
 
ΘΕΜΑ: «Σχετικά με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του 
φυσικοθεραπευτή και την παροχή υπηρεσιών φυσικοθεραπείας σε φορείς και δομές με 
κανονιστικώς διαμορφωμένο καθεστώς λειτουργίας» 
 

Εκκινούμε την σκέψη μας με την αδρομερή παράθεση του ισχύοντος κανονιστικού 

πλαισίου, που διέπει την παροχή υπηρεσιών φυσικοθεραπείας.  

1. Το εργαστήριο φυσικοθεραπείας, σύμφωνα με το Π.Δ 29/1987, είναι η 

επαγγελματική στέγη του φυσικοθεραπευτή, εντός της οποίας εφαρμόζονται οι 

φυσικοθεραπευτικές πράξεις που κατά νόμο έχουν ανατεθεί σε 

φυσικοθεραπευτές. 

2. Προβλέπονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την άδεια λειτουργίας τόσο από 

πλευράς εξοπλισμού όσο και κτηριακών εγκαταστάσεων και υποδομών 
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(τουλάχιστον 70 τ.μ., συγκεκριμένος ελάχιστος εξοπλισμός κλπ), ενώ 

προβλέπεται η ποσοστιαία προσαύξηση στο εμβαδόν, όταν υπάρχει συστέγαση 

επιπλέον φυσικοθεραπευτών. 

3. Απαγορεύεται μέσα στο εργαστήριο φυσικοθεραπείας να εκτελούνται άλλες 

πράξεις πλην των φυσικοθεραπευτικών. 

4. Δεν προβλέπεται συστέγαση φυσικοθεραπευτών με άλλους  επαγγελματίες 

υγείας. 

 

Επίσης, σύμφωνα με απόφαση του ΚΕΣΥ οι φυσικοθεραπευτικές υπηρεσίες αδυνατούν 

να παρέχονται αποσπασματικά σε ιατρεία ή άλλους επαγγελματικούς χώρους πλην των 

νομοθετημένων και σε ασθενείς με αδυναμία μετακίνησης (κατ΄οίκον). 

Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 34 του Νόμου 4316/2014 ΄΄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΄΄. 
 

Με τις παραπάνω διατάξεις καθιερώνεται και διασφαλίζεται η πλήρης επιστημονική 
αυτοτέλεια του φυσικοθεραπευτικού επαγγέλματος, ως ενός ανεξάρτητου επαγγέλματος 
στον χώρο της υγείας. 
 

Ο φυσικοθεραπευτής, αξιολογώντας τον ασθενή, επιλέγει τις κατάλληλες πράξεις που 
θα προσδώσουν στον ασθενή το καλύτερο αποτέλεσμα για το πρόβλημα που 
αντιμετωπίζει, κατόπιν σχετικής διάγνωσης της νόσου – πάθησης, που ανήκει στην  
αποκλειστική αρμοδιότητα του θεράποντος ιατρού.  

Το προεκτεθέν πλαίσιο είναι απόλυτα δεσμευτικό και υποχρεωτικώς εφαρμοστέο, 
χωρίς να προβλέπονται εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής του. 
 

Σε συνέχεια των ανωτέρω και επειδή το τελευταίο διάστημα λάβαμε γνώση διαφόρων 

προτάσεων από φορείς και σωματεία, ενόψει του διαλόγου που έχει προκύψει κατόπιν της 

προθέσεως του ΕΟΠΥΥ να συμβληθεί με το σύνολο των παρόχων που προσφέρουν 

υπηρεσίες σε ασθενείς δικαιούχους του άρθρου 17 (ειδική αγωγή), τονίζουμε τα ακόλουθα.  

Με έκπληξη διαβάσαμε την πρόταση συλλόγων γονέων που διατηρούν κέντρα 

διημέρευσης-ημερήσιας φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες, περί της σύναψης 

συμβάσεων με τον ΕΟΠΥΥ για την παροχή υπηρεσιών ειδικής αγωγής σε άτομα με 

αναπηρία  ή και άλλα προβλήματα που χρήζουν τέτοιου είδους υπηρεσιών, τις οποίες θα 

παρέχουν μετά το πέρας των προγραμμάτων Διημέρευσης-Ημερήσια φροντίδας. 

Ήδη δια της παρούσης εκφράζουμε την απόλυτη διαφωνία μας με την παραπάνω 

πρόταση για τους εξής λόγους :  



Στο  άρθρο 15 παρ. Δ΄  (διακρίσεις Κέντρων Α-Α), του Π.Δ. 395/1993  (Όροι 

προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση λειτουργία και μεταβίβαση Κέντρων 

Αποθεραπείας και Αποκατάστασης από φυσικά ή Ν.Π.Ι.Δ.) αναφέρεται ότι : 

Κέντρα Διημέρευσης –Ημερήσιας φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες νοούνται εκείνα 

τα οποία παρέχουν υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας και παραμονής με ανώτατο όριο 

ημερήσιας λειτουργίας 16 ώρες  ανάλογα με τις ανάγκες των Α.Μ.Ε.Α. 

Επίσης, από τις προϋποθέσεις και τον εξοπλισμό για την λειτουργία των εν λόγω κέντρων, 

που περιγράφονται με σαφήνεια στο Π.Δ. αλλά και στην υπ’αριθμ. 

Π4α/οικ.4633/29.9.1993(ΦΕΚ 789 Β΄1993) διακρίνεται ο προσανατολισμός των κέντρων 

αυτών, που σε καμιά περίπτωση δεν έχει σχέση με αποκατάσταση και παροχή υπηρεσιών 

υγείας, αλλά κυρίως με την δημιουργική απασχόληση των Α.Μ.Ε.Α. 

Κατά συνέπεια, όπως προκύπτει από το Π.Δ 395/1993, το καθεστώς ίδρυσης και 

λειτουργίας των Κέντρων Διημέρευσης-Ημερήσια φροντίδας για άτομα με ειδικές 

ανάγκες σε καμιά περίπτωση δεν δικαιολογεί την υλοποίηση της παραπάνω πρότασης. 

Εξάλλου, τόσο ο εξοπλισμός όσο και οι κτηριακές εγκαταστάσεις των εν λόγω κέντρων δεν 

παραπέμπουν σε δομές, όπου επιτρέπεται η παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών και 

συγκεκριμένα υπηρεσιών φυσικοθεραπείας σε άτομα που χρήζουν κινητικής 

αποκατάστασης και παροχής συνεδριών φυσικοθεραπείας. 

Είναι γεγονός ότι ενόψει του διαλόγου που έχει προκύψει από την απόφαση του ΕΟΠΥΥ για 

την σύναψη συμβάσεων και λόγω της ανεύθυνης αντιμετώπισης των ζητημάτων που 

προέκυπταν μέχρι σήμερα από την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών υγείας στους 

δικαιούχους του άρθρου 17 του ΕΚΠΥ, επικρατεί πλέον ένα εκρηκτικό τοπίο, στο οποίο η 

κάθε επαγγελματική ομάδα και ο κάθε φορέας προσπαθεί να δημιουργήσει ευνοϊκές 

συνθήκες για ίδιον όφελος, επιχειρώντας πολλές φορές μέχρι και την υφαρπαγή 

κατοχυρωμένων επαγγελματικών δικαιωμάτων άλλων επαγγελματιών του χώρου της 

υγείας. 

Ο ΠΣΦ δηλώνει ευθέως, ότι δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να μετατρέψει το 

φυσικοθεραπευτικό λειτούργημα σε βορά στις απαιτήσεις και στις προθέσεις τρίτων. 

Ο ΠΣΦ απαιτεί την πλήρη εφαρμογή του συνόλου των κανονιστικής φύσεως 

διατάξεων, που διέπουν το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή, ως την μοναδική ρεαλιστική 

και επιστημονικώς αποδεκτή λύση, προς όφελος πρωτίστως της υγείας των ασφαλισμένων - 

ασθενών. 
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