ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΕ ΤΟΥ Π.Τ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε., 2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, 24/02/19, στο Δώμα του Γενικού
Νοσοκομείου Αθηνών "Ο Ευαγγελισμός - Οφθαλμιατρείο Αθηνών
O απολογισμός έχει μία ιδιαιτερότητα καθώς είναι o πρώτoς μετεκλογικός και
αποτελείται από τον απολογισμό του τελευταίου 6μήνου της προηγούμενης ΔΕ και
του πρώτου της νεοεκλεγείσας ΔΕ.
Το 2018 η Δ.Ε. του Π.Τ. Αττικής, υλοποίησε ένα σημαντικό τμήμα του σχεδιασμού
της, προωθώντας κινήσεις και παρεμβάσεις που στόχευαν στην εξυπηρέτηση των
μελών και την εξωστρέφεια του κλάδου για την επίτευξη μιας αξιοπρεπή παρουσίας
του κλάδου.
Η Δ.Ε. συνεδρίαζε τακτικά κάθε μήνα και έχουν
πραγματοποιηθεί
δύο
περιφερειακές συνελεύσεις. Μία κανονική και μία έκτακτη για τα θέματα της
συλλογικής σύμβασης στο β έξαμηνο.
Ακολουθεί μια αναφορά στις σημαντικότερες ενέργειες της Δ.Ε.
ΑΝΤΙΠΟΙΗΣΗ
Ένα σημαντικό θέμα που απασχόλησε τη ΔΕ. είναι η αντιποίηση του επαγγέλματος.
Μέσα στη θητεία της ΔΕ πολλές υποθέσεις παραπέμφθηκαν στην περιφέρεια και
στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Αφορούσαν πολίτες οι οποίοι αυτοδιαφημίζονταν ως φυσικοθεραπευτές ενώ δεν
διέθεταν τα απαιτούμενα προσόντα (Βοηθοί , πρακτικοί – απόφοιτοι ΙΕΚ και
Κολεγίων)
Η Αποστολή στην περιφέρεια έγινε με την μορφή ερωτήματος και σε μία περίπτωση
οδήγησε σε κλείσιμο της επιχείρησης αλλά υπάρχουν ακόμα δεκάδες αναπάντητες
καταγγελίες μας.
Το θέμα της αντιποίησης, είναι μια συνεχή μάχη την οποία δίνουν όλα τα μέλη της
Δ.Ε. με αποφασιστικότητα. Όλες τις ενημερώσεις και καταγγελίες είχαμε, τις
επεξεργαστήκαμε σε συνεργασία με το νομικό σύμβουλο του συλλόγου και πράξαμε
σύμφωνα με τις νόμιμες αρμοδιότητές μας.
Επίσης η ΔΕ προέβη στην παραγωγή Σπότ για την αντιμετώπιση της αντιποίησης και
συμμετοχή σε δυο Ραδιοφωνικές συνεντεύξεις για το θέμα στον Αθήνα 9,84 και στον
Επικοινωνία 94FM. Το σποτ είναι διαθέσιμο στο YouTube......... Για όποιον θέλει να
το αναπαράγει.
ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Η Δ.Ε. έκανε διάφορες παρεμβάσεις για θέματα που αφορούσαν τα μέλη αυτοβούλως
ή μετά από αιτήματα μελών.

Υπήρξαν αυτοπρόσωπες παρεμβάσεις σε τοπικές διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ αλλά και
έγγραφες παρεμβάσεις στη Διοίκηση και στις περιφερειακές διευθύνσεις του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για καθυστερήσεις στις διαδικασίες εκκαθάρισης, ειδικά στην Κεντρική,
Βόρεια και Νότια και στο πρώτο και στο δεύτετρο εξάμηνο.
Θέματα ΕΣΥ
Μετά την ολοκλήρωση των επισκέψεων σε δεκάδες νοσοκομεία της Αττικής
διαπιστώσαμε μεγάλη υποστελέχωση και υπερβολικό φόρτο εργασίας των
συναδέλφων μας. Για να μπορέσουμε να τεκμηριώσουμε τις ανάγκες στο ΕΣΥ
Αναζητήσαμε για πρώτη φορά τα επίσημα στοιχεία για τις κενές οργανικές θέσεις. Το
σύνολο των εγγράφων διοχετεύτηκαν στον Τύπο και στο ΚΔΣ που προσπαθεί
συνεχώς να τεκμηριώσει τις ελλείψεις στο ΕΣΥ.
Στο δευτερο εξάμηνο Απέστειλε Έγγραφο και αίτημα συνάντησης για την κάλυψη
θέσεων αναπληρωτών Ε.Ε.Π.-Π.Ε.28 Φυσικοθεραπευτών της Δ.Ε.του Π.Τ. Αττικής
προς Π.Δ.Ε. Αττικής¨ και απέστειλε Έγγραφο και αίτημα συνάντησης για την
κάλυψη θέσεων αναπληρωτών Ε.Ε.Π.-Π.Ε.28 Φυσικοθεραπευτών της Δ.Ε.του Π.Τ.
Αττικής προς Π.Δ.Ε. Αττικής-Β΄Φάση¨
Θέματα Περιφέρειας

Το Π.Τ. συμμετείχε με τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, στις οκτώ Επιτροπές
Ελέγχου εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας της Περιφέρειας Αττικής.

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Στηρίξαμε και συμμετείχαμε σε όλες τις απεργιακές κινητοποιήσεις της ΑΔΕΔΥ και
της ΓΣΕΕ.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει ασχοληθεί Χ με υποθέσεις παράβασης του κώδικα
δεοντολογίας και αφορούν συνάδελφους.
Για τις χ υποθέσεις συντάχθηκε κατηγορητήριο και οδηγήθηκαν σε ακροαματική
διαδικασία.
Πρέπει να επισημανθεί πως εκκρεμούν χ προκαταρκτικές εξετάσεις, από τα
πορίσματα των οποίων θα εξαρτηθεί η σύνταξη κατηγορητηρίου και η παραπομπή
των συναδέλφων ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή θα καταλήξουν στο αρχείο.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ




Η ΔΕ του ΠΤ οργάνωσε την Κυριακή 11 Μαρτίου πολυθεματική ημερίδα με
θέμα «Εξελίξεις και προοπτικές στη Φυσικοθεραπεία»
Το Πτ ολοκλήρωσε με επιτυχία κύκλο εκδηλώσεων στα 5 ΚΑΠΗ του Δήμου
Νέας Σμύρνης για θέματα πρόληψης πτώσεων, Ακράτειας και Αναπνευστικής
Φυσικοθεραπείας
και το β εξάμηνο






Το Π.Τ. συνδιοργάνωσε με τα επιστημονικά Τμήματα του ΠΣΦ την ημερίδα
για την παγκόσμια ημέρα ατόμων με Αναπηρία στο ΠΑΔΑ
Εκπροσώπησε το ΠΤ σε ημερίδα της ΕΕΕΦ για την οστεοπόρωση και στην
Ημερίδα
του
Εργαστηρίου
Μυοσκελετικής
και
Αναπνευστικής
Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.)
Συμμετείχε στην εκδήλωση ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ σε
συνεργασία με ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.
Συμμετείχε με ομιλία στο Ρευματολογικό Συνέδριο και μοίρασε φυλλάδια που
ειχαν φτιαχτεί για το ρόλο της Φυσικοθεραπείας στις ρευματικές παθήσεις.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι και η οικονομική διαχείριση του Π.Τ. Οι μοναδικοί
πόροι του Π.Τ. είναι τα έσοδα από τις εγγραφές νέων μελών και τις συνδρομές των
τακτικών μελών. Σύμφωνα με την νομοθεσία και τις αποφάσεις του ΚΔΣ και της ΓΣΑ
το Π.Τ δίνει στο Κ.Δ.Σ, το 75% των συνδρομών των μελών του.
Τα αποκλειστικά έξοδα του Π.Τ. αφορούν τη λειτουργία του και τις διάφορες
εκδηλώσεις που διοργανώνει (Παγκόσμια ημέρα, ταχυδρομικά έξοδα, συνέλευση
αντιπροσώπων, απομαγνητοφωνήσεις, σποτ για την αντιποίηση, έξοδα ταυτοτήτων
κ.α).

Συνάδελφοι,
Η Δ.Ε. του Π.Τ. Αττικής, στη διάρκεια της θητείας της έβαλε στόχους και εργάστηκε
πάνω σε αυτούς. Οι πιο σημαντικοί είναι η ανταπόκριση στην αποστολή του
θεσμικού του ρόλου, στη διασφάλιση των συμφερόντων των συναδέλφων και στην
προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών σε αυτούς.
Το ΠΤ Αττικής ήταν το πρώτο που ψηφιοποίησε τα έγγραφα των συναδέλφων
(πτυχία, άδειες κτλ).
Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη της προηγούμενης αλλά και της τωρινής Δ.Ε γιαι τη
συμμετοχή τους, για την προσπάθεια, τις θέσεις και προτάσεις τους, την κριτική και
τις γόνιμες αντιπαραθέσεις που οδήγησαν στην παραγωγή έργου.

Επίσης, να ευχαριστήσω το νομικό, τον οικονομικό σύμβουλο και το λιγοστό
προσωπικό της γραμματείας για την ανταπόκριση στο δύσκολο έργο που έχει
αναλάβει.
Το δεύτερο εξάμηνο η νέα ΔΕ έδωσε μεγάλη σημασία στη διοικητική οργάνωση και
στην εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος, εφαρμόζοντας διαδικασίες για το νέο
κανονισμό προσωπικών δεδομένων αλλά και σε θέματα οργάνωσης των γραφείων με
εργασίες που ξεκίνησαν το 2018 και ολοκληρώθηκαν στην αρχή του 2019, με την
κατασκευή νέων χώρων για τα αρχεία και με τον καλλωπισμό των γραφείων του
ΠΣΦ.
Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση του απολογισμού του Β΄εξαμήνου από την ΓΓ του
Πτ κα Κέντρου

Μετά τις αρχαιρεσίες του Π.Τ. Αττικής του Π.Σ.Φ.-Ν.Π.Δ.Δ. που έγιναν στις
20/5/2018 και την επικύρωση των αποτελεσμάτων από την Κεντρική Εφορευτική
Επιτροπή, το Π.Τ. Αττικής συγκροτήθηκε σε σώμα την Τετάρτη 27/6/2018 για την
εκλογή Προεδρείου σύμφωνα με το ΦΕΚ 2743, τεύχος Β’, άρθρο 2, παρ. 2
(2/12/2011) και από την παραπάνω διαδικασία, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας,
προέκυψε η εξής σύνθεση:
ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Ε.
Πρόεδρος: Μπουρνουσούζης Ελευθέριος
Αντιπρόεδρος: Λεωτσάκος Γεώργιος
Γ.Γραμματέας: Κέντρου Ευαγγελία
Ταμίας: Παπατσίμπας Βασίλειος
Οργανωτικός Γραμματέας: Σταθόπουλος Σταύρος
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Χάλαρη Ευθυμία (Έφη)
Υπεύθυνος Εντύπων και Εκδόσεων: Ασμάνης Στράτος
Μέλος: Μαρμαράς Ιωάννης
Μέλος: Τσιρικάς Ιωάννης
Μέλος: Μιλτσακάκης Χρήστος

Μέλος: Αποστολοπούλου Ουρανία
Κατόπιν τούτου, μέλος της Δ.Ε. του Π.Τ. Αττικής για προσωπικούς λόγους
παραιτήθηκε της θέσης του και η πρώτη επιλαχούσα από την παράταξή του, τον
αντικατέστησε. Πιο συγκεκριμένα, παραιτήθηκε ο: Τσιρικάς Ιωάννης και τη θέση
του κατέλαβε η: Κάπαρη Ειρήνη.
Το Συμβούλιο συνεδρίασε τακτικά κάθε μήνα, πραγματοποιώντας συνολικά 8
συνεδριάσεις, εκ των οποίων οι 7 ήταν τακτικές, η 1 ήταν έκτακτη. Τα θέματα
ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν ήταν πάρα πολλά, αναλύθηκαν διεξοδικά και
πάρθηκαν αποφάσεις προς το καλό του κλάδου και των συναδέλφων.
Πραγματοποιήθηκε μια Έκτακτη Περιφερειακή Συνέλευση για τα θέματα της
συλλογικής σύμβασης, στην οποία αναπτύχθηκαν ζητήματα και θέματα που
απασχολούσαν και απασχολούν τους συναδέλφους τόσο επαγγελματικά όσο και
θεσμικά. Οι αποφάσεις μεταφέρθηκαν στο Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ.-Ν.Π.Δ.Δ.
Η νέα Δ.Ε. έδωσε μεγάλη σημασία στη διοικητική οργάνωση και στην
βελτιστοποίηση της λειτουργίας του Τμήματος, εφαρμόζοντας διαδικασίες για το νέο
κανονισμό προσωπικών δεδομένων αλλά και σε θέματα οργάνωσης των γραφείων με
εργασίες που ξεκίνησαν το 2018 και ολοκληρώθηκαν στην αρχή του 2019, με την
κατασκευή νέων χώρων για τα αρχεία και με τον καλλωπισμό των γραφείων του
ΠΣΦ.
Πρωταρχικός στόχος της νεοσύστατης Δ.Ε. ήταν η εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος
με ταυτόχρονη όμως δράση και συνεισφορά, σύμφωνα με τους σκοπούς που
απορρέουν από την νομοθεσία που διέπει τον Σύλλογο.
Ακολουθεί μια αναφορά στις σημαντικότερες ενέργειες της Δ.Ε.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ


Αντικατάσταση Μελών



Οικονομική Διαχείριση προς Τράπεζες



Απόδοση ποσοστού επί των συνδρομών στο ΚΔΣ



Διαβίβαση Προϋπολογισμού 2019 προς ΚΔΣ



Επικοινωνία με μέλη και άλλα Π.Τ. όσον αφορά οφειλές και συνδρομές



Βεβαιώσεις γνησιότητας δικαιολογητικών



Συγκρότηση Επιτροπής τεχνικών προδιαγραφών και Επιτροπής Αξιολόγησης



Παραίτηση και Αντικατάσταση Μέλους, Αντιπροσώπου



Αντικατάσταση Εκπροσώπου για την Επιτροπή Ελέγχου Αδειοδότησης
Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΚΔΣ
Διαβίβαση / κοινοποίηση εγγράφων

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ
Γνωμοδοτήσεις

ΑΝΤΙΠΟΙΗΣΗ
Ένα σημαντικό θέμα που απασχόλησε τη ΔΕ. είναι η αντιποίηση του επαγγέλματος.
Μέσα στη θητεία της ΔΕ πολλές υποθέσεις παραπέμφθηκαν στην περιφέρεια και
στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Αφορούσαν πολίτες οι οποίοι αυτοδιαφημίζονταν ως φυσικοθεραπευτές ενώ δεν
διέθεταν τα απαιτούμενα προσόντα (Βοηθοί , πρακτικοί – απόφοιτοι ΙΕΚ και
Κολεγίων)
Η Αποστολή στην Περιφέρεια έγινε με την μορφή ερωτήματος και σε μία περίπτωση
οδήγησε σε κλείσιμο της επιχείρησης αλλά υπάρχουν ακόμα δεκάδες αναπάντητες
καταγγελίες μας.
Το θέμα της αντιποίησης, είναι μια συνεχή μάχη την οποία δίνουν όλα τα μέλη της
Δ.Ε. με αποφασιστικότητα. Όλες τις ενημερώσεις και καταγγελίες είχαμε, τις
επεξεργαστήκαμε σε συνεργασία με το νομικό σύμβουλο του συλλόγου και πράξαμε
σύμφωνα με τις νόμιμες αρμοδιότητές μας.

ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Η Δ.Ε. έκανε διάφορες παρεμβάσεις για θέματα που αφορούσαν τα μέλη αυτοβούλως
ή μετά από αιτήματα μελών.
Υπήρξαν αυτοπρόσωπες παρεμβάσεις σε τοπικές διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ αλλά και
έγγραφες παρεμβάσεις στη Διοίκηση και στις περιφερειακές διευθύνσεις του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για καθυστερήσεις στις διαδικασίες εκκαθάρισης.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Η Δ.Ε. απέστειλε έγγραφο και αίτημα συνάντησης για την κάλυψη θέσεων
αναπληρωτών Ε.Ε.Π.-Π.Ε.28 Φυσικοθεραπευτών της Δ.Ε.του Π.Τ. Αττικής προς
Π.Δ.Ε. Αττικής.
Απέστειλε Έγγραφο και αίτημα συνάντησης για την κάλυψη θέσεων αναπληρωτών
Ε.Ε.Π.-Π.Ε.28 Φυσικοθεραπευτών της Δ.Ε.του Π.Τ. Αττικής προς Π.Δ.Ε. ΑττικήςΒ΄Φάση.
Πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στο ιδιωτικό νοσοκομείο ΙΑΣΩ και προγραμματίσαμε
αριθμό επισκέψεων και σε άλλους εργασιακούς χώρους.
Λειτουργήσαμε θεσμικά σε διάφορα θέματα που είχαν προκύψει σε νοσοκομεία του
Λεκανοπεδίου μεταξύ συναδέλφων, και αφού ακούσαμε σε ειδική συνεδρίαση της
Δ.Ε. τις απόψεις τους, στείλαμε έγγραφο στις Διοικήσεις των Νοσοκομείων προς
αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του κλάδου φυσικοθεραπευτών του
Νοσοκομείου και την αποκατάσταση των καλών σχέσεων μεταξύ των συναδέλφων.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Το Π.Τ. συμμετείχε με τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, στις οκτώ Επιτροπές
Ελέγχου εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας της Περιφέρειας Αττικής.

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Στηρίξαμε και συμμετείχαμε σε όλες τις απεργιακές κινητοποιήσεις της ΑΔΕΔΥ και
της ΓΣΕΕ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Ιστοσελίδα του Περιφερειακού Τμήματος Αττικής για καλύτερη και αμεσότερη
ενημέρωση των συναδέλφων σε θέματα εργασιακά και επιστημονικά.
Ενημέρωση μελών με mail και sms για θέματα του Π.Τ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


Το Π.Τ. συνδιοργάνωσε με το επιστημονικό Τμήμα της Παιδιατρικής
Φυσικοθεραπείας του ΠΣΦ την ημερίδα για την παγκόσμια ημέρα ατόμων με
Αναπηρία στο ΠΑΔΑ



Το ΠΤ ολοκλήρωσε με επιτυχία κύκλο εκδηλώσεων στα 5 ΚΑΠΗ του
Δήμου Νέας Σμύρνης για θέματα πρόληψης πτώσεων, Ακράτειας και
Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας



Εκπροσώπησε το ΠΤ σε ημερίδα της ΕΕΕΦ για την οστεοπόρωση και στην
Ημερίδα του Εργαστηρίου Μυοσκελετικής και Αναπνευστικής
Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.)



Συμμετείχε στην εκδήλωση ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ σε
συνεργασία με ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. Διανομή έντυπου υλικού (φυλλαδίου για
Ρευματική νόσο) σε συνεργασία με συναδέλφους.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι και η οικονομική διαχείριση του Π.Τ. Οι μοναδικοί
πόροι του Π.Τ. είναι τα έσοδα από τις εγγραφές νέων μελών και τις συνδρομές των
τακτικών μελών. Σύμφωνα με την νομοθεσία και τις αποφάσεις του ΚΔΣ και της ΓΣΑ
το Π.Τ δίνει στο Κ.Δ.Σ, το 75% των συνδρομών των μελών του.

Τα αποκλειστικά έξοδα του Π.Τ. αφορούν τη λειτουργία του και τις διάφορες
εκδηλώσεις που διοργανώνει (Παγκόσμια ημέρα, ταχυδρομικά έξοδα, συνέλευση
αντιπροσώπων, απομαγνητοφωνήσεις, σποτ για την αντιποίηση, έξοδα ταυτοτήτων
κ.α).

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει ασχοληθεί με 3 υποθέσεις αναφορών/καταγγελιών
παράβασης του κώδικα δεοντολογίας και αφορούν συνάδελφους. Για τις υποθέσεις
συντάχθηκε απόφαση προκαταρκτικής εξέτασης και ορίστηκαν εισηγητές. Πρέπει να
επισημανθεί πως εκκρεμούν οι προκαταρκτικές εξετάσεις, από τα πορίσματα των
οποίων θα εξαρτηθεί η σύνταξη κατηγορητηρίου και η παραπομπή των συναδέλφων
ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή θα καταλήξουν στο αρχείο.

