
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
Παρόλο που κατά καιρούς είχαμε καταθέσει προτάσεις τόσο σε τοπικό όσο και σε κε-
ντρικό επίπεδο, οι οποίες μάλιστα είχαν εγκριθεί από Γ.Σ. καμία συστηματική δράση 
δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα, έτσι η ανεργία του κλάδου καλπάζει (›30% επισή-
μως καταγεγραμμένη). 
 
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/PiAdFv), μας οδηγούν να 
προτείνουμε τα παρακάτω για την περίοδο 2018-2021 

1. Διαμόρφωση νέου αυστηρότερου νομικού πλαισίου για την αντιποίηση του ε-
παγγέλματος μας. 

2. Καταγραφή των κενών θέσεων εργασίας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα όπως 
αυτές προκύπτουν από τα διεθνώς αποδεκτά ποιοτικά και ποσοτικά πρότυπα 
και απαιτήσεις. Πλήρωση τους σε βάθος δεκαετίας μόνον από μόνιμο προσω-
πικό και με διαδικασίες ΑΣΕΠ 

3. Μόνιμη σχετική πενταμελή επιτροπή υπό την εποπτεία του Κ.Δ.Σ (3 άνεργοι, 1 
αυτοαπασχολούμενος, 1 μισθωτός).  

4. Διαδραστική σύνδεση του ιστότοπου του Π.Σ.Φ με εκείνους των Ο.Α.Ε.Δ & άλ-
λων διεθνών φορέων εύρεσης εργασίας, με σκοπό την ταχύτερη εξυπηρέτηση 
των ενδιαφερόμενων ενεργών μελών. 

5. Σύγκλιση έκτακτης Γ.Σ των αντιπροσώπων με μοναδικό θέμα την αντιμετώπιση 
της ανεργίας. 

6. Διερευνητικές συναντήσεις με όλους τους συναδέλφους που έχουν υπαλληλική 
σχέση έτσι ώστε ν’ ανιχνευτούν οι κενές θέσεις εργασίας ανά περιοχή και φο-
ρέα. Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων με συνεχόμενα Δελτία Τύπου. 

7. Ενημέρωση διαθεσιμότητας για παρουσία μέλους μας σε κάθε κέντρο επαγγελ-
ματικού προσανατολισμού έτσι ώστε οι υποψήφιοι φυσικοθεραπευτές να γνω-
ρίζουν έγκαιρα και έγκυρα για την επιστήμη & τον κλάδο μας  

8. Ανάδειξη της αναγκαιότητας της υποχρεωτικής συμμετοχή μας σε ομάδες ερ-
γασίας για την προσβασιμότητα, την Αγωγή Υγείας & τον εργονομικό σχεδιασμό 
εργασιακών χώρων. 

9. Συνεργασία Π.Σ.Φ με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία για αναλύσεις, που άπτο-
νται του κλάδου μας. 

10. Στοχευμένες & διαρκείς δράσεις του Π.Φ.Σ για πληροφόρηση της κοινωνίας σε 
όλες της περιοχές της χώρας γύρω από την επιστήμη μας & την προσφορά της 
στο κοινωνικό σύνολο με ιδιαίτερη έμφαση στις διεθνείς ημέρες, που σχετίζο-
νται με το επάγγελμα. 

11. Συνεργασία του Π.Σ.Φ με αρμοδίους φορείς για την υλοποίηση εξειδικευμένων 
σεμιναρίων με θέμα την ανάπτυξη της προσωπικής επαγγελματικής εικόνας σε 
ειδική τιμολογιακή πολιτική. 

12. Ευεργετικές ρυθμίσεις για την ανάπτυξη πολυδύναμων κέντρων φυσικοθερα-
πείας με ιδιαίτερη έμφαση σ’ εκείνα, που θα δραστηριοποιούνται στην περιφέ-
ρεια και όχι στα μεγάλα αστικά κέντρα. 

13. Φορολογικές ελαφρύνσεις για όλους τους αυτοαπασχολούμενους για τα πρώτα 
5 χρόνια της δραστηριότητας τους. 

14. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά εργαστήρια φυσικοθεραπείας, που θα ρυθ-
μίζει μόνον τα πολεοδομικά στοιχεία και ποιος έχει δικαίωμα να κατέχει την 
άδεια του. Κατάργηση της υποχρεωτικής παρουσίας συγκεκριμένων επιστημο-
νικών οργάνων στον χώρο 

https://goo.gl/PiAdFv


15. Επικαιροποίηση του αριθμού των εισακτέων στα τμήματα φυσικοθεραπείας. Ο 
τελικός αριθμός θα είναι αποτέλεσμα συνεργασίας τμημάτων, Π.Σ.Φ και αρμό-
διων Υπουργείων. 

16. Βελτίωση του Π.Δ 90/95 για τα επαγγελματικά μας δικαιώματα  
17. Ένταξη των χώρων εργασιακής δραστηριοποίησης των φυσικοθεραπευτών σε 

επιχορηγούμενα αναπτυξιακά προγράμματα καθώς και σε δίκτυα τουρισμού υ-
γείας 

18. Συμμετοχή του Π.Σ.Φ. στα δρώμενα του Ευρωπαϊκού δικτύου της W.C.P.T - 
Future Network (δίκτυο για φοιτητές φυσικοθεραπείας & νεοεισερχομένους στο 
επάγγελμα) 

19. Ενεργός συμμετοχή του Π.Σ.Φ στις δράσεις του Erasmus+ έτσι ώστε να γεφυ-
ρωθεί ο κόσμος της εκπαίδευσης με τον κόσμο της εργασίας, με απώτερο στόχο 
να καλυφθούν οι ελλείψεις δεξιοτήτων που αντιμετωπίζουμε. 

20. Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας για τις περιπτώσεις αυτοπαραπομπής α-
σθενών σε φυσικοθεραπεία όπως συμβαίνει διεθνώς. 

 
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 


