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Αξιότιμοι κύριοι 
 
Αναφορικά με το πλαίσιο άσκησης του φυσικοθεραπευτικού επαγγέλματος και την 
από μέρους των φυσικοθεραπευτών εκτέλεση αλλότριων καθηκόντων 
επισημαίνονται τα ακόλουθα. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ΠΔ 90/1995 (Επαγγελματικά 
Δικαιώματα πτυχιούχων του τμήματος φυσικοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων 
Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ΦΕΚ Α΄ 53), «1. 
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και 
Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), φέρουν τον 
επαγγελματικό τίτλο "Φυσικοθεραπευτές ή Φυσιοθεραπευτές" και απασχολούνται 
είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με τους ιατρούς, μετά από σχετική ιατρική 
διάγνωση, με τη πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών 
καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων καθώς και τραυματικών βλαβών που 
προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και 
καρδιαγγειακό σύστημα. 
2. Ο πτυχιούχος Φυσικοθεραπευτής, επιλέγει και εκτελεί τις φυσικοθεραπευτικές 
πράξεις μετά από γραπτή διάγνωση ή γνωμάτευση του ιατρού και σύμφωνα με τις 
τυχόν σχετικές οδηγίες του. Ως φυσικοθεραπευτικές πράξεις νοούνται τα μέσα, οι 
μέθοδοι και οι τεχνικές που διδάσκονται στα Τμήματα Φυσικοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. 
και προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 
3. Οι Φυσικοθεραπευτές έχουν δικαίωμα απασχόλησης: 
α) Ως στελέχη του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα όπως αυτός 
προσδιορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. 



β) Ως στελέχη του ιδιωτικού τομέα, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή άλλη μορφή 
εργασιακής σχέσης. 
γ) Ασκούν ελεύθερο επάγγελμα σε ιδιωτικό Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας ή σε κατ' 
οίκον επισκέψεις ασθενών. 
Οι πτυχιούχοι φυσικοθεραπευτές έχουν δικαίωμα απασχόλησης στο δημόσιο και 
τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις, στον ιδιωτικό τομέα ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες, μπορούν 
δε να ιδρύουν ιδιωτικά εργαστήρια φυσικοθεραπείας κατά τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας. 
4. Οι πτυχιούχοι Φυσικοθεραπευτές ασκούν το επάγγελμα στα πλαίσια των 
αναφερομένων επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, μετά την απόκτηση άδειας 
ασκήσεως επαγγέλματος που χορηγείται από της υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων».  
Περαιτέρω, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ΒΔ 411/1972 (Περί καθορισμού 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των Φυσικοθεραπευτών, ΦΕΚ Α΄ 108), «1. Εις τους 
κεκτημένους άδειαν ασκήσεως του επαγγέλματος του Φυσικοθεραπευτού εν 
Ελλάδι, παρέχεται το δικαίωμα εφαρμογής, τη γραπτή εντολή του εκάστου 
θεράποντος ιατρού, και τηρουμένων των διατάξεων των άρθρ, 2 και 13 του υπ' 
αριθ. 775/1971 Ν.Δ/τος, των κάτωθι φυσικοθεραπευτών μέσων και μεθόδων.  
α) Κινησιοθεραπεία - Θεραπευτική Γυμναστική. 
β) Μάλαξις γενική ή τοπική διά των χειρών ή τη χρήσει ηλεκτρικών συσκευών 
(ηλεκτρομαλάξεις). 
γ) Ελξεις σπονδυλικής στήλης δι΄ ειδικών τραπεζών ή συσκευών. δ) Αναπνευστική 
κινησιοθεραπεία. 
ε) Ηλεκτροθεραπεία (ρεύματα γαλβανικά, φαραδικά, διαθερμίαι, διαδυναμικά, 
υπέρηχα κύματα), υπέρυθροι και υπεριώδεις ακτινοβολίαι. ς) Υδροθεραπεία γενική 
ή τοπική (δινόλουτρα, λουτρά δεξαμενής). ζ) Λουτρά παραφίνης ή παραφάγκο 
(ειδικά λασπόλουτρα). 
2. Αι υπό στοιχ. α, β, γ, δ και ε της παρ. 1 του παρόντος καθοριζόμεναι 
φυσικοθεραπευτικαί μεθόδοι εκτελούνται εν Φυσικοθεραπευτηρίω, εν εργαστηρίω 
Φυσικοθεραπείας ή και οίκοι, αι δε λοιπαί μόνον εν Φυσικοθεραπευτηρίω ή 
Εργαστηρίω Φυσικοθεραπείας». 
Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 2 του Νόμου 3329/2005 
(Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις, ΦΕΚ Α΄ 
81), «Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φυσικοθεραπείας των Ανώτατων Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας αξιολογούν, επιλέγουν και εκτελούν τις 
πράξεις φυσικοθεραπευτή, όπως αυτές προβλέπονται στο β.δ. 411/1972, το π.δ. 
29/1987 και το π.δ. 90/1995, όπως ισχύουν, και περιέχονται κοστολογημένες στο 
Κεφάλαιο «Φυσικοθεραπείες» του π.δ. 157/1991, όπως ισχύει, σύμφωνα με γραπτή 
διάγνωση ή γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού, στους χώρους όπου εργάζονται 
κατά την κείμενη νομοθεσία». 
Από το πλέγμα των παραπάνω διατάξεων προκύπτουν με σαφήνεια τα καθήκοντα 
που δύνανται να εκτελούν οι φυσικοθεραπευτές, κατά την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Εξ αντιδιαστολής προκύπτει, ότι οι 
φυσικοθεραπευτές αδυνατούν να υποχρεώνονται στην εκτέλεση καθηκόντων, που 
δεν εντάσσονται στον συνήθη κύκλο των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων. 



Ειδικώς για την ανάθεση αλλότριων καθηκόντων σε δημοσίους υπαλλήλους χωρούν 
οι εξής επισημάνσεις. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόμος 
3528/2007), «Ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου ή της ειδικότητας του. 
Σε περιπτώσεις επιτακτικής υπηρεσιακής ανάγκης που δεν μπορεί να καλυφθεί με 
άλλον τρόπο, επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο καθήκοντα άλλου κλάδου 
ή ειδικότητας. Σε όμοιες περιπτώσεις επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο 
εργασίες συναφείς με την ειδικότητα ή τα καθήκοντα του ή για τις οποίες έχει την 
απαιτούμενη εμπειρία ή ειδίκευση. 
Η κατά την προηγούμενη παράγραφο ανάθεση επιτρέπεται για χρονικό διάστημα 
έως δύο (2) μηνών με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου προϊσταμένου. 
Παράταση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος έως έξι (6) μήνες ακόμη επιτρέπεται 
μετά από αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου».  
Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξεων, προκειμένου να υπάρξει παρέκκλιση 
από τον γενικό κανόνα της εκτέλεσης από τον υπάλληλο των καθηκόντων του 
κλάδου και της ειδικότητάς του, θα πρέπει να συντρέχουν ιδιαίτερες προϋποθέσεις 
και δη υπηρεσιακή ανάγκη επιτακτική, δηλαδή ανεπίδεκτη αναβολής λόγω του 
επείγοντος χαρακτήρα της και αδυναμία κάλυψης της εν λόγω ανάγκης με άλλο 
τρόπο, δηλαδή ανυπαρξία ή πρόσκαιρη αδυναμία αρμοδίου υπαλλήλου για να την 
αντιμετωπίσει.  
Η εκτίμηση για την αντικειμενική συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών και η 
ευθύνη της σχετικής εντολής ανήκει στο όργανο που θα εκδώσει την εντολή της 
ανάθεσης αλλότριων καθηκόντων.  
Επιπλέον η νομοθεσία θέτει απώτατο χρονικό όριο για την ανάθεση, ενώ απαιτεί 
και την παράθεση σαφούς αιτιολογίας. Η επιλογή αυτή του νομοθέτη αποσκοπεί 
στην αποφυγή της καταστρατήγησης των διατάξεων που αφορούν άλλες μορφές 
υπηρεσιακών μεταβολών, όπως για παράδειγμα η μετάταξη.  
Υπογραμμίζεται, ότι η αιτιολογία της σχετικής απόφασης αποτελεί ουσιώδη τύπο 
της διαδικασίας. Υπ’αυτό το πρίσμα η παράλειψη παράθεσης αιτιολογίας, όπως και 
η παράθεση πλημμελούς αιτιολογίας, ήτοι ασαφούς, αόριστης και γενικόλογης, 
επιφέρουν παρανομία της όλης διαδικασίας. Η παρανομία αυτή δύναται να 
προβληθεί είτε με αίτηση θεραπείας ενώπιον του οργάνου που εξέδωσε την πράξη 
ανάθεσης, είτε ενώπιον του ιεραρχικώς προϊσταμένου οργάνου, είτε, τέλος, 
ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων.  
Τονίζεται, τέλος, ότι η απλή επίκληση εκτάκτων αναγκών, χωρίς περαιτέρω 
προσδιορισμό και συγκεκριμενοποίηση αυτών, δεν ανταποκρίνεται στην απαίτηση 
του νομοθέτη για παράθεση αιτιολογίας.  
 
Από το σύνολο των παραπάνω παρατηρήσεων αποκρυσταλλώνεται το καθεστώς 
ανάθεσης αλλότριων καθηκόντων σε φυσικοθεραπευτές. Ο ΠΣΦ-ΝΠΔΔ δεσμεύεται 
ότι παρακολουθεί στενά την πιστή τήρηση και εφαρμογή του ως άνω πλαισίου, ενώ 
θα παρεμβαίνει κάθε φορά που θα παρατηρείται απόκλιση από αυτό. 
 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση. 
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