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Περιγραφή Ιστορικού*: 
 

 

                                              

Στην ιστοσελίδα http://epal-esp-kater.pie.sch.gr/epal του Εσπερινού Επαγγελματικού 

Λυκείου Κατερίνης (ΕΠΑ.Λ), και στο facebook  στην αντίστοιχη σελίδα, 

 www.facebook.com/epal.esp.kater μεταξύ των ειδικοτήτων που αναγράφεται ότι αποκτώνται με 

την ολοκλήρωση της φοίτησης σε αυτό, περιλαμβάνεται και αυτή της ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. 

 

Α.   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ 

Σύμφωνα με τον νόμο ν.3599 αρ φύλλου 176, 1 Αυγούστου 2007 (άρθρο 3) η ειδικότητα 

Φυσικοθεραπεία στην Ελλάδα ασκείται από πτυχιούχους φυσικοθεραπευτές  

- Ανωτέρας σχολής φυσικοθεραπευτών του Γ.Ν.Α «Βασιλεύς Παύλου» 

- Των πρώην φυσικοθεραπευτικών σχολών ΚΑΤΕΕ και ΚΑΤΕ 

- Των τμημάτων φυσικοθεραπείας των σχολών επιστημόνων Υγείας – πρόνοιας των 

Α.Τ.Ε.Ι 

- Των ισότιμων σχολών της αλλοδαπής  

 

Β.  ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ  

Σύμφωνα με το ΦΕΚ αρ. φύλλου 476 18 Μαρτίου 2008 καθιερώνεται ο επαγγελματικός 

τίτλος και η ειδικότητα του ΒΟΗΘΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ-ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. 

Προς αποφυγή κάθε είδους σύγχυσης την οποία ίσως να έχει δημιουργήσει η ίδια η 

διατύπωση των διατάξεων του νόμου αυτού, τα καθήκοντα και τα επαγγελματικά δικαιώματα του 

Βοηθού Φυσικοθεραπευτή είναι καθορισμένα. 

Από τις διατάξεις του παραπάνω νόμου προκύπτει ξεκάθαρα ότι οι απόφοιτοι του Εσπερινού 

ΕΠΑ.Λ , όπως άλλωστε και όλων των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ, λαμβάνουν τον επαγγελματικό τίτλο του 

Βοηθού Φυσικοθεραπευτή , και σε καμία περίπτωση του Φυσικοθεραπευτή , και αυτό θα έπρεπε 

να καθίσταται σαφές στην ανωτέρω ιστοσελίδα. Πιο συγκεκριμένα: 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Βοηθών Φυσικοθεραπευτών και τα καθήκοντα τους 

ορίζονται ως εξής: 

 

     ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ 

1. Υποδέχεται τον ασθενή και τον τοποθετεί στον χώρο εργασίας  

http://epal-esp-kater.pie.sch.gr/site
http://www.facebook.com/epal.esp.kater


2. Προετοιμάζει (ελέγχει αδρά) την γενική κατάσταση της Υγείας του πριν την 

Φυσικοθεραπεία. 

3. Ενημέρωση του Φυσικοθεραπευτή για το ιστορικό –κάρτα του ασθενούς. 

4. Τοποθετεί ή και μεταφέρει τον ασθενή στην κατάλληλη θέση για την εφαρμογή της 

θεραπείας. 

5. ΥΠΟΒΟΗΘΑ  τον Φυσικοθεραπευτή στην εκτέλεση ασκήσεων, χρήσης μηχανημάτων 

και  διάφορων μέσων θεραπείας για την αντιμετώπιση διαφόρων παθήσεων, εφαρμογή 

ατομικών και ομαδικών προγραμμάτων. 

6. Προσφέρει ηθική και ψυχολογική στήριξη σε επώδυνες θεραπευτικές προσεγγίσεις. 

7. Μεριμνά για την αποφυγή κατακλίσεων, και την σωστή θέση του ασθενή στο κρεβάτι. 

8. Υποβοηθά τον Φυσικοθεραπευτή στην κινητοποίηση βαρέως πασχόντων ασθενών. 

 

     ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1. Εξασφάλιση των όρων υγιεινής του χώρου 

2. Προετοιμασία των υλικών και μηχανημάτων 

3. Εξασφάλιση όρων ατομικής προστασίας των ασθενών στον χώρο 

4. Έλεγχος – καθαριότητα και απολύμανση 

5. Συντήρηση μηχανημάτων 

 

      ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

1. Παρουσιολόγιο- διατήρηση αρχείου 

2. Τήρηση στατιστικών 

3. Ανάληψη τηλεφωνικής επικοινωνίας του εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας 

4. Χειρισμός Η/Υ – ταξινόμηση υποβολών σε ασφαλιστικά ταμεία κτλ 

 

Σε ουδεμία περίπτωση ο Βοηθός Φυσικοθεραπευτής δεν μπορεί να πραγματοποιήσει 

ανεξάρτητες φυσικοθεραπευτικές πράξεις, παρά μόνο τα ανωτέρω όπως προβλέπεται από τον 

νόμο και πάντα υπό την επίβλεψη του Φυσικοθεραπευτή. 

 

Γ.  ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

 

Κατά το άρθρο 9 του Ν.2251/1994 «διαφήμιση είναι κάθε ανακοίνωση που γίνεται με κάθε 

μέσο, στο πλαίσιο εμπορικής, βιομηχανικής, βιοτεχνικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας, με 

στόχο την προώθηση της διάθεσης αγαθών ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων 

και συναφών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων». 

Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9
α
 «παραπλανητικές παραλείψεις», μία πρακτική θεωρείται 

παραπλανητική, όταν στο πραγματικό της πλαίσιο, λαμβανομένων υπόψη όλων των 



χαρακτηριστικών της και των περιστάσεων, καθώς και των περιορισμών του συγκεκριμένου 

μέσου επικοινωνίας παραλείπει ουσιώδες πληροφορίες που χρειάζεται ο μέσος καταναλωτής, 

ανάλογα με το συγκεκριμένο πλαίσιο, για να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση συναλλαγής και ως εκ 

τούτου τον οδηγεί ή ενδέχεται να τον οδηγήσει να λάβει απόφαση την οποία διαφορετικά δεν θα 

ελάμβανε. 

Επίσης, κατά το άρθρο 9
ε  

παραπλανητική παράλειψη τεκμαίρεται και όταν αποκρύπτονται 

ουσιώδης ή εσφαλμένες πληροφορίες ή παρέχονται κατά τρόπο ασαφή και διφορούμενο, και 

συνεπώς είναι αναληθής.  

Στην υπό κρίση περίπτωση πρόκειται καταρχάς για «διαφήμιση» ως ανακοίνωση που γίνεται 

μέσω διαδικτύου στο πλαίσιο επαγγελματικής δραστηριότητας με στόχο την προώθηση της 

διάθεσης υπηρεσιών εκπαίδευσης - κατάρτισης, οπότε είναι εφαρμοστέες οι διατάξεις του νόμου 

2251/1994, όπως αυτός τροποποιήθηκε σε συμμόρφωση προς την κοινοτική νομοθεσία που ισχύει 

σήμερα, για την προστασία του καταναλωτή. 

Ειδικότερα, η εν λόγω διαφήμιση είναι παραπλανητική, διότι, το περιεχόμενο της προκαλεί ή 

ενδέχεται να προκαλέσει πλάνη στα πρόσωπα που απευθύνεται, και στων οποίων την γνώση 

περιέρχεται, ήτοι κυρίως σε νεαρά άτομα που επιθυμούν την επαγγελματική τους  κατάρτιση και 

αποκατάσταση, και εξαιτίας αυτής της πλάνης επηρεάζεται η επαγγελματικής τους σταδιοδρομία 

και μέλλον. 

Η ανακοίνωση αυτή γίνεται, κατά τα προαπαιτούμενα του νόμου με ευρύτατο τρόπο με γραπτή 

μορφή και με ένα μέσο προσβάσιμο σε εκατομμύρια πρόσωπα, ήτοι το διαδίκτυο. 

Στην συγκεκριμένη περίπτωση η ανάρτηση παραλείπει να αναφέρει, ότι, σε κάθε 

περίπτωση, από την ειδικότητα ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, οι απόφοιτοι του ΕΠΑ.Λ είναι ΒΟΗΘΟΙ 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ και ο επαγγελματικός τους τίτλος, δυνάμει του οποίου θα προσληφθούν 

στον ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα είναι εκείνος του ΒΟΗΘΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ. 

Πρόκειται για παράλειψη ουσιώδης πληροφορίας αναγκαίας για τον μέσο καταναλωτή, ώστε 

αυτός να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση για την κατάρτιση του  και την επαγγελματική του 

αποκατάσταση με τον τίτλο σπουδών που θα αποκτήσει, η οποία τον οδηγεί στην απόφαση 

εγγραφής στο ΕΠΑ.Λ , την οποία διαφορετικά δεν θα λάμβανε. 

Από την ανάρτηση της ανωτέρω ιστοσελίδας, παρουσιάζεται μια κατάσταση μη 

ανταποκρινόμενη στην πραγματικότητα και ο υποψήφιος σπουδαστής αντιλαμβάνεται ότι θα 

αποκτήσει πτυχίο Φυσικοθεραπευτή, και ότι θα εκτελεί πράξεις που κατά την κείμενη νομοθεσία 

απαγορεύεται να εκτελέσει.( Ν. 3329/2005 Β.Δ 411/1972, το Π.Δ 29/1987, το Π.Δ 90/1995, 

157/1991) «Προϋποθέσεις για την εκτέλεση φυσιοθεραπευτικών πράξεων – νομοθεσία».   

Συνέπεια όλων των ανωτέρω, φρονούμε ότι η ανάρτηση της υπό κρίσιν ιστοσελίδας είναι 

διαφήμιση παραπλανητική, ικανή να παραπλανήσει κάθε αποδέκτη της, και ειδικότερα την 

ευαίσθητη κατηγορία των νέων που αναζητούν πληροφορίες για την ιδιωτική εκπαίδευση 



σχεδιάζοντας τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό, προσδοκώντας την κτήση 

επαγγελματικών τίτλων και δικαιωμάτων που ουδέποτε θα αποκτήσουν.   

 

Δ. ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΨΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, όπως έχει σήμερα, ενόψει του νέου σχολικού έτους, το 

πληροφορηθήκαμε προ 6 ημερών από μέλος μας. 

 

Ε. ΤΟ ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 

Ως γνωστόν ο Π.Σ.Φ από το 2007 (Ν.3599/2007) λειτουργώντας σαν Ν.Π.Δ.Δ έχει την υποχρέωση 

(άρθρο 2) της  

 «λήψης των απαραίτητων μέτρων για την νόμιμη και απρόσκοπτη άσκηση του 

επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή» 

 «συμμετοχής σε επιτροπές ελέγχου για την νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του 

φυσικοθεραπευτή» 

 «συμμετοχής στα αρμόδια θεσμικά όργανα για την χάραξη της πολιτικής υγείας στην 

χώρα» 

 «έκδοσης των απαιτούμενων πιστοποιητικών για την απόκτηση και την ανανέωση της 

άδειας ασκήσεως επαγγέλματος από τα μέλη του» 

 Καθώς και την «τήρηση των μητρώων του και την λήψη των απαραίτητων μέτρων για 

την καταπολέμηση και την εξάλειψη της αντιποίησης άσκησης του επαγγέλματος του 

φυσικοθεραπευτή» 

 Οι πράξεις αρμοδιότητας φυσικοθεραπευτή όπως αυτές προβλέπονται στο Ν.3329/2005 

(άρθρο 33), Β.Δ 411/1972, το Π.Δ 29/1987, και το Π.Δ 90/1995 και περιέχονται 

κοστολογημένες στο κεφάλαιο «Φυσικοθεραπείες» του Π.Δ 157/1991, εκτελούνται 

ΜΟΝΟ από πτυχιούχους φυσικοθεραπευτές σε χώρους όπου από την κείμενη νομοθεσία 

προβλέπεται η οποιαδήποτε μορφής παροχή φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών. 

 

Το Περιφερειακό Τμήμα Φυσικοθεραπευτών Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ, ως φορέας προστασίας και 

περιφρούρησης των δικαιωμάτων των Φυσικοθεραπευτών και σύμφωνα με τα ανωτέρω 

έχει προφανές έννομο συμφέρον υποβολής της αναφοράς, για λόγους προστασίας του 

κοινού (κυρίως γονέων και υποψηφίων σπουδαστών), από την παραπλάνηση περί του 

τίτλου και των επαγγελματικών δικαιωμάτων που θα αποκτήσουν και ενδεχομένως και 

των πράξεων που θα προβούν στο μέλλον, για τον περιορισμό των φαινομένων της 

αντιποίησης επαγγέλματος του Φυσικοθεραπευτή. 

 



 

Αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς προς τον Συνήγορο του 
Καταναλωτή*: 
 

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

Να υποβάλλει συστάσεις – υποδείξεις προς το Εσπερινό ΕΠΑ.Λ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  ώστε να 

αναδιαμορφωθεί το περιεχόμενο της ανωτέρω διαφήμισης-ανάρτησης σε ιστοσελίδα, 

σε συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία για τον τίτλο, τις ειδικότητες και τα 

επαγγελματικά δικαιώματα των Φυσικοθεραπευτών και των βοηθών 

Φυσικοθεραπευτών. Να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια προκειμένου το 

ΕΣΠΕΡΙΝΟ  ΕΠΑ.Λ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ να παύσει να παραπλανά τους υποψήφιους 

σπουδαστές, παραλείποντας την ουσιώδη πληροφορία ότι η ειδικότητα είναι ΒΟΗΘΟΣ 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, και οι απόφοιτοί του αποκτούν τον επαγγελματικό τίτλο του 

Βοηθού Φυσικοθεραπευτή. Να συντάξει, αν το κρίνει απαραίτητο, σχετικό πόρισμα και 

να προβεί στη δημοσιοποίησή του, προκειμένου να ενημερωθεί το καταναλωτικό κοινό. 

  

Έχετε απευθυνθεί στον προμηθευτή για την επίλυση της διαφοράς*: NAI             OXI 

(Αναφέρετε τον ακριβή τρόπο & χρόνο) Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 06-07-2017 
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