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ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΥΦΑΡΠΑΓΗΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. 

 

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα σε μεγάλη μερίδα του Τύπου με τίτλο «Ο 

ΕΟΠΥΥ θα συνταγογραφεί πλέον και γυμναστική» και υπότιτλο «Άνοιξε ο δρόμος 

της συνταγογράφησης και κάλυψης της θεραπευτικής άσκησης και στην Ελλάδα», 

αλλά και την επικείμενη διοργάνωση ημερίδας στην Καλαμάτα, με θέμα την 

θεραπευτική άσκηση, το Σάββατο 22/12/2018, το Περιφερειακό Τμήμα του 

Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών επιθυμεί να ενημερώσει το κοινό για τα 

εξής: 

 Η θεραπευτική άσκηση αποζημιώνεται από το κοινωνικό σύστημα, πάνω από 

σαράντα χρόνια και αποτελεί κατοχυρωμένη φυσικοθεραπευτική πράξη από 

το 1972. 

 Βάσει του νομικού πλαισίου (Β.Δ. 411/1972, ΠΔ 29/1987, Π.Δ.. 157/1991, ΠΔ 
90/1995, Ν. 3329/2005, Ν. 3599/2007, Ν. 4316/2014), η θεραπευτική 
γυμναστική  (άσκηση) αποτελεί αμιγώς φυσικοθεραπευτική πράξη.  
Η εκτέλεσή της από πρόσωπα που δεν φέρουν την ιδιότητα του 
φυσικοθεραπευτή, ενώ δεν κατέχουν την αντίστοιχη επαγγελματική άδεια, 
απαγορεύεται ρητώς και συνιστά το αδίκημα της αντιποίησης 
επαγγέλματος.  

 Πρόσφατα το Υπουργείο Πολιτισμού, μετά από αντίδραση του Π.Σ.Φ., 
απέσυρε από το Πολυνομοσχέδιο για τον Αθλητισμό το επίμαχο άρθρο 74 
που αφορούσε την παροχή φυσικοθεραπείας σε γυμναστήρια, σπα κλπ, ως 
μη συμβατούς με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. 
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 Το γεγονός ότι το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας υιοθέτησε πρωτόκολλα 

θεραπευτικής άσκησης για διάφορες παθήσεις και ειδικές κατηγορίες 

πληθυσμών είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι ανορθόδοξο όμως ο 

εισηγητής της συγκεκριμένης απόφασης του ΚΕΣΥ, να ‘’μοιράζει’’ 

επαγγελματικά δικαιώματα κατά το δοκούν, τη στιγμή που τα δικαιώματα 

αυτά είναι ήδη πλήρως κατοχυρωμένα βάσει της υπάρχουσας νομοθεσίας 

στους Φυσικοθεραπευτές. 

 Η  εκπαίδευση των φυσικοθεραπευτών τα τελευταία 40 χρόνια βασίζεται  

στην εφαρμογή προγραμμάτων θεραπευτικής άσκησης-γυμναστικής σε 

διάφορες παθήσεις και ειδικές κατηγορίες πληθυσμών και δεν απαιτείται 

ειδική πιστοποίηση για κανένα φυσικοθεραπευτή, γιατί αυτά τα 

προγράμματα διδάσκονται στα βασικά προγράμματα σπουδών των τμημάτων 

φυσικοθεραπείας της χώρας. 

 

Ο Π.Σ.Φ. αντιδρά έντονα σε κάθε προσπάθεια υφαρπαγής επαγγελματικών 

δικαιωμάτων των φυσικοθεραπευτών με πλάγιους τρόπους (μεταπτυχιακά, 

πιστοποιήσεις κλπ), προστατεύοντας έτσι εκτός των άλλων και το ευρύ κοινό από την 

παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από μη μέλη του Πανελληνίου 

Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. 
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