
ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή της Νομοθεσίας για την άδεια άσκησης επαγγέλματος 

φυσικοθεραπευτή» 

 

Αξιότιμοι κύριοι, 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.-ΝΠΔΔ), συσταθείς 

δυνάμει των διατάξεων του Νόμου 3599/2007, αποτελεί τον επίσημο 

επαγγελματικό σύλλογο των Φυσικοθεραπευτών της χώρας, προβλεπομένης της 

υποχρεωτικής εγγραφής αυτών στα μητρώα του, κατά το πρότυπο των δικηγορικών, 

ιατρικών και λοιπών συλλόγων – Ν.Π.Δ.Δ σωματειακής φύσεως. 

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του προαναφερθέντος νόμου, 

αναφέρονται τα κάτωθι: «Τακτικά μέλη του Συλλόγου είναι οι πτυχιούχοι 

φυσικοθεραπευτές: α) της Ανωτέρας Σχολής Φυσικοθεραπευτών του Γενικού 

Νοσοκομείου Αθηνών «Βασιλεύς Παύλος», β) των πρώην Φυσικοθεραπευτικών 

Σχολών ΚΑΤΕΕ και ΚΑΤΕ, γ) των τμημάτων φυσικοθεραπείας των σχολών επιστημών 

υγείας − πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και δ) των ισότιμων 

σχολών της αλλοδαπής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Όλοι οι υπό στοιχεία 

α΄, β΄, γ΄ και δ΄ φυσικοθεραπευτές, υποχρεούνται να εγγραφούν στο Σύλλογο, 

σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.» ενώ στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου 

αναφέρεται ότι: «Όσοι κατά τις διατάξεις του Κοινοτικού Δικαίου εγκαθίστανται 

στην Ελλάδα για να ασκήσουν το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή, υποχρεούνται 

να εγγραφούν στο Σύλλογο και αποκτούν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα 

άλλα τακτικά μέλη του Συλλόγου.» 
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Επίσης, στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του Ν. 3599/2007 αναφέρεται: 

«Στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας άσκησης 

φυσικοθεραπευτικού επαγγέλματος από τις κατά τόπους Νομαρχίες, οι 

φυσικοθεραπευτές υποχρεούνται να συμπεριλάβουν και τη βεβαίωση εγγραφής 

τους στο οικείο Περιφερειακό Τμήμα του Συλλόγου. Αντίγραφο της άδειας 

ασκήσεως επαγγέλματος φυσικοθεραπευτή κατατίθεται, αμέσως μετά την 

παραλαβή της, από κάθε φυσικοθεραπευτή στο Περιφερειακό Τμήμα του Συλλόγου, 

στο οποίο ανήκει.», και στην παράγραφο 4:  «Σε περίπτωση προσωρινής ή οριστικής 

διαγραφής φυσικοθεραπευτή από το Σύλλογο, αναστέλλεται αυτοδικαίως η ισχύς 

της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ή αυτή αντιστοίχως ανακαλείται.».  

Κατά συνέπεια, η εγγραφή στον Π.Σ.Φ. και η προσκόμιση βεβαίωση 

εγγραφής ή βεβαίωσης ανανέωσης, αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση του 

επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή, όπως ρητά αναφέρεται και στην παράγραφο 

2.β) του άρθρου 17 του Ν.3599/2007 «…Φυσικοθεραπευτής μη εγγραφόμενος στο 

Σύλλογο εντός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος στερείται του 

δικαιώματος ασκήσεως του επαγγέλματος.» 

Σύμφωνα με τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη αντίστοιχη εγκύκλιο του 

Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με ΑΠ: ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/265/39238 στις 

4.3.2019, που αφορά το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ-ΝΠΔΔ), 

παρακαλούμε όπως εκδώσετε αντίστοιχη εγκύκλιο για την υποχρέωση προσκόμισης 

βεβαίωσης εγγραφής ή βεβαίωσης ανανέωσης στον Π.Σ.Φ.-ΝΠΔΔ για τους 

δημοσίους υπαλλήλους, όπως σαφώς προκύπτει από το Ν. 3599/2007 [όσοι 

φυσικοθεραπευτές υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και καταλαμβάνουν 

θέση κλάδου/ειδικότητας ΤΕ Φυσικοθεραπείας (μόνιμες θέσεις, ΙΔΟΧ, ΙΔΑΧ, 

Κοινωφελής εργασία μέσω ΟΑΕΔ, Ειδικό Επιστημονικό προσωπικό του Υπουργείου 

Παιδείας κ.α.)] 

  

Με εκτίμηση,  

 

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

       ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ          ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


