
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ 

 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ  

 

Του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύλλογος 

Φυσικοθεραπευτών» (ΠΣΦ-ΝΠΔΔ), που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος 

Αλεξάνδρας 34 και εκπροσωπείται νομίμως 

 

ΚΑΤΑ 

 

Του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύλλογος 

Επαγγελματιών Αθλητισμού και Άσκησης», που εδρεύει στην Αθήνα και 

εκπροσωπείται νομίμως 

            

 

 Προσφάτως λάβαμε γνώση της από 16-04-2020 εξωδίκου δηλώσεως – 

οχλήσεως – διαμαρτυρίας του νεοπαγούς συλλόγου σας και ευθύς εξαρχής 

δηλώνουμε εντυπωσιασμένοι έως αγανακτισμένοι για τον τρόπο της από μέρους σας 

παρουσίασης και ερμηνείας των κρίσιμων πραγματικών περιστατικών. 

 Ενόψει των ανωτέρω αισθανόμεθα την ανάγκη να σας εκθέσουμε το 

ακόλουθο νομικό και πραγματικό καθεστώς, όπως αυτό διαμορφώνεται από εντελώς 

αντικειμενικά και μη δεκτικά αμφισβήτησης δεδομένα.  

 

 1. Όπως ενδεχομένως ήδη να γνωρίζετε ο ΠΣΦ έχει συσταθεί δυνάμει των 

διατάξεων του Νόμου 3599/2007 υπό τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου 

σωματειακής μορφής, προβλεπομένης της υποχρεωτικής εγγραφής στα μητρώα του 

όλων όσων ασκούν στην χώρα μας το φυσικοθεραπευτικό επάγγελμα. Τα νομικά 

πρόσωπα αυτής της μορφής πανευρωπαϊκώς αλλά και διεθνώς αναγνωρίζονται ως 

ρυθμιστές της οικείας επαγγελματικής δραστηριότητας και ως φορείς δημόσιας 

εξουσίας, που μεταφράζεται με την δυνατότητα και την αρμοδιότητα έκδοσης 

ατομικών ή ακόμη και κανονιστικής φύσεως εκτελεστών διοικητικών πράξεων και 

της άσκησης πειθαρχικού ελέγχου επί των μελών τους. 

 Επιπλέον τα εν λόγω νπδδ, όπως και ο ΠΣΦ, αναπτύσσουν και έντονη 

συμβουλευτική και γνωμοδοτική δράση, παρέχοντας σημαντική επιστημονική 



υποστήριξη προς άλλα θεσμοθετημένα όργανα της πολιτείας, ιδίως, δε, τους 

εποπτεύοντες υπουργούς. Κατά το μέρος τούτο και ο ΠΣΦ, ως φορέας δημόσιας 

εξουσίας και συμβουλευτικό όργανο, με αρμοδιότητα διατύπωσης εισηγήσεων και 

προτάσεων προς τον εποπτεύοντα Υπουργό Υγείας, αναπτύσσει κάθε αναγκαία 

δράση, που αποσκοπεί στην ορθή και σύννομη άσκηση του φυσικοθεραπευτικού 

επαγγέλματος, στον περιορισμό της αντιποίησής του και στην εν γένει προάσπιση και 

προαγωγή του υπέρτατου αγαθού της δημόσιας υγείας.  

 Οι ανωτέρω εισαγωγικού χαρακτήρα παρατηρήσεις κρίνονται σκόπιμες, 

προκειμένου να αποσαφηνιστεί η ακριβής νομική φύση του Συλλόγου μας, η 

δικαιολογητική βάση της συστάσεώς του και οι εξυπηρετούμενοι σκοποί του, ώστε 

να ερμηνεύονται ορθά και όχι στρεβλά οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες που 

αναλαμβάνουμε.  

 

 2. Κινούμενοι, λοιπόν, αυστηρά, εντός του ως άνω πλαισίου και χωρίς να 

υπερβαίνουμε τους σκοπούς και την εξουσία που μας αποδίδει ο νομοθέτης, 

προχωρήσαμε στην αυτούσια κοινοποίηση – αναδημοσίευση κειμένου του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.), με το οποίο συστήνει σε πολίτες που 

παραμένουν αναγκαστικά στο σπίτι λόγω κορωνοϊού, να ακολουθούν τις οδηγίες του 

και προτείνει τρόπους για την αύξηση της δραστηριότητας,  για την διατήρηση καλής 

φυσικής κατάστασης, ενώ παράλληλα προτείνει μια ισορροπημένη διατροφή, τη 

λήψη πολλών υγρών χωρίς ζάχαρη και ένα πρόγραμμα ασκήσεων, που μπορούν να 

εκτελέσουν οι πολίτες, εφόσον το επιτρέπει η σωματική τους κατάσταση. 

Υπογραμμίζεται, ότι και το ίδιο το Υπουργείο Υγείας έχει μεταφέρει τις 

οδηγίες του Π.Ο.Υ και έχει εκδώσει σχετικές συμβουλές με τίτλο  ΄΄Μένουμε 

σπίτι…αλλά Μένουμε σωματικά δραστήριοι και τρεφόμαστε υγιεινά΄΄  

βασιζόμενο στο πρόγραμμα ασκήσεων του Π.Ο.Υ., επισημαίνοντας τα εξής: 

«…λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και με γνώμονα την αξία της ισορροπημένης 

διατροφής και της σωματικής δραστηριότητας στην προαγωγή και διατήρηση της 

σωματικής και ψυχικής υγείας, προχώρησε στη διαμόρφωση ενός οδηγού συστάσεων 

διατροφής και σωματικής δραστηριότητας για τη περίοδο περιορισμού της κυκλοφορίας 

των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού».  

Ομοίως στο υπ’αριθμ.πρωτ. Δ1β/Γ.Π.οικ. 22793 έγγραφο της Γενικής 

Γραμματείας Δημόσιας Υγείας-Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής-

Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος με θέμα «Έγκριση 

https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7031-systaseis-anaforika-me-th-diatrofh-kai-th-swmatikh-drasthriothta-kata-th-diarkeia-toy-periorismoy-ths-kykloforias?fbclid=IwAR0gdorUWsTTv-Zv9wtyWJdKELMjwvMRiP4PrhdVhIdmTbw-rK0UiBv3up4
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7031-systaseis-anaforika-me-th-diatrofh-kai-th-swmatikh-drasthriothta-kata-th-diarkeia-toy-periorismoy-ths-kykloforias?fbclid=IwAR0gdorUWsTTv-Zv9wtyWJdKELMjwvMRiP4PrhdVhIdmTbw-rK0UiBv3up4


διατροφικών συστάσεων για γενικό πληθυσμό και ειδικές πληθυσμιακές ομάδες» 

αναφέρονται χαρακτηριστικώς τα εξής : «Οι συστάσεις προέρχονται από τους 

Εθνικούς Διατροφικούς Οδηγούς για Ενήλικες και για Βρέφη, Παιδιά και Εφήβους που 

έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο μας, σύμφωνα με τη σχετική (1) εγκύκλιο μας και 

διαμορφώθηκαν σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Διατροφικής Πολιτικής. 

Παράλληλα, ο οδηγός περιλαμβάνει συστάσεις για τη φυσική δραστηριότητα σύμφωνα 

με τις αντίστοιχες οδηγίες που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Γραφείο του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας με τίτλο "Stay physically active during self-quarantine". 

Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να ενημερώσουν 

σχετικά τις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς όπως και κάθε άλλο 

συνεργαζόμενο φορέα για την χρήση και ευρεία διάχυση των αναφερόμενων 

συστάσεων ενδεικτικά με την ανάρτηση του ενημερωτικού υλικού σε ιστοσελίδες, 

ώστε οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να έχουν την δυνατότητα αναζήτησης συμβουλών 

σχετικά με την ισορροπημένη διατροφή και τη σωματική δραστηριότητα κατά την 

περίοδο του περιορισμού κυκλοφορίας». 

Ενόψει των ανωτέρω η πρωτοβουλία του ΠΣΦ για την κοινοποίηση του 

επίμαχου κειμένου του Π.Ο.Υ. αποτελεί δικαιολογημένη έως και επιβεβλημένη 

πρωτοβουλία και ενέργεια στο πλαίσιο της συνδρομής όλων, φυσικών και νομικών 

προσώπων, στην προσπάθεια αποτελεσματικής προαγωγής της δημόσιας υγείας, 

ιδίως κατά την περίοδο ισχύος των περιορισμών στην κυκλοφορία.   

 

3. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να υπογραμμίσουμε το αυτονόητο, ότι δηλαδή 

οι φυσικοθεραπευτές, ως επαγγελματίες του χώρου της υγείας, παρέχουν τις 

υπηρεσίες τους σε ευπαθείς ομάδες, σε πρόσωπα με χρόνια προβλήματα υγείας, σε 

ηλικιωμένους, σε παιδιά, σε ομάδες πληθυσμών μετά από τραυματισμούς (π.χ. 

κακώσεις αρθρώσεων, μετατραυματικές περιπτώσεις κλπ) και σε πρόσωπα με χρόνια 

μυοσκελετικά προβλήματα. 

Αναμφισβήτητα όλες οι παραπάνω κατηγορίες μη υγιούς πληθυσμού 

αναγκάζονται να παραμένουν στο σπίτι τους. Είναι, δε, σαφές, ότι κατά την χρονική 

περίοδο παραμονής στο σπίτι οι ως άνω πληθυσμιακές ομάδες, ως αποδέκτες των 

φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών, θα πρέπει προφανώς να απευθύνονται στους 

φυσικοθεραπευτές, ως τους αρμόδιους επαγγελματίες υγείας για την αποκατάστασή 

τους. 



Κατά το μέρος, λοιπόν, που ο ΠΣΦ απευθύνεται στους διαχρονικούς 

αποδέκτες των υπηρεσιών φυσικοθεραπείας, ήτοι σε ασθενείς ή άλλως μη υγιείς 

πληθυσμιακές ομάδες, ορθώς τους παρακινεί να επικοινωνούν με τον 

φυσικοθεραπευτή τους.  

 

4. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι οι φυσικοθεραπευτές έχουν την αυτονόητη 

υποχρέωση να παρέχουν συμβουλές σε οποιοδήποτε πολίτη το ζητήσει, 

ακολουθώντας τις οδηγίες του Π.Ο.Υ., εν σχέσει με την δραστηριότητά του,  καθώς 

και τη λήψη μέτρων πρόληψης για την εκδήλωση παθήσεων, που αποτελεί 

επαγγελματικό δικαίωμα των φυσικοθεραπευτών κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 

90/1995. 

Υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του ΠΔ 

90/1995, οι φυσικοθεραπευτές «…απασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία 

με τους ιατρούς, μετά από σχετική ιατρική διάγνωση, με τη πρόληψη, βελτίωση και 

αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων καθώς και 

τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό μυϊκό, νευρικό, 

αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα». 

Επιπλέον υπογραμμίζεται, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του 

Νόμου 4486/2017, «Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Πανελλήνιος Σύλλογος 

Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.), το οποίο έχει συσταθεί και λειτουργεί, σύμφωνα με το ν. 

3599/2007 (Α' 176) ως αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση των Φυσικοθεραπευτών, 

δύναται να αναλαμβάνει το σχεδιασμό, το συντονισμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων 

και προγραμμάτων σε πανελλαδικό επίπεδο, την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους η οποία 

ορίζεται ως Ημέρα Μυοσκελετικής Υγείας. Ο Π.Σ.Φ. έχει την ευθύνη για τον 

προσδιορισμό του ειδικότερου περιεχομένου και της μορφής των εν λόγω δράσεων, οι 

οποίες σαν αποκλειστικό στόχο έχουν την προαγωγή και αγωγή υγείας (…).». 

Από τις προαναφερθείσες διατάξεις προκύπτει πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι ο 

Έλληνας νομοθέτης αναγνωρίζει και αποδίδει ένα καθοριστικό ρόλο στον ΠΣΦ και 

τους φυσικοθεραπευτές στον τομέα της μυοσκελετικής υγείας, στο πλαίσιο πάντα 

προαγωγής της υγείας. Είναι, δε, προφανές, ότι οι δράσεις του ΠΣΦ, ως συντονιστή 

των παρεμβάσεων για την Ημέρα Μυοσκελετικής Υγείας, απευθύνονται στο σύνολο 

του πληθυσμού, υγιούς και ασθενούς, στο πλαίσιο τόσο της πρόληψης, όσο και της 

αποκατάστασης.  



Με βάση τα παραπάνω καθίσταται σαφές, ότι ο ΠΣΦ και οι 

φυσικοθεραπευτές έχουν αναδειχθεί από το νομοθέτη και την κανονιστικώς δρώσα 

διοίκηση σε ρυθμιστικούς παράγοντες ζητημάτων αγωγής υγείας, πρόληψης και 

αποκατάστασης, ήτοι ζητημάτων που αναγκαστικώς αφορούν και καταλαμβάνουν 

τόσο ασθενή, όσο και υγιή άτομα.  

 

5. Τονίζεται επίσης ότι ο Π.Ο.Υ., έχοντας διαπιστώσει τις δυσμενείς συνέπειες 

της καθιστικής ζωής και της αποφυγής της φυσικής δραστηριότητας, που 

παρατηρείται λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής, κρούει εδώ και αρκετό καιρό τον 

κώδωνα του κινδύνου. Η ανησυχία του Π.Ο.Υ. συνοδεύτηκε και από ένα πλάνο 

δράσεων ( https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272722/9789241514187-

eng.pdf ,Global action plan on physical activity 2018–2030: more active people for a 

healthier world). Ο Π.Ο.Υ. παροτρύνει οποιοδήποτε φορέα, οργανισμό ή κλάδο να 

συμβάλει μέσα από την δικιά του δυνατότητα στην επιτυχία του σχεδιασμού του, για 

να βελτιωθούν οι παράμετροι της φυσικής δραστηριότητας, της αποφυγής του 

καπνίσματος, της σωστής διατροφής κλπ με τελικό σκοπό την μείωση του αριθμού 

των πασχόντων από τις μη μεταδοτικές ασθένειες. 

Είναι, δε, σαφές, ότι η παρακίνηση των ατόμων για την αύξηση της φυσικής 

τους δραστηριότητας δεν αποτελεί και δεν μπορεί να αποτελεί κατά την κοινή 

λογική και πείρα κλαδικό επαγγελματικό δικαίωμα κανενός, λαμβανομένου 

υπόψη ότι άπαντες οφείλουν να παρακινούν τους πολίτες για την αύξηση της φυσικής 

δραστηριότητας, ειδικά κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο της πρωτοφανούς 

υγειονομικής κρίσης.  

Θα πρέπει, δε, να παρατηρηθεί, ότι τα τελευταία χρόνια ο ΠΣΦ, 

ακολουθώντας τις οδηγίες της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας (WCPT),  

που καθιέρωσε από το 2008 το σύνθημα «Κίνηση για την Υγεία» (Movement for 

health) ως θέμα δράσεων για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας 

Φυσικοθεραπείας, διοργανώνει δράσεις κάθε χρόνο με αντίστοιχα συνθήματα όπως 

(παρατίθενται κατά χρονολογική σειρά) :  

2012-Αν θες να είσαι υγιής, μείνε δραστήριος σε όλη σου τη ζωή 

https://www.real.gr/archive_time/arthro/h_prosfora_tis_fysikotherapeias_stin_ygeia_

mas-332153/  

2013-Παραμένοντας κινητικά δραστήριος επενδύεις για το μέλλον,  

https://www.moh.gov.gr/articles/news/1865-pagkosmia-hmera-fysikotherapeias  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272722/9789241514187-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272722/9789241514187-eng.pdf
https://www.real.gr/archive_time/arthro/h_prosfora_tis_fysikotherapeias_stin_ygeia_mas-332153/
https://www.real.gr/archive_time/arthro/h_prosfora_tis_fysikotherapeias_stin_ygeia_mas-332153/
https://www.moh.gov.gr/articles/news/1865-pagkosmia-hmera-fysikotherapeias


2014-Κινητικά υγιής μπορείς να συμμετέχεις 

https://www.moh.gov.gr/articles/news/2761-ekdhlwsh-me-aformh-ton-eortasmo-ths-

pagkosmias-hmeras-fysikotherapeias  

2015-Κίνηση για την Υγεία και Αξιοποίηση των Δυνατοτήτων των 

ηλικιωμένων https://www.tanea.gr/2015/09/03/health/psf-draseis-gia-pagkosmia-

imera-fysikotherapeias-8-septembrioy/ 

2016 -Κίνηση για την Υγεία-Πρόσθεσε ζωή στα χρόνια σου 

https://virus.com.gr/pagkosmia-imera-fisikotherapias-2016/  

2017-Μείνε Δραστήριος σε Κάθε Ηλικία – Δώσε Ζωή στα Χρόνια Σου 

https://www.tovima.gr/2017/09/07/afieromata/ekdilwsi-sto-zappeio-gia-tin-

pagkosmia-imera-fysikotherapeias/  

Το 2017 ο Π.Σ.Φ γύρισε και διένειμε κοινωνικό μήνυμα που προβλήθηκε σε 

όλα τα Μ.Μ.Ε με το ίδιο σύνθημα https://www.psf.org.gr/video_det.php?id=4784 

2018 -Αυξημένη δραστηριότητα και ψυχική υγεία   

https://www.iatronet.gr/eidiseis-nea/epistimi-zwi/news/47377/8-septemvrioy-2018-

pagkosmia-imera-fysikotherapeias.html  

2019 -Θεραπευτική άσκηση και χρόνιος  πόνος. Ο Π.Σ.Φ γύρισε και 

διένειμε κοινωνικό μήνυμα που προβλήθηκε σε όλα τα Μ.Μ.Ε. 

https://psf.org.gr/video_det.php?id=6122  

Εκ τούτων έπεται, ότι ο ΠΣΦ διαχρονικά δραστηριοποιείται και αναλαμβάνει 

πρωτοβουλίες στον τομέα της κίνησης και της σωματικής δραστηριότητας με σκοπό 

την διαφύλαξη της υγείας, τόσο της σωματικής, όσο και της ψυχικής.  

Ως εκ τούτου η αιφνίδια έκπληξή σας για τη συγκεκριμένη ανάρτηση του 

ΠΣΦ ομολογουμένως μας εντυπωσιάζει, ενώ υποδηλώνει ότι προφανώς δεν 

παρακολουθείτε ούτε τις νομοθετικές εξελίξεις, ούτε τις δράσεις του Συλλόγου μας. 

 

6. Περαιτέρω, αναφορικά με την φράση «ο φυσικοθεραπευτής είναι ο ειδικός 

της κίνησης και της θεραπευτικής άσκησης», η οποία κατά την δική σας εσφαλμένη 

εκτίμηση αποτελεί σφετερισμό επαγγελματικών δικαιωμάτων και προσβολή της 

προσωπικότητας των μελών σας, λεκτέα είναι τα ακόλουθα. 

Ο Φυσικοθεραπευτής είναι πράγματι ειδικός της κίνησης γιατί το 

μεγαλύτερο μέρος των σπουδών του βασίζεται στην εκμάθηση της ανατομίας, της 

φυσιολογίας, της κινησιολογίας και της παθολογίας της κίνησης. Τα αντικείμενα της 

https://www.moh.gov.gr/articles/news/2761-ekdhlwsh-me-aformh-ton-eortasmo-ths-pagkosmias-hmeras-fysikotherapeias
https://www.moh.gov.gr/articles/news/2761-ekdhlwsh-me-aformh-ton-eortasmo-ths-pagkosmias-hmeras-fysikotherapeias
https://www.tanea.gr/2015/09/03/health/psf-draseis-gia-pagkosmia-imera-fysikotherapeias-8-septembrioy/
https://www.tanea.gr/2015/09/03/health/psf-draseis-gia-pagkosmia-imera-fysikotherapeias-8-septembrioy/
https://virus.com.gr/pagkosmia-imera-fisikotherapias-2016/
https://www.tovima.gr/2017/09/07/afieromata/ekdilwsi-sto-zappeio-gia-tin-pagkosmia-imera-fysikotherapeias/
https://www.tovima.gr/2017/09/07/afieromata/ekdilwsi-sto-zappeio-gia-tin-pagkosmia-imera-fysikotherapeias/
https://www.psf.org.gr/video_det.php?id=4784
https://www.iatronet.gr/eidiseis-nea/epistimi-zwi/news/47377/8-septemvrioy-2018-pagkosmia-imera-fysikotherapeias.html
https://www.iatronet.gr/eidiseis-nea/epistimi-zwi/news/47377/8-septemvrioy-2018-pagkosmia-imera-fysikotherapeias.html
https://psf.org.gr/video_det.php?id=6122


εφαρμογής για την αξιολόγηση της φυσιολογίας της κίνησης και της εφαρμογής των 

μεθόδων αποκατάστασης βασίζονται στην κίνηση. 

Η καλή γνώση της κίνησης είναι βασικός παράγοντας για την ορθή εφαρμογή 

των μεθόδων που έχουν σαν βάση την κίνηση, (κινησιοθεραπεία με όργανα, 

υδροκινησιοθεραπεία, κινήσεις στην αναπνευστική φυσικοθεραπεία, αναπνευστική 

κινησιοθεραπεία, κινησιοθεραπεία με τα χέρια μέσα από την εφαρμογή μεθόδων 

όπως bobath, pnf, κλπ). 

Η Πολιτεία έχει αναγνωρίσει και νομιμοποιήσει από ετών την εφαρμογή των 

παραπάνω μεθόδων από τους φυσικοθεραπευτές, αποζημιώνοντας, μάλιστα, την 

εκτέλεσή τους από τα ασφαλιστικά ταμεία.  

Επιπλέον, ο φυσικοθεραπευτής είναι ο ειδικός της θεραπευτικής άσκησης, 

καθώς έχει νομοθετημένο δικαίωμα στην θεραπευτική γυμναστική (άσκηση) από το 

1972 (Β.Δ. 411/1972), η οποία εφαρμόζεται για οποιαδήποτε πάθηση. Για το λόγο 

αυτό, εξάλλου, σε πρόσφατη απόφασή του το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ) 

ενέταξε την ειδικότητα του φυσικοθεραπευτή στο προσωπικό που στελεχώνει τα 

διαβητολογικά κέντρα, εκχωρώντας την εφαρμογή προγραμμάτων θεραπευτικής 

άσκησης (σε συνεργασία με τον υπεύθυνο Ιατρό). 

Κατά συνέπεια, η φράση «ο φυσικοθεραπευτής είναι ο ειδικός της κίνησης και 

της θεραπευτικής άσκησης» είναι απόλυτα ορθή, απηχεί την πραγματικότητα, ενώ 

ευρίσκει ασφαλές έρεισμα επί της κείμενης νομοθεσίας, αλλά και της διεθνούς 

πρακτικής. Τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα στην εξώδικη δήλωσή σας είναι 

εντελώς εσφαλμένα και αναληθή, ενώ αναδεικνύουν παντελή άγνοια του ισχύοντος 

κανονιστικού πλαισίου.    

 

7. Περαιτέρω επισημαίνεται, ότι ο Π.Σ.Φ. αναγνωρίζει τις αρμοδιότητες  όλων 

των επιμέρους επαγγελματιών, τους οποίους αφορούν οι οδηγίες του Π.Ο.Υ. 

(Ιατρούς, ψυχολόγους, διαιτολόγους κ.α) και ειδικά των αποφοίτων των τμημάτων 

φυσικής αγωγής και αθλητισμού, όπως προσδιορίζονται στα επαγγελματικά τους 

δικαιώματα και αφορούν το έργο τους, που είναι η παροχή υπηρεσιών σωματικής 

άσκησης και άθλησης (Π.Δ. 219/2006).  

Ευτυχώς η ισχύουσα νομοθεσία στην Ελλάδα έχει ευδιάκριτα όρια, τα οποία 

γίνονται απολύτως σεβαστά, τουλάχιστον από τον Πανελλήνιο Σύλλογο 

Φυσικοθεραπευτών και τα μέλη του. 



Στο σημείο αυτό σας υπενθυμίζουμε, λοιπόν, ότι το φυσικοθεραπευτικό 

επάγγελμα ανήκει στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα υγείας. Είναι ομοίως 

γνωστό, ότι οι απόφοιτοι των τμημάτων φυσικής αγωγής και αθλητισμού 

(Γυμναστές) δεν εντάσσονται στα επαγγέλματα υγείας.  

Αυτό, εξάλλου, επισημαίνεται και στο υπ’αριθμ.πρωτ. Γ5β/Γ.Π.74292/31-10-

2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Ιατρών, Λοιπών Επιστημόνων και Επαγγελματιών 

Υγείας του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με το οποίο «το επάγγελμα του γυμναστή, 

αποφοίτου των Σχολών Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, δεν εντάσσεται 

στα επαγγέλματα υγείας».  

Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται και από το πλέον πρόσφατο υπ’αριθμ.πρωτ. 

Γ5β/Γ.Π.12554/26-02-2020 έγγραφο της ιδίας ως άνω υπηρεσίας, σύμφωνα με το 

οποίο το επάγγελμα του γυμναστή δεν εντάσσεται στα επαγγέλματα υγείας, ενώ οι 

γυμναστές αδυνατούν να εκτελούν πράξεις επαγγελματιών υγείας, όπως η 

θεραπευτική άσκηση, παρά μπορούν μόνον να εφαρμόζουν ασκήσεις σωματικής 

βελτίωσης σε υγιή άτομα. 

Με τις παραπάνω απόψεις συντάσσεται πλήρως και ο Πανελλήνιος Ιατρικός 

Σύλλογος, ο οποίος δυνάμει του υπ’αριθμ.πρωτ. 1438/23-04-2019 εγγράφου του, 

αποκρούει την ένταξη των Σχολών Φυσικής Αγωγής στις Σχολές Επιστημών Υγείας.  

Ομολογουμένως είναι ευτυχές το γεγονός, ότι και εσείς αναγνωρίζετε αυτή 

την παραδοχή και υπερασπίζεστε το δικαίωμα της εκπόνησης και μετάδοσης  

προγραμμάτων ασκήσεων φυσικής δραστηριότητας αποκλειστικά σε υγιή 

άτομα. 

 

Ο Π.Σ.Φ. ουδέποτε διεκδίκησε και ούτε πρόκειται να διεκδικήσει για τα 

μέλη του είτε την εκπόνηση, είτε τη μετάδοση προγραμμάτων σωματικής 

άσκησης και άθλησης σε υγιή άτομα, με σκοπό την αύξηση της φυσικής τους 

δραστηριότητας.  

 

Διαχρονικά, όμως, απαιτεί από τους γυμναστές να ασχολούνται 

αποκλειστικά με υγιείς πληθυσμούς και όχι με άτομα με υποκείμενο νόσημα, 

καθώς η τελευταία αυτή δραστηριότητα αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα των 

επαγγελμάτων υγείας (Ιατρός, Φυσικοθεραπευτής, εργοθεραπευτής κλπ). 

 



8. Συμπερασματικά, η δημόσια ανάρτηση του ΠΣΦ στην οποία αναφέρεστε 

ουδεμία διαστρέβλωση της πραγματικότητας επιφέρει, ούτε μπορεί να προκαλέσει 

ηθική ή υλική (!) ζημία στα μέλη του συλλόγου σας ή προσβολή της προσωπικότητάς 

τους, εφόσον συνάδει πλήρως με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, όπως αναλυτικά 

ανωτέρω εξετέθη. 

Ως εκ τούτου εις ουδεμία διευκρινιστική δήλωση υποχρεούται να προβεί ο 

ΠΣΦ, με βάση το αιτητικό του εξωδίκου σας, ενώ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την 

προάσπιση και προαγωγή του υπέρτατου αγαθού της δημόσιας υγείας, την προάσπιση 

των συμφερόντων των μελών του, λαμβάνοντας κάθε αναγκαίο μέτρο για τον 

περιορισμό της αντιποίησης του φυσικοθεραπευτικού επαγγέλματος, στο πλαίσιο της 

διαρκούς εξυπηρέτησης των θεσμοθετημένων σκοπών του. 

 

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα στους 

αποδέκτες και δη στον Δικηγόρο Θεσσαλονίκης Δημήτριο Θεοδωρόπουλο, κάτοικο 

Θεσσαλονίκης, οδός Μητροπόλεως 13, υπό την ιδιότητα του πληρεξουσίου δικηγόρου 

του Πανελληνίου Συλλόγου Επαγγελματιών Αθλητισμού και Άσκησης, για να λάβουν 

γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αφού την αντιγράψει ολόκληρη στην έκθεση 

επίδοσής του. 

 

                            ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 

  

                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             

                                        

                           ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ         

 

 

 

 

 

 


