
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-
ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Αρ. Πρωτοκ: 973
Ημερομηνία: 13/01/2023

Ταχ. Δ/νση : 
Ταχ. Κώδικας :
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο :
FAX : 
E-mail :
Website :

Θεμιστοκλέους 48, Καλαμάτα
24133
Βακκά Κέλλυ
2721092478
2721097323
ptmessinias  @  psf  .  org  .  gr
http  ://  psf  .  org  .  gr  /  pt  -  messinias

ΠΡΟΣ:                                      
ΜΕΛΗ Π.Τ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-
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ΚΟΙΝ: Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ.
 
ΘΕΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π.Τ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022.

 Μέσα στο 2022, 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 26 
Φεβρουαρίου με τηλεδιάσκεψη, λόγω των μέτρων του κορωνοϊού.    
                                                           
 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 
2021, καθώς και την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Π.Τ.

 Να πραγματοποιηθούν εντός του 2022, οι εκδηλώσεις του Π.Τ. που είχαν 
αναβληθεί το 2020, λόγω των μέτρων κατά του κορωνοϊού. Συγκεκριμένα ο 
Β' κύκλος του σεμιναρίου Clinical Pilates στην Καλαμάτα και η ημερίδα 
“Σκολίωση σε παιδιά και εφήβους” στην Σπάρτη. (Τελικά η ημερίδα στην 
Σπάρτη μετατέθηκε για το 2023).

 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 
Κέρκυρα στις 24,25 & 26 Ιουνίου 2022.

 Η Εξελεγκτική Επιτροπή του Π.Τ., συνεδρίασε στις 26 Ιανουαρίου 2022.
 Έλεγξε και ενέκρινε, τα δικαιολογητικά είσπραξης και πληρωμών της οικονομικής 
χρήσης του 2021.
 
 Το Π.Τ. συνέχισε και το 2022, να χορηγεί στα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του, 
μετά από έλεγχο των παραστατικών από την Δ.Ε., την προβλεπόμενη από το νόμο 
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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 το νέου τύπου 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.
 Ήδη από το 2017 ο Σύλλογος είχε προχωρήσει σε αλλαγές στο Μητρώο μελών του. 
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 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 κατ’ επανάληψη ενημερωθεί σχετικά, εγγράφως.
 Από το 2018 ο Σύλλογος έχει ήδη προχωρήσει και σε άλλες διευκολύνσεις, όπως 
πληρωμές μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ.
 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. 

Εκδηλώσεις:

 Το Π.Τ. έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του, σε εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου, στην Σπάρτη.

 Το Π.Τ. διοργάνωσε το σεμινάριο Clinical Pilates-2, στις 24 & 25 
Σεπτεμβρίου, στην Καλαμάτα.

 Το Π.Τ. συμμετείχε στην ημερίδα που διοργάνωσε το Τμήμα 
Φυσικοθεραπείας του ΠΑ.ΠΕΛ, στις 30 Νοεμβρίου, στην Σπάρτη.

Άλλες δραστηριότητες του Π.Τ.

 Το Π.Τ. ενημέρωσε τους συναδέλφους σχετικά με θέσεις εργασίας, που κατά 
καιρούς μας γίνονταν γνωστές, όπως επίσης και γιά διάφορα σεμινάρια που 
διοργανώνονταν.

 Το Π.Τ. ενημέρωσε τους συναδέλφους, σχετικά με τις νέες κατηγορίες 
μειωμένης συνδρομής (Τρίτεκνους, Αμ.Ε.Α. & μονογονεϊκές οικογένειες).

 Το Π.Τ. συνεργάστηκε με το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΠΑ.ΠΕΛ, στην 
έρευνα που αυτό διεξήγαγε, τον Δεκέμβριο.

Απώλεια μέλους του Π.Τ.
 Εντός του 2022, το Π.Τ. θρήνησε την απώλεια της αγαπητής συναδέλφου Σιγάλα 
Μήνας. Μέλη της Δ.Ε. παρέστησαν στην εξόδιο ακολουθία και κατέθεσαν στεφάνι εκ
μέρους του Π.Τ.






