
 

ΘΕΜΑ:  «Διευκρινίσεις για την παροχή μάλαξης» 

 

Από τις επισυναπτόμενα έγγραφα και σύμφωνα με τις διατάξεις προκύπτει 

ξεκάθαρα ότι, η μάλαξη είναι ασφαλώς φυσικοθεραπευτική πράξη, και διαχωρίζεται 

ΜΟΝΟ σε γενική ή τοπική (προσώπου – λαιμού – σώματος), δια των χειρών, ή τη 

χρήσει ηλεκτρικών συσκευών (ηλεκτρομάλαξη). Δεν υπάρχει κανένα νομικό πλαίσιο 

που να την χαρακτηρίζει ως χαλαρωτική ή σε θεραπευτική. 

Επίσης, προκύπτει ότι, οι υπηρεσίες μάλαξης παρέχονται ΜΟΝΟ από κατόχους 

άδειας ασκήσεως επαγγέλματος αισθητικού και Φυσικοθεραπευτή, και μόνο σε 

χώρους όπου η κείμενη νομοθεσία επιτρέπει την άσκηση οποιασδήποτε μορφής 

υγειονομικού χαρακτήρα υπηρεσίας. ( Ν.3329/2005-Β.Δ. 411/1972, Π.Δ 29/1987, 

Π.Δ 90/1995, 157/1991) 

Επισημαίνεται ότι, για την έκδοση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος ο 

ενδιαφερόμενος υποχρεούται στην υποβολή, των κατά νόμο, απαραίτητων 

δικαιολογητικών, που πιστοποιούν την κατοχή των αντίστοιχων τίτλων σπουδών. Και 

ειδικά, την βεβαίωση εγγραφής μέλους στον Π.Σ.Φ, που είναι πλέον υποχρεωτική για 

να ασκήσει το επάγγελμα. ( Ν. 3599/2007 αρ. φύλλου 176/1 Αυγούστου 2007, άρθρο 

3 ). 

Τα σχετικά έγγραφα αποσαφηνίζουν την παρανομία, και την αντιποίηση του 

επαγγέλματος μας, που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια, από διάφορους μασέρ-

απόφοιτους ΙΕΚ- πρακτικούς-ρεφλεξολόγους-γυμναστές, κινησιοθεραπευτές, κτλ, 

που επικαλούμενοι ψευδείς ή κατώτερους τίτλους υγειονομικών επαγγελμάτων, 

προβαίνουν σε πράξεις που, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαγορεύεται να εκτελούν. 
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Ειδικά, δε, σε χώρους ακατάλληλους και επικίνδυνους για την Δημόσια Υγεία, όπως 

μαγαζιά, γυμναστήρια, ξενοδοχεία, παραλίες, και φυσικά σε ιδιωτικούς. 

Τέλος, τα έγγραφα αυτά, βάζουν φρένο στην ματαιοδοξία όλων αυτών των ατόμων 

να φανούν αναβαθμισμένοι στο κλειστό κοινωνικό κύκλο που κατοικούν και 

δραστηριοποιούνται, υιοθετώντας επιλεκτικά όρους όπως «μυοχαλαρωτική μάλαξη, 

συνεδρίες ευεξίας, κτλ», και να οριοθετούν όπως τους συμφέρει τα νόμιμα 

επαγγελματικά τους δικαιώματα. Το νομικό πλαίσιο είναι ξεκάθαρο, και ΔΕΝ 

διέπεται από τέτοιου είδους «πονηρούτσικων» λέξεων–φράσεων. 

 

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ Κ.Δ.Σ/ Π.Σ.Φ και ΠΡΟΣ ΤΙΣ Δ.Ε ΤΩΝ Π.Τ 

1. Τα συγκεκριμένα έγγραφα να μεταβιβαστούν σε όλες τις Διευθύνσεις Υγείας 

της χώρας, με την φροντίδα τόσο του Κ.Δ.Σ, όσο και των Δ.Ε των Π.Τ, 

προκειμένου να ενημερωθούν οι αρμόδιοι φορείς, και να προβούν στις 

απαραίτητες ενέργειες όπου απαιτείται, στους χώρους και τόπους ευθύνης 

τους. 

2. Επίσης, να ενημερωθούν οι κατά τόπους εφορίες, ότι δεν αρκεί μόνο το 

πλαίσιο της φορολογικής νομοθεσίας για να ασκήσει κάποιος νόμιμα ένα 

επάγγελμα, και ειδικά αν αυτό είναι υγειονομικού χαρακτήρα. Διότι, η 

απόδοση ενός ΚΑΔ από την εφορία και εν προκειμένου ( κωδικός υπηρεσίες 

μαλάκτη- 86.90.13.02.), σου επιτρέπει να ασκείς φορολογικά μόνο το 

επάγγελμα. 

Να γίνει σχετική παρέμβαση από το Κ.Δ.Σ στους αρμόδιους για αυτό το θέμα, 

και να ζητηθεί η κατάργηση του συγκεκριμένου κωδικού, και άλλων 

ενδεχομένως παρεμφερών με το επάγγελμα του Φυσικοθεραπευτή, και επίσης, 

να προσκομίζονται υποχρεωτικά, και στην εφορία, τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά για την άσκηση επαγγέλματος.( και κυρίως η βεβαίωση 

εγγραφής μέλους στον οικείο Σύλλογο). 

3.  Να κοινοποιηθεί στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, στο Τμήμα Πιστοποίησης και 

Αδειοδότησης, διότι σύμφωνα με την δική τους μαρτυρία και χωρίς να 

γνωρίζουν ακριβώς τι νομικό πλαίσιο υπάρχει, απαντούν αυθαίρετα και 

γενικά, (επιστολή με αρ. πρωτ. 55591/23-07-2015), αδυνατώντας να μας 

κοινοποιήσουν εγγράφως που βασίζουν την επιχειρηματολογία τους.   

4. Να υποβάλλει συστάσεις – υποδείξεις, σε συμμόρφωση με την κείμενη 

νομοθεσία για τον τίτλο και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων 



Β.Φυσικοθεραπευτών από τα Ι.Ε.Κ.. Να συνταχθεί σχετικό πόρισμα, το οποίο 

θα δημοσιευτεί, τόσο προς τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., όσο και στα Ι.Ε.Κ, προκειμένου 

να ενημερωθούν οι πολίτες, και ειδικότερα οι νέοι, που σχεδιάζοντας τον 

επαγγελματικό τους προσανατολισμό προσδοκούν την κτήση επαγγελματικών 

τίτλων και δικαιωμάτων, που ουδέποτε θα αποκτήσουν. Να γίνει σαφές, ότι, η 

κατάσταση που παρουσιάζεται είναι μη ανταποκρινόμενη στην 

πραγματικότητα.  

Και ασφαλώς, ως επιχειρηματολογία των παραπάνω, να τους κοινοποιηθεί η 

απόφαση αρ.φύλλου 476/18 Μαρτίου 2008, και πιο συγκεκριμένα : 

- Παράγραφος Β1: « ο απόφοιτος ειδικότητας μπορεί να απασχοληθεί στην 

αγορά εργασίας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε όλους τους χώρους 

όπου παρέχεται φυσικοθεραπεία, υπό την επίβλεψη Φυσικοθεραπευτή.»  

- Παράγραφος Β.1.1 και Β.2.4. - Τομέας δραστηριοτήτων: «μπορούν να εργαστούν 

ως παραγωγικά στελέχη σε εργαστήρια Φυσικοθεραπείας  ιδρύματα και κέντρα 

αποκατάστασης, ειδικά κέντρα ΑΜΕΑ, ΚΑΠΗ, Ιατρεία θεραπευτικών 

λουτροπηγών, Νοσοκομεία και κλινικές, Αθλητικά κέντρα, πάντα υπό την 

επίβλεψη φυσικοθεραπευτή. 

- Παράγραφος Β.1.2  - Επαγγελματικά καθήκοντα:  

- Υποδοχή και προετοιμασία ασθενών και υποβοήθηση του φυσικοθεραπευτή 

- Προετοιμασία χώρου εργασίας 

- Γραμματειακή υποστήριξη χώρου εργασίας 

- Προετοιμάζει και ελέγχει αδρά τη γενική κατάσταση της υγείας του ασθενή για π.χ 

πίεση, σφίξεις  

- Ενημέρωση στον φυσικοθεραπευτή για το ιστορικό – κάρτα ασθενούς 

- Υποβοηθά τον φυσικοθεραπευτή στην εφαρμογή διάφορων μεθόδων π.χ 

ηλεκτροθεραπείας, θερμοθεραπείας για την αποκατάσταση διάφορων παθήσεων 

- Και προσφέρει ηθική και ψυχολογική υποστήριξη 

- Τέλος στην διδακτική ύλη  Παράγραφος Β.3.1 αναφέρεται το μάθημα  της μάλαξης 

(χωρίς να γίνεται διαχωρισμός), και συγκεκριμένα: «σκοποί και στόχοι μαθήματος 

είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων επί μαλακτικών εφαρμογών επί 

διαφόρων συστημάτων του ανθρώπινου σώματος, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ.» 

- Από τα παραπάνω γίνεται απόλυτα σαφές ότι ο Β.Φυσικοθεραπευτή δεν δύναται να 

εκτελέσει ανεξάρτητες φυσικοθεραπευτικές πράξεις, παρά μόνο έχει δικαίωμα να 



προβεί στα καθήκοντα που αναφέρονται στην κείμενη νομοθεσία, και ΠΑΝΤΑ 

υπό την επίβλεψη του Φυσικοθεραπευτή. Άλλωστε, και ο επαγγελματικός τίτλος 

που θα αποκτήσουν ( ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΗΣ 

ΦΟΙΤΗΣΗΣ) , δυνάμει του οποίου θα προσληφθούν στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο 

φορέα, είναι αυτολεξεί «ΒΟΗΘΟΣ». 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, η συγκεκριμένη υπόθεση αντιποίησης για την οποία λάβαμε ως 

απάντηση τα επισυναπτόμενα έγγραφα, δεν είναι μία απλή προσωπική διένεξη του Π.Τ 

ΠΙΕΡΙΑΣ με μια «κάποια» κυρία. Σας παρακαλούμε να εξετάσετε τις διαστάσεις και την 

ουσία της υπόθεσης, και να σταθείτε αρωγοί στην προσπάθεια θωράκισης του 

επαγγέλματος μας από τα φαινόμενα του «θεραπευτικού τσαρλατανισμού». Φαινόμενα, 

που πλήττουν το κύρος της επιστήμης που υπηρετούμε, αλλά και την αξιοπρέπεια του 

καθενός μας. 

Έχουμε υποχρέωση να προστατεύσουμε την κοινωνία, στην οποία ασφαλώς και εμείς 

είμαστε μέλη με τις οικογένειες μας. Κυρίως όμως, πρέπει να συνδράμουμε όλοι μας για 

την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, διότι αποτελεί μέγιστο αγαθό. 

 


