
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ:  «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΜΑΛΑΞΗΣ» 

 

 

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 του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή» 

 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος Φυσικοθεραπευτών Ν. Πιερίας 

σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία:  

 

1) 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 φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών. 

 

2) Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 2472/ 16-06-2016 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- 

Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας - Διεύθυνση Δημόσιας 

Υγείας της Πιερίας, με θέμα «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΛΑΞΗΣ», γίνεται σαφές με 

το υπ. αρ. πρωτ. Γ4/β/Γ/Π/ 25826/ 31-05-2016  έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, ότι οι 

υπηρεσίες μάλαξης παρέχονται ΜΟΝΟ από κατόχους άδειας ασκήσεως επαγγέλματος 

Φυσικοθεραπευτή και αισθητικού.  
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3) Από την κείμενη νομοθεσία προκύπτει ξεκάθαρα, ότι, η μάλαξη είναι ασφαλώς 

φυσικοθεραπευτική πράξη και ΔΕΝ υπάρχει κανένα νομικό πλαίσιο που να την 

διαχωρίζει σε θεραπευτική η χαλαρωτική, παρά μόνο σε γενική ή τοπική (προσώπου –

λαιμού - σώματος), ή με την χρήση ηλεκτρικών συσκευών (ηλεκτρομάλαξη).   

  

4) Τα σχετικά έγγραφα και η κείμενη νομοθεσία αποσαφηνίζουν ξεκάθαρα την παρανομία 

και την αντιποίηση του επαγγέλματος μας που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια, από 

διάφορους μασέρ, απόφοιτους Ι.ΕΚ (Βοηθούς), πρακτικούς, γυμναστές, 

κινησιοθεραπευτές κτλ, που επικαλούμενοι ψευδείς ή κατώτερους τίτλους υγειονομικών 

επαγγελμάτων προβαίνουν σε πράξεις και ενέργειες που, κατά την εθνική νομοθεσία 

απαγορεύεται να εκτελούν. 

 

5) Το  Περιφερειακό Τμήμα Φυσικοθεραπευτών του Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ, γνωρίζοντας ότι η 

συντριπτική πλειοψηφία των μελών σας ενδιαφέρεται για την προαγωγή των 

επαγγελμάτων Υγείας, και την προάσπιση της, σας ενημερώνουμε, ότι, και εμείς σαν 

ελεύθεροι επαγγελματίες στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα, και αφουγκραζόμαστε τις 

ιδιαιτερότητες και δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι  αυτή την περίοδο κρίσης, που 

περνάει, τόσο η χώρα μας, όσο και η περιοχή μας.  Παρόλα αυτά, είμαστε υποχρεωμένοι 

να διαφυλάξουμε και εμείς από την μεριά μας τα συμφέροντα όλων των νόμιμων 

συναδέλφων μας, και να προβούμε σε όλες τις περαιτέρω ενέργειες αν μας καταγγελθεί 

κάποιο παραβατικό φαινόμενο.  

 

Μπροστά σε όλα αυτά τα προβλήματα έχουμε να παραθέσουμε την έντιμη 

συνεργασία και την ενότητα μας. Οι νόμιμοι συνάδελφοι μας είναι στην διάθεση σας να 

καλύψουν με τις υπηρεσίες τους τις ανάγκες που υφίστανται, ή θα δημιουργηθούν στα 

ξενοδοχεία , όσο αφορά την στελέχωση των «κέντρων ευεξίας» που υπάρχουν σε αυτά, ή 

την οποιαδήποτε παροχή μάλαξης προσφέρεται στους πελάτες σας.  

 

Παρακαλούμε, όπως, προωθήσετε την παρούσα επιστολή στα μέλη σας, και να 

τους ενημερώσετε ότι τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την Διοικούσα Επιτροπή του 

τμήματος μας είναι τα εξής  

 

Μπάναλης Παναγιώτης 23510-74175 και 6932476890 

Ταρενίδης Σταύρος        23510-22685 και 6945514187 

Χανδόλιας Κων/νος        23510-36469 και 6947476006 

 

 

 


