμένο κόστος υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης εξ' απο-
στάσεως 

13. Λογισμικά διαχείρισης φυσικοθεραπευτηρίου με ειδικές τιμές 
14. Πρόσβαση σε υπηρεσίες διαφήμισης & Internet με ειδικό τιμολόγιο 

 
Επιπρόσθετα: 

• Δημιουργία ειδικού συνδέσμου στον ιστότοπο του Π.Σ.Φ με κατάλογο 
των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών, καθώς και με τις 
προνομιακές τιμές και προσφορές τους για τα ταμειακώς εντάξει μέλη 
μας 

• Παροχή μιας πλήρους υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο πιο 
άριστο νεοεγγραφόμενο μέλος, χρηματοδοτούμενη από ενώσεις ομογε-
νών & άλλων φορέων 

• Καθιέρωση βραβείων για τα ενεργά μέλη μας που είχαν την καλύτερη 
πτυχιακή εργασία, την πιο εφαρμοσμένη έρευνα και τη βέλτιστη πρό-
ταση για την Αγωγή Υγείας 

• Διαδραστική σύνδεση του ιστότοπου του Π.Σ.Φ με εκείνους των 
Ο.Α.Ε.Δ & άλλων διεθνών φορέων εύρεσης εργασίας, με σκοπό την τα-
χύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων ενεργών μελών 

• Δημιουργία ομάδας στο Facebook ή ομάδας συζητήσεων (forum) όπου 
η διαχείριση θα ανήκει αποκλειστικά στον Π.Σ.Φ & θα εισέρχονται μόνον 
τα ταμειακά ταχτοποιημένα μέλη 

• Διευκόλυνση αθλητικών και πολιτιστικών δράσεων για τα ενεργά 
μέλη του Π.Σ.Φ 

 

Ενώνουμε, Προτείνουμε, Υλοποιούμε  
 

για τη Δ.Ε & τη Γ.Σ των Αντιπρόσωπων του Π.Τ Αττικής  
1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
2. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
3. ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
4. ΜΑΛΙΚΟΥΤΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
5. ΜΗΤΣΙΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
6. ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑ 
7. ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
8. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
9. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
10. ΣΦΕΤΣΙΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
11. ΧΡΟΝΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
12. ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ   

 



 
Για το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
2. ΒΑΣΜΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
3. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
4. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
5. ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
6. ΚΟΥΤΙΒΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
7. ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
8. ΛΟΥΙΖΙΔΗΣ  ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ- ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
9. ΜΑΛΙΚΟΥΤΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
10. ΜΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
11. ΜΗΤΣΙΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
12. ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑ 
13. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ 
14. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
15. ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
16. ΠΙΤΣΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ 
17. ΞΕΚΑΛΟΥ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
18. ΣΑΚΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
19. ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
20. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
21. ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
22. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
23. ΣΦΕΤΣΙΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
24. ΤΣΕΠΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ 
25. ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
26. ΧΡΟΝΑΚΗ ΚΥΡΑΚΟΥΛΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
27. ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
28. ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 


