
 

 

ΘΕΜΑ:  «ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.Τ ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ » 

 

Η Δ.Ε του Π.Τ Πιερίας στην τελευταία συνεδρίαση της στις 20/6/2017, 

αποφάσισε μεταξύ άλλων θεμάτων  τα εξής, σχετικά με τις μεθόδους  προβολής των 

μελών στο διαδίκτυο, και γενικές αρχές τήρησης της δεοντολογίας, καθώς και με την 

προβλεπόμενη από τον νόμο επιγραφή-πινακίδα, που πρέπει να υπάρχει στους 

χώρους εργασίας . 

 

1. Σύμφωνα με το Π.Δ 29/87 που αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις για 

την χορήγηση άδειας λειτουργιάς του εργαστηρίου φυσικοθεραπείας 

      ΑΡΘΡΟ 4 - απαγορευτικές διατάξεις: στα εργαστήρια φυσικοθεραπείας 

απαγορεύεται κάθε άλλη χρήση έκτος αυτής για την οποία χορηγείται η άδεια 

λειτουργίας τους. Απαγορεύεται το εργαστήριο φυσικοθεραπείας να λειτουργεί με 

επωνυμία-επιγραφή κοινή με άλλες μεθόδους πέραν της φυσικοθεραπείας, ακόμα και 

αν είναι υγειονομικού χαρακτήρα. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 - επιτρέπεται  στο εργαστήριο φυσικοθεραπείας η ανάρτηση 

πινακίδας με την ένδειξη "εργαστήριο φυσικοθεραπείας" ή "φυσικοθεραπεία", και 

το όνομα μόνο του φυσικοθεραπευτή στον οποίο ανήκει η άδεια λειτουργίας. 

 

Όσοι  συνάδελφοι δεν διατηρούν τις παραπάνω, και μόνο, επιγραφές 

υποχρεούνται μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την λήψη της παρούσας 

απόφασης, να εναρμονιστούν με τα οριζόμενα στα παραπάνω άρθρα, και να 

απομακρύνουν ή να διορθώσουν τις τωρινές πινακίδες και τυχόν επιγραφές που 

υπάρχουν. 

 

Υπενθυμίζεται στους συναδέλφους ότι στους χώρους εργασίας πρέπει τις  

φυσικοθεραπευτικές πράξεις να τις εκτελούν μόνο πτυχιούχοι φυσικοθεραπευτές.  Οι 

βοηθοί που τυχόν εργάζονται θα υποβοηθούν στα καθήκοντα τους, όπως ορίζονται από 

το φεκ με αρ. Φύλλου 476/18 Μαρτίου 2008, και μόνο υπό την επίβλεψη του 
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επιστημονικά υπεύθυνου πτυχιούχου, και χωρίς να έχουν εμπλακεί σε δικαστική 

διένεξη με το Π.Τ (εσωτερικός κανονισμός).  

Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε άλλο άτομο που δεν κατέχει τους παραπάνω 

τίτλους σπουδών να παρευρίσκεται στους χώρους εργασίας εκτελώντας 

θεραπείες , ακόμα και με την παρουσία του υπευθύνου στον χώρο. 

 

2. Σχετικά με τις μεθόδους προβολής-διαφήμισης, που γίνεται στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης (facebook-instagram κτλ).   

Σύμφωνα με την γνωμοδότηση 325/95 του Νομικού Συμβουλίου του κράτους 

ως διαφήμιση νοείται η έξαρση των πλεονεκτημάτων ενός προσώπου ή 

προσφερόμενης υπηρεσίας, με σκοπό την αύξηση της οποιασδήποτε αξίας του 

(υλικού ή ηθικού) ,και την δημιουργία ή τόνωση της φήμης του. 

 

ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ 

τα οποία επιδρούν ανταγωνιστικά με αθέμιτο τρόπο, αλλά και παραβιάζουν 

προσωπικά δεδομένα ιατρικού χαρακτήρα, και αποσκοπούν στην επαγγελματική 

επικράτηση έναντι των συναδέλφων . 

 

 διατήρηση σελίδας στο facebook / instagram/ twitter, με την επωνυμία του 

χώρου εργασίας 

 βιντεοσκοπήσεις και φωτογραφίες ασθενών σε χώρους εργασίας 

 

 προβολή διαφόρων μεθόδων και τεχνικών 

 

 προβολή εξοπλισμού 

 

 κάθε ενέργεια και συμμετοχή, συμπεριλαμβανομένου της πάσης φύσεως 

εντύπων, της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου, των βιβλίων, των φυλλαδίων κ.τ.λ 

 

 οποιαδήποτε προσωπική διαφήμιση η συστηματική παρουσία, ή αναφορά του 

ονόματος του φυσικοθεραπευτή άμεσα ή έμμεσα , η οποία είτε προέρχεται 

από αυτόν, είτε διενεργείται με δική του υποκίνηση 

 

Ως εκ τούτων, καλούνται όλα τα μέλη του Π.Τ Πιερίας μέσα σε χρονικό διάστημα 

ενός (1) μηνός να εναρμονιστούν με την απόφαση του ΚΔΣ/ΠΣΦ  που δημοσιεύτηκε 

προ ημερών. 

 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ  

 

 Η δημιουργία, διάθεση και κυκλοφορία επαγγελματικών καρτών με 

αναφορά του ονοματεπώνυμου του Φυσικοθεραπευτή, και των νόμιμων 

αναγνωρισμένων από την Ελλάδα τίτλων, της διεύθυνσης και του τηλεφώνου 

του. 

 

 Η καταχώρηση ανακοίνωσης με τα ως άνω και μόνο στοιχεία σε 

τηλεφωνικούς καταλόγους 

 



 

 Η παροχή συνέντευξης από Φυσικοθεραπευτή στο τύπο, έντυπο και 

ηλεκτρονικό, με σκοπό την ενημέρωση του κοινού επί Φυσιοθεραπευτικών 

αυστηρά θεμάτων και  μόνο, με την προϋπόθεση ότι : 

 

-  θα έχει ενημερώσει εγγράφως την Διοικούσα Επιτροπή του 

τμήματος στο οποίο ανήκει                   

- δεν επιθυμεί μέσω αυτής της ενέργειας την επαγγελματική 

επικράτηση, είτε του ιδίου, είτε του φορέα για τον οποίο ενεργεί. 

- δεν πρέπει να γνωστοποιεί τα τηλέφωνα, την διεύθυνση του, και 

την ιστοσελίδα του  

- να προσφέρει εκπτώσεις επί της αμοιβής του 

- να αναφέρει πληροφορίες – συμβουλές που αφορούν θέματα εκτός 

της επαγγελματικής του ιδιότητας, προκαλώντας έτσι σύγχυση στο 

κοινό σχετικά με τις «συνέπειες» που μπορεί να έχει μία άλλη 

ιατρική πράξη ή μέθοδος, όπως και να τις κατηγορεί. 

 

 Η διατήρηση ιστοσελίδας στο διαδίκτυο στην οποία αναφέρονται: 

 

- το ονοματεπώνυμο 

- ο αριθμός μητρώου του φυσικοθεραπευτή 

- οι μόνιμοι τίτλοι που έχουν αναγνωριστεί  στην Ελλάδα 

- το όνομα και ο τίτλος που επιλεγεί ο φυσικοθεραπευτής  για την 

ιστοσελίδα του πρέπει να συνάδουν με την επαγγελματική του 

κατάρτιση και να ανταποκρίνονται στις πραγματικά παρεχόμενες 

υπηρεσίες 

- οι πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα πρέπει να είναι 

ακριβείς , αντικειμενικές και συμφώνα με τον κώδικα 

δεοντολογίας, ΣΕ καμία περίπτωση δεν πρέπει να οδηγούν σε 

παραπλάνηση του κοινού, ή,  σε έμμεση συγκριτική εκτίμηση 

προσόντων ή πτυχίων 

- η ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις 

συμβάσεις και την συνεργασία με ασφαλιστικούς φορείς 

- επιτρέπονται ανακοινώσεις για θέματα φυσικοθεραπείας, εφόσον 

γίνονται με γνώμονα την ενημέρωση των συναδέλφων ή της κοινής 

γνώμης .Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποκρύπτεται σκοπός 

διαφήμισης. 

 

Όλα τα μέλη πρέπει να σέβονται τον ισχύοντα κώδικα δεοντολογίας (ΦΕΚ  β’ 

1396/2010), καθώς  και να εναρμονιστούν με τις οδηγίες του Κ.Δ.Σ /Π.Σ.Φ που 

δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του. 

Υπενθυμίζεται, ότι, όλες οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του Π.Τ 

Πιερίας , (1., 2.. και 3.) θα έχουν προθεσμία εφαρμογής , το χρονικό διάστημα 

του ενός (1) μηνός από την ημερομηνία λήψεως τους. 

 


