
 
ΘΕΜΑ: «Παραπλάνηση του κοινού, απο διαφημίσεις για την παροχή σπουδών 
φυσικοθεραπείας από ιδιωτικά Ι.Ε.Κ» 
 
 

 

Με αφορμή πρόσφατο διαφημιστικό σποτ του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΑΚΜΗ, όπου 

γίνεται ρητή αναφορά σε σπουδές Φυσικοθεραπείας, ο Πανελλήνιος Σύλλογος 

Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ-ΝΠΔΔ) αισθάνεται την ανάγκη να διευκρινίσει τα κάτωθι. 

Το συγκεκριμένο διαφημιστικό σποτ ανευρίσκεται στην 

ιστοσελίδα   https://www.youtube.com/watch?v=OsE42694IH8&feature=share&fbclid=IwA

R33W_RMAacwQo6eLYMPluhIbtm_eZSvuTvpY-prA-wzCNd5-6DHxHw9hoY. 

Ενόψει τούτου και κατά το μέρος που ο εν λόγω Εκπαιδευτικός Όμιλος διαφημίζει 

την παροχή σπουδών Φυσικοθεραπείας μέσω του ιδιωτικού ΙΕΚ που διατηρεί, πρέπει να 

τονιστεί ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία η φοίτηση σε ΙΕΚ ουδόλως οδηγεί σε τίτλο 

σπουδών, ο οποίος να συνεπάγεται την απονομή του επαγγελματικού τίτλου του 

Φυσικοθεραπευτή. Θα πρέπει ακόμη να καταστεί σαφές, ότι η μοναδική ειδικότητα των ΙΕΚ 

που σχετίζεται με την Φυσικοθεραπεία είναι αυτή του Βοηθού Φυσικοθεραπευτή.  
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Η παρατήρηση αυτή κρίνεται σκόπιμη, προκειμένου να μην δημιουργείται η 

οποιαδήποτε σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό, ότι δήθεν η παρακολούθηση ενός 

προγράμματος σπουδών ΙΕΚ δύναται να οδηγήσει στην απόκτηση του επαγγελματικού 

τίτλου του Φυσικοθεραπευτή και στο δικαίωμα νομίμου ασκήσεως του 

φυσικοθεραπευτικού επαγγέλματος.  

Υπενθυμίζεται, δε, ότι δυνάμει των διατάξεων του ΠΔ 90/1995 και του άρθρου 33 

παρ. 2 του Νόμου 3329/2005 οι φυσικοθεραπευτικές πράξεις εκτελούνται αποκλειστικά και 

μόνον από τους φέροντες τίτλο σπουδών Φυσικοθεραπείας από τα ανώτατα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα της χώρας και τον αντίστοιχο επαγγελματικό τίτλο, κατόπιν της υποχρεωτικής 

εγγραφής τους στα μητρώα του ΠΣΦ (βλέπε Νόμο 3599/2007) και της έκδοσης της σχετικής 

άδειας – νυν βεβαίωσης άσκησης του φυσικοθεραπευτικού επαγγέλματος. Οποιαδήποτε 

άλλης μορφής άσκηση του εν λόγω επαγγέλματος συνιστά αντιποίηση αυτού και διώκεται 

ποινικώς.  

Οι διευκρινίσεις αυτές κρίνονται αναγκαίες για την άρτια ενημέρωση παντός 

ενδιαφερομένου και για την ορθή εφαρμογή των προαναφερόμενων και την αποφυγή 

ανεπιθύμητου επηρεασμού ή δημιουργία σύγχυσης στο ευρύ καταναλωτικό κοινό, μέσω 

της διάδοσης παραπλανητικών διαφημιστικών μηνυμάτων.   

Καλούμε τους αρμόδιους φορείς να πράξουν τα προβλεπόμενα για την προστασία 

του κοινού και ιδιαίτερα των μαθητών που θα αναζητήσουν διέξοδο για τις μεταλυκειακές 

τους σπουδές. 

 

Με εκτίμηση   

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ                    ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 


