
 

ΘΕΜΑ:  «Ενημέρωση για τις προϋποθέσεις νόμιμης άσκησης του 

επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή, - διορισμού ή απόσπασης 

φυσικοθεραπευτή σε δημόσιες δομές» 

 

Σχετικά με την Αρ.430 απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου 

Κατερίνης, 13-12-2016, 

«την επιστροφή της υπαλλήλου του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης κ. ΖΙΟΥΡΑΣ 

ΟΥΡΑΝΙΑΣ, ΤΕ Φυσικοθεραπευτών, από το Π.Ι Πλαταμώνα αρμοδιότητας Κέντρου 

Υγείας Λιτοχώρου, στην οργανική της θέση από 02-01-2017» 

 

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 απρόσκοπη 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 στα 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» 
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 Επίσης, σύμφωνα με τον ίδιο νόμο (Ν.3599/2007) αρ. φύλλου 176/1 

Αυγούστου 2007, πρέπει όλοι οι πτυχιούχοι συνάδελφοι που ασκούν το 

επάγγελμα στην Ελληνική επικράτεια να εγγραφούν στο μητρώο του Π.Σ.Φ-

Ν.Π.Δ.Δ ( άρθρο 3) 

 Καθώς, και στο αντίστοιχο Περιφερειακό τμήμα στο οποίο ανήκουν με 

κριτήριο τον τόπο εργασίας τους (άρθρο 4) 

 Την υποχρέωση αυτή έχουν όλοι οι Φυσικοθεραπευτές, ανεξάρτητα αν είχαν 

ήδη λάβει από την Νομαρχία άδεια ασκήσεως επαγγέλματος πριν την ισχύ 

του νόμου, και ανεξάρτητα από την εργασιακή τους κατάσταση (δημόσιοι 

υπάλληλοι, ιδιοκτήτες εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας, ιδιωτικοί υπάλληλοι, 

άνεργοι κτλ). 

 Φυσικοθεραπευτής/τρια, μη εγγραφόμενος/η στον Π.Σ.Φ, στερείται του 

δικαιώματος άσκησης του επαγγέλματος ( άρθρο 17 παρ 2β). 

 

Στο πλαίσιο αυτό, σας παρακαλούμε θερμά να ενημερώσετε την κ. 

ΖΙΟΥΡΑ ΟΥΡΑΝΙΑ, να προβεί σε όλες τις παραπάνω ενέργειες, όπως ρητά 

ο νόμος ορίζει (εγγραφή στον Π.Σ.Φ.Ν.Π.Δ.Δ - και εγγραφή στο 

Περιφερειακό Τμήμα Φυσικοθεραπευτών Ν.Πιερίας), και να  σας 

προσκομίσει υποχρεωτικά την βεβαίωση μέλους, πριν αναλάβει τα 

καθήκοντα της στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης. 

Τέλος, σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε εγγράφως ονομαστική 

κατάσταση των συναδέλφων Φυσικοθεραπευτών οι οποίοι έχουν 

οποιαδήποτε έμμισθη ή άμισθη σχέση με το Νοσοκομείο, προκειμένου να 

προβούμε στην ετήσια επικαιροποίηση του μητρώου, και στην αποφυγή 

παραβατικών φαινομένων. 

 

 


