
 

Θέμα: «Σχετικά με περιπτώσεις παροχής κωδικών αριθμών δραστηριότητας –ΚΑΔ 
που αντιστοιχούν σε πράξεις φυσικοθεραπευτών και που προάγουν την 
αντιποίηση επαγγέλματος φυσικοθεραπευτή» 
 
 

Αξιότιμοι κύριοι, 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) έχει επανειλημμένως 

τονίσει, ότι η εκτέλεση πράξεων αρμοδιότητας φυσικοθεραπευτών και η εν γένει 
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άσκηση του φυσικοθεραπευτικού επαγγέλματος διέπονται από ειδικό κανονιστικό 

πλαίσιο, που θέτει συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, η μη τήρηση των 

οποίων συνεπάγεται ευθεία παράβαση της οικείας νομοθεσίας.  

Από την ισχύουσα νομοθεσία (ΒΔ 411/1972, ΠΔ 29/1987, ΠΔ 90/1995 και 

άρθρο 33 παρ. 2 του Νόμου 3329/2005) προκύπτει ότι οι πράξεις αρμοδιότητας 

φυσικοθεραπευτή θα πρέπει να εκτελούνται σε ειδικώς προς τούτο 

αδειοδοτημένους χώρους, κατά τις προβλέψεις του ΠΔ 29/1987, όπως ισχύει, 

κατόπιν απόκτησης του τίτλου σπουδών φυσικοθεραπείας, εγγραφής στα μητρώα 

του ΠΣΦ-ΝΠΔ και έκδοσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. 

Τα τελευταία έτη παρατηρείται πολύ έντονα το φαινόμενο της παράνομης 

άσκησης επαγγέλματος φυσικοθεραπευτή σε οργανωμένους χώρους. Σας 

αναφέρουμε ενδεικτικά την υπόθεση του επονομαζόμενου «κέντρου εναλλακτικών 

θεραπειών» στην Καβάλα (έγγραφο ΠΣΦ υπ΄αριθμ. πρωτ. 46/2020), τη λειτουργία 

παράνομων εργαστήριων φυσικοθεραπείας (Δελτίο Τύπου-υπόθεση Πόρου) και την 

πολύ πρόσφατη περίπτωση χώρου που παρείχε μέχρι και «υπηρεσίες οίκων 

ανοχής» που είχε «βαπτιστεί» ιατρείο κινησιοθεραπείας (Δελτίο Τύπου-

Αντιποίηση), με ΚΑΔ από την εφορία. 

 Σύμφωνα με τις πρόσφατες διατάξεις του άρθρου 118 του Νόμου 4600/2019 

(Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση 

Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών 

και λοιπές διατάξεις, ΦΕΚ Α΄ 43/09-03-2019), επανοριοθετήθηκε το πλαίσιο των 

ποινών για τα περιστατικά που είτε αντιποιούνται του φυσικοθεραπευτικού 

επαγγέλματος, είτε παραβιάζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις νομίμου 

ασκήσεώς του.  

Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται, ότι ο Πανελλήνιος Σύλλογος 

Φυσικοθεραπευτών, λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία για την άσκηση 

του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή και έχοντας διαπιστώσει το ανεπαρκές 

θεσμικό πλαίσιο «νομιμοποίησης» και την άκριτη χορήγηση των Κωδικών Αριθμών 

Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), που αφορούν επιμέρους πράξεις αρμοδιότητας 

φυσικοθεραπευτή, έχει καταθέσει σχετικές εισηγήσεις προς τα αρμόδια Υπουργεία 

(Έγγραφο Π.Σ.Φ. υπ΄αριθμ. πρωτ 311/2020). Σε αυτές ο Π.Σ.Φ. αναφέρει ότι 

ανατρέχοντας στους κωδικούς αριθμών δραστηριότητας (2008) μπορεί να 

διαπιστωθεί ότι κάτω από τον γενικό αριθμό 86.90.13 –υπηρεσίες φυσικοθεραπείας 

υπάρχουν υποκωδικοί που αφορούν επιμέρους πράξεις αρμοδιότητας 

φυσικοθεραπευτή, (κινησιοθεραπείας 86.90.13.01, μαλάκτη 86.90.13.02, 



φυσιοθεραπευτή 86.90.13.03, χειροπράκτη 86.90.13.04) και επίσης υπηρεσίες 

ρεφλεξολογίας 86.90.19.12, ο οποίος αφορά μια πράξη (τεχνική μάλαξης). 

 Ζητάμε να ληφθούν υπόψη οι εισηγήσεις του Πανελλήνιου Συλλόγου 

Φυσικοθεραπευτών για το ζήτημα και παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας 

για τη διασφάλιση πρωτίστως της δημόσιας υγείας και ακολούθως για την 

εξασφάλιση του ορθού πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος του 

φυσικοθεραπευτή. 

Με εκτίμηση, 

 

 
ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

       ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ          ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

      

 

Συνημμένα αρχεία τέσσερα (4): 

1. Έγγραφο Π.Σ.Φ. 46/2020 

2. Δελτίο Τύπου Π.Σ.Φ. Υπόθεση Πόρου 

3. Δελτίο Τύπου Π.Σ.Φ. Αντιποίηση Επαγγέλματος 

4. Έγγραφο Π.Σ.Φ. 311/2020 

 

 


