
     

 

  

 

Σκέψεις για το άρθρο 74 του σχεδίου νόμου με τίτλο: 

 «Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού – Προπονητές και εκπαιδευτές – Ιδιωτικά γυμναστήρια 

και ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων και άλλες διατάξεις». 

 

Στο ίδιο έργο θεατές δέκα χρόνια μετά όπου οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι 
προσπαθούν να εμπορευματοποιήσουν την δημόσια υγεία. Στο σχέδιο νόμου για την ίδρυση 
ιδιωτικών γυμναστηρίων επιχειρείται να μετατρέψει τους χώρους άθλησης και γύμνασης σε 
μεγάλες υπεραγορές όπου θα πωλούνται όλα τα προϊόντα με την ανάλογη προώθηση και 
κατεύθυνση.    

Στο σχέδιο νόμου στο άρθρο 74 προβλέπεται ότι τα γυμναστήρια «επιτρέπεται να 
λειτουργούν στον ίδιο χώρο με τουριστικά καταλύματα, κέντρα ιαματικού τουρισμού, 
θερμαλισμού, θαλασσο-θεραπείας και αναζωογόνησης, κέντρα αισθητικής, κομμωτήρια, 
καταστήματα περιποίησης άκρων και ψιμυθίωσης (μακιγιάζ), παροχής υπηρεσιών θερμόλουτρου, 
ατμόλουτρου, υδροθεραπείας, υδρομασάζ, τεχνητού μαυρίσματος, καταστήματα λιανικής 
πώλησης πάσης φύσεως αθλητικών ειδών, καταστήματα μαζικής εστίασης», υπεραγορές με 
μοναδικό γνώμονα το υπερκέρδος και όχι την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Στο ίδιο άρθρο της 
προβλέπεται η δυνατότητα πώλησης φαρμακευτικών σκευασμάτων, στέγαση διατροφολόγων και  
παροχής Φυσικοθεραπευτικών πράξεων.  

Όσο αφορά τον κατακερματισμό της Φυσικοθεραπευτικής ύλης και την προσπάθεια 
σαλαμοποίησής της είναι διαχρονικό το φαινόμενο, εντελώς παράλογο και παράνομο εφόσον 
αντιβαίνει την ισχύουσα νομοθεσία.    

Η Φυσικοθεραπεία είναι νομικά κατοχυρωμένο επάγγελμα υγείας στην Ελλάδα. 

Δεν προβλέπεται από κανένα διάταγμα η επιμέρους εκτέλεση των Φυσικοθεραπευτικών 
πράξεων και πολύ περισσότερο σε δομές που δεν ανήκουν στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας 
(ΠΦΥ).  

Το επάγγελμα της έχει ανοίξει (μην πούμε ξεχείλωσε) προ πολλού και μπορεί να ανοίγει 
εργαστήριο Φυσικοθεραπείας ο κάθε επιχειρηματίας, οπότε δεν καταλαβαίνουμε τι παραπάνω 
θα προσθέσει στην αγορά η δυνατότητα να εκτελούνται φυσικοθεραπευτικές πράξεις σε αυτές 
του νέου τύπου υπεραγορές εκτός από την κατευθυνόμενη εκμετάλλευση  των πολιτών.  

Η αντίρρηση της στην συγκεκριμένη διάταξη δεν είναι συντεχνιακή αλλά σαν γνώμονα 
έχει την προάσπιση της δημόσιας υγείας.  

Η Φυσικοθεραπεία δεν μπορεί να παρέχεται μαζί ούτε με άλλα υγειονομικά επαγγέλματα 
βάση του άρθρου 46 του Νόμου 4272/2014 πόσο μάλλον σε χώρους που ουδεμία σχέση έχουν με 
την ΠΦΥ.  

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (Γυμναστές, Φυσικοθεραπευτές, Φαρμακοποιοί, 
Διαιτολόγοι, και οι υπόλοιποι) πρέπει να ενώσουμε της δυνάμεις της για να μην αφήσουμε να 
περάσουν οι συγκεκριμένες διατάξεις, δεν πρέπει να το δούμε μόνο συντεχνιακά γιατί στο 
μέλλον θα πληγούμε όλοι από αυτό και όσοι πιστεύουν ότι σήμερα μπορεί να κερδίζουν κάτι, οι 
μόνοι κερδισμένοι θα είναι οι μεγαλοεπιχειρηματίες του είδους.  



Καλούμε τον ΠΣΦ να μπει μπροστάρης σ αυτόν τον αγώνα και να δημιουργήσει ένα κοινό 
μέτωπο με όλους της εμπλεκόμενους.            

Καλούμε την πολιτεία να δει το ζήτημα υπό το πρίσμα της προαγωγής της δημόσιας 
υγείας και όχι της προαγωγής των συμφερόντων των μεγαλοεπιχειρηματιών.     
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