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Οίκος ανοχής είχε πάρει KAÛ
για ιατρείο φυσικοθεραπείας

Την ανεπάρκεια θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει σε επιτήδειους να παρανομούν

βαφτίζοντας τους χώρους τους με ονομασίες που παραπέμπουν στη φυσικοθεραπεία

καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών

Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του ΠΣΦ προσφάτως εντοπίστηκε στην περιοχή

του Νέου Κόσμου Αττικής οίκος ανοχής ο οποίος είχε βαφτιστεί ιατρείο
κινησιοθεραπείας και δέχονταν πελάτες Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η
ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει στους επιτήδειους να παρανομούν

και να γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία καλυμμένοι με
το μανδύα ενός κωδικού αριθμού δραστηριότητας KM που παρέχει χωρίς κριτήρια

τοΥπουργείο Οικονομικών Μάθαμε ότι οίκος ανοχής λειτουργούσε με ΚΑΔ
υπηρεσιών αποκατάστασης κινησιοθεραπεία μάλαξη κλπ τόσο απλά δηλώνει

ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ Πέτρος Λυμπερί
δης.'Οπως επισημαίνει τα επαγγέλματα του Ιατρού και του Φυσικοθεραπευτή είναι

νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα δηλαδή για να τα ασκήσει κάποιος
πρέπει να κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχη με το επάγγελμα
Ως πότε το Υπουργείο Οικονομικών θα παρέχει κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας

ΚΑΔ χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά νομιμοποιώντας επιτήδειους
που γίνονται επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο ερωτά ο Πρόεδρος του ΠΣΦ

Σημειώνεται ότι τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας πρέπει να έχουν αναρτημένη
την πινακίδα ΝΟΜΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΚΟΟΕΡΑΠΕΙΑΣ που χορηγείται

από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών Οποιοσδήποτε άλλος χώρος
λειτουργεί και παρέχει υπηρεσίες σχετικές με την φυσικοθεραπεία είναι παράνομος
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Οίκος ανοχής είχε πάρει ΚΑΔ για ιατρείο φυσικοθεραπείας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Την ανεπάρκεια θεσμικού πλαισίου, που επιτρέπει σε επιτήδειους να παρανομούν
«βαφτίζοντας» τους χώρους τους με ονομασίες που παραπέμπουν στη φυσικοθεραπεία,
καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.
Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του ΠΣΦ, προσφάτως εντοπίστηκε στην περιοχή του Νέου
Κόσμου Αττικής, οίκος ανοχής ο οποίος είχε «βαφτιστεί» ιατρείο κινησιοθεραπείας και
δέχονταν πελάτες.
«Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει στους
επιτήδειους να παρανομούν και να γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία
καλυμμένοι με το «μανδύα» ενός κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρέχει χωρίς
κριτήρια το Υπουργείο Οικονομικών. Μάθαμε ότι οίκος ανοχής λειτουργούσε με ΚΑΔ
υπηρεσιών αποκατάστασης (κινησιοθεραπεία, μάλαξη, κλπ) τόσο απλά», δηλώνει ο Πρόεδρος
του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ. Πέτρος Λυμπερίδης.
 Όπως επισημαίνει, τα επαγγέλματα του Ιατρού και του Φυσικοθεραπευτή είναι νομοθετικώς
ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή για να τα ασκήσει κάποιος πρέπει να κατέχει άδεια
άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχη με το επάγγελμα. «Ως πότε το Υπουργείο Οικονομικών θα
παρέχει κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
νομιμοποιώντας επιτήδειους που γίνονται επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο;», ερωτά ο
Πρόεδρος του ΠΣΦ.
Σημειώνεται ότι τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας πρέπει να έχουν αναρτημένη την πινακίδα
«ΝΟΜΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» που χορηγείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών. Οποιοσδήποτε άλλος χώρος λειτουργεί και παρέχει υπηρεσίες σχετικές με
την φυσικοθεραπεία είναι παράνομος.
Ο ΠΣΦ καλεί το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους
αντίστοιχους συλλόγους ΝΠΔΔ (Ιατρών και Φυσικοθεραπευτών) να δώσει τέλος σε αυτό το
ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο και να μη χορηγεί ΚΑΔ χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά της
άδειας άσκησης επαγγέλματος και της βεβαίωσης εγγραφής στον αντίστοιχο επαγγελματικό
σύλλογο.
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Οίκος ανοχής είχε πάρει ΚΑΔ για ιατρείο φυσικοθεραπείας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τι καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών
Την ανεπάρκεια θεσμικού πλαισίου, που επιτρέπει σε επιτήδειους να παρανομούν
«βαφτίζοντας» τους χώρους τους με ονομασίες που παραπέμπουν στη φυσικοθεραπεία,
καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.
Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του ΠΣΦ, προσφάτως εντοπίστηκε στην περιοχή του Νέου
Κόσμου Αττικής, οίκος ανοχής ο οποίος είχε «βαφτιστεί» ιατρείο κινησιοθεραπείας και
δέχονταν πελάτες.
«Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει στους
επιτήδειους να παρανομούν και να γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία
καλυμμένοι με το “μανδύα” ενός κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρέχει χωρίς
κριτήρια το Υπουργείο Οικονομικών. Μάθαμε ότι οίκος ανοχής λειτουργούσε με ΚΑΔ
υπηρεσιών αποκατάστασης (κινησιοθεραπεία, μάλαξη, κλπ) τόσο απλά», δηλώνει ο Πρόεδρος
του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ. Πέτρος Λυμπερίδης.
Όπως επισημαίνει, τα επαγγέλματα του Ιατρού και του Φυσικοθεραπευτή είναι νομοθετικώς
ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή για να τα ασκήσει κάποιος πρέπει να κατέχει άδεια
άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχη με το επάγγελμα. «Ως πότε το Υπουργείο Οικονομικών θα
παρέχει κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
νομιμοποιώντας επιτήδειους που γίνονται επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο;», ερωτά ο
Πρόεδρος του ΠΣΦ.
πηγή:ethnos.gr
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Οίκος ανοχής «βαφτίστηκε» ιατρείο κινησιοθεραπείας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Την ανεπάρκεια θεσμικού πλαισίου, που επιτρέπει σε επιτήδειους να παρανομούν
«βαφτίζοντας» τους χώρους τους με ονομασίες που παραπέμπουν στη φυσικοθεραπεία,
καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.
Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του Π.Σ.Φ., προσφάτως εντοπίστηκε στην περιοχή του Νέου
Κόσμου Αττικής, οίκος ανοχής ο οποίος είχε «βαφτιστεί» ιατρείο κινησιοθεραπείας και
δέχονταν πελάτες.
«Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει στους
επιτήδειους να παρανομούν και να γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία
καλυμμένοι με το “μανδύα” ενός κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρέχει χωρίς
κριτήρια το Υπουργείο Οικονομικών.
Μάθαμε ότι οίκος ανοχής λειτουργούσε με ΚΑΔ υπηρεσιών αποκατάστασης (κινησιοθεραπεία,
μάλαξη,κλπ) τόσο απλά», δηλώνει ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών
κ. Πέτρος Λυμπερίδης.
Όπως επισημαίνει, τα επαγγέλματα του Ιατρού και του Φυσικοθεραπευτή είναι νομοθετικώς
ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή για να τα ασκήσει κάποιος πρέπει να κατέχει άδεια
άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχη με το επάγγελμα.
«Ως πότε το Υπουργείο Οικονομικών θα παρέχει κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ)
χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά, νομιμοποιώντας επιτήδειους που γίνονται επικίνδυνοι για
το κοινωνικό σύνολο;», ερωτά ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ..
Σημειώνεται ότι τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας πρέπει να έχουν αναρτημένη την πινακίδα
΄΄ΝΟΜΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ΄΄ που χορηγείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών.
Οποιοσδήποτε άλλος χώρος λειτουργεί και παρέχει υπηρεσίες σχετικές με την φυσικοθεραπεία
είναι παράνομος.
Ο Π.Σ.Φ. καλεί το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους
αντίστοιχους συλλόγους ΝΠΔΔ (Ιατρών και Φυσικοθεραπευτών) να δώσει τέλος σε αυτό το
ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο και να μη χορηγεί ΚΑΔ χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά της
άδειας άσκησης επαγγέλματος και της βεβαίωσης εγγραφής στον αντίστοιχο επαγγελματικό
σύλλογο.
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Οίκος ανοχής είχε πάρει ΚΑΔ για ιατρείο φυσικοθεραπείας και έκανε χρυσές δουλειές
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Την ανεπάρκεια θεσμικού πλαισίου, που επιτρέπει σε επιτήδειους να παρανομούν
«βαφτίζοντας» τους χώρους τους με ονομασίες που παραπέμπουν στη φυσικοθεραπεία,
καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.
Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του ΠΣΦ, προσφάτως εντοπίστηκε στην περιοχή του Νέου
Κόσμου Αττικής, οίκος ανοχής ο οποίος είχε «βαφτιστεί» ιατρείο κινησιοθεραπείας και
δέχονταν πελάτες.  
«Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει στους
επιτήδειους να παρανομούν και να γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία
καλυμμένοι με το "μανδύα" ενός κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρέχει χωρίς
κριτήρια το Υπουργείο Οικονομικών. Μάθαμε ότι οίκος ανοχής λειτουργούσε με ΚΑΔ
υπηρεσιών αποκατάστασης (κινησιοθεραπεία, μάλαξη, κλπ) τόσο απλά», δηλώνει ο Πρόεδρος
του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ. Πέτρος Λυμπερίδης.
Όπως επισημαίνει, τα επαγγέλματα του Ιατρού και του Φυσικοθεραπευτή είναι νομοθετικώς
ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή για να τα ασκήσει κάποιος πρέπει να κατέχει άδεια
άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχη με το επάγγελμα. «Ως πότε το Υπουργείο Οικονομικών θα
παρέχει κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
νομιμοποιώντας επιτήδειους που γίνονται επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο;», ερωτά ο
Πρόεδρος του ΠΣΦ.
Σημειώνεται ότι τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας πρέπει να έχουν αναρτημένη την πινακίδα
"ΝΟΜΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ" που χορηγείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών. Οποιοσδήποτε άλλος χώρος λειτουργεί και παρέχει υπηρεσίες σχετικές με
την φυσικοθεραπεία είναι παράνομος.
Ο ΠΣΦ καλεί το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους
αντίστοιχους συλλόγους ΝΠΔΔ (Ιατρών και Φυσικοθεραπευτών) να δώσει τέλος σε αυτό το
ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο και να μη χορηγεί ΚΑΔ χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά της
άδειας άσκησης επαγγέλματος και της βεβαίωσης εγγραφής στον αντίστοιχο επαγγελματικό
σύλλογο.
ethnos.gr
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Οίκος ανοχής είχε πάρει ΚΑΔ για ιατρείο φυσικοθεραπείας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τι καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών
Την ανεπάρκεια θεσμικού πλαισίου, που επιτρέπει σε επιτήδειους να παρανομούν
«βαφτίζοντας» τους χώρους τους με ονομασίες που παραπέμπουν στη φυσικοθεραπεία,
καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.
Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του ΠΣΦ, προσφάτως εντοπίστηκε στην περιοχή του Νέου
Κόσμου Αττικής, οίκος ανοχής ο οποίος είχε «βαφτιστεί» ιατρείο κινησιοθεραπείας και
δέχονταν πελάτες.
«Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει στους
επιτήδειους να παρανομούν και να γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία
καλυμμένοι με το “μανδύα” ενός κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρέχει χωρίς
κριτήρια το Υπουργείο Οικονομικών. Μάθαμε ότι οίκος ανοχής λειτουργούσε με ΚΑΔ
υπηρεσιών αποκατάστασης (κινησιοθεραπεία, μάλαξη, κλπ) τόσο απλά», δηλώνει ο Πρόεδρος
του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ. Πέτρος Λυμπερίδης.
Όπως επισημαίνει, τα επαγγέλματα του Ιατρού και του Φυσικοθεραπευτή είναι νομοθετικώς
ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή για να τα ασκήσει κάποιος πρέπει να κατέχει άδεια
άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχη με το επάγγελμα. «Ως πότε το Υπουργείο Οικονομικών θα
παρέχει κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
νομιμοποιώντας επιτήδειους που γίνονται επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο;», ερωτά ο
Πρόεδρος του ΠΣΦ.
πηγή:ethnos.gr
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Οίκος ανοχής είχε πάρει ΚΑΔ για ιατρείο φυσικοθεραπείας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τι καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών
Την ανεπάρκεια θεσμικού πλαισίου, που επιτρέπει σε επιτήδειους να παρανομούν
«βαφτίζοντας» τους χώρους τους με ονομασίες που παραπέμπουν στη φυσικοθεραπεία,
καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.
Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του ΠΣΦ, προσφάτως εντοπίστηκε στην περιοχή του Νέου
Κόσμου Αττικής, οίκος ανοχής ο οποίος είχε «βαφτιστεί» ιατρείο κινησιοθεραπείας και
δέχονταν πελάτες.
«Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει στους
επιτήδειους να παρανομούν και να γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία
καλυμμένοι με το "μανδύα" ενός κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρέχει χωρίς
κριτήρια το Υπουργείο Οικονομικών. Μάθαμε ότι οίκος ανοχής λειτουργούσε με ΚΑΔ
υπηρεσιών αποκατάστασης (κινησιοθεραπεία, μάλαξη, κλπ) τόσο απλά», δηλώνει ο Πρόεδρος
του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ. Πέτρος Λυμπερίδης.
Όπως επισημαίνει, τα επαγγέλματα του Ιατρού και του Φυσικοθεραπευτή είναι νομοθετικώς
ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή για να τα ασκήσει κάποιος πρέπει να κατέχει άδεια
άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχη με το επάγγελμα. «Ως πότε το Υπουργείο Οικονομικών θα
παρέχει κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
νομιμοποιώντας επιτήδειους που γίνονται επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο;», ερωτά ο
Πρόεδρος του ΠΣΦ.
Σημειώνεται ότι τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας πρέπει να έχουν αναρτημένη την πινακίδα
"ΝΟΜΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ" που χορηγείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών. Οποιοσδήποτε άλλος χώρος λειτουργεί και παρέχει υπηρεσίες σχετικές με
την φυσικοθεραπεία είναι παράνομος.
Ο ΠΣΦ καλεί το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους
αντίστοιχους συλλόγους ΝΠΔΔ (Ιατρών και Φυσικοθεραπευτών) να δώσει τέλος σε αυτό το
ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο και να μη χορηγεί ΚΑΔ χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά της
άδειας άσκησης επαγγέλματος και της βεβαίωσης εγγραφής στον αντίστοιχο επαγγελματικό
σύλλογο.
ΠΗΓΗ
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Lockdown: Οίκος ανοχής είχε λάβει ΚΑΔ για ιατρείο φυσικοθεραπείας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τι καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών
Στην περιοχή του Νέου Κόσμου Αττικής, οίκος ανοχής, είχε «βαφτιστεί» ιατρείο
κινησιοθεραπείας και δέχονταν πελάτες εν μέσω lockdown, καταγγέλλει ο Πανελλήνιος
Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.
 
«Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει στους
επιτήδειους να παρανομούν και να γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία
καλυμμένοι με τον μανδύα ενός κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρέχει χωρίς
κριτήρια το Υπουργείο Οικονομικών. Μάθαμε ότι οίκος ανοχής λειτουργούσε με ΚΑΔ
υπηρεσιών αποκατάστασης (κινησιοθεραπεία, μάλαξη, κλπ) τόσο απλά», δήλωσε ο Πρόεδρος
του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ. Πέτρος Λυμπερίδης.
 
Όπως επισημαίνει, τα επαγγέλματα του Ιατρού και του Φυσικοθεραπευτή είναι νομοθετικώς
ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή για να τα ασκήσει κάποιος πρέπει να κατέχει άδεια
άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχη με το επάγγελμα. «Ως πότε το Υπουργείο Οικονομικών θα
παρέχει κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
νομιμοποιώντας επιτήδειους που γίνονται επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο;», ερωτά ο
Πρόεδρος του ΠΣΦ.
 
Σημειώνεται ότι τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας πρέπει να έχουν αναρτημένη την πινακίδα
ΝΟΜΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ που χορηγείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών και οποιοσδήποτε άλλος χώρος λειτουργεί και παρέχει υπηρεσίες σχετικές
με την φυσικοθεραπεία είναι παράνομος.
 
Ο ΠΣΦ καλεί το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους
αντίστοιχους συλλόγους ΝΠΔΔ (Ιατρών και Φυσικοθεραπευτών) να δώσει τέλος σε αυτό το
ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο και να μη χορηγεί ΚΑΔ χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά της
άδειας άσκησης επαγγέλματος και της βεβαίωσης εγγραφής στον αντίστοιχο επαγγελματικό
σύλλογο.
 
 
Ακολουθήστε το LiFO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
 
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο LiFO.gr
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Οίκος ανοχής είχε πάρει ΚΑΔ για ιατρείο φυσικοθεραπείας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SDNA Newsroom
Απίστευτο κι όμως ελληνικό. Οίκος ανοχής στο Νέο Κόσμο είχε πάρει Κωδικό Αριθμό
Δραστηριότητας και λειτουργούσε ως ιατρείο φυσικοθεραπείας.
Tην ανεπάρκεια θεσμικού πλαισίου, που επιτρέπει σε επιτήδειους να παρανομούν
«βαφτίζοντας» τους χώρους τους με ονομασίες που παραπέμπουν στη φυσικοθεραπεία,
καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.
Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του ΠΣΦ, προσφάτως εντοπίστηκε στην περιοχή του Νέου
Κόσμου Αττικής, οίκος ανοχής ο οποίος είχε «βαφτιστεί» ιατρείο κινησιοθεραπείας και
δέχονταν πελάτες.  
«Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει στους
επιτήδειους να παρανομούν και να γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία
καλυμμένοι με το "μανδύα" ενός κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρέχει χωρίς
κριτήρια το Υπουργείο Οικονομικών. Μάθαμε ότι οίκος ανοχής λειτουργούσε με ΚΑΔ
υπηρεσιών αποκατάστασης (κινησιοθεραπεία, μάλαξη, κλπ) τόσο απλά», δηλώνει ο Πρόεδρος
του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ. Πέτρος Λυμπερίδης.
Όπως επισημαίνει, τα επαγγέλματα του Ιατρού και του Φυσικοθεραπευτή είναι νομοθετικώς
ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή για να τα ασκήσει κάποιος πρέπει να κατέχει άδεια
άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχη με το επάγγελμα. «Ως πότε το Υπουργείο Οικονομικών θα
παρέχει κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
νομιμοποιώντας επιτήδειους που γίνονται επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο;», ερωτά ο
Πρόεδρος του ΠΣΦ.
Σημειώνεται ότι τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας πρέπει να έχουν αναρτημένη την πινακίδα
"ΝΟΜΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ" που χορηγείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών. Οποιοσδήποτε άλλος χώρος λειτουργεί και παρέχει υπηρεσίες σχετικές με
την φυσικοθεραπεία είναι παράνομος.
Ο ΠΣΦ καλεί το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους
αντίστοιχους συλλόγους ΝΠΔΔ (Ιατρών και Φυσικοθεραπευτών) να δώσει τέλος σε αυτό το
ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο και να μη χορηγεί ΚΑΔ χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά της
άδειας άσκησης επαγγέλματος και της βεβαίωσης εγγραφής στον αντίστοιχο επαγγελματικό
σύλλογο.
Πηγή: ethnos.gr 

Remove Watermark
Wondershare
PDFelement

https://www.sdna.gr/politiko-deltio/ellada/810836_oikos-anohis-eihe-parei-kad-gia-iatreio-fysikotherapeias
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5239&m=db


http://www.newsnowgr.com/

 Publication date: 17/02/2021 13:51

 Alexa ranking (Greece): 906

 http://www.newsnowgr.com/article/1378992/oikos-anoxis-eixe-parei-kad-gia-iatreio...

Οίκος ανοχής είχε πάρει ΚΑΔ για ιατρείο φυσικοθεραπείας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τι καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών Την ανεπάρκεια θεσμικού
πλαισίου, που επιτρέπει σε επιτήδειους να παρανομούν «βαφτίζοντας» τους χώρους τους με
ονομασίες που παραπέμπουν στη φυσικοθεραπεία, καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών. Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του ΠΣΦ, προσφάτως εντοπίστηκε
στην περιοχή του Νέου Κόσμου Αττικής, οίκος ανοχής ο οποίος είχε «βαφτιστεί» ιατρείο
κινησιοθεραπείας και δέχονταν πελάτες. «Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η ανεπάρκεια του
θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει στους επιτήδειους να παρανομούν και να γίνονται εξαιρετικά
επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία καλυμμένοι με το "μανδύα" ενός κωδικού αριθμού
δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρέχει χωρίς κριτήρια το Υπουργείο Οικονομικών. Μάθαμε ότι
οίκος ανοχής λειτουργούσε με ΚΑΔ υπηρεσιών αποκατάστασης (κινησιοθεραπεία, μάλαξη,
κλπ) τόσο απλά», δηλώνει ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ.
Πέτρος Λυμπερίδης. Όπως επισημαίνει, τα επαγγέλματα του Ιατρού και του Φυσικοθεραπευτή
είναι νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή για να τα ασκήσει κάποιος πρέπει να
κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχη με το επάγγελμα. «Ως πότε το Υπουργείο
Οικονομικών θα παρέχει κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) χωρίς τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, νομιμοποιώντας επιτήδειους που γίνονται επικίνδυνοι για το κοινωνικό
σύνολο;», ερωτά ο Πρόεδρος του ΠΣΦ. Σημειώνεται ότι τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας
πρέπει να έχουν αναρτημένη την πινακίδα "ΝΟΜΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ"
που χορηγείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών. Οποιοσδήποτε άλλος
χώρος λειτουργεί και παρέχει υπηρεσίες σχετικές με την φυσικοθεραπεία είναι παράνομος. Ο
ΠΣΦ καλεί το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους
αντίστοιχους συλλόγους ΝΠΔΔ (Ιατρών και Φυσικοθεραπευτών) να δώσει τέλος σε αυτό το
ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο και να μη χορηγεί ΚΑΔ χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά της
άδειας άσκησης επαγγέλματος και της βεβαίωσης εγγραφής στον αντίστοιχο επαγγελματικό
σύλλογο. ΠΗΓΗ themaygeias
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Οίκος ανοχής είχε πάρει ΚΑΔ για ιατρείο φυσικοθεραπείας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τι καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών
Την ανεπάρκεια θεσμικού πλαισίου, που επιτρέπει σε επιτήδειους να παρανομούν
«βαφτίζοντας» τους χώρους τους με ονομασίες που παραπέμπουν στη φυσικοθεραπεία,
καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.
 
Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του ΠΣΦ, προσφάτως εντοπίστηκε στην περιοχή του Νέου
Κόσμου Αττικής, οίκος ανοχής ο οποίος είχε «βαφτιστεί» ιατρείο κινησιοθεραπείας και
δέχονταν πελάτες.  
 
«Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει στους
επιτήδειους να παρανομούν και να γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία
καλυμμένοι με το "μανδύα" ενός κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρέχει χωρίς
κριτήρια το Υπουργείο Οικονομικών. Μάθαμε ότι οίκος ανοχής λειτουργούσε με ΚΑΔ
υπηρεσιών αποκατάστασης (κινησιοθεραπεία, μάλαξη, κλπ) τόσο απλά», δηλώνει ο Πρόεδρος
του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ. Πέτρος Λυμπερίδης.
Όπως επισημαίνει, τα επαγγέλματα του Ιατρού και του Φυσικοθεραπευτή είναι νομοθετικώς
ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή για να τα ασκήσει κάποιος πρέπει να κατέχει άδεια
άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχη με το επάγγελμα. «Ως πότε το Υπουργείο Οικονομικών θα
παρέχει κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
νομιμοποιώντας επιτήδειους που γίνονται επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο;», ερωτά ο
Πρόεδρος του ΠΣΦ.
 
Σημειώνεται ότι τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας πρέπει να έχουν αναρτημένη την πινακίδα
"ΝΟΜΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ" που χορηγείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών. Οποιοσδήποτε άλλος χώρος λειτουργεί και παρέχει υπηρεσίες σχετικές με
την φυσικοθεραπεία είναι παράνομος.
Πηγή: Ethnos
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Οίκος ανοχής εμφανιζόταν ως… ιατρείο φυσικοθεραπείας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Την ανεπάρκεια θεσμικού πλαισίου, που επιτρέπει σε επιτήδειους να παρανομούν
«βαφτίζοντας» τους χώρους τους με ονομασίες που παραπέμπουν στη φυσικοθεραπεία,
καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.
Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του ΠΣΦ, προσφάτως εντοπίστηκε στην περιοχή του Νέου
Κόσμου Αττικής, οίκος ανοχής ο οποίος είχε «βαφτιστεί» ιατρείο κινησιοθεραπείας και
δέχονταν πελάτες.
«Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει στους
επιτήδειους να παρανομούν και να γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία
καλυμμένοι με το “μανδύα” ενός κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρέχει χωρίς
κριτήρια το Υπουργείο Οικονομικών. Μάθαμε ότι οίκος ανοχής λειτουργούσε με ΚΑΔ
υπηρεσιών αποκατάστασης (κινησιοθεραπεία, μάλαξη, κλπ) τόσο απλά», δηλώνει ο Πρόεδρος
του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ. Πέτρος Λυμπερίδης.
Όπως επισημαίνει, τα επαγγέλματα του Ιατρού και του Φυσικοθεραπευτή είναι νομοθετικώς
ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή για να τα ασκήσει κάποιος πρέπει να κατέχει άδεια
άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχη με το επάγγελμα. «Ως πότε το Υπουργείο Οικονομικών θα
παρέχει κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
νομιμοποιώντας επιτήδειους που γίνονται επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο;», ερωτά ο
Πρόεδρος του ΠΣΦ.
Σημειώνεται ότι τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας πρέπει να έχουν αναρτημένη την πινακίδα
“ΝΟΜΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ” που χορηγείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών. Οποιοσδήποτε άλλος χώρος λειτουργεί και παρέχει υπηρεσίες σχετικές με
την φυσικοθεραπεία είναι παράνομος.
Ο ΠΣΦ καλεί το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους
αντίστοιχους συλλόγους ΝΠΔΔ (Ιατρών και Φυσικοθεραπευτών) να δώσει τέλος σε αυτό το
ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο και να μη χορηγεί ΚΑΔ χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά της
άδειας άσκησης επαγγέλματος και της βεβαίωσης εγγραφής στον αντίστοιχο επαγγελματικό
σύλλογο.
Πηγή: ethnos.gr
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Οίκος ανοχής είχε πάρει ΚΑΔ για ιατρείο φυσικοθεραπείας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τι καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών
Την ανεπάρκεια θεσμικού πλαισίου, που επιτρέπει σε επιτήδειους να παρανομούν
«βαφτίζοντας» τους χώρους τους με ονομασίες που παραπέμπουν στη φυσικοθεραπεία,
καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.
Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του ΠΣΦ, προσφάτως εντοπίστηκε στην περιοχή του Νέου
Κόσμου Αττικής, οίκος ανοχής ο οποίος είχε «βαφτιστεί» ιατρείο κινησιοθεραπείας και
δέχονταν πελάτες.  
«Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει στους
επιτήδειους να παρανομούν και να γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία
καλυμμένοι με το "μανδύα" ενός κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρέχει χωρίς
κριτήρια το Υπουργείο Οικονομικών. Μάθαμε ότι οίκος ανοχής λειτουργούσε με ΚΑΔ
υπηρεσιών αποκατάστασης (κινησιοθεραπεία, μάλαξη, κλπ) τόσο απλά», δηλώνει ο Πρόεδρος
του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ. Πέτρος Λυμπερίδης.
Όπως επισημαίνει, τα επαγγέλματα του Ιατρού και του Φυσικοθεραπευτή είναι νομοθετικώς
ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή για να τα ασκήσει κάποιος πρέπει να κατέχει άδεια
άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχη με το επάγγελμα. «Ως πότε το Υπουργείο Οικονομικών θα
παρέχει κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
νομιμοποιώντας επιτήδειους που γίνονται επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο;», ερωτά ο
Πρόεδρος του ΠΣΦ.
Σημειώνεται ότι τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας πρέπει να έχουν αναρτημένη την πινακίδα
"ΝΟΜΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ" που χορηγείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών. Οποιοσδήποτε άλλος χώρος λειτουργεί και παρέχει υπηρεσίες σχετικές με
την φυσικοθεραπεία είναι παράνομος.
Ο ΠΣΦ καλεί το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους
αντίστοιχους συλλόγους ΝΠΔΔ (Ιατρών και Φυσικοθεραπευτών) να δώσει τέλος σε αυτό το
ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο και να μη χορηγεί ΚΑΔ χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά της
άδειας άσκησης επαγγέλματος και της βεβαίωσης εγγραφής στον αντίστοιχο επαγγελματικό
σύλλογο.
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Οίκος ανοχής λειτουργούσε ως Κέντρο Κινησιοθεραπείας - Οργή των
φυσικοθεραπευτών
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Με αφορμή τον πρόσφατο εντοπισμό παράνομου οίκου ανοχής στον Νέο Κόσμο, ο οποίος είχε
«βαφτιστεί» ιατρείο κινησιοθεραπείας, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών,
καταγγέλλει για ακόμα μια φορά την ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών τονίζει πως θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει στο
Υπουργείο Οικονομικών να χορηγεί Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας – ΚΑΔ, χωρίς
κριτήρια και μάλιστα για νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, όπως αυτά του ιατρού και του
φυσικοθεραπευτή, που απαιτούν να κατέχει κάποιος άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για να τα
ασκήσει.
Ο ΠΣΦ καλεί του Υπουργείο Οικονομικών να συνεργαστεί με το Υπουργείο Υγείας και τους
αντίστοιχους συλλόγους ΝΠΔΔ (Ιατρών και Φυσικοθεραπευτών), έτσι ώστε να δοθεί ένα τέλος
στα φαινόμενα αντιποίησης επαγγέλματος.
Αναφέρουν σε ενημέρωση που απέστειλαν:
«Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει στους
επιτήδειους να παρανομούν και να γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία
καλυμμένοι με το "μανδύα" ενός κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρέχει χωρίς
κριτήρια το Υπουργείο Οικονομικών. Μάθαμε ότι οίκος ανοχής λειτουργούσε με ΚΑΔ
υπηρεσιών αποκατάστασης (κινησιοθεραπεία, μάλαξη, κλπ) τόσο απλά» δηλώνει ο Πρόεδρος
του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ. Πέτρος Λυμπερίδης.
Όπως επισημαίνει, τα επαγγέλματα του Ιατρού και του Φυσικοθεραπευτή είναι νομοθετικώς
ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή για να τα ασκήσει κάποιος πρέπει να κατέχει άδεια
άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχη με το επάγγελμα. «Ως πότε το Υπουργείο Όικονομικών θα
παρέχει κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
νομιμοποιώντας επιτήδειους που γίνονται επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο;» ερωτά ο
Πρόεδρος του Π.Σ.Φ.
Σημειώνεται ότι τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας πρέπει να έχουν αναρτημένη την πινακίδα
«ΝΟΜΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» που χορηγείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών. Όποιοσδήποτε άλλος χώρος λειτουργεί και παρέχει υπηρεσίες σχετικές με
την φυσικοθεραπεία είναι παράνομος.
Ο Π.Σ.Φ. καλεί το Υπουργείο Όικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους
αντίστοιχους συλλόγους ΝΠΔΔ (Ιατρών και Φυσικοθεραπευτών) «να δώσει τέλος σε αυτό το
ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο και να μη χορηγεί ΚΑΔ χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά της
άδειας άσκησης επαγγέλματος και της βεβαίωσης εγγραφής στον αντίστοιχο επαγγελματικό
σύλλογο».
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Οίκος ανοχής «βαφτίστηκε» ιατρείο κινησιοθεραπείας- Τι καταγγέλλουν οι
φυσικοθεραπευτές
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Αρχική > Ρεπορτάζ υγείας > Οίκος ανοχής «βαφτίστηκε» ιατρείο κινησιοθεραπείας- Τι
καταγγέλλουν οι φυσικοθεραπευτές
Ένα απίστευτο κόλπο ”εμπνεύστηκαν” ιδιοκτήτες ενός οίκου ανοχής που άνοιξαν παρά την
απαγόρευση που υπάρχει λόγω του κορονοϊού και δέχονταν πελάτες με ραντεβού.
Όπως καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών προσφάτως εντοπίστηκε στην
περιοχή του Νέου Κόσμου Αττικής, οίκος ανοχής ο οποίος είχε «βαφτιστεί» ιατρείο
κινησιοθεραπείας και δέχονταν πελάτες.
«Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει στους
επιτήδειους να παρανομούν και να γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία
καλυμμένοι με το ΄΄μανδύα΄΄ ενός κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρέχει χωρίς
κριτήρια το Υπουργείο Οικονομικών. Μάθαμε ότι οίκος ανοχής λειτουργούσε με ΚΑΔ
υπηρεσιών αποκατάστασης (κινησιοθεραπεία, μάλαξη, κλπ) τόσο απλά», δηλώνει ο Πρόεδρος
του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ. Πέτρος Λυμπερίδης.
Όπως επισημαίνει, τα επαγγέλματα του Ιατρού και του Φυσικοθεραπευτή είναι νομοθετικώς
ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή για να τα ασκήσει κάποιος πρέπει να κατέχει άδεια
άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχη με το επάγγελμα. «Ως πότε το Υπουργείο Οικονομικών θα
παρέχει κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
νομιμοποιώντας επιτήδειους που γίνονται επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο;», ερωτά ο
Πρόεδρος του Π.Σ.Φ..
Σημειώνεται ότι τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας πρέπει να έχουν αναρτημένη την πινακίδα
΄΄ΝΟΜΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ΄΄ που χορηγείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών. Οποιοσδήποτε άλλος χώρος λειτουργεί και παρέχει υπηρεσίες σχετικές με
την φυσικοθεραπεία είναι παράνομος.
Τέλος ο Π.Σ.Φ. καλεί το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και
τους αντίστοιχους συλλόγους ΝΠΔΔ (Ιατρών και Φυσικοθεραπευτών) να δώσει τέλος σε αυτό
το ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο και να μη χορηγεί ΚΑΔ χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά της
άδειας άσκησης επαγγέλματος και της βεβαίωσης εγγραφής στον αντίστοιχο επαγγελματικό
σύλλογο.
Πηγή: healthreport.gr
Κοινοποιήστε: Πατήστε για κοινοποίηση στο Facebook(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)Κλικ για
κοινοποίηση στο Twitter(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)Κλικ για κοινοποίηση στο Pinterest(Ανοίγει
σε νέο παράθυρο)Κλικ για κοινοποίηση στο Tumblr(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)Κλικ για
κοινοποίηση στο Pocket(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)Κλικ για κοινοποίηση στο Reddit(Ανοίγει σε
νέο παράθυρο)
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Οίκος ανοχής «βαφτίστηκε» ιατρείο κινησιοθεραπείας - Στα «κάγκελα» οι
φυσικοθεραπευτές
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Οίκος ανοχής «βαφτίστηκε» ιατρείο κινησιοθεραπείας - Στα «κάγκελα» οι φυσικοθεραπευτές
Κατηγορία: Ελλάδα και Κόσμος - Πηγή άρθρου: newsbomb.gr
17/02/2021 13:16:04
Με κωδικό δραστηριότητας υπηρεσιών αποκατάστασης λειτουργούσε οίκος ανοχής στο Νέο
Κοσμο. Είχε βαφτιστεί» ιατρείο κινησιοθεραπείας και δέχονταν πελάτες. Με αφορμή…
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο πατώντας ΕΔΩ.
Πηγή άρθρου: newsbomb.gr
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Οίκος ανοχής «βαφτίστηκε» ιατρείο κινησιοθεραπείας – Στα «κάγκελα» οι
φυσικοθεραπευτές
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει στους
επιτήδειους να παρανομούν και να γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία
καλυμμένοι με το μανδύα ενός κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρέχει χωρίς
κριτήρια το Υπουργείο Οικονομικών. Μάθαμε ότι οίκος ανοχής λειτουργούσε με ΚΑΔ
υπηρεσιών αποκατάστασης (κινησιοθεραπεία, μάλαξη, κλπ), τόσο απλά», δηλώνει ο Πρόεδρος
του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, Πέτρος Λυμπερίδης.
Όπως επισημαίνει, τα επαγγέλματα του ιατρού και του φυσικοθεραπευτή είναι νομοθετικώς
ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή για να τα ασκήσει κάποιος πρέπει να κατέχει άδεια
άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχη με το επάγγελμα. «Ως πότε το Υπουργείο Οικονομικών θα
παρέχει κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
νομιμοποιώντας επιτήδειους που γίνονται επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο;» διερωτάται ο
πρόεδρος του ΠΣΦ.
Σημειώνεται ότι τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας πρέπει να έχουν αναρτημένη την πινακίδα
«ΝΟΜΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» που χορηγείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών. Οποιοσδήποτε άλλος χώρος λειτουργεί και παρέχει υπηρεσίες σχετικές με
τη φυσικοθεραπεία είναι παράνομος.
Ο ΠΣΦ καλεί το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους
αντίστοιχους συλλόγους ΝΠΔΔ (Ιατρών και Φυσικοθεραπευτών), να δώσει τέλος σε αυτό το
ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο και να μη χορηγεί ΚΑΔ χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά της
άδειας άσκησης επαγγέλματος και της βεβαίωσης εγγραφής στον αντίστοιχο επαγγελματικό
σύλλογο.
Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.
Διαβάστε επίσης:
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Οίκος ανοχής είχε πάρει ΚΑΔ για ιατρείο φυσικοθεραπείας και έκανε χρυσές δουλειές
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τι καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών
Την ανεπάρκεια θεσμικού πλαισίου, που επιτρέπει σε επιτήδειους να παρανομούν
«βαφτίζοντας» τους χώρους τους με ονομασίες που παραπέμπουν στη φυσικοθεραπεία,
καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.
Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του ΠΣΦ, προσφάτως εντοπίστηκε στην περιοχή του Νέου
Κόσμου Αττικής, οίκος ανοχής ο οποίος είχε «βαφτιστεί» ιατρείο κινησιοθεραπείας και
δέχονταν πελάτες.  
«Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει στους
επιτήδειους να παρανομούν και να γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία
καλυμμένοι με το "μανδύα" ενός κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρέχει χωρίς
κριτήρια το Υπουργείο Οικονομικών. Μάθαμε ότι οίκος ανοχής λειτουργούσε με ΚΑΔ
υπηρεσιών αποκατάστασης (κινησιοθεραπεία, μάλαξη, κλπ) τόσο απλά», δηλώνει ο Πρόεδρος
του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ. Πέτρος Λυμπερίδης.
Όπως επισημαίνει, τα επαγγέλματα του Ιατρού και του Φυσικοθεραπευτή είναι νομοθετικώς
ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή για να τα ασκήσει κάποιος πρέπει να κατέχει άδεια
άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχη με το επάγγελμα. «Ως πότε το Υπουργείο Οικονομικών θα
παρέχει κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
νομιμοποιώντας επιτήδειους που γίνονται επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο;», ερωτά ο
Πρόεδρος του ΠΣΦ.
Σημειώνεται ότι τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας πρέπει να έχουν αναρτημένη την πινακίδα
"ΝΟΜΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ" που χορηγείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών. Οποιοσδήποτε άλλος χώρος λειτουργεί και παρέχει υπηρεσίες σχετικές με
την φυσικοθεραπεία είναι παράνομος.
Ο ΠΣΦ καλεί το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους
αντίστοιχους συλλόγους ΝΠΔΔ (Ιατρών και Φυσικοθεραπευτών) να δώσει τέλος σε αυτό το
ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο και να μη χορηγεί ΚΑΔ χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά της
άδειας άσκησης επαγγέλματος και της βεβαίωσης εγγραφής στον αντίστοιχο επαγγελματικό
σύλλογο.
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Οίκος ανοχής «βαφτίστηκε» ιατρείο κινησιοθεραπείας- Τι καταγγέλλουν οι
φυσικοθεραπευτές
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τι καταγγέλλει ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ. Πέτρος
Λυμπερίδης
Ένα απίστευτο κόλπο ”εμπνεύστηκαν” ιδιοκτήτες ενός οίκου ανοχής που άνοιξαν παρά την
απαγόρευση που υπάρχει λόγω του κορονοϊού και δέχονταν πελάτες με ραντεβού.
Όπως καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών προσφάτως εντοπίστηκε στην
περιοχή του Νέου Κόσμου Αττικής, οίκος ανοχής ο οποίος είχε «βαφτιστεί» ιατρείο
κινησιοθεραπείας και δέχονταν πελάτες.
«Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει στους
επιτήδειους να παρανομούν και να γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία
καλυμμένοι με το ΄΄μανδύα΄΄ ενός κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρέχει χωρίς
κριτήρια το Υπουργείο Οικονομικών. Μάθαμε ότι οίκος ανοχής λειτουργούσε με ΚΑΔ
υπηρεσιών αποκατάστασης (κινησιοθεραπεία, μάλαξη, κλπ) τόσο απλά», δηλώνει ο Πρόεδρος
του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ. Πέτρος Λυμπερίδης.
Όπως επισημαίνει, τα επαγγέλματα του Ιατρού και του Φυσικοθεραπευτή είναι νομοθετικώς
ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή για να τα ασκήσει κάποιος πρέπει να κατέχει άδεια
άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχη με το επάγγελμα. «Ως πότε το Υπουργείο Οικονομικών θα
παρέχει κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
νομιμοποιώντας επιτήδειους που γίνονται επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο;», ερωτά ο
Πρόεδρος του Π.Σ.Φ..
Σημειώνεται ότι τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας πρέπει να έχουν αναρτημένη την πινακίδα
΄΄ΝΟΜΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ΄΄ που χορηγείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών. Οποιοσδήποτε άλλος χώρος λειτουργεί και παρέχει υπηρεσίες σχετικές με
την φυσικοθεραπεία είναι παράνομος.
Τέλος ο Π.Σ.Φ. καλεί το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και
τους αντίστοιχους συλλόγους ΝΠΔΔ (Ιατρών και Φυσικοθεραπευτών) να δώσει τέλος σε αυτό
το ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο και να μη χορηγεί ΚΑΔ χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά της
άδειας άσκησης επαγγέλματος και της βεβαίωσης εγγραφής στον αντίστοιχο επαγγελματικό
σύλλογο.
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ΠΣΦ: Οίκος ανοχής στον Νέο Κόσμο λειτουργούσε ως ιατρείο κινησιοθεραπείας ΠΣΦ:
Οίκος ανοχής στον Νέο Κόσμο λειτουργούσε ως ιατρείο κινησιοθεραπείας Διαβάστε
ακόμη... Διαβάστε ακόμη...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Την ανεπάρκεια θεσμικού πλαισίου, που επιτρέπει σε επιτήδειους να παρανομούν βαφτίζοντας
τους χώρους τους με ονομασίες που παραπέμπουν στη φυσικοθεραπεία, καταγγέλλει ο
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ).
Οπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του ΠΣΦ, προσφάτως εντοπίστηκε στην περιοχή του Νέου
Κόσμου Αττικής οίκος ανοχής ο οποίος είχε βαφτιστεί ιατρείο κινησιοθεραπείας και δέχονταν
πελάτες.
«Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει στους
επιτήδειους να παρανομούν και να γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία
καλυμμένοι με το μανδύα ενός κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρέχει χωρίς
κριτήρια το υπουργείο Οικονομικών. Μάθαμε ότι οίκος ανοχής λειτουργούσε με ΚΑΔ
υπηρεσιών αποκατάστασης (κινησιοθεραπεία, μάλαξη, κ.λπ.) τόσο απλά», δηλώνει ο
πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών Πέτρος Λυμπερίδης.
Οπως επισημαίνει η ανακοίνωση του ΠΣΦ, τα επαγγέλματα του ιατρού και του
φυσικοθεραπευτή είναι νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή για να τα ασκήσει
κάποιος πρέπει να κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχη με το επάγγελμα.
Διευκρινίζεται ότι τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας πρέπει να έχουν αναρτημένη την πινακίδα
που να αναγράφει «Νόμιμο Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας» το οποίο χορηγείται από τον
Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών. Οποιοσδήποτε άλλος χώρος λειτουργεί και παρέχει
υπηρεσίες σχετικές με την φυσικοθεραπεία είναι παράνομος.
Ο ΠΣΦ καλεί με ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το υπουργείο
Υγείας και τους αντίστοιχους συλλόγους ΝΠΔΔ (Ιατρών και Φυσικοθεραπευτών) να δώσει
τέλος σε αυτό το ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο και να μη χορηγεί ΚΑΔ χωρίς τα απαραίτητα
δικαιολογητικά της άδειας άσκησης επαγγέλματος και της βεβαίωσης εγγραφής στον
αντίστοιχο επαγγελματικό σύλλογο.
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Οίκος ανοχής “βαφτίστηκε” ιατρείο Κινησιοθεραπείας – Να δοθεί τέλος στα φαινόμενα
αντιποίησης επαγγέλματος
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Την ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών:
Ο Π.Σ.Φ. καλεί το Υπουργείο Οικονομικών να μην χορηγεί ΚΑΔ χωρίς τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Την ανεπάρκεια θεσμικού πλαισίου, που επιτρέπει σε επιτήδειους να
παρανομούν «βαφτίζοντας» τους χώρους τους με ονομασίες που παραπέμπουν στη
φυσικοθεραπεία, καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών. Όπως αναφέρουν
οι εκπρόσωποι του Π.Σ.Φ., προσφάτως εντοπίστηκε στην περιοχή του Νέου Κόσμου Αττικής,
οίκος ανοχής ο οποίος είχε «βαφτιστεί» ιατρείο κινησιοθεραπείας και δέχονταν πελάτες.
«Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει στους
επιτήδειους να παρανομούν και να γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία
καλυμμένοι με το ΄΄μανδύα΄΄ ενός κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρέχει χωρίς
κριτήρια το Υπουργείο Οικονομικών. Μάθαμε ότι οίκος ανοχής λειτουργούσε με ΚΑΔ
υπηρεσιών αποκατάστασης (κινησιοθεραπεία, μάλαξη, κλπ) τόσο απλά», δηλώνει ο Πρόεδρος
του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ. Πέτρος Λυμπερίδης.
Όπως επισημαίνει, τα επαγγέλματα του Ιατρού και του Φυσικοθεραπευτή είναι νομοθετικώς
ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή για να τα ασκήσει κάποιος πρέπει να κατέχει άδεια
άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχη με το επάγγελμα. «Ως πότε το Υπουργείο Οικονομικών θα
παρέχει κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
νομιμοποιώντας επιτήδειους που γίνονται επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο;», ερωτά ο
Πρόεδρος του Π.Σ.Φ..
Σημειώνεται ότι τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας πρέπει να έχουν αναρτημένη την πινακίδα
΄΄ΝΟΜΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ΄΄ που χορηγείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών. Οποιοσδήποτε άλλος χώρος λειτουργεί και παρέχει υπηρεσίες σχετικές με
την φυσικοθεραπεία είναι παράνομος. Ο Π.Σ.Φ. καλεί το Υπουργείο Οικονομικών, σε
συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους αντίστοιχους συλλόγους ΝΠΔΔ (Ιατρών και
Φυσικοθεραπευτών) να δώσει τέλος σε αυτό το ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο και να μη χορηγεί
ΚΑΔ χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά της άδειας άσκησης επαγγέλματος και της
βεβαίωσης εγγραφής στον αντίστοιχο επαγγελματικό σύλλογο.
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Οίκος ανοχής στον Νέο Κόσμο λειτουργούσε ως ιατρείο κινησιοθεραπείας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2021, 23:33
Την ανεπάρκεια θεσμικού πλαισίου, που επιτρέπει σε επιτήδειους να παρανομούν
«βαφτίζοντας» τους χώρους τους με ονομασίες που παραπέμπουν στη φυσικοθεραπεία,
καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.
Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του Π.Σ.Φ., προσφάτως εντοπίστηκε στην περιοχή του Νέου
Κόσμου Αττικής, οίκος ανοχής ο οποίος είχε «βαφτιστεί» ιατρείο κινησιοθεραπείας και
δέχονταν πελάτες.  
«Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει στους
επιτήδειους να παρανομούν και να γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία
καλυμμένοι με το ΄΄μανδύα΄΄ ενός κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρέχει χωρίς
κριτήρια το Υπουργείο Οικονομικών. Μάθαμε ότι οίκος ανοχής λειτουργούσε με ΚΑΔ
υπηρεσιών αποκατάστασης (κινησιοθεραπεία, μάλαξη, κλπ) τόσο απλά», δηλώνει ο Πρόεδρος
του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ. Πέτρος Λυμπερίδης.
Όπως επισημαίνει, τα επαγγέλματα του Ιατρού και του Φυσικοθεραπευτή είναι νομοθετικώς
ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή για να τα ασκήσει κάποιος πρέπει να κατέχει άδεια
άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχη με το επάγγελμα. «Ως πότε το Υπουργείο Οικονομικών θα
παρέχει κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
νομιμοποιώντας επιτήδειους που γίνονται επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο;», ερωτά ο
Πρόεδρος του Π.Σ.Φ..
Σημειώνεται ότι τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας πρέπει να έχουν αναρτημένη την πινακίδα
΄΄ΝΟΜΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ΄΄ που χορηγείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών. Οποιοσδήποτε άλλος χώρος λειτουργεί και παρέχει υπηρεσίες σχετικές με
την φυσικοθεραπεία είναι παράνομος.
Ο Π.Σ.Φ. καλεί το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους
αντίστοιχους συλλόγους ΝΠΔΔ (Ιατρών και Φυσικοθεραπευτών) να δώσει τέλος σε αυτό το
ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο και να μη χορηγεί ΚΑΔ χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά της
άδειας άσκησης επαγγέλματος και της βεβαίωσης εγγραφής στον αντίστοιχο επαγγελματικό
σύλλογο.
Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2021, 23:33
ΠΗΓΗ
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Οίκος ανοχής στον Νέο Κόσμο λειτουργούσε ως ιατρείο κινησιοθεραπείας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2021, 23:33
Την ανεπάρκεια θεσμικού πλαισίου, που επιτρέπει σε επιτήδειους να παρανομούν
«βαφτίζοντας» τους χώρους τους με ονομασίες που παραπέμπουν στη φυσικοθεραπεία,
καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.
Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του Π.Σ.Φ., προσφάτως εντοπίστηκε στην περιοχή του Νέου
Κόσμου Αττικής, οίκος ανοχής ο οποίος είχε «βαφτιστεί» ιατρείο κινησιοθεραπείας και
δέχονταν πελάτες.  
«Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει στους
επιτήδειους να παρανομούν και να γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία
καλυμμένοι με το ΄΄μανδύα΄΄ ενός κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρέχει χωρίς
κριτήρια το Υπουργείο Οικονομικών. Μάθαμε ότι οίκος ανοχής λειτουργούσε με ΚΑΔ
υπηρεσιών αποκατάστασης (κινησιοθεραπεία, μάλαξη, κλπ) τόσο απλά», δηλώνει ο Πρόεδρος
του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ. Πέτρος Λυμπερίδης.
Όπως επισημαίνει, τα επαγγέλματα του Ιατρού και του Φυσικοθεραπευτή είναι νομοθετικώς
ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή για να τα ασκήσει κάποιος πρέπει να κατέχει άδεια
άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχη με το επάγγελμα. «Ως πότε το Υπουργείο Οικονομικών θα
παρέχει κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
νομιμοποιώντας επιτήδειους που γίνονται επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο;», ερωτά ο
Πρόεδρος του Π.Σ.Φ..
Σημειώνεται ότι τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας πρέπει να έχουν αναρτημένη την πινακίδα
΄΄ΝΟΜΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ΄΄ που χορηγείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών. Οποιοσδήποτε άλλος χώρος λειτουργεί και παρέχει υπηρεσίες σχετικές με
την φυσικοθεραπεία είναι παράνομος.
Ο Π.Σ.Φ. καλεί το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους
αντίστοιχους συλλόγους ΝΠΔΔ (Ιατρών και Φυσικοθεραπευτών) να δώσει τέλος σε αυτό το
ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο και να μη χορηγεί ΚΑΔ χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά της
άδειας άσκησης επαγγέλματος και της βεβαίωσης εγγραφής στον αντίστοιχο επαγγελματικό
σύλλογο.
Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2021, 23:33
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Οίκος ανοχής στον Νέο Κόσμο λειτουργούσε ως ιατρείο κινησιοθεραπείας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2021, 23:33
Την ανεπάρκεια θεσμικού πλαισίου, που επιτρέπει σε επιτήδειους να παρανομούν
«βαφτίζοντας» τους χώρους τους με ονομασίες που παραπέμπουν στη φυσικοθεραπεία,
καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.
Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του Π.Σ.Φ., προσφάτως εντοπίστηκε στην περιοχή του Νέου
Κόσμου Αττικής, οίκος ανοχής ο οποίος είχε «βαφτιστεί» ιατρείο κινησιοθεραπείας και
δέχονταν πελάτες.  
«Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει στους
επιτήδειους να παρανομούν και να γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία
καλυμμένοι με το ΄΄μανδύα΄΄ ενός κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρέχει χωρίς
κριτήρια το Υπουργείο Οικονομικών. Μάθαμε ότι οίκος ανοχής λειτουργούσε με ΚΑΔ
υπηρεσιών αποκατάστασης (κινησιοθεραπεία, μάλαξη, κλπ) τόσο απλά», δηλώνει ο Πρόεδρος
του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ. Πέτρος Λυμπερίδης.
Όπως επισημαίνει, τα επαγγέλματα του Ιατρού και του Φυσικοθεραπευτή είναι νομοθετικώς
ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή για να τα ασκήσει κάποιος πρέπει να κατέχει άδεια
άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχη με το επάγγελμα. «Ως πότε το Υπουργείο Οικονομικών θα
παρέχει κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
νομιμοποιώντας επιτήδειους που γίνονται επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο;», ερωτά ο
Πρόεδρος του Π.Σ.Φ..
Σημειώνεται ότι τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας πρέπει να έχουν αναρτημένη την πινακίδα
΄΄ΝΟΜΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ΄΄ που χορηγείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών. Οποιοσδήποτε άλλος χώρος λειτουργεί και παρέχει υπηρεσίες σχετικές με
την φυσικοθεραπεία είναι παράνομος.
Ο Π.Σ.Φ. καλεί το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους
αντίστοιχους συλλόγους ΝΠΔΔ (Ιατρών και Φυσικοθεραπευτών) να δώσει τέλος σε αυτό το
ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο και να μη χορηγεί ΚΑΔ χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά της
άδειας άσκησης επαγγέλματος και της βεβαίωσης εγγραφής στον αντίστοιχο επαγγελματικό
σύλλογο.
Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2021, 23:33
ΠΗΓΗ
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Αθήνα: Οίκος ανοχής είχε πάρει ΚΑΔ για ιατρείο φυσικοθεραπεία
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τι καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών
Την ανεπάρκεια θεσμικού πλαισίου, που επιτρέπει σε επιτήδειους να παρανομούν
«βαφτίζοντας» τους χώρους τους με ονομασίες που παραπέμπουν στη φυσικοθεραπεία,
καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.
Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του ΠΣΦ, προσφάτως εντοπίστηκε στην περιοχή του Νέου
Κόσμου Αττικής, οίκος ανοχής ο οποίος είχε «βαφτιστεί» ιατρείο κινησιοθεραπείας και
δέχονταν πελάτες. 
«Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει στους
επιτήδειους να παρανομούν και να γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία
καλυμμένοι με το "μανδύα" ενός κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρέχει χωρίς
κριτήρια το Υπουργείο Οικονομικών. Μάθαμε ότι οίκος ανοχής λειτουργούσε με ΚΑΔ
υπηρεσιών αποκατάστασης (κινησιοθεραπεία, μάλαξη, κλπ) τόσο απλά», δηλώνει ο Πρόεδρος
του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ. Πέτρος Λυμπερίδης.
Όπως επισημαίνει, τα επαγγέλματα του Ιατρού και του Φυσικοθεραπευτή είναι νομοθετικώς
ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή για να τα ασκήσει κάποιος πρέπει να κατέχει άδεια
άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχη με το επάγγελμα. «Ως πότε το Υπουργείο Οικονομικών θα
παρέχει κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
νομιμοποιώντας επιτήδειους που γίνονται επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο;», ερωτά ο
Πρόεδρος του ΠΣΦ.
Σημειώνεται ότι τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας πρέπει να έχουν αναρτημένη την πινακίδα
"ΝΟΜΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ" που χορηγείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών. Οποιοσδήποτε άλλος χώρος λειτουργεί και παρέχει υπηρεσίες σχετικές με
την φυσικοθεραπεία είναι παράνομος.
Ο ΠΣΦ καλεί το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους
αντίστοιχους συλλόγους ΝΠΔΔ (Ιατρών και Φυσικοθεραπευτών) να δώσει τέλος σε αυτό το
ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο και να μη χορηγεί ΚΑΔ χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά της
άδειας άσκησης επαγγέλματος και της βεβαίωσης εγγραφής στον αντίστοιχο επαγγελματικό
σύλλογο.
Πηγή: Ethnos.gr
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Οίκος ανοχής «βαφτίστηκε» ιατρείο κινησιοθεραπείας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Την ανεπάρκεια θεσμικού πλαισίου, που επιτρέπει σε επιτήδειους να παρανομούν
«βαφτίζοντας» τους χώρους τους με ονομασίες που παραπέμπουν στη φυσικοθεραπεία,
καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.
Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του Π.Σ.Φ., προσφάτως εντοπίστηκε στην περιοχή του Νέου
Κόσμου Αττικής, οίκος ανοχής ο οποίος είχε «βαφτιστεί» ιατρείο κινησιοθεραπείας και
δέχονταν πελάτες.
«Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει στους
επιτήδειους να παρανομούν και να γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία
καλυμμένοι με το ΄΄μανδύα΄΄ ενός κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρέχει χωρίς
κριτήρια το Υπουργείο Οικονομικών. Μάθαμε ότι οίκος ανοχής λειτουργούσε με ΚΑΔ
υπηρεσιών αποκατάστασης (κινησιοθεραπεία, μάλαξη, κλπ) τόσο απλά», δηλώνει ο Πρόεδρος
του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ. Πέτρος Λυμπερίδης.
Όπως επισημαίνει, τα επαγγέλματα του Ιατρού και του Φυσικοθεραπευτή είναι νομοθετικώς
ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή για να τα ασκήσει κάποιος πρέπει να κατέχει άδεια
άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχη με το επάγγελμα. «Ως πότε το Υπουργείο Οικονομικών θα
παρέχει κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
νομιμοποιώντας επιτήδειους που γίνονται επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο;», ερωτά ο
Πρόεδρος του Π.Σ.Φ..
Σημειώνεται ότι τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας πρέπει να έχουν αναρτημένη την πινακίδα
΄΄ΝΟΜΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ΄΄ που χορηγείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών. Οποιοσδήποτε άλλος χώρος λειτουργεί και παρέχει υπηρεσίες σχετικές με
την φυσικοθεραπεία είναι παράνομος.
Ο Π.Σ.Φ. καλεί το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους
αντίστοιχους συλλόγους ΝΠΔΔ (Ιατρών και Φυσικοθεραπευτών) να δώσει τέλος σε αυτό το
ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο και να μη χορηγεί ΚΑΔ χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά της
άδειας άσκησης επαγγέλματος και της βεβαίωσης εγγραφής στον αντίστοιχο επαγγελματικό
σύλλογο.
Νίνα Κομνηνού
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Οίκος ανοχής στον Νέο Κόσμο είχε πάρει ΚΑΔ για ιατρείο φυσικοθεραπείας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Οίκος ανοχής είχε «βαφτιστεί» ιατρείο κινησιοθεραπείας και δέχονταν πελάτες στον Νέο Κόσμο
Αττικής.
Το παραπάνω καταγγέλλουν οι εκπρόσωποι του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών,
οι οποίοι σε ανακοίνωσή τους κάνουν λόγο για ανεπάρκεια θεσμικού πλαισίου, που επιτρέπει
σε επιτήδειους να παρανομούν «βαφτίζοντας» τους χώρους τους με ονομασίες που
παραπέμπουν στη φυσικοθεραπεία.
«Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει στους
επιτήδειους να παρανομούν και να γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία
καλυμμένοι με το “μανδύα” ενός κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρέχει χωρίς
κριτήρια το Υπουργείο Οικονομικών. Μάθαμε ότι οίκος ανοχής λειτουργούσε με ΚΑΔ
υπηρεσιών αποκατάστασης (κινησιοθεραπεία, μάλαξη, κλπ) τόσο απλά», δηλώνει ο Πρόεδρος
του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ. Πέτρος Λυμπερίδης.
Όπως επισημαίνει, τα επαγγέλματα του Ιατρού και του Φυσικοθεραπευτή είναι νομοθετικώς
ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή για να τα ασκήσει κάποιος πρέπει να κατέχει άδεια
άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχη με το επάγγελμα. «Ως πότε το Υπουργείο Οικονομικών θα
παρέχει κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
νομιμοποιώντας επιτήδειους που γίνονται επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο;», ερωτά ο
Πρόεδρος του ΠΣΦ.
Σημειώνεται ότι τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας πρέπει να έχουν αναρτημένη την πινακίδα
“ΝΟΜΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ” που χορηγείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών. Οποιοσδήποτε άλλος χώρος λειτουργεί και παρέχει υπηρεσίες σχετικές με
την φυσικοθεραπεία είναι παράνομος.
Ο ΠΣΦ καλεί το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους
αντίστοιχους συλλόγους ΝΠΔΔ (Ιατρών και Φυσικοθεραπευτών) να δώσει τέλος σε αυτό το
ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο και να μη χορηγεί ΚΑΔ χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά της
άδειας άσκησης επαγγέλματος και της βεβαίωσης εγγραφής στον αντίστοιχο επαγγελματικό
σύλλογο.
Πηγή
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ΠΣΦ: Οίκος ανοχής «βαφτίστηκε» ιατρείο κινησιοθεραπείας – Τι αναφέρει
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Την ανεπάρκεια θεσμικού πλαισίου, που επιτρέπει σε επιτήδειους να παρανομούν
«βαφτίζοντας» τους χώρους τους με ονομασίες που παραπέμπουν στη φυσικοθεραπεία,
καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ).
ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER
Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του ΠΣΦ, προσφάτως εντοπίστηκε στην περιοχή του Νέου
Κόσμου Αττικής, οίκος ανοχής ο οποίος είχε «βαφτιστεί» ιατρείο κινησιοθεραπείας και
δέχονταν πελάτες.
«Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει στους
επιτήδειους να παρανομούν και να γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία
καλυμμένοι με το ΄΄μανδύα΄΄ ενός κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρέχει χωρίς
κριτήρια το Υπουργείο Οικονομικών. Μάθαμε ότι οίκος ανοχής λειτουργούσε με ΚΑΔ
υπηρεσιών αποκατάστασης (κινησιοθεραπεία, μάλαξη, κλπ) τόσο απλά», δηλώνει ο Πρόεδρος
του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ. Πέτρος Λυμπερίδης.
Όπως επισημαίνει, τα επαγγέλματα του Ιατρού και του Φυσικοθεραπευτή είναι νομοθετικώς
ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή για να τα ασκήσει κάποιος πρέπει να κατέχει άδεια
άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχη με το επάγγελμα. «Ως πότε το Υπουργείο Οικονομικών θα
παρέχει κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
νομιμοποιώντας επιτήδειους που γίνονται επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο;», ερωτά ο
Πρόεδρος του Π.Σ.Φ..
Σημειώνεται ότι τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας πρέπει να έχουν αναρτημένη την πινακίδα
΄΄ΝΟΜΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ΄΄ που χορηγείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών. Οποιοσδήποτε άλλος χώρος λειτουργεί και παρέχει υπηρεσίες σχετικές με
την φυσικοθεραπεία είναι παράνομος.
Ο Π.Σ.Φ. καλεί το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους
αντίστοιχους συλλόγους ΝΠΔΔ (Ιατρών και Φυσικοθεραπευτών) να δώσει τέλος σε αυτό το
ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο και να μη χορηγεί ΚΑΔ χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά της
άδειας άσκησης επαγγέλματος και της βεβαίωσης εγγραφής στον αντίστοιχο επαγγελματικό
σύλλογο.
Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα
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Οίκος ανοχής λειτουργουσε ως ... ιατρείο κινησιοθεραπείας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Την ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών και καλεί το Υπουργείο Οικονομικών να μην χορηγεί ΚΑΔ χωρίς τα
απαραίτητα δικαιολογητικά.
Την ανεπάρκεια θεσμικού πλαισίου, που επιτρέπει σε επιτήδειους να παρανομούν
«βαφτίζοντας» τους χώρους τους με ονομασίες που παραπέμπουν στη φυσικοθεραπεία,
καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.
Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του Π.Σ.Φ., προσφάτως εντοπίστηκε στην περιοχή του Νέου
Κόσμου Αττικής, οίκος ανοχής ο οποίος είχε «βαφτιστεί» ιατρείο κινησιοθεραπείας και
δέχονταν πελάτες.
«Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει στους
επιτήδειους να παρανομούν και να γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία
καλυμμένοι με το ΄΄μανδύα΄΄ ενός κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρέχει χωρίς
κριτήρια το Υπουργείο Οικονομικών. Μάθαμε ότι οίκος ανοχής λειτουργούσε με ΚΑΔ
υπηρεσιών αποκατάστασης (κινησιοθεραπεία, μάλαξη, κλπ) τόσο απλά», δηλώνει ο Πρόεδρος
του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ. Πέτρος Λυμπερίδης.
Όπως επισημαίνει, τα επαγγέλματα του Ιατρού και του Φυσικοθεραπευτή είναι νομοθετικώς
ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή για να τα ασκήσει κάποιος πρέπει να κατέχει άδεια
άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχη με το επάγγελμα. «Ως πότε το Υπουργείο Οικονομικών θα
παρέχει κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
νομιμοποιώντας επιτήδειους που γίνονται επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο;», ερωτά ο
Πρόεδρος του Π.Σ.Φ..
Σημειώνεται ότι τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας πρέπει να έχουν αναρτημένη την πινακίδα
΄΄ΝΟΜΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ΄΄ που χορηγείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών. Οποιοσδήποτε άλλος χώρος λειτουργεί και παρέχει υπηρεσίες σχετικές με
την φυσικοθεραπεία είναι παράνομος.
Ο Π.Σ.Φ. καλεί το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους
αντίστοιχους συλλόγους ΝΠΔΔ (Ιατρών και Φυσικοθεραπευτών) να δώσει τέλος σε αυτό το
ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο και να μη χορηγεί ΚΑΔ χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά της
άδειας άσκησης επαγγέλματος και της βεβαίωσης εγγραφής στον αντίστοιχο επαγγελματικό
σύλλογο.
Κέρδος online  
17/2/2021 18:13
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Οίκος ανοχής στον Νέο Κόσμο είχε πάρει ΚΑΔ για ιατρείο φυσικοθεραπείας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Οίκος ανοχής είχε «βαφτιστεί» ιατρείο κινησιοθεραπείας και δέχονταν πελάτες στον Νέο Κόσμο
Αττικής.
Το παραπάνω καταγγέλλουν οι εκπρόσωποι του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών,
οι οποίοι σε ανακοίνωσή τους κάνουν λόγο για ανεπάρκεια θεσμικού πλαισίου, που επιτρέπει
σε επιτήδειους να παρανομούν «βαφτίζοντας» τους χώρους τους με ονομασίες που
παραπέμπουν στη φυσικοθεραπεία.
«Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει στους
επιτήδειους να παρανομούν και να γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία
καλυμμένοι με το “μανδύα” ενός κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρέχει χωρίς
κριτήρια το Υπουργείο Οικονομικών. Μάθαμε ότι οίκος ανοχής λειτουργούσε με ΚΑΔ
υπηρεσιών αποκατάστασης (κινησιοθεραπεία, μάλαξη, κλπ) τόσο απλά», δηλώνει ο Πρόεδρος
του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ. Πέτρος Λυμπερίδης.
Όπως επισημαίνει, τα επαγγέλματα του Ιατρού και του Φυσικοθεραπευτή είναι νομοθετικώς
ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή για να τα ασκήσει κάποιος πρέπει να κατέχει άδεια
άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχη με το επάγγελμα. «Ως πότε το Υπουργείο Οικονομικών θα
παρέχει κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
νομιμοποιώντας επιτήδειους που γίνονται επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο;», ερωτά ο
Πρόεδρος του ΠΣΦ.
Σημειώνεται ότι τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας πρέπει να έχουν αναρτημένη την πινακίδα
“ΝΟΜΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ” που χορηγείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών. Οποιοσδήποτε άλλος χώρος λειτουργεί και παρέχει υπηρεσίες σχετικές με
την φυσικοθεραπεία είναι παράνομος.
Ο ΠΣΦ καλεί το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους
αντίστοιχους συλλόγους ΝΠΔΔ (Ιατρών και Φυσικοθεραπευτών) να δώσει τέλος σε αυτό το
ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο και να μη χορηγεί ΚΑΔ χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά της
άδειας άσκησης επαγγέλματος και της βεβαίωσης εγγραφής στον αντίστοιχο επαγγελματικό
σύλλογο.
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Οίκος ανοχής ''βαφτίστηκε΄΄ σε ιατρείο κινησιοθεραπείας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
''Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει στους
επιτήδειους να παρανομούν΄΄.
Την ανεπάρκεια θεσμικού πλαισίου, που επιτρέπει σε επιτήδειους να παρανομούν
«βαφτίζοντας» τους χώρους τους με ονομασίες που παραπέμπουν στη φυσικοθεραπεία,
καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.
Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του Π.Σ.Φ., προσφάτως εντοπίστηκε οίκος ανοχής στην
Αττική, ο οποίος είχε «βαφτιστεί» ιατρείο κινησιοθεραπείας και δέχονταν πελάτες. 
«Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει στους
επιτήδειους να παρανομούν και να γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία
καλυμμένοι με το ΄΄μανδύα΄΄ ενός κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρέχει χωρίς
κριτήρια το Υπουργείο Οικονομικών. Μάθαμε ότι οίκος ανοχής λειτουργούσε με ΚΑΔ
υπηρεσιών αποκατάστασης (κινησιοθεραπεία, μάλαξη, κλπ) τόσο απλά», δηλώνει ο Πρόεδρος
του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ. Πέτρος Λυμπερίδης.
Όπως επισημαίνει, τα επαγγέλματα του Ιατρού και του Φυσικοθεραπευτή είναι νομοθετικώς
ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή για να τα ασκήσει κάποιος πρέπει να κατέχει άδεια
άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχη με το επάγγελμα. «Ως πότε το Υπουργείο Οικονομικών θα
παρέχει κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
νομιμοποιώντας επιτήδειους που γίνονται επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο;», ερωτά ο
Πρόεδρος του Π.Σ.Φ..
Σημειώνεται ότι τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας πρέπει να έχουν αναρτημένη την πινακίδα
΄΄ΝΟΜΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ΄΄ που χορηγείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών. Οποιοσδήποτε άλλος χώρος λειτουργεί και παρέχει υπηρεσίες σχετικές με
την φυσικοθεραπεία είναι παράνομος.
Ο Π.Σ.Φ. καλεί το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους
αντίστοιχους συλλόγους ΝΠΔΔ (Ιατρών και Φυσικοθεραπευτών) να δώσει τέλος σε αυτό το
ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο και να μη χορηγεί ΚΑΔ χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά της
άδειας άσκησης επαγγέλματος και της βεβαίωσης εγγραφής στον αντίστοιχο επαγγελματικό
σύλλογο.
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Οίκος ανοχής είχε πάρει ΚΑΔ για ιατρείο φυσικοθεραπείας και έκανε χρυσές δουλειές
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Την ανεπάρκεια θεσμικού πλαισίου, που επιτρέπει σε επιτήδειους να παρανομούν
«βαφτίζοντας» τους χώρους τους με ονομασίες που παραπέμπουν στη φυσικοθεραπεία,
καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.
Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του ΠΣΦ, προσφάτως εντοπίστηκε στην περιοχή του Νέου
Κόσμου Αττικής, οίκος ανοχής ο οποίος είχε «βαφτιστεί» ιατρείο κινησιοθεραπείας και
δέχονταν πελάτες.
«Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει στους
επιτήδειους να παρανομούν και να γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία
καλυμμένοι με το «μανδύα» ενός κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρέχει χωρίς
κριτήρια το Υπουργείο Οικονομικών. Μάθαμε ότι οίκος ανοχής λειτουργούσε με ΚΑΔ
υπηρεσιών αποκατάστασης (κινησιοθεραπεία, μάλαξη, κλπ) τόσο απλά», δηλώνει ο Πρόεδρος
του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ. Πέτρος Λυμπερίδης.
Όπως επισημαίνει, τα επαγγέλματα του Ιατρού και του Φυσικοθεραπευτή είναι νομοθετικώς
ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή για να τα ασκήσει κάποιος πρέπει να κατέχει άδεια
άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχη με το επάγγελμα. «Ως πότε το Υπουργείο Οικονομικών θα
παρέχει κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
νομιμοποιώντας επιτήδειους που γίνονται επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο;», ερωτά ο
Πρόεδρος του ΠΣΦ.Σημειώνεται ότι τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας πρέπει να έχουν
αναρτημένη την πινακίδα «ΝΟΜΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» που χορηγείται από
τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών. Οποιοσδήποτε άλλος χώρος λειτουργεί και
παρέχει υπηρεσίες σχετικές με την φυσικοθεραπεία είναι παράνομος.
Ο ΠΣΦ καλεί το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους
αντίστοιχους συλλόγους ΝΠΔΔ (Ιατρών και Φυσικοθεραπευτών) να δώσει τέλος σε αυτό το
ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο και να μη χορηγεί ΚΑΔ χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά της
άδειας άσκησης επαγγέλματος και της βεβαίωσης εγγραφής στον αντίστοιχο επαγγελματικό
σύλλογο.
Πηγή: ethnos.gr
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Οίκος ανοχής «βαφτίστηκε» ιατρείο κινησιοθεραπείας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Την 10η Φεβρουαρίου 2019 η AcroBase έγινε 31 χρόνων! Χρόνια Πολλά AcroBase!
Την ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών και καλεί το Υπουργείο Οικονομικών να μην χορηγεί ΚΑΔ χωρίς τα
απαραίτητα δικαιολογητικά.
Περισσότερα στην Ναυτεμπορική...
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Κι όμως συνέβη. Οίκος ανοχής είχε μετονομαστεί σε ιατρείο κινησιοθεραπείας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Το κενό στο νόμο εκμεταλλεύτηκαν κάποιοι και κατάφεραν να πάρουν άδεια και να
λειτουργήσουν έναν ολόκληρο οίκο ανοχής υπό την μετονομασία ιατρείο κινησιοθεραπείας.
Την ανεπάρκεια θεσμικού πλαισίου, που επιτρέπει σε επιτήδειους να παρανομούν
«βαφτίζοντας» τους χώρους τους με ονομασίες που παραπέμπουν στη φυσικοθεραπεία,
καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.
Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του Π.Σ.Φ., προσφάτως εντοπίστηκε στην περιοχή του Νέου
Κόσμου Αττικής, οίκος ανοχής ο οποίος είχε «βαφτιστεί» ιατρείο κινησιοθεραπείας και
δέχονταν πελάτες.
«Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει στους
επιτήδειους να παρανομούν και να γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία
καλυμμένοι με το ΄΄μανδύα΄΄ ενός κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρέχει χωρίς
κριτήρια το Υπουργείο Οικονομικών. Μάθαμε ότι οίκος ανοχής λειτουργούσε με ΚΑΔ
υπηρεσιών αποκατάστασης (κινησιοθεραπεία, μάλαξη, κλπ) τόσο απλά», δηλώνει ο Πρόεδρος
του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ. Πέτρος Λυμπερίδης.
Όπως επισημαίνει, τα επαγγέλματα του Ιατρού και του Φυσικοθεραπευτή είναι νομοθετικώς
ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή για να τα ασκήσει κάποιος πρέπει να κατέχει άδεια
άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχη με το επάγγελμα. «Ως πότε το Υπουργείο Οικονομικών θα
παρέχει κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
νομιμοποιώντας επιτήδειους που γίνονται επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο;», ερωτά ο
Πρόεδρος του Π.Σ.Φ..
Σημειώνεται ότι τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας πρέπει να έχουν αναρτημένη την πινακίδα
΄΄ΝΟΜΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ΄΄ που χορηγείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών. Οποιοσδήποτε άλλος χώρος λειτουργεί και παρέχει υπηρεσίες σχετικές με
την φυσικοθεραπεία είναι παράνομος.
Ο Π.Σ.Φ. καλεί το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους
αντίστοιχους συλλόγους ΝΠΔΔ (Ιατρών και Φυσικοθεραπευτών) να δώσει τέλος σε αυτό το
ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο και να μη χορηγεί ΚΑΔ χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά της
άδειας άσκησης επαγγέλματος και της βεβαίωσης εγγραφής στον αντίστοιχο επαγγελματικό
σύλλογο.
ΕΤΙΚΕΤΕΣιατρείο κινησιοθεραπείας

Remove Watermark
Wondershare
PDFelement

https://iatro.gr/ki-omos-synevi-oikos-anochis-eiche-metonomastei-se-iatreio-kinisiotherapeias/
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5239&m=db


http://www.logiastarata.gr/

 Publication date: 17/02/2021 17:12

 Alexa ranking (Greece): 1331

 https://www.logiastarata.gr/2021/02/oikos-anochis-ston-neo-kosmo-leitoyrgoyse-m...

Οίκος ανοχής στον Νέο Κόσμο λειτουργούσε με άδεια για ιατρείο φυσικοθεραπείας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ένας οίκος ανοχής στον Νέο Κόσμο είχε πάρει Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας και
λειτουργούσε ως ιατρείο φυσικοθεραπείας.
Σε μια απίστευτη καταγγελία προχώρησε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών,
κάνοντας, παράλληλα, λόγο για ανεπάρκεια στο θεσμικό πλαίσιο, που επιτρέπει σε επιτήδειους
να παρανομούν, «βαφτίζοντας» τους χώρους τους με ονομασίες που παραπέμπουν στη
φυσικοθεραπεία.
Σύμφωνα με την καταγγελία, λοιπόν, προσφάτως εντοπίστηκε στην περιοχή του Νέου Κόσμου
Αττικής οίκος ανοχής, ο οποίος είχε «βαφτιστεί» ιατρείο κινησιοθεραπείας και δέχονταν
πελάτες!
Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ. Πέτρος Λυμπερίδης τόνισε
χαρακτηριστικά: «Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου που
επιτρέπει στους επιτήδειους να παρανομούν και να γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνοι για τη
δημόσια υγεία καλυμμένοι με το “μανδύα” ενός κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ) που
παρέχει χωρίς κριτήρια το Υπουργείο Οικονομικών. Μάθαμε ότι οίκος ανοχής λειτουργούσε με
ΚΑΔ υπηρεσιών αποκατάστασης (κινησιοθεραπεία, μάλαξη, κλπ.) τόσο απλά».
«Ως πότε το Υπουργείο Οικονομικών θα παρέχει κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ)
χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά, νομιμοποιώντας επιτήδειους που γίνονται επικίνδυνοι για
το κοινωνικό σύνολο;», ρωτά ο πρόεδρος του ΠΣΦ.
Σημειώνεται ότι τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας πρέπει να έχουν αναρτημένη την πινακίδα
«ΝΟΜΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» που χορηγείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών. Οποιοσδήποτε άλλος χώρος λειτουργεί και παρέχει υπηρεσίες σχετικές με
την φυσικοθεραπεία είναι παράνομος.
Πηγή: sport-fm.gr
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Οίκος ανοχής «βαφτίστηκε» ιατρείο κινησιοθεραπείας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Την ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών και καλεί το Υπουργείο Οικονομικών να μην χορηγεί ΚΑΔ χωρίς τα
απαραίτητα δικαιολογητικά.
Την ανεπάρκεια θεσμικού πλαισίου, που επιτρέπει σε επιτήδειους να παρανομούν
«βαφτίζοντας» τους χώρους τους με ονομασίες που παραπέμπουν στη φυσικοθεραπεία,
καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.
 
Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του Π.Σ.Φ., προσφάτως εντοπίστηκε στην περιοχή του Νέου
Κόσμου Αττικής, οίκος ανοχής ο οποίος είχε «βαφτιστεί» ιατρείο κινησιοθεραπείας και
δέχονταν πελάτες.  
«Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει στους
επιτήδειους να παρανομούν και να γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία
καλυμμένοι με το ΄΄μανδύα΄΄ ενός κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρέχει χωρίς
κριτήρια το Υπουργείο Οικονομικών. Μάθαμε ότι οίκος ανοχής λειτουργούσε με ΚΑΔ
υπηρεσιών αποκατάστασης (κινησιοθεραπεία, μάλαξη, κλπ) τόσο απλά», δηλώνει ο Πρόεδρος
του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ. Πέτρος Λυμπερίδης.
Όπως επισημαίνει, τα επαγγέλματα του Ιατρού και του Φυσικοθεραπευτή είναι νομοθετικώς
ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή για να τα ασκήσει κάποιος πρέπει να κατέχει άδεια
άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχη με το επάγγελμα. «Ως πότε το Υπουργείο Οικονομικών θα
παρέχει κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
νομιμοποιώντας επιτήδειους που γίνονται επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο;», ερωτά ο
Πρόεδρος του Π.Σ.Φ..
Σημειώνεται ότι τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας πρέπει να έχουν αναρτημένη την
πινακίδα ΄΄ΝΟΜΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ΄΄ που χορηγείται από τον Πανελλήνιο
Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών. Οποιοσδήποτε άλλος χώρος λειτουργεί και παρέχει υπηρεσίες
σχετικές με την φυσικοθεραπεία είναι παράνομος.
Ο Π.Σ.Φ. καλεί το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους
αντίστοιχους συλλόγους ΝΠΔΔ (Ιατρών και Φυσικοθεραπευτών) να δώσει τέλος σε αυτό το
ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο και να μη χορηγεί ΚΑΔ χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά της
άδειας άσκησης επαγγέλματος και της βεβαίωσης εγγραφής στον αντίστοιχο επαγγελματικό
σύλλογο.
 
Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
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Οίκος ανοχής έλαβε ΚΑΔ για ιατρείο φυσικοθεραπείας και υποδέχονταν πελάτες
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Στον Νέο Κόσμο βρίσκεται ο οίκος ανοχής που λειτουργούσε εν μέσω lockdown για τον
κορονοϊό ως κέντρο φυσικοθεραπείας έχοντας βεβαίως και τον αντίστοιχο ΚΑΔ
Την αποκάλυψη έκανε  ο Πανελλήνιος Σύλλογος  Φυσικοθεραπευτών, φέρνοντας στο φως ότι
οίκος ανοχής είχε επίσημο ΚΑΔ για να λειτουργεί και να φαίνεται ότι πρόκειται για ιατρείο
κινησιοθεραπείας, υποδεχόμενο πελάτες. Ο  Πανελλήνιος Σύλλογος  Φυσικοθεραπευτών
καταγγέλει την ανεπάρκεια θεσμικού πλαισίου, που επιτρέπει σε επιτήδειους να παρανομούν
«βαφτίζοντας» τους χώρους τους με ονομασίες που παραπέμπουν στη φυσικοθεραπεία
«Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει στους
επιτήδειους να παρανομούν και να γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία
καλυμμένοι με τον μανδύα ενός κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρέχει χωρίς
κριτήρια το Υπουργείο Οικονομικών.  Μάθαμε ότι οίκος ανοχής λειτουργούσε με ΚΑΔ
υπηρεσιών αποκατάστασης (κινησιοθεραπεία, μάλαξη, κλπ) τόσο απλά», δήλωσε ο Πρόεδρος
του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ. Πέτρος Λυμπερίδης.
Όπως επισημαίνει, τα επαγγέλματα του Ιατρού και του Φυσικοθεραπευτή είναι νομοθετικώς
ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή για να τα ασκήσει κάποιος πρέπει να κατέχει άδεια
άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχη με το επάγγελμα.
«Ως πότε το Υπουργείο Οικονομικών θα παρέχει κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ)
χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά, νομιμοποιώντας επιτήδειους που γίνονται επικίνδυνοι για
το κοινωνικό σύνολο;», ερωτά ο Πρόεδρος του ΠΣΦ. Σημειώνεται ότι τα εργαστήρια
φυσικοθεραπείας πρέπει να έχουν αναρτημένη την πινακίδα ΝΟΜΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ που χορηγείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών και
οποιοσδήποτε άλλος χώρος λειτουργεί και παρέχει υπηρεσίες σχετικές με την φυσικοθεραπεία
είναι παράνομος.
Ο ΠΣΦ καλεί το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους
αντίστοιχους συλλόγους ΝΠΔΔ (Ιατρών και Φυσικοθεραπευτών) να δώσει τέλος σε αυτό το
ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο και να μη χορηγεί ΚΑΔ χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά της
άδειας άσκησης επαγγέλματος και της βεβαίωσης εγγραφής στον αντίστοιχο επαγγελματικό
σύλλογο.
Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις
ειδήσεις
Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr
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Οίκος ανοχής «βαφτίστηκε» ιατρείο κινησιοθεραπείας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Την ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών και καλεί το Υπουργείο Οικονομικών να μην χορηγεί ΚΑΔ χωρίς τα
απαραίτητα δικαιολογητικά.
Την ανεπάρκεια θεσμικού πλαισίου, που επιτρέπει σε επιτήδειους να παρανομούν
«βαφτίζοντας» τους χώρους τους με ονομασίες που παραπέμπουν στη φυσικοθεραπεία,
καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.
Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του Π.Σ.Φ., προσφάτως εντοπίστηκε στην περιοχή του Νέου
Κόσμου Αττικής, οίκος ανοχής ο οποίος είχε «βαφτιστεί» ιατρείο κινησιοθεραπείας και
δέχονταν πελάτες.  
«Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει στους
επιτήδειους να παρανομούν και να γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία
καλυμμένοι με το ΄΄μανδύα΄΄ ενός κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρέχει χωρίς
κριτήρια το Υπουργείο Οικονομικών. Μάθαμε ότι οίκος ανοχής λειτουργούσε με ΚΑΔ
υπηρεσιών αποκατάστασης (κινησιοθεραπεία, μάλαξη, κλπ) τόσο απλά», δηλώνει ο Πρόεδρος
του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ. Πέτρος Λυμπερίδης.
Όπως επισημαίνει, τα επαγγέλματα του Ιατρού και του Φυσικοθεραπευτή είναι νομοθετικώς
ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή για να τα ασκήσει κάποιος πρέπει να κατέχει άδεια
άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχη με το επάγγελμα. «Ως πότε το Υπουργείο Οικονομικών θα
παρέχει κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
νομιμοποιώντας επιτήδειους που γίνονται επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο;», ερωτά ο
Πρόεδρος του Π.Σ.Φ..
Σημειώνεται ότι τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας πρέπει να έχουν αναρτημένη την πινακίδα
΄΄ΝΟΜΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ΄΄ που χορηγείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών. Οποιοσδήποτε άλλος χώρος λειτουργεί και παρέχει υπηρεσίες σχετικές με
την φυσικοθεραπεία είναι παράνομος.
Ο Π.Σ.Φ. καλεί το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους
αντίστοιχους συλλόγους ΝΠΔΔ (Ιατρών και Φυσικοθεραπευτών) να δώσει τέλος σε αυτό το
ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο και να μη χορηγεί ΚΑΔ χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά της
άδειας άσκησης επαγγέλματος και της βεβαίωσης εγγραφής στον αντίστοιχο επαγγελματικό
σύλλογο.
Την ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών και καλεί το Υπουργείο Οικονομικών να μην χορηγεί ΚΑΔ χωρίς τα
απαραίτητα δικαιολογητικά.
Την ανεπάρκεια θεσμικού πλαισίου, που επιτρέπει σε επιτήδειους να παρανομούν
«βαφτίζοντας» τους χώρους τους με ονομασίες που παραπέμπουν στη φυσικοθεραπεία,
καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.
Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του Π.Σ.Φ., προσφάτως εντοπίστηκε στην περιοχή του Νέου
Κόσμου Αττικής, οίκος ανοχής ο οποίος είχε «βαφτιστεί» ιατρείο κινησιοθεραπείας και
δέχονταν πελάτες.  
«Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει στους
επιτήδειους να παρανομούν και να γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία
καλυμμένοι με το ΄΄μανδύα΄΄ ενός κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρέχει χωρίς
κριτήρια το Υπουργείο Οικονομικών. Μάθαμε ότι οίκος ανοχής λειτουργούσε με ΚΑΔ
υπηρεσιών αποκατάστασης (κινησιοθεραπεία, μάλαξη, κλπ) τόσο απλά», δηλώνει ο Πρόεδρος
του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ. Πέτρος Λυμπερίδης.
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Όπως επισημαίνει, τα επαγγέλματα του Ιατρού και του Φυσικοθεραπευτή είναι νομοθετικώς
ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή για να τα ασκήσει κάποιος πρέπει να κατέχει άδεια
άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχη με το επάγγελμα. «Ως πότε το Υπουργείο Οικονομικών θα
παρέχει κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
νομιμοποιώντας επιτήδειους που γίνονται επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο;», ερωτά ο
Πρόεδρος του Π.Σ.Φ..
Σημειώνεται ότι τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας πρέπει να έχουν αναρτημένη την πινακίδα
΄΄ΝΟΜΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ΄΄ που χορηγείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών. Οποιοσδήποτε άλλος χώρος λειτουργεί και παρέχει υπηρεσίες σχετικές με
την φυσικοθεραπεία είναι παράνομος.
Ο Π.Σ.Φ. καλεί το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους
αντίστοιχους συλλόγους ΝΠΔΔ (Ιατρών και Φυσικοθεραπευτών) να δώσει τέλος σε αυτό το
ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο και να μη χορηγεί ΚΑΔ χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά της
άδειας άσκησης επαγγέλματος και της βεβαίωσης εγγραφής στον αντίστοιχο επαγγελματικό
σύλλογο.
Online Συνδρομή: Ανακαλύψτε και εσείς τον κόσμο των προνομίων της «N»
CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!
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Οίκος ανοχής «βαφτίστηκε» ιατρείο κινησιοθεραπείας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Την ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών και καλεί το Υπουργείο Οικονομικών να μην χορηγεί ΚΑΔ χωρίς τα
απαραίτητα δικαιολογητικά.
Την ανεπάρκεια θεσμικού πλαισίου, που επιτρέπει σε επιτήδειους να παρανομούν
«βαφτίζοντας» τους χώρους τους με ονομασίες που παραπέμπουν στη φυσικοθεραπεία,
καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.
Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του Π.Σ.Φ., προσφάτως εντοπίστηκε στην περιοχή του Νέου
Κόσμου Αττικής, οίκος ανοχής ο οποίος είχε «βαφτιστεί» ιατρείο κινησιοθεραπείας και
δέχονταν πελάτες.
«Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει στους
επιτήδειους να παρανομούν και να γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία
καλυμμένοι με το ΄΄μανδύα΄΄ ενός κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρέχει χωρίς
κριτήρια το Υπουργείο Οικονομικών. Μάθαμε ότι οίκος ανοχής λειτουργούσε με ΚΑΔ
υπηρεσιών αποκατάστασης (κινησιοθεραπεία, μάλαξη, κλπ) τόσο απλά», δηλώνει ο Πρόεδρος
του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ. Πέτρος Λυμπερίδης.
Όπως επισημαίνει, τα επαγγέλματα του Ιατρού και του Φυσικοθεραπευτή είναι νομοθετικώς
ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή για να τα ασκήσει κάποιος πρέπει να κατέχει άδεια
άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχη με το επάγγελμα. «Ως πότε το Υπουργείο Οικονομικών θα
παρέχει κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
νομιμοποιώντας επιτήδειους που γίνονται επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο;», ερωτά ο
Πρόεδρος του Π.Σ.Φ..
Σημειώνεται ότι τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας πρέπει να έχουν αναρτημένη την
πινακίδα ΄΄ΝΟΜΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ΄΄ που χορηγείται από τον Πανελλήνιο
Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών. Οποιοσδήποτε άλλος χώρος λειτουργεί και παρέχει υπηρεσίες
σχετικές με την φυσικοθεραπεία είναι παράνομος.
Ο Π.Σ.Φ. καλεί το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους
αντίστοιχους συλλόγους ΝΠΔΔ (Ιατρών και Φυσικοθεραπευτών) να δώσει τέλος σε αυτό το
ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο και να μη χορηγεί ΚΑΔ χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά της
άδειας άσκησης επαγγέλματος και της βεβαίωσης εγγραφής στον αντίστοιχο επαγγελματικό
σύλλογο.
ΠΗΓΗ
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Οίκος ανοχής «βαφτίστηκε» ιατρείο κινησιοθεραπείας- Τι καταγγέλλουν οι
φυσικοθεραπευτές
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ένα απίστευτο κόλπο ”εμπνεύστηκαν” ιδιοκτήτες ενός οίκου ανοχής που άνοιξαν παρά την
απαγόρευση που υπάρχει λόγω του κορονοϊού και δέχονταν πελάτες με ραντεβού.
Όπως καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών προσφάτως εντοπίστηκε στην
περιοχή του Νέου Κόσμου Αττικής, οίκος ανοχής ο οποίος είχε «βαφτιστεί» ιατρείο
κινησιοθεραπείας και δέχονταν πελάτες.
«Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει στους
επιτήδειους να παρανομούν και να γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία
καλυμμένοι με το ΄΄μανδύα΄΄ ενός κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρέχει χωρίς
κριτήρια το Υπουργείο Οικονομικών. Μάθαμε ότι οίκος ανοχής λειτουργούσε με ΚΑΔ
υπηρεσιών αποκατάστασης (κινησιοθεραπεία, μάλαξη, κλπ) τόσο απλά», δηλώνει ο Πρόεδρος
του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ. Πέτρος Λυμπερίδης.
Όπως επισημαίνει, τα επαγγέλματα του Ιατρού και του Φυσικοθεραπευτή είναι νομοθετικώς
ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή για να τα ασκήσει κάποιος πρέπει να κατέχει άδεια
άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχη με το επάγγελμα. «Ως πότε το Υπουργείο Οικονομικών θα
παρέχει κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
νομιμοποιώντας επιτήδειους που γίνονται επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο;», ερωτά ο
Πρόεδρος του Π.Σ.Φ..
Σημειώνεται ότι τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας πρέπει να έχουν αναρτημένη την πινακίδα
΄΄ΝΟΜΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ΄΄ που χορηγείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών. Οποιοσδήποτε άλλος χώρος λειτουργεί και παρέχει υπηρεσίες σχετικές με
την φυσικοθεραπεία είναι παράνομος.
Τέλος ο Π.Σ.Φ. καλεί το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και
τους αντίστοιχους συλλόγους ΝΠΔΔ (Ιατρών και Φυσικοθεραπευτών) να δώσει τέλος σε αυτό
το ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο και να μη χορηγεί ΚΑΔ χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά της
άδειας άσκησης επαγγέλματος και της βεβαίωσης εγγραφής στον αντίστοιχο επαγγελματικό
σύλλογο.
healthreport.gr
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Οίκος ανοχής είχε πάρει ΚΑΔ για ιατρείο φυσικοθεραπείας και έκανε χρυσές δουλειές
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Την ανεπάρκεια θεσμικού πλαισίου, που επιτρέπει σε επιτήδειους να παρανομούν
«βαφτίζοντας» τους χώρους τους με ονομασίες που παραπέμπουν στη φυσικοθεραπεία,
καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.
Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του ΠΣΦ, προσφάτως εντοπίστηκε στην περιοχή του Νέου
Κόσμου Αττικής, οίκος ανοχής ο οποίος είχε «βαφτιστεί» ιατρείο κινησιοθεραπείας και
δέχονταν πελάτες.
«Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει στους
επιτήδειους να παρανομούν και να γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία
καλυμμένοι με το «μανδύα» ενός κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρέχει χωρίς
κριτήρια το Υπουργείο Οικονομικών. Μάθαμε ότι οίκος ανοχής λειτουργούσε με ΚΑΔ
υπηρεσιών αποκατάστασης (κινησιοθεραπεία, μάλαξη, κλπ) τόσο απλά», δηλώνει ο Πρόεδρος
του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ. Πέτρος Λυμπερίδης.
Όπως επισημαίνει, τα επαγγέλματα του Ιατρού και του Φυσικοθεραπευτή είναι νομοθετικώς
ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή για να τα ασκήσει κάποιος πρέπει να κατέχει άδεια
άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχη με το επάγγελμα. «Ως πότε το Υπουργείο Οικονομικών θα
παρέχει κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
νομιμοποιώντας επιτήδειους που γίνονται επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο;», ερωτά ο
Πρόεδρος του ΠΣΦ.Σημειώνεται ότι τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας πρέπει να έχουν
αναρτημένη την πινακίδα «ΝΟΜΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» που χορηγείται από
τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών. Οποιοσδήποτε άλλος χώρος λειτουργεί και
παρέχει υπηρεσίες σχετικές με την φυσικοθεραπεία είναι παράνομος.
Ο ΠΣΦ καλεί το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους
αντίστοιχους συλλόγους ΝΠΔΔ (Ιατρών και Φυσικοθεραπευτών) να δώσει τέλος σε αυτό το
ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο και να μη χορηγεί ΚΑΔ χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά της
άδειας άσκησης επαγγέλματος και της βεβαίωσης εγγραφής στον αντίστοιχο επαγγελματικό
σύλλογο.
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Οίκος ανοχής λειτουργούσε με ΚΑΔ για ιατρείο φυσικοθεραπείας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Εν μέσω lockdown στον Νέο Κόσμο - Η καταγγελία που έγινε από τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών
Οίκος ανοχής στον Νέο Κόσμο είχε πάρει ΚΑΔ ως κέντρο φυσικοθεραπείας, λειτουργούσε
κανονικά και υποδεχόταν πελάτες εν μέσω lockdown.
Στον Νέο Κόσμο βρίσκεται ο οίκος ανοχής που λειτουργούσε εν μέσω lockdown για τον
κορωνοϊό ως κέντρο φυσικοθεραπείας. 
Είχε λάβει, μάλιστα, και τη σχετική ΚΑΔ για να λειτουργεί και να φαίνεται ότι πρόκειται για
ιατρείο κινησιοθεραπείας, υποδεχόμενο πελάτες.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών έκανε την καταγγελία, φέρνοντας στο φως την
υπόθεση. «Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου που
επιτρέπει στους επιτήδειους να παρανομούν και να γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνοι για τη
Δημόσια Υγεία καλυμμένοι με τον μανδύα ενός κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ) που
παρέχει χωρίς κριτήρια το Υπουργείο Οικονομικών» επισημαίνει ο πρόεδρος του Πανελληνίου
Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών Πέτρος Λυμπερίδης. Και προσθέτει: «Μάθαμε ότι οίκος ανοχής
λειτουργούσε με ΚΑΔ υπηρεσιών αποκατάστασης (κινησιοθεραπεία, μάλαξη, κ.λπ). Τόσο
απλά».
Και αφήνει αιχμές κατά των αρμόδιων αρχών, υπενθυμίζοντας ότι για να ασκήσει κάποιος το
επάγγελμα του γιατρού ή του φυσικοθεραπευτή, οφείλει να κατέχει άδεια άσκησης
επαγγέλματος αντίστοιχη με το επάγγελμα. «Ως πότε το Υπουργείο Οικονομικών θα παρέχει
κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
νομιμοποιώντας επιτήδειους που γίνονται επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο;» αναρωτήθηκε
ο πρόεδρος του ΠΣΦ.
Σημειώνεται ότι τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας πρέπει να έχουν αναρτημένη την πινακίδα
«ΝΟΜΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» που χορηγείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών. Σε αντίθετη περίπτωση, οποιοσδήποτε άλλος χώρος λειτουργεί και
παρέχει υπηρεσίες σχετικές με τη φυσικοθεραπεία είναι παράνομος.
Ο ΠΣΦ καλεί το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους
αντίστοιχους συλλόγους ΝΠΔΔ (Ιατρών και Φυσικοθεραπευτών) να δώσει τέλος σε αυτό το
«ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο» και να μη χορηγεί ΚΑΔ χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά της
άδειας άσκησης επαγγέλματος και της βεβαίωσης εγγραφής στον αντίστοιχο επαγγελματικό
σύλλογο.
Ακολουθήστε την Athens Voice στο Google News κι ενημερωθείτε πρώτοι για όλες τις ειδήσεις
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Οίκος ανοχής λειτουργούσε με ΚΑΔ που πήρε για ιατρείο φυσικοθεραπείας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Την ανεπάρκεια θεσμικού πλαισίου, που επιτρέπει σε επιτήδειους να παρανομούν
«βαφτίζοντας» τους χώρους τους με ονομασίες που παραπέμπουν στη φυσικοθεραπεία,
καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.
Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του ΠΣΦ, προσφάτως εντοπίστηκε στην περιοχή του Νέου
Κόσμου Αττικής, οίκος ανοχής ο οποίος είχε «βαφτιστεί» ιατρείο κινησιοθεραπείας και
δέχονταν πελάτες.
«Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει στους
επιτήδειους να παρανομούν και να γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία
καλυμμένοι με το “μανδύα” ενός κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρέχει χωρίς
κριτήρια το Υπουργείο Οικονομικών. Μάθαμε ότι οίκος ανοχής λειτουργούσε με ΚΑΔ
υπηρεσιών αποκατάστασης (κινησιοθεραπεία, μάλαξη, κλπ) τόσο απλά», δηλώνει ο Πρόεδρος
του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ. Πέτρος Λυμπερίδης.
Όπως επισημαίνει, τα επαγγέλματα του Ιατρού και του Φυσικοθεραπευτή είναι νομοθετικώς
ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή για να τα ασκήσει κάποιος πρέπει να κατέχει άδεια
άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχη με το επάγγελμα. «Ως πότε το Υπουργείο Οικονομικών θα
παρέχει κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
νομιμοποιώντας επιτήδειους που γίνονται επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο;», ερωτά ο
Πρόεδρος του ΠΣΦ.
Σημειώνεται ότι τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας πρέπει να έχουν αναρτημένη την πινακίδα
“ΝΟΜΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ” που χορηγείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών. Οποιοσδήποτε άλλος χώρος λειτουργεί και παρέχει υπηρεσίες σχετικές με
την φυσικοθεραπεία είναι παράνομος.
Ο ΠΣΦ καλεί το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους
αντίστοιχους συλλόγους ΝΠΔΔ (Ιατρών και Φυσικοθεραπευτών) να δώσει τέλος σε αυτό το
ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο και να μη χορηγεί ΚΑΔ χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά της
άδειας άσκησης επαγγέλματος και της βεβαίωσης εγγραφής στον αντίστοιχο επαγγελματικό
σύλλογο.
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Οίκος ανοχής είχε πάρει ΚΑΔ για… ιατρείο φυσικοθεραπείας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ένα οίκος ανοχής στο Νέο Κόσμο είχε πάρει Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας και λειτουργούσε
ως ιατρείο φυσικοθεραπείας.
Tην ανεπάρκεια θεσμικού πλαισίου, που επιτρέπει σε επιτήδειους να παρανομούν
«βαφτίζοντας» τους χώρους τους με ονομασίες που παραπέμπουν στη φυσικοθεραπεία,
καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.
Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του ΠΣΦ, προσφάτως εντοπίστηκε στην περιοχή του Νέου
Κόσμου Αττικής, οίκος ανοχής ο οποίος είχε «βαφτιστεί» ιατρείο κινησιοθεραπείας και
δέχονταν πελάτες.
«Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει στους
επιτήδειους να παρανομούν και να γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία
καλυμμένοι με το “μανδύα” ενός κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρέχει χωρίς
κριτήρια το Υπουργείο Οικονομικών. Μάθαμε ότι οίκος ανοχής λειτουργούσε με ΚΑΔ
υπηρεσιών αποκατάστασης (κινησιοθεραπεία, μάλαξη, κλπ) τόσο απλά», δηλώνει ο Πρόεδρος
του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ. Πέτρος Λυμπερίδης.
Όπως επισημαίνει, τα επαγγέλματα του Ιατρού και του Φυσικοθεραπευτή είναι νομοθετικώς
ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή για να τα ασκήσει κάποιος πρέπει να κατέχει άδεια
άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχη με το επάγγελμα. «Ως πότε το Υπουργείο Οικονομικών θα
παρέχει κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
νομιμοποιώντας επιτήδειους που γίνονται επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο;», ερωτά ο
Πρόεδρος του ΠΣΦ.
Σημειώνεται ότι τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας πρέπει να έχουν αναρτημένη την πινακίδα
“ΝΟΜΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ” που χορηγείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών. Οποιοσδήποτε άλλος χώρος λειτουργεί και παρέχει υπηρεσίες σχετικές με
την φυσικοθεραπεία είναι παράνομος.
Ο ΠΣΦ καλεί το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους
αντίστοιχους συλλόγους ΝΠΔΔ (Ιατρών και Φυσικοθεραπευτών) να δώσει τέλος σε αυτό το
ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο και να μη χορηγεί ΚΑΔ χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά της
άδειας άσκησης επαγγέλματος και της βεβαίωσης εγγραφής στον αντίστοιχο επαγγελματικό
σύλλογο.
Πηγή
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Οίκος ανοχής είχε πάρει ΚΑΔ για… ιατρείο φυσικοθεραπείας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ένα οίκος ανοχής στο Νέο Κόσμο είχε πάρει Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας και λειτουργούσε
ως ιατρείο φυσικοθεραπείας.
Tην ανεπάρκεια θεσμικού πλαισίου, που επιτρέπει σε επιτήδειους να παρανομούν
«βαφτίζοντας» τους χώρους τους με ονομασίες που παραπέμπουν στη φυσικοθεραπεία,
καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.
Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του ΠΣΦ, προσφάτως εντοπίστηκε στην περιοχή του Νέου
Κόσμου Αττικής, οίκος ανοχής ο οποίος είχε «βαφτιστεί» ιατρείο κινησιοθεραπείας και
δέχονταν πελάτες.
«Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει στους
επιτήδειους να παρανομούν και να γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία
καλυμμένοι με το “μανδύα” ενός κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρέχει χωρίς
κριτήρια το Υπουργείο Οικονομικών. Μάθαμε ότι οίκος ανοχής λειτουργούσε με ΚΑΔ
υπηρεσιών αποκατάστασης (κινησιοθεραπεία, μάλαξη, κλπ) τόσο απλά», δηλώνει ο Πρόεδρος
του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ. Πέτρος Λυμπερίδης.
Όπως επισημαίνει, τα επαγγέλματα του Ιατρού και του Φυσικοθεραπευτή είναι νομοθετικώς
ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή για να τα ασκήσει κάποιος πρέπει να κατέχει άδεια
άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχη με το επάγγελμα. «Ως πότε το Υπουργείο Οικονομικών θα
παρέχει κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
νομιμοποιώντας επιτήδειους που γίνονται επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο;», ερωτά ο
Πρόεδρος του ΠΣΦ.
Σημειώνεται ότι τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας πρέπει να έχουν αναρτημένη την πινακίδα
“ΝΟΜΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ” που χορηγείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών. Οποιοσδήποτε άλλος χώρος λειτουργεί και παρέχει υπηρεσίες σχετικές με
την φυσικοθεραπεία είναι παράνομος.
Ο ΠΣΦ καλεί το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους
αντίστοιχους συλλόγους ΝΠΔΔ (Ιατρών και Φυσικοθεραπευτών) να δώσει τέλος σε αυτό το
ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο και να μη χορηγεί ΚΑΔ χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά της
άδειας άσκησης επαγγέλματος και της βεβαίωσης εγγραφής στον αντίστοιχο επαγγελματικό
σύλλογο.
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Οίκος ανοχής είχε πάρει ΚΑΔ για… ιατρείο φυσικοθεραπείας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ένα οίκος ανοχής στο Νέο Κόσμο είχε πάρει Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας και λειτουργούσε
ως ιατρείο φυσικοθεραπείας.
Tην ανεπάρκεια θεσμικού πλαισίου, που επιτρέπει σε επιτήδειους να παρανομούν
«βαφτίζοντας» τους χώρους τους με ονομασίες που παραπέμπουν στη φυσικοθεραπεία,
καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.
Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του ΠΣΦ, προσφάτως εντοπίστηκε στην περιοχή του Νέου
Κόσμου Αττικής, οίκος ανοχής ο οποίος είχε «βαφτιστεί» ιατρείο κινησιοθεραπείας και
δέχονταν πελάτες.
«Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει στους
επιτήδειους να παρανομούν και να γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία
καλυμμένοι με το “μανδύα” ενός κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρέχει χωρίς
κριτήρια το Υπουργείο Οικονομικών. Μάθαμε ότι οίκος ανοχής λειτουργούσε με ΚΑΔ
υπηρεσιών αποκατάστασης (κινησιοθεραπεία, μάλαξη, κλπ) τόσο απλά», δηλώνει ο Πρόεδρος
του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ. Πέτρος Λυμπερίδης.
Όπως επισημαίνει, τα επαγγέλματα του Ιατρού και του Φυσικοθεραπευτή είναι νομοθετικώς
ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή για να τα ασκήσει κάποιος πρέπει να κατέχει άδεια
άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχη με το επάγγελμα. «Ως πότε το Υπουργείο Οικονομικών θα
παρέχει κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
νομιμοποιώντας επιτήδειους που γίνονται επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο;», ερωτά ο
Πρόεδρος του ΠΣΦ.
Σημειώνεται ότι τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας πρέπει να έχουν αναρτημένη την πινακίδα
“ΝΟΜΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ” που χορηγείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών. Οποιοσδήποτε άλλος χώρος λειτουργεί και παρέχει υπηρεσίες σχετικές με
την φυσικοθεραπεία είναι παράνομος.
Ο ΠΣΦ καλεί το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους
αντίστοιχους συλλόγους ΝΠΔΔ (Ιατρών και Φυσικοθεραπευτών) να δώσει τέλος σε αυτό το
ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο και να μη χορηγεί ΚΑΔ χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά της
άδειας άσκησης επαγγέλματος και της βεβαίωσης εγγραφής στον αντίστοιχο επαγγελματικό
σύλλογο.
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Οίκος ανοχής είχε πάρει ΚΑΔ για… ιατρείο φυσικοθεραπείας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Απίστευτο κι όμως ελληνικό
Ένα οίκος ανοχής στο Νέο Κόσμο είχε πάρει Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας και λειτουργούσε
ως ιατρείο φυσικοθεραπείας.
Tην ανεπάρκεια θεσμικού πλαισίου, που επιτρέπει σε επιτήδειους να παρανομούν
«βαφτίζοντας» τους χώρους τους με ονομασίες που παραπέμπουν στη φυσικοθεραπεία,
καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.
Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του ΠΣΦ, προσφάτως εντοπίστηκε στην περιοχή του Νέου
Κόσμου Αττικής, οίκος ανοχής ο οποίος είχε «βαφτιστεί» ιατρείο κινησιοθεραπείας και
δέχονταν πελάτες.
«Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει στους
επιτήδειους να παρανομούν και να γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία
καλυμμένοι με το “μανδύα” ενός κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρέχει χωρίς
κριτήρια το Υπουργείο Οικονομικών. Μάθαμε ότι οίκος ανοχής λειτουργούσε με ΚΑΔ
υπηρεσιών αποκατάστασης (κινησιοθεραπεία, μάλαξη, κλπ) τόσο απλά», δηλώνει ο Πρόεδρος
του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ. Πέτρος Λυμπερίδης.
Όπως επισημαίνει, τα επαγγέλματα του Ιατρού και του Φυσικοθεραπευτή είναι νομοθετικώς
ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή για να τα ασκήσει κάποιος πρέπει να κατέχει άδεια
άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχη με το επάγγελμα. «Ως πότε το Υπουργείο Οικονομικών θα
παρέχει κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
νομιμοποιώντας επιτήδειους που γίνονται επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο;», ερωτά ο
Πρόεδρος του ΠΣΦ.
Σημειώνεται ότι τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας πρέπει να έχουν αναρτημένη την πινακίδα
“ΝΟΜΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ” που χορηγείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών. Οποιοσδήποτε άλλος χώρος λειτουργεί και παρέχει υπηρεσίες σχετικές με
την φυσικοθεραπεία είναι παράνομος.
Ο ΠΣΦ καλεί το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους
αντίστοιχους συλλόγους ΝΠΔΔ (Ιατρών και Φυσικοθεραπευτών) να δώσει τέλος σε αυτό το
ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο και να μη χορηγεί ΚΑΔ χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά της
άδειας άσκησης επαγγέλματος και της βεβαίωσης εγγραφής στον αντίστοιχο επαγγελματικό
σύλλογο.
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Οίκος ανοχής είχε πάρει ΚΑΔ για ιατρείο φυσικοθεραπείας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τι καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.
Σε μια πολύ σοβαρή καταγγελία προχώρησε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.
Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του ΠΣΦ, προσφάτως εντοπίστηκε στην περιοχή του Νέου
Κόσμου Αττικής, οίκος ανοχής ο οποίος είχε «βαφτιστεί» ιατρείο κινησιοθεραπείας και
δέχονταν πελάτες.
Η σχετική δήλωση του προέδρου του ΠΣΦ αναφέρει: 
«Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει στους
επιτήδειους να παρανομούν και να γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία
καλυμμένοι με το "μανδύα" ενός κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρέχει χωρίς
κριτήρια το Υπουργείο Οικονομικών. Μάθαμε ότι οίκος ανοχής λειτουργούσε με ΚΑΔ
υπηρεσιών αποκατάστασης (κινησιοθεραπεία, μάλαξη, κλπ), τόσο απλά». 
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Διαμαρτυρία φυσικοθεραπευτών: «Βάφτισαν» έναν οίκο ανοχής «ιατρείο
κινησιοθεραπείας»
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τον κώδωνα κινδύνου κρούει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών μετά το
περιστατικό με οίκο ανοχής για την ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου για τη χορήγηση του
ΚΑΔ σε μη επαγγελματίες του χώρου.
Έκκληση κάνει ο Π.Σ.Φ. στο υπουργείο Οικονομικών να μην χορηγεί ΚΑΔ χωρίς να
προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Συγκεκριμένα, ο Π.Σ.Φ. διαμαρτύρεται γιατί «βαφτίζονται» χώροι που  με ονομασίες
παραπέμπουν στη φυσικοθεραπεία, με χαρακτηριστικό παράδειγμα πρόσφατη περίπτωση
οίκου ανοχής η οποία εντοπίστηκε στην περιοχή του Νέου Κόσμου Αττικής. Ο εν λόγω χώρος 
είχε λάβει ΚΑΔ ως ιατρείο κινησιοθεραπείας και δέχονταν πελάτες.
«Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει στους
επιτήδειους να παρανομούν και να γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία
καλυμμένοι με το «μανδύα» ενός κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρέχει χωρίς
κριτήρια το υπουργείο Οικονομικών. Μάθαμε ότι οίκος ανοχής λειτουργούσε με ΚΑΔ
υπηρεσιών αποκατάστασης (κινησιοθεραπεία, μάλαξη, κλπ) τόσο απλά», επισημαίνει ο
πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, Πέτρος Λυμπερίδης.
Ο ΠΣΦ στηλιτεύει το  γεγονός ότι το φαινόμενο συνεχίζεται, ενώ τα επαγγέλματα του Ιατρού και
του Φυσικοθεραπευτή είναι νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή για να τα ασκήσει
κάποιος πρέπει να κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος. Τον κίνδυνο για  την δημόσια υγεία
υπογραμμίζει ο κ. Λυμπερίδης, σχολιάζοντας ότι το υπουργείο Οικονομικών παρέχει
«κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
νομιμοποιώντας επιτήδειους.
Για την προστασία των πολιτών ο Π.Σ.Φ. τονίζει ότι τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας πρέπει να
έχουν αναρτημένη την πινακίδα «ΝΟΜΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» που
χορηγείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών. «Οποιοσδήποτε άλλος χώρος
λειτουργεί και παρέχει υπηρεσίες σχετικές με την φυσικοθεραπεία είναι παράνομος».
Κατόπιν και του πρόσφατου περιστατικού ο Π.Σ.Φ. ζητά από  το υπουργείο Οικονομικών, σε
συνεργασία με το υπουργείο Υγείας και τους αντίστοιχους συλλόγους ΝΠΔΔ (Ιατρών και
Φυσικοθεραπευτών) να παρέμβει στο ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο και να σταματήσει να
χορηγεί ΚΑΔ «χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά της άδειας άσκησης επαγγέλματος και της
βεβαίωσης εγγραφής στον αντίστοιχο επαγγελματικό σύλλογο».
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Οι φυσικοθεραπευτές καταγγέλλουν: Οίκος ανοχής «βαφτίστηκε» ιατρείο
κινησιοθεραπείας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Την ανεπάρκεια θεσμικού πλαισίου, που επιτρέπει σε επιτήδειους να παρανομούν
«βαφτίζοντας» τους χώρους τους με ονομασίες που παραπέμπουν στη φυσικοθεραπεία,
κατήγγειλε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.
Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του Π.Σ.Φ., προσφάτως εντοπίστηκε στην περιοχή του Νέου
Κόσμου Αττικής, οίκος ανοχής ο οποίος είχε «βαφτιστεί» ιατρείο κινησιοθεραπείας και
δέχονταν πελάτες.
«Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει στους
επιτήδειους να παρανομούν και να γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία
καλυμμένοι με το ΄΄μανδύα΄΄ ενός κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρέχει χωρίς
κριτήρια το Υπουργείο Οικονομικών. Μάθαμε ότι οίκος ανοχής λειτουργούσε με ΚΑΔ
υπηρεσιών αποκατάστασης (κινησιοθεραπεία, μάλαξη, κλπ) τόσο απλά», δήλωσε ο Πρόεδρος
του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ. Πέτρος Λυμπερίδης.
Οι ευθένες του Υπουργείου Οικονομικών
Όπως επισημαίνει, τα επαγγέλματα του Ιατρού και του Φυσικοθεραπευτή είναι νομοθετικώς
ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή για να τα ασκήσει κάποιος πρέπει να κατέχει άδεια
άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχη με το επάγγελμα. «Ως πότε το Υπουργείο Οικονομικών θα
παρέχει κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
νομιμοποιώντας επιτήδειους που γίνονται επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο;», ερωτά ο
Πρόεδρος του Π.Σ.Φ..
Σημειώνεται ότι τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας πρέπει να έχουν αναρτημένη την πινακίδα
΄΄ΝΟΜΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ΄΄ που χορηγείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών. Οποιοσδήποτε άλλος χώρος λειτουργεί και παρέχει υπηρεσίες σχετικές με
την φυσικοθεραπεία είναι παράνομος.
Ο Π.Σ.Φ. κάλεσε το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους
αντίστοιχους συλλόγους ΝΠΔΔ (Ιατρών και Φυσικοθεραπευτών) να δώσει τέλος σε αυτό το
ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο και να μη χορηγεί ΚΑΔ χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά της
άδειας άσκησης επαγγέλματος και της βεβαίωσης εγγραφής στον αντίστοιχο επαγγελματικό
σύλλογο.
Health ανα Tag:
ΠΣΦ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

Remove Watermark
Wondershare
PDFelement

https://www.news4health.gr/health-news/6531/oi-fysikotherapeftes-kataggelloun-oikos-anoxis-vaftistike-iatreio-kinisiotherapeias
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5239&m=db


http://www.thessnews.gr/

 Publication date: 17/02/2021 14:25

 Alexa ranking (Greece): 977

 https://www.thessnews.gr/article/190951/lockdown-oikos-anochis-eiche-parei-kad-...

Lockdown: Οίκος ανοχής είχε πάρει ΚΑΔ για.... ιατρείο φυσικοθεραπείας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THESSNEWS-DESK
O Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, με ανακοίνωσή του, καταγγέλει την ανεπάρκεια
θεσμικού πλαισίου, που επιτρέπει σε επιτήδειους να παρανομούν «βαφτίζοντας» τους χώρους
τους με ονομασίες που παραπέμπουν στη φυσικοθεραπεία,
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, πρόσφατα εντιπόστηκε οίκος ανοχής ο οποίος
είχε «βαφτιστεί» ιατρείο κινησιοθεραπείας και δέχονταν πελάτες, στην περιοχή του Νέου
Κόσμου Αττικής.
«Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει στους
επιτήδειους να παρανομούν και να γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία
καλυμμένοι με το "μανδύα" ενός κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρέχει χωρίς
κριτήρια το Υπουργείο Οικονομικών. Μάθαμε ότι οίκος ανοχής λειτουργούσε με ΚΑΔ
υπηρεσιών αποκατάστασης (κινησιοθεραπεία, μάλαξη, κλπ) τόσο απλά», δηλώνει ο Πρόεδρος
του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ. Πέτρος Λυμπερίδης.
Όπως επισημαίνει, τα επαγγέλματα του Ιατρού και του Φυσικοθεραπευτή είναι νομοθετικώς
ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή για να τα ασκήσει κάποιος πρέπει να κατέχει άδεια
άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχη με το επάγγελμα. «Ως πότε το Υπουργείο Οικονομικών θα
παρέχει κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
νομιμοποιώντας επιτήδειους που γίνονται επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο;», ερωτά ο
Πρόεδρος του ΠΣΦ.
Σημειώνεται ότι τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας πρέπει να έχουν αναρτημένη την πινακίδα
"ΝΟΜΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ" που χορηγείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών. Οποιοσδήποτε άλλος χώρος λειτουργεί και παρέχει υπηρεσίες σχετικές με
την φυσικοθεραπεία είναι παράνομος.
Ο ΠΣΦ καλεί το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους
αντίστοιχους συλλόγους ΝΠΔΔ (Ιατρών και Φυσικοθεραπευτών) να δώσει τέλος σε αυτό το
ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο και να μη χορηγεί ΚΑΔ χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά της
άδειας άσκησης επαγγέλματος και της βεβαίωσης εγγραφής στον αντίστοιχο επαγγελματικό
σύλλογο.
Φωτογραφία από Yoosaf Abdulla από το Pixabay
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Οίκος ανοχής στον Νέο Κόσμο λειτουργούσε με άδεια για ιατρείο φυσικοθεραπείας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Σε μια απίστευτη καταγγελία προχώρησε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών,
κάνοντας, παράλληλα, λόγο για ανεπάρκεια στο θεσμικό πλαίσιο, που επιτρέπει σε επιτήδειους
να παρανομούν, «βαφτίζοντας» τους χώρους τους με ονομασίες που παραπέμπουν στη
φυσικοθεραπεία.
Σύμφωνα με την καταγγελία, λοιπόν, προσφάτως εντοπίστηκε στην περιοχή του Νέου Κόσμου
Αττικής οίκος ανοχής, ο οποίος είχε «βαφτιστεί» ιατρείο κινησιοθεραπείας και δέχονταν
πελάτες!
Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ. Πέτρος Λυμπερίδης τόνισε
χαρακτηριστικά: «Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου που
επιτρέπει στους επιτήδειους να παρανομούν και να γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνοι για τη
δημόσια υγεία καλυμμένοι με το "μανδύα" ενός κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ) που
παρέχει χωρίς κριτήρια το Υπουργείο Οικονομικών. Μάθαμε ότι οίκος ανοχής λειτουργούσε με
ΚΑΔ υπηρεσιών αποκατάστασης (κινησιοθεραπεία, μάλαξη, κλπ.) τόσο απλά».
«Ως πότε το Υπουργείο Οικονομικών θα παρέχει κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ)
χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά, νομιμοποιώντας επιτήδειους που γίνονται επικίνδυνοι για
το κοινωνικό σύνολο;», ρωτά ο πρόεδρος του ΠΣΦ.
Σημειώνεται ότι τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας πρέπει να έχουν αναρτημένη την πινακίδα
«ΝΟΜΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» που χορηγείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών. Οποιοσδήποτε άλλος χώρος λειτουργεί και παρέχει υπηρεσίες σχετικές με
την φυσικοθεραπεία είναι παράνομος.
Ακολουθήστε τον bwinΣΠΟΡ FM 94.6 στο
Google News
για να μαθαίνετε πρώτοι τα τελευταία νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.
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«Οίκος ανοχής στον Νέο Κόσμο λειτουργούσε ως ιατρείο κινησιοθεραπείας»
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών και ζητά από τα αρμόδια υπουργεία να
καλύψουν τα κενά στους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας
Την ανεπάρκεια θεσμικού πλαισίου, που επιτρέπει σε επιτήδειους να παρανομούν βαφτίζοντας
τους χώρους τους με ονομασίες που παραπέμπουν στη φυσικοθεραπεία, καταγγέλλει ο
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ).
Οπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του ΠΣΦ, προσφάτως εντοπίστηκε στην περιοχή του Νέου
Κόσμου Αττικής οίκος ανοχής ο οποίος είχε βαφτιστεί ιατρείο κινησιοθεραπείας και δέχονταν
πελάτες.
«Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει στους
επιτήδειους να παρανομούν και να γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία
καλυμμένοι με το μανδύα ενός κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρέχει χωρίς
κριτήρια το υπουργείο Οικονομικών. Μάθαμε ότι οίκος ανοχής λειτουργούσε με ΚΑΔ
υπηρεσιών αποκατάστασης (κινησιοθεραπεία, μάλαξη, κ.λπ.) τόσο απλά», δηλώνει ο
πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών Πέτρος Λυμπερίδης.
Οπως επισημαίνει η ανακοίνωση του ΠΣΦ, τα επαγγέλματα του ιατρού και του
φυσικοθεραπευτή είναι νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή για να τα ασκήσει
κάποιος πρέπει να κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχη με το επάγγελμα.
Διευκρινίζεται ότι τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας πρέπει να έχουν αναρτημένη την πινακίδα
που να αναγράφει «Νόμιμο Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας» το οποίο χορηγείται από τον
Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών. Οποιοσδήποτε άλλος χώρος λειτουργεί και παρέχει
υπηρεσίες σχετικές με την φυσικοθεραπεία είναι παράνομος.
Ο ΠΣΦ καλεί με ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το υπουργείο
Υγείας και τους αντίστοιχους συλλόγους ΝΠΔΔ (Ιατρών και Φυσικοθεραπευτών) να δώσει
τέλος σε αυτό το ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο και να μη χορηγεί ΚΑΔ χωρίς τα απαραίτητα
δικαιολογητικά της άδειας άσκησης επαγγέλματος και της βεβαίωσης εγγραφής στον
αντίστοιχο επαγγελματικό σύλλογο.
Πηγή: Protagon.gr
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Οίκος ανοχής είχε πάρει ΚΑΔ για… ιατρείο φυσικοθεραπείας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ένα οίκος ανοχής στο Νέο Κόσμο είχε πάρει Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας και λειτουργούσε
ως ιατρείο φυσικοθεραπείας.
Tην ανεπάρκεια θεσμικού πλαισίου, που επιτρέπει σε επιτήδειους να παρανομούν
«βαφτίζοντας» τους χώρους τους με ονομασίες που παραπέμπουν στη φυσικοθεραπεία,
καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.
Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του ΠΣΦ, προσφάτως εντοπίστηκε στην περιοχή του Νέου
Κόσμου Αττικής, οίκος ανοχής ο οποίος είχε «βαφτιστεί» ιατρείο κινησιοθεραπείας και
δέχονταν πελάτες.
«Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει στους
επιτήδειους να παρανομούν και να γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία
καλυμμένοι με το “μανδύα” ενός κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρέχει χωρίς
κριτήρια το Υπουργείο Οικονομικών. Μάθαμε ότι οίκος ανοχής λειτουργούσε με ΚΑΔ
υπηρεσιών αποκατάστασης (κινησιοθεραπεία, μάλαξη, κλπ) τόσο απλά», δηλώνει ο Πρόεδρος
του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ. Πέτρος Λυμπερίδης.
Όπως επισημαίνει, τα επαγγέλματα του Ιατρού και του Φυσικοθεραπευτή είναι νομοθετικώς
ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή για να τα ασκήσει κάποιος πρέπει να κατέχει άδεια
άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχη με το επάγγελμα. «Ως πότε το Υπουργείο Οικονομικών θα
παρέχει κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
νομιμοποιώντας επιτήδειους που γίνονται επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο;», ερωτά ο
Πρόεδρος του ΠΣΦ.
Σημειώνεται ότι τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας πρέπει να έχουν αναρτημένη την πινακίδα
“ΝΟΜΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ” που χορηγείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών. Οποιοσδήποτε άλλος χώρος λειτουργεί και παρέχει υπηρεσίες σχετικές με
την φυσικοθεραπεία είναι παράνομος.
Ο ΠΣΦ καλεί το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους
αντίστοιχους συλλόγους ΝΠΔΔ (Ιατρών και Φυσικοθεραπευτών) να δώσει τέλος σε αυτό το
ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο και να μη χορηγεί ΚΑΔ χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά της
άδειας άσκησης επαγγέλματος και της βεβαίωσης εγγραφής στον αντίστοιχο επαγγελματικό
σύλλογο.
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Οίκος ανοχής στον Νέο Κόσμο λειτουργούσε ως ιατρείο κινησιοθεραπείας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Την ανεπάρκεια θεσμικού πλαισίου, που επιτρέπει σε επιτήδειους να παρανομούν
«βαφτίζοντας» τους χώρους τους με ονομασίες που παραπέμπουν στη φυσικοθεραπεία,
καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.
Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του Π.Σ.Φ., προσφάτως εντοπίστηκε στην περιοχή του Νέου
Κόσμου Αττικής, οίκος ανοχής ο οποίος είχε «βαφτιστεί» ιατρείο κινησιοθεραπείας και
δέχονταν πελάτες.  
«Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει στους
επιτήδειους να παρανομούν και να γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία
καλυμμένοι με το ''μανδύα'' ενός κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρέχει χωρίς
κριτήρια το Υπουργείο Οικονομικών.
Μάθαμε ότι οίκος ανοχής λειτουργούσε με ΚΑΔ υπηρεσιών αποκατάστασης (κινησιοθεραπεία,
μάλαξη, κλπ) τόσο απλά», δηλώνει ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου
Φυσικοθεραπευτών κ. Πέτρος Λυμπερίδης.
Όπως επισημαίνει, τα επαγγέλματα του Ιατρού και του Φυσικοθεραπευτή είναι νομοθετικώς
ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή για να τα ασκήσει κάποιος πρέπει να κατέχει άδεια
άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχη με το επάγγελμα.
«Ως πότε το Υπουργείο Οικονομικών θα παρέχει κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ)
χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά, νομιμοποιώντας επιτήδειους που γίνονται επικίνδυνοι για
το κοινωνικό σύνολο;», ερωτά ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ.
Σημειώνεται ότι τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας πρέπει να έχουν αναρτημένη την πινακίδα
''ΝΟΜΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ'' που χορηγείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών. Οποιοσδήποτε άλλος χώρος λειτουργεί και παρέχει υπηρεσίες σχετικές με
την φυσικοθεραπεία είναι παράνομος.
Ο Π.Σ.Φ. καλεί το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους
αντίστοιχους συλλόγους ΝΠΔΔ (Ιατρών και Φυσικοθεραπευτών) να δώσει τέλος σε αυτό το
ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο και να μη χορηγεί ΚΑΔ χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά της
άδειας άσκησης επαγγέλματος και της βεβαίωσης εγγραφής στον αντίστοιχο επαγγελματικό
σύλλογο.
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Οίκος ανοχής στον Νέο Κόσμο λειτουργούσε ως ιατρείο κινησιοθεραπείας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Την ανεπάρκεια θεσμικού πλαισίου, που επιτρέπει σε επιτήδειους να παρανομούν
"βαφτίζοντας" τους χώρους τους με ονομασίες που παραπέμπουν στη φυσικοθεραπεία,
καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών. Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι
του Π.Σ.Φ., προσφάτως εντοπίστηκε στην περιοχή του Νέου Κόσμου Αττικής, οίκος ανοχής ο
οποίος είχε "βαφτιστεί" ιατρείο κινησιοθεραπείας και δέχονταν πελάτες. "Για μια ακόμη φορά
αποδεικνύεται η ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει στους επιτήδειους να
παρανομούν και να γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία καλυμμένοι με το
΄΄μανδύα΄΄ ενός κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρέχει χωρίς κριτήρια το
Υπουργείο Οικονομικών. Μάθαμε ότι οίκος ανοχής λειτουργούσε με ΚΑΔ υπηρεσιών
αποκατάστασης (κινησιοθεραπεία, μάλαξη, κλπ) τόσο απλά", δηλώνει ο Πρόεδρος του
Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ. Πέτρος Λυμπερίδης. Όπως επισημαίνει, τα
επαγγέλματα του Ιατρού και του...
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Οίκος ανοχής είχε πάρει ΚΑΔ για ιατρείο φυσικοθεραπείας!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, κατήγγειλε την ανεπάρκεια θεσμικού πλαισίου,
που επιτρέπει σε επιτήδειους να παρανομούν «βαφτίζοντας» τους χώρους τους με ονομασίες
που παραπέμπουν στη φυσικοθεραπεία. Όλα αυτά καθώς όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποί
του, προσφάτως εντοπίστηκε στην περιοχή του Νέου Κόσμου Αττικής, οίκος ανοχής ο οποίος
είχε «βαφτιστεί» ιατρείο κινησιοθεραπείας και δέχονταν πελάτες.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου Πέτρος Λυμπερίδης, δήλωσε σχετικά: «Για μια ακόμη φορά
αποδεικνύεται η ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει στους επιτήδειους να
παρανομούν και να γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία καλυμμένοι με το
"μανδύα" ενός κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρέχει χωρίς κριτήρια το
Υπουργείο Οικονομικών. Μάθαμε ότι οίκος ανοχής λειτουργούσε με ΚΑΔ υπηρεσιών
αποκατάστασης (κινησιοθεραπεία, μάλαξη, κλπ) τόσο απλά.
Όπως επισημαίνει, τα επαγγέλματα του Ιατρού και του Φυσικοθεραπευτή είναι νομοθετικώς
ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή για να τα ασκήσει κάποιος πρέπει να κατέχει άδεια
άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχη με το επάγγελμα. «Ως πότε το Υπουργείο Οικονομικών θα
παρέχει κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
νομιμοποιώντας επιτήδειους που γίνονται επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο;», ερωτά ο
Πρόεδρος του ΠΣΦ. Σημειώνεται ότι τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας πρέπει να έχουν
αναρτημένη την πινακίδα "ΝΟΜΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ" που χορηγείται από
τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών. Οποιοσδήποτε άλλος χώρος λειτουργεί και
παρέχει υπηρεσίες σχετικές με την φυσικοθεραπεία είναι παράνομος.
Ο ΠΣΦ καλεί το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους
αντίστοιχους συλλόγους ΝΠΔΔ (Ιατρών και Φυσικοθεραπευτών) να δώσει τέλος σε αυτό το
ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο και να μη χορηγεί ΚΑΔ χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά της
άδειας άσκησης επαγγέλματος και της βεβαίωσης εγγραφής στον αντίστοιχο επαγγελματικό
σύλλογο.
Πηγή: Ethnos.gr
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Οίκος ανοχής στον Νέο Κόσμο λειτουργούσε ως ιατρείο κινησιοθεραπείας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Facebook Pinterest Facebook Messenger Viber Twitter Like
Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2021, 23:33
Την ανεπάρκεια θεσμικού πλαισίου, που επιτρέπει σε επιτήδειους να παρανομούν
«βαφτίζοντας» τους χώρους τους με ονομασίες που παραπέμπουν στη φυσικοθεραπεία,
καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.
Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του Π.Σ.Φ., προσφάτως εντοπίστηκε στην περιοχή του Νέου
Κόσμου Αττικής, οίκος ανοχής ο οποίος είχε «βαφτιστεί» ιατρείο κινησιοθεραπείας και
δέχονταν πελάτες.  
«Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει στους
επιτήδειους να παρανομούν και να γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία
καλυμμένοι με το ΄΄μανδύα΄΄ ενός κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρέχει χωρίς
κριτήρια το Υπουργείο Οικονομικών. Μάθαμε ότι οίκος ανοχής λειτουργούσε με ΚΑΔ
υπηρεσιών αποκατάστασης (κινησιοθεραπεία, μάλαξη, κλπ) τόσο απλά», δηλώνει ο Πρόεδρος
του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ. Πέτρος Λυμπερίδης.
Όπως επισημαίνει, τα επαγγέλματα του Ιατρού και του Φυσικοθεραπευτή είναι νομοθετικώς
ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή για να τα ασκήσει κάποιος πρέπει να κατέχει άδεια
άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχη με το επάγγελμα. «Ως πότε το Υπουργείο Οικονομικών θα
παρέχει κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
νομιμοποιώντας επιτήδειους που γίνονται επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο;», ερωτά ο
Πρόεδρος του Π.Σ.Φ..
Σημειώνεται ότι τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας πρέπει να έχουν αναρτημένη την πινακίδα
΄΄ΝΟΜΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ΄΄ που χορηγείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών. Οποιοσδήποτε άλλος χώρος λειτουργεί και παρέχει υπηρεσίες σχετικές με
την φυσικοθεραπεία είναι παράνομος.
Ο Π.Σ.Φ. καλεί το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους
αντίστοιχους συλλόγους ΝΠΔΔ (Ιατρών και Φυσικοθεραπευτών) να δώσει τέλος σε αυτό το
ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο και να μη χορηγεί ΚΑΔ χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά της
άδειας άσκησης επαγγέλματος και της βεβαίωσης εγγραφής στον αντίστοιχο επαγγελματικό
σύλλογο.
Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2021, 23:33
Source link
Facebook Pinterest Facebook Messenger Viber Twitter Like
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ΜΕΝΟΥ Οίκος ανοχής στον Νέο Κόσμο λειτουργούσε ως ιατρείο κινησιοθεραπείας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΜΕΝΟΥ
Την ανεπάρκεια θεσμικού πλαισίου, που επιτρέπει σε επιτήδειους να παρανομούν
«βαφτίζοντας» τους χώρους τους με ονομασίες που παραπέμπουν στη φυσικοθεραπεία……
Read More
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