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Αντιποίηση επαγγέλµατος φυσικοθεραπευτή: Διευκρινιστική εγκύκλιος από
το υπουργείο Υγείας
Διευκρινιστική εγκύκλιο στην κατεύθυνση του περιορισµού των περιπτώσεων αντιποίησης
που υφίσταται το επάγγελµα των φυσικοθεραπευτών, στοχεύοντας παράλληλα στην
προστασία της Δηµόσιας Υγείας, εξέδωσε η Διεύθυνση Επαγγελµάτων του υπουργείου
Υγείας.
Η εγκύκλιος κοινοποιήθηκε σε όλες τις Νοµαρχίες της χώρας µετά από πολλαπλές οχλήσεις του
Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) και αναφέρει τα εξής:
«Λόγω πολλών ερωτηµάτων που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία µας, σχετικά µε τη µεµονωµένη και
αποσπασµατική παροχή υπηρεσιών υγείας, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων πράξεων επαγγελµατιών
υγείας των αντίστοιχων νοµοθετικά ρυθµιζόµενων επαγγελµάτων υγείας, σας ενηµερώνουµε κατά το
µέρος των αρµοδιοτήτων µας τα ακόλουθα:
Σε περίπτωση που διαπιστώνεται η παροχή υπηρεσιών υγείας από εργαζόµενους που δε διαθέτουν
βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος σε χώρους που δεν πληρούν τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις
προδιαγραφές λειτουργίας, δεν αποτελούν θεσµοθετηµένο ιδιωτικό φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας και
κατά συνέπεια δεν διαθέτουν σχετική βεβαίωση λειτουργίας, θα πρέπει να λαµβάνονται τα προσήκοντα
διοικητικά µέτρα για τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας του πληθυσµού και της ατοµικής υγείας των
πολιτών µε διενέργεια ελέγχων από τα αρµόδια όργανα των υπηρεσιών σας».
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Αντιποίηση επαγγέλµατος φυσικοθεραπευτή: Διευκρινιστική εγκύκλιος από
το υπουργείο Υγείας
Διευκρινιστική εγκύκλιο στην κατεύθυνση του περιορισµού των περιπτώσεων αντιποίησης
που υφίσταται το επάγγελµα των φυσικοθεραπευτών, στοχεύοντας παράλληλα στην
προστασία της Δηµόσιας Υγείας, εξέδωσε η Διεύθυνση Επαγγελµάτων του υπουργείου
Υγείας.
Η εγκύκλιος κοινοποιήθηκε σε όλες τις Νοµαρχίες της χώρας µετά από πολλαπλές οχλήσεις του
Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) και αναφέρει τα εξής:
«Λόγω πολλών ερωτηµάτων που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία µας, σχετικά µε τη µεµονωµένη και
αποσπασµατική παροχή υπηρεσιών υγείας, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων πράξεων επαγγελµατιών
υγείας των αντίστοιχων νοµοθετικά ρυθµιζόµενων επαγγελµάτων υγείας, σας ενηµερώνουµε κατά το
µέρος των αρµοδιοτήτων µας τα ακόλουθα:
Σε περίπτωση που διαπιστώνεται η παροχή υπηρεσιών υγείας από εργαζόµενους που δε διαθέτουν
βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος σε χώρους που δεν πληρούν τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις
προδιαγραφές λειτουργίας, δεν αποτελούν θεσµοθετηµένο ιδιωτικό φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας και
κατά συνέπεια δεν διαθέτουν σχετική βεβαίωση λειτουργίας, θα πρέπει να λαµβάνονται τα προσήκοντα
διοικητικά µέτρα για τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας του πληθυσµού και της ατοµικής υγείας των
πολιτών µε διενέργεια ελέγχων από τα αρµόδια όργανα των υπηρεσιών σας».
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Διευκρινιστική εγκύκλιος περιπτώσεις αντιποίησης του επαγγέλµατος των
φυσικοθεραπευτών
Βροχή οι καταγγελίες από Αρκαδία, Λακωνία, Πιερία, Χανιά, ενώ τα πρωτεία
της παρανοµίας τα κρατά σταθερά η Αθήνα.
Μετά τις πολλαπλές οχλήσεις του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ), η Διεύθυνση
επαγγελµάτων υγείας του Υπουργείου Υγείας έδωσε προς όλες τις Νοµαρχίες της χώρας διευκρινιστική
εγκύκλιο για την άσκηση των διοικητικών µέσων που πρέπει να γίνουν προκειµένου να περιοριστούν οι
περιπτώσεις αντιποίησης που υφίσταται το επάγγελµα των φυσικοθεραπευτών, στοχεύοντας παράλληλα
στην προστασία της Δηµόσιας Υγείας.
Η εγκύκλιος αυτή αναφέρει τα εξής:
"Λόγω πολλών ερωτηµάτων που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία µας, σχετικά µε τη µεµονωµένη και
αποσπασµατική παροχή υπηρεσιών υγείας, καθώς και οποιονδήποτε άλλων πράξεων επαγγελµατιών υγείας
των αντίστοιχων νοµοθετικά ρυθµιζόµενων επαγγελµάτων υγείας, σας ενηµερώνουµε κατά το µέρος των
αρµοδιοτήτων µας τα ακόλουθα: Σε περίπτωση που διαπιστώνεται η παροχή υπηρεσιών υγείας από
εργαζόµενους που δε διαθέτουν βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος σε χώρους που δεν πληρούν τους
όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές λειτουργίας, δεν αποτελούν θεσµοθετηµένο ιδιωτικό φορέα
παροχής υπηρεσιών υγείας και κατά συνέπεια δεν διαθέτουν σχετική βεβαίωση λειτουργίας, θα πρέπει να
λαµβάνονται τα προσήκοντα διοικητικά µέτρα για τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας του πληθυσµού και
της ατοµικής υγείας των πολιτών µε διενέργεια ελέγχων από τα αρµόδια όργανα των υπηρεσιών σας."
Σε συνοµιλία που είχαµε µε τον πρόεδρο του ΠΣΦ, κ. Πέτρο Λυµπερίδη, µας τόνισε ότι χρόνο µε το χρόνο
το πρόβληµα της αντιποίησης ενισχύεται και ήδη από φέτος ο αριθµός των καταγγελιών που έχουν γίνει
έπιασε τριψήφιο νούµερο. Καταγγελίες από την Αρκαδία, την Λακωνία, τα Χανιά, την Πιερία αν και τα
πρωτεία της παρανοµίας είναι στην Αθήνα.
Για το πρόβληµα της αντιποίησης, σύµφωνα µε τον ίδιο, έχει ξεκινήσει συνεργασία µε τους Ιατρικούς
Συλλόγους της χώρας, µε το Σώµα Επιθεώρησης Υγείας, ενώ κάποιες καταγγελίες έχουν προωθηθεί και
στη δικαιοσύνη.
Πρέπει, υπογραµµίζει, να βρεθεί λύση στο πρόβληµα, καθώς δεν είναι µόνο το ότι ο κλάδος των
φυσικοθεραπευτών πλήττεται από την ανεργία σε ποσοστό 30% αλλά και ότι τα διαφυγόντα κέρδη για το
κράτος ανέρχονται σε εκατ. ευρώ.
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ΠΣΦ: Σύµβαση συνεργασίας µε την ιστοσελίδα της Physiopedia
Ο πρόεδρος του ΚΔΣ του ΠΣΦ, κ. Λυµπερίδης Πέτρος, κατά την διάρκεια του
27ου Επιστηµονικού Συνεδρίου υπέγραψε τη σύµβαση µε την διευθύντρια της
Physiopedia κ. Rachel Lowe.
Σε σύµβαση συνεργασίας µε την ιστοσελίδα της Physiopedia για το Physio plus, που είναι µία φιλανθρωπική
οργάνωση µε έδρα το Ηνωµένο Βασίλειο προχώρησε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, µε
στόχο την επιστηµονική ενηµέρωση των µελών του. Αυτή τη στιγµή είναι η µεγαλύτερη ιστοσελίδα
Φυσικοθεραπείας στον κόσµο, µε περισσότερες από 1 εκατοµµύριο επισκέψεις το µήνα.
Μέσα από το µοναδικό συνδυασµό των κλινικών, εκπαιδευτικών και τεχνικών δεξιοτήτων που διαθέτουν οι
άνθρωποι της Physiopedia, ξεπήδησε το 2014 το Physiopedia Plus. Το Physiopedia Plus είναι µια πλατφόρµα
αναβαθµισµένου επιπέδου η οποία παρέχει σε απευθείας σύνδεση συνεχιζόµενη εκπαίδευση και ευκαιρίες
επαγγελµατικής ανάπτυξης. Η πλατφόρµα περιέχει µια ποικιλία από online σεµινάρια και άλλες µαθησιακές
δραστηριότητες και πόρους, όλα τυλιγµένα σε ένα καινοτόµο εξατοµικευµένο µαθησιακό περιβάλλον. Το
ετήσιο εισόδηµα από τις συνδροµές από την υπηρεσία αυτή συµβάλλει στη χρηµατοδότηση της
Physiopedia.
Ο πρόεδρος του ΚΔΣ του ΠΣΦ, κ. Λυµπερίδης Πέτρος, κατά την διάρκεια του 27ου Επιστηµονικού
Συνεδρίου υπέγραψε τη σύµβαση µε την διευθύντρια της Physiopedia κ. Rachel Lowe, στην οποία
προβλέπεται η προνοµιακή τιµή των 10 λιρών (11.35 Ευρώ) το χρόνο, για την πλήρη πρόσβαση στο
Physiopedia Plus για ένα έτος, έναντι των 99λιρών (112.40 Ευρώ) το χρόνο, που είναι το κόστος κανονικά
για το κάθε µέλος.
Η υπογραφή αυτής της προνοµιακής σύµβασης είναι το επιστέγασµα των προσπαθειών 2 ετών που
ξεκίνησαν κατά τη συµµετοχή της αντιπροσωπείας του Π.Σ.Φ στη γενική συνέλευση των Ευρωπαϊκών
συλλόγων τον Μάϊο του 2016 και την τελική διαπραγµάτευση µε την οργάνωση στο Παγκόσµιο συνέδριο
του Cape Town φέτος, από τον αντιπρόσωπο του Π.Σ.Φ.

