
 
ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τον χαρακτηρισμό του εργαστηρίου φυσικοθεραπείας ως 

επαγγελματικό χώρο επικίνδυνο για την δημόσια υγεία και αίτημα τροποποίησης του 

Π.Δ 59/2018» 

 

 
 Αξιότιμε Υπουργέ,  

 

Στο Π.Δ. 59/2018 (ΦΕΚ Α΄114/29-6-2018)  «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων 

γης» στο άρθρο 1 καθορίζονται οι κατηγορίες χρήσεων. Ορίζεται χαρακτηριστικά ότι 

«οι χρήσεις γης που ρυθμίζονται από τον ρυθμιστικό σχεδιασμό, καθορίζονται 

σύμφωνα με τη γενική και ειδική χωρική τους λειτουργία ως ακολούθως».  
 

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ  

II. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ  
 

Στις ειδικές κατηγορίες όπου εντάσσεται η κατοικία αναφέρει:  

«Κατ΄ εξαίρεση, χώροι της κατοικίας επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για άσκηση 

επαγγέλματος συμβατού προς την κύρια χρήση του κτιρίου όπως, ιατρού (που δεν 

διαθέτει νοσηλευτική κλίνη ή μονάδα εφαρμογής ισοτόπων ή ακτινολογικό εργαστήριο 

ή εγκαταστάσεις φυσικοθεραπείας), δικηγόρου, μηχανικού, λογιστή, οικονομολόγου, 

συγγραφέα, αναλυτή – προγραμματιστή Η/Υ, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού 

και δημοσιογράφου. Η εξαίρεση αυτή ισχύει εφόσον η άσκηση επαγγέλματος είναι 

επιτρεπτή από τον κανονισμό του κτιρίου, δεν απαγορεύεται από ισχύουσες διατάξεις 
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περί υγιεινής και ασφάλειας. και βρίσκεται εντός της μόνιμης κατοικίας αυτού που 

ασκεί το ελεύθερο επάγγελμα.»  
 

Θεωρούμε ότι κακώς αναφέρονται οι εγκαταστάσεις φυσικοθεραπείας στην ίδια 

κατηγορία και εντάσσονται με δραστηριότητες επικίνδυνες για την δημόσια υγεία, 

όπως μονάδα εφαρμογής ισοτόπων και ακτινολογικού εργαστηρίου.  

Η παραπάνω πρόβλεψη έχει δημιουργήσει προβλήματα σε πολλά μέλη του 

Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, που αδυνατούν να προχωρήσουν σε 

έκδοση βεβαίωσης λειτουργίας εργαστήριου φυσικοθεραπείας σε χώρους αμιγούς 

κατοικίας.  
 

Θα θέλαμε να σας αναφέρουμε ότι οι προϋποθέσεις λειτουργίας του εργαστηρίου 

φυσικοθεραπείας ορίζονται από το Π.Δ 29/1987 ,επίσης  

 Οι υπηρεσίες που παρέχονται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων ενός 

εργαστηρίου φυσικοθεραπείας είναι χαμηλής όχλησης όπως ενός ιατρείου.  

 Ο εξοπλισμός που προβλέπεται βάσει του Π.Δ. 29/1987, δεν μπορεί σε καμία 

περίπτωση να συγκριθεί με αυτόν της μονάδας εφαρμογής ισοτόπων και 

ακτινολογικού εργαστηρίου.  

 Το εργαστήριο φυσικοθεραπείας δεν διαθέτει νοσηλευτικές κλίνες.  
 

Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι το εργαστήριο φυσικοθεραπείας, 

που αποτελεί την επαγγελματική έδρα του φυσικοθεραπευτή, θα πρέπει να 

επιτρέπεται να λειτουργεί σε χώρους κατοικίας όπως του ιατρού, του λογιστή, του 

μηχανικού κλπ.  

Αιτούμαστε την τροποποίηση του Π.Δ. 59/2018 και ζητάμε τον ορισμό συνάντησης 

με το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Σ.Φ.  

 

 

 

Με εκτίμηση, 

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

       ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ          ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


