
ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΕ ΤΟΥ Π.Τ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε., 2019 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, 23/02/19, 

στο Δώμα του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών "Ο Ευαγγελισμός - Οφθαλμιατρείο Αθηνών 

Το 2019 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. 

 Το Συμβούλιο συνεδρίασε τακτικά κάθε μήνα, πραγματοποιώντας συνολικά 16 

συνεδριάσεις, εκ των οποίων οι  11 ήταν τακτικές και οι 5 ήταν έκτακτες. Τα θέματα 

ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν ήταν πάρα πολλά, αναλύθηκαν διεξοδικά και 

πάρθηκαν αποφάσεις προς το καλό του κλάδου και των συναδέλφων. Πραγματοποιήθηκαν 

3 περιφερειακές συνελεύσεις. Μία κανονική και 2 έκτακτες, στις  οποίες αναπτύχθηκαν 

ζητήματα και θέματα που απασχολούσαν και απασχολούν τους συναδέλφους τόσο 

επαγγελματικά όσο και θεσμικά.  

Μέλος της Δ.Ε. του Π.Τ. Αττικής παραιτήθηκε της θέσης του και η πρώτη επιλαχούσα από 

την παράταξή του, Μ.Φράγκου τον αντικατέστησε.  

Οι αποφάσεις της ΔΕ του ΠΤ Αττικής μεταφέρθηκαν στο Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ.-Ν.Π.Δ.Δ.  

Η 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 το 2019, με την κατασκευή νέων χώρων για τα αρχεία, με αγορά 

εξοπλισμού για τις ανάγκες μηχανοργάνωσης, με την πρόσληψη προσωπικού για τις 

ανάγκες γραμματειακής υποστήριξης και εύρυθμης λειτουργίας του ΠΤ καθώς και με τον 

καλλωπισμό των γραφείων του ΠΣΦ. Πρωταρχικός στόχος της 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 2020 προς ΚΔΣ 

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

  Βεβαιώσεις γνησιότητας δικαιολογητικών  



  Επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών και Επιτροπής Αξιολόγησης 

  Παραίτηση και Αντικατάσταση Μέλους 

  Αντικατάσταση Εκπροσώπων για τις Επιτροπές Ελέγχου Αδειοδότησης Εργαστηρίου 

Φυσικοθεραπείας 

 Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες της Γραμματείας του Π.Τ. 

 Ψηφιοποίηση / επικαιροποίηση Μητρώου 

 

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 κάποιες περιπτώσεις 

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 που 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. 

Θέματα ΕΣΥ  

Μετά την ολοκλήρωση επισκέψεων σε νοσοκομεία-κλινικές 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.  



Αποστείλαμε 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 

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  με 3 υποθέσεις παράβασης του κώδικα 

δεοντολογίας και αφορούν συνάδελφους. Μια υπόθεση οδηγήθηκε στο Ανώτατο 

πειθαρχικό ενώ η δεύτερη κατέληξε στο αρχείο. Πρέπει να επισημανθεί πως εκκρεμούν 1 

προκαταρκτική εξέταση, από τα πορίσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η σύνταξη 

κατηγορητηρίου και η παραπομπή των συναδέλφων ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου 

ή θα καταλήξει στο αρχείο. 

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). 

Επιστημονικές Εκδηλώσεις  

Συμμετοχή του ΠΤ στην Τελετή έναρξης Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του 
Τμήματος Φυσικοθεραπείας 

Στις 26-02-19 πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής η επίσημη τελετή 
έναρξης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας. 
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, φοιτητές και καθηγητές του προγράμματος καθώς και 
εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου και του Δήμου Αιγάλεω. Στην τελετή παρευρέθηκαν εκ 
μέρους του του Π.Τ.Αττικής ο Πρόεδρος, Ελ.Μπουρνουσούζης και η Γ.Γραμματέας 
Ευαγ.Κέντρου. 

Συμμετοχή του ΠΤ στην 1η Ημερίδα του ΠΜΣ «Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία»  

Ο Πρόεδρος και αντιπροσωπεία της ΔΕ του ΠΤ Αττικής παρευρέθηκαν στην 1η Ημερίδα που 
διοργάνωσε ο Πρόεδρος και τα μέλη της Οργανωτικής και της Επιστημονικής Επιτροπής του 
ΠΜΣ «Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία» του τμήματος Φυσικοθεραπείας του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με τίτλο «Φυσικοθεραπεία και Ποιότητα Ζωής: Ανάπτυξη - 
Διατήρηση - Επανάκτηση» και πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιανουαρίου 2020. 



Παγκόσμια ημέρα Φυσικοθεραπείας - Συνέντευξη του Προέδρου του Περιφερειακού 

τμήματος Αττικής και Υπ. Δημοσίων σχέσεων του ΠΣΦ, κ. Λευτέρη Μπουρνουσούζη 

Πραγματοποιήθηκε συνέντευξη του Προέδρου του Περιφερειακού τμήματος Αττικής και 

Υπ. Δημοσίων σχέσεων του ΠΣΦ, κ. Λευτέρη Μπουρνουσούζη στην εκπομπή της Έλενας 

Μπρέγιαννη και της Μαρίας Παύλου στον 9,84 για την Παγκόσμια ημέρα Φυσικοθεραπείας 

και το ρόλο της Φυσικοθεραπείας στη διαχείριση του Χρόνιου πόνου. 

 Ημερίδα του Π.Τ. Αττικής με θέμα: «Ο ρόλος της Φυσικοθεραπείας στην Κοινότητα» 

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη οργανωτική και επιστημονική επιτυχία το Σάββατο 18 Μαΐου 
2019, στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» η ημερίδα του Π.Τ. Αττικής με 
θέμα: «Ο ρόλος της Φυσικοθεραπείας στην Κοινότητα». Η ημερίδα έγινε υπό την αιγίδα της 
Περιφέρειας Αττικής και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και σε αυτή 
παρευρέθηκαν πολλοί φορείς.  

Το πρόγραμμα της ημερίδας ήταν ποικίλο καθώς είχε 2 Συνεδρίες με πολλούς ομιλητές, 
φυσικοθεραπευτές κατά πλειοψηφία. 

Το συμπέρασμα της Ημερίδας ήταν πως η Φυσικοθεραπεία έχει σημαντικό ρόλο στην 
Π.Φ.Υ., οι φυσικοθεραπευτές είναι διασκορπισμένοι σε όλη την Ελλάδα, στα νησιά, στις 
γειτονιές, υπάρχει δυνατότητα να είναι άμεσα προσβάσιμη η φυσικοθεραπεία στους 
πολίτες και οφείλουν οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης να ενσωματώσουν και να 
προωθήσουν τη φυσικοθεραπεία στα διάφορα προγράμματα που εκπονούν και 
εφαρμόζουν. 

Εκδηλώσεις Ενημέρωσης στα ΚΑΠΗ του Δήμου Αιγάλεω από το Επιστημονικό Τμήμα 

Γηριατρικής Φυσικοθεραπείας και το Περιφερειακό τμήμα Αττικής του Πανελληνίου 

Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών  

Το Περιφερειακό Τμήμα Αττικής του ΠΣΦ-ΝΠΔΔ σε συνεργασία με το ΕΤ Γηριατρικής 
Φυσικοθεραπείας διοργάνωσε σειρά εκδηλώσεων ενημέρωσης των ηλικιωμένων για την 
“Πρόληψη των Πτώσεων” στα ΚΑΠΗ του δήμου Αιγαλέω μετά από πρόσκληση του ΚΕΠ 
Υγείας Αιγάλεω. Πραγματοποιήθηκαν 6 εκδηλώσεις, μία σε κάθε δομή ΚΑΠΗ του δήμου.  

ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ   

Πορεία φυσικοθεραπευτών κατά του νομοσχεδίου Γαβρόγλου 

Οι συνάδελφοι διαμαρτυρηθήκαμε για τις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου του υπουργείου 
Παιδείας με τις οποίες εντάσσονται τα τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στις 
Σχολές Επιστημών Υγείας, ενώ εξισώνονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων 
ΑΕΙ με αυτά των αποφοίτων κολεγίων. 

Τα μέλη του Π.Τ. Αττικής συμμετείχαν ενεργά και συνεργάστηκαν για την επιτυχία 
της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας με αιτήματα:  

1.Κατάργηση των διατάξεων που προβλέπουν την ένταξη στις σχολές επιστημών υγείας μη 
συγγενών επιστημονικών κλάδων (δηλαδή των Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
στις επιστήμες υγείας). 

2.Να μην εξισωθούν στην εξίσωση των κέντρων μεταλυκειακής εκπαίδευσης - ΚΕΜΕ 
(κολλέγια), με τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, με την προτεινόμενη 



αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων, που σημαίνει κατάργηση του άρθρου 16 του 
Συντάγματος. Οι διατάξεις περί αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας δεν μπορεί να 
εφαρμόζονται επί των νομοθετικώς ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων υγείας, όπως αυτό του 
φυσικοθεραπευτή. 

ΕΟΠΥΥ-CLAWBACK-ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Μετά από αίτημα του Κ.Δ.Σ., πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Συνάντηση των Εργαστηριούχων 
Φυσικοθεραπευτών συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μελών του Π.Τ. Αττικής, την 
Παρασκευή 7/6/2019, στο Ξενοδοχείο «Τιτάνια». Κύριο θέμα της ήταν το claw back 2018 
και οι τρόποι αντίδρασης του κλάδου. Τα μέλη του ΠΤ Αττικής ενημερώθηκαν από τη Δ.Ε. 
του Π.Τ. Αττικής για τα αιτήματα και την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, ενώ 
ακολούθησαν τοποθετήσεις και προτάσεις των μελών, οι οποίες καταγράφηκαν και 
προωθήθηκαν στο Κ.Δ.Σ. 

Έχοντας υπόψιν τις θέσεις των γενικών συνελεύσεων των Π.Τ. το Κ.Δ.Σ αποφάσισε: 

1. Την αναστολή της συλλογικής σύμβασης από τις 10/6/2019 έως 12/6/2019, με 
κορύφωση την Τετάρτη 12 Ιουνίου όπου θα παραμείνουν κλειστά όλα τα Εργαστήρια 
Φυσικοθεραπείας και θα οργανωθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο 
Υγείας στις 11:00 π.μ. 

2. Την αύξηση του προϋπολογισμού για την υγεία και την φυσικοθεραπεία με βάση τις 
πραγματικές ανάγκες των ασφαλισμένων.  

3. Την κατάργηση του Νόμου  για το Claw back & το Rebate 

Η ΔΕ και τα μέλη του Π.Τ. αποφάσισαν να συνδράμουν στην επιτυχή έκβαση της 
συγκέντρωσης διαμαρτυρίας την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019. 

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 στο Υπουργείο Παιδείας  

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ),  τα τμήματα Φυσικοθεραπείας των 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και οι φοιτητές, πραγματοποίησαν συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας, ενάντια στις ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας 
για τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (Κολλέγια), ζητώντας την κατάργηση των 
νομοθετικών ρυθμίσεων που επιτρέπουν την ισοτίμηση των τίτλων σπουδών τους με αυτά 
των Ελληνικών Πανεπιστημίων και δηλώνοντας ότι θα αγωνιστούν με κάθε μέσον κατά της 
ισοπέδωσης που επέρχεται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξαιτίας αυτών των ρυθμίσεων. 
Η λεγόμενη «επαγγελματική ισοδυναμία», είναι μια διαδικασία  αυτόματης αναγνώρισης 
επαγγελματικού δικαιώματος, που δεν υπάρχει σαν όρος στην οδηγία 36/2005 ΕΚ, βάσει 
της οποίας ψηφίστηκαν οι ρυθμίσεις.  

Οι συγκεκριμένες  ρυθμίσεις προκάλεσαν  την άμεση παρέμβαση του Ευρωπαϊκού 
Τμήματος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Φυσικοθεραπευτών (ER – WCPT), που με επιστολή 
του προς την Υπουργό Παιδείας και κοινοποίηση στον Πρωθυπουργό και στον Επίτροπο 
Υγείας της Ε.Ε., ζητά την απόσυρση των διατάξεων για την επαγγελματική ισοδυναμία και 
την αναγνώριση τίτλων σπουδών τρίτων χωρών (εκτός Ε.Ε.).  

 

 

 



Έκτακτη Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων του Π.Σ.Φ. για εκπαιδευτικά ζητήματα με τη 
συμμετοχή του Π.Τ. Αττικής 

Στις 2-3/3/19 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων του Π.Σ.Φ. 
για εκπαιδευτικά ζητήματα  με τη συμμετοχή του Π.Τ. Αττικής. Συμμετείχαν από το Π.Τ. 
Αττικής  οι: Μπουρνουσούζης Ελευθέριος, Λεωτσάκος Γεώργιος, Κέντρου 
Ευαγγελία,Παπατσίμπας Βασίλειος, Σταθόπουλος Σταύρος, Χάλαρη Ευθυμία 
(Έφη), Ασμάνης Στράτος, Μαρμαράς Ιωάννης, Μιλτσακάκης Χρήστος, Αποστολοπούλου 
Ουρανία. Η πανεπιστημιοποίηση των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας, η αντιστοίχιση των 
πτυχίων από ΤΕ σε ΠΕ, τα νέα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών, η σύσταση του 
Ινστιτούτου Επιστημονικών Φυσικοθεραπευτικών Θεμάτων, η συνεχιζόμενη επαγγελματική 
κατάρτιση των φυσικοθεραπευτών, η επικαιροποίηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων, η 
αναχαίτιση των διεκδικήσεων από άλλους επιστημονικούς χώρους και η επαγγελματική 
εκπαίδευση των βοηθών, αποτέλεσαν τα αντικείμενα του προγράμματος της συνέλευσης. 

Ένας μεγάλος όγκος ενημερωτικών εισηγήσεων κατατέθηκε από τους μετέχοντες στη 
συνέλευση, (αντιπρόσωποι, Κ.Δ.Σ. και ακαδημαϊκοί), ώστε να γίνουν βάσεις διαβούλευσης 
και μορφοποίησης της στρατηγικής του Π.Σ.Φ. 

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Κ.Δ.Σ. ΚΑΙ Δ.Ε. ΤΩΝ Π.Τ. ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Την Κυριακή 14-04-19 πραγματοποιήθηκε κοινή συνεδρίαση του Κ.Δ.Σ. με τις Δ.Ε. των Π.Τ. 
στα γραφεία του Π.Σ.Φ., για τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας, 
που εντάσσει υπάρχοντα τμήματα Φυσικοθεραπείας σε Πανεπιστήμια, δημιουργεί δυο νέα 
Τμήματα Φυσικοθεραπείας σε Σπάρτη και Ιεράπετρα, δημιουργεί και εντάσσει ΤΕΦΑΑ σε 
Σχολές Επιστημών Υγείας και διαμορφώνει νέο πλαίσιο στην αναγνώριση των αποφοίτων 
των κολεγίων. Εκτός της ένταξης των υπαρχόντων Τμημάτων Φυσικοθεραπείας σε 
πανεπιστήμια, ο κλάδος έχει αντιρρήσεις για τα υπόλοιπα, τα οποία και διαμορφώνουν ένα 
μελλοντικό αρνητικό πλαίσιο για την επαγγελματική εξέλιξή του. 

Στη συνεδρίαση διαμορφώθηκε και αποφασίστηκε η επιχειρηματολογία και η κλιμάκωση 
της αντίδρασης του κλάδου σε κλίμα ενότητας. Αποφασίστηκε το Κ.Δ.Σ. και οι Δ.Ε. των Π.Τ. 
να ενημερώσουν τους εμπλεκόμενους φορείς της Πολιτείας, της κοινοβουλευτικής 
δημοκρατίας και των όμορων επιστημονικών κοινοτήτων, σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο 
και να υπάρξει κινητοποίηση της κλαδικής βάσης. 

  

 Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Π.Τ. Αττικής 

Η Δ.Ε. του Π.Τ. Αττικής πραγματοποίησε Έκτακτη Περιφερειακή Γενική Συνέλευση του Π.Τ. 

την Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2019, στο ξενοδοχείο Στράτος Βασιλικός, Μιχαλακοπούλου 114, 

Αθήνα. 

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : Νέος Κώδικας Δεοντολογίας 

Το σχέδιο Νέου Κώδικα Δεοντολογίας,  κατατέθηκε από τον Πρόεδρο του Π.Τ. κο Ελ. 
Μπουρνουσούζη. 

Μετά από διαβούλευση κατατέθηκαν παρατηρήσεις, σχόλια, διορθώσεις από τα μέλη και 
τη Δ.Ε. του Π.Τ. Οι κυριότερες αλλαγές αφορούσαν την αλλαγή του όρου πελάτη - ασθενή - 
πολίτη κτλ με τον όρο λήπτη υπηρεσιών, η προσθήκη των 2 πρώτων άρθρων του ισχύοντος 
κώδικα, αφαιρέσεις / αποσαφηνίσεις  διατάξεων κ.α. αλλά και παρατηρήσεις που απαιτούν 



την παροχή έγκαιρων νομικων διευκρινίσεων πριν απο την Γενική Συνέλευση των 
Αντιπροσώπων που θα ψηφίσει το νέο Κώδικα Δεοντολογίας. 

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : Ανεργία 

Κατατέθηκε η πρόταση της πλειοψηφίας του ΚΔΣ και προστέθηκαν προτάσεις από τα μέλη 
της ΔΕ και συζητήθηκε το θέμα με τα παρευρισκόμενα μέλη, τα οποία στη σειρά τους 
κατέθεσαν προτάσεις αλλά και ξεχωριστό πλαίσιο για την καταπολέμησης της ανεργίας. 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΔΡΩΜΕΝΑ 

Συμμετοχή της ΔΕ του ΠΤ Αττικής σε συνεργασία με το Δήμο Χαλανδρίου και του ΕΤ 
Αθλητικής φυσικοθεραπείας  σε εορταστικό αγώνα δρόμου 

H ΔΕ του ΠΤ Αττικής σε συνεργασία με το Δήμο Χαλανδρίου έλαβε μέρος σε αγώνα δρόμου 
στις 22 Δεκεμβρίου 2019, με ώρα έναρξης 20.00 μ.μ. Το ΕΤ Αθλητικής φυσικοθεραπείας  
συμμετείχε στην εκδήλωση, παίρνοντας μέρος με εθελοντές μέλη του ΕΤ στα δρώμενα, 
συνεισφέροντας έτσι στην προαγωγή της επιστήμης μας.  

Παιδική Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση, την Κυριακή 22/12/2019 στο θέατρο GLORIA 

Η Διοικούσα Επιτροπή  του Περιφερειακού Τμηματος Αττικής προκειμένου να συμβάλλει 
στην καλλιέργεια του συναδελφικού πνεύματος μεταξύ των μελών του, γεγονός που 
αποτελεί έναν από τους επιμέρους σκοπούς του ΠΣΦ, διοργάνωσε χριστουγεννιάτικη 
εκδήλωση, απευθυνόμενη στα παιδιά των μελών της. Για το σκοπό αυτό διατέθηκαν 100 
εισιτήρια για τη θεατρική παράσταση "Jazz for kids: η ιστορία ενός ρυθμού" στο θέατρο 
GLORIA την Κυριακή 22/12/2019. Η παράσταση απευθυνόταν σε παιδιά άνω των 5 ετών και 
είχε ζωντανή ορχήστρα επί σκηνής, μπαλέτο και τραγουδίστριες, ενώ παρουσίασε με 
θεατροποιημένο τρόπο την ιστορία της μουσικής jazz. Τηρήθηκε σειρά προτεραιότητας, 
βάση της δήλωσης συμμετοχής. 

Εκδήλωση Κοπής πίτας στον Ελαφοκυνηγό  

Με επιτυχία και μαζική συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για την κοπή της πίτας 
2019 του Π.Τ. Αττικής  στο εστιατόριο Ελαφοκυνηγός, στη Νέα Φιλοθέη. Συνάδελφοι, μέλη 
του Π.Τ. Αττικής και συνεργάτες και φίλοι, διασκέδασαν σε ένα όμορφο περιβάλλον με 
πολύ κέφι και καλή διάθεση. 

 Ήταν μια επιτυχημένη εκδήλωση, που οργανώθηκε μετά από πολλά χρόνια, με 
πρωτοβουλία και ομόφωνη απόφαση της Δ.Ε. του Π.Τ. Αττικής. 

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και πρώην 
Υπουργός Υγείας και Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Ν. Κακλαμάνης. O συνάδελφος Π. Ράμφος 
βραβεύτηκε για την προσφορά του στους συνανθρώπους του στη φωτιά του Ιουλίου 2018. 

θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς όλους τους συμμετέχοντες και 
χορηγούς που με την  υποστήριξη και τις ευγενικές χορηγίες τους συνέβαλαν καθοριστικά 
στην επιτυχημένη διοργάνωση της Εκδήλωσης 

Συνδιοργάνωση Δωρεάν σεμιναρίων Α΄ Βοηθειών του  Ε.Κ.Α.Β. με το Π.Τ. Αττικής του 
Π.Σ.Φ. για τα μέλη του Π.Τ.   

Το ΠΤ Αττικής διοργάνωσε δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια  με τη Διεύθυνση του Εθνικού 
Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), με στόχο την εκπαίδευση των συναδέλφων  σε 
“Επείγουσες Καταστάσεις – Αρχική Εκτίμηση – Αντιμετώπιση”  και σε θέματα Βασικής 



Υποστήριξης της Ζωής,  Χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή, Αντιμετώπιση 
τραυματισμών και Παροχή Α΄ βοηθειών σε επείγοντα  παθολογικά περιστατικά. 
Πραγματοποιήθηκαν 15 ομάδες μελών του Π.Τ.  το φετινό εκπαιδευτικό έτος 2019 και το 
Π.Τ. Αττικής ωφείλει να ευχαριστήσει τους διασώστες του ΕΚΑΒ που εθελοντικά μας 
προσέφεραν τις γνώσεις τους. 

Εκδήλωση Παράδοσης στο Ε.Κ.Α.Β. δωρεάς εκπαιδευτικού υλικού από το Π.Τ. Αττικής και 
Απονομή Πιστοποιητικών Προγράμματος Α΄ Βοηθειών σε μέλη του Π.Τ. 

Στα πλαίσια της Ημερίδας του Π.Τ. Αττικής "Ο ρόλος της Φυσικοθεραπείας στην Κοινότητα" 
Σάββατο 18 Μαΐου 2019, στο Αμφιθέατρο του Γ.Ν.Α. «Γ.Γεννηματάς» πραγματοποιήθηκε 
εκδήλωση παράδοσης στο Ε.Κ.Α.Β. δωρεάς εκπαιδευτικού υλικού από το Π.Τ. Αττικής και 
Απονομή Βεβαιώσεων Προγράμματος Α΄ Βοηθειών σε μέλη του Π.Τ. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ 

Ερώτημα για τα στοιχεία των συναδέλφων που απασχολούνται σε κλινικές 

Επανεξέταση σε παλιές εισαγγελικές παρεμβάσεις  

Ενημέρωση στους αρμόδιους φορείς για εφαρμογή της εγκυκλίου του Υπουργείου 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την κατάθεση βεβαίωσης μέλους του Π.Σ.Φ. από όσους 

φυσικοθεραπευτές εργάζονται στο δημόσιο στις δομές εργασίας τους. 

Έγινε αποστολή της εγκυκλίου για την υποχρεωτική εγγραφή σε φορείς εκτός υυ 

Εστάλη έγγραφο ενημέρωσης σε ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ,  ΔΙΕΚ, ΚΑΠΗ, Νοσοκομεία  και λοιπές 

δημόσιες δομές με Φ/Θ 

Αποστολή εγγράφου στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ  

Το ΠΤ απέστειλε έγγραφο σχετικό με τα προβλήματα πληρωμών φυσικοθεραπευτών 
εκπαιδευτών ενηλίκων Δ.Ι.Ε.Κ. μελών του Π.Τ. 

Αποστολή - Αίτημα συνάντησης στη νέα ηγεσία της περιφέρειας Αττικής 

Έγγραφο σε ΕΟΠΥΥ –διαμαρτυρίας συναδέλφων 

Ερώτημα ΚΔΣ για Οστεοπαθητικούς, χειροπράκτες, Ειδική Αγωγή 

Αίτημα επίσκεψης και συνεργασίας  στο Συνήγορο του Καταναλωτή 

Επιστολή στο Κ.Δ.Σ. για την ανάγκη προκήρυξης θέσεων Γραμματειακής Υποστήριξης 

Προγραμματισμός επισκέψεων σε χώρους εργασίας 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΔΕ ΤΟΥ ΠΤ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ 
ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ,  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
Π.Ε. 28 – ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος Αττικής, μετά από ενημέρωση για τις 
κατανομές πιστώσεων για την πρόσληψη αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), ανά πρόγραμμα και ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, 
αιτήθηκε να διατεθεί ικανός αριθμός πιστώσεων για θέσεις Π.Ε. 28, από τις συνολικές που 



έχει διαθέσει το Υπουργείο στην Περιφέρεια, ώστε να καλυφθούν στο μέγιστο δυνατόν οι 
ελλείψεις σε φυσικοθεραπευτές.  

Συγχαρητήρια επιστολή στο Συνάδελφο, Μέλος του Π.Τ. Αττικής, Γιώργο Σταμάτη 

Η Δ.Ε. του Π.Τ. Αττικής ευχήθηκε συγχαρητήρια στο συνάδελφο και μέλος του Π.Τ., Γιώργο 
Σταμάτη, για την ανάληψη καθηκόντων του ως Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Καταπολέμησης της Φτώχειας, του Υπουργείου Εργασίας. 

Συνάντηση αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τμήματος Αττικής του Π.Σ.Φ με τον 
Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας κ. Ροϊλό 

Την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 αντιπροσωπεία του Π.Τ Αττικής  του Π.Σ.Φ συναντήθηκε 
με τον Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας κ. Ροϊλό. Από την πλευρά του Π.Τ 
 παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Π.Τ Αττικής & Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων του ΚΔΣ 
Λευτέρης Μπουρνουσούζης, ο Αντιπρόεδρος του Π.Τ Αττικής  Λεωτσάκος Γεώργιος,  ο 
Ταμίας του Π.Τ Αττικής Βασίλειος Παπατσίμπας, ο Οργανωτικός Γραμματέας Σταύρος  
Σταθόπουλος  και ο Β΄ Αντιπρόεδρος του ΚΔΣ και Μέλος της ΔΕ του Π.Τ Αττικής  Μαρμαράς 
Ιωάννης. Στην συνάντηση με τον Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας αναλύθηκε ο 
θεσμικός ρόλος και το σημαντικό έργο του Π.Σ.Φ ως  Ν.Π.Δ.Δ , τέθηκαν τα μείζονα ζητήματα 
του κλάδου και θέματα αρμοδιότητας της Β' Υπε που απασχολούν τον κλάδο των 
φυσικοθεραπευτών. 

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Β΄ΥΠΕ τέθηκαν τα εξής: 

 Θεσμικές συνεργασίες   Π.Τ. Αττικής με Β΄ ΥΠΕ 

 Εγκύκλιος από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την υποχρεωτική 
εγγραφή των Δ.Υ Φυσικοθεραπευτών στο Π.Σ.Φ. 

 Επίδομα επικίνδυνης και Ανθυγιεινής εργασίας των Δ.Υ. 

 Άδεια κλειστού χώρου των νοσοκομειακών φυσικοθεραπευτών. 

 Ελλείψεις προσωπικού 

 Αντιποίηση 

 Δυνατότητες συνεργασίας – Ημερίδες – Τήλεφυσικοθεραπεια 

 Πρακτική Άσκηση αποφοίτων κολεγίων. 

 Αλλότρια καθήκοντα. 

 Ανανέωση - αναβάθμιση του εξοπλισμού των εργαστηρίων φυσικοθεραπείας των 
δομών ΠΦΥ και των νοσοκομείων της 2ης ΥΠΕ 

 Κάλυψη των εξόδων κίνησης των φυσικοθεραπευτών των δομών ΠΦΥ για τις κατ 
οίκον θεραπείες. 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  

Πλήρη λειτουργία της ιστοσελίδας 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. 

Ενημερωτικό Δελτίο Περιφερειακού Τμήματος Αττικής ΠΣΦ 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού τμήματος Αττικής στην προσπάθεια 
ενημέρωσης των μελών, πραγματοποίησε την τετραμηνιαία έκδοση συνοπτικού 
ενημερωτικού δελτίου προς τα μέλη της.  Με αυτήν την ηλεκτρονική έκδοση 



ενημερώνουμε τα μέλη για τα πεπραγμένα και τις προγραμματισμένες δράσεις του ΠΤ.  
Πρόκειται για μια αμφίδρομη επικοινωνία στην οποία θα θέλαμε την υποστήριξη των 
μελών, με την ενημέρωση για τις δράσεις στο χώρο εργασίας ή στην περιοχή τους. 

 

Έκδοση Ανακοίνωσης του ΠΤ για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας 
Δεδομένων (ΓΚΠΔ-GDPR) – Οδηγίες 

Από τις 25 Μαΐου 2018, έχει τεθεί σε εφαρμογή ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας 
Δεδομένων – ΓΚΠΔ (GDPR – EE 679/2016/ της 27ης Απριλίου 2016). Ο κανονισμός είναι 
δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 

Στα πλαίσια συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ, ο Πανελλήνιος Σύλλογος 
Φυσικοθεραπευτών, έχει εκδώσει σχετικές οδηγίες προς τα μέλη του και σε συνεργασία 
με εξειδικευμένο Νομικό γραφείο διαμόρφωσε υποδείγματα προς τα μέλη του σχετικά 
με το παράρτημα σύμβασης εργαζομένου με φυσικοθεραπευτή, το παράρτημα 
επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων μεταξύ υπευθύνου επεξεργασία και 
εκτελούντος την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και τα έντυπα ενημέρωσης του 
ασθενή για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του. Επιπλέον, 
διαμορφώθηκε σύντομο αρχείο συχνών ερωτήσεων/απαντήσεων για διευκόλυνση των 
μελών του. 

Τα παραπάνω με ενέργειες της Δ.Ε. διανεμήθηκαν στα μέλη του Π.Τ. Αττικής  

Κοινοποίηση ενημέρωσης του ΚΔΣ του ΠΣΦ σχετικά με πρακτική άσκηση σπουδαστών 
κολεγίων 

Κοινοποίηση Υποψηφιοτήτων συναδέλφων στις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές 

  

 

 


