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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Ζητά άμεση κοινοποίηση των στοιχείων του

ψευτογιατρού από τις αρμόδιες αρχές
Να λάβει επιτέλους μέτρα η Πολιτεία για την έξαρση των φαινομένων
αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων ιατρικών επαγγελμάτων
ζητά με ανακοίνωση του ο ΠΣΦ

Ανάστατη είναι η κοινότητα
των φυσικοθεραπευτών από

το νέο περιστατικό σύλληψης
ψευτογιατρού καθώς ο

συλληφθείς φέρεται να είναι
φυσικοθεραπευτής χωρίς όμως
αυτό να έχει διασταυρωθεί από

τα μητρώα του ΠΣΦ

Σ ύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ
ο ψευτογιατρός υποσχόταν σε ασθενείς

με σκλήρυνση κατά πλάκας θεραπείες

με βλαστοκύτταρα αναγκάζοντάς
τους να διακόψουν τη θεραπεία τους

για να κάνουν τη δική του με την οποία
τους έκανε ενέσεις που σύμφωνα με τα
στοιχεία των Αρχών περιείχαν νερό

Γι αυτή την πρωτοποριακή θεραπεία

ο ψευτογιατρός λάμβανε μεγάλα
χρηματικά ποσά ενώ σύμφωνα με τις
ίδιες πληροφορίες φέρεται να συνεργαζόταν

και με έναν γιατρό στη Στουγκάρ
δη ο οποίος διαβεβαίωνε τους ασθενείς
πως η θεραπεία του φυσικοθεραπευτή
είχε θετικά αποτελέσματα

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών

Π.Σ.Φ ΝΠΔΔ δηλώνει προς
πάσα κατεύθυνση την έντονη δυσα

ρέσκειά του καθώς παρά το γεγονός
ότι είναι προφανές πως η υπόθεση
παρακολουθείται από τις αρμόδιες
αρχές αρκετό καιρό προ της σύλληψης

εντούτοις καμμια αρχη αστυνομική
ή δικαστική δεν έχει επικοινωνήσει
με τον Σύλλογο για να διαπιστώσει αν
ο συλληφθείς είναι πράγματι μέλος του

Συλλόγου ή όχι
Για το λόγο αυτό ο νομικός σύμβουλος

του Π.Σ.Φ απέστειλε επείγουσα
επιστολή προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών

Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία
Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος
θεσσαλονίκης ζητώντας την κοινοποίηση

των στοιχείων του εν λόγω προσώπου

προκειμένου να διαπιστωθεί εάν
πρόκειται πράγματι για φυσιοθεραπευτή

εγγεγραμμένο μέλος του Π.Σ.Φ
ώστε να ακολουθήσει ο πειθαρχικός του
έλεγχος

0 Π.Σ.Φ είναι ο μοναδικός ρυθμι
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ϋθΐΙγΡϊΐθΓΠίθΝθννδ^Γ

στής του επαγγέλματος
του φυσικοθεραπευτή στη

χώρα μας και απαιτεί τη
συνεργασία της Πολιτείας

για όλα τα θέματα
που συνδέονται με αυτό
Έτσι στην επιστολή του
ζητά την άμεση ανταπόκριση

των Αρχών έτσι
ώστε να είναι σε θέση να
ασκήσει με την σειρά του
αποτελεσματικά τις κατά
νόμο αρμοδιότητές του
αναφέρει ανακοίνωση του
Συλλόγου

Σε μια εποχή που τα

φαινόμενα αντιποίησης των νομοθετικά
ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων υγείας

και ειδικά του φυσικοθεραπευτή
βρίσκονται σε έξαρση δεδομένου ότι
κατοχυρωμένες φυσιοθεραπευτικές
πράξεις παρέχονται σε θεραπευτικά
κέντρα μαϊμού δήθεν εναλλακτικών
θεραπειών 5ΐυάίθ5 μασάζ κ.λπ χωρίς
κανένα κρατικό έλεγχο είναι απίστευτο
το γεγονός ότι η Πολιτεία συνεχίζει να

αγνοεί τα μοναδικά αρμόδια όργανα που

ρυθμίζουν τον χώρο
Επειδή η Υγεία είναι υπέρτατο αγαθό

και η προστασία της αποτελεί χρέος της
Πολιτείας και των Θεσμών της ο Π.Σ.Φ

ζητά άμεσα από το υπουργείο Υγείας μέτρα

αντιμετώπισης αυτής της επικίνδυνα
ανεξέλεγκτης μάστιγας των παράνομων
θεραπευτών

0 ΠΣΦ και ο Ιατρικός Σύλλογος από
κοινού έχουν ζητήσει την αυστηροποίη
ση των προβλεπόμενων ποινών για την

αντιποίηση το Υπουργείο
Υγείας όμως μάλλον δεν

προβληματίζεται

από τη δράση
των απατεώνων

Ταυτόχρονα θα πρέπει το
Υπουργείο Οικονομικών να

σταματήσει την ανεξέλεγκτη
χορήγηση κωδικών αριθμών
δραστηριότητας Κ.Α.Δ και
μπλοκ αποδείξεων χωρίς τη
διασταύρωση της ύπαρξης
άδειας άσκησης επαγγέλματος

και να συνεργαστεί με
τον Π.Σ.Φ τον Πανελλήνιο Ιατρικό

Σύλλογο και το Υπουργείο

Υγείας για την οριστική
εξάλειψη τέτοιων φαινομένων

Τέλος θυμίζουμε την πρόσφατη περίπτωση

εν μέσω πανδημίας της δήθεν
φυσιοθεραπεύτριας στον Πόρο που

έσπειρε τον κορονοϊό παραβιάζοντας τα

μέτρα προφύλαξης που προβλέπονταν
για τα εργαστήρια παροχής φυσιοθεραπευτικών

υπηρεσιών για να αποδειχθεί
τελικά ότι δεν ήταν φυσιοθεραπεύτρια
παραβιάζοντας τον Νόμο περί αντιποίησης

επαγγέλματος β
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ΔΙΩΞΗ ΚΑΤΑ
ΨΕΥΤΟΓΙΑΤΡΟΥ
ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ με
δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, 

κατά συρροή, πρόκληση βαριάς 

σωματικής βλάβης και απάτη 

διώκεται ο ψευτογιατρός από
τη Θεσσαλονίκη που φέρεται να

εξαπατούσε ασθενείς με σκλήρυνση 
κατά πλάκας, πείθοντάς χους

να διακόψουν τη φαρμακευτική
αγωγή τους και να δοκιμάσουν
μια «πρωτοποριακή» θεραπεία,
με δήθεν ενέσεις... βλαστοκυχ-
τάρων. Από την πλευρά του, την
άμεση κοινοποίηση των στοιχείων 

ταυτότητας του ψευτογιατρού
ζητεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα 

το Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συλλόγου 

Φυσικοθεραπευτών, προκειμένου 

να κινήσει τις πειθαρχικές
διαδικασίες εναντίον του.
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Κοινοποίηση των στοιχείων του «ψευτογιατρού» ζητούν οι φυσικοθεραπευτές – Zητούν
την μέριμνα της πολιτείας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Θέλουν να ελέγξουν αν ανήκει στο Σύλλογο
Την κοινοποίηση των στοιχείων του «ψευτογιατρού» στην Θεσσαλονίκη που κατάφερε να
εξαπατήσει 15 άτομα, πέντε από τα οποία έφυγαν από την ζωή, ζητά άμεσα ο Πανελλήνιος
Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΦΣ), σε επείγουσα επιστολή προς την Εισαγγελία
Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος
Θεσσαλονίκης.
Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί ο 65χρονος απατεώνας συστήθηκε στα θύματά του τα
περισσότερα από τα οποία πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας ως φυσικοθεραπευτής και ο
Σύλλογος θέλει να ελέγξει αν ισχύει κάτι τέτοιο, αν είναι εγγεγραμμένο μέλος του Συλλόγου,
ώστε να ακολουθήσει ο πειθαρχικός του έλεγχος.
Στην οργισμένη επιστολή του ο ΠΦΣ ζητά επίσης την μέριμνα της πολιτείας ώστε να φροντίσει
περισσότερα τα αρμόδια όργανα που ρυθμίζουν τον χώρο της υγείας, αντιμετωπίζοντας, την
ίδια στιγμή, τους δήθεν γιατρούς και θεραπευτές.
«Σε μια εποχή που τα φαινόμενα αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων
υγείας και ειδικά του φυσικοθεραπευτή, βρίσκονται σε έξαρση, δεδομένου ότι κατοχυρωμένες
φυσικοθεραπευτικές πράξεις παρέχονται σε θεραπευτικά κέντρα μαϊμού – δήθεν εναλλακτικών
θεραπειών, studios μασάζ κ.λπ., χωρίς κανένα κρατικό έλεγχο, είναι απίστευτο το γεγονός ότι η
Πολιτεία συνεχίζει να αγνοεί τα μοναδικά αρμόδια όργανα που ρυθμίζουν τον χώρο. Επειδή η
Υγεία είναι υπέρτατο αγαθό και η προστασία της αποτελεί χρέος της Πολιτείας και των Θεσμών
της, ο ΠΣΦ ζητά άμεσα από το Υπουργείο Υγείας μέτρα αντιμετώπισης αυτής της επικίνδυνα
ανεξέλεγκτης μάστιγας των παράνομων “θεραπευτών”» τονίζει ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών.
Ο ΠΣΦ και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, από κοινού έχουν ζητήσει την αυστηροποίηση
των προβλεπόμενων ποινών για την αντιποίηση, «το Υπουργείο Υγείας όμως μάλλον δεν
προβληματίζεται από τη δράση των απατεώνων» σημειώνουν οι φυσικοθεραπευτές.
Ο Σύλλογος αναφέρεται και στην περίπτωση της δήθεν φυσικοθεραπεύτριας στον Πόρο, η
οποία διέδωσε τον covid εν μέσω πανδημίας παραβιάζοντας τα μέτρα προφύλαξης, η οποία,
όπως αποδείχθηκε δεν ήταν φυσικοθεραπεύτρια.
«Θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να σταματήσει την ανεξέλεγκτη χορήγηση κωδικών
αριθμών δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) και μπλοκ αποδείξεων χωρίς τη διασταύρωση της ύπαρξης
άδειας άσκησης επαγγέλματος και να συνεργαστεί με τον ΠΣΦ ,τον Πανελλήνιο Ιατρικό
Σύλλογο και το Υπουργείο Υγείας για την οριστική εξάλειψη τέτοιων φαινομένων» καταλήγει ο
ΠΣΦ.
Όπως έγινε γνωστό, η δράση του «ψευτογιατρού» φέρεται να ξεκίνησε το 2009 και κατάφερε
να εξαπατήσει δεκάδες ασθενείς. Συγκεκριμένα, ο απατεώνας, για να τσεπώνει χιλιάδες ευρώ,
έπειθε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας ή που έπασχαν από άλλα νευρολογικά νοσήματα,
να διακόψουν την θεραπεία τους και να ακολουθήσουν τη δική του με ενέσεις βλαστοκυττάρων,
από την οποία θα θεραπεύονταν πλήρως όπως τους διαβεβαίωνε. Αποδείχτηκε όμως ότι οι
ενέσεις περιείχαν μόνο νερό!
Δείγματα φιαλιδίων που φέρεται να χορηγούσε στάλθηκαν για εργαστηριακή ανάλυση και
διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν απολύτως καμία φαρμακευτική ιδιότητα, όπως αναφέρεται στην
πορισματική έκθεση.
Όπως προέκυψε από την έρευνα της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, στο αρχείο της Αστυνομίας
είχε ήδη σχηματιστεί δικογραφία το 2019 για απάτη καθώς, ο «ψευτογιατρός» είχε αποσπάσει
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από νεαρή κοπέλα -ασθενή με σκλήρυνση κατά πλάκας- 135.000 ευρώ προκειμένου δήθεν να
εφαρμόσει τη θεραπεία με τα βλαστοκύτταρα.
Από την έρευνα προκύπτει ότι, συνολικά, ο φυσιοθεραπευτής είχε καταφέρει να εξαπατήσει 15
άτομα, τα περισσότερα από τα οποία έπασχαν από το επιθετικό αυτοάνοσο νόσημα. Πέντε
από τους εξαπατηθέντες έχασαν τη ζωή τους.
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Ψευτογιατρός: Nα κοινοποιηθούν άμεσα τα στοιχεία του ζητά ο Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Κακουργηματικές διώξεις για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συρροή, απόπειρες και σωματικές
βλάβες, ασκήθηκαν στον 65χρονο ψευτογιατρό.
Ο ψευτογιατρός, αν και φυσικοθεραπευτής, εμφανιζόταν ως νευρολόγος σε ασθενείς με
σκλήρυνση κατά πλάκας και με τραγική κατάληξη για τη ζωή τους. Διώξεις ασκήθηκαν και σε
72χρονο, Γερμανό ιατρό γενικής ιατρικής, ο φέρεται να είναι ο συνεργός του.
Ο 65χρονος εκμεταλλευόμενος τη δεινή κατάσταση των ασθενών και τον πόνο των
οικογενειών τους, υποσχόταν «θεραπεία» με βλαστοκύτταρα, χρεώνοντας κάθε ένεση από
10.000 έως 25.000 ευρώ.
Σε σχετική ανακοίνωση, ο ΠΣΦ σημειώνει ότι:
Ανάστατη είναι η κοινότητα των φυσικοθεραπευτών από το νέο περιστατικό σύλληψης
«ψευτογιατρού», καθώς ο συλληφθείς φέρεται να είναι φυσικοθεραπευτής, χωρίς όμως αυτό να
έχει διασταυρωθεί από τα μητρώα του ΠΣΦ.
Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ο «ψευτογιατρός» υποσχόταν σε ασθενείς με σκλήρυνση
κατά πλάκας θεραπείες με βλαστοκύτταρα, αναγκάζοντάς τους να διακόψουν τη θεραπεία τους
για να κάνουν τη δική του, με την οποία τους έκανε ενέσεις που, σύμφωνα με τα στοιχεία των
Αρχών, περιείχαν… νερό.
Γι’ αυτή την «πρωτοποριακή θεραπεία» ο «ψευτογιατρός» λάμβανε μεγάλα χρηματικά ποσά,
ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να συνεργαζόταν και με έναν γιατρό στη
Στουγκάρδη, ο οποίος διαβεβαίωνε τους ασθενείς πως η θεραπεία του ‘’φυσικοθεραπευτή’’
είχε θετικά αποτελέσματα.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση
την έντονη δυσαρέσκειά του, καθώς, παρά το γεγονός ότι είναι προφανές πως η υπόθεση
παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές αρκετό καιρό προ της σύλληψης, εντούτοις, καμμιά
αρχή – αστυνομική ή δικαστική – δεν έχει επικοινωνήσει με τον Σύλλογο, για να διαπιστώσει αν
ο συλληφθείς είναι πράγματι μέλος του Συλλόγου ή όχι.
Για το λόγο αυτό, ο νομικός σύμβουλος του Π.Σ.Φ. απέστειλε επείγουσα επιστολή προς την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος
Θεσσαλονίκης, ζητώντας την κοινοποίηση των στοιχείων του εν λόγω προσώπου,
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται πράγματι για φυσικοθεραπευτή – εγγεγραμμένο
μέλος του Π.Σ.Φ., ώστε να ακολουθήσει ο πειθαρχικός του έλεγχος.
Ο Π.Σ.Φ. είναι ο μοναδικός ρυθμιστής του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή στη χώρα μας
και απαιτεί τη συνεργασία της Πολιτείας για όλα τα θέματα που συνδέονται με αυτό. Έτσι, στην
επιστολή του ζητά την άμεση ανταπόκριση των Αρχών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει
με την σειρά του αποτελεσματικά τις κατά νόμο αρμοδιότητές του.
Σε μια εποχή που τα φαινόμενα αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων
υγείας και ειδικά του φυσικοθεραπευτή, βρίσκονται σε έξαρση, δεδομένου ότι κατοχυρωμένες
φυσικοθεραπευτικές πράξεις παρέχονται σε θεραπευτικά κέντρα μαϊμού – δήθεν εναλλακτικών
θεραπειών, studios μασάζ κ.λπ., χωρίς κανένα κρατικό έλεγχο, είναι απίστευτο το γεγονός ότι η
Πολιτεία συνεχίζει να αγνοεί τα μοναδικά αρμόδια όργανα που ρυθμίζουν τον χώρο.
Επειδή η Υγεία είναι υπέρτατο αγαθό και η προστασία της αποτελεί χρέος της Πολιτείας και
των Θεσμών της, ο Π.Σ.Φ. ζητά άμεσα από το Υπουργείο Υγείας μέτρα αντιμετώπισης αυτής
της επικίνδυνα ανεξέλεγκτης μάστιγας των παράνομων «θεραπευτών».
Ο ΠΣΦ και ο Ιατρικός Σύλλογος, από κοινού έχουν ζητήσει την αυστηροποίηση των
προβλεπόμενων ποινών για την αντιποίηση, το Υπουργείο Υγείας όμως μάλλον δεν
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προβληματίζεται από τη δράση των απατεώνων.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να σταματήσει την ανεξέλεγκτη χορήγηση
κωδικών αριθμών δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) και μπλοκ αποδείξεων χωρίς τη διασταύρωση της
ύπαρξης άδειας άσκησης επαγγέλματος και να συνεργαστεί με τον Π.Σ.Φ ,τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο και το Υπουργείο Υγείας για την οριστική εξάλειψη τέτοιων φαινομένων.
Τέλος, θυμίζουμε την πρόσφατη περίπτωση – εν μέσω πανδημίας – της δήθεν
φυσικοθεραπεύτριας στον Πόρο, που έσπειρε τον κορωνοϊό , παραβιάζοντας τα μέτρα
προφύλαξης που προβλέπονταν για τα εργαστήρια παροχής φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών,
για να αποδειχθεί τελικά ότι δεν ήταν φυσικοθεραπεύτρια, παραβιάζοντας τον Νόμο περί
αντιποίησης επαγγέλματος.
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ΙΣΘ: Ραντεβού μόνο σε νόμιμα αδειοδοτημένα ιατρεία
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Να λάβει μέτρα η Πολιτεία για την έξαρση των φαινομένων ζητούν οι φυσικοθεραπευτές
Με αφορμή την υπόθεση εξαπάτησης πολιτών από απατεώνες που υποδύονται τον γιατρό, ο
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ) επισημαίνει ότι «η άσκηση της ιατρικής επιτρέπεται να
πραγματοποιείται μόνο σε αδειοδοτημένους χώρους Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
(ιατρεία-εργαστήρια) από γιατρούς οι οποίοι είναι υποχρεωτικά εγγεγραμμένοι στον Ιατρικό
Σύλλογο Θεσσαλονίκης.
Καλούνται οι πολίτες όταν επισκέπτονται χώρους Π.Φ.Υ. να βεβαιώνονται ότι αυτοί διαθέτουν
την αδειοδότηση από τον ΙΣΘ η οποία πιστοποιείται από ειδική ταμπέλα «νόμιμου
αδειοδοτημένου ιατρείου».
Επίσης αν υπάρχουν σχετικές αμφιβολίες να αναζητούν το επώνυμο του γιατρού –
εγγεγραμμένου μέλους του ΙΣΘ, δια μέσου της ιστοσελίδας του Ιατρικού Συλλόγου
Θεσσαλονίκης.
Άμεση κοινοποίηση του ονόματος
Άμεση κοινοποίηση των στοιχείων του νέου «ψευτογιατρού», ζητεί από τις αρμόδιες αρχές ο
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, καλώντας παράλληλα την Πολιτεία «να λάβει
επιτέλους μέτρα για την έξαρση των φαινομένων αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων
ιατρικών επαγγελμάτων».
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση
την έντονη δυσαρέσκειά του, καθώς, παρά το γεγονός ότι είναι προφανές πως η υπόθεση
παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές αρκετό καιρό προ της σύλληψης, εντούτοις, καμιά
αρχή – αστυνομική ή δικαστική – δεν έχει επικοινωνήσει με τον Σύλλογο, για να διαπιστώσει αν
ο συλληφθείς είναι πράγματι μέλος του Συλλόγου ή όχι.
Για το λόγο αυτό, ο νομικός σύμβουλος του Π.Σ.Φ. απέστειλε επείγουσα επιστολή προς την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος
Θεσσαλονίκης, ζητώντας την κοινοποίηση των στοιχείων του εν λόγω προσώπου,
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται πράγματι για φυσικοθεραπευτή – εγγεγραμμένο
μέλος του Π.Σ.Φ., ώστε να ακολουθήσει ο πειθαρχικός του έλεγχος.
Ο Π.Σ.Φ. είναι ο μοναδικός ρυθμιστής του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή στη χώρα μας
και απαιτεί τη συνεργασία της Πολιτείας για όλα τα θέματα που συνδέονται με αυτό, αναφέρει
σε ανακοίνωσή του. Έτσι, στην επιστολή του ζητά την άμεση ανταπόκριση των Αρχών, έτσι
ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει με την σειρά του αποτελεσματικά τις κατά νόμο αρμοδιότητές
του.
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Άμεση κοινοποίηση των στοιχείων του «ψευτογιατρού» ζητά ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών υποστηρίζει ότι κανείς δεν επικοινώνησε μαζί
του για εξακρίβωση των στοιχείων του «ψευτογιατρού»
Άμεση κοινοποίηση των στοιχείων του νέου «ψευτογιατρού» που παρουσιάστηκε στην
Θεσσαλονίκη, ζητεί από τις αρμόδιες αρχές ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών,
καλώντας παράλληλα την Πολιτεία «να λάβει επιτέλους μέτρα για την έξαρση των φαινομένων
αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων ιατρικών επαγγελμάτων».
Σε σχετική ανακοίνωση ο ΠΣΦ σημειώνει ότι:
«Ανάστατη είναι η κοινότητα των φυσικοθεραπευτών από το νέο περιστατικό σύλληψης
«ψευτογιατρού», καθώς ο συλληφθείς φέρεται να είναι φυσικοθεραπευτής, χωρίς όμως αυτό να
έχει διασταυρωθεί από τα μητρώα του ΠΣΦ.
Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ο «ψευτογιατρός» υποσχόταν σε ασθενείς με σκλήρυνση
κατά πλάκας θεραπείες με βλαστοκύτταρα, αναγκάζοντάς τους να διακόψουν τη θεραπεία τους
για να κάνουν τη δική του, με την οποία τους έκανε ενέσεις που, σύμφωνα με τα στοιχεία των
Αρχών, περιείχαν… νερό.
Γι’ αυτή την «πρωτοποριακή θεραπεία» ο «ψευτογιατρός» λάμβανε μεγάλα χρηματικά ποσά,
ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να συνεργαζόταν και με έναν γιατρό στη
Στουγκάρδη, ο οποίος διαβεβαίωνε τους ασθενείς πως η θεραπεία του ‘’φυσικοθεραπευτή’’
είχε θετικά αποτελέσματα.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση
την έντονη δυσαρέσκειά του, καθώς, παρά το γεγονός ότι είναι προφανές πως η υπόθεση
παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές αρκετό καιρό προ της σύλληψης, εντούτοις, καμμιά
αρχή – αστυνομική ή δικαστική – δεν έχει επικοινωνήσει με τον Σύλλογο, για να διαπιστώσει αν
ο συλληφθείς είναι πράγματι μέλος του Συλλόγου ή όχι.
Για το λόγο αυτό, ο νομικός σύμβουλος του Π.Σ.Φ. απέστειλε επείγουσα επιστολή προς την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος
Θεσσαλονίκης, ζητώντας την κοινοποίηση των στοιχείων του εν λόγω προσώπου,
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται πράγματι για φυσικοθεραπευτή – εγγεγραμμένο
μέλος του Π.Σ.Φ., ώστε να ακολουθήσει ο πειθαρχικός του έλεγχος.
Ο Π.Σ.Φ. είναι ο μοναδικός ρυθμιστής του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή στη χώρα μας
και απαιτεί τη συνεργασία της Πολιτείας για όλα τα θέματα που συνδέονται με αυτό. Έτσι, στην
επιστολή του ζητά την άμεση ανταπόκριση των Αρχών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει
με την σειρά του αποτελεσματικά τις κατά νόμο αρμοδιότητές του.
Σε μια εποχή που τα φαινόμενα αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων
υγείας και ειδικά του φυσικοθεραπευτή, βρίσκονται σε έξαρση, δεδομένου ότι κατοχυρωμένες
φυσικοθεραπευτικές πράξεις παρέχονται σε θεραπευτικά κέντρα μαϊμού – δήθεν εναλλακτικών
θεραπειών, studios μασάζ κ.λπ., χωρίς κανένα κρατικό έλεγχο, είναι απίστευτο το γεγονός ότι η
Πολιτεία συνεχίζει να αγνοεί τα μοναδικά αρμόδια όργανα που ρυθμίζουν τον χώρο.
Επειδή η Υγεία είναι υπέρτατο αγαθό και η προστασία της αποτελεί χρέος της Πολιτείας και
των Θεσμών της, ο Π.Σ.Φ. ζητά άμεσα από το Υπουργείο Υγείας μέτρα αντιμετώπισης αυτής
της επικίνδυνα ανεξέλεγκτης μάστιγας των παράνομων «θεραπευτών».
Ο ΠΣΦ και ο Ιατρικός Σύλλογος, από κοινού έχουν ζητήσει την αυστηροποίηση των
προβλεπόμενων ποινών για την αντιποίηση, το Υπουργείο Υγείας όμως μάλλον δεν
προβληματίζεται από τη δράση των απατεώνων.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να σταματήσει την ανεξέλεγκτη χορήγηση
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κωδικών αριθμών δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) και μπλοκ αποδείξεων χωρίς τη διασταύρωση της
ύπαρξης άδειας άσκησης επαγγέλματος και να συνεργαστεί με τον Π.Σ.Φ ,τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο και το Υπουργείο Υγείας για την οριστική εξάλειψη τέτοιων φαινομένων.
Τέλος, θυμίζουμε την πρόσφατη περίπτωση – εν μέσω πανδημίας – της δήθεν
φυσικοθεραπεύτριας στον Πόρο, που έσπειρε τον κορωνοϊό , παραβιάζοντας τα μέτρα
προφύλαξης που προβλέπονταν για τα εργαστήρια παροχής φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών,
για να αποδειχθεί τελικά ότι δεν ήταν φυσικοθεραπεύτρια, παραβιάζοντας τον Νόμο περί
αντιποίησης επαγγέλματος».
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
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Νέα σοκαριστική υπόθεση ψευτογιατρού: Άμεση κοινοποίηση των στοιχείων του
ζητούν οι φυσικοθεραπευτές
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Άμεση κοινοποίηση των στοιχείων του «ψευτογιατρού» ζητά από τις αρμόδιες αρχές ο
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών ζητά από τις αρχές την άμεση κοινοποίηση των
στοιχείων του «ψευτογιατρού», εις βάρος του οποίου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με
δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατά συρροή, πρόκληση βαριάς σωματική βλάβης και
απάτη.
Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση του αναφέρονται τα εξής:
Ανάστατη είναι η κοινότητα των φυσικοθεραπευτών από το νέο περιστατικό σύλληψης
«ψευτογιατρού», καθώς ο συλληφθείς φέρεται να είναι φυσικοθεραπευτής, χωρίς όμως αυτό να
έχει διασταυρωθεί από τα μητρώα του ΠΣΦ.
Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ο «ψευτογιατρός» υποσχόταν σε ασθενείς με σκλήρυνση
κατά πλάκας θεραπείες με βλαστοκύτταρα, αναγκάζοντάς τους να διακόψουν τη θεραπεία τους
για να κάνουν τη δική του, με την οποία τους έκανε ενέσεις που, σύμφωνα με τα στοιχεία των
Αρχών, περιείχαν... νερό.
Γι' αυτή την «πρωτοποριακή θεραπεία» ο «ψευτογιατρός» λάμβανε μεγάλα χρηματικά ποσά,
ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να συνεργαζόταν και με έναν γιατρό στη
Στουγκάρδη, ο οποίος διαβεβαίωνε τους ασθενείς πως η θεραπεία του ‘’φυσικοθεραπευτή’’
είχε θετικά αποτελέσματα.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση
την έντονη δυσαρέσκειά του, καθώς, παρά το γεγονός ότι είναι προφανές πως η υπόθεση
παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές αρκετό καιρό προ της σύλληψης, εντούτοις, καμμιά
αρχή – αστυνομική ή δικαστική – δεν έχει επικοινωνήσει με τον Σύλλογο, για να διαπιστώσει αν
ο συλληφθείς είναι πράγματι μέλος του Συλλόγου ή όχι.
Για το λόγο αυτό, ο νομικός σύμβουλος του Π.Σ.Φ. απέστειλε επείγουσα επιστολή προς την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος
Θεσσαλονίκης, ζητώντας την κοινοποίηση των στοιχείων του εν λόγω προσώπου,
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται πράγματι για φυσικοθεραπευτή – εγγεγραμμένο
μέλος του Π.Σ.Φ., ώστε να ακολουθήσει ο πειθαρχικός του έλεγχος.
Ο Π.Σ.Φ. είναι ο μοναδικός ρυθμιστής του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή στη χώρα μας
και απαιτεί τη συνεργασία της Πολιτείας για όλα τα θέματα που συνδέονται με αυτό. Έτσι, στην
επιστολή του ζητά την άμεση ανταπόκριση των Αρχών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει
με την σειρά του αποτελεσματικά τις κατά νόμο αρμοδιότητές του.
Σε μια εποχή που τα φαινόμενα αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων
υγείας και ειδικά του φυσικοθεραπευτή, βρίσκονται σε έξαρση, δεδομένου ότι κατοχυρωμένες
φυσικοθεραπευτικές πράξεις παρέχονται σε θεραπευτικά κέντρα μαϊμού – δήθεν εναλλακτικών
θεραπειών, studios μασάζ κ.λπ., χωρίς κανένα κρατικό έλεγχο, είναι απίστευτο το γεγονός ότι η
Πολιτεία συνεχίζει να αγνοεί τα μοναδικά αρμόδια όργανα που ρυθμίζουν τον χώρο.
Επειδή η Υγεία είναι υπέρτατο αγαθό και η προστασία της αποτελεί χρέος της Πολιτείας και
των Θεσμών της, ο Π.Σ.Φ. ζητά άμεσα από το Υπουργείο Υγείας μέτρα αντιμετώπισης αυτής
της επικίνδυνα ανεξέλεγκτης μάστιγας των παράνομων «θεραπευτών».
Ο ΠΣΦ και ο Ιατρικός Σύλλογος, από κοινού έχουν ζητήσει την αυστηροποίηση των
προβλεπόμενων ποινών για την αντιποίηση, το Υπουργείο Υγείας όμως μάλλον δεν
προβληματίζεται από τη δράση των απατεώνων.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να σταματήσει την ανεξέλεγκτη χορήγηση
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κωδικών αριθμών δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) και μπλοκ αποδείξεων χωρίς τη διασταύρωση της
ύπαρξης άδειας άσκησης επαγγέλματος και να συνεργαστεί με τον Π.Σ.Φ ,τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο και το Υπουργείο Υγείας για την οριστική εξάλειψη τέτοιων φαινομένων.
Τέλος, θυμίζουμε την πρόσφατη περίπτωση - εν μέσω πανδημίας - της δήθεν
φυσικοθεραπεύτριας στον Πόρο, που έσπειρε τον κορωνοϊό , παραβιάζοντας τα μέτρα
προφύλαξης που προβλέπονταν για τα εργαστήρια παροχής φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών,
για να αποδειχθεί τελικά ότι δεν ήταν φυσικοθεραπεύτρια, παραβιάζοντας τον Νόμο περί
αντιποίησης επαγγέλματος"
Ακολουθήστε το DNews στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
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Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών: Να κοινοποιηθούν άμεσα τα στοιχεία του
“ψευτογιατρού”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Άμεση κοινοποίηση των στοιχείων του νέου «ψευτογιατρού» που παρουσιάστηκε στην
Θεσσαλονίκη, ζητεί από τις αρμόδιες αρχές ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών,
καλώντας παράλληλα την Πολιτεία «να λάβει επιτέλους μέτρα για την έξαρση των φαινομένων
αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων ιατρικών επαγγελμάτων».
Σε σχετική ανακοίνωση ο ΠΣΦ σημειώνει ότι:
«Ανάστατη είναι η κοινότητα των φυσικοθεραπευτών από το νέο περιστατικό σύλληψης
«ψευτογιατρού», καθώς ο συλληφθείς φέρεται να είναι φυσικοθεραπευτής, χωρίς όμως αυτό να
έχει διασταυρωθεί από τα μητρώα του ΠΣΦ.
Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ο «ψευτογιατρός» υποσχόταν σε ασθενείς με σκλήρυνση
κατά πλάκας θεραπείες με βλαστοκύτταρα, αναγκάζοντάς τους να διακόψουν τη θεραπεία τους
για να κάνουν τη δική του, με την οποία τους έκανε ενέσεις που, σύμφωνα με τα στοιχεία των
Αρχών, περιείχαν… νερό.
Γι’ αυτή την «πρωτοποριακή θεραπεία» ο «ψευτογιατρός» λάμβανε μεγάλα χρηματικά ποσά,
ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να συνεργαζόταν και με έναν γιατρό στη
Στουγκάρδη, ο οποίος διαβεβαίωνε τους ασθενείς πως η θεραπεία του ‘’φυσικοθεραπευτή’’
είχε θετικά αποτελέσματα.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση
την έντονη δυσαρέσκειά του, καθώς, παρά το γεγονός ότι είναι προφανές πως η υπόθεση
παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές αρκετό καιρό προ της σύλληψης, εντούτοις, καμμιά
αρχή – αστυνομική ή δικαστική – δεν έχει επικοινωνήσει με τον Σύλλογο, για να διαπιστώσει αν
ο συλληφθείς είναι πράγματι μέλος του Συλλόγου ή όχι.
Για το λόγο αυτό, ο νομικός σύμβουλος του Π.Σ.Φ. απέστειλε επείγουσα επιστολή προς την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος
Θεσσαλονίκης, ζητώντας την κοινοποίηση των στοιχείων του εν λόγω προσώπου,
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται πράγματι για φυσικοθεραπευτή – εγγεγραμμένο
μέλος του Π.Σ.Φ., ώστε να ακολουθήσει ο πειθαρχικός του έλεγχος.
Ο Π.Σ.Φ. είναι ο μοναδικός ρυθμιστής του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή στη χώρα μας
και απαιτεί τη συνεργασία της Πολιτείας για όλα τα θέματα που συνδέονται με αυτό. Έτσι, στην
επιστολή του ζητά την άμεση ανταπόκριση των Αρχών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει
με την σειρά του αποτελεσματικά τις κατά νόμο αρμοδιότητές του.
Σε μια εποχή που τα φαινόμενα αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων
υγείας και ειδικά του φυσικοθεραπευτή, βρίσκονται σε έξαρση, δεδομένου ότι κατοχυρωμένες
φυσικοθεραπευτικές πράξεις παρέχονται σε θεραπευτικά κέντρα μαϊμού – δήθεν εναλλακτικών
θεραπειών, studios μασάζ κ.λπ., χωρίς κανένα κρατικό έλεγχο, είναι απίστευτο το γεγονός ότι η
Πολιτεία συνεχίζει να αγνοεί τα μοναδικά αρμόδια όργανα που ρυθμίζουν τον χώρο.
Επειδή η Υγεία είναι υπέρτατο αγαθό και η προστασία της αποτελεί χρέος της Πολιτείας και
των Θεσμών της, ο Π.Σ.Φ. ζητά άμεσα από το Υπουργείο Υγείας μέτρα αντιμετώπισης αυτής
της επικίνδυνα ανεξέλεγκτης μάστιγας των παράνομων «θεραπευτών».
Ο ΠΣΦ και ο Ιατρικός Σύλλογος, από κοινού έχουν ζητήσει την αυστηροποίηση των
προβλεπόμενων ποινών για την αντιποίηση, το Υπουργείο Υγείας όμως μάλλον δεν
προβληματίζεται από τη δράση των απατεώνων.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να σταματήσει την ανεξέλεγκτη χορήγηση
κωδικών αριθμών δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) και μπλοκ αποδείξεων χωρίς τη διασταύρωση της
ύπαρξης άδειας άσκησης επαγγέλματος και να συνεργαστεί με τον Π.Σ.Φ ,τον Πανελλήνιο
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Ιατρικό Σύλλογο και το Υπουργείο Υγείας για την οριστική εξάλειψη τέτοιων φαινομένων.
Τέλος, θυμίζουμε την πρόσφατη περίπτωση – εν μέσω πανδημίας – της δήθεν
φυσικοθεραπεύτριας στον Πόρο, που έσπειρε τον κορωνοϊό , παραβιάζοντας τα μέτρα
προφύλαξης που προβλέπονταν για τα εργαστήρια παροχής φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών,
για να αποδειχθεί τελικά ότι δεν ήταν φυσικοθεραπεύτρια, παραβιάζοντας τον Νόμο περί
αντιποίησης επαγγέλματος».
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O Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών ζητά άμεση κοινοποίηση των στοιχείων του
«ψευτογιατρού» από τη Θεσσαλονίκη ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Αποκλειστικό L&O: Νέες
φωτογραφίες από τα ευρήματα της σπείρας στην Πάτρα – Τι αναζητούν οι αρχές Εύα
Καϊλή: «Δεν θα παραδεχθώ κάτι που δεν έκανα» Λουτράκι: Σοκαριστικές εικόνες από
τον 16χρονο μαθητή με σπασμένο σαγόνι – Η μητέρα καταγγέλει αδιαφορία από το
σχολείο Aκολουθήστε το lawandorder.gr στο Google News για να ενημερώνεστε για
όλες τις ειδήσεις
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών ζητεί από τις αρμόδιες αρχές την άμεση
κοινοποίηση των στοιχείων του νέου «ψευτογιατρού» που παρουσιάστηκε στην Θεσσαλονίκη,
καλώντας παράλληλα την Πολιτεία «να λάβει επιτέλους μέτρα για την έξαρση των φαινομένων
αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων ιατρικών επαγγελμάτων».
Σε σχετική ανακοίνωση ο ΠΣΦ σημειώνει ότι:
«Ανάστατη είναι η κοινότητα των φυσικοθεραπευτών από το νέο περιστατικό σύλληψης
«ψευτογιατρού», καθώς ο συλληφθείς φέρεται να είναι φυσικοθεραπευτής, χωρίς όμως αυτό να
έχει διασταυρωθεί από τα μητρώα του ΠΣΦ.
Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ο «ψευτογιατρός» υποσχόταν σε ασθενείς με σκλήρυνση
κατά πλάκας θεραπείες με βλαστοκύτταρα, αναγκάζοντάς τους να διακόψουν τη θεραπεία τους
για να κάνουν τη δική του, με την οποία τους έκανε ενέσεις που, σύμφωνα με τα στοιχεία των
Αρχών, περιείχαν… νερό.
Γι’ αυτή την «πρωτοποριακή θεραπεία» ο «ψευτογιατρός» λάμβανε μεγάλα χρηματικά ποσά,
ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να συνεργαζόταν και με έναν γιατρό στη
Στουγκάρδη, ο οποίος διαβεβαίωνε τους ασθενείς πως η θεραπεία του ‘’φυσικοθεραπευτή’’
είχε θετικά αποτελέσματα.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση
την έντονη δυσαρέσκειά του, καθώς, παρά το γεγονός ότι είναι προφανές πως η υπόθεση
παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές αρκετό καιρό προ της σύλληψης, εντούτοις, καμμιά
αρχή – αστυνομική ή δικαστική – δεν έχει επικοινωνήσει με τον Σύλλογο, για να διαπιστώσει αν
ο συλληφθείς είναι πράγματι μέλος του Συλλόγου ή όχι.
Για το λόγο αυτό, ο νομικός σύμβουλος του Π.Σ.Φ. απέστειλε επείγουσα επιστολή προς την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος
Θεσσαλονίκης, ζητώντας την κοινοποίηση των στοιχείων του εν λόγω προσώπου,
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται πράγματι για φυσικοθεραπευτή – εγγεγραμμένο
μέλος του Π.Σ.Φ., ώστε να ακολουθήσει ο πειθαρχικός του έλεγχος.
Ο Π.Σ.Φ. είναι ο μοναδικός ρυθμιστής του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή στη χώρα μας
και απαιτεί τη συνεργασία της Πολιτείας για όλα τα θέματα που συνδέονται με αυτό. Έτσι, στην
επιστολή του ζητά την άμεση ανταπόκριση των Αρχών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει
με την σειρά του αποτελεσματικά τις κατά νόμο αρμοδιότητές του.
Σε μια εποχή που τα φαινόμενα αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων
υγείας και ειδικά του φυσικοθεραπευτή, βρίσκονται σε έξαρση, δεδομένου ότι κατοχυρωμένες
φυσικοθεραπευτικές πράξεις παρέχονται σε θεραπευτικά κέντρα μαϊμού – δήθεν εναλλακτικών
θεραπειών, studios μασάζ κ.λπ., χωρίς κανένα κρατικό έλεγχο, είναι απίστευτο το γεγονός ότι η
Πολιτεία συνεχίζει να αγνοεί τα μοναδικά αρμόδια όργανα που ρυθμίζουν τον χώρο.
Επειδή η Υγεία είναι υπέρτατο αγαθό και η προστασία της αποτελεί χρέος της Πολιτείας και
των Θεσμών της, ο Π.Σ.Φ. ζητά άμεσα από το Υπουργείο Υγείας μέτρα αντιμετώπισης αυτής
της επικίνδυνα ανεξέλεγκτης μάστιγας των παράνομων «θεραπευτών».
Ο ΠΣΦ και ο Ιατρικός Σύλλογος, από κοινού έχουν ζητήσει την αυστηροποίηση των
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προβλεπόμενων ποινών για την αντιποίηση, το Υπουργείο Υγείας όμως μάλλον δεν
προβληματίζεται από τη δράση των απατεώνων.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να σταματήσει την ανεξέλεγκτη χορήγηση
κωδικών αριθμών δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) και μπλοκ αποδείξεων χωρίς τη διασταύρωση της
ύπαρξης άδειας άσκησης επαγγέλματος και να συνεργαστεί με τον Π.Σ.Φ ,τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο και το Υπουργείο Υγείας για την οριστική εξάλειψη τέτοιων φαινομένων.
Τέλος, θυμίζουμε την πρόσφατη περίπτωση – εν μέσω πανδημίας – της δήθεν
φυσικοθεραπεύτριας στον Πόρο, που έσπειρε τον κορωνοϊό , παραβιάζοντας τα μέτρα
προφύλαξης που προβλέπονταν για τα εργαστήρια παροχής φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών,
για να αποδειχθεί τελικά ότι δεν ήταν φυσικοθεραπεύτρια, παραβιάζοντας τον Νόμο περί
αντιποίησης επαγγέλματος».
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Τα στοιχεία του «ψευτογιατρού» για διασταύρωση ζητούν οι φυσικοθεραπευτές
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τα στοιχεία του «ψευτογιατρού» για διασταύρωση ζητούν οι φυσικοθεραπευτές
Κατηγορία: Ελλάδα και Κόσμος - Πηγή άρθρου: newsbomb.gr
20/01/2023 13:01:05
Αμεση κοινοποίηση των στοιχείων του «ψευτογιατρού» ζητά από τις αρμόδιες αρχές ο
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ). 
Περισσότερα...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο πατώντας ΕΔΩ.
Πηγή άρθρου: newsbomb.gr
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Ψευτογιατρός στη Θεσσαλονίκη: Την άμεση δημοσιοποίηση των στοιχείων του ζητά ο
ΠΣΦ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Την άμεση δημοσιοποίηση των στοιχείων του ψευτογιατρού στη Θεσσαλονίκη που οδήγησε
στον θάνατο πέντε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας απαίτησε ο Πανελλήνιο Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ).
Με αφορμή των ψευτογιατρό στη Θεσσαλονίκη, ο ΠΣΦ κάλεσε την Πολιτεία «να λάβει
επιτέλους μέτρα για την έξαρση των φαινομένων αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων
ιατρικών επαγγελμάτων».
«Ανάστατη είναι η κοινότητα των φυσικοθεραπευτών από το νέο περιστατικό σύλληψης
«ψευτογιατρού», καθώς ο συλληφθείς φέρεται να είναι φυσικοθεραπευτής, χωρίς όμως αυτό να
έχει διασταυρωθεί από τα μητρώα του ΠΣΦ.
Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ο «ψευτογιατρός» υποσχόταν σε ασθενείς με σκλήρυνση
κατά πλάκας θεραπείες με βλαστοκύτταρα, αναγκάζοντάς τους να διακόψουν τη θεραπεία τους
για να κάνουν τη δική του, με την οποία τους έκανε ενέσεις που, σύμφωνα με τα στοιχεία των
Αρχών, περιείχαν… νερό.
Γι’ αυτή την «πρωτοποριακή θεραπεία» ο «ψευτογιατρός» λάμβανε μεγάλα χρηματικά ποσά,
ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να συνεργαζόταν και με έναν γιατρό στη
Στουγκάρδη, ο οποίος διαβεβαίωνε τους ασθενείς πως η θεραπεία του ‘’φυσικοθεραπευτή’’
είχε θετικά αποτελέσματα.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση
την έντονη δυσαρέσκειά του, καθώς, παρά το γεγονός ότι είναι προφανές πως η υπόθεση
παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές αρκετό καιρό προ της σύλληψης, εντούτοις, καμμιά
αρχή – αστυνομική ή δικαστική – δεν έχει επικοινωνήσει με τον Σύλλογο, για να διαπιστώσει αν
ο συλληφθείς είναι πράγματι μέλος του Συλλόγου ή όχι.
Για το λόγο αυτό, ο νομικός σύμβουλος του Π.Σ.Φ. απέστειλε επείγουσα επιστολή προς την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος
Θεσσαλονίκης, ζητώντας την κοινοποίηση των στοιχείων του εν λόγω προσώπου,
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται πράγματι για φυσικοθεραπευτή – εγγεγραμμένο
μέλος του Π.Σ.Φ., ώστε να ακολουθήσει ο πειθαρχικός του έλεγχος.
Ο Π.Σ.Φ. είναι ο μοναδικός ρυθμιστής του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή στη χώρα μας
και απαιτεί τη συνεργασία της Πολιτείας για όλα τα θέματα που συνδέονται με αυτό. Έτσι, στην
επιστολή του ζητά την άμεση ανταπόκριση των Αρχών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει
με την σειρά του αποτελεσματικά τις κατά νόμο αρμοδιότητές του.
Σε μια εποχή που τα φαινόμενα αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων
υγείας και ειδικά του φυσικοθεραπευτή, βρίσκονται σε έξαρση, δεδομένου ότι κατοχυρωμένες
φυσικοθεραπευτικές πράξεις παρέχονται σε θεραπευτικά κέντρα μαϊμού – δήθεν εναλλακτικών
θεραπειών, studios μασάζ κ.λπ., χωρίς κανένα κρατικό έλεγχο, είναι απίστευτο το γεγονός ότι η
Πολιτεία συνεχίζει να αγνοεί τα μοναδικά αρμόδια όργανα που ρυθμίζουν τον χώρο.
Επειδή η Υγεία είναι υπέρτατο αγαθό και η προστασία της αποτελεί χρέος της Πολιτείας και
των Θεσμών της, ο Π.Σ.Φ. ζητά άμεσα από το Υπουργείο Υγείας μέτρα αντιμετώπισης αυτής
της επικίνδυνα ανεξέλεγκτης μάστιγας των παράνομων «θεραπευτών».
Ο ΠΣΦ και ο Ιατρικός Σύλλογος, από κοινού έχουν ζητήσει την αυστηροποίηση των
προβλεπόμενων ποινών για την αντιποίηση, το Υπουργείο Υγείας όμως μάλλον δεν
προβληματίζεται από τη δράση των απατεώνων.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να σταματήσει την ανεξέλεγκτη χορήγηση
κωδικών αριθμών δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) και μπλοκ αποδείξεων χωρίς τη διασταύρωση της
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ύπαρξης άδειας άσκησης επαγγέλματος και να συνεργαστεί με τον Π.Σ.Φ ,τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο και το Υπουργείο Υγείας για την οριστική εξάλειψη τέτοιων φαινομένων.
Τέλος, θυμίζουμε την πρόσφατη περίπτωση – εν μέσω πανδημίας – της δήθεν
φυσικοθεραπεύτριας στον Πόρο, που έσπειρε τον κορωνοϊό , παραβιάζοντας τα μέτρα
προφύλαξης που προβλέπονταν για τα εργαστήρια παροχής φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών,
για να αποδειχθεί τελικά ότι δεν ήταν φυσικοθεραπεύτρια, παραβιάζοντας τον Νόμο περί
αντιποίησης επαγγέλματος».
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Άμεση κοινοποίηση των στοιχείων του ψευτογιατρού ζητά ο Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Άμεση κοινοποίηση των στοιχείων του νέου «ψευτογιατρού» που παρουσιάστηκε στη
Θεσσαλονίκη, ζητεί από τις αρμόδιες αρχές ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών,
καλώντας παράλληλα την Πολιτεία «να λάβει επιτέλους μέτρα για την έξαρση των φαινομένων
αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων ιατρικών επαγγελμάτων».
Σε σχετική ανακοίνωση ο ΠΣΦ σημειώνει ότι:
«Ανάστατη είναι η κοινότητα των φυσικοθεραπευτών από το νέο περιστατικό σύλληψης
«ψευτογιατρού», καθώς ο συλληφθείς φέρεται να είναι φυσικοθεραπευτής, χωρίς όμως αυτό να
έχει διασταυρωθεί από τα μητρώα του ΠΣΦ.
Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ο «ψευτογιατρός» υποσχόταν σε ασθενείς με σκλήρυνση
κατά πλάκας θεραπείες με βλαστοκύτταρα, αναγκάζοντάς τους να διακόψουν τη θεραπεία τους
για να κάνουν τη δική του, με την οποία τους έκανε ενέσεις που, σύμφωνα με τα στοιχεία των
Αρχών, περιείχαν… νερό.
Γι’ αυτή την «πρωτοποριακή θεραπεία» ο «ψευτογιατρός» λάμβανε μεγάλα χρηματικά ποσά,
ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να συνεργαζόταν και με έναν γιατρό στη
Στουγκάρδη, ο οποίος διαβεβαίωνε τους ασθενείς πως η θεραπεία του ‘’φυσικοθεραπευτή’’
είχε θετικά αποτελέσματα.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση
την έντονη δυσαρέσκειά του, καθώς, παρά το γεγονός ότι είναι προφανές πως η υπόθεση
παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές αρκετό καιρό προ της σύλληψης, εντούτοις, καμμιά
αρχή – αστυνομική ή δικαστική – δεν έχει επικοινωνήσει με τον Σύλλογο, για να διαπιστώσει αν
ο συλληφθείς είναι πράγματι μέλος του Συλλόγου ή όχι.
Για το λόγο αυτό, ο νομικός σύμβουλος του Π.Σ.Φ. απέστειλε επείγουσα επιστολή προς την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος
Θεσσαλονίκης, ζητώντας την κοινοποίηση των στοιχείων του εν λόγω προσώπου,
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται πράγματι για φυσικοθεραπευτή – εγγεγραμμένο
μέλος του Π.Σ.Φ., ώστε να ακολουθήσει ο πειθαρχικός του έλεγχος.
Ο Π.Σ.Φ. είναι ο μοναδικός ρυθμιστής του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή στη χώρα μας
και απαιτεί τη συνεργασία της Πολιτείας για όλα τα θέματα που συνδέονται με αυτό. Έτσι, στην
επιστολή του ζητά την άμεση ανταπόκριση των Αρχών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει
με την σειρά του αποτελεσματικά τις κατά νόμο αρμοδιότητές του.
Σε μια εποχή που τα φαινόμενα αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων
υγείας και ειδικά του φυσικοθεραπευτή, βρίσκονται σε έξαρση, δεδομένου ότι κατοχυρωμένες
φυσικοθεραπευτικές πράξεις παρέχονται σε θεραπευτικά κέντρα μαϊμού – δήθεν εναλλακτικών
θεραπειών, studios μασάζ κ.λπ., χωρίς κανένα κρατικό έλεγχο, είναι απίστευτο το γεγονός ότι η
Πολιτεία συνεχίζει να αγνοεί τα μοναδικά αρμόδια όργανα που ρυθμίζουν τον χώρο.
Επειδή η Υγεία είναι υπέρτατο αγαθό και η προστασία της αποτελεί χρέος της Πολιτείας και
των Θεσμών της, ο Π.Σ.Φ. ζητά άμεσα από το Υπουργείο Υγείας μέτρα αντιμετώπισης αυτής
της επικίνδυνα ανεξέλεγκτης μάστιγας των παράνομων «θεραπευτών».
Ο ΠΣΦ και ο Ιατρικός Σύλλογος, από κοινού έχουν ζητήσει την αυστηροποίηση των
προβλεπόμενων ποινών για την αντιποίηση, το Υπουργείο Υγείας όμως μάλλον δεν
προβληματίζεται από τη δράση των απατεώνων.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να σταματήσει την ανεξέλεγκτη χορήγηση
κωδικών αριθμών δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) και μπλοκ αποδείξεων χωρίς τη διασταύρωση της
ύπαρξης άδειας άσκησης επαγγέλματος και να συνεργαστεί με τον Π.Σ.Φ ,τον Πανελλήνιο

https://thetimes.gr/%ce%ac%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%af%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%88/


https://thetimes.gr/

 Publication date: 20/01/2023 12:57

 Alexa ranking (Greece): 0

 link

Ιατρικό Σύλλογο και το Υπουργείο Υγείας για την οριστική εξάλειψη τέτοιων φαινομένων.
Τέλος, θυμίζουμε την πρόσφατη περίπτωση – εν μέσω πανδημίας – της δήθεν
φυσικοθεραπεύτριας στον Πόρο, που έσπειρε τον κορωνοϊό , παραβιάζοντας τα μέτρα
προφύλαξης που προβλέπονταν για τα εργαστήρια παροχής φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών,
για να αποδειχθεί τελικά ότι δεν ήταν φυσικοθεραπεύτρια, παραβιάζοντας τον Νόμο περί
αντιποίησης επαγγέλματος».
Ειδήσεις σήμερα:
«Είμαι αποφασισμένη, θα σε σκοτώσω» – Τα τελευταία λόγια της 47χρονης στο λογιστήΗ Εύα
Καϊλή παραμένει στη φυλακή – Αρνητικά κατέθεσε για την ευρωβουλευτή ο ΠαντσέριΈκρηξη
σε πλυντήριο αυτοκινήτων στη Γλυφάδα – Σύζυγος γνωστού μοντέλου ο ιδιοκτήτης
Follow @thetimesgr
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Υπόθεση ψευτογιατρού: Να δοθούν τα στοιχεία του στη δημοσιότητα ζητά ο
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
20/01/2023  12:23
Την αντίδραση του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών πρoκάλεσε η αποκάλυψη της
δράσης του ψευτογιατρού.
Αναφερόμενος στη σύλληψη και την ποινική δίωξη κατά του ψευτογιατρού, ο Πανελλήνιος
Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) αναφέρει ότι η ταυτότητα του ψευτογιατρού δεν έχει
επιβεβαιωθεί, καθώς δεν μπορεί να διασταυρωθεί η ιδιότητά του από τα μητρώα του
Συλλόγου.
«Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ο “ψευτογιατρός” υποσχόταν σε ασθενείς με σκλήρυνση
κατά πλάκας θεραπείες με βλαστοκύτταρα, αναγκάζοντάς τους να διακόψουν τη θεραπεία τους
για να κάνουν τη δική του, με την οποία τους έκανε ενέσεις που, σύμφωνα με τα στοιχεία των
Αρχών, περιείχαν... νερό. Γι' αυτή την “πρωτοποριακή θεραπεία” ο “ψευτογιατρός” λάμβανε
μεγάλα χρηματικά ποσά, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να συνεργαζόταν και
με έναν γιατρό στη Στουτγάρδη, ο οποίος διαβεβαίωνε τους ασθενείς πως η θεραπεία του
‘’φυσικοθεραπευτή’’ είχε θετικά αποτελέσματα» επισημαίνει Ο ΠΣΦ.
«Να κοινοποιηθούν άμεσα τα στοιχεία του ψευτογιατρού»
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ, προσθέτει, «δηλώνει προς
πάσα κατεύθυνση την έντονη δυσαρέσκειά του, καθώς, παρά το γεγονός ότι είναι προφανές
πως η υπόθεση παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές αρκετό καιρό προ της σύλληψης,
εντούτοις, καμμιά αρχή – αστυνομική ή δικαστική – δεν έχει επικοινωνήσει με τον Σύλλογο, για
να διαπιστώσει αν ο συλληφθείς είναι πράγματι μέλος του Συλλόγου ή όχι».
Για το λόγο αυτό, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, «ο νομικός σύμβουλος του Π.Σ.Φ.
απέστειλε επείγουσα επιστολή προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την
Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Θεσσαλονίκης, ζητώντας την κοινοποίηση των
στοιχείων του εν λόγω προσώπου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται πράγματι για
φυσικοθεραπευτή – εγγεγραμμένο μέλος του Π.Σ.Φ., ώστε να ακολουθήσει ο πειθαρχικός του
έλεγχος».
ΠΣΦ: Να μπει φρένο στη μάστιγα των παράνομων «θεραπευτών»
Η
ανακοίνωση του ΠΣΦ καταλήγει ως εξής:
«Ο
Π.Σ.Φ. είναι ο μοναδικός ρυθμιστής του
επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή στη
χώρα μας και απαιτεί τη συνεργασία της
Πολιτείας για όλα τα θέματα που συνδέονται
με αυτό. Έτσι, στην επιστολή του ζητά
την άμεση ανταπόκριση των Αρχών, έτσι
ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει με την
σειρά του αποτελεσματικά τις κατά νόμο
αρμοδιότητές του.
»Σε
μια εποχή που τα φαινόμενα αντιποίησης
των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων
υγείας και ειδικά του φυσικοθεραπευτή,
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βρίσκονται σε έξαρση, δεδομένου ότι
κατοχυρωμένες φυσικοθεραπευτικές
πράξεις παρέχονται σε θεραπευτικά
κέντρα μαϊμού – δήθεν εναλλακτικών
θεραπειών, studios μασάζ κ.λπ., χωρίς κανένα
κρατικό έλεγχο, είναι απίστευτο το
γεγονός ότι η Πολιτεία συνεχίζει να
αγνοεί τα μοναδικά αρμόδια όργανα που
ρυθμίζουν τον χώρο.
»Επειδή
η Υγεία είναι υπέρτατο αγαθό και η
προστασία της αποτελεί χρέος της
Πολιτείας και των Θεσμών της, ο Π.Σ.Φ.
ζητά άμεσα από το Υπουργείο Υγείας μέτρα
αντιμετώπισης αυτής της επικίνδυνα
ανεξέλεγκτης μάστιγας των παράνομων
«θεραπευτών». Ο ΠΣΦ και ο Ιατρικός
Σύλλογος, από κοινού έχουν ζητήσει την
αυστηροποίηση των προβλεπόμενων ποινών
για την αντιποίηση, το Υπουργείο Υγείας
όμως μάλλον δεν προβληματίζεται από τη
δράση των απατεώνων.
»Ταυτόχρονα,
θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να
σταματήσει την ανεξέλεγκτη χορήγηση
κωδικών αριθμών δραστηριότητας (Κ.Α.Δ)
και μπλοκ αποδείξεων χωρίς τη διασταύρωση
της ύπαρξης άδειας άσκησης επαγγέλματος
και να συνεργαστεί με τον Π.Σ.Φ ,τον
Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και το
Υπουργείο Υγείας για την οριστική
εξάλειψη τέτοιων φαινομένων.
Τέλος, θυμίζουμε την πρόσφατη περίπτωση - εν μέσω πανδημίας - της δήθεν
φυσικοθεραπεύτριας στον Πόρο, που έσπειρε τον κορωνοϊό , παραβιάζοντας τα μέτρα
προφύλαξης που προβλέπονταν για τα εργαστήρια παροχής φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών,
για να αποδειχθεί τελικά ότι δεν ήταν φυσικοθεραπεύτρια, παραβιάζοντας τον Νόμο περί
αντιποίησης επαγγέλματος».
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Υπόθεση ψευτογιατρού: Άμεση κοινοποίηση των στοιχείων του ζητεί ο Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parapolitika Newsroom
Αναλυτικά η ανακοίνωση
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) ζητά από τις αρμόδιες αρχές την άμεση
κοινοποίηση των στοιχείων του νέου «ψευτογιατρού» που παρουσιάστηκε στην Θεσσαλονίκη,
καλώντας παράλληλα την Πολιτεία «να λάβει επιτέλους μέτρα για την έξαρση των φαινομένων
αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων ιατρικών επαγγελμάτων».
Αναλυτικά σε σχετική ανακοίνωση ο ΠΣΦ σημειώνει ότι:
«Ανάστατη είναι η κοινότητα των φυσικοθεραπευτών από το νέο περιστατικό σύλληψης
«ψευτογιατρού», καθώς ο συλληφθείς φέρεται να είναι φυσικοθεραπευτής, χωρίς όμως αυτό να
έχει διασταυρωθεί από τα μητρώα του ΠΣΦ.
Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ο «ψευτογιατρός» υποσχόταν σε ασθενείς με σκλήρυνση
κατά πλάκας θεραπείες με βλαστοκύτταρα, αναγκάζοντάς τους να διακόψουν τη θεραπεία τους
για να κάνουν τη δική του, με την οποία τους έκανε ενέσεις που, σύμφωνα με τα στοιχεία των
Αρχών, περιείχαν... νερό.
Γι' αυτή την «πρωτοποριακή θεραπεία» ο «ψευτογιατρός» λάμβανε μεγάλα χρηματικά ποσά,
ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να συνεργαζόταν και με έναν γιατρό στη
Στουγκάρδη, ο οποίος διαβεβαίωνε τους ασθενείς πως η θεραπεία του ‘’φυσικοθεραπευτή’’
είχε θετικά αποτελέσματα.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση
την έντονη δυσαρέσκειά του, καθώς, παρά το γεγονός ότι είναι προφανές πως η υπόθεση
παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές αρκετό καιρό προ της σύλληψης, εντούτοις, καμμιά
αρχή – αστυνομική ή δικαστική – δεν έχει επικοινωνήσει με τον Σύλλογο, για να διαπιστώσει αν
ο συλληφθείς είναι πράγματι μέλος του Συλλόγου ή όχι.
Για το λόγο αυτό, ο νομικός σύμβουλος του Π.Σ.Φ. απέστειλε επείγουσα επιστολή προς την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος
Θεσσαλονίκης, ζητώντας την κοινοποίηση των στοιχείων του εν λόγω προσώπου,
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται πράγματι για φυσικοθεραπευτή – εγγεγραμμένο
μέλος του Π.Σ.Φ., ώστε να ακολουθήσει ο πειθαρχικός του έλεγχος.
Ο Π.Σ.Φ. είναι ο μοναδικός ρυθμιστής του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή στη χώρα μας
και απαιτεί τη συνεργασία της Πολιτείας για όλα τα θέματα που συνδέονται με αυτό. Έτσι, στην
επιστολή του ζητά την άμεση ανταπόκριση των Αρχών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει
με την σειρά του αποτελεσματικά τις κατά νόμο αρμοδιότητές του.
Σε μια εποχή που τα φαινόμενα αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων
υγείας και ειδικά του φυσικοθεραπευτή, βρίσκονται σε έξαρση, δεδομένου ότι κατοχυρωμένες
φυσικοθεραπευτικές πράξεις παρέχονται σε θεραπευτικά κέντρα μαϊμού – δήθεν
εναλλακτικών θεραπειών, studios μασάζ κ.λπ., χωρίς κανένα κρατικό έλεγχο, είναι απίστευτο
το γεγονός ότι η Πολιτεία συνεχίζει να αγνοεί τα μοναδικά αρμόδια όργανα που ρυθμίζουν τον
χώρο.
Επειδή η Υγεία είναι υπέρτατο αγαθό και η προστασία της αποτελεί χρέος της Πολιτείας και
των Θεσμών της, ο Π.Σ.Φ. ζητά άμεσα από το Υπουργείο Υγείας μέτρα αντιμετώπισης αυτής
της επικίνδυνα ανεξέλεγκτης μάστιγας των παράνομων «θεραπευτών».
Ο ΠΣΦ και ο Ιατρικός Σύλλογος, από κοινού έχουν ζητήσει την αυστηροποίηση των
προβλεπόμενων ποινών για την αντιποίηση, το Υπουργείο Υγείας όμως μάλλον δεν
προβληματίζεται από τη δράση των απατεώνων.
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Ταυτόχρονα, θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να σταματήσει την ανεξέλεγκτη χορήγηση
κωδικών αριθμών δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) και μπλοκ αποδείξεων χωρίς τη διασταύρωση της
ύπαρξης άδειας άσκησης επαγγέλματος και να συνεργαστεί με τον Π.Σ.Φ ,τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο και το Υπουργείο Υγείας για την οριστική εξάλειψη τέτοιων φαινομένων.
Τέλος, θυμίζουμε την πρόσφατη περίπτωση - εν μέσω πανδημίας - της δήθεν
φυσικοθεραπεύτριας στον Πόρο, που έσπειρε τον κορωνοϊό , παραβιάζοντας τα μέτρα
προφύλαξης που προβλέπονταν για τα εργαστήρια παροχής φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών,
για να αποδειχθεί τελικά ότι δεν ήταν φυσικοθεραπεύτρια, παραβιάζοντας τον Νόμο περί
αντιποίησης επαγγέλματος».
TAGS:
ΨΕΥΤΟΓΙΑΤΡΟΣ
Φυσικοθεραπευτές
Ακολουθήστε τα parapolitika.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη ενημέρωση.
Ακολουθήστε μας στο facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Ακολουθήστε μας στο Instagram
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Άμεση κοινοποίηση των στοιχείων του “ψευτογιατρού” ζητά ο Π.Σ.Φ. από τις Αρχές
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Άμεση κοινοποίηση των στοιχείων του «ψευτογιατρού» ζητά από τις αρμόδιες αρχές ο
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών .Να λάβει επιτέλους μέτρα η Πολιτεία για την
έξαρση των φαινομένων αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων ιατρικών επαγγελμάτων
Ανάστατη είναι η κοινότητα των φυσικοθεραπευτών από το νέο περιστατικό σύλληψης
«ψευτογιατρού», καθώς ο συλληφθείς φέρεται να είναι φυσικοθεραπευτής, χωρίς όμως αυτό να
έχει διασταυρωθεί από τα μητρώα του ΠΣΦ. 
Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ο «ψευτογιατρός» υποσχόταν σε ασθενείς με σκλήρυνση
κατά πλάκας θεραπείες με βλαστοκύτταρα, αναγκάζοντάς τους να διακόψουν τη θεραπεία τους
για να κάνουν τη δική του, με την οποία τους έκανε ενέσεις που, σύμφωνα με τα στοιχεία των
Αρχών, περιείχαν… νερό.
Γι’ αυτή την «πρωτοποριακή θεραπεία» ο «ψευτογιατρός» λάμβανε μεγάλα χρηματικά ποσά,
ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να συνεργαζόταν και με έναν γιατρό στη
Στουγκάρδη, ο οποίος διαβεβαίωνε τους ασθενείς πως η θεραπεία του ‘’φυσικοθεραπευτή’’
είχε θετικά αποτελέσματα.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση
την έντονη δυσαρέσκειά του, καθώς, παρά το γεγονός ότι είναι προφανές πως η υπόθεση
παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές αρκετό καιρό προ της σύλληψης, εντούτοις, καμμιά
αρχή – αστυνομική ή δικαστική – δεν έχει επικοινωνήσει με τον Σύλλογο, για να διαπιστώσει αν
ο συλληφθείς είναι πράγματι μέλος του Συλλόγου ή όχι.
Για το λόγο αυτό, ο νομικός σύμβουλος του Π.Σ.Φ. απέστειλε επείγουσα επιστολή προς την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος
Θεσσαλονίκης, ζητώντας την κοινοποίηση των στοιχείων του εν λόγω προσώπου,
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται πράγματι για φυσικοθεραπευτή – εγγεγραμμένο
μέλος του Π.Σ.Φ., ώστε να ακολουθήσει ο πειθαρχικός του έλεγχος.
Ο Π.Σ.Φ. είναι ο μοναδικός ρυθμιστής του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή στη χώρα μας
και απαιτεί τη συνεργασία της Πολιτείας για όλα τα θέματα που συνδέονται με αυτό. Έτσι, στην
επιστολή του ζητά την άμεση ανταπόκριση των Αρχών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει
με την σειρά του αποτελεσματικά τις κατά νόμο αρμοδιότητές του.
Σε μια εποχή που τα φαινόμενα αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων
υγείας και ειδικά του φυσικοθεραπευτή, βρίσκονται σε έξαρση, δεδομένου ότι κατοχυρωμένες
φυσικοθεραπευτικές πράξεις παρέχονται σε θεραπευτικά κέντρα μαϊμού – δήθεν εναλλακτικών
θεραπειών, studios μασάζ κ.λπ., χωρίς κανένα κρατικό έλεγχο, είναι απίστευτο το γεγονός ότι η
Πολιτεία συνεχίζει να αγνοεί τα μοναδικά αρμόδια όργανα που ρυθμίζουν τον χώρο.
Επειδή η Υγεία είναι υπέρτατο αγαθό και η προστασία της αποτελεί χρέος της Πολιτείας και
των Θεσμών της, ο Π.Σ.Φ. ζητά άμεσα από το Υπουργείο Υγείας μέτρα αντιμετώπισης αυτής
της επικίνδυνα ανεξέλεγκτης μάστιγας των παράνομων «θεραπευτών».
Ο ΠΣΦ και ο Ιατρικός Σύλλογος, από κοινού έχουν ζητήσει την αυστηροποίηση των
προβλεπόμενων ποινών για την αντιποίηση, το Υπουργείο Υγείας όμως μάλλον δεν
προβληματίζεται από τη δράση των απατεώνων. 
Ταυτόχρονα, θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να σταματήσει την ανεξέλεγκτη χορήγηση
κωδικών αριθμών δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) και μπλοκ αποδείξεων χωρίς τη διασταύρωση της
ύπαρξης άδειας άσκησης επαγγέλματος και να συνεργαστεί με τον Π.Σ.Φ ,τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο και το Υπουργείο Υγείας για την οριστική εξάλειψη τέτοιων φαινομένων.
Τέλος, θυμίζουμε την πρόσφατη περίπτωση – εν μέσω πανδημίας – της δήθεν
φυσικοθεραπεύτριας στον Πόρο, που έσπειρε τον κορωνοϊό , παραβιάζοντας τα μέτρα
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προφύλαξης που προβλέπονταν για τα εργαστήρια παροχής φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών,
για να αποδειχθεί τελικά ότι δεν ήταν φυσικοθεραπεύτρια, παραβιάζοντας τον Νόμο περί
αντιποίησης επαγγέλματος.
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Άμεση κοινοποίηση των στοιχείων του ψευτογιατρού ζητά ο Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Να λάβει επιτέλους μέτρα η Πολιτεία για την έξαρση των φαινομένων αντιποίησης των
νομοθετικά ρυθμιζόμενων ιατρικών επαγγελμάτων»
Άμεση κοινοποίηση των στοιχείων του νέου «ψευτογιατρού» που παρουσιάστηκε στη
Θεσσαλονίκη, ζητεί από τις αρμόδιες αρχές ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών,
καλώντας παράλληλα την Πολιτεία «να λάβει επιτέλους μέτρα για την έξαρση των φαινομένων
αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων ιατρικών επαγγελμάτων».
Σε σχετική ανακοίνωση ο ΠΣΦ σημειώνει ότι:
«Ανάστατη είναι η κοινότητα των φυσικοθεραπευτών από το νέο περιστατικό σύλληψης
«ψευτογιατρού», καθώς ο συλληφθείς φέρεται να είναι φυσικοθεραπευτής, χωρίς όμως αυτό να
έχει διασταυρωθεί από τα μητρώα του ΠΣΦ.
Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ο «ψευτογιατρός» υποσχόταν σε ασθενείς με σκλήρυνση
κατά πλάκας θεραπείες με βλαστοκύτταρα, αναγκάζοντάς τους να διακόψουν τη θεραπεία τους
για να κάνουν τη δική του, με την οποία τους έκανε ενέσεις που, σύμφωνα με τα στοιχεία των
Αρχών, περιείχαν… νερό.
Γι’ αυτή την «πρωτοποριακή θεραπεία» ο «ψευτογιατρός» λάμβανε μεγάλα χρηματικά ποσά,
ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να συνεργαζόταν και με έναν γιατρό στη
Στουγκάρδη, ο οποίος διαβεβαίωνε τους ασθενείς πως η θεραπεία του ‘’φυσικοθεραπευτή’’
είχε θετικά αποτελέσματα.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση
την έντονη δυσαρέσκειά του, καθώς, παρά το γεγονός ότι είναι προφανές πως η υπόθεση
παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές αρκετό καιρό προ της σύλληψης, εντούτοις, καμμιά
αρχή – αστυνομική ή δικαστική – δεν έχει επικοινωνήσει με τον Σύλλογο, για να διαπιστώσει αν
ο συλληφθείς είναι πράγματι μέλος του Συλλόγου ή όχι.
Για το λόγο αυτό, ο νομικός σύμβουλος του Π.Σ.Φ. απέστειλε επείγουσα επιστολή προς την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος
Θεσσαλονίκης, ζητώντας την κοινοποίηση των στοιχείων του εν λόγω προσώπου,
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται πράγματι για φυσικοθεραπευτή – εγγεγραμμένο
μέλος του Π.Σ.Φ., ώστε να ακολουθήσει ο πειθαρχικός του έλεγχος.
Ο Π.Σ.Φ. είναι ο μοναδικός ρυθμιστής του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή στη χώρα μας
και απαιτεί τη συνεργασία της Πολιτείας για όλα τα θέματα που συνδέονται με αυτό. Έτσι, στην
επιστολή του ζητά την άμεση ανταπόκριση των Αρχών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει
με την σειρά του αποτελεσματικά τις κατά νόμο αρμοδιότητές του.
Σε μια εποχή που τα φαινόμενα αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων
υγείας και ειδικά του φυσικοθεραπευτή, βρίσκονται σε έξαρση, δεδομένου ότι κατοχυρωμένες
φυσικοθεραπευτικές πράξεις παρέχονται σε θεραπευτικά κέντρα μαϊμού – δήθεν εναλλακτικών
θεραπειών, studios μασάζ κ.λπ., χωρίς κανένα κρατικό έλεγχο, είναι απίστευτο το γεγονός ότι η
Πολιτεία συνεχίζει να αγνοεί τα μοναδικά αρμόδια όργανα που ρυθμίζουν τον χώρο.
Επειδή η Υγεία είναι υπέρτατο αγαθό και η προστασία της αποτελεί χρέος της Πολιτείας και
των Θεσμών της, ο Π.Σ.Φ. ζητά άμεσα από το Υπουργείο Υγείας μέτρα αντιμετώπισης αυτής
της επικίνδυνα ανεξέλεγκτης μάστιγας των παράνομων «θεραπευτών».
Ο ΠΣΦ και ο Ιατρικός Σύλλογος, από κοινού έχουν ζητήσει την αυστηροποίηση των
προβλεπόμενων ποινών για την αντιποίηση, το Υπουργείο Υγείας όμως μάλλον δεν
προβληματίζεται από τη δράση των απατεώνων.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να σταματήσει την ανεξέλεγκτη χορήγηση
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κωδικών αριθμών δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) και μπλοκ αποδείξεων χωρίς τη διασταύρωση της
ύπαρξης άδειας άσκησης επαγγέλματος και να συνεργαστεί με τον Π.Σ.Φ ,τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο και το Υπουργείο Υγείας για την οριστική εξάλειψη τέτοιων φαινομένων.
Τέλος, θυμίζουμε την πρόσφατη περίπτωση – εν μέσω πανδημίας – της δήθεν
φυσικοθεραπεύτριας στον Πόρο, που έσπειρε τον κορωνοϊό , παραβιάζοντας τα μέτρα
προφύλαξης που προβλέπονταν για τα εργαστήρια παροχής φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών,
για να αποδειχθεί τελικά ότι δεν ήταν φυσικοθεραπεύτρια, παραβιάζοντας τον Νόμο περί
αντιποίησης επαγγέλματος».
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Νέα σοκαριστική υπόθεση ψευτογιατρού: Άμεση κοινοποίηση των στοιχείων του
ζητούν οι φυσικοθεραπευτές
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ακολουθήστε την ιστοσελίδα teokanistras.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις
ειδήσεις
Πηγή: dikaiologitika.gr
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Άμεση κοινοποίηση των στοιχείων του ζητεί ο Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Άμεση κοινοποίηση των στοιχείων του νέου «ψευτογιατρού» που παρουσιάστηκε στην
Θεσσαλονίκη, ζητεί από τις αρμόδιες αρχές ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών,
καλώντας παράλληλα την Πολιτεία «να λάβει επιτέλους μέτρα για την έξαρση των φαινομένων
αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων ιατρικών επαγγελμάτων».
Σε σχετική ανακοίνωση ο ΠΣΦ σημειώνει ότι:
«Ανάστατη είναι η κοινότητα των φυσικοθεραπευτών από το νέο περιστατικό σύλληψης
‘ψευτογιατρού’, καθώς ο συλληφθείς φέρεται να είναι φυσικοθεραπευτής, χωρίς όμως αυτό να
έχει διασταυρωθεί από τα μητρώα του ΠΣΦ.
Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ο ‘ψευτογιατρός’ υποσχόταν σε ασθενείς με σκλήρυνση
κατά πλάκας θεραπείες με βλαστοκύτταρα, αναγκάζοντάς τους να διακόψουν τη θεραπεία τους
για να κάνουν τη δική του, με την οποία τους έκανε ενέσεις που, σύμφωνα με τα στοιχεία των
Αρχών, περιείχαν… νερό.
Γι’ αυτή την «πρωτοποριακή θεραπεία», λάμβανε μεγάλα χρηματικά ποσά, ενώ σύμφωνα με
τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να συνεργαζόταν και με έναν γιατρό στη Στουγκάρδη, ο οποίος
διαβεβαίωνε τους ασθενείς πως η θεραπεία του ‘φυσικοθεραπευτή’ είχε θετικά αποτελέσματα.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – ΠΣΦ  ΝΠΔΔ δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση
την έντονη δυσαρέσκειά του, καθώς, παρά το γεγονός ότι είναι προφανές πως η υπόθεση
παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές αρκετό καιρό προ της σύλληψης, εντούτοις, καμμιά
αρχή – αστυνομική ή δικαστική – δεν έχει επικοινωνήσει με τον Σύλλογο, για να διαπιστώσει αν
ο συλληφθείς είναι πράγματι μέλος του Συλλόγου ή όχι.
Για το λόγο αυτό, ο νομικός σύμβουλος του ΠΣΦ απέστειλε επείγουσα επιστολή προς την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος
Θεσσαλονίκης, ζητώντας την κοινοποίηση των στοιχείων του εν λόγω προσώπου,
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται πράγματι για φυσικοθεραπευτή – εγγεγραμμένο
μέλος του ΠΣΦ, ώστε να ακολουθήσει ο πειθαρχικός του έλεγχος.
Ο ΠΣΦ είναι ο μοναδικός ρυθμιστής του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή στη χώρα μας
και απαιτεί τη συνεργασία της Πολιτείας για όλα τα θέματα που συνδέονται με αυτό. Έτσι, στην
επιστολή του ζητά την άμεση ανταπόκριση των Αρχών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει
με την σειρά του αποτελεσματικά τις κατά νόμο αρμοδιότητές του.
Σε μια εποχή που τα φαινόμενα αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων
υγείας και ειδικά του φυσικοθεραπευτή, βρίσκονται σε έξαρση, δεδομένου ότι κατοχυρωμένες
φυσικοθεραπευτικές πράξεις παρέχονται σε θεραπευτικά κέντρα μαϊμού – δήθεν εναλλακτικών
θεραπειών, studios μασάζ κ.λπ., χωρίς κανένα κρατικό έλεγχο, είναι απίστευτο το γεγονός ότι η
Πολιτεία συνεχίζει να αγνοεί τα μοναδικά αρμόδια όργανα που ρυθμίζουν τον χώρο.
Επειδή η Υγεία είναι υπέρτατο αγαθό και η προστασία της αποτελεί χρέος της Πολιτείας και
των Θεσμών της, ο ΠΣΦ ζητά άμεσα από το Υπουργείο Υγείας μέτρα αντιμετώπισης αυτής της
επικίνδυνα ανεξέλεγκτης μάστιγας των παράνομων «θεραπευτών».
Ο ΠΣΦ και ο Ιατρικός Σύλλογος, από κοινού έχουν ζητήσει την αυστηροποίηση των
προβλεπόμενων ποινών για την αντιποίηση, το Υπουργείο Υγείας όμως μάλλον δεν
προβληματίζεται από τη δράση των απατεώνων.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να σταματήσει την ανεξέλεγκτη χορήγηση
κωδικών αριθμών δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) και μπλοκ αποδείξεων χωρίς τη διασταύρωση της
ύπαρξης άδειας άσκησης επαγγέλματος και να συνεργαστεί με τον ΠΣΦ, τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο και το Υπουργείο Υγείας για την οριστική εξάλειψη τέτοιων φαινομένων.
Τέλος, θυμίζουμε την πρόσφατη περίπτωση – εν μέσω πανδημίας – της δήθεν
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φυσικοθεραπεύτριας στον Πόρο, που έσπειρε τον κορωνοϊό , παραβιάζοντας τα μέτρα
προφύλαξης που προβλέπονταν για τα εργαστήρια παροχής φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών,
για να αποδειχθεί τελικά ότι δεν ήταν φυσικοθεραπεύτρια, παραβιάζοντας τον Νόμο περί
αντιποίησης επαγγέλματος».
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Άμεση κοινοποίηση των στοιχείων του «ψευτογιατρού» ζητά ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ανάστατη είναι η κοινότητα των φυσικοθεραπευτών από το νέο περιστατικό σύλληψης
«ψευτογιατρού», καθώς ο συλληφθείς φέρεται να είναι φυσικοθεραπευτής, χωρίς όμως αυτό να
έχει διασταυρωθεί από τα μητρώα του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ).
Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ο ψευτογιατρός υποσχόταν σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά
πλάκας θεραπείες με βλαστοκύτταρα, αναγκάζοντάς τους να διακόψουν τη θεραπεία τους για
να κάνουν τη δική του, με την οποία τους έκανε ενέσεις που, σύμφωνα με τα στοιχεία των
Αρχών, περιείχαν… νερό.
Γι’ αυτή την «πρωτοποριακή θεραπεία» ο ψευτογιατρός λάμβανε μεγάλα χρηματικά ποσά, ενώ
σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να συνεργαζόταν και με έναν γιατρό στη
Στουγκάρδη, ο οποίος διαβεβαίωνε τους ασθενείς πως η θεραπεία του «φυσικοθεραπευτή»
είχε θετικά αποτελέσματα.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – ΠΣΦ ΝΠΔΔ δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση
την έντονη δυσαρέσκειά του καθώς, παρά το γεγονός ότι είναι προφανές πως η υπόθεση
παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές αρκετό καιρό προ της σύλληψης, εντούτοις καμιά
αρχή (αστυνομική ή δικαστική) δεν έχει επικοινωνήσει με τον Σύλλογο, για να διαπιστώσει αν ο
συλληφθείς είναι πράγματι μέλος του Συλλόγου ή όχι.
Για το λόγο αυτό, ο νομικός σύμβουλος του ΠΣΦ απέστειλε επείγουσα επιστολή προς την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος
Θεσσαλονίκης, ζητώντας την κοινοποίηση των στοιχείων του εν λόγω προσώπου,
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται πράγματι για φυσικοθεραπευτή – εγγεγραμμένο
μέλος του ΠΣΦ, ώστε να ακολουθήσει ο πειθαρχικός του έλεγχος.
Ο ΠΣΦ είναι ο μοναδικός ρυθμιστής του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή στη χώρα μας
και απαιτεί τη συνεργασία της Πολιτείας για όλα τα θέματα που συνδέονται με αυτό.
Σε μια εποχή που τα φαινόμενα αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων
υγείας (και ειδικά του φυσικοθεραπευτή) βρίσκονται σε έξαρση, δεδομένου ότι κατοχυρωμένες
φυσικοθεραπευτικές πράξεις παρέχονται σε θεραπευτικά κέντρα – μαϊμού (δήθεν εναλλακτικών
θεραπειών, studios μασάζ κ.λπ.), χωρίς κανένα κρατικό έλεγχο, είναι απίστευτο το γεγονός ότι
η Πολιτεία συνεχίζει να αγνοεί τα μοναδικά αρμόδια όργανα που ρυθμίζουν τον χώρο.
Επειδή η Υγεία είναι υπέρτατο αγαθό και η προστασία της αποτελεί χρέος της Πολιτείας και
των Θεσμών της, ο ΠΣΦ ζητά άμεσα από το Υπουργείο Υγείας μέτρα αντιμετώπισης αυτής της
επικίνδυνα ανεξέλεγκτης μάστιγας των παράνομων «θεραπευτών». ΠΣΦ και Πανελλήνιος
Ιατρικός Σύλλογος, από κοινού, έχουν ζητήσει την αυστηροποίηση των προβλεπόμενων
ποινών για την αντιποίηση, το Υπουργείο Υγείας όμως μάλλον δεν προβληματίζεται από τη
δράση των απατεώνων.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να σταματήσει την ανεξέλεγκτη χορήγηση
κωδικών αριθμών δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) και μπλοκ αποδείξεων χωρίς τη διασταύρωση της
ύπαρξης άδειας άσκησης επαγγέλματος και να συνεργαστεί με τον ΠΣΦ, τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο και το Υπουργείο Υγείας για την οριστική εξάλειψη τέτοιων φαινομένων.
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Άμεση κοινοποίηση των στοιχείων του «ψευτογιατρού» ζητά ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ανάστατη είναι η κοινότητα των φυσικοθεραπευτών από το νέο περιστατικό σύλληψης
«ψευτογιατρού», καθώς ο συλληφθείς φέρεται να είναι φυσικοθεραπευτής, χωρίς όμως αυτό να
έχει διασταυρωθεί από τα μητρώα του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ).
Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ο ψευτογιατρός υποσχόταν σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά
πλάκας θεραπείες με βλαστοκύτταρα, αναγκάζοντάς τους να διακόψουν τη θεραπεία τους για
να κάνουν τη δική του, με την οποία τους έκανε ενέσεις που, σύμφωνα με τα στοιχεία των
Αρχών, περιείχαν… νερό.
Γι’ αυτή την «πρωτοποριακή θεραπεία» ο ψευτογιατρός λάμβανε μεγάλα χρηματικά ποσά, ενώ
σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να συνεργαζόταν και με έναν γιατρό στη
Στουγκάρδη, ο οποίος διαβεβαίωνε τους ασθενείς πως η θεραπεία του «φυσικοθεραπευτή»
είχε θετικά αποτελέσματα.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – ΠΣΦ ΝΠΔΔ δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση
την έντονη δυσαρέσκειά του καθώς, παρά το γεγονός ότι είναι προφανές πως η υπόθεση
παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές αρκετό καιρό προ της σύλληψης, εντούτοις καμιά
αρχή (αστυνομική ή δικαστική) δεν έχει επικοινωνήσει με τον Σύλλογο, για να διαπιστώσει αν ο
συλληφθείς είναι πράγματι μέλος του Συλλόγου ή όχι.
Για το λόγο αυτό, ο νομικός σύμβουλος του ΠΣΦ απέστειλε επείγουσα επιστολή προς την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος
Θεσσαλονίκης, ζητώντας την κοινοποίηση των στοιχείων του εν λόγω προσώπου,
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται πράγματι για φυσικοθεραπευτή – εγγεγραμμένο
μέλος του ΠΣΦ, ώστε να ακολουθήσει ο πειθαρχικός του έλεγχος.
Ο ΠΣΦ είναι ο μοναδικός ρυθμιστής του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή στη χώρα μας
και απαιτεί τη συνεργασία της Πολιτείας για όλα τα θέματα που συνδέονται με αυτό.
Σε μια εποχή που τα φαινόμενα αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων
υγείας (και ειδικά του φυσικοθεραπευτή) βρίσκονται σε έξαρση, δεδομένου ότι κατοχυρωμένες
φυσικοθεραπευτικές πράξεις παρέχονται σε θεραπευτικά κέντρα – μαϊμού (δήθεν εναλλακτικών
θεραπειών, studios μασάζ κ.λπ.), χωρίς κανένα κρατικό έλεγχο, είναι απίστευτο το γεγονός ότι
η Πολιτεία συνεχίζει να αγνοεί τα μοναδικά αρμόδια όργανα που ρυθμίζουν τον χώρο.
Επειδή η Υγεία είναι υπέρτατο αγαθό και η προστασία της αποτελεί χρέος της Πολιτείας και
των Θεσμών της, ο ΠΣΦ ζητά άμεσα από το Υπουργείο Υγείας μέτρα αντιμετώπισης αυτής της
επικίνδυνα ανεξέλεγκτης μάστιγας των παράνομων «θεραπευτών». ΠΣΦ και Πανελλήνιος
Ιατρικός Σύλλογος, από κοινού, έχουν ζητήσει την αυστηροποίηση των προβλεπόμενων
ποινών για την αντιποίηση, το Υπουργείο Υγείας όμως μάλλον δεν προβληματίζεται από τη
δράση των απατεώνων.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να σταματήσει την ανεξέλεγκτη χορήγηση
κωδικών αριθμών δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) και μπλοκ αποδείξεων χωρίς τη διασταύρωση της
ύπαρξης άδειας άσκησης επαγγέλματος και να συνεργαστεί με τον ΠΣΦ, τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο και το Υπουργείο Υγείας για την οριστική εξάλειψη τέτοιων φαινομένων.
Ετικέτες:
αυστηροποίηση ποινών Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών ΠΣΦ υπουργείο υγείας
ψευτογιατρός
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Τα στοιχεία του «ψευτογιατρού» για διασταύρωση ζητούν οι φυσικοθεραπευτές
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Επείγουσα επιστολή προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία
Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Θεσσαλονίκης, απέστειλε ο νομικός σύμβουλος του ΠΣΦ,
ζητώντας την κοινοποίηση των στοιχείων του «ψευτογιατρού», προκειμένου να διαπιστωθεί
εάν πρόκειται πράγματι για φυσικοθεραπευτή – εγγεγραμμένο μέλος του Συλλόγου, ώστε να
ακολουθήσει ο πειθαρχικός του έλεγχος.
Η κοινότητα των φυσικοθεραπευτών είναι ανάστατη από το νέο περιστατικό σύλληψης
«ψευτογιατρού», καθώς ο συλληφθείς φέρεται να είναι φυσικοθεραπευτής, χωρίς όμως αυτό να
έχει διασταυρωθεί από τα μητρώα του ΠΣΦ. Ο «ψευτογιατρός» υποσχόταν σε ασθενείς με
σκλήρυνση κατά πλάκας θεραπείες με βλαστοκύτταρα, αναγκάζοντάς τους να διακόψουν τη
θεραπεία τους για να κάνουν τη δική του, με την οποία τους έκανε ενέσεις που, σύμφωνα με τα
στοιχεία των Αρχών, περιείχαν νερό. Γι’ αυτή την «πρωτοποριακή θεραπεία», ο
«ψευτογιατρός» λάμβανε μεγάλα χρηματικά ποσά, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες,
φέρεται να συνεργαζόταν και με έναν γιατρό στη Στουτγκάρδη, ο οποίος διαβεβαίωνε τους
ασθενείς πως η θεραπεία του «φυσικοθεραπευτή» είχε θετικά αποτελέσματα.
«Σε μια εποχή που τα φαινόμενα αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων
υγείας και ειδικά του φυσικοθεραπευτή, βρίσκονται σε έξαρση, δεδομένου ότι κατοχυρωμένες
φυσικοθεραπευτικές πράξεις παρέχονται σε θεραπευτικά κέντρα μαϊμού – δήθεν εναλλακτικών
θεραπειών, studios μασάζ κ.λπ., χωρίς κανένα κρατικό έλεγχο, είναι απίστευτο το γεγονός ότι η
Πολιτεία συνεχίζει να αγνοεί τα μοναδικά αρμόδια όργανα που ρυθμίζουν τον χώρο. Επειδή η
Υγεία είναι υπέρτατο αγαθό και η προστασία της αποτελεί χρέος της Πολιτείας και των Θεσμών
της, ο ΠΣΦ ζητά άμεσα από το Υπουργείο Υγείας μέτρα αντιμετώπισης αυτής της επικίνδυνα
ανεξέλεγκτης μάστιγας των παράνομων «θεραπευτών»» τονίζει ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών.
Ο ΠΣΦ και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, από κοινού έχουν ζητήσει την αυστηροποίηση
των προβλεπόμενων ποινών για την αντιποίηση, «το Υπουργείο Υγείας όμως μάλλον δεν
προβληματίζεται από τη δράση των απατεώνων» σημειώνουν οι φυσικοθεραπευτές.
Ο Σύλλογος υπενθυμίζει την πρόσφατη περίπτωση – εν μέσω πανδημίας – της δήθεν
φυσικοθεραπεύτριας στον Πόρο, «που έσπειρε τον κορονοϊό», παραβιάζοντας τα μέτρα
προφύλαξης που προβλέπονταν για τα εργαστήρια παροχής φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών,
για να αποδειχθεί τελικά ότι δεν ήταν φυσικοθεραπεύτρια, παραβιάζοντας τον Νόμο περί
αντιποίησης επαγγέλματος.
«Θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να σταματήσει την ανεξέλεγκτη χορήγηση κωδικών
αριθμών δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) και μπλοκ αποδείξεων χωρίς τη διασταύρωση της ύπαρξης
άδειας άσκησης επαγγέλματος και να συνεργαστεί με τον ΠΣΦ ,τον Πανελλήνιο Ιατρικό
Σύλλογο και το Υπουργείο Υγείας για την οριστική εξάλειψη τέτοιων φαινομένων» καταλήγει ο
ΠΣΦ.
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Ανάστατοι γιατροί και φυσικοθεραπευτές για τον ψευτογιατρό που εξαπατούσε ασθενείς
με σκλήρυνση
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
από healthstories
Ανθρωποκτονία με δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατά συρροή, πρόκληση βαριάς
σωματική βλάβης και απάτη, είναι οι κατηγορίες για τον , ο οποίος φέρεται να εξαπατούσε
ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας,  . Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από την
Υποδιεύθυνση Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Θεσσαλονίκης της ΕΛ.ΑΣ. διαβιβάστηκε ήδη
στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του.   Ο
φάκελος της υπόθεσης βρίσκεται ήδη στα χέρια ανακριτή. Συνολικά κατηγορείται  , ενώ άλλες
περιπτώσεις είναι σε απόπειρα. Ως συνεργός του κατηγορείται ηλικιωμένος γιατρός από τη
Γερμανία (σ.σ. τον βαρύνουν οι ίδιες πράξεις), όπου φέρεται να έστελνε τα θύματά του για τη
δήθεν πρωτοποριακή θεραπεία, για την οποία ζητούσε οικονομικά ανταλλάγματα.  Δείγματα
φιαλιδίων που φέρεται να χορηγούσε στάλθηκαν για εργαστηριακή ανάλυση και διαπιστώθηκε
ότι δεν είχαν απολύτως καμία φαρμακευτική ιδιότητα, όπως αναφέρεται στην πορισματική
έκθεση, σύμφωνα με το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Με αφορμή την
υπόθεση εξαπάτησης πολιτών από απατεώνες που υποδύονται τον γιατρό, ο Ιατρικός
Σύλλογος Θεσσαλονίκης επισημαίνει ότι «η άσκηση της ιατρικής επιτρέπεται να
πραγματοποιείται μόνο σε αδειοδοτημένους χώρους Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
(ιατρεία-εργαστήρια) από γιατρούς οι οποίοι είναι υποχρεωτικά εγγεγραμμένοι στον Ιατρικό
Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Καλούνται οι πολίτες όταν επισκέπτονται χώρους Π.Φ.Υ. να
βεβαιώνονται ότι αυτοί διαθέτουν την αδειοδότηση από τον ΙΣΘ η οποία πιστοποιείται από
ειδική ταμπέλα «νόμιμου αδειοδοτημένου ιατρείου». Επίσης αν υπάρχουν σχετικές αμφιβολίες
να αναζητούν το επώνυμο του γιατρού – εγγεγραμμένου μέλους του ΙΣΘ, δια μέσου της του
Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Ανάστατη είναι η κοινότητα των φυσικοθεραπευτών από τον
«ψευτογιατρό», καθώς ο συλληφθείς φέρεται να είναι φυσικοθεραπευτής, χωρίς όμως αυτό να
έχει διασταυρωθεί από τα μητρώα του ΠΣΦ. Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ο
«ψευτογιατρός» υποσχόταν σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας θεραπείες με
βλαστοκύτταρα, αναγκάζοντάς τους να διακόψουν τη θεραπεία τους για να κάνουν τη δική του,
με την οποία τους έκανε ενέσεις που, σύμφωνα με τα στοιχεία των Αρχών, περιείχαν… νερό.
Γι’ αυτή την «πρωτοποριακή θεραπεία» ο ασθενείς πλήρωναν τον ψευτογιατρό με μεγάλα
χρηματικά ποσά, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να συνεργαζόταν και με έναν
γιατρό στη Στουγκάρδη, ο οποίος διαβεβαίωνε τους ασθενείς πως η θεραπεία του
‘’φυσικοθεραπευτή’’ είχε θετικά αποτελέσματα. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών –
Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση την έντονη δυσαρέσκειά του, καθώς, παρά το
γεγονός ότι είναι προφανές πως η υπόθεση παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές αρκετό
καιρό προ της σύλληψης, εντούτοις, καμμιά αρχή – αστυνομική ή δικαστική – δεν έχει
επικοινωνήσει με τον Σύλλογο, για να διαπιστώσει αν ο συλληφθείς είναι πράγματι μέλος του
Συλλόγου ή όχι. Για το λόγο αυτό, ο νομικός σύμβουλος του Π.Σ.Φ. απέστειλε επείγουσα
επιστολή προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία Δίωξης
Οργανωμένου Εγκλήματος Θεσσαλονίκης, ζητώντας την κοινοποίηση των στοιχείων του εν
λόγω προσώπου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται πράγματι για φυσικοθεραπευτή –
εγγεγραμμένο μέλος του Π.Σ.Φ., ώστε να ακολουθήσει ο πειθαρχικός του έλεγχος. Ο Π.Σ.Φ.
είναι ο μοναδικός ρυθμιστής του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή στη χώρα μας και απαιτεί
τη συνεργασία της Πολιτείας για όλα τα θέματα που συνδέονται με αυτό, αναφέρει σε
ανακοίνωσή του. Έτσι, στην επιστολή του ζητά την άμεση ανταπόκριση των Αρχών, έτσι ώστε
να είναι σε θέση να ασκήσει με την σειρά του αποτελεσματικά τις κατά νόμο αρμοδιότητές του.
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«Σε μια εποχή που τα φαινόμενα αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων
υγείας και ειδικά του φυσικοθεραπευτή, βρίσκονται σε έξαρση, δεδομένου ότι κατοχυρωμένες
φυσικοθεραπευτικές πράξεις παρέχονται σε θεραπευτικά κέντρα μαϊμού – δήθεν εναλλακτικών
θεραπειών, studios μασάζ κ.λπ., χωρίς κανένα κρατικό έλεγχο, είναι απίστευτο το γεγονός ότι η
Πολιτεία συνεχίζει να αγνοεί τα μοναδικά αρμόδια όργανα που ρυθμίζουν τον χώρο.
Επειδή η Υγεία είναι υπέρτατο αγαθό και η προστασία της αποτελεί χρέος της Πολιτείας και
των Θεσμών της, ο Π.Σ.Φ. ζητά άμεσα από το Υπουργείο Υγείας μέτρα αντιμετώπισης αυτής
της επικίνδυνα ανεξέλεγκτης μάστιγας των παράνομων «θεραπευτών», τονίζει και συνεχίζει:
«Ο ΠΣΦ και ο Ιατρικός Σύλλογος, από κοινού έχουν ζητήσει την αυστηροποίηση των
προβλεπόμενων ποινών για την αντιποίηση, το Υπουργείο Υγείας όμως μάλλον δεν
προβληματίζεται από τη δράση των απατεώνων.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να σταματήσει την ανεξέλεγκτη χορήγηση
κωδικών αριθμών δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) και μπλοκ αποδείξεων χωρίς τη διασταύρωση της
ύπαρξης άδειας άσκησης επαγγέλματος και να συνεργαστεί με τον Π.Σ.Φ ,τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο και το Υπουργείο Υγείας για την οριστική εξάλειψη τέτοιων φαινομένων.
Τέλος, θυμίζουμε την πρόσφατη περίπτωση – εν μέσω πανδημίας – της δήθεν
φυσικοθεραπεύτριας στον Πόρο, που έσπειρε τον κορωνοϊό , παραβιάζοντας τα μέτρα
προφύλαξης που προβλέπονταν για τα εργαστήρια παροχής φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών,
για να αποδειχθεί τελικά ότι δεν ήταν φυσικοθεραπεύτρια, παραβιάζοντας τον Νόμο περί
αντιποίησης επαγγέλματος».
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Άμεση κοινοποίηση των στοιχείων του «ψευτογιατρού» ζητά ο Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Άμεση κοινοποίηση των στοιχείων του νέου «ψευτογιατρού» που παρουσιάστηκε στην
Θεσσαλονίκη, ζητεί από τις αρμόδιες αρχές ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών,
καλώντας παράλληλα την Πολιτεία «να λάβει επιτέλους μέτρα για την έξαρση των φαινομένων
αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων ιατρικών επαγγελμάτων».
Σε σχετική ανακοίνωση ο ΠΣΦ σημειώνει ότι:
«Ανάστατη είναι η κοινότητα των φυσικοθεραπευτών από το νέο περιστατικό σύλληψης
«ψευτογιατρού», καθώς ο συλληφθείς φέρεται να είναι φυσικοθεραπευτής, χωρίς όμως αυτό να
έχει διασταυρωθεί από τα μητρώα του ΠΣΦ.
Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ο «ψευτογιατρός» υποσχόταν σε ασθενείς με σκλήρυνση
κατά πλάκας θεραπείες με βλαστοκύτταρα, αναγκάζοντάς τους να διακόψουν τη θεραπεία τους
για να κάνουν τη δική του, με την οποία τους έκανε ενέσεις που, σύμφωνα με τα στοιχεία των
Αρχών, περιείχαν... νερό.
Γι' αυτή την «πρωτοποριακή θεραπεία» ο «ψευτογιατρός» λάμβανε μεγάλα χρηματικά ποσά,
ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να συνεργαζόταν και με έναν γιατρό στη
Στουγκάρδη, ο οποίος διαβεβαίωνε τους ασθενείς πως η θεραπεία του ‘’φυσικοθεραπευτή’’
είχε θετικά αποτελέσματα.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση
την έντονη δυσαρέσκειά του, καθώς, παρά το γεγονός ότι είναι προφανές πως η υπόθεση
παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές αρκετό καιρό προ της σύλληψης, εντούτοις, καμμιά
αρχή – αστυνομική ή δικαστική – δεν έχει επικοινωνήσει με τον Σύλλογο, για να διαπιστώσει αν
ο συλληφθείς είναι πράγματι μέλος του Συλλόγου ή όχι.
Για το λόγο αυτό, ο νομικός σύμβουλος του Π.Σ.Φ. απέστειλε επείγουσα επιστολή προς την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος
Θεσσαλονίκης, ζητώντας την κοινοποίηση των στοιχείων του εν λόγω προσώπου,
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται πράγματι για φυσικοθεραπευτή – εγγεγραμμένο
μέλος του Π.Σ.Φ., ώστε να ακολουθήσει ο πειθαρχικός του έλεγχος.
Ο Π.Σ.Φ. είναι ο μοναδικός ρυθμιστής του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή στη χώρα μας
και απαιτεί τη συνεργασία της Πολιτείας για όλα τα θέματα που συνδέονται με αυτό. Έτσι, στην
επιστολή του ζητά την άμεση ανταπόκριση των Αρχών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει
με την σειρά του αποτελεσματικά τις κατά νόμο αρμοδιότητές του.
Σε μια εποχή που τα φαινόμενα αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων
υγείας και ειδικά του φυσικοθεραπευτή, βρίσκονται σε έξαρση, δεδομένου ότι κατοχυρωμένες
φυσικοθεραπευτικές πράξεις παρέχονται σε θεραπευτικά κέντρα μαϊμού – δήθεν εναλλακτικών
θεραπειών, studios μασάζ κ.λπ., χωρίς κανένα κρατικό έλεγχο, είναι απίστευτο το γεγονός ότι η
Πολιτεία συνεχίζει να αγνοεί τα μοναδικά αρμόδια όργανα που ρυθμίζουν τον χώρο.
Επειδή η Υγεία είναι υπέρτατο αγαθό και η προστασία της αποτελεί χρέος της Πολιτείας και
των Θεσμών της, ο Π.Σ.Φ. ζητά άμεσα από το Υπουργείο Υγείας μέτρα αντιμετώπισης αυτής
της επικίνδυνα ανεξέλεγκτης μάστιγας των παράνομων «θεραπευτών».
Ο ΠΣΦ και ο Ιατρικός Σύλλογος, από κοινού έχουν ζητήσει την αυστηροποίηση των
προβλεπόμενων ποινών για την αντιποίηση, το Υπουργείο Υγείας όμως μάλλον δεν
προβληματίζεται από τη δράση των απατεώνων.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να σταματήσει την ανεξέλεγκτη χορήγηση
κωδικών αριθμών δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) και μπλοκ αποδείξεων χωρίς τη διασταύρωση της
ύπαρξης άδειας άσκησης επαγγέλματος και να συνεργαστεί με τον Π.Σ.Φ ,τον Πανελλήνιο
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Ιατρικό Σύλλογο και το Υπουργείο Υγείας για την οριστική εξάλειψη τέτοιων φαινομένων.
Τέλος, θυμίζουμε την πρόσφατη περίπτωση - εν μέσω πανδημίας - της δήθεν
φυσικοθεραπεύτριας στον Πόρο, που έσπειρε τον κορωνοϊό , παραβιάζοντας τα μέτρα
προφύλαξης που προβλέπονταν για τα εργαστήρια παροχής φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών,
για να αποδειχθεί τελικά ότι δεν ήταν φυσικοθεραπεύτρια, παραβιάζοντας τον Νόμο περί
αντιποίησης επαγγέλματος».
Κλείσιμο
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Υπόθεση ψευτογιατρού: Έκκληση γιατρών να επισκέπτονται μόνο αδειοδοτημένα
ιατρεία
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προέβη σε νέα ανακοίνωση με αφορμή την υπόθεση
του «ψευτογιατρού» που εξαπατούσε τους πολίτες 
Στην ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης συμβουλεύει τους πολίτες ότι η
άσκηση της ιατρικής επιτρέπεται να πραγματοποιείται μόνο σε αδειοδοτημένους
χώρους Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και απευθύνει έκκληση στους πολίτες όταν
επισκέπτονται χώρους Π.Φ.Υ. να βεβαιώνονται ότι αυτοί διαθέτουν την αδειοδότηση από τον
ΙΣΘ.
Αναλυτικά ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης αναφέρει:
«Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα για εξαπάτηση πολιτών από απατεώνες που
υποδύονται τον γιατρό, ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης θέλει να επισημάνει τα ακόλουθα: 
Η άσκηση της ιατρικής επιτρέπεται να πραγματοποιείται μόνο σε αδειοδοτημένους
χώρους Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ιατρεία-εργαστήρια) από γιατρούς οι οποίοι είναι
υποχρεωτικά εγγεγραμμένοι στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. 
Καλούνται οι πολίτες όταν επισκέπτονται χώρους Π.Φ.Υ. να βεβαιώνονται ότι αυτοί διαθέτουν
την αδειοδότηση από τον ΙΣΘ η οποία πιστοποιείται από ειδική ταμπέλα «νόμιμου
αδειοδοτημένου ιατρείου».  
Επίσης αν υπάρχουν σχετικές αμφιβολίες να αναζητούν το επώνυμο του γιατρού –
εγγεγραμμένου μέλους του ΙΣΘ, δια μέσου της ιστοσελίδας του Ιατρικού Συλλόγου
Θεσσαλονίκης στο ακόλουθο link ΕΔΩ».
Διαβάστε επίσης ⇒ Νέα υπόθεση ψευτογιατρού: Άμεση κοινοποίηση των στοιχείων του ζητούν
οι φυσικοθεραπευτές
Health ανα Tag: ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΨΕΥΤΟΓΙΑΤΡΟΣ ΙΣΘ

https://www.news4health.gr/politiki-ygeias/18223/ypothesi-pseftogiatroy-ekklisi-giatron-na-episkeptontai-mono-adeiodotimena-iatreia


https://www.naftemporiki.gr/

 Publication date: 20/01/2023 12:29

 Alexa ranking (Greece): 84

 link

Υπόθεση νέου «ψευτογιατρού»: Άμεση κοινοποίηση των στοιχείων του ζητεί ο
Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών δηλώνει την έντονη δυσαρέσκειά του,
υποστηρίζοντας ότι κανείς δεν επικοινώνησε μαζί του για εξακρίβωση των στοιχείων του
«ψευτογιατρού».
Άμεση κοινοποίηση των στοιχείων του νέου «ψευτογιατρού» που παρουσιάστηκε στην
Θεσσαλονίκη, ζητεί από τις αρμόδιες αρχές ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών,
καλώντας παράλληλα την Πολιτεία «να λάβει επιτέλους μέτρα για την έξαρση των φαινομένων
αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων ιατρικών επαγγελμάτων».
Σε σχετική ανακοίνωση ο ΠΣΦ σημειώνει ότι:
«Ανάστατη είναι η κοινότητα των φυσικοθεραπευτών από το νέο περιστατικό σύλληψης
‘ψευτογιατρού’, καθώς ο συλληφθείς φέρεται να είναι φυσικοθεραπευτής, χωρίς όμως αυτό να
έχει διασταυρωθεί από τα μητρώα του ΠΣΦ.
Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ο ‘ψευτογιατρός’ υποσχόταν σε ασθενείς με σκλήρυνση
κατά πλάκας θεραπείες με βλαστοκύτταρα, αναγκάζοντάς τους να διακόψουν τη θεραπεία τους
για να κάνουν τη δική του, με την οποία τους έκανε ενέσεις που, σύμφωνα με τα στοιχεία των
Αρχών, περιείχαν… νερό.
Γι’ αυτή την «πρωτοποριακή θεραπεία», λάμβανε μεγάλα χρηματικά ποσά, ενώ σύμφωνα με
τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να συνεργαζόταν και με έναν γιατρό στη Στουγκάρδη, ο οποίος
διαβεβαίωνε τους ασθενείς πως η θεραπεία του ‘φυσικοθεραπευτή’ είχε θετικά αποτελέσματα.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – ΠΣΦ  ΝΠΔΔ δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση
την έντονη δυσαρέσκειά του, καθώς, παρά το γεγονός ότι είναι προφανές πως η υπόθεση
παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές αρκετό καιρό προ της σύλληψης, εντούτοις, καμμιά
αρχή – αστυνομική ή δικαστική – δεν έχει επικοινωνήσει με τον Σύλλογο, για να διαπιστώσει αν
ο συλληφθείς είναι πράγματι μέλος του Συλλόγου ή όχι.
Για το λόγο αυτό, ο νομικός σύμβουλος του ΠΣΦ απέστειλε επείγουσα επιστολή προς την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος
Θεσσαλονίκης, ζητώντας την κοινοποίηση των στοιχείων του εν λόγω προσώπου,
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται πράγματι για φυσικοθεραπευτή – εγγεγραμμένο
μέλος του ΠΣΦ, ώστε να ακολουθήσει ο πειθαρχικός του έλεγχος.
Ο ΠΣΦ είναι ο μοναδικός ρυθμιστής του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή στη χώρα μας
και απαιτεί τη συνεργασία της Πολιτείας για όλα τα θέματα που συνδέονται με αυτό. Έτσι, στην
επιστολή του ζητά την άμεση ανταπόκριση των Αρχών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει
με την σειρά του αποτελεσματικά τις κατά νόμο αρμοδιότητές του.
Σε μια εποχή που τα φαινόμενα αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων
υγείας και ειδικά του φυσικοθεραπευτή, βρίσκονται σε έξαρση, δεδομένου ότι κατοχυρωμένες
φυσικοθεραπευτικές πράξεις παρέχονται σε θεραπευτικά κέντρα μαϊμού – δήθεν εναλλακτικών
θεραπειών, studios μασάζ κ.λπ., χωρίς κανένα κρατικό έλεγχο, είναι απίστευτο το γεγονός ότι η
Πολιτεία συνεχίζει να αγνοεί τα μοναδικά αρμόδια όργανα που ρυθμίζουν τον χώρο.
Επειδή η Υγεία είναι υπέρτατο αγαθό και η προστασία της αποτελεί χρέος της Πολιτείας και
των Θεσμών της, ο ΠΣΦ ζητά άμεσα από το Υπουργείο Υγείας μέτρα αντιμετώπισης αυτής της
επικίνδυνα ανεξέλεγκτης μάστιγας των παράνομων «θεραπευτών».
Ο ΠΣΦ και ο Ιατρικός Σύλλογος, από κοινού έχουν ζητήσει την αυστηροποίηση των
προβλεπόμενων ποινών για την αντιποίηση, το Υπουργείο Υγείας όμως μάλλον δεν
προβληματίζεται από τη δράση των απατεώνων.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να σταματήσει την ανεξέλεγκτη χορήγηση
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κωδικών αριθμών δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) και μπλοκ αποδείξεων χωρίς τη διασταύρωση της
ύπαρξης άδειας άσκησης επαγγέλματος και να συνεργαστεί με τον ΠΣΦ, τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο και το Υπουργείο Υγείας για την οριστική εξάλειψη τέτοιων φαινομένων.
Τέλος, θυμίζουμε την πρόσφατη περίπτωση – εν μέσω πανδημίας – της δήθεν
φυσικοθεραπεύτριας στον Πόρο, που έσπειρε τον κορωνοϊό , παραβιάζοντας τα μέτρα
προφύλαξης που προβλέπονταν για τα εργαστήρια παροχής φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών,
για να αποδειχθεί τελικά ότι δεν ήταν φυσικοθεραπεύτρια, παραβιάζοντας τον Νόμο περί
αντιποίησης επαγγέλματος».

https://www.naftemporiki.gr/society/1429683/ypothesi-neoy-pseytogiatroy-amesi-koinopoiisi-ton-stoicheion-toy-zitei-o-syllogos-fysikotherapeyton/


https://www.news4health.gr/

 Publication date: 20/01/2023 12:22

 Alexa ranking (Greece): 2977

 link

Νέα υπόθεση ψευτογιατρού: Άμεση κοινοποίηση των στοιχείων του ζητούν οι
φυσικοθεραπευτές
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Άμεση κοινοποίηση των στοιχείων του «ψευτογιατρού» ζητά από τις αρμόδιες αρχές ο
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών ζητά από τις αρχές την άμεση κοινοποίηση των
στοιχείων του «ψευτογιατρού». 
Συγκεκριμένα, από την επίσημη ανακοίνωση του αναφέρονται τα εξής:
 "Ανάστατη είναι η κοινότητα των φυσικοθεραπευτών από το νέο περιστατικό σύλληψης
«ψευτογιατρού», καθώς ο συλληφθείς φέρεται να είναι φυσικοθεραπευτής, χωρίς όμως αυτό να
έχει διασταυρωθεί από τα μητρώα του ΠΣΦ.
 Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ο «ψευτογιατρός» υποσχόταν σε ασθενείς με σκλήρυνση
κατά πλάκας θεραπείες με βλαστοκύτταρα, αναγκάζοντάς τους να διακόψουν τη θεραπεία τους
για να κάνουν τη δική του, με την οποία τους έκανε ενέσεις που, σύμφωνα με τα στοιχεία των
Αρχών, περιείχαν... νερό.
 Γι' αυτή την «πρωτοποριακή θεραπεία» ο «ψευτογιατρός» λάμβανε μεγάλα χρηματικά ποσά,
ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να συνεργαζόταν και με έναν γιατρό στη
Στουγκάρδη, ο οποίος διαβεβαίωνε τους ασθενείς πως η θεραπεία του ‘’φυσικοθεραπευτή’’
είχε θετικά αποτελέσματα.
 Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ δηλώνει προς πάσα
κατεύθυνση την έντονη δυσαρέσκειά του, καθώς, παρά το γεγονός ότι είναι προφανές πως η
υπόθεση παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές αρκετό καιρό προ της σύλληψης, εντούτοις,
καμμιά αρχή – αστυνομική ή δικαστική – δεν έχει επικοινωνήσει με τον Σύλλογο, για να
διαπιστώσει αν ο συλληφθείς είναι πράγματι μέλος του Συλλόγου ή όχι.
 Για το λόγο αυτό, ο νομικός σύμβουλος του Π.Σ.Φ. απέστειλε επείγουσα επιστολή προς την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος
Θεσσαλονίκης, ζητώντας την κοινοποίηση των στοιχείων του εν λόγω προσώπου,
προκειμένου  να διαπιστωθεί εάν πρόκειται πράγματι για φυσικοθεραπευτή – εγγεγραμμένο
μέλος του Π.Σ.Φ., ώστε να ακολουθήσει ο πειθαρχικός του έλεγχος.
 Ο Π.Σ.Φ. είναι ο μοναδικός ρυθμιστής του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή στη χώρα μας
και απαιτεί τη συνεργασία της Πολιτείας για όλα τα θέματα που συνδέονται με αυτό. Έτσι, στην
επιστολή του ζητά την άμεση ανταπόκριση των Αρχών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει
με την σειρά του αποτελεσματικά τις κατά νόμο αρμοδιότητές του.
Σε μια εποχή που τα φαινόμενα αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων
υγείας και ειδικά του φυσικοθεραπευτή, βρίσκονται σε έξαρση, δεδομένου ότι
κατοχυρωμένες φυσικοθεραπευτικές πράξεις παρέχονται σε θεραπευτικά κέντρα μαϊμού –
δήθεν εναλλακτικών θεραπειών, studios μασάζ κ.λπ., χωρίς κανένα κρατικό έλεγχο, είναι
απίστευτο το γεγονός ότι η Πολιτεία συνεχίζει να αγνοεί τα μοναδικά αρμόδια όργανα που
ρυθμίζουν τον χώρο.
Επειδή η Υγεία είναι υπέρτατο αγαθό και η προστασία της αποτελεί χρέος της Πολιτείας και
των Θεσμών της, ο Π.Σ.Φ. ζητά άμεσα από το Υπουργείο Υγείας μέτρα αντιμετώπισης αυτής
της επικίνδυνα ανεξέλεγκτης μάστιγας των παράνομων «θεραπευτών».
Ο ΠΣΦ και ο Ιατρικός Σύλλογος, από κοινού έχουν ζητήσει την αυστηροποίηση των
προβλεπόμενων ποινών για την αντιποίηση, το Υπουργείο Υγείας όμως μάλλον δεν
προβληματίζεται από τη δράση των απατεώνων.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να σταματήσει την ανεξέλεγκτη χορήγηση
κωδικών αριθμών δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) και μπλοκ αποδείξεων χωρίς τη διασταύρωση της
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ύπαρξης άδειας άσκησης επαγγέλματος και να συνεργαστεί με τον Π.Σ.Φ ,τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο και το Υπουργείο Υγείας για την οριστική εξάλειψη τέτοιων φαινομένων.
Τέλος, θυμίζουμε την πρόσφατη περίπτωση - εν μέσω πανδημίας - της δήθεν
φυσικοθεραπεύτριας στον Πόρο, που έσπειρε τον κορωνοϊό , παραβιάζοντας τα μέτρα
προφύλαξης που προβλέπονταν για τα εργαστήρια παροχής φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών,
για να αποδειχθεί τελικά ότι δεν ήταν φυσικοθεραπεύτρια, παραβιάζοντας τον Νόμο περί
αντιποίησης επαγγέλματος"
Διαβάστε επίσης ⇒ Φαρμακαποθηκάριοι για ελλειψεις φαρμάκων: Τα κόμματα να
ενημερώνονται πριν υιοθετήσουν λανθασμένες απόψεις
Health ανα Tag: ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΨΕΥΤΟΓΙΑΤΡΟΣ ΠΣΦ
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Την κοινοποίηση των στοιχείων του «ψευτογιατρού» ζητά ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ο Σύλλογος ζητά από την Πολιτεία να λάβει επιτέλους μέτρα για την έξαρση των φαινομένων
αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων ιατρικών επαγγελμάτων
Ανακοίνωση σχετικά με τον «ψευτογιατρό» φυσικοθεραπευτή εξέδωσε ο Πανελλήνιος
Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών ζητώντας από τις αρμόδιες αρχές την κοινοποίηση των
στοιχείων του προκειμένου να διαπιστωθεί αν πράγματι είναι φυσικοθεραπευτής ή όχι.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: 
«Ανάστατη είναι η κοινότητα των φυσικοθεραπευτών από το νέο περιστατικό σύλληψης
«ψευτογιατρού», καθώς ο συλληφθείς φέρεται να είναι φυσικοθεραπευτής, χωρίς όμως αυτό να
έχει διασταυρωθεί από τα μητρώα του ΠΣΦ.
Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ο «ψευτογιατρός» υποσχόταν σε ασθενείς με σκλήρυνση
κατά πλάκας θεραπείες με βλαστοκύτταρα, αναγκάζοντάς τους να διακόψουν τη θεραπεία τους
για να κάνουν τη δική του, με την οποία τους έκανε ενέσεις που, σύμφωνα με τα στοιχεία των
Αρχών, περιείχαν… νερό.
Γι’ αυτή την «πρωτοποριακή θεραπεία» ο «ψευτογιατρός» λάμβανε μεγάλα χρηματικά ποσά,
ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να συνεργαζόταν και με έναν γιατρό στη
Στουγκάρδη, ο οποίος διαβεβαίωνε τους ασθενείς πως η θεραπεία του ‘’φυσικοθεραπευτή’’
είχε θετικά αποτελέσματα.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση
την έντονη δυσαρέσκειά του, καθώς, παρά το γεγονός ότι είναι προφανές πως η υπόθεση
παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές αρκετό καιρό προ της σύλληψης, εντούτοις, καμμιά
αρχή – αστυνομική ή δικαστική – δεν έχει επικοινωνήσει με τον Σύλλογο, για να διαπιστώσει αν
ο συλληφθείς είναι πράγματι μέλος του Συλλόγου ή όχι.
Για το λόγο αυτό, ο νομικός σύμβουλος του Π.Σ.Φ. απέστειλε επείγουσα επιστολή προς την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος
Θεσσαλονίκης, ζητώντας την κοινοποίηση των στοιχείων του εν λόγω προσώπου,
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται πράγματι για φυσικοθεραπευτή – εγγεγραμμένο
μέλος του Π.Σ.Φ., ώστε να ακολουθήσει ο πειθαρχικός του έλεγχος.
Ο Π.Σ.Φ. είναι ο μοναδικός ρυθμιστής του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή στη χώρα μας
και απαιτεί τη συνεργασία της Πολιτείας για όλα τα θέματα που συνδέονται με αυτό. Έτσι, στην
επιστολή του ζητά την άμεση ανταπόκριση των Αρχών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει
με την σειρά του αποτελεσματικά τις κατά νόμο αρμοδιότητές του.
Σε μια εποχή που τα φαινόμενα αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων
υγείας και ειδικά του φυσικοθεραπευτή, βρίσκονται σε έξαρση, δεδομένου ότι κατοχυρωμένες
φυσικοθεραπευτικές πράξεις παρέχονται σε θεραπευτικά κέντρα μαϊμού – δήθεν εναλλακτικών
θεραπειών, studios μασάζ κ.λπ., χωρίς κανένα κρατικό έλεγχο, είναι απίστευτο το γεγονός ότι η
Πολιτεία συνεχίζει να αγνοεί τα μοναδικά αρμόδια όργανα που ρυθμίζουν τον χώρο.
Επειδή η Υγεία είναι υπέρτατο αγαθό και η προστασία της αποτελεί χρέος της Πολιτείας και
των Θεσμών της, ο Π.Σ.Φ. ζητά άμεσα από το Υπουργείο Υγείας μέτρα αντιμετώπισης αυτής
της επικίνδυνα ανεξέλεγκτης μάστιγας των παράνομων «θεραπευτών».
Ο ΠΣΦ και ο Ιατρικός Σύλλογος, από κοινού έχουν ζητήσει την αυστηροποίηση των
προβλεπόμενων ποινών για την αντιποίηση, το Υπουργείο Υγείας όμως μάλλον δεν
προβληματίζεται από τη δράση των απατεώνων.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να σταματήσει την ανεξέλεγκτη χορήγηση
κωδικών αριθμών δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) και μπλοκ αποδείξεων χωρίς τη διασταύρωση της
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ύπαρξης άδειας άσκησης επαγγέλματος και να συνεργαστεί με τον Π.Σ.Φ ,τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο και το Υπουργείο Υγείας για την οριστική εξάλειψη τέτοιων φαινομένων.
Τέλος, θυμίζουμε την πρόσφατη περίπτωση – εν μέσω πανδημίας – της δήθεν
φυσικοθεραπεύτριας στον Πόρο, που έσπειρε τον κορωνοϊό , παραβιάζοντας τα μέτρα
προφύλαξης που προβλέπονταν για τα εργαστήρια παροχής φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών,
για να αποδειχθεί τελικά ότι δεν ήταν φυσικοθεραπεύτρια, παραβιάζοντας τον Νόμο περί
αντιποίησης επαγγέλματος».
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Τα στοιχεία του «ψευτογιατρού» για διασταύρωση ζητούν οι φυσικοθεραπευτές
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Επείγουσα επιστολή προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία
Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Θεσσαλονίκης, απέστειλε ο νομικός σύμβουλος του ΠΣΦ,
ζητώντας την κοινοποίηση των στοιχείων του «ψευτογιατρού», προκειμένου να διαπιστωθεί
εάν πρόκειται πράγματι για φυσικοθεραπευτή – εγγεγραμμένο μέλος του Συλλόγου, ώστε να
ακολουθήσει ο πειθαρχικός του έλεγχος.
Ο ΠΣΦ και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, από κοινού έχουν ζητήσει την αυστηροποίηση
των προβλεπόμενων ποινών για την αντιποίηση, «το Υπουργείο Υγείας όμως μάλλον δεν
προβληματίζεται από τη δράση των απατεώνων» σημειώνουν οι φυσικοθεραπευτές.
Ο Σύλλογος υπενθυμίζει την πρόσφατη περίπτωση - εν μέσω πανδημίας - της δήθεν
φυσικοθεραπεύτριας στον Πόρο, «που έσπειρε τον κορονοϊό», παραβιάζοντας τα μέτρα
προφύλαξης που προβλέπονταν για τα εργαστήρια παροχής φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών,
για να αποδειχθεί τελικά ότι δεν ήταν φυσικοθεραπεύτρια, παραβιάζοντας τον Νόμο περί
αντιποίησης επαγγέλματος.
«Θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να σταματήσει την ανεξέλεγκτη χορήγηση κωδικών
αριθμών δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) και μπλοκ αποδείξεων χωρίς τη διασταύρωση της ύπαρξης
άδειας άσκησης επαγγέλματος και να συνεργαστεί με τον ΠΣΦ ,τον Πανελλήνιο Ιατρικό
Σύλλογο και το Υπουργείο Υγείας για την οριστική εξάλειψη τέτοιων φαινομένων» καταλήγει ο
ΠΣΦ.
Διαβάστε επίσης:
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Ψευτογιατρός: Nα κοινοποιηθούν άμεσα τα στοιχεία του ζητά ο Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Κακουργηματικές διώξεις για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συρροή, απόπειρες και σωματικές
βλάβες, ασκήθηκαν στον 65χρονο ψευτογιατρό.
Ο ψευτογιατρός, αν και φυσικοθεραπευτής, εμφανιζόταν ως νευρολόγος σε ασθενείς με
σκλήρυνση κατά πλάκας και με τραγική κατάληξη για τη ζωή τους. Διώξεις ασκήθηκαν και σε
72χρονο, Γερμανό ιατρό γενικής ιατρικής, ο φέρεται να είναι ο συνεργός του.
Ο 65χρονος εκμεταλλευόμενος τη δεινή κατάσταση των ασθενών και τον πόνο των
οικογενειών τους, υποσχόταν «θεραπεία» με βλαστοκύτταρα, χρεώνοντας κάθε ένεση από
10.000 έως 25.000 ευρώ.
Σε σχετική ανακοίνωση, ο ΠΣΦ σημειώνει ότι:
Ανάστατη είναι η κοινότητα των φυσικοθεραπευτών από το νέο περιστατικό σύλληψης
«ψευτογιατρού», καθώς ο συλληφθείς φέρεται να είναι φυσικοθεραπευτής, χωρίς όμως αυτό να
έχει διασταυρωθεί από τα μητρώα του ΠΣΦ.
Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ο «ψευτογιατρός» υποσχόταν σε ασθενείς με σκλήρυνση
κατά πλάκας θεραπείες με βλαστοκύτταρα, αναγκάζοντάς τους να διακόψουν τη θεραπεία τους
για να κάνουν τη δική του, με την οποία τους έκανε ενέσεις που, σύμφωνα με τα στοιχεία των
Αρχών, περιείχαν… νερό.
Γι’ αυτή την «πρωτοποριακή θεραπεία» ο «ψευτογιατρός» λάμβανε μεγάλα χρηματικά ποσά,
ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να συνεργαζόταν και με έναν γιατρό στη
Στουγκάρδη, ο οποίος διαβεβαίωνε τους ασθενείς πως η θεραπεία του ‘’φυσικοθεραπευτή’’
είχε θετικά αποτελέσματα.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση
την έντονη δυσαρέσκειά του, καθώς, παρά το γεγονός ότι είναι προφανές πως η υπόθεση
παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές αρκετό καιρό προ της σύλληψης, εντούτοις, καμμιά
αρχή – αστυνομική ή δικαστική – δεν έχει επικοινωνήσει με τον Σύλλογο, για να διαπιστώσει αν
ο συλληφθείς είναι πράγματι μέλος του Συλλόγου ή όχι.
Για το λόγο αυτό, ο νομικός σύμβουλος του Π.Σ.Φ. απέστειλε επείγουσα επιστολή προς την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος
Θεσσαλονίκης, ζητώντας την κοινοποίηση των στοιχείων του εν λόγω προσώπου,
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται πράγματι για φυσικοθεραπευτή – εγγεγραμμένο
μέλος του Π.Σ.Φ., ώστε να ακολουθήσει ο πειθαρχικός του έλεγχος.
Ο Π.Σ.Φ. είναι ο μοναδικός ρυθμιστής του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή στη χώρα μας
και απαιτεί τη συνεργασία της Πολιτείας για όλα τα θέματα που συνδέονται με αυτό. Έτσι, στην
επιστολή του ζητά την άμεση ανταπόκριση των Αρχών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει
με την σειρά του αποτελεσματικά τις κατά νόμο αρμοδιότητές του.
Σε μια εποχή που τα φαινόμενα αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων
υγείας και ειδικά του φυσικοθεραπευτή, βρίσκονται σε έξαρση, δεδομένου ότι κατοχυρωμένες
φυσικοθεραπευτικές πράξεις παρέχονται σε θεραπευτικά κέντρα μαϊμού – δήθεν εναλλακτικών
θεραπειών, studios μασάζ κ.λπ., χωρίς κανένα κρατικό έλεγχο, είναι απίστευτο το γεγονός ότι η
Πολιτεία συνεχίζει να αγνοεί τα μοναδικά αρμόδια όργανα που ρυθμίζουν τον χώρο.
Επειδή η Υγεία είναι υπέρτατο αγαθό και η προστασία της αποτελεί χρέος της Πολιτείας και
των Θεσμών της, ο Π.Σ.Φ. ζητά άμεσα από το Υπουργείο Υγείας μέτρα αντιμετώπισης αυτής
της επικίνδυνα ανεξέλεγκτης μάστιγας των παράνομων «θεραπευτών».
Ο ΠΣΦ και ο Ιατρικός Σύλλογος, από κοινού έχουν ζητήσει την αυστηροποίηση των
προβλεπόμενων ποινών για την αντιποίηση, το Υπουργείο Υγείας όμως μάλλον δεν
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προβληματίζεται από τη δράση των απατεώνων.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να σταματήσει την ανεξέλεγκτη χορήγηση
κωδικών αριθμών δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) και μπλοκ αποδείξεων χωρίς τη διασταύρωση της
ύπαρξης άδειας άσκησης επαγγέλματος και να συνεργαστεί με τον Π.Σ.Φ ,τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο και το Υπουργείο Υγείας για την οριστική εξάλειψη τέτοιων φαινομένων.
Τέλος, θυμίζουμε την πρόσφατη περίπτωση – εν μέσω πανδημίας – της δήθεν
φυσικοθεραπεύτριας στον Πόρο, που έσπειρε τον κορωνοϊό , παραβιάζοντας τα μέτρα
προφύλαξης που προβλέπονταν για τα εργαστήρια παροχής φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών,
για να αποδειχθεί τελικά ότι δεν ήταν φυσικοθεραπεύτρια, παραβιάζοντας τον Νόμο περί
αντιποίησης επαγγέλματος.
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Ψευτογιατρός: «Πουλούσε ελπίδα» – Η καταγγελία που έφερε στο φως τη νέα υπόθεση
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για την νέα υπόθεση με τον ψευτογιατρού,
που υποσχόταν θεραπεία με βλαστοκύτταρα σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας και μαζί
με συνεργό του, απομυζούσαν χρηματικά ποσά.
Ηδη, στην πρώτη του κίνηση μετά την αποκάλυψη της δράσης του που προκάλεσε τον θάνατο
πέντε ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας προχώρησε ο 66χρονος ψευτογιατρός σε βάρoς
του οποίου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο.
Είχε προηγηθεί αίτημα της ΕΛ.ΑΣ. για να δοθούν στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 66χρονου
προκειμένου να προσέλθουν ενδεχομένως περισσότερα θύματά του, πέραν των 15 που έχουν
ήδη ταυτοποιηθεί.
Μετά την προσφυγή του 66χρονου η εισαγγελία Θεσσαλονίκης θα πρέπει να αποφανθεί μέσα
σε διάστημα πέντε ημερών για το αν θα την αποδεχθεί ή θα την απορρίψει.
Η καταγγελία που έφερε στο φως τη νέα υπόθεση
Η καταγγελία του αδερφού ενός από τα θύματα του ψευτογιατρού φαίνεται να ήταν αυτή που
έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην έναρξη της έρευνας για την νέα υπόθεση. Σύμφωνα με τα όσα
λέει ο αδερφός του θύματος, εμπιστεύθηκε τον ψευτογιατρό προκειμένου να γίνει καλά, καθώς
αντιμετώπιζε πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας.
Ο ίδιος, αδυνατεί να πιστέψει πώς είναι μπορεί ένας άνθρωπος να εκμεταλλεύεται τον πόνο
των άλλων. «Θα βγουν όλα στη δημοσιότητα. Αποζητώ δικαίωση για τον αδερφό μου. Του
έδωσε περίπου 65.000 ευρώ. Δεν υπήρχε ιατρική θεραπεία για την ασθένειά του», είπε. Το
θύμα έφυγε από τη ζωή τον Νοέμβριο του 2020, σε ηλικία 53 ετών.
Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., τουλάχιστον πέντε ασθενείς που εμπιστεύθηκαν τον
ψευτογιατρό για την ίασή τους, βρήκαν τραγικό θάνατο.
Η υπόθεση ξεκινάει από το 2005 με τα θύματα να δίνουν μέχρι και 100.000 ευρώ όπως
αναφέρεται. Εκτιμάται ότι η λεία των δύο απατεώνων φτάνει το 1 εκατ. ευρώ.
Γερμανοί και Έλληνες αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο γραφείο σε περιοχή της
Βάδης-Βυρτεμβέργης στη Γερμανία και εντόπισαν τις αμπούλες από τις οποίες πήραν δείγμα
προς εξέταση.
Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος του ψευτογιατρού
και του Γερμανού συνεργού του, για ανθρωποκτονία με δόλο κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη
και σε απόπειρα, πρόκληση σωματικών βλαβών και απάτη κατ’ εξακολούθηση.
Για την υπόθεση είναι σε εξέλιξη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου
Εγκλήματος Θεσσαλονίκης.
Ανάστατη είναι η κοινότητα των φυσικοθεραπευτών από το νέο περιστατικό σύλληψης
«ψευτογιατρού», καθώς ο συλληφθείς φέρεται να είναι φυσικοθεραπευτής, χωρίς όμως αυτό να
έχει διασταυρωθεί από τα μητρώα του ΠΣΦ.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση
την έντονη δυσαρέσκειά του, καθώς, παρά το γεγονός ότι είναι προφανές πως η υπόθεση
παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές αρκετό καιρό προ της σύλληψης, εντούτοις, καμμιά
αρχή – αστυνομική ή δικαστική – δεν έχει επικοινωνήσει με τον Σύλλογο, για να διαπιστώσει αν
ο συλληφθείς είναι πράγματι μέλος του Συλλόγου ή όχι.
Για το λόγο αυτό, ο νομικός σύμβουλος του Π.Σ.Φ. απέστειλε επείγουσα επιστολή προς την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος
Θεσσαλονίκης, ζητώντας την κοινοποίηση των στοιχείων του εν λόγω προσώπου,
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται πράγματι για φυσικοθεραπευτή – εγγεγραμμένο
μέλος του Π.Σ.Φ., ώστε να ακολουθήσει ο πειθαρχικός του έλεγχος.
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Ο Π.Σ.Φ. είναι ο μοναδικός ρυθμιστής του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή στη χώρα μας
και απαιτεί τη συνεργασία της Πολιτείας για όλα τα θέματα που συνδέονται με αυτό. Έτσι, στην
επιστολή του ζητά την άμεση ανταπόκριση των Αρχών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει
με την σειρά του αποτελεσματικά τις κατά νόμο αρμοδιότητές του.
Σε μια εποχή που τα φαινόμενα αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων
υγείας και ειδικά του φυσικοθεραπευτή, βρίσκονται σε έξαρση, δεδομένου ότι κατοχυρωμένες
φυσικοθεραπευτικές πράξεις παρέχονται σε θεραπευτικά κέντρα μαϊμού – δήθεν εναλλακτικών
θεραπειών, studios μασάζ κ.λπ., χωρίς κανένα κρατικό έλεγχο, είναι απίστευτο το γεγονός ότι η
Πολιτεία συνεχίζει να αγνοεί τα μοναδικά αρμόδια όργανα που ρυθμίζουν τον χώρο.
Επειδή η Υγεία είναι υπέρτατο αγαθό και η προστασία της αποτελεί χρέος της Πολιτείας και
των Θεσμών της, ο Π.Σ.Φ. ζητά άμεσα από το Υπουργείο Υγείας μέτρα αντιμετώπισης αυτής
της επικίνδυνα ανεξέλεγκτης μάστιγας των παράνομων «θεραπευτών».
Ο ΠΣΦ και ο Ιατρικός Σύλλογος, από κοινού έχουν ζητήσει την αυστηροποίηση των
προβλεπόμενων ποινών για την αντιποίηση, το Υπουργείο Υγείας όμως μάλλον δεν
προβληματίζεται από τη δράση των απατεώνων.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να σταματήσει την ανεξέλεγκτη χορήγηση
κωδικών αριθμών δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) και μπλοκ αποδείξεων χωρίς τη διασταύρωση της
ύπαρξης άδειας άσκησης επαγγέλματος και να συνεργαστεί με τον Π.Σ.Φ ,τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο και το Υπουργείο Υγείας για την οριστική εξάλειψη τέτοιων φαινομένων.
Τέλος, θυμίζουμε την πρόσφατη περίπτωση – εν μέσω πανδημίας – της δήθεν
φυσικοθεραπεύτριας στον Πόρο, που έσπειρε τον κοροναϊό , παραβιάζοντας τα μέτρα
προφύλαξης που προβλέπονταν για τα εργαστήρια παροχής φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών,
για να αποδειχθεί τελικά ότι δεν ήταν φυσικοθεραπεύτρια, παραβιάζοντας τον Νόμο περί
αντιποίησης επαγγέλματος.
 
 

https://www.volosday.gr/pseftogiatros-poulouse-elpida-i-katangelia-pou-efere-sto-fos-ti-nea-ypothesi/


https://www.tanea.gr/

 Publication date: 20/01/2023 14:53

 Alexa ranking (Greece): 263

 link

Ψευτογιατρός: Η καταγγελία που τον αποκάλυψε
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Έδωσε 65.000 για δήθεν «πρωτοποριακές θεραπείες» με ενέσεις βλαστοκυττάρων
Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για τη νέα υπόθεση με τον ψευτογιατρό, που
υποσχόταν θεραπεία με βλαστοκύτταρα σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας και μαζί με
τον συνεργό του, απομυζούσαν χρηματικά ποσά.
Ηδη, στην πρώτη του κίνηση μετά την αποκάλυψη της δράσης του που προκάλεσε τον θάνατο
πέντε ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας προχώρησε ο 66χρονος ψευτογιατρός σε βάρoς
του οποίου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο.
Ο 66χρονος, ο οποίος είχε στήσει την θανατηφόρα απάτη με έναν Γερμανό «γιατρό» ηλικίας 72
ετών, προσέφυγε στην Εισαγγελία κατά της δημοσιοποίηση των στοιχείων του.
Είχε προηγηθεί αίτημα της ΕΛ.ΑΣ για να δοθούν στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 66χρονου
προκειμένου να προσέλθουν ενδεχομένως περισσότερα θύματά του, πέραν των 15 που έχουν
ήδη ταυτοποιηθεί.
Μετά την προσφυγή του 66χρονου η εισαγγελία Θεσσαλονίκης θα πρέπει να αποφανθεί μέσα
σε διάστημα πέντε ημερών για το αν θα την αποδεχθεί ή θα την απορρίψει.
Η καταγγελία του αδερφού ενός από τα θύματα του ψευτογιατρού φαίνεται να ήταν αυτή που
έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην έναρξη της έρευνας για τη νέα υπόθεση. Σύμφωνα με τα όσα
λέει ο αδερφός του θύματος, εμπιστεύθηκε τον ψευτογιατρό προκειμένου να γίνει καλά, καθώς
αντιμετώπιζε πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας.
Ο ίδιος, αδυνατεί να πιστέψει πώς είναι μπορεί ένας άνθρωπος να εκμεταλλεύεται τον πόνο
των άλλων. «Θα βγουν όλα στη δημοσιότητα. Αποζητώ δικαίωση για τον αδερφό μου. Του
έδωσε περίπου 65.000 ευρώ. Δεν υπήρχε ιατρική θεραπεία για την ασθένειά του», είπε. Το
θύμα έφυγε από τη ζωή τον Νοέμβριο του 2020, σε ηλικία 53 ετών.
Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ, τουλάχιστον πέντε ασθενείς που εμπιστεύθηκαν τον
ψευτογιατρό για την ίασή τους, βρήκαν τραγικό θάνατο.
Η υπόθεση ξεκινάει από το 2005 με τα θύματα να δίνουν μέχρι και 100.000 ευρώ όπως
αναφέρεται. Εκτιμάται ότι η λεία των δύο απατεώνων φτάνει το 1 εκατ. ευρώ.
Γερμανοί και Έλληνες αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο γραφείο σε περιοχή της
Βάδης-Βυρτεμβέργης στη Γερμανία και εντόπισαν τις αμπούλες από τις οποίες πήραν δείγμα
προς εξέταση.
Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος του ψευτογιατρού
και του Γερμανού συνεργού του, για ανθρωποκτονία με δόλο κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη
και σε απόπειρα, πρόκληση σωματικών βλαβών και απάτη κατ’ εξακολούθηση.
Για την υπόθεση είναι σε εξέλιξη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου
Εγκλήματος Θεσσαλονίκης.
Ανάστατη είναι η κοινότητα των φυσικοθεραπευτών από το νέο περιστατικό σύλληψης
«ψευτογιατρού», καθώς ο συλληφθείς φέρεται να είναι φυσικοθεραπευτής, χωρίς όμως αυτό να
έχει διασταυρωθεί από τα μητρώα του ΠΣΦ.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση
την έντονη δυσαρέσκειά του, καθώς, παρά το γεγονός ότι είναι προφανές πως η υπόθεση
παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές αρκετό καιρό προ της σύλληψης, εντούτοις, καμμιά
αρχή – αστυνομική ή δικαστική – δεν έχει επικοινωνήσει με τον Σύλλογο, για να διαπιστώσει αν
ο συλληφθείς είναι πράγματι μέλος του Συλλόγου ή όχι.
Για το λόγο αυτό, ο νομικός σύμβουλος του Π.Σ.Φ. απέστειλε επείγουσα επιστολή προς την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος
Θεσσαλονίκης, ζητώντας την κοινοποίηση των στοιχείων του εν λόγω προσώπου,
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προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται πράγματι για φυσικοθεραπευτή – εγγεγραμμένο
μέλος του Π.Σ.Φ., ώστε να ακολουθήσει ο πειθαρχικός του έλεγχος.
Ο Π.Σ.Φ. είναι ο μοναδικός ρυθμιστής του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή στη χώρα μας
και απαιτεί τη συνεργασία της Πολιτείας για όλα τα θέματα που συνδέονται με αυτό. Έτσι, στην
επιστολή του ζητά την άμεση ανταπόκριση των Αρχών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει
με την σειρά του αποτελεσματικά τις κατά νόμο αρμοδιότητές του.
Σε μια εποχή που τα φαινόμενα αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων
υγείας και ειδικά του φυσικοθεραπευτή, βρίσκονται σε έξαρση, δεδομένου ότι κατοχυρωμένες
φυσικοθεραπευτικές πράξεις παρέχονται σε θεραπευτικά κέντρα μαϊμού – δήθεν εναλλακτικών
θεραπειών, studios μασάζ κ.λπ., χωρίς κανένα κρατικό έλεγχο, είναι απίστευτο το γεγονός ότι η
Πολιτεία συνεχίζει να αγνοεί τα μοναδικά αρμόδια όργανα που ρυθμίζουν τον χώρο.
Επειδή η Υγεία είναι υπέρτατο αγαθό και η προστασία της αποτελεί χρέος της Πολιτείας και
των Θεσμών της, ο Π.Σ.Φ. ζητά άμεσα από το Υπουργείο Υγείας μέτρα αντιμετώπισης αυτής
της επικίνδυνα ανεξέλεγκτης μάστιγας των παράνομων «θεραπευτών».
Ο ΠΣΦ και ο Ιατρικός Σύλλογος, από κοινού έχουν ζητήσει την αυστηροποίηση των
προβλεπόμενων ποινών για την αντιποίηση, το Υπουργείο Υγείας όμως μάλλον δεν
προβληματίζεται από τη δράση των απατεώνων.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να σταματήσει την ανεξέλεγκτη χορήγηση
κωδικών αριθμών δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) και μπλοκ αποδείξεων χωρίς τη διασταύρωση της
ύπαρξης άδειας άσκησης επαγγέλματος και να συνεργαστεί με τον Π.Σ.Φ ,τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο και το Υπουργείο Υγείας για την οριστική εξάλειψη τέτοιων φαινομένων.
Τέλος, θυμίζουμε την πρόσφατη περίπτωση – εν μέσω πανδημίας – της δήθεν
φυσικοθεραπεύτριας στον Πόρο, που έσπειρε τον κοροναϊό , παραβιάζοντας τα μέτρα
προφύλαξης που προβλέπονταν για τα εργαστήρια παροχής φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών,
για να αποδειχθεί τελικά ότι δεν ήταν φυσικοθεραπεύτρια, παραβιάζοντας τον Νόμο περί
αντιποίησης επαγγέλματος.
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"Πλήρωσε 65.000 ευρώ για δήθεν πρωτοποριακές θεραπείες": Τι λέει ο αδερφός του
πρώτου θύματος του ψευτογιατρού
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Ζητάμε δικαίωση", είπε χαρακτηριστικά ο αδερφός του 53χρονου, προσθέτοντας ότι ο
αδερφός του είχε πληρώσει περίπου 65.000 ευρώ σε δύο δόσεις για τις δήθεν πρωτοποριακές
θεραπείες.
"Ζητάμε δικαίωση", λέει χαρακτηριστικά ο αδερφός του 53χρονου που έπασχε από σκλήρυνση
κατά πλάκας και κατέληξε το Νοέμβριο του 2020 από τα ψευτοφάρμακα που του έδινε ο
ψευτογιατρός. Σύμφωνα με τον ίδιο, είχε πληρώσει περίπου 65.000 ευρώ σε δύο δόσεις για τις
δήθεν πρωτοποριακές θεραπείες που θα τον γιάτρευαν, χωρίς βέβαια κάποιο αντίκρυσμα.
Ο 53χρονος Θεσσαλονικιός ήταν ο πρώτος από τα δεκάδες θύματα του 66χρονου
ψευτογιατρού που πέθανε οδηγώντας τους συγγενείς του να καταγγείλουν το συμβάν και τη
δράση του ψευτογιατρού στην αστυνομία της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με το voria.gr, ο αδερφός του θύματος είπε ότι ο ψευτογιατρός εκμεταλλεύτηκε την
ασθένεια του αδερφού του και άλλων ατόμων πουλώντας τους ελπίδα ότι μπορούν να
θεραπευθούν. Ο αδερφός του είχε ταξιδέψει στη Γερμανία για να τον δει ο άλλος γιατρός, ο
οποίος, ενώ ήταν γενικός γιατρός παρουσιαζόταν ως γενετιστής ή νευρολόγος.
Με αυτόν συνεργαζόταν ο ψευτογιατρός για γίνει πιο πιστευτή η δράση του. Αμέσως μετά τον
θάνατο του 53χρονου η οικογένειά του πήγε στην Αστυνομία της Θεσσαλονίκης και κατήγγειλε
τα όσα συνέβησαν κι από εκεί και μετά την αστυνομική έρευνα άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι
της απάνθρωπης απάτης.
Ο ψευτογιατρός υποσχόταν θεραπεία με βλαστοκύτταρα και πεπτίδια αλλά από τις επίσημες
αναλύσεις στα φιαλίδια, δεν βρέθηκε καμία θεραπευτική ουσία σε αυτά.
Ο ψευτογιατρός κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο τελεσμένη και σε απόπειρα κατά
συρροή.
Παράλληλα, από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ασκήθηκε ποινική δίωξη για
βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και απάτη κατά συρροή σε βάρος του και η υπόθεση
μπαίνει στο στάδιο της ανάκρισης.
Συνολικά κατέληξαν πέντε ασθενείς ενώ μέχρι στιγμής έχουν γίνει τουλάχιστον 15 καταγγελίες.
Ο εν λόγω απατεώνας από την Αθήνα αναζητούσε τα υποψήφια θύματά του σε όλη την
Ελλάδα και συστηνόταν ως δήθεν γιατρός, προτείνοντας σε ασθενείς να δοκιμάσουν θεραπείες
με δήθεν ενέσεις βλαστοκυττάρων αντί της θεραπείας τους, αποκομίζοντας μεγάλα χρηματικά
ποσά.
Ο ψευτογιατρός, που σύμφωνα με πληροφορίες της Voria.gr, δεν είχε καμία ιατρική ιδιότητα,
φέρεται να συνεργαζόταν με έναν γιατρό από τη Γερμανία.
Η λεία τους από την εκμετάλλευση του πόνου των θυμάτων τους πλησιάζει το 1 εκατ. ευρώ.
Από έρευνα των στελεχών της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης στο αρχείο της αστυνομίας προέκυψε
ότι εις βάρος του εν λόγω άνδρα είχε ήδη σχηματιστεί δικογραφία ήδη από το 2019 για απάτη.
Άμεση κοινοποίηση των στοιχείων του "ψευτογιατρού" ζητά από τις αρμόδιες αρχές ο
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών
Ανάστατη είναι η κοινότητα των φυσικοθεραπευτών από το νέο περιστατικό σύλληψης
"ψευτογιατρού", καθώς ο συλληφθείς φέρεται να είναι φυσικοθεραπευτής, χωρίς όμως αυτό να
έχει διασταυρωθεί από τα μητρώα του ΠΣΦ.
Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ο "ψευτογιατρός" υποσχόταν σε ασθενείς με σκλήρυνση
κατά πλάκας θεραπείες με βλαστοκύτταρα, αναγκάζοντάς τους να διακόψουν τη θεραπεία τους
για να κάνουν τη δική του, με την οποία τους έκανε ενέσεις που, σύμφωνα με τα στοιχεία των
Αρχών, περιείχαν... νερό.
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Γι' αυτή την "πρωτοποριακή θεραπεία" ο "ψευτογιατρός" λάμβανε μεγάλα χρηματικά ποσά, ενώ
σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να συνεργαζόταν και με έναν γιατρό στη
Στουγκάρδη, ο οποίος διαβεβαίωνε τους ασθενείς πως η θεραπεία του ‘’φυσικοθεραπευτή’’
είχε θετικά αποτελέσματα.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση
την έντονη δυσαρέσκειά του, καθώς, παρά το γεγονός ότι είναι προφανές πως η υπόθεση
παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές αρκετό καιρό προ της σύλληψης, εντούτοις, καμμιά
αρχή – αστυνομική ή δικαστική – δεν έχει επικοινωνήσει με τον Σύλλογο, για να διαπιστώσει αν
ο συλληφθείς είναι πράγματι μέλος του Συλλόγου ή όχι.
Για το λόγο αυτό, ο νομικός σύμβουλος του Π.Σ.Φ. απέστειλε επείγουσα επιστολή προς την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος
Θεσσαλονίκης, ζητώντας την κοινοποίηση των στοιχείων του εν λόγω προσώπου,
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται πράγματι για φυσικοθεραπευτή – εγγεγραμμένο
μέλος του Π.Σ.Φ., ώστε να ακολουθήσει ο πειθαρχικός του έλεγχος.
Ο Π.Σ.Φ. είναι ο μοναδικός ρυθμιστής του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή στη χώρα μας
και απαιτεί τη συνεργασία της Πολιτείας για όλα τα θέματα που συνδέονται με αυτό. Έτσι, στην
επιστολή του ζητά την άμεση ανταπόκριση των Αρχών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει
με την σειρά του αποτελεσματικά τις κατά νόμο αρμοδιότητές του.
Σε μια εποχή που τα φαινόμενα αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων
υγείας και ειδικά του φυσικοθεραπευτή, βρίσκονται σε έξαρση, δεδομένου ότι κατοχυρωμένες
φυσικοθεραπευτικές πράξεις παρέχονται σε θεραπευτικά κέντρα μαϊμού – δήθεν εναλλακτικών
θεραπειών, studios μασάζ κ.λπ., χωρίς κανένα κρατικό έλεγχο, είναι απίστευτο το γεγονός ότι η
Πολιτεία συνεχίζει να αγνοεί τα μοναδικά αρμόδια όργανα που ρυθμίζουν τον χώρο.
Επειδή η Υγεία είναι υπέρτατο αγαθό και η προστασία της αποτελεί χρέος της Πολιτείας και
των Θεσμών της, ο Π.Σ.Φ. ζητά άμεσα από το Υπουργείο Υγείας μέτρα αντιμετώπισης αυτής
της επικίνδυνα ανεξέλεγκτης μάστιγας των παράνομων "θεραπευτών".
Ο ΠΣΦ και ο Ιατρικός Σύλλογος, από κοινού έχουν ζητήσει την αυστηροποίηση των
προβλεπόμενων ποινών για την αντιποίηση, το Υπουργείο Υγείας όμως μάλλον δεν
προβληματίζεται από τη δράση των απατεώνων.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να σταματήσει την ανεξέλεγκτη χορήγηση
κωδικών αριθμών δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) και μπλοκ αποδείξεων χωρίς τη διασταύρωση της
ύπαρξης άδειας άσκησης επαγγέλματος και να συνεργαστεί με τον Π.Σ.Φ ,τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο και το Υπουργείο Υγείας για την οριστική εξάλειψη τέτοιων φαινομένων.
Τέλος, θυμίζουμε την πρόσφατη περίπτωση - εν μέσω πανδημίας - της δήθεν
φυσικοθεραπεύτριας στον Πόρο, που έσπειρε τον κορωνοϊό , παραβιάζοντας τα μέτρα
προφύλαξης που προβλέπονταν για τα εργαστήρια παροχής φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών,
για να αποδειχθεί τελικά ότι δεν ήταν φυσικοθεραπεύτρια, παραβιάζοντας τον Νόμο περί
αντιποίησης επαγγέλματος.
Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις
Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr
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Ψευτογιατρός: «Μας έφαγε πάνω από 60.000 ευρώ και ο αδερφός μου πέθανε»
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Σοκάρουν οι αποκαλύψεις που έρχονται στο φως για την υπόθεση του ψευτογιατρού, ο οποίος
εξαπατούσε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας από το 2009.
Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 15 περιπτώσεις ασθενών που εξαπατήθηκαν, ενώ οι πέντε
από αυτούς έχασαν τη ζωή τους. Θέμα χρόνου είναι να δημοσιευτούν με εισαγγελική διάταξη
τα στοιχεία ταυτότητας και η φωτογραφία του, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι μπορεί να βρεθούν
και άλλα θύματά του.
Από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό
κακουργήματος εις βάρος του για ανθρωποκτονία με δόλο. Ο 65χρονος Έλληνας και
πρωταγωνιστής του κυκλώματος δεν είχε καμία ιατρική ιδιότητα και δήλωνε στα θύματά του
νευρολόγος ή φυσίατρος.
Ο αδερφός ενός από τα πέντε θύματα του ψευτογιατρού και του Γερμανού συνεργού του
περιέγραψε στο Newsbomb.gr πώς εξαπατήθηκαν από τον υποτιθέμενο γιατρό στην
προσπάθεια να βρουν μια θεραπεία για να σωθεί ο αδερφός του.
Όπως είπε, ο ψευτογιατρός εμφανίστηκε μια περίοδο που ακούστηκε στα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης ότι υπάρχει μια πειραματική θεραπεία με βλαστοκύτταρα. Ο ψευτογιατρός
εκμεταλλευόμενος αυτό εμφανίστηκε και τους «πούλησε» ελπίδα.
«Αυτός προσπάθησε να κερδίσει την εμπιστοσύνη μας, όταν δεν είχαμε ελπίδα πια για
θεραπεία γιατί η επιστήμη είχε σηκώσει τα χέρια ψηλά. Εμφανίστηκε και είπε "μπορώ να τον
κάνω να περπατήσει"», είπε ο αδερφός του θύματος.
Όπως τονίζει ο αδερφός του 53χρονου που έχασε τη ζωή του, ο συγκεκριμένος είχε κάτι
φιαλίδια τα οποία, όπως έλεγε, περιείχαν τα βλαστοκύτταρα και έκανε ενέσεις στο θύμα. Για
κάθε ένεση τους αποσπούσε ένα μεγάλο ποσό. «Του δώσαμε πάνω από 60.000 ευρώ», είπε ο
αδερφός του θύματος.
Αφότου έφυγε από τη ζωή ο 53χρονος, ο υποτιθέμενος γιατρός εξαφανίστηκε.
Όσον αφορά στις νομικές διαδικασίες, ο αδερφός του 53χρονου είπε ότι η διαδικασία είναι σε
εξέλιξη. Τόνισε, δε, ότι το μόνο που ζητά είναι δικαίωση. «Ζητώ δικαίωση για τη μνήμη του
αδερφού μου και για τους υπόλοιπους που χάθηκαν άδικα. Καταχράστηκε την ελπίδα μας»,
είπε χαρακτηριστικά.
Η έρευνα ξεκίνησε το 2020 όταν ο αδερφός του 53χρονου από τη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε τον
65χρονο στην Αστυνομία, δίνοντας λεπτομέρειες για τη δράση του. Η υγεία του ασθενούς,
ωστόσο, αντί να βελτιωθεί επιδεινώθηκε δραματικά μέχρι που τελικά ο ασθενής κατέληξε τον
Νοέμβριο του 2020.
Ο συνεργός του ήταν ένας Γερμανός γιατρός από τη Στουτγκάρδη. Αστυνομικές πηγές
αναφέρουν ότι από την έρευνα προέκυψε ότι ο 65χρονος ψευτογιατρός πραγματοποιούσε
ταξίδια στη Γερμανία μαζί με τους ασθενείς του, τους οποίους με τον τρόπο αυτό έπειθε ότι
μαζί του μπορούν να κάνουν εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν υπάρχουν στην Ελλάδα.
Κατόπιν, τους έπειθε -με τη βοήθεια του Γερμανού γιατρού- να ακολουθήσουν θεραπεία με
βλαστοκύτταρα.
Οι δυο τους ζητούσαν από τους ασθενείς από 10.000-25.000 ευρώ για την κάθε ένεση με
βλαστοκύτταρα που έκαναν. Προσπαθούσαν να καταλάβουν την οικονομική κατάσταση των
θυμάτων τους και ανάλογα αυξομείωναν το ποσό που ζητούσαν ως αμοιβή. Το συνολικό
κέρδος τους υπολογίζεται από τις Αρχές στις 900.000 ευρώ. Η δράση τους ξεκίνησε το 2009
και συνεχίστηκε έως το 2020.
Αποκαλύψεις για τον ψευτογιατρό: Πώς χάθηκαν πέντε άνθρωποι στα χέρια του – Το κόλπο με
τα ταξίδια
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Τα στοιχεία του «ψευτογιατρού» για διασταύρωση ζητούν οι φυσικοθεραπευτές
Ψευτογιατρός: Ειδική πινακίδα φέρουν οι αδειοδοτημένοι χώροι Πρωτοβάθμιας Υγείας
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ΙΣΘ & ΠΣΦ: Στα “κάγκελα” οι Ενώσεις Ιατρών & Φυσικοθεραπευτών για τον
ψευτογιατρό
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Εξ αφορμής της σύλληψης του νέου «ψευτογιατρού», που φέρεται να είναι φυσικοθεραπευτής,
ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών με Δελτίο Τύπου γνωστοποιεί ότι, με επείγουσα
επιστολή του προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία Δίωξης
Οργανωμένου Εγκλήματος Θεσσαλονίκης έχει ζητήσει την κοινοποίηση των στοιχείων του εν
λόγω προσώπου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται πράγματι για φυσικοθεραπευτή –
εγγεγραμμένο μέλος του Π.Σ.Φ., ώστε να ακολουθήσει ο πειθαρχικός του έλεγχος.
Παράλληλα, ως ο μοναδικός ρυθμιστής του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή στη χώρα
μας, ζητά την άμεση ανταπόκριση των Αρχών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει με την
σειρά του αποτελεσματικά τις κατά νόμο αρμοδιότητές του. Ακόμη, ο Ιατρικός Σύλλογος
Θεσσαλονίκης αναρτά τη δική του ανακοίνωση για τον φερόμενο φυσικοθεραπευτή και
προτρέπει τους πολίτες να μεταβούν στην ιστοσελίδα του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για
να αναζητήσουν το επώνυμο του γιατρού – εγγεγραμμένου μέλους του ΙΣΘ.
“Ανάστατη είναι η κοινότητα των φυσικοθεραπευτών από το νέο περιστατικό σύλληψης
«ψευτογιατρού», καθώς ο συλληφθείς φέρεται να είναι φυσικοθεραπευτής, χωρίς όμως αυτό να
έχει διασταυρωθεί από τα μητρώα του ΠΣΦ.
Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ο «ψευτογιατρός» υποσχόταν σε ασθενείς με σκλήρυνση
κατά πλάκας θεραπείες με βλαστοκύτταρα, αναγκάζοντάς τους να διακόψουν τη θεραπεία τους
για να κάνουν τη δική του, με την οποία τους έκανε ενέσεις που, σύμφωνα με τα στοιχεία των
Αρχών, περιείχαν… νερό.
Γι’ αυτή την «πρωτοποριακή θεραπεία» ο «ψευτογιατρός» λάμβανε μεγάλα χρηματικά ποσά,
ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να συνεργαζόταν και με έναν γιατρό στη
Στουγκάρδη, ο οποίος διαβεβαίωνε τους ασθενείς πως η θεραπεία του ‘’φυσικοθεραπευτή’’
είχε θετικά αποτελέσματα. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ
δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση την έντονη δυσαρέσκειά του, καθώς, παρά το γεγονός ότι
είναι προφανές πως η υπόθεση παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές αρκετό καιρό προ
της σύλληψης, εντούτοις, καμμιά αρχή – αστυνομική ή δικαστική – δεν έχει επικοινωνήσει με
τον Σύλλογο, για να διαπιστώσει αν ο συλληφθείς είναι πράγματι μέλος του Συλλόγου ή όχι.
Για το λόγο αυτό, ο νομικός σύμβουλος του Π.Σ.Φ. απέστειλε επείγουσα επιστολή προς την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος
Θεσσαλονίκης, ζητώντας την κοινοποίηση των στοιχείων του εν λόγω προσώπου,
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται πράγματι για φυσικοθεραπευτή – εγγεγραμμένο
μέλος του Π.Σ.Φ., ώστε να ακολουθήσει ο πειθαρχικός του έλεγχος. Ο Π.Σ.Φ. είναι ο μοναδικός
ρυθμιστής του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή στη χώρα μας και απαιτεί τη συνεργασία
της Πολιτείας για όλα τα θέματα που συνδέονται με αυτό. Έτσι, στην επιστολή του ζητά την
άμεση ανταπόκριση των Αρχών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει με την σειρά του
αποτελεσματικά τις κατά νόμο αρμοδιότητές του.
Σε μια εποχή που τα φαινόμενα αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων
υγείας και ειδικά του φυσικοθεραπευτή, βρίσκονται σε έξαρση, δεδομένου ότι κατοχυρωμένες
φυσικοθεραπευτικές πράξεις παρέχονται σε θεραπευτικά κέντρα μαϊμού – δήθεν
εναλλακτικώνθεραπειών, studios μασάζ κ.λπ., χωρίς κανένα κρατικό έλεγχο, είναι απίστευτο το
γεγονός ότι η  Πολιτεία συνεχίζει να αγνοεί τα μοναδικά αρμόδια όργανα που ρυθμίζουν τον
χώρο. Επειδή η Υγεία είναι υπέρτατο αγαθό και η προστασία της αποτελεί χρέος της Πολιτείας
και των Θεσμών της, ο Π.Σ.Φ. ζητά άμεσα από το Υπουργείο Υγείας μέτρα αντιμετώπισης
αυτής της επικίνδυνα ανεξέλεγκτης μάστιγας των παράνομων «θεραπευτών». Ο ΠΣΦ και ο
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Ιατρικός Σύλλογος, από κοινού έχουν ζητήσει την αυστηροποίηση των προβλεπόμενων
ποινών για την αντιποίηση, το Υπουργείο Υγείας όμως μάλλον δεν προβληματίζεται από τη
δράση των απατεώνων.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να σταματήσει την ανεξέλεγκτη χορήγηση
κωδικών αριθμών δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) και μπλοκ αποδείξεων χωρίς τη διασταύρωση της
ύπαρξης άδειας άσκησης επαγγέλματος και να συνεργαστεί με τον Π.Σ.Φ ,τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο και το Υπουργείο Υγείας για την οριστική εξάλειψη τέτοιων φαινομένων.
Τέλος, θυμίζουμε την πρόσφατη περίπτωση – εν μέσω πανδημίας – της δήθεν
φυσικοθεραπεύτριας στον Πόρο, που έσπειρε τον κορωνοϊό , παραβιάζοντας τα μέτρα
προφύλαξης που προβλέπονταν για τα εργαστήρια παροχής φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών,
για να αποδειχθεί τελικά ότι δεν ήταν φυσικοθεραπεύτρια, παραβιάζοντας τον Νόμο περί
αντιποίησης επαγγέλματος.”
“Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα για εξαπάτηση πολιτών από απατεώνες που
υποδύονται τον γιατρό, ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης θέλει να επισημάνει τα
ακόλουθα: Η άσκηση της ιατρικής επιτρέπεται να πραγματοποιείται μόνο σε αδειοδοτημένους
χώρους Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ιατρεία-εργαστήρια) από γιατρούς οι οποίοι είναι
υποχρεωτικά εγγεγραμμένοι στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Καλούνται οι πολίτες όταν
επισκέπτονται χώρους Π.Φ.Υ. να βεβαιώνονται ότι αυτοί διαθέτουν την αδειοδότηση από τον
ΙΣΘ η οποία πιστοποιείται από ειδική ταμπέλα «νόμιμου αδειοδοτημένου ιατρείου». Επίσης αν
υπάρχουν σχετικές αμφιβολίες να αναζητούν το επώνυμο του γιατρού – εγγεγραμμένου μέλους
του ΙΣΘ, δια μέσου της ιστοσελίδας του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στο ακόλουθο link:
https://isth.gr/lista-iatron/”.
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Ψευτογιατρός: «Πουλούσε ελπίδα» – Η καταγγελία που έφερε στο φως τη νέα υπόθεση
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για την νέα υπόθεση με τον ψευτογιατρού,
που υποσχόταν θεραπεία με βλαστοκύτταρα σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας και μαζί
με συνεργό του, απομυζούσαν χρηματικά ποσά.
Ηδη, στην πρώτη του κίνηση μετά την αποκάλυψη της δράσης του που προκάλεσε τον θάνατο
πέντε ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας προχώρησε ο 66χρονος ψευτογιατρός σε βάρoς
του οποίου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο.
Δρούσε από το 2009 ο «ψευτογιατρός» – Πέντε νεκροί ασθενείς και κέρδη πάνω από 1 εκατ.
ευρώ
Ο 66χρονος, ο οποίος είχε στήσει την θανατηφόρα απάτη με έναν Γερμανό «γιατρό» ηλικίας 72
ετών, προσέφυγε στην εισαγγελία κατά της δημοσιοποίηση των στοιχείων του.
Είχε προηγηθεί αίτημα της ΕΛ.ΑΣ. για να δοθούν στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 66χρονου
προκειμένου να προσέλθουν ενδεχομένως περισσότερα θύματά του, πέραν των 15 που έχουν
ήδη ταυτοποιηθεί.
Μετά την προσφυγή του 66χρονου η εισαγγελία Θεσσαλονίκης θα πρέπει να αποφανθεί μέσα
σε διάστημα πέντε ημερών για το αν θα την αποδεχθεί ή θα την απορρίψει.
Η καταγγελία που έφερε στο φως τη νέα υπόθεση
Η καταγγελία του αδερφού ενός από τα θύματα του ψευτογιατρού φαίνεται να ήταν αυτή που
έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην έναρξη της έρευνας για την νέα υπόθεση. Σύμφωνα με τα όσα
λέει ο αδερφός του θύματος, εμπιστεύθηκε τον ψευτογιατρό προκειμένου να γίνει καλά, καθώς
αντιμετώπιζε πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας.
Ο ίδιος, αδυνατεί να πιστέψει πώς είναι μπορεί ένας άνθρωπος να εκμεταλλεύεται τον πόνο
των άλλων. «Θα βγουν όλα στη δημοσιότητα. Αποζητώ δικαίωση για τον αδερφό μου. Του
έδωσε περίπου 65.000 ευρώ. Δεν υπήρχε ιατρική θεραπεία για την ασθένειά του», είπε. Το
θύμα έφυγε από τη ζωή τον Νοέμβριο του 2020, σε ηλικία 53 ετών.
Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., τουλάχιστον πέντε ασθενείς που εμπιστεύθηκαν τον
ψευτογιατρό για την ίασή τους, βρήκαν τραγικό θάνατο.
Η υπόθεση ξεκινάει από το 2005 με τα θύματα να δίνουν μέχρι και 100.000 ευρώ όπως
αναφέρεται. Εκτιμάται ότι η λεία των δύο απατεώνων φτάνει το 1 εκατ. ευρώ.
Γερμανοί και Έλληνες αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο γραφείο σε περιοχή της
Βάδης-Βυρτεμβέργης στη Γερμανία και εντόπισαν τις αμπούλες από τις οποίες πήραν δείγμα
προς εξέταση.
Ποινική δίωξη
Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος του ψευτογιατρού
και του Γερμανού συνεργού του, για ανθρωποκτονία με δόλο κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη
και σε απόπειρα, πρόκληση σωματικών βλαβών και απάτη κατ’ εξακολούθηση.
Για την υπόθεση είναι σε εξέλιξη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου
Εγκλήματος Θεσσαλονίκης.
Η ανακοίνωση του Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών
Ανάστατη είναι η κοινότητα των φυσικοθεραπευτών από το νέο περιστατικό σύλληψης
«ψευτογιατρού», καθώς ο συλληφθείς φέρεται να είναι φυσικοθεραπευτής, χωρίς όμως αυτό να
έχει διασταυρωθεί από τα μητρώα του ΠΣΦ.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση
την έντονη δυσαρέσκειά του, καθώς, παρά το γεγονός ότι είναι προφανές πως η υπόθεση
παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές αρκετό καιρό προ της σύλληψης, εντούτοις, καμμιά
αρχή – αστυνομική ή δικαστική – δεν έχει επικοινωνήσει με τον Σύλλογο, για να διαπιστώσει αν
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ο συλληφθείς είναι πράγματι μέλος του Συλλόγου ή όχι.
Για το λόγο αυτό, ο νομικός σύμβουλος του Π.Σ.Φ. απέστειλε επείγουσα επιστολή προς την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος
Θεσσαλονίκης, ζητώντας την κοινοποίηση των στοιχείων του εν λόγω προσώπου,
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται πράγματι για φυσικοθεραπευτή – εγγεγραμμένο
μέλος του Π.Σ.Φ., ώστε να ακολουθήσει ο πειθαρχικός του έλεγχος.
Ο Π.Σ.Φ. είναι ο μοναδικός ρυθμιστής του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή στη χώρα μας
και απαιτεί τη συνεργασία της Πολιτείας για όλα τα θέματα που συνδέονται με αυτό. Έτσι, στην
επιστολή του ζητά την άμεση ανταπόκριση των Αρχών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει
με την σειρά του αποτελεσματικά τις κατά νόμο αρμοδιότητές του.
Σε μια εποχή που τα φαινόμενα αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων
υγείας και ειδικά του φυσικοθεραπευτή, βρίσκονται σε έξαρση, δεδομένου ότι κατοχυρωμένες
φυσικοθεραπευτικές πράξεις παρέχονται σε θεραπευτικά κέντρα μαϊμού – δήθεν εναλλακτικών
θεραπειών, studios μασάζ κ.λπ., χωρίς κανένα κρατικό έλεγχο, είναι απίστευτο το γεγονός ότι η
Πολιτεία συνεχίζει να αγνοεί τα μοναδικά αρμόδια όργανα που ρυθμίζουν τον χώρο.
Επειδή η Υγεία είναι υπέρτατο αγαθό και η προστασία της αποτελεί χρέος της Πολιτείας και
των Θεσμών της, ο Π.Σ.Φ. ζητά άμεσα από το Υπουργείο Υγείας μέτρα αντιμετώπισης αυτής
της επικίνδυνα ανεξέλεγκτης μάστιγας των παράνομων «θεραπευτών».
Ο ΠΣΦ και ο Ιατρικός Σύλλογος, από κοινού έχουν ζητήσει την αυστηροποίηση των
προβλεπόμενων ποινών για την αντιποίηση, το Υπουργείο Υγείας όμως μάλλον δεν
προβληματίζεται από τη δράση των απατεώνων.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να σταματήσει την ανεξέλεγκτη χορήγηση
κωδικών αριθμών δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) και μπλοκ αποδείξεων χωρίς τη διασταύρωση της
ύπαρξης άδειας άσκησης επαγγέλματος και να συνεργαστεί με τον Π.Σ.Φ ,τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο και το Υπουργείο Υγείας για την οριστική εξάλειψη τέτοιων φαινομένων.
Τέλος, θυμίζουμε την πρόσφατη περίπτωση – εν μέσω πανδημίας – της δήθεν
φυσικοθεραπεύτριας στον Πόρο, που έσπειρε τον κοροναϊό , παραβιάζοντας τα μέτρα
προφύλαξης που προβλέπονταν για τα εργαστήρια παροχής φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών,
για να αποδειχθεί τελικά ότι δεν ήταν φυσικοθεραπεύτρια, παραβιάζοντας τον Νόμο περί
αντιποίησης επαγγέλματος.
Πηγή: in.gr
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Ψευτογιατρός: «Πουλούσε ελπίδα» – Η καταγγελία που έφερε στο φως τη νέα υπόθεση
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για την νέα υπόθεση με τον ψευτογιατρού,
που υποσχόταν θεραπεία με βλαστοκύτταρα σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας και μαζί
με συνεργό του, απομυζούσαν χρηματικά ποσά.
Ηδη, στην πρώτη του κίνηση μετά την αποκάλυψη της δράσης του που προκάλεσε τον θάνατο
πέντε ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας προχώρησε ο 66χρονος ψευτογιατρός σε βάρoς
του οποίου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Δρούσε από το 2009 ο «ψευτογιατρός» – Πέντε νεκροί ασθενείς και κέρδη πάνω από 1 εκατ.
ευρώ
Ο 66χρονος, ο οποίος είχε στήσει την θανατηφόρα απάτη με έναν Γερμανό «γιατρό» ηλικίας 72
ετών, προσέφυγε στην εισαγγελία κατά της δημοσιοποίηση των στοιχείων του.
Είχε προηγηθεί αίτημα της ΕΛ.ΑΣ. για να δοθούν στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 66χρονου
προκειμένου να προσέλθουν ενδεχομένως περισσότερα θύματά του, πέραν των 15 που έχουν
ήδη ταυτοποιηθεί.
Μετά την προσφυγή του 66χρονου η εισαγγελία Θεσσαλονίκης θα πρέπει να αποφανθεί μέσα
σε διάστημα πέντε ημερών για το αν θα την αποδεχθεί ή θα την απορρίψει.
Η καταγγελία που έφερε στο φως τη νέα υπόθεση
Η καταγγελία του αδερφού ενός από τα θύματα του ψευτογιατρού φαίνεται να ήταν αυτή που
έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην έναρξη της έρευνας για την νέα υπόθεση. Σύμφωνα με τα όσα
λέει ο αδερφός του θύματος, εμπιστεύθηκε τον ψευτογιατρό προκειμένου να γίνει καλά, καθώς
αντιμετώπιζε πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας.
Ο ίδιος, αδυνατεί να πιστέψει πώς είναι μπορεί ένας άνθρωπος να εκμεταλλεύεται τον πόνο
των άλλων. «Θα βγουν όλα στη δημοσιότητα. Αποζητώ δικαίωση για τον αδερφό μου. Του
έδωσε περίπου 65.000 ευρώ. Δεν υπήρχε ιατρική θεραπεία για την ασθένειά του», είπε. Το
θύμα έφυγε από τη ζωή τον Νοέμβριο του 2020, σε ηλικία 53 ετών.
Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., τουλάχιστον πέντε ασθενείς που εμπιστεύθηκαν τον
ψευτογιατρό για την ίασή τους, βρήκαν τραγικό θάνατο.
Η υπόθεση ξεκινάει από το 2005 με τα θύματα να δίνουν μέχρι και 100.000 ευρώ όπως
αναφέρεται. Εκτιμάται ότι η λεία των δύο απατεώνων φτάνει το 1 εκατ. ευρώ.
Γερμανοί και Έλληνες αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο γραφείο σε περιοχή της
Βάδης-Βυρτεμβέργης στη Γερμανία και εντόπισαν τις αμπούλες από τις οποίες πήραν δείγμα
προς εξέταση.
Ποινική δίωξη
Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος του ψευτογιατρού
και του Γερμανού συνεργού του, για ανθρωποκτονία με δόλο κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη
και σε απόπειρα, πρόκληση σωματικών βλαβών και απάτη κατ’ εξακολούθηση.
Για την υπόθεση είναι σε εξέλιξη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου
Εγκλήματος Θεσσαλονίκης.
Η ανακοίνωση του Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών
Ανάστατη είναι η κοινότητα των φυσικοθεραπευτών από το νέο περιστατικό σύλληψης
«ψευτογιατρού», καθώς ο συλληφθείς φέρεται να είναι φυσικοθεραπευτής, χωρίς όμως αυτό να
έχει διασταυρωθεί από τα μητρώα του ΠΣΦ.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση
την έντονη δυσαρέσκειά του, καθώς, παρά το γεγονός ότι είναι προφανές πως η υπόθεση
παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές αρκετό καιρό προ της σύλληψης, εντούτοις, καμμιά
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αρχή – αστυνομική ή δικαστική – δεν έχει επικοινωνήσει με τον Σύλλογο, για να διαπιστώσει αν
ο συλληφθείς είναι πράγματι μέλος του Συλλόγου ή όχι.
Για το λόγο αυτό, ο νομικός σύμβουλος του Π.Σ.Φ. απέστειλε επείγουσα επιστολή προς την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος
Θεσσαλονίκης, ζητώντας την κοινοποίηση των στοιχείων του εν λόγω προσώπου,
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται πράγματι για φυσικοθεραπευτή – εγγεγραμμένο
μέλος του Π.Σ.Φ., ώστε να ακολουθήσει ο πειθαρχικός του έλεγχος.
Ο Π.Σ.Φ. είναι ο μοναδικός ρυθμιστής του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή στη χώρα μας
και απαιτεί τη συνεργασία της Πολιτείας για όλα τα θέματα που συνδέονται με αυτό. Έτσι, στην
επιστολή του ζητά την άμεση ανταπόκριση των Αρχών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει
με την σειρά του αποτελεσματικά τις κατά νόμο αρμοδιότητές του.
Σε μια εποχή που τα φαινόμενα αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων
υγείας και ειδικά του φυσικοθεραπευτή, βρίσκονται σε έξαρση, δεδομένου ότι κατοχυρωμένες
φυσικοθεραπευτικές πράξεις παρέχονται σε θεραπευτικά κέντρα μαϊμού – δήθεν εναλλακτικών
θεραπειών, studios μασάζ κ.λπ., χωρίς κανένα κρατικό έλεγχο, είναι απίστευτο το γεγονός ότι η
Πολιτεία συνεχίζει να αγνοεί τα μοναδικά αρμόδια όργανα που ρυθμίζουν τον χώρο.
Επειδή η Υγεία είναι υπέρτατο αγαθό και η προστασία της αποτελεί χρέος της Πολιτείας και
των Θεσμών της, ο Π.Σ.Φ. ζητά άμεσα από το Υπουργείο Υγείας μέτρα αντιμετώπισης αυτής
της επικίνδυνα ανεξέλεγκτης μάστιγας των παράνομων «θεραπευτών».
Ο ΠΣΦ και ο Ιατρικός Σύλλογος, από κοινού έχουν ζητήσει την αυστηροποίηση των
προβλεπόμενων ποινών για την αντιποίηση, το Υπουργείο Υγείας όμως μάλλον δεν
προβληματίζεται από τη δράση των απατεώνων.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να σταματήσει την ανεξέλεγκτη χορήγηση
κωδικών αριθμών δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) και μπλοκ αποδείξεων χωρίς τη διασταύρωση της
ύπαρξης άδειας άσκησης επαγγέλματος και να συνεργαστεί με τον Π.Σ.Φ ,τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο και το Υπουργείο Υγείας για την οριστική εξάλειψη τέτοιων φαινομένων.
Τέλος, θυμίζουμε την πρόσφατη περίπτωση – εν μέσω πανδημίας – της δήθεν
φυσικοθεραπεύτριας στον Πόρο, που έσπειρε τον κοροναϊό , παραβιάζοντας τα μέτρα
προφύλαξης που προβλέπονταν για τα εργαστήρια παροχής φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών,
για να αποδειχθεί τελικά ότι δεν ήταν φυσικοθεραπεύτρια, παραβιάζοντας τον Νόμο περί
αντιποίησης επαγγέλματος.
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Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών: Να κοινοποιηθούν  τα στοιχεία του
«ψευτογιατρού»
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ανησυχία έχει προκαλέσει η είδηση ότι ο «ψευτογιατρός» ήταν φυσικοθεραπευτής, όπως
τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, σχολιάζοντας  ότι κάτι
τέτοιο δεν έχει διασταυρωθεί από τα αρχεία του. Ο σύλλογος ζητά να δημοσιοποιηθούν τα
στοιχεία του και να παρέμβει η Πολιτεία για να αποφευχθούν τέτοια φαινόμενα.
Κώδωνα κινδύνου κρούει ο Π.Σ.Φ. εν γέενει  με αφορμή τον «ψευτογιατρό» που κατηγορείται
ότι εξαπατούσε ασθενείς με σκλήρυνση υποσχόμενος θεραπείες με βλαστοκύτταρα και
χορηγούσε ενέσεις με νερό, μάλιστα αντί υψηλού αντιτίμου. Ο σύλλογος διαμαρτύρεται γιατί
ενώ ήταν ενήμερες οι «αρμόδιες αρχές αρκετό καιρό προ της σύλληψης, εντούτοις, καμμιά
αρχή – αστυνομική ή δικαστική – δεν έχει επικοινωνήσει με τον Σύλλογο, για να διαπιστώσει αν
ο συλληφθείς είναι πράγματι μέλος του Συλλόγου ή όχι».
Ήδη στάλθηκε από τον Π.Σ.Φ. επείγουσα επιστολή προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών
Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Θεσσαλονίκης, ζητώντας
την κοινοποίηση των στοιχείων του εν λόγω προσώπου. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν
πρόκειται πράγματι για φυσικοθεραπευτή – εγγεγραμμένο μέλος του Π.Σ.Φ., για να
πραγματοποιήσει σύλλογος  πειθαρχικό έλεγχο. Συγκεκριμένα, ο σύλλογος ζητά  «ο Π.Σ.Φ.
είναι ο μοναδικός ρυθμιστής του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή στη χώρα μας και απαιτεί
τη συνεργασία της Πολιτείας για όλα τα θέματα που συνδέονται με αυτό».
Σήμα κινδύνου εκπέμπει ο σύλλογος για φαινόμενα αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων
επαγγελμάτων υγείας και ειδικά του φυσικοθεραπευτή.  Όπως υπογραμμίζει στην ανακοίνωση
του «κατοχυρωμένες φυσικοθεραπευτικές πράξεις παρέχονται σε θεραπευτικά κέντρα μαϊμού –
δήθεν εναλλακτικών θεραπειών, studios μασάζ κ.λπ.». Αυτά τα κέντρα δρουν ανεξέλεγκτα σε
βάρος των ασθενών γιατί δεν διενεργείται κρατικός έλεγχο και η Πολιτεία «κωφεύει» στις
εκκλήσεις από τα μοναδικά αρμόδια όργανα που ρυθμίζουν τον χώρο. Επιτακτική είναι η
παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με τον σύλλογο. Επί  του θέματος ο ΠΣΦ και ο
 Πανελλήνιο Ιατρικός Σύλλογος έχουν αιτηθεί την «αυστηροποίηση των προβλεπόμενων
ποινών για την αντιποίηση» αλλά δεν υπήρξε ανάλογη αντίδραση από το Υπουργείο Υγείας.
Στην προσπάθεια περιορισμού του φαινομένου ο σύλλογος ζητά από το Υπουργείο
Οικονομικών να σταματήσει την ανεξέλεγκτη χορήγηση κωδικών αριθμών δραστηριότητας
(Κ.Α.Δ) και μπλοκ αποδείξεων χωρίς τη διασταύρωση της ύπαρξης άδειας άσκησης
επαγγέλματος.
Με νόημα ο σύλλογος υπενθυμίζει την περίπτωση προσποιούμενης φυσικοθεραπεύτριας στον
Πόρο, η οποία  αποτέλεσε εστία μετάδοσης του κορωνοϊού μεσούσης της πανδημίας όπως
περιγράφει ο σύλλογος, παραβιάζοντας τα μέτρα προφύλαξης που προβλέπονταν για τα
εργαστήρια παροχής φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών. Στο αναφερόμενο περιστατικό
αποδείχθηκε τελικά ότι δεν ήταν φυσικοθεραπεύτρια, παραβιάζοντας τον Νόμο περί
αντιποίησης επαγγέλματος.
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Ψευτογιατρός: «Πουλούσε ελπίδα» – Η καταγγελία που έφερε στο φως τη νέα υπόθεση
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για την νέα υπόθεση με τον ψευτογιατρού,
που υποσχόταν θεραπεία με βλαστοκύτταρα σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας και μαζί
με συνεργό του, απομυζούσαν χρηματικά ποσά.
Ηδη, στην πρώτη του κίνηση μετά την αποκάλυψη της δράσης του που προκάλεσε τον θάνατο
πέντε ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας προχώρησε ο 66χρονος ψευτογιατρός σε βάρoς
του οποίου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Δρούσε από το 2009 ο «ψευτογιατρός» – Πέντε νεκροί ασθενείς και κέρδη πάνω από 1 εκατ.
ευρώ
Ο 66χρονος, ο οποίος είχε στήσει την θανατηφόρα απάτη με έναν Γερμανό «γιατρό» ηλικίας 72
ετών, προσέφυγε στην εισαγγελία κατά της δημοσιοποίηση των στοιχείων του.
Είχε προηγηθεί αίτημα της ΕΛ.ΑΣ. για να δοθούν στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 66χρονου
προκειμένου να προσέλθουν ενδεχομένως περισσότερα θύματά του, πέραν των 15 που έχουν
ήδη ταυτοποιηθεί.
Μετά την προσφυγή του 66χρονου η εισαγγελία Θεσσαλονίκης θα πρέπει να αποφανθεί μέσα
σε διάστημα πέντε ημερών για το αν θα την αποδεχθεί ή θα την απορρίψει.
Η καταγγελία που έφερε στο φως τη νέα υπόθεση
Η καταγγελία του αδερφού ενός από τα θύματα του ψευτογιατρού φαίνεται να ήταν αυτή που
έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην έναρξη της έρευνας για την νέα υπόθεση. Σύμφωνα με τα όσα
λέει ο αδερφός του θύματος, εμπιστεύθηκε τον ψευτογιατρό προκειμένου να γίνει καλά, καθώς
αντιμετώπιζε πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας.
Ο ίδιος, αδυνατεί να πιστέψει πώς είναι μπορεί ένας άνθρωπος να εκμεταλλεύεται τον πόνο
των άλλων. «Θα βγουν όλα στη δημοσιότητα. Αποζητώ δικαίωση για τον αδερφό μου. Του
έδωσε περίπου 65.000 ευρώ. Δεν υπήρχε ιατρική θεραπεία για την ασθένειά του», είπε. Το
θύμα έφυγε από τη ζωή τον Νοέμβριο του 2020, σε ηλικία 53 ετών.
Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., τουλάχιστον πέντε ασθενείς που εμπιστεύθηκαν τον
ψευτογιατρό για την ίασή τους, βρήκαν τραγικό θάνατο.
Η υπόθεση ξεκινάει από το 2005 με τα θύματα να δίνουν μέχρι και 100.000 ευρώ όπως
αναφέρεται. Εκτιμάται ότι η λεία των δύο απατεώνων φτάνει το 1 εκατ. ευρώ.
Γερμανοί και Έλληνες αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο γραφείο σε περιοχή της
Βάδης-Βυρτεμβέργης στη Γερμανία και εντόπισαν τις αμπούλες από τις οποίες πήραν δείγμα
προς εξέταση.
Ποινική δίωξη
Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος του ψευτογιατρού
και του Γερμανού συνεργού του, για ανθρωποκτονία με δόλο κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη
και σε απόπειρα, πρόκληση σωματικών βλαβών και απάτη κατ’ εξακολούθηση.
Για την υπόθεση είναι σε εξέλιξη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου
Εγκλήματος Θεσσαλονίκης.
Η ανακοίνωση του Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών
Ανάστατη είναι η κοινότητα των φυσικοθεραπευτών από το νέο περιστατικό σύλληψης
«ψευτογιατρού», καθώς ο συλληφθείς φέρεται να είναι φυσικοθεραπευτής, χωρίς όμως αυτό να
έχει διασταυρωθεί από τα μητρώα του ΠΣΦ.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση
την έντονη δυσαρέσκειά του, καθώς, παρά το γεγονός ότι είναι προφανές πως η υπόθεση
παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές αρκετό καιρό προ της σύλληψης, εντούτοις, καμμιά
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αρχή – αστυνομική ή δικαστική – δεν έχει επικοινωνήσει με τον Σύλλογο, για να διαπιστώσει αν
ο συλληφθείς είναι πράγματι μέλος του Συλλόγου ή όχι.
Για το λόγο αυτό, ο νομικός σύμβουλος του Π.Σ.Φ. απέστειλε επείγουσα επιστολή προς την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος
Θεσσαλονίκης, ζητώντας την κοινοποίηση των στοιχείων του εν λόγω προσώπου,
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται πράγματι για φυσικοθεραπευτή – εγγεγραμμένο
μέλος του Π.Σ.Φ., ώστε να ακολουθήσει ο πειθαρχικός του έλεγχος.
Ο Π.Σ.Φ. είναι ο μοναδικός ρυθμιστής του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή στη χώρα μας
και απαιτεί τη συνεργασία της Πολιτείας για όλα τα θέματα που συνδέονται με αυτό. Έτσι, στην
επιστολή του ζητά την άμεση ανταπόκριση των Αρχών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει
με την σειρά του αποτελεσματικά τις κατά νόμο αρμοδιότητές του.
Σε μια εποχή που τα φαινόμενα αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων
υγείας και ειδικά του φυσικοθεραπευτή, βρίσκονται σε έξαρση, δεδομένου ότι κατοχυρωμένες
φυσικοθεραπευτικές πράξεις παρέχονται σε θεραπευτικά κέντρα μαϊμού – δήθεν εναλλακτικών
θεραπειών, studios μασάζ κ.λπ., χωρίς κανένα κρατικό έλεγχο, είναι απίστευτο το γεγονός ότι η
Πολιτεία συνεχίζει να αγνοεί τα μοναδικά αρμόδια όργανα που ρυθμίζουν τον χώρο.
Επειδή η Υγεία είναι υπέρτατο αγαθό και η προστασία της αποτελεί χρέος της Πολιτείας και
των Θεσμών της, ο Π.Σ.Φ. ζητά άμεσα από το Υπουργείο Υγείας μέτρα αντιμετώπισης αυτής
της επικίνδυνα ανεξέλεγκτης μάστιγας των παράνομων «θεραπευτών».
Ο ΠΣΦ και ο Ιατρικός Σύλλογος, από κοινού έχουν ζητήσει την αυστηροποίηση των
προβλεπόμενων ποινών για την αντιποίηση, το Υπουργείο Υγείας όμως μάλλον δεν
προβληματίζεται από τη δράση των απατεώνων.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να σταματήσει την ανεξέλεγκτη χορήγηση
κωδικών αριθμών δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) και μπλοκ αποδείξεων χωρίς τη διασταύρωση της
ύπαρξης άδειας άσκησης επαγγέλματος και να συνεργαστεί με τον Π.Σ.Φ ,τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο και το Υπουργείο Υγείας για την οριστική εξάλειψη τέτοιων φαινομένων.
Τέλος, θυμίζουμε την πρόσφατη περίπτωση – εν μέσω πανδημίας – της δήθεν
φυσικοθεραπεύτριας στον Πόρο, που έσπειρε τον κοροναϊό , παραβιάζοντας τα μέτρα
προφύλαξης που προβλέπονταν για τα εργαστήρια παροχής φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών,
για να αποδειχθεί τελικά ότι δεν ήταν φυσικοθεραπεύτρια, παραβιάζοντας τον Νόμο περί
αντιποίησης επαγγέλματος.
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Ψευτογιατρός: «Πουλούσε ελπίδα» – Η καταγγελία που έφερε στο φως τη νέα υπόθεση
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για την νέα υπόθεση με τον ψευτογιατρού,
που υποσχόταν θεραπεία με βλαστοκύτταρα σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας και μαζί
με συνεργό του, απομυζούσαν χρηματικά ποσά.
Ηδη, στην πρώτη του κίνηση μετά την αποκάλυψη της δράσης του που προκάλεσε τον θάνατο
πέντε ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας προχώρησε ο 66χρονος ψευτογιατρός σε βάρoς
του οποίου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Δρούσε από το 2009 ο «ψευτογιατρός» – Πέντε νεκροί ασθενείς και κέρδη πάνω από 1 εκατ.
ευρώ
Ο 66χρονος, ο οποίος είχε στήσει την θανατηφόρα απάτη με έναν Γερμανό «γιατρό» ηλικίας 72
ετών, προσέφυγε στην εισαγγελία κατά της δημοσιοποίηση των στοιχείων του.
Είχε προηγηθεί αίτημα της ΕΛ.ΑΣ. για να δοθούν στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 66χρονου
προκειμένου να προσέλθουν ενδεχομένως περισσότερα θύματά του, πέραν των 15 που έχουν
ήδη ταυτοποιηθεί.
Μετά την προσφυγή του 66χρονου η εισαγγελία Θεσσαλονίκης θα πρέπει να αποφανθεί μέσα
σε διάστημα πέντε ημερών για το αν θα την αποδεχθεί ή θα την απορρίψει.
Η καταγγελία που έφερε στο φως τη νέα υπόθεση
Η καταγγελία του αδερφού ενός από τα θύματα του ψευτογιατρού φαίνεται να ήταν αυτή που
έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην έναρξη της έρευνας για την νέα υπόθεση. Σύμφωνα με τα όσα
λέει ο αδερφός του θύματος, εμπιστεύθηκε τον ψευτογιατρό προκειμένου να γίνει καλά, καθώς
αντιμετώπιζε πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας.
Ο ίδιος, αδυνατεί να πιστέψει πώς είναι μπορεί ένας άνθρωπος να εκμεταλλεύεται τον πόνο
των άλλων. «Θα βγουν όλα στη δημοσιότητα. Αποζητώ δικαίωση για τον αδερφό μου. Του
έδωσε περίπου 65.000 ευρώ. Δεν υπήρχε ιατρική θεραπεία για την ασθένειά του», είπε. Το
θύμα έφυγε από τη ζωή τον Νοέμβριο του 2020, σε ηλικία 53 ετών.
Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., τουλάχιστον πέντε ασθενείς που εμπιστεύθηκαν τον
ψευτογιατρό για την ίασή τους, βρήκαν τραγικό θάνατο.
Η υπόθεση ξεκινάει από το 2005 με τα θύματα να δίνουν μέχρι και 100.000 ευρώ όπως
αναφέρεται. Εκτιμάται ότι η λεία των δύο απατεώνων φτάνει το 1 εκατ. ευρώ.
Γερμανοί και Έλληνες αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο γραφείο σε περιοχή της
Βάδης-Βυρτεμβέργης στη Γερμανία και εντόπισαν τις αμπούλες από τις οποίες πήραν δείγμα
προς εξέταση.
Ποινική δίωξη
Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος του ψευτογιατρού
και του Γερμανού συνεργού του, για ανθρωποκτονία με δόλο κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη
και σε απόπειρα, πρόκληση σωματικών βλαβών και απάτη κατ’ εξακολούθηση.
Για την υπόθεση είναι σε εξέλιξη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου
Εγκλήματος Θεσσαλονίκης.
Η ανακοίνωση του Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών
Ανάστατη είναι η κοινότητα των φυσικοθεραπευτών από το νέο περιστατικό σύλληψης
«ψευτογιατρού», καθώς ο συλληφθείς φέρεται να είναι φυσικοθεραπευτής, χωρίς όμως αυτό να
έχει διασταυρωθεί από τα μητρώα του ΠΣΦ.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση
την έντονη δυσαρέσκειά του, καθώς, παρά το γεγονός ότι είναι προφανές πως η υπόθεση
παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές αρκετό καιρό προ της σύλληψης, εντούτοις, καμμιά
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αρχή – αστυνομική ή δικαστική – δεν έχει επικοινωνήσει με τον Σύλλογο, για να διαπιστώσει αν
ο συλληφθείς είναι πράγματι μέλος του Συλλόγου ή όχι.
Για το λόγο αυτό, ο νομικός σύμβουλος του Π.Σ.Φ. απέστειλε επείγουσα επιστολή προς την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος
Θεσσαλονίκης, ζητώντας την κοινοποίηση των στοιχείων του εν λόγω προσώπου,
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται πράγματι για φυσικοθεραπευτή – εγγεγραμμένο
μέλος του Π.Σ.Φ., ώστε να ακολουθήσει ο πειθαρχικός του έλεγχος.
Ο Π.Σ.Φ. είναι ο μοναδικός ρυθμιστής του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή στη χώρα μας
και απαιτεί τη συνεργασία της Πολιτείας για όλα τα θέματα που συνδέονται με αυτό. Έτσι, στην
επιστολή του ζητά την άμεση ανταπόκριση των Αρχών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει
με την σειρά του αποτελεσματικά τις κατά νόμο αρμοδιότητές του.
Σε μια εποχή που τα φαινόμενα αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων
υγείας και ειδικά του φυσικοθεραπευτή, βρίσκονται σε έξαρση, δεδομένου ότι κατοχυρωμένες
φυσικοθεραπευτικές πράξεις παρέχονται σε θεραπευτικά κέντρα μαϊμού – δήθεν εναλλακτικών
θεραπειών, studios μασάζ κ.λπ., χωρίς κανένα κρατικό έλεγχο, είναι απίστευτο το γεγονός ότι η
Πολιτεία συνεχίζει να αγνοεί τα μοναδικά αρμόδια όργανα που ρυθμίζουν τον χώρο.
Επειδή η Υγεία είναι υπέρτατο αγαθό και η προστασία της αποτελεί χρέος της Πολιτείας και
των Θεσμών της, ο Π.Σ.Φ. ζητά άμεσα από το Υπουργείο Υγείας μέτρα αντιμετώπισης αυτής
της επικίνδυνα ανεξέλεγκτης μάστιγας των παράνομων «θεραπευτών».
Ο ΠΣΦ και ο Ιατρικός Σύλλογος, από κοινού έχουν ζητήσει την αυστηροποίηση των
προβλεπόμενων ποινών για την αντιποίηση, το Υπουργείο Υγείας όμως μάλλον δεν
προβληματίζεται από τη δράση των απατεώνων.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να σταματήσει την ανεξέλεγκτη χορήγηση
κωδικών αριθμών δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) και μπλοκ αποδείξεων χωρίς τη διασταύρωση της
ύπαρξης άδειας άσκησης επαγγέλματος και να συνεργαστεί με τον Π.Σ.Φ ,τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο και το Υπουργείο Υγείας για την οριστική εξάλειψη τέτοιων φαινομένων.
Τέλος, θυμίζουμε την πρόσφατη περίπτωση – εν μέσω πανδημίας – της δήθεν
φυσικοθεραπεύτριας στον Πόρο, που έσπειρε τον κοροναϊό , παραβιάζοντας τα μέτρα
προφύλαξης που προβλέπονταν για τα εργαστήρια παροχής φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών,
για να αποδειχθεί τελικά ότι δεν ήταν φυσικοθεραπεύτρια, παραβιάζοντας τον Νόμο περί
αντιποίησης επαγγέλματος.
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Ψευτογιατρός: «Πουλούσε ελπίδα» – Η καταγγελία που έφερε στο φως τη νέα υπόθεση
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Έδωσε 65.000 για δήθεν «πρωτοποριακές θεραπείες» με ενέσεις βλαστοκυττάρων
Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για την νέα υπόθεση με τον ψευτογιατρού,
που υποσχόταν θεραπεία με βλαστοκύτταρα σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας και μαζί
με συνεργό του, απομυζούσαν χρηματικά ποσά.
Ηδη, στην πρώτη του κίνηση μετά την αποκάλυψη της δράσης του που προκάλεσε τον θάνατο
πέντε ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας προχώρησε ο 66χρονος ψευτογιατρός σε βάρoς
του οποίου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο.
Ο 66χρονος, ο οποίος είχε στήσει την θανατηφόρα απάτη με έναν Γερμανό «γιατρό» ηλικίας 72
ετών, προσέφυγε στην εισαγγελία κατά της δημοσιοποίηση των στοιχείων του.
Είχε προηγηθεί αίτημα της ΕΛ.ΑΣ. για να δοθούν στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 66χρονου
προκειμένου να προσέλθουν ενδεχομένως περισσότερα θύματά του, πέραν των 15 που έχουν
ήδη ταυτοποιηθεί.
Μετά την προσφυγή του 66χρονου η εισαγγελία Θεσσαλονίκης θα πρέπει να αποφανθεί μέσα
σε διάστημα πέντε ημερών για το αν θα την αποδεχθεί ή θα την απορρίψει.
Η καταγγελία που έφερε στο φως τη νέα υπόθεση
Η καταγγελία του αδερφού ενός από τα θύματα του ψευτογιατρού φαίνεται να ήταν αυτή που
έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην έναρξη της έρευνας για την νέα υπόθεση. Σύμφωνα με τα όσα
λέει ο αδερφός του θύματος, εμπιστεύθηκε τον ψευτογιατρό προκειμένου να γίνει καλά, καθώς
αντιμετώπιζε πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας.
Ο ίδιος, αδυνατεί να πιστέψει πώς είναι μπορεί ένας άνθρωπος να εκμεταλλεύεται τον πόνο
των άλλων. «Θα βγουν όλα στη δημοσιότητα. Αποζητώ δικαίωση για τον αδερφό μου. Του
έδωσε περίπου 65.000 ευρώ. Δεν υπήρχε ιατρική θεραπεία για την ασθένειά του», είπε. Το
θύμα έφυγε από τη ζωή τον Νοέμβριο του 2020, σε ηλικία 53 ετών.
Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., τουλάχιστον πέντε ασθενείς που εμπιστεύθηκαν τον
ψευτογιατρό για την ίασή τους, βρήκαν τραγικό θάνατο.
Η υπόθεση ξεκινάει από το 2005 με τα θύματα να δίνουν μέχρι και 100.000 ευρώ όπως
αναφέρεται. Εκτιμάται ότι η λεία των δύο απατεώνων φτάνει το 1 εκατ. ευρώ.
Γερμανοί και Έλληνες αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο γραφείο σε περιοχή της
Βάδης-Βυρτεμβέργης στη Γερμανία και εντόπισαν τις αμπούλες από τις οποίες πήραν δείγμα
προς εξέταση.
Ποινική δίωξη
Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος του ψευτογιατρού
και του Γερμανού συνεργού του, για ανθρωποκτονία με δόλο κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη
και σε απόπειρα, πρόκληση σωματικών βλαβών και απάτη κατ’ εξακολούθηση.
Για την υπόθεση είναι σε εξέλιξη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου
Εγκλήματος Θεσσαλονίκης.
Η ανακοίνωση του Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών
Ανάστατη είναι η κοινότητα των φυσικοθεραπευτών από το νέο περιστατικό σύλληψης
«ψευτογιατρού», καθώς ο συλληφθείς φέρεται να είναι φυσικοθεραπευτής, χωρίς όμως αυτό να
έχει διασταυρωθεί από τα μητρώα του ΠΣΦ.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση
την έντονη δυσαρέσκειά του, καθώς, παρά το γεγονός ότι είναι προφανές πως η υπόθεση
παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές αρκετό καιρό προ της σύλληψης, εντούτοις, καμμιά
αρχή – αστυνομική ή δικαστική – δεν έχει επικοινωνήσει με τον Σύλλογο, για να διαπιστώσει αν
ο συλληφθείς είναι πράγματι μέλος του Συλλόγου ή όχι.
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Για το λόγο αυτό, ο νομικός σύμβουλος του Π.Σ.Φ. απέστειλε επείγουσα επιστολή προς την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος
Θεσσαλονίκης, ζητώντας την κοινοποίηση των στοιχείων του εν λόγω προσώπου,
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται πράγματι για φυσικοθεραπευτή – εγγεγραμμένο
μέλος του Π.Σ.Φ., ώστε να ακολουθήσει ο πειθαρχικός του έλεγχος.
Ο Π.Σ.Φ. είναι ο μοναδικός ρυθμιστής του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή στη χώρα μας
και απαιτεί τη συνεργασία της Πολιτείας για όλα τα θέματα που συνδέονται με αυτό. Έτσι, στην
επιστολή του ζητά την άμεση ανταπόκριση των Αρχών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει
με την σειρά του αποτελεσματικά τις κατά νόμο αρμοδιότητές του.
Σε μια εποχή που τα φαινόμενα αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων
υγείας και ειδικά του φυσικοθεραπευτή, βρίσκονται σε έξαρση, δεδομένου ότι κατοχυρωμένες
φυσικοθεραπευτικές πράξεις παρέχονται σε θεραπευτικά κέντρα μαϊμού – δήθεν εναλλακτικών
θεραπειών, studios μασάζ κ.λπ., χωρίς κανένα κρατικό έλεγχο, είναι απίστευτο το γεγονός ότι η
Πολιτεία συνεχίζει να αγνοεί τα μοναδικά αρμόδια όργανα που ρυθμίζουν τον χώρο.
Επειδή η Υγεία είναι υπέρτατο αγαθό και η προστασία της αποτελεί χρέος της Πολιτείας και
των Θεσμών της, ο Π.Σ.Φ. ζητά άμεσα από το Υπουργείο Υγείας μέτρα αντιμετώπισης αυτής
της επικίνδυνα ανεξέλεγκτης μάστιγας των παράνομων «θεραπευτών».
Ο ΠΣΦ και ο Ιατρικός Σύλλογος, από κοινού έχουν ζητήσει την αυστηροποίηση των
προβλεπόμενων ποινών για την αντιποίηση, το Υπουργείο Υγείας όμως μάλλον δεν
προβληματίζεται από τη δράση των απατεώνων.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να σταματήσει την ανεξέλεγκτη χορήγηση
κωδικών αριθμών δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) και μπλοκ αποδείξεων χωρίς τη διασταύρωση της
ύπαρξης άδειας άσκησης επαγγέλματος και να συνεργαστεί με τον Π.Σ.Φ ,τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο και το Υπουργείο Υγείας για την οριστική εξάλειψη τέτοιων φαινομένων.
Τέλος, θυμίζουμε την πρόσφατη περίπτωση – εν μέσω πανδημίας – της δήθεν
φυσικοθεραπεύτριας στον Πόρο, που έσπειρε τον κοροναϊό , παραβιάζοντας τα μέτρα
προφύλαξης που προβλέπονταν για τα εργαστήρια παροχής φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών,
για να αποδειχθεί τελικά ότι δεν ήταν φυσικοθεραπεύτρια, παραβιάζοντας τον Νόμο περί
αντιποίησης επαγγέλματος.
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Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών: Ζητά άμεση κοινοποίηση των στοιχείων
του ψευτογιατρού από τις αρμόδιες αρχές
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Να λάβει επιτέλους μέτρα η Πολιτεία για την έξαρση των φαινομένων αντιποίησης των
νομοθετικά ρυθμιζόμενων ιατρικών επαγγελμάτων, ζητά με ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος
Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ).
Ανάστατη είναι η κοινότητα των φυσικοθεραπευτών από το νέο περιστατικό σύλληψης
«ψευτογιατρού», καθώς ο συλληφθείς φέρεται να είναι φυσικοθεραπευτής, χωρίς όμως αυτό να
έχει διασταυρωθεί από τα μητρώα του ΠΣΦ.
Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ο «ψευτογιατρός» υποσχόταν σε ασθενείς με σκλήρυνση
κατά πλάκας θεραπείες με βλαστοκύτταρα, αναγκάζοντάς τους να διακόψουν τη θεραπεία τους
για να κάνουν τη δική του, με την οποία τους έκανε ενέσεις που, σύμφωνα με τα στοιχεία των
Αρχών, περιείχαν… νερό.
Γι’ αυτή την «πρωτοποριακή θεραπεία» ο «ψευτογιατρός» λάμβανε μεγάλα χρηματικά ποσά,
ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να συνεργαζόταν και με έναν γιατρό στη
Στουγκάρδη, ο οποίος διαβεβαίωνε τους ασθενείς πως η θεραπεία του ‘φυσικοθεραπευτή’ είχε
θετικά αποτελέσματα.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση
την έντονη δυσαρέσκειά του, καθώς, παρά το γεγονός ότι είναι προφανές πως η υπόθεση
παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές αρκετό καιρό προ της σύλληψης, εντούτοις, καμμιά
αρχή – αστυνομική ή δικαστική – δεν έχει επικοινωνήσει με τον Σύλλογο, για να διαπιστώσει αν
ο συλληφθείς είναι πράγματι μέλος του Συλλόγου ή όχι.
Για το λόγο αυτό, ο νομικός σύμβουλος του Π.Σ.Φ. απέστειλε επείγουσα επιστολή προς την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος
Θεσσαλονίκης, ζητώντας την κοινοποίηση των στοιχείων του εν λόγω προσώπου,
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται πράγματι για φυσικοθεραπευτή – εγγεγραμμένο
μέλος του Π.Σ.Φ., ώστε να ακολουθήσει ο πειθαρχικός του έλεγχος.
«Ο Π.Σ.Φ. είναι ο μοναδικός ρυθμιστής του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή στη χώρα μας
και απαιτεί τη συνεργασία της Πολιτείας για όλα τα θέματα που συνδέονται με αυτό. Έτσι, στην
επιστολή του ζητά την άμεση ανταπόκριση των Αρχών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει
με την σειρά του αποτελεσματικά τις κατά νόμο αρμοδιότητές του», αναφέρει ανακοίνωση του
Συλλόγου.
«Σε μια εποχή που τα φαινόμενα αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων
υγείας και ειδικά του φυσικοθεραπευτή, βρίσκονται σε έξαρση, δεδομένου ότι κατοχυρωμένες
φυσικοθεραπευτικές πράξεις παρέχονται σε θεραπευτικά κέντρα μαϊμού – δήθεν εναλλακτικών
θεραπειών, studios μασάζ κ.λπ., χωρίς κανένα κρατικό έλεγχο, είναι απίστευτο το γεγονός ότι η
Πολιτεία συνεχίζει να αγνοεί τα μοναδικά αρμόδια όργανα που ρυθμίζουν τον χώρο.
Επειδή η Υγεία είναι υπέρτατο αγαθό και η προστασία της αποτελεί χρέος της Πολιτείας και
των Θεσμών της, ο Π.Σ.Φ. ζητά άμεσα από το υπουργείο Υγείας μέτρα αντιμετώπισης αυτής
της επικίνδυνα ανεξέλεγκτης μάστιγας των παράνομων «θεραπευτών».
Ο ΠΣΦ και ο Ιατρικός Σύλλογος, από κοινού έχουν ζητήσει την αυστηροποίηση των
προβλεπόμενων ποινών για την αντιποίηση, το Υπουργείο Υγείας όμως μάλλον δεν
προβληματίζεται από τη δράση των απατεώνων.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να σταματήσει την ανεξέλεγκτη χορήγηση
κωδικών αριθμών δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) και μπλοκ αποδείξεων χωρίς τη διασταύρωση της
ύπαρξης άδειας άσκησης επαγγέλματος και να συνεργαστεί με τον Π.Σ.Φ ,τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο και το Υπουργείο Υγείας για την οριστική εξάλειψη τέτοιων φαινομένων».
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Τέλος, θυμίζουμε την πρόσφατη περίπτωση – εν μέσω πανδημίας – της δήθεν
φυσικοθεραπεύτριας στον Πόρο, που έσπειρε τον κορωνοϊό, παραβιάζοντας τα μέτρα
προφύλαξης που προβλέπονταν για τα εργαστήρια παροχής φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών,
για να αποδειχθεί τελικά ότι δεν ήταν φυσικοθεραπεύτρια, παραβιάζοντας τον Νόμο περί
αντιποίησης επαγγέλματος.
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Ψευτογιατρός: «Πουλούσε ελπίδα» – Η καταγγελία που έφερε στο φως τη νέα υπόθεση
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για την νέα υπόθεση με τον ψευτογιατρού,
που υποσχόταν θεραπεία με βλαστοκύτταρα σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας και μαζί
με συνεργό του, απομυζούσαν χρηματικά ποσά.
Ηδη, στην πρώτη του κίνηση μετά την αποκάλυψη της δράσης του που προκάλεσε τον θάνατο
πέντε ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας προχώρησε ο 66χρονος ψευτογιατρός σε βάρoς
του οποίου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο.
Ο 66χρονος, ο οποίος είχε στήσει την θανατηφόρα απάτη με έναν Γερμανό «γιατρό» ηλικίας 72
ετών, προσέφυγε στην εισαγγελία κατά της δημοσιοποίηση των στοιχείων του.
Είχε προηγηθεί αίτημα της ΕΛ.ΑΣ. για να δοθούν στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 66χρονου
προκειμένου να προσέλθουν ενδεχομένως περισσότερα θύματά του, πέραν των 15 που έχουν
ήδη ταυτοποιηθεί.
Μετά την προσφυγή του 66χρονου η εισαγγελία Θεσσαλονίκης θα πρέπει να αποφανθεί μέσα
σε διάστημα πέντε ημερών για το αν θα την αποδεχθεί ή θα την απορρίψει.
Η καταγγελία που έφερε στο φως τη νέα υπόθεση
Η καταγγελία του αδερφού ενός από τα θύματα του ψευτογιατρού φαίνεται να ήταν αυτή που
έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην έναρξη της έρευνας για την νέα υπόθεση. Σύμφωνα με τα όσα
λέει ο αδερφός του θύματος, εμπιστεύθηκε τον ψευτογιατρό προκειμένου να γίνει καλά, καθώς
αντιμετώπιζε πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας.
Ο ίδιος, αδυνατεί να πιστέψει πώς είναι μπορεί ένας άνθρωπος να εκμεταλλεύεται τον πόνο
των άλλων. «Θα βγουν όλα στη δημοσιότητα. Αποζητώ δικαίωση για τον αδερφό μου. Του
έδωσε περίπου 65.000 ευρώ. Δεν υπήρχε ιατρική θεραπεία για την ασθένειά του», είπε. Το
θύμα έφυγε από τη ζωή τον Νοέμβριο του 2020, σε ηλικία 53 ετών.
Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., τουλάχιστον πέντε ασθενείς που εμπιστεύθηκαν τον
ψευτογιατρό για την ίασή τους, βρήκαν τραγικό θάνατο.
Η υπόθεση ξεκινάει από το 2005 με τα θύματα να δίνουν μέχρι και 100.000 ευρώ όπως
αναφέρεται. Εκτιμάται ότι η λεία των δύο απατεώνων φτάνει το 1 εκατ. ευρώ.
Γερμανοί και Έλληνες αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο γραφείο σε περιοχή της
Βάδης-Βυρτεμβέργης στη Γερμανία και εντόπισαν τις αμπούλες από τις οποίες πήραν δείγμα
προς εξέταση.
Ποινική δίωξη
Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος του ψευτογιατρού
και του Γερμανού συνεργού του, για ανθρωποκτονία με δόλο κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη
και σε απόπειρα, πρόκληση σωματικών βλαβών και απάτη κατ’ εξακολούθηση.
Για την υπόθεση είναι σε εξέλιξη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου
Εγκλήματος Θεσσαλονίκης.
Η ανακοίνωση του Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών
Ανάστατη είναι η κοινότητα των φυσικοθεραπευτών από το νέο περιστατικό σύλληψης
«ψευτογιατρού», καθώς ο συλληφθείς φέρεται να είναι φυσικοθεραπευτής, χωρίς όμως αυτό να
έχει διασταυρωθεί από τα μητρώα του ΠΣΦ.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση
την έντονη δυσαρέσκειά του, καθώς, παρά το γεγονός ότι είναι προφανές πως η υπόθεση
παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές αρκετό καιρό προ της σύλληψης, εντούτοις, καμμιά
αρχή – αστυνομική ή δικαστική – δεν έχει επικοινωνήσει με τον Σύλλογο, για να διαπιστώσει αν
ο συλληφθείς είναι πράγματι μέλος του Συλλόγου ή όχι.
Για το λόγο αυτό, ο νομικός σύμβουλος του Π.Σ.Φ. απέστειλε επείγουσα επιστολή προς την
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Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος
Θεσσαλονίκης, ζητώντας την κοινοποίηση των στοιχείων του εν λόγω προσώπου,
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται πράγματι για φυσικοθεραπευτή – εγγεγραμμένο
μέλος του Π.Σ.Φ., ώστε να ακολουθήσει ο πειθαρχικός του έλεγχος.
Ο Π.Σ.Φ. είναι ο μοναδικός ρυθμιστής του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή στη χώρα μας
και απαιτεί τη συνεργασία της Πολιτείας για όλα τα θέματα που συνδέονται με αυτό. Έτσι, στην
επιστολή του ζητά την άμεση ανταπόκριση των Αρχών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει
με την σειρά του αποτελεσματικά τις κατά νόμο αρμοδιότητές του.
Σε μια εποχή που τα φαινόμενα αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων
υγείας και ειδικά του φυσικοθεραπευτή, βρίσκονται σε έξαρση, δεδομένου ότι κατοχυρωμένες
φυσικοθεραπευτικές πράξεις παρέχονται σε θεραπευτικά κέντρα μαϊμού – δήθεν εναλλακτικών
θεραπειών, studios μασάζ κ.λπ., χωρίς κανένα κρατικό έλεγχο, είναι απίστευτο το γεγονός ότι η
Πολιτεία συνεχίζει να αγνοεί τα μοναδικά αρμόδια όργανα που ρυθμίζουν τον χώρο.
Επειδή η Υγεία είναι υπέρτατο αγαθό και η προστασία της αποτελεί χρέος της Πολιτείας και
των Θεσμών της, ο Π.Σ.Φ. ζητά άμεσα από το Υπουργείο Υγείας μέτρα αντιμετώπισης αυτής
της επικίνδυνα ανεξέλεγκτης μάστιγας των παράνομων «θεραπευτών».
Ο ΠΣΦ και ο Ιατρικός Σύλλογος, από κοινού έχουν ζητήσει την αυστηροποίηση των
προβλεπόμενων ποινών για την αντιποίηση, το Υπουργείο Υγείας όμως μάλλον δεν
προβληματίζεται από τη δράση των απατεώνων.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να σταματήσει την ανεξέλεγκτη χορήγηση
κωδικών αριθμών δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) και μπλοκ αποδείξεων χωρίς τη διασταύρωση της
ύπαρξης άδειας άσκησης επαγγέλματος και να συνεργαστεί με τον Π.Σ.Φ ,τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο και το Υπουργείο Υγείας για την οριστική εξάλειψη τέτοιων φαινομένων.
Τέλος, θυμίζουμε την πρόσφατη περίπτωση – εν μέσω πανδημίας – της δήθεν
φυσικοθεραπεύτριας στον Πόρο, που έσπειρε τον κοροναϊό , παραβιάζοντας τα μέτρα
προφύλαξης που προβλέπονταν για τα εργαστήρια παροχής φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών,
για να αποδειχθεί τελικά ότι δεν ήταν φυσικοθεραπεύτρια, παραβιάζοντας τον Νόμο περί
αντιποίησης επαγγέλματος.
Πηγή: in.gr
Ακολουθήστε το onlarissa.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Ελάτε στην ομάδα μας στο viber για να ενημερώνεστε πρώτοι για τις σημαντικότερες ειδήσεις
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ΠΣΦ: Ζητά την κοινοποίηση των στοιχείων του «ψευτογιατρού»
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΠΣΦ: Ζητά την κοινοποίηση των στοιχείων του «ψευτογιατρού»
20/01/2023
1647
ΑρχικήΔημόσια Υγεία
Άμεση κοινοποίηση των στοιχείων του «ψευτογιατρού» ζητά από τις αρμόδιες αρχές ο
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ).
ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER
Ανάστατη είναι η κοινότητα των φυσικοθεραπευτών από το νέο περιστατικό σύλληψης
«ψευτογιατρού», καθώς ο συλληφθείς φέρεται να είναι φυσικοθεραπευτής, χωρίς όμως αυτό να
έχει διασταυρωθεί από τα μητρώα του ΠΣΦ.
Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ο «ψευτογιατρός» υποσχόταν σε ασθενείς με σκλήρυνση
κατά πλάκας θεραπείες με βλαστοκύτταρα, αναγκάζοντάς τους να διακόψουν τη θεραπεία τους
για να κάνουν τη δική του, με την οποία τους έκανε ενέσεις που, σύμφωνα με τα στοιχεία των
Αρχών, περιείχαν… νερό.
Γι’ αυτή την «πρωτοποριακή θεραπεία» ο «ψευτογιατρός» λάμβανε μεγάλα χρηματικά ποσά,
ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να συνεργαζόταν και με έναν γιατρό στη
Στουγκάρδη, ο οποίος διαβεβαίωνε τους ασθενείς πως η θεραπεία του ‘’φυσικοθεραπευτή’’
είχε θετικά αποτελέσματα.
Επιστολή προς την Εισαγγελία
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – ΠΣΦ ΝΠΔΔ δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση
την έντονη δυσαρέσκειά του, καθώς, παρά το γεγονός ότι είναι προφανές πως η υπόθεση
παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές αρκετό καιρό προ της σύλληψης, εντούτοις, καμμιά
αρχή – αστυνομική ή δικαστική – δεν έχει επικοινωνήσει με τον Σύλλογο, για να διαπιστώσει αν
ο συλληφθείς είναι πράγματι μέλος του Συλλόγου ή όχι.
Για το λόγο αυτό, ο νομικός σύμβουλος του ΠΣΦ απέστειλε επείγουσα επιστολή προς την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος
Θεσσαλονίκης, ζητώντας την κοινοποίηση των στοιχείων του εν λόγω προσώπου,
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται πράγματι για φυσικοθεραπευτή – εγγεγραμμένο
μέλος του Π.Σ.Φ., ώστε να ακολουθήσει ο πειθαρχικός του έλεγχος.
Ο ΠΣΦ είναι ο μοναδικός ρυθμιστής του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή στη χώρα μας
και απαιτεί τη συνεργασία της Πολιτείας για όλα τα θέματα που συνδέονται με αυτό. Έτσι, στην
επιστολή του ζητά την άμεση ανταπόκριση των Αρχών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει
με την σειρά του αποτελεσματικά τις κατά νόμο αρμοδιότητές του.
Φαινόμενα αντιποίησης
Σε μια εποχή που τα φαινόμενα αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων
υγείας και ειδικά του φυσικοθεραπευτή, βρίσκονται σε έξαρση, δεδομένου ότι κατοχυρωμένες
φυσικοθεραπευτικές πράξεις παρέχονται σε θεραπευτικά κέντρα μαϊμού – δήθεν εναλλακτικών
θεραπειών, studios μασάζ κ.λπ., χωρίς κανένα κρατικό έλεγχο, είναι απίστευτο το γεγονός ότι η
Πολιτεία συνεχίζει να αγνοεί τα μοναδικά αρμόδια όργανα που ρυθμίζουν τον χώρο.
Επειδή η Υγεία είναι υπέρτατο αγαθό και η προστασία της αποτελεί χρέος της Πολιτείας και
των Θεσμών της, ο ΠΣΦ ζητά άμεσα από το Υπουργείο Υγείας μέτρα αντιμετώπισης αυτής της
επικίνδυνα ανεξέλεγκτης μάστιγας των παράνομων «θεραπευτών».
Ο ΠΣΦ και ο Ιατρικός Σύλλογος, από κοινού έχουν ζητήσει την αυστηροποίηση των
προβλεπόμενων ποινών για την αντιποίηση, το Υπουργείο Υγείας όμως μάλλον δεν
προβληματίζεται από τη δράση των απατεώνων.
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Ταυτόχρονα, θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να σταματήσει την ανεξέλεγκτη χορήγηση
κωδικών αριθμών δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) και μπλοκ αποδείξεων χωρίς τη διασταύρωση της
ύπαρξης άδειας άσκησης επαγγέλματος και να συνεργαστεί με τον Π.Σ.Φ, τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο και το Υπουργείο Υγείας για την οριστική εξάλειψη τέτοιων φαινομένων.
Τέλος, θυμίζουμε την πρόσφατη περίπτωση – εν μέσω πανδημίας – της δήθεν
φυσικοθεραπεύτριας στον Πόρο, που έσπειρε τον κορωνοϊό , παραβιάζοντας τα μέτρα
προφύλαξης που προβλέπονταν για τα εργαστήρια παροχής φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών,
για να αποδειχθεί τελικά ότι δεν ήταν φυσικοθεραπεύτρια, παραβιάζοντας τον Νόμο περί
αντιποίησης επαγγέλματος.
Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα
ΕΤΙΚΕΤΤΕΣγιατρόςΠανελλήνιος Σύλλογος
ΦυσικοθεραπευτώνΠΣΦΦυσικοθεραπευτήςψευτογιατρός
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Ψευτογιατρός: Nα κοινοποιηθούν άμεσα τα στοιχεία του ζητά ο Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών: Ζητά άμεση κοινοποίηση των στοιχείων
του «ψευτογιατρού» από τις αρμόδιες αρχές
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Να λάβει επιτέλους μέτρα η Πολιτεία για την έξαρση των φαινομένων αντιποίησης των
νομοθετικά ρυθμιζόμενων ιατρικών επαγγελμάτων, ζητά με ανακοίνωσή του ο ΠΣΦ.
 
Ανάστατη είναι η κοινότητα των φυσικοθεραπευτών από το νέο περιστατικό σύλληψης
«ψευτογιατρού», καθώς ο συλληφθείς φέρεται να είναι φυσικοθεραπευτής, χωρίς όμως αυτό να
έχει διασταυρωθεί από τα μητρώα του ΠΣΦ.
Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ο «ψευτογιατρός» υποσχόταν σε ασθενείς με σκλήρυνση
κατά πλάκας θεραπείες με βλαστοκύτταρα, αναγκάζοντάς τους να διακόψουν τη θεραπεία τους
για να κάνουν τη δική του, με την οποία τους έκανε ενέσεις που, σύμφωνα με τα στοιχεία των
Αρχών, περιείχαν... νερό.
Γι' αυτή την «πρωτοποριακή θεραπεία» ο «ψευτογιατρός» λάμβανε μεγάλα χρηματικά ποσά,
ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να συνεργαζόταν και με έναν γιατρό στη
Στουγκάρδη, ο οποίος διαβεβαίωνε τους ασθενείς πως η θεραπεία του 'φυσικοθεραπευτή' είχε
θετικά αποτελέσματα.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση
την έντονη δυσαρέσκειά του, καθώς, παρά το γεγονός ότι είναι προφανές πως η υπόθεση
παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές αρκετό καιρό προ της σύλληψης, εντούτοις, καμμιά
αρχή – αστυνομική ή δικαστική – δεν έχει επικοινωνήσει με τον Σύλλογο, για να διαπιστώσει αν
ο συλληφθείς είναι πράγματι μέλος του Συλλόγου ή όχι.
Για το λόγο αυτό, ο νομικός σύμβουλος του Π.Σ.Φ. απέστειλε επείγουσα επιστολή προς την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος
Θεσσαλονίκης, ζητώντας την κοινοποίηση των στοιχείων του εν λόγω προσώπου,
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται πράγματι για φυσικοθεραπευτή – εγγεγραμμένο
μέλος του Π.Σ.Φ., ώστε να ακολουθήσει ο πειθαρχικός του έλεγχος.
«Ο Π.Σ.Φ. είναι ο μοναδικός ρυθμιστής του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή στη χώρα μας
και απαιτεί τη συνεργασία της Πολιτείας για όλα τα θέματα που συνδέονται με αυτό. Έτσι, στην
επιστολή του ζητά την άμεση ανταπόκριση των Αρχών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει
με την σειρά του αποτελεσματικά τις κατά νόμο αρμοδιότητές του», αναφέρει ανακοίνωση του
Συλλόγου.
«Σε μια εποχή που τα φαινόμενα αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων
υγείας και ειδικά του φυσικοθεραπευτή, βρίσκονται σε έξαρση, δεδομένου ότι κατοχυρωμένες
φυσικοθεραπευτικές πράξεις παρέχονται σε θεραπευτικά κέντρα μαϊμού – δήθεν εναλλακτικών
θεραπειών, studios μασάζ κ.λπ., χωρίς κανένα κρατικό έλεγχο, είναι απίστευτο το γεγονός ότι η
Πολιτεία συνεχίζει να αγνοεί τα μοναδικά αρμόδια όργανα που ρυθμίζουν τον χώρο.
Επειδή η Υγεία είναι υπέρτατο αγαθό και η προστασία της αποτελεί χρέος της Πολιτείας και
των Θεσμών της, ο Π.Σ.Φ. ζητά άμεσα από το υπουργείο Υγείας μέτρα αντιμετώπισης αυτής
της επικίνδυνα ανεξέλεγκτης μάστιγας των παράνομων «θεραπευτών».
Ο ΠΣΦ και ο Ιατρικός Σύλλογος, από κοινού έχουν ζητήσει την αυστηροποίηση των
προβλεπόμενων ποινών για την αντιποίηση, το Υπουργείο Υγείας όμως μάλλον δεν
προβληματίζεται από τη δράση των απατεώνων.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να σταματήσει την ανεξέλεγκτη χορήγηση
κωδικών αριθμών δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) και μπλοκ αποδείξεων χωρίς τη διασταύρωση της
ύπαρξης άδειας άσκησης επαγγέλματος και να συνεργαστεί με τον Π.Σ.Φ ,τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο και το Υπουργείο Υγείας για την οριστική εξάλειψη τέτοιων φαινομένων».
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Τέλος, θυμίζουμε την πρόσφατη περίπτωση - εν μέσω πανδημίας - της δήθεν
φυσικοθεραπεύτριας στον Πόρο, που έσπειρε τον κορονοϊό, παραβιάζοντας τα μέτρα
προφύλαξης που προβλέπονταν για τα εργαστήρια παροχής φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών,
για να αποδειχθεί τελικά ότι δεν ήταν φυσικοθεραπεύτρια, παραβιάζοντας τον Νόμο περί
αντιποίησης επαγγέλματος.
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Θεσσαλονίκη – Ψευτογιατρός: Ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο
Κατηγορείται για πέντε περιπτώσεις θανάτων ασθενών που τον επισκέφθηκαν
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Κατηγορείται για πέντε περιπτώσεις θανάτων ασθενών που τον επισκέφθηκαν
Για ανθρωποκτονία με δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατά συρροή, πρόκληση βαριάς
σωματική βλάβης και απάτη, διώκεται ο ψευτογιατρός, ο οποίος φέρεται να εξαπατούσε
ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας, πείθοντάς τους να διακόψουν τη φαρμακευτική αγωγή
που ακολουθούσαν και να δοκιμάσουν μία «πρωτοποριακή» θεραπεία με δήθεν ενέσεις
βλαστοκυττάρων.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οργανωμένου
Εγκλήματος Θεσσαλονίκης της ΕΛ.ΑΣ. διαβιβάστηκε ήδη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών
Θεσσαλονίκης και ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του. Πρόκειται για φυσιοθεραπευτή από
την Αθήνα που αναζητούσε τα υποψήφια θύματά του σε όλη την Ελλάδα και συστηνόταν ως
δήθεν γιατρός. Ο φάκελος της υπόθεσης βρίσκεται ήδη στα χέρια ανακριτή.
Συνολικά κατηγορείται για πέντε περιπτώσεις θανάτων, ενώ άλλες περιπτώσεις είναι σε
απόπειρα. Ως συνεργός του κατηγορείται ηλικιωμένος γιατρός από τη Γερμανία (σ.σ. τον
βαρύνουν οι ίδιες πράξεις), όπου φέρεται να έστελνε τα θύματά του για τη δήθεν
πρωτοποριακή θεραπεία, για την οποία ζητούσε οικονομικά ανταλλάγματα. Το κέρδος που
κατηγορούνται ότι αποκόμισαν από τον καθένα ανέρχεται σε αρκετές δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
Δείγματα φιαλιδίων που φέρεται να χορηγούσε στάλθηκαν για εργαστηριακή ανάλυση και
διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν απολύτως καμία φαρμακευτική ιδιότητα, όπως αναφέρεται στην
πορισματική έκθεση.
Ανακοίνωση, σχετικά με την υπόθεση του ψευτογιατρού εξέδωσε ο Ιατρικός Σύλλογος
Θεσσαλονίκης, στην οποία αναφέρει:
Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα για εξαπάτηση πολιτών από απατεώνες που υποδύονται
τον γιατρό, ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης θέλει να επισημάνει τα ακόλουθα:
Η άσκηση της ιατρικής επιτρέπεται να πραγματοποιείται μόνο σε αδειοδοτημένους χώρους
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ιατρεία-εργαστήρια) από γιατρούς οι οποίοι είναι
υποχρεωτικά εγγεγραμμένοι στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.
Καλούνται οι πολίτες όταν επισκέπτονται χώρους Π.Φ.Υ. να βεβαιώνονται ότι αυτοί διαθέτουν
την αδειοδότηση από τον ΙΣΘ η οποία πιστοποιείται από ειδική ταμπέλα «νόμιμου
αδειοδοτημένου ιατρείου».
Επίσης αν υπάρχουν σχετικές αμφιβολίες να αναζητούν το επώνυμο του γιατρού –
εγγεγραμμένου μέλους του ΙΣΘ, δια μέσου της ιστοσελίδας του Ιατρικού Συλλόγου
Θεσσαλονίκης στο ακόλουθο link:  https://isth.gr/lista-iatron/
Επιπλέον και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, ζητά σε ανακοίνωσή του, την
κοινοποίηση των στοιχείων του κατηγορουμένου που δήλωνε φυσικοθεραπευτής, καθώς όπως
τονίζει, δεν επικοινώνησε ποτέ κανείς μαζί του σπό τις Αρχές, για να επιβεβαιώσει ή όχι εάν ο
κατηγορούμενος ασκεί νόμιμα το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή.
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Υπόθεση νέου «ψευτογιατρού»: Άμεση κοινοποίηση των στοιχείων του ζητεί ο
Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Περιβάλλον
20 Ιανουαρίου 2023
Άμεση κοινοποίηση των στοιχείων του νέου «ψευτογιατρού» που παρουσιάστηκε στην
Θεσσαλονίκη, ζητεί από τις αρμόδιες αρχές ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών,
καλώντας παράλληλα την Πολιτεία «να λάβει επιτέλους μέτρα για την…Υπόθεση νέου
«ψευτογιατρού»: Άμεση κοινοποίηση των στοιχείων του ζητεί ο Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών -
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
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Ψευτογιατρός: Nα κοινοποιηθούν άμεσα τα στοιχεία του ζητά ο Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ο ψευτογιατρός, αν και φυσικοθεραπευτής, εμφανιζόταν ως νευρολόγος σε ασθενείς με
σκλήρυνση κατά πλάκας και με τραγική κατάληξη για τη ζωή τους. Διώξεις ασκήθηκαν και σε
72χρονο, Γερμανό ιατρό γενικής ιατρικής, ο φέρεται να είναι ο συνεργός του.
Ο 65χρονος εκμεταλλευόμενος τη δεινή κατάσταση των ασθενών και τον πόνο των
οικογενειών τους, υποσχόταν «θεραπεία» με βλαστοκύτταρα, χρεώνοντας κάθε ένεση από
10.000 έως 25.000 ευρώ.
Ανάστατη είναι η κοινότητα των φυσικοθεραπευτών από το νέο περιστατικό σύλληψης
«ψευτογιατρού», καθώς ο συλληφθείς φέρεται να είναι φυσικοθεραπευτής, χωρίς όμως αυτό να
έχει διασταυρωθεί από τα μητρώα του ΠΣΦ.
Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ο «ψευτογιατρός» υποσχόταν σε ασθενείς με σκλήρυνση
κατά πλάκας θεραπείες με βλαστοκύτταρα, αναγκάζοντάς τους να διακόψουν τη θεραπεία τους
για να κάνουν τη δική του, με την οποία τους έκανε ενέσεις που, σύμφωνα με τα στοιχεία των
Αρχών, περιείχαν… νερό.
Γι’ αυτή την «πρωτοποριακή θεραπεία» ο «ψευτογιατρός» λάμβανε μεγάλα χρηματικά ποσά,
ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να συνεργαζόταν και με έναν γιατρό στη
Στουγκάρδη, ο οποίος διαβεβαίωνε τους ασθενείς πως η θεραπεία του ‘’φυσικοθεραπευτή’’
είχε θετικά αποτελέσματα.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση
την έντονη δυσαρέσκειά του, καθώς, παρά το γεγονός ότι είναι προφανές πως η υπόθεση
παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές αρκετό καιρό προ της σύλληψης, εντούτοις, καμμιά
αρχή – αστυνομική ή δικαστική – δεν έχει επικοινωνήσει με τον Σύλλογο, για να διαπιστώσει αν
ο συλληφθείς είναι πράγματι μέλος του Συλλόγου ή όχι.
Για το λόγο αυτό, ο νομικός σύμβουλος του Π.Σ.Φ. απέστειλε επείγουσα επιστολή προς την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος
Θεσσαλονίκης, ζητώντας την κοινοποίηση των στοιχείων του εν λόγω προσώπου,
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται πράγματι για φυσικοθεραπευτή – εγγεγραμμένο
μέλος του Π.Σ.Φ., ώστε να ακολουθήσει ο πειθαρχικός του έλεγχος.
Ο Π.Σ.Φ. είναι ο μοναδικός ρυθμιστής του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή στη χώρα μας
και απαιτεί τη συνεργασία της Πολιτείας για όλα τα θέματα που συνδέονται με αυτό. Έτσι, στην
επιστολή του ζητά την άμεση ανταπόκριση των Αρχών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει
με την σειρά του αποτελεσματικά τις κατά νόμο αρμοδιότητές του.
Σε μια εποχή που τα φαινόμενα αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων
υγείας και ειδικά του φυσικοθεραπευτή, βρίσκονται σε έξαρση, δεδομένου ότι κατοχυρωμένες
φυσικοθεραπευτικές πράξεις παρέχονται σε θεραπευτικά κέντρα μαϊμού – δήθεν εναλλακτικών
θεραπειών, studios μασάζ κ.λπ., χωρίς κανένα κρατικό έλεγχο, είναι απίστευτο το γεγονός ότι η
Πολιτεία συνεχίζει να αγνοεί τα μοναδικά αρμόδια όργανα που ρυθμίζουν τον χώρο.
Επειδή η Υγεία είναι υπέρτατο αγαθό και η προστασία της αποτελεί χρέος της Πολιτείας και
των Θεσμών της, ο Π.Σ.Φ. ζητά άμεσα από το Υπουργείο Υγείας μέτρα αντιμετώπισης αυτής
της επικίνδυνα ανεξέλεγκτης μάστιγας των παράνομων «θεραπευτών».
Ο ΠΣΦ και ο Ιατρικός Σύλλογος, από κοινού έχουν ζητήσει την αυστηροποίηση των
προβλεπόμενων ποινών για την αντιποίηση, το Υπουργείο Υγείας όμως μάλλον δεν
προβληματίζεται από τη δράση των απατεώνων.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να σταματήσει την ανεξέλεγκτη χορήγηση
κωδικών αριθμών δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) και μπλοκ αποδείξεων χωρίς τη διασταύρωση της
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ύπαρξης άδειας άσκησης επαγγέλματος και να συνεργαστεί με τον Π.Σ.Φ ,τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο και το Υπουργείο Υγείας για την οριστική εξάλειψη τέτοιων φαινομένων.
Τέλος, θυμίζουμε την πρόσφατη περίπτωση – εν μέσω πανδημίας – της δήθεν
φυσικοθεραπεύτριας στον Πόρο, που έσπειρε τον κορoνοϊό , παραβιάζοντας τα μέτρα
προφύλαξης που προβλέπονταν για τα εργαστήρια παροχής φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών,
για να αποδειχθεί τελικά ότι δεν ήταν φυσικοθεραπεύτρια, παραβιάζοντας τον Νόμο περί
αντιποίησης επαγγέλματος.
Δείτε επίσης: Θεσσαλονίκη: Ποινική δίωξη σε βάρος του «ψευτογιατρού» – Στα χέρια ανακριτή
ο φάκελος της υπόθεσης
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Ψευτογιατρός: Nα κοινοποιηθούν άμεσα τα στοιχεία του ζητά ο Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Διαβάστε όλο το άρθρο από την πηγή
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Υπόθεση νέου «ψευτογιατρού»: Άμεση κοινοποίηση των στοιχείων του ζητεί ο
Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Άμεση κοινοποίηση των στοιχείων του νέου «ψευτογιατρού» που παρουσιάστηκε στην
Θεσσαλονίκη, ζητεί από τις αρμόδιες αρχές ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών,
καλώντας παράλληλα την Πολιτεία «να λάβει επιτέλους μέτρα για την έξαρση των φαινομένων
αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων ιατρικών επαγγελμάτων».
Σε σχετική ανακοίνωση ο ΠΣΦ σημειώνει ότι:
«Ανάστατη είναι η κοινότητα των φυσικοθεραπευτών από το νέο περιστατικό σύλληψης
‘ψευτογιατρού’, καθώς ο συλληφθείς φέρεται να είναι φυσικοθεραπευτής, χωρίς όμως αυτό να
έχει διασταυρωθεί από τα μητρώα του ΠΣΦ.
Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ο ‘ψευτογιατρός’ υποσχόταν σε ασθενείς με σκλήρυνση
κατά πλάκας θεραπείες με βλαστοκύτταρα, αναγκάζοντάς τους να διακόψουν τη θεραπεία τους
για να κάνουν τη δική του, με την οποία τους έκανε ενέσεις που, σύμφωνα με τα στοιχεία των
Αρχών, περιείχαν… νερό.
Γι’ αυτή την «πρωτοποριακή θεραπεία», λάμβανε μεγάλα χρηματικά ποσά, ενώ σύμφωνα με
τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να συνεργαζόταν και με έναν γιατρό στη Στουγκάρδη, ο οποίος
διαβεβαίωνε τους ασθενείς πως η θεραπεία του ‘φυσικοθεραπευτή’ είχε θετικά αποτελέσματα.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – ΠΣΦ ΝΠΔΔ δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση
την έντονη δυσαρέσκειά του, καθώς, παρά το γεγονός ότι είναι προφανές πως η υπόθεση
παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές αρκετό καιρό προ της σύλληψης, εντούτοις, καμμιά
αρχή – αστυνομική ή δικαστική – δεν έχει επικοινωνήσει με τον Σύλλογο, για να διαπιστώσει αν
ο συλληφθείς είναι πράγματι μέλος του Συλλόγου ή όχι.
Για το λόγο αυτό, ο νομικός σύμβουλος του ΠΣΦ απέστειλε επείγουσα επιστολή προς την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος
Θεσσαλονίκης, ζητώντας την κοινοποίηση των στοιχείων του εν λόγω προσώπου,
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται πράγματι για φυσικοθεραπευτή – εγγεγραμμένο
μέλος του ΠΣΦ, ώστε να ακολουθήσει ο πειθαρχικός του έλεγχος.
Ο ΠΣΦ είναι ο μοναδικός ρυθμιστής του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή στη χώρα μας
και απαιτεί τη συνεργασία της Πολιτείας για όλα τα θέματα που συνδέονται με αυτό. Έτσι, στην
επιστολή του ζητά την άμεση ανταπόκριση των Αρχών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει
με την σειρά του αποτελεσματικά τις κατά νόμο αρμοδιότητές του.
Σε μια εποχή που τα φαινόμενα αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων
υγείας και ειδικά του φυσικοθεραπευτή, βρίσκονται σε έξαρση, δεδομένου ότι κατοχυρωμένες
φυσικοθεραπευτικές πράξεις παρέχονται σε θεραπευτικά κέντρα μαϊμού – δήθεν εναλλακτικών
θεραπειών, studios μασάζ κ.λπ., χωρίς κανένα κρατικό έλεγχο, είναι απίστευτο το γεγονός ότι η
Πολιτεία συνεχίζει να αγνοεί τα μοναδικά αρμόδια όργανα που ρυθμίζουν τον χώρο.
Επειδή η Υγεία είναι υπέρτατο αγαθό και η προστασία της αποτελεί χρέος της Πολιτείας και
των Θεσμών της, ο ΠΣΦ ζητά άμεσα από το Υπουργείο Υγείας μέτρα αντιμετώπισης αυτής της
επικίνδυνα ανεξέλεγκτης μάστιγας των παράνομων «θεραπευτών».
Ο ΠΣΦ και ο Ιατρικός Σύλλογος, από κοινού έχουν ζητήσει την αυστηροποίηση των
προβλεπόμενων ποινών για την αντιποίηση, το Υπουργείο Υγείας όμως μάλλον δεν
προβληματίζεται από τη δράση των απατεώνων.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να σταματήσει την ανεξέλεγκτη χορήγηση
κωδικών αριθμών δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) και μπλοκ αποδείξεων χωρίς τη διασταύρωση της
ύπαρξης άδειας άσκησης επαγγέλματος και να συνεργαστεί με τον ΠΣΦ, τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο και το Υπουργείο Υγείας για την οριστική εξάλειψη τέτοιων φαινομένων.
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Τέλος, θυμίζουμε την πρόσφατη περίπτωση – εν μέσω πανδημίας – της δήθεν
φυσικοθεραπεύτριας στον Πόρο, που έσπειρε τον κορωνοϊό , παραβιάζοντας τα μέτρα
προφύλαξης που προβλέπονταν για τα εργαστήρια παροχής φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών,
για να αποδειχθεί τελικά ότι δεν ήταν φυσικοθεραπεύτρια, παραβιάζοντας τον Νόμο περί
αντιποίησης επαγγέλματος».
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Ψευτογιατρός: Nα κοινοποιηθούν άμεσα τα στοιχεία του ζητά ο Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Κακουργηματικές διώξεις για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συρροή, απόπειρες και σωματικές
βλάβες, ασκήθηκαν στον 65χρονο ψευτογιατρό.
Ο ψευτογιατρός, αν και φυσικοθεραπευτής, εμφανιζόταν ως νευρολόγος σε ασθενείς με
σκλήρυνση κατά πλάκας και με τραγική κατάληξη για τη ζωή τους. Διώξεις ασκήθηκαν και σε
72χρονο, Γερμανό ιατρό γενικής ιατρικής, ο φέρεται να είναι ο συνεργός του.
Ο 65χρονος εκμεταλλευόμενος τη δεινή κατάσταση των ασθενών και τον πόνο των
οικογενειών τους, υποσχόταν «θεραπεία» με βλαστοκύτταρα, χρεώνοντας κάθε ένεση από
10.000 έως 25.000 ευρώ.
Σε σχετική ανακοίνωση, ο ΠΣΦ σημειώνει ότι:
Ανάστατη είναι η κοινότητα των φυσικοθεραπευτών από το νέο περιστατικό σύλληψης
«ψευτογιατρού», καθώς ο συλληφθείς φέρεται να είναι φυσικοθεραπευτής, χωρίς όμως αυτό να
έχει διασταυρωθεί από τα μητρώα του ΠΣΦ.
Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ο «ψευτογιατρός» υποσχόταν σε ασθενείς με σκλήρυνση
κατά πλάκας θεραπείες με βλαστοκύτταρα, αναγκάζοντάς τους να διακόψουν τη θεραπεία τους
για να κάνουν τη δική του, με την οποία τους έκανε ενέσεις που, σύμφωνα με τα στοιχεία των
Αρχών, περιείχαν… νερό.
Γι’ αυτή την «πρωτοποριακή θεραπεία» ο «ψευτογιατρός» λάμβανε μεγάλα χρηματικά ποσά,
ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να συνεργαζόταν και με έναν γιατρό στη
Στουγκάρδη, ο οποίος διαβεβαίωνε τους ασθενείς πως η θεραπεία του ‘’φυσικοθεραπευτή’’
είχε θετικά αποτελέσματα.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση
την έντονη δυσαρέσκειά του, καθώς, παρά το γεγονός ότι είναι προφανές πως η υπόθεση
παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές αρκετό καιρό προ της σύλληψης, εντούτοις, καμμιά
αρχή – αστυνομική ή δικαστική – δεν έχει επικοινωνήσει με τον Σύλλογο, για να διαπιστώσει αν
ο συλληφθείς είναι πράγματι μέλος του Συλλόγου ή όχι.
Για το λόγο αυτό, ο νομικός σύμβουλος του Π.Σ.Φ. απέστειλε επείγουσα επιστολή προς την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος
Θεσσαλονίκης, ζητώντας την κοινοποίηση των στοιχείων του εν λόγω προσώπου,
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται πράγματι για φυσικοθεραπευτή – εγγεγραμμένο
μέλος του Π.Σ.Φ., ώστε να ακολουθήσει ο πειθαρχικός του έλεγχος.
Ο Π.Σ.Φ. είναι ο μοναδικός ρυθμιστής του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή στη χώρα μας
και απαιτεί τη συνεργασία της Πολιτείας για όλα τα θέματα που συνδέονται με αυτό. Έτσι, στην
επιστολή του ζητά την άμεση ανταπόκριση των Αρχών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει
με την σειρά του αποτελεσματικά τις κατά νόμο αρμοδιότητές του.
Σε μια εποχή που τα φαινόμενα αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων
υγείας και ειδικά του φυσικοθεραπευτή, βρίσκονται σε έξαρση, δεδομένου ότι κατοχυρωμένες
φυσικοθεραπευτικές πράξεις παρέχονται σε θεραπευτικά κέντρα μαϊμού – δήθεν εναλλακτικών
θεραπειών, studios μασάζ κ.λπ., χωρίς κανένα κρατικό έλεγχο, είναι απίστευτο το γεγονός ότι η
Πολιτεία συνεχίζει να αγνοεί τα μοναδικά αρμόδια όργανα που ρυθμίζουν τον χώρο.
Επειδή η Υγεία είναι υπέρτατο αγαθό και η προστασία της αποτελεί χρέος της Πολιτείας και
των Θεσμών της, ο Π.Σ.Φ. ζητά άμεσα από το Υπουργείο Υγείας μέτρα αντιμετώπισης αυτής
της επικίνδυνα ανεξέλεγκτης μάστιγας των παράνομων «θεραπευτών».
Ο ΠΣΦ και ο Ιατρικός Σύλλογος, από κοινού έχουν ζητήσει την αυστηροποίηση των
προβλεπόμενων ποινών για την αντιποίηση, το Υπουργείο Υγείας όμως μάλλον δεν
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προβληματίζεται από τη δράση των απατεώνων.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να σταματήσει την ανεξέλεγκτη χορήγηση
κωδικών αριθμών δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) και μπλοκ αποδείξεων χωρίς τη διασταύρωση της
ύπαρξης άδειας άσκησης επαγγέλματος και να συνεργαστεί με τον Π.Σ.Φ ,τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο και το Υπουργείο Υγείας για την οριστική εξάλειψη τέτοιων φαινομένων.
Τέλος, θυμίζουμε την πρόσφατη περίπτωση – εν μέσω πανδημίας – της δήθεν
φυσικοθεραπεύτριας στον Πόρο, που έσπειρε τον κορωνοϊό , παραβιάζοντας τα μέτρα
προφύλαξης που προβλέπονταν για τα εργαστήρια παροχής φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών,
για να αποδειχθεί τελικά ότι δεν ήταν φυσικοθεραπεύτρια, παραβιάζοντας τον Νόμο περί
αντιποίησης επαγγέλματος.
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Άμεση κοινοποίηση των στοιχείων του ψευτογιατρού ζητά ο Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Άμεση κοινοποίηση των στοιχείων του νέου «ψευτογιατρού» που παρουσιάστηκε στη
Θεσσαλονίκη, ζητεί από τις αρμόδιες αρχές ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών,
καλώντας παράλληλα την Πολιτεία «να λάβει επιτέλους μέτρα για την έξαρση των φαινομένων
αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων ιατρικών επαγγελμάτων».
Σε σχετική ανακοίνωση ο ΠΣΦ σημειώνει ότι:
«Ανάστατη είναι η κοινότητα των φυσικοθεραπευτών από το νέο περιστατικό σύλληψης
«ψευτογιατρού», καθώς ο συλληφθείς φέρεται να είναι φυσικοθεραπευτής, χωρίς όμως αυτό να
έχει διασταυρωθεί από τα μητρώα του ΠΣΦ.
Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ο «ψευτογιατρός» υποσχόταν σε ασθενείς με σκλήρυνση
κατά πλάκας θεραπείες με βλαστοκύτταρα, αναγκάζοντάς τους να διακόψουν τη θεραπεία τους
για να κάνουν τη δική του, με την οποία τους έκανε ενέσεις που, σύμφωνα με τα στοιχεία των
Αρχών, περιείχαν… νερό.
Γι’ αυτή την «πρωτοποριακή θεραπεία» ο «ψευτογιατρός» λάμβανε μεγάλα χρηματικά ποσά,
ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να συνεργαζόταν και με έναν γιατρό στη
Στουγκάρδη, ο οποίος διαβεβαίωνε τους ασθενείς πως η θεραπεία του ‘’φυσικοθεραπευτή’’
είχε θετικά αποτελέσματα.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση
την έντονη δυσαρέσκειά του, καθώς, παρά το γεγονός ότι είναι προφανές πως η υπόθεση
παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές αρκετό καιρό προ της σύλληψης, εντούτοις, καμμιά
αρχή – αστυνομική ή δικαστική – δεν έχει επικοινωνήσει με τον Σύλλογο, για να διαπιστώσει αν
ο συλληφθείς είναι πράγματι μέλος του Συλλόγου ή όχι.
Για το λόγο αυτό, ο νομικός σύμβουλος του Π.Σ.Φ. απέστειλε επείγουσα επιστολή προς την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος
Θεσσαλονίκης, ζητώντας την κοινοποίηση των στοιχείων του εν λόγω προσώπου,
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται πράγματι για φυσικοθεραπευτή – εγγεγραμμένο
μέλος του Π.Σ.Φ., ώστε να ακολουθήσει ο πειθαρχικός του έλεγχος.
Ο Π.Σ.Φ. είναι ο μοναδικός ρυθμιστής του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή στη χώρα μας
και απαιτεί τη συνεργασία της Πολιτείας για όλα τα θέματα που συνδέονται με αυτό. Έτσι, στην
επιστολή του ζητά την άμεση ανταπόκριση των Αρχών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει
με την σειρά του αποτελεσματικά τις κατά νόμο αρμοδιότητές του.
Σε μια εποχή που τα φαινόμενα αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων
υγείας και ειδικά του φυσικοθεραπευτή, βρίσκονται σε έξαρση, δεδομένου ότι κατοχυρωμένες
φυσικοθεραπευτικές πράξεις παρέχονται σε θεραπευτικά κέντρα μαϊμού – δήθεν εναλλακτικών
θεραπειών, studios μασάζ κ.λπ., χωρίς κανένα κρατικό έλεγχο, είναι απίστευτο το γεγονός ότι η
Πολιτεία συνεχίζει να αγνοεί τα μοναδικά αρμόδια όργανα που ρυθμίζουν τον χώρο.
Επειδή η Υγεία είναι υπέρτατο αγαθό και η προστασία της αποτελεί χρέος της Πολιτείας και
των Θεσμών της, ο Π.Σ.Φ. ζητά άμεσα από το Υπουργείο Υγείας μέτρα αντιμετώπισης αυτής
της επικίνδυνα ανεξέλεγκτης μάστιγας των παράνομων «θεραπευτών».
Ο ΠΣΦ και ο Ιατρικός Σύλλογος, από κοινού έχουν ζητήσει την αυστηροποίηση των
προβλεπόμενων ποινών για την αντιποίηση, το Υπουργείο Υγείας όμως μάλλον δεν
προβληματίζεται από τη δράση των απατεώνων.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να σταματήσει την ανεξέλεγκτη χορήγηση
κωδικών αριθμών δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) και μπλοκ αποδείξεων χωρίς τη διασταύρωση της
ύπαρξης άδειας άσκησης επαγγέλματος και να συνεργαστεί με τον Π.Σ.Φ ,τον Πανελλήνιο
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Ιατρικό Σύλλογο και το Υπουργείο Υγείας για την οριστική εξάλειψη τέτοιων φαινομένων.
Τέλος, θυμίζουμε την πρόσφατη περίπτωση – εν μέσω πανδημίας – της δήθεν
φυσικοθεραπεύτριας στον Πόρο, που έσπειρε τον κορωνοϊό , παραβιάζοντας τα μέτρα
προφύλαξης που προβλέπονταν για τα εργαστήρια παροχής φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών,
για να αποδειχθεί τελικά ότι δεν ήταν φυσικοθεραπεύτρια, παραβιάζοντας τον Νόμο περί
αντιποίησης επαγγέλματος».
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Ψευτογιατρός: Ειδική πινακίδα φέρουν οι αδειοδοτημένοι χώροι Πρωτοβάθμιας Υγείας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ) συνιστά στους πολίτες που επισκέπτονται χώρους
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας να ελέγχουν εάν είναι αδειοδοτημένοι. 
Με αφορμή τη σύλληψη του ψευτογιατρού στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος εξαπατούσε πολίτες
υποδυόμενος τον γιατρό, ο Ιατρικός Σύλλογος της πόλης επισημαίνει τους τρόπους με τους
οποίους μπορεί κάποιος να ελέγχει εάν ο γιατρός που επισκέπτεται έχει άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος.
Σύμφωνα με το Σύλλογο, όταν οι πολίτες επισκέπτονται χώρους Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας (ιατρεία – εργαστήρια) πρέπει να ελέγχουν, αν υπάρχει η ειδική πινακίδα αδειοδότησης
του ΙΣΘ. Σε περίπτωση αμφιβολίας συνιστά να ελέγχουν από την ιστοσελίδα του ΙΣΘ, αν ο
γιατρός τον οποίον επισκέπτονται είναι εγγεγραμμένος στον Ιατρικό Σύλλογο.
«Η άσκηση της ιατρικής επιτρέπεται να πραγματοποιείται μόνο σε αδειοδοτημένους χώρους
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ιατρεία-εργαστήρια) από γιατρούς οι οποίοι είναι
υποχρεωτικά εγγεγραμμένοι στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Καλούνται οι πολίτες όταν
επισκέπτονται χώρους Π.Φ.Υ. να βεβαιώνονται ότι αυτοί διαθέτουν την αδειοδότηση από τον
ΙΣΘ η οποία πιστοποιείται από ειδική ταμπέλα “νόμιμου αδειοδοτημένου ιατρείου”. Επίσης αν
υπάρχουν σχετικές αμφιβολίες να αναζητούν το επώνυμο του γιατρού – εγγεγραμμένου μέλους
του ΙΣΘ, δια μέσου της ιστοσελίδας του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στο ακόλουθο link
https://isth.gr/lista-iatron/» αναφέρει η ανακοίνωση του Συλλόγου.
Διαβάστε επίσης:
Τα στοιχεία του «ψευτογιατρού» για διασταύρωση ζητούν οι φυσικοθεραπευτές
Αποκαλύψεις για τον ψευτογιατρό: Πώς χάθηκαν πέντε άνθρωποι στα χέρια του – Το κόλπο με
τα ταξίδια
Νέα υπόθεση ψευτογιατρού που έσπερνε το θάνατο – Ερευνώνται περιπτώσεις ασθενών που
κατέληξαν

https://www.agrotika-nea.gr/pseftogiatros-eidiki-pinakida-feroun-oi-adeiodotimenoi-choroi-protovathmias-ygeias/
https://isth.gr/lista-iatron/�
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Θεσσαλονίκη: Άμεση κοινοποίηση των στοιχείων του ψευτογιατρού ζητά ο Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Έντυπη έκδοση
Συνδρομές
Πρωτοσέλιδα
Google
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
RSS Feed Άμεση κοινοποίηση των στοιχείων του νέου «ψευτογιατρού» που παρουσιάστηκε
στη Θεσσαλονίκη, ζητεί από τις αρμόδιες αρχές ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών,
καλώντας παράλληλα την Πολιτεία «να λάβει επιτέλους μέτρα για την έξαρση των φαινομένων
αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων ιατρικών επαγγελμάτων».
Σε σχετική ανακοίνωση ο ΠΣΦ σημειώνει ότι:
«Ανάστατη είναι η κοινότητα των φυσικοθεραπευτών από το νέο περιστατικό σύλληψης
«ψευτογιατρού», καθώς ο συλληφθείς φέρεται να είναι φυσικοθεραπευτής, χωρίς όμως αυτό να
έχει διασταυρωθεί από τα μητρώα του ΠΣΦ.
Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ο «ψευτογιατρός» υποσχόταν σε ασθενείς με σκλήρυνση
κατά πλάκας θεραπείες με βλαστοκύτταρα, αναγκάζοντάς τους να διακόψουν τη θεραπεία τους
για να κάνουν τη δική του, με την οποία τους έκανε ενέσεις που, σύμφωνα με τα στοιχεία των
Αρχών, περιείχαν… νερό.
Γι’ αυτή την «πρωτοποριακή θεραπεία» ο «ψευτογιατρός» λάμβανε μεγάλα χρηματικά ποσά,
ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να συνεργαζόταν και με έναν γιατρό στη
Στουγκάρδη, ο οποίος διαβεβαίωνε τους ασθενείς πως η θεραπεία του ‘’φυσικοθεραπευτή’’
είχε θετικά αποτελέσματα.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση
την έντονη δυσαρέσκειά του, καθώς, παρά το γεγονός ότι είναι προφανές πως η υπόθεση
παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές αρκετό καιρό προ της σύλληψης, εντούτοις, καμμιά
αρχή – αστυνομική ή δικαστική – δεν έχει επικοινωνήσει με τον Σύλλογο, για να διαπιστώσει αν
ο συλληφθείς είναι πράγματι μέλος του Συλλόγου ή όχι.
Για το λόγο αυτό, ο νομικός σύμβουλος του Π.Σ.Φ. απέστειλε επείγουσα επιστολή προς την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος
Θεσσαλονίκης, ζητώντας την κοινοποίηση των στοιχείων του εν λόγω προσώπου,
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται πράγματι για φυσικοθεραπευτή – εγγεγραμμένο
μέλος του Π.Σ.Φ., ώστε να ακολουθήσει ο πειθαρχικός του έλεγχος.
Ο Π.Σ.Φ. είναι ο μοναδικός ρυθμιστής του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή στη χώρα μας
και απαιτεί τη συνεργασία της Πολιτείας για όλα τα θέματα που συνδέονται με αυτό. Έτσι, στην
επιστολή του ζητά την άμεση ανταπόκριση των Αρχών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει
με την σειρά του αποτελεσματικά τις κατά νόμο αρμοδιότητές του.
Σε μια εποχή που τα φαινόμενα αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων
υγείας και ειδικά του φυσικοθεραπευτή, βρίσκονται σε έξαρση, δεδομένου ότι κατοχυρωμένες
φυσικοθεραπευτικές πράξεις παρέχονται σε θεραπευτικά κέντρα μαϊμού – δήθεν εναλλακτικών
θεραπειών, studios μασάζ κ.λπ., χωρίς κανένα κρατικό έλεγχο, είναι απίστευτο το γεγονός ότι η
Πολιτεία συνεχίζει να αγνοεί τα μοναδικά αρμόδια όργανα που ρυθμίζουν τον χώρο.
Επειδή η Υγεία είναι υπέρτατο αγαθό και η προστασία της αποτελεί χρέος της Πολιτείας και
των Θεσμών της, ο Π.Σ.Φ. ζητά άμεσα από το Υπουργείο Υγείας μέτρα αντιμετώπισης αυτής
της επικίνδυνα ανεξέλεγκτης μάστιγας των παράνομων «θεραπευτών».
Ο ΠΣΦ και ο Ιατρικός Σύλλογος, από κοινού έχουν ζητήσει την αυστηροποίηση των
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προβλεπόμενων ποινών για την αντιποίηση, το Υπουργείο Υγείας όμως μάλλον δεν
προβληματίζεται από τη δράση των απατεώνων.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να σταματήσει την ανεξέλεγκτη χορήγηση
κωδικών αριθμών δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) και μπλοκ αποδείξεων χωρίς τη διασταύρωση της
ύπαρξης άδειας άσκησης επαγγέλματος και να συνεργαστεί με τον Π.Σ.Φ ,τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο και το Υπουργείο Υγείας για την οριστική εξάλειψη τέτοιων φαινομένων.
Τέλος, θυμίζουμε την πρόσφατη περίπτωση – εν μέσω πανδημίας – της δήθεν
φυσικοθεραπεύτριας στον Πόρο, που έσπειρε τον κορωνοϊό , παραβιάζοντας τα μέτρα
προφύλαξης που προβλέπονταν για τα εργαστήρια παροχής φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών,
για να αποδειχθεί τελικά ότι δεν ήταν φυσικοθεραπεύτρια, παραβιάζοντας τον Νόμο περί
αντιποίησης επαγγέλματος».
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Ψευτογιατρός: Nα κοινοποιηθούν άμεσα τα στοιχεία του ζητά ο Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ψευτογιατρός: Nα κοινοποιηθούν άμεσα τα στοιχεία του ζητά ο Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών
Κατηγορία: Ελλάδα και Κόσμος - Πηγή άρθρου: newsit.gr
20/01/2023 13:16:03
Κακουργηματικές διώξεις για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συρροή, απόπειρες και σωματικές
βλάβες, ασκήθηκαν στον 65χρονο ψευτογιατρό. Ο ψευτογιατρός, αν και φυσικοθεραπευτής,
εμφανιζόταν ως νευρολόγος σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας και με τραγική κατάληξη
για τη ζωή τους. Διώξεις ασκήθηκαν και σε 72χρονο, Γερμανό ιατρό γενικής ιατρικής, ο φέρεται
να είναι ο συνεργός του. Ο ... Περισσότερα
To άρθρο Ψευτογιατρός: Nα κοινοποιηθούν άμεσα τα στοιχεία του ζητά ο Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο πατώντας ΕΔΩ.
Πηγή άρθρου: newsit.gr
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Άμεση κοινοποίηση των στοιχείων του ψευτογιατρού ζητά ο Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Άμεση κοινοποίηση των στοιχείων του νέου «ψευτογιατρού» που παρουσιάστηκε στη
Θεσσαλονίκη, ζητεί από τις αρμόδιες αρχές ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών,
καλώντας παράλληλα την Πολιτεία «να λάβει επιτέλους μέτρα για την έξαρση των φαινομένων
αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων ιατρικών επαγγελμάτων».
Σε σχετική ανακοίνωση ο ΠΣΦ σημειώνει ότι:
«Ανάστατη είναι η κοινότητα των φυσικοθεραπευτών από το νέο περιστατικό σύλληψης
«ψευτογιατρού», καθώς ο συλληφθείς φέρεται να είναι φυσικοθεραπευτής, χωρίς όμως αυτό να
έχει διασταυρωθεί από τα μητρώα του ΠΣΦ.
Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ο «ψευτογιατρός» υποσχόταν σε ασθενείς με σκλήρυνση
κατά πλάκας θεραπείες με βλαστοκύτταρα, αναγκάζοντάς τους να διακόψουν τη θεραπεία τους
για να κάνουν τη δική του, με την οποία τους έκανε ενέσεις που, σύμφωνα με τα στοιχεία των
Αρχών, περιείχαν… νερό.
Γι’ αυτή την «πρωτοποριακή θεραπεία» ο «ψευτογιατρός» λάμβανε μεγάλα χρηματικά ποσά,
ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να συνεργαζόταν και με έναν γιατρό στη
Στουγκάρδη, ο οποίος διαβεβαίωνε τους ασθενείς πως η θεραπεία του ‘’φυσικοθεραπευτή’’
είχε θετικά αποτελέσματα.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση
την έντονη δυσαρέσκειά του, καθώς, παρά το γεγονός ότι είναι προφανές πως η υπόθεση
παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές αρκετό καιρό προ της σύλληψης, εντούτοις, καμμιά
αρχή – αστυνομική ή δικαστική – δεν έχει επικοινωνήσει με τον Σύλλογο, για να διαπιστώσει αν
ο συλληφθείς είναι πράγματι μέλος του Συλλόγου ή όχι.
Για το λόγο αυτό, ο νομικός σύμβουλος του Π.Σ.Φ. απέστειλε επείγουσα επιστολή προς την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος
Θεσσαλονίκης, ζητώντας την κοινοποίηση των στοιχείων του εν λόγω προσώπου,
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται πράγματι για φυσικοθεραπευτή – εγγεγραμμένο
μέλος του Π.Σ.Φ., ώστε να ακολουθήσει ο πειθαρχικός του έλεγχος.
Ο Π.Σ.Φ. είναι ο μοναδικός ρυθμιστής του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή στη χώρα μας
και απαιτεί τη συνεργασία της Πολιτείας για όλα τα θέματα που συνδέονται με αυτό. Έτσι, στην
επιστολή του ζητά την άμεση ανταπόκριση των Αρχών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει
με την σειρά του αποτελεσματικά τις κατά νόμο αρμοδιότητές του.
Σε μια εποχή που τα φαινόμενα αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων
υγείας και ειδικά του φυσικοθεραπευτή, βρίσκονται σε έξαρση, δεδομένου ότι κατοχυρωμένες
φυσικοθεραπευτικές πράξεις παρέχονται σε θεραπευτικά κέντρα μαϊμού – δήθεν εναλλακτικών
θεραπειών, studios μασάζ κ.λπ., χωρίς κανένα κρατικό έλεγχο, είναι απίστευτο το γεγονός ότι η
Πολιτεία συνεχίζει να αγνοεί τα μοναδικά αρμόδια όργανα που ρυθμίζουν τον χώρο.
Επειδή η Υγεία είναι υπέρτατο αγαθό και η προστασία της αποτελεί χρέος της Πολιτείας και
των Θεσμών της, ο Π.Σ.Φ. ζητά άμεσα από το Υπουργείο Υγείας μέτρα αντιμετώπισης αυτής
της επικίνδυνα ανεξέλεγκτης μάστιγας των παράνομων «θεραπευτών».
Ο ΠΣΦ και ο Ιατρικός Σύλλογος, από κοινού έχουν ζητήσει την αυστηροποίηση των
προβλεπόμενων ποινών για την αντιποίηση, το Υπουργείο Υγείας όμως μάλλον δεν
προβληματίζεται από τη δράση των απατεώνων.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να σταματήσει την ανεξέλεγκτη χορήγηση
κωδικών αριθμών δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) και μπλοκ αποδείξεων χωρίς τη διασταύρωση της
ύπαρξης άδειας άσκησης επαγγέλματος και να συνεργαστεί με τον Π.Σ.Φ ,τον Πανελλήνιο
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Ιατρικό Σύλλογο και το Υπουργείο Υγείας για την οριστική εξάλειψη τέτοιων φαινομένων.
Τέλος, θυμίζουμε την πρόσφατη περίπτωση – εν μέσω πανδημίας – της δήθεν
φυσικοθεραπεύτριας στον Πόρο, που έσπειρε τον κορωνοϊό , παραβιάζοντας τα μέτρα
προφύλαξης που προβλέπονταν για τα εργαστήρια παροχής φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών,
για να αποδειχθεί τελικά ότι δεν ήταν φυσικοθεραπεύτρια, παραβιάζοντας τον Νόμο περί
αντιποίησης επαγγέλματος».
Πηγή:protothema
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Aυτός είναι ο “ψευτογιατρός” που εμφανιζόταν ως θαυματοποιός – Οδήγησε στο
θάνατο 5 ασθενείς
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Κατόπιν αιτημάτων, ιδίως από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών, η ΕΛ.ΑΣ.
προχώρησε σε παρουσίαση των ευρημάτων και των στοιχείων από τη δράση του
ψευτογιατρού Δ.Τ., που φέρεται μαζί με τον συνεργό του στη Γερμανία να εξαπάτησαν και να
οδήγησαν στον θάνατο πέντε ασθενείς.
Ο Έλληνας και ο Γερμανός εξαπάτησαν ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας σε προχωρημένο
συνήθως στάδιο, αλλά και με άλλες νευρολογικές παθήσεις, πείθοντάς τους σε κάποιες
περιπτώσεις να σταματήσουν την αγωγή τους και συστήνοντάς τους άλλη θεραπεία, η οποία
υποτίθεται ότι ήταν βλαστοκύτταρα.
Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εγκληματικών Οργανώσεων και Διεθνικών Υποθέσεων της
Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της
Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν στα ίχνη των δύο ανδρών ύστερα από
πολύμηνη έρευνα.
Πρόκειται για 66χρονο ημεδαπό και 72χρονο αλλοδαπό, που κατηγορούνται για
ανθρωποκτονία, απάτη, έκθεση, αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος και νομιμοποίηση εσόδων
από εγκληματικές δραστηριότητες.
Ψευτογιατρός: Εξαπάτησε 15 ασθενείς, 5 κατέληξαν
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Αστυνομίας, μέχρι στιγμής έχουν καταγγελθεί-ταυτοποιηθεί
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) περιπτώσεις εξαπάτησης ασθενών-παθόντων με σκλήρυνση κατά
πλάκας σε προχωρημένο συνήθως στάδιο, αλλά και άλλες νευρολογικές παθήσεις, καθώς και
των συγγενών τους, ενώ πέντε (5) εξ αυτών έχουν καταλήξει σε παρελθοντικό χρόνο.
Από τη δράση τους, το συνολικό χρηματικό ποσό που μέχρι στιγμής υπολογίζεται ότι έχουν
αποκομίσει από κοινού οι ανωτέρω δράστες μόνο από τις περιπτώσεις που περιλαμβάνονται
στη σχετική δικογραφία και έχουν ταυτοποιηθεί ανέρχεται περίπου στα 900.000 ευρώ, και για
τον λόγο αυτόν κατηγορούνται αμφότεροι και για «νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα», καθώς από το προανακριτικό υλικό
και την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων από τα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας έχουν
προκύψει επιβαρυντικά στοιχεία εις βάρος τους.
Η δράση του ψευτογιατρού και του Γερμανού συνεργάτη του
Όπως προέκυψε από τη διενεργηθείσα αστυνομική προανάκριση, τουλάχιστον από το 2009
και έκτοτε ο ψευτογιατρός, χρησιμοποιώντας κατά περίπτωση ιατρικούς τίτλους και
αναγνωρισμένες ειδικότητες που δεν κατείχε, παρουσίαζε τον εαυτό του είτε ως φυσίατρο είτε
ως νευρολόγο, ή ακόμη αναφέροντας και την πραγματική του ιδιότητα, εκείνη του
φυσιοθεραπευτή.
Σε συνεργασία με τον Γερμανό γενικό γιατρό -τον οποίο παρουσίαζε κατά περίπτωση ως
«γενετιστή» ή «νευρολόγο»- παρίσταναν από κοινού, ψευδώς, στα θύματά τους (ασθενείς και
οικείους τους) ότι κατέχουν την απαιτούμενη εξειδικευμένη επιστημονική ειδικότητα και
κατάρτιση υποσχόμενοι το ανέφικτο, δηλαδή πλήρη ίαση ή τουλάχιστον θεαματική βελτίωση
της υγείας ασθενών οι οποίοι έπασχαν από διαγνωσθείσα σκλήρυνση κατά πλάκας σε
προχωρημένο στάδιο ή ακόμη και βαριά αναπηρία κατά περίπτωση, εφόσον βέβαια δέχονταν
να ακολουθήσουν την προτεινόμενη θεραπεία με πεπτίδια και «βλαστοκύτταρα».
Ζητούσαν 200-300 ευρώ για ενέσεις και 25.000 ευρώ για θεραπεία με βλαστοκύτταρα
Κατά τις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. εντοπίστηκαν φιαλίδια με τα σκευάσματα. Μετά τις εργαστηριακές
εξετάσεις προέκυψε πως δεν είχαν καμία φαρμακευτική χρήση.
Το κόστος αγοράς τους κυμαινόταν συνήθως από 200 έως 300 ευρώ ανά φιαλίδιο, ανάλογα με
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την οικονομική ευρωστία των θυμάτων, ενώ ο ψευτογιατρός ζητούσε να πληρώνεται πάντα με
μετρητά, χωρίς να δίνει κάποια νόμιμη απόδειξη, ενώ τις ενέσεις με τα σκευάσματα αυτά τις
πραγματοποιούσε συνήθως ο ίδιος ή οι ασθενείς ή κάποιοι από τους συγγενείς τους καθ’
υπόδειξή του.
Αντίστοιχα, οι χρεώσεις για τις ενέσεις με τα βλαστοκύτταρα κυμαίνονταν από 10.000 έως και
25.000 ευρώ ανά ένεση.
Μάλιστα οι δράστες, για να γίνουν ακόμη πιο πιστευτοί στα θύματά τους, τα έπειθαν ότι για την
ακριβή διάγνωση της κατάστασης της υγείας τους και την ανάλογη προσαρμογή της
προτεινόμενης θεραπείας, έπρεπε να προηγηθεί μια εξέταση τύπου PET SCAN.
Η εξέταση αυτή γινόταν σε κλινικές της Γερμανίας και στη συντριπτική πλειονότητα των
περιπτώσεων μετέβαινε εκεί ο ασθενής, συνοδεία του συνεργάτη του ψευτογιατρού.
Τα έξοδα της μετάβασης στη Γερμανία, διαμονής και κίνησης, τα κάλυπταν οι ασθενείς.
Μετά την προαναφερόμενη εξέταση ακολουθούσε συνήθως και κατ’ ιδίαν εξέταση του
ασθενούς από τους δύο, με τον ψευτογιατρό να κάνει τον διερμηνέα. Έτσι παρουσίαζε στους
ασθενείς το αποτέλεσμα της εξέτασης και κυρίως το όφελος από την προτεινόμενη θεραπεία
με πεπτίδια και βλαστοκύτταρα.
Έρευνες σε Ελλάδα και Γερμανία
Στο πλαίσιο της Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, πραγματοποιήθηκαν έρευνες τόσο στην
Ελλάδα όσο και στη Γερμανία από τις αντίστοιχες γερμανικές αρχές, σε οικίες και σε κλινικές,
κατά τις οποίες κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:
Φιαλίδια με σκευάσματα, τα οποία κατόπιν εργαστηριακών εξετάσεων προέκυψε ότι δεν είχαν
καμία φαρμακευτική χρήση.
Φάκελοι με ονόματα ασθενών που περιείχαν ιατρικές εξετάσεις,
1 πιστόλι κρότου λάμψης με γεμιστήρα και συσκευή εκτόξευσης φωτοβολίδων,
1 δίκαννο
Το χρηματικό ποσό των 1.850 ευρώ.
Το συνολικό χρηματικό όφελος που μέχρι στιγμής υπολογίζεται ότι έχουν αποκομίσει οι
δράστες από την εγκληματική τους δραστηριότητα ανέρχεται περίπου στα 900.000 ευρώ.
Διαβάστε επίσης
Merkins: Η συναρπαστική ιστορία της ηβικής περούκας – Από τις ιερόδουλες το 15ου αιώνα
ως το Χόλιγουντ
“The Menu”, “The Last of Us”κι άλλες υπέρ-σειρές και ταινίες στο ανανεωμένο πρόγραμμα της
Vodafone TV
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Ψευτογιατρός: «Πουλούσε ελπίδα» – Η καταγγελία που έφερε στο φως τη νέα υπόθεση
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για την νέα υπόθεση με τον ψευτογιατρού,
που υποσχόταν θεραπεία με βλαστοκύτταρα σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας και μαζί
με συνεργό του, απομυζούσαν χρηματικά ποσά.
Ηδη, στην πρώτη του κίνηση μετά την αποκάλυψη της δράσης του που προκάλεσε τον θάνατο
πέντε ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας προχώρησε ο 66χρονος ψευτογιατρός σε βάρoς
του οποίου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο.
Ο 66χρονος, ο οποίος είχε στήσει την θανατηφόρα απάτη με έναν Γερμανό «γιατρό» ηλικίας 72
ετών, προσέφυγε στην εισαγγελία κατά της δημοσιοποίηση των στοιχείων του.
Είχε προηγηθεί αίτημα της ΕΛ.ΑΣ. για να δοθούν στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 66χρονου
προκειμένου να προσέλθουν ενδεχομένως περισσότερα θύματά του, πέραν των 15 που έχουν
ήδη ταυτοποιηθεί.
Μετά την προσφυγή του 66χρονου η εισαγγελία Θεσσαλονίκης θα πρέπει να αποφανθεί μέσα
σε διάστημα πέντε ημερών για το αν θα την αποδεχθεί ή θα την απορρίψει.
Η καταγγελία που έφερε στο φως τη νέα υπόθεση
Η καταγγελία του αδερφού ενός από τα θύματα του ψευτογιατρού φαίνεται να ήταν αυτή που
έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην έναρξη της έρευνας για την νέα υπόθεση. Σύμφωνα με τα όσα
λέει ο αδερφός του θύματος, εμπιστεύθηκε τον ψευτογιατρό προκειμένου να γίνει καλά, καθώς
αντιμετώπιζε πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας.
Ο ίδιος, αδυνατεί να πιστέψει πώς είναι μπορεί ένας άνθρωπος να εκμεταλλεύεται τον πόνο
των άλλων. «Θα βγουν όλα στη δημοσιότητα. Αποζητώ δικαίωση για τον αδερφό μου. Του
έδωσε περίπου 65.000 ευρώ. Δεν υπήρχε ιατρική θεραπεία για την ασθένειά του», είπε. Το
θύμα έφυγε από τη ζωή τον Νοέμβριο του 2020, σε ηλικία 53 ετών.
Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., τουλάχιστον πέντε ασθενείς που εμπιστεύθηκαν τον
ψευτογιατρό για την ίασή τους, βρήκαν τραγικό θάνατο.
Η υπόθεση ξεκινάει από το 2005 με τα θύματα να δίνουν μέχρι και 100.000 ευρώ όπως
αναφέρεται. Εκτιμάται ότι η λεία των δύο απατεώνων φτάνει το 1 εκατ. ευρώ.
Γερμανοί και Έλληνες αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο γραφείο σε περιοχή της
Βάδης-Βυρτεμβέργης στη Γερμανία και εντόπισαν τις αμπούλες από τις οποίες πήραν δείγμα
προς εξέταση.
Ποινική δίωξη
Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος του ψευτογιατρού
και του Γερμανού συνεργού του, για ανθρωποκτονία με δόλο κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη
και σε απόπειρα, πρόκληση σωματικών βλαβών και απάτη κατ’ εξακολούθηση.
Για την υπόθεση είναι σε εξέλιξη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου
Εγκλήματος Θεσσαλονίκης.
Η ανακοίνωση του Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών
Ανάστατη είναι η κοινότητα των φυσικοθεραπευτών από το νέο περιστατικό σύλληψης
«ψευτογιατρού», καθώς ο συλληφθείς φέρεται να είναι φυσικοθεραπευτής, χωρίς όμως αυτό να
έχει διασταυρωθεί από τα μητρώα του ΠΣΦ.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση
την έντονη δυσαρέσκειά του, καθώς, παρά το γεγονός ότι είναι προφανές πως η υπόθεση
παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές αρκετό καιρό προ της σύλληψης, εντούτοις, καμμιά
αρχή – αστυνομική ή δικαστική – δεν έχει επικοινωνήσει με τον Σύλλογο, για να διαπιστώσει αν
ο συλληφθείς είναι πράγματι μέλος του Συλλόγου ή όχι.
Για το λόγο αυτό, ο νομικός σύμβουλος του Π.Σ.Φ. απέστειλε επείγουσα επιστολή προς την
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Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος
Θεσσαλονίκης, ζητώντας την κοινοποίηση των στοιχείων του εν λόγω προσώπου,
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται πράγματι για φυσικοθεραπευτή – εγγεγραμμένο
μέλος του Π.Σ.Φ., ώστε να ακολουθήσει ο πειθαρχικός του έλεγχος.
Ο Π.Σ.Φ. είναι ο μοναδικός ρυθμιστής του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή στη χώρα μας
και απαιτεί τη συνεργασία της Πολιτείας για όλα τα θέματα που συνδέονται με αυτό. Έτσι, στην
επιστολή του ζητά την άμεση ανταπόκριση των Αρχών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει
με την σειρά του αποτελεσματικά τις κατά νόμο αρμοδιότητές του.
Σε μια εποχή που τα φαινόμενα αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων
υγείας και ειδικά του φυσικοθεραπευτή, βρίσκονται σε έξαρση, δεδομένου ότι κατοχυρωμένες
φυσικοθεραπευτικές πράξεις παρέχονται σε θεραπευτικά κέντρα μαϊμού – δήθεν εναλλακτικών
θεραπειών, studios μασάζ κ.λπ., χωρίς κανένα κρατικό έλεγχο, είναι απίστευτο το γεγονός ότι η
Πολιτεία συνεχίζει να αγνοεί τα μοναδικά αρμόδια όργανα που ρυθμίζουν τον χώρο.
Επειδή η Υγεία είναι υπέρτατο αγαθό και η προστασία της αποτελεί χρέος της Πολιτείας και
των Θεσμών της, ο Π.Σ.Φ. ζητά άμεσα από το Υπουργείο Υγείας μέτρα αντιμετώπισης αυτής
της επικίνδυνα ανεξέλεγκτης μάστιγας των παράνομων «θεραπευτών».
Ο ΠΣΦ και ο Ιατρικός Σύλλογος, από κοινού έχουν ζητήσει την αυστηροποίηση των
προβλεπόμενων ποινών για την αντιποίηση, το Υπουργείο Υγείας όμως μάλλον δεν
προβληματίζεται από τη δράση των απατεώνων.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να σταματήσει την ανεξέλεγκτη χορήγηση
κωδικών αριθμών δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) και μπλοκ αποδείξεων χωρίς τη διασταύρωση της
ύπαρξης άδειας άσκησης επαγγέλματος και να συνεργαστεί με τον Π.Σ.Φ ,τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο και το Υπουργείο Υγείας για την οριστική εξάλειψη τέτοιων φαινομένων.
Τέλος, θυμίζουμε την πρόσφατη περίπτωση – εν μέσω πανδημίας – της δήθεν
φυσικοθεραπεύτριας στον Πόρο, που έσπειρε τον κοροναϊό , παραβιάζοντας τα μέτρα
προφύλαξης που προβλέπονταν για τα εργαστήρια παροχής φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών,
για να αποδειχθεί τελικά ότι δεν ήταν φυσικοθεραπεύτρια, παραβιάζοντας τον Νόμο περί
αντιποίησης επαγγέλματος.
Περισσότερα Εδω
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Ψευτογιατρός: προσφυγή για να μην κοινοποιηθούν τα στοιχεία του
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ψευτογιατρός: προσφυγή για να μην κοινοποιηθούν τα στοιχεία του
Η προσφυγή του ψευτογιατρού και τα σκευάσματα που εντόπισε η ΕΛΑΣ κατά την έρευνα.
Ο ψευτογιατρός, ο οποίος φέρεται να εξαπατούσε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας,
πείθοντάς τους να διακόψουν τη φαρμακευτική αγωγή που ακολουθούσαν και να δοκιμάσουν
μία «πρωτοποριακή» θεραπεία με δήθεν ενέσεις βλαστοκυττάρων, διώκεται ποινικά, για
ανθρωποκτονία με δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατά συρροή, πρόκληση βαριάς
σωματική βλάβης και απάτη. 
Ο φυσικοθεραπευτής, εξαπατούσε ασθενείς και είχε ως συνεργό έναν γιατρό από την
Γερμανία.
Μετά την ποινική δίωξη που του ασκήθηκε και καθώς υπήρξε αίτημα της ΕΛΑΣ για να δοθούν
στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 66χρονου προκειμένου να προσέλθουν ενδεχομένως
περισσότερα θύματά του, πέραν των 15 που έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, ο κατηγορούμενος,
φαίνεται να έκανε προσφυγή για να αποφύγει τέτοιο ενδεχόμενο. 
Σύμφωνα με πληροφορίες από το protothema.gr ο 66χρονος, ο οποίος είχε στήσει την
θανατηφόρα απάτη με έναν Γερμανό «γιατρό» ηλικίας 72 ετών, προσέφυγε στην εισαγγελία
κατά της δημοσιοποίηση των στοιχείων του.
Μετά την προσφυγή του 66χρονου η εισαγγελία Θεσσαλονίκης θα πρέπει να αποφανθεί μέσα
σε διάστημα πέντε ημερών για το αν θα την αποδεχθεί ή θα την απορρίψει.
Αστυνομικές πηγές εκτιμούν, πάντως, ότι η προσφυγή του 66χρονου ψευτογιατρού θα
απορριφθεί και η δημοσιοποίηση των στοιχείων του θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα.
Η δημοσιοποίηση των στοιχείων του είναι κάτι που έχει ζητηθεί και απο τον πανελλήνιο
Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών, καθώς ο "ψευτογιατρός" δήλωνε φυσικοθεραπετής.
Η ενημέρωση της ΕΛΑΣ για τη δράση τους
Τέλος στη δράση δύο ατόμων που εξαπάτησαν ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας σε
προχωρημένο συνήθως στάδιο αλλά και με άλλες νευρολογικές παθήσεις, έθεσαν έπειτα από
πολύμηνη και επισταμένη έρευνα αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εγκληματικών
Οργανώσεων και Διεθνικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου
Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.
Πρόκειται για 66χρονο ημεδαπό και 72χρονο αλλοδαπό, που κατηγορούνται για
ανθρωποκτονία, απάτη, έκθεση, αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος και νομιμοποίηση εσόδων
από εγκληματικές δραστηριότητες.
Μέχρι στιγμής έχουν καταγγελθεί τουλάχιστον 15 περιπτώσεις εξαπάτησης ασθενών –
παθόντων με σκλήρυνση κατά πλάκας, αλλά και άλλες νευρολογικές παθήσεις, ενώ 5 από
αυτούς έχουν καταλήξει σε παρελθοντικό χρόνο.
Η δράση τους ξεκίνησε τουλάχιστον από το 2009 έως το Νοέμβριο του 2020 και εντοπίζεται
στη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της Ελλάδας όπως Αθήνα, Κέρκυρα και Χίο.
Συγκεκριμένα, ο 66χρονος χρησιμοποιώντας ιατρικούς τίτλους και ειδικότητες που δεν κατείχε,
παρουσιαζόταν στα θύματά του ως φυσίατρος ή νευρολόγος, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις
χρησιμοποιούσε και την πραγματική του ιδιότητα του φυσιοθεραπευτή, ενώ αντίστοιχα ο
αλλοδαπός συνεργός του, ο οποίος είναι γενικός ιατρός παρουσιάζονταν ως γενετιστής ή
νευρολόγος.
Από κοινού οι δύο δράστες παρίσταναν ψευδώς στους ασθενείς και στους οικείους τους ότι
κατέχουν την απαιτούμενη εξειδικευμένη επιστημονική ειδικότητα και κατάρτιση και
υπόσχονταν το ανέφικτο, δηλαδή πλήρη ίαση ή τουλάχιστον θεαματική βελτίωση της υγείας
τους, εφόσον δέχονταν να ακολουθήσουν την προτεινόμενη θεραπεία με πεπτίδια και
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βλαστοκύτταρα.
Προκειμένου να πείσουν τους ασθενείς για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας ανέφεραν
ότι ακριβώς επειδή ήταν τόσο αποδοτική ερχόταν σε σύγκρουση με τα συμφέροντα των
φαρμακευτικών εταιρειών, ότι την χρησιμοποιούσαν διάσημα πρόσωπα, όπως πολιτικοί,
καλλιτέχνες και αθλητές, ενώ έφθαναν ακόμη και στο σημείο να αμφισβητήσουν τις ήδη
διαγνωσθείσες παθήσεις.
Επιπλέον, έπειθαν τα θύματά τους να μεταβούν στη Γερμανία, προκειμένου να υποβληθούν σε
συγκεκριμένη εξέταση, με τα έξοδα όλα να τα καλύπτουν εξ’ ολοκλήρου οι ασθενείς.
Αμέσως μετά, ακολουθούσε και κατ’ ιδίαν εξέταση από τον αλλοδαπό γιατρό, όπου
παρουσίαζαν στους παθόντες το όφελος από την προτεινόμενη θεραπεία και αφού λάμβαναν
την έγκριση για την έναρξη της θεραπείας, τους χορηγούσαν υποδόρια ένεση.
Ακολούθως, με την επιστροφή τους στην Ελλάδα, αναλάμβανε να πραγματοποιεί τις ενέσεις ο
66χρονος είτε οικείοι των ασθενών, σύμφωνα με τις οδηγίες του.
Ανάλογα με την οικονομική ευρωστία των παθόντων, τα φιαλίδια με τα πεπτίδια χρεώνονταν
από 200 έως 300 ευρώ έκαστο, ενώ αντίστοιχα οι ενέσεις με τα βλαστοκύτταρα κόστιζαν από
10.000 έως 25.000 ευρώ ανά δόση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ορισμένους ασθενείς σύστηνε να σταματήσουν τη λήψη της
φαρμακευτικής αγωγής που τους είχαν χορηγήσει θεράποντες ιατροί, προκειμένου να
αποδώσει η θεραπεία με τα πεπτίδια και τα βλαστοκύτταρα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να
επιδεινωθεί η κατάσταση της υγείας τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις εκτιμάται ότι
συνέδραμε στο να επισπευσθεί το γεγονός της επέλευσης του θανάτου του ασθενούς.
Στο πλαίσιο της Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, πραγματοποιήθηκαν έρευνες τόσο στην
Ελλάδα, όσο και στη Γερμανία από τις αντίστοιχες Γερμανικές Αρχές, σε οικίες και σε κλινικές,
κατά τις οποίες κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:
Φιαλίδια με σκευάσματα, τα οποία κατόπιν εργαστηριακών εξετάσεων προέκυψε ότι δεν είχαν
καμία φαρμακευτική χρήση,
Φάκελοι με ονόματα ασθενών που περιείχαν ιατρικές εξετάσεις,
1 πιστόλι κρότου λάμψης με γεμιστήρα και συσκευή εκτόξευσης φωτοβολίδων,
1 δίκανο και
Το χρηματικό ποσό των 1.850 ευρώ.
Το συνολικό χρηματικό όφελος που μέχρι στιγμής υπολογίζεται ότι έχουν αποκομίσει οι
δράστες από την εγκληματική τους δραστηριότητα ανέρχεται περίπου στις 900.000 ευρώ.
Ειδήσεις σήμερα:
Australian Open - Ζβέρεφ: Πουλί τον κουτσούλησε στο κεφάλι (βίντεο)
Καλαμάτα: Πυροβολισμοί στο κέντρο της πόλης (εικόνες)
Λέσβος: βρέφος βρέθηκε νεκρό στην κούνια του
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ12345...8910ΕΠΟΜΕΝΗ
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"Πλήρωσε 65.000 ευρώ για δήθεν πρωτοποριακές θεραπείες": Τι λέει ο αδερφός του
πρώτου θύματος του ψευτογιατρού
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Ζητάμε δικαίωση", είπε χαρακτηριστικά ο αδερφός του 53χρονου, προσθέτοντας ότι ο
αδερφός του είχε πληρώσει περίπου 65.000 ευρώ σε δύο δόσεις για τις δήθεν πρωτοποριακές
θεραπείες.
"Ζητάμε δικαίωση", λέει χαρακτηριστικά ο αδερφός του 53χρονου που έπασχε από σκλήρυνση
κατά πλάκας και κατέληξε το Νοέμβριο του 2020 από τα ψευτοφάρμακα που του έδινε ο
ψευτογιατρός. Σύμφωνα με τον ίδιο, είχε πληρώσει περίπου 65.000 ευρώ σε δύο δόσεις για τις
δήθεν πρωτοποριακές θεραπείες που θα τον γιάτρευαν, χωρίς βέβαια κάποιο αντίκρυσμα.
Ο 53χρονος Θεσσαλονικιός ήταν ο πρώτος από τα δεκάδες θύματα του 66χρονου
ψευτογιατρού που πέθανε οδηγώντας τους συγγενείς του να καταγγείλουν το συμβάν και τη
δράση του ψευτογιατρού στην αστυνομία της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με το voria.gr, ο αδερφός του θύματος είπε ότι ο ψευτογιατρός εκμεταλλεύτηκε την
ασθένεια του αδερφού του και άλλων ατόμων πουλώντας τους ελπίδα ότι μπορούν να
θεραπευθούν. Ο αδερφός του είχε ταξιδέψει στη Γερμανία για να τον δει ο άλλος γιατρός, ο
οποίος, ενώ ήταν γενικός γιατρός παρουσιαζόταν ως γενετιστής ή νευρολόγος.
Με αυτόν συνεργαζόταν ο ψευτογιατρός για γίνει πιο πιστευτή η δράση του. Αμέσως μετά τον
θάνατο του 53χρονου η οικογένειά του πήγε στην Αστυνομία της Θεσσαλονίκης και κατήγγειλε
τα όσα συνέβησαν κι από εκεί και μετά την αστυνομική έρευνα άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι
της απάνθρωπης απάτης.
Ο ψευτογιατρός υποσχόταν θεραπεία με βλαστοκύτταρα και πεπτίδια αλλά από τις επίσημες
αναλύσεις στα φιαλίδια, δεν βρέθηκε καμία θεραπευτική ουσία σε αυτά.
Ο ψευτογιατρός κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο τελεσμένη και σε απόπειρα κατά
συρροή.
Παράλληλα, από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ασκήθηκε ποινική δίωξη για
βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και απάτη κατά συρροή σε βάρος του και η υπόθεση
μπαίνει στο στάδιο της ανάκρισης.
Συνολικά κατέληξαν πέντε ασθενείς ενώ μέχρι στιγμής έχουν γίνει τουλάχιστον 15 καταγγελίες.
Ο εν λόγω απατεώνας από την Αθήνα αναζητούσε τα υποψήφια θύματά του σε όλη την
Ελλάδα και συστηνόταν ως δήθεν γιατρός, προτείνοντας σε ασθενείς να δοκιμάσουν θεραπείες
με δήθεν ενέσεις βλαστοκυττάρων αντί της θεραπείας τους, αποκομίζοντας μεγάλα χρηματικά
ποσά.
Ο ψευτογιατρός, που σύμφωνα με πληροφορίες της Voria.gr, δεν είχε καμία ιατρική ιδιότητα,
φέρεται να συνεργαζόταν με έναν γιατρό από τη Γερμανία.
Η λεία τους από την εκμετάλλευση του πόνου των θυμάτων τους πλησιάζει το 1 εκατ. ευρώ.
Από έρευνα των στελεχών της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης στο αρχείο της αστυνομίας προέκυψε
ότι εις βάρος του εν λόγω άνδρα είχε ήδη σχηματιστεί δικογραφία ήδη από το 2019 για απάτη.
Άμεση κοινοποίηση των στοιχείων του "ψευτογιατρού" ζητά από τις αρμόδιες αρχές ο
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών
Ανάστατη είναι η κοινότητα των φυσικοθεραπευτών από το νέο περιστατικό σύλληψης
"ψευτογιατρού", καθώς ο συλληφθείς φέρεται να είναι φυσικοθεραπευτής, χωρίς όμως αυτό να
έχει διασταυρωθεί από τα μητρώα του ΠΣΦ.
Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ο "ψευτογιατρός" υποσχόταν σε ασθενείς με σκλήρυνση
κατά πλάκας θεραπείες με βλαστοκύτταρα, αναγκάζοντάς τους να διακόψουν τη θεραπεία τους
για να κάνουν τη δική του, με την οποία τους έκανε ενέσεις που, σύμφωνα με τα στοιχεία των
Αρχών, περιείχαν... νερό.

https://www.lamiareport.gr/index.php/ellada/item/246185-plirose-65-000-evro-gia-dithen-protoporiakes-therapeies-ti-leei-o-aderfos-tou-protou-thymatos-tou-pseftogiatroy


http://www.lamiareport.gr/

 Publication date: 20/01/2023 15:57

 Alexa ranking (Greece): 766

 link

Γι' αυτή την "πρωτοποριακή θεραπεία" ο "ψευτογιατρός" λάμβανε μεγάλα χρηματικά ποσά, ενώ
σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να συνεργαζόταν και με έναν γιατρό στη
Στουγκάρδη, ο οποίος διαβεβαίωνε τους ασθενείς πως η θεραπεία του ‘’φυσικοθεραπευτή’’
είχε θετικά αποτελέσματα.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση
την έντονη δυσαρέσκειά του, καθώς, παρά το γεγονός ότι είναι προφανές πως η υπόθεση
παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές αρκετό καιρό προ της σύλληψης, εντούτοις, καμμιά
αρχή – αστυνομική ή δικαστική – δεν έχει επικοινωνήσει με τον Σύλλογο, για να διαπιστώσει αν
ο συλληφθείς είναι πράγματι μέλος του Συλλόγου ή όχι.
Για το λόγο αυτό, ο νομικός σύμβουλος του Π.Σ.Φ. απέστειλε επείγουσα επιστολή προς την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος
Θεσσαλονίκης, ζητώντας την κοινοποίηση των στοιχείων του εν λόγω προσώπου,
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται πράγματι για φυσικοθεραπευτή – εγγεγραμμένο
μέλος του Π.Σ.Φ., ώστε να ακολουθήσει ο πειθαρχικός του έλεγχος.
Ο Π.Σ.Φ. είναι ο μοναδικός ρυθμιστής του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή στη χώρα μας
και απαιτεί τη συνεργασία της Πολιτείας για όλα τα θέματα που συνδέονται με αυτό. Έτσι, στην
επιστολή του ζητά την άμεση ανταπόκριση των Αρχών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει
με την σειρά του αποτελεσματικά τις κατά νόμο αρμοδιότητές του.
Σε μια εποχή που τα φαινόμενα αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων
υγείας και ειδικά του φυσικοθεραπευτή, βρίσκονται σε έξαρση, δεδομένου ότι κατοχυρωμένες
φυσικοθεραπευτικές πράξεις παρέχονται σε θεραπευτικά κέντρα μαϊμού – δήθεν εναλλακτικών
θεραπειών, studios μασάζ κ.λπ., χωρίς κανένα κρατικό έλεγχο, είναι απίστευτο το γεγονός ότι η
Πολιτεία συνεχίζει να αγνοεί τα μοναδικά αρμόδια όργανα που ρυθμίζουν τον χώρο.
Επειδή η Υγεία είναι υπέρτατο αγαθό και η προστασία της αποτελεί χρέος της Πολιτείας και
των Θεσμών της, ο Π.Σ.Φ. ζητά άμεσα από το Υπουργείο Υγείας μέτρα αντιμετώπισης αυτής
της επικίνδυνα ανεξέλεγκτης μάστιγας των παράνομων "θεραπευτών".
Ο ΠΣΦ και ο Ιατρικός Σύλλογος, από κοινού έχουν ζητήσει την αυστηροποίηση των
προβλεπόμενων ποινών για την αντιποίηση, το Υπουργείο Υγείας όμως μάλλον δεν
προβληματίζεται από τη δράση των απατεώνων.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να σταματήσει την ανεξέλεγκτη χορήγηση
κωδικών αριθμών δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) και μπλοκ αποδείξεων χωρίς τη διασταύρωση της
ύπαρξης άδειας άσκησης επαγγέλματος και να συνεργαστεί με τον Π.Σ.Φ ,τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο και το Υπουργείο Υγείας για την οριστική εξάλειψη τέτοιων φαινομένων.
Τέλος, θυμίζουμε την πρόσφατη περίπτωση - εν μέσω πανδημίας - της δήθεν
φυσικοθεραπεύτριας στον Πόρο, που έσπειρε τον κορωνοϊό , παραβιάζοντας τα μέτρα
προφύλαξης που προβλέπονταν για τα εργαστήρια παροχής φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών,
για να αποδειχθεί τελικά ότι δεν ήταν φυσικοθεραπεύτρια, παραβιάζοντας τον Νόμο περί
αντιποίησης επαγγέλματος.
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Ψευτογιατρός: «Πουλούσε ελπίδα» – Η καταγγελία που έφερε στο φως τη νέα υπόθεση
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ψευτογιατρός: «Πουλούσε ελπίδα» – Η καταγγελία που έφερε στο φως τη νέα υπόθεση
Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για την νέα υπόθεση με τον ψευτογιατρού,
που υποσχόταν θεραπεία με βλαστοκύτταρα σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας και μαζί
με συνεργό του, απομυζούσαν χρηματικά ποσά.
Ηδη, στην πρώτη του κίνηση μετά την αποκάλυψη της δράσης του που προκάλεσε τον θάνατο
πέντε ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας προχώρησε ο 66χρονος ψευτογιατρός σε βάρoς
του οποίου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο.
Ο 66χρονος, ο οποίος είχε στήσει την θανατηφόρα απάτη με έναν Γερμανό «γιατρό» ηλικίας 72
ετών, προσέφυγε στην εισαγγελία κατά της δημοσιοποίηση των στοιχείων του.
Είχε προηγηθεί αίτημα της ΕΛ.ΑΣ. για να δοθούν στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 66χρονου
προκειμένου να προσέλθουν ενδεχομένως περισσότερα θύματά του, πέραν των 15 που έχουν
ήδη ταυτοποιηθεί.
Μετά την προσφυγή του 66χρονου η εισαγγελία Θεσσαλονίκης θα πρέπει να αποφανθεί μέσα
σε διάστημα πέντε ημερών για το αν θα την αποδεχθεί ή θα την απορρίψει.
Η καταγγελία του αδερφού ενός από τα θύματα του ψευτογιατρού φαίνεται να ήταν αυτή που
έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην έναρξη της έρευνας για την νέα υπόθεση. Σύμφωνα με τα όσα
λέει ο αδερφός του θύματος, εμπιστεύθηκε τον ψευτογιατρό προκειμένου να γίνει καλά, καθώς
αντιμετώπιζε πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας.
Ο ίδιος, αδυνατεί να πιστέψει πώς είναι μπορεί ένας άνθρωπος να εκμεταλλεύεται τον πόνο
των άλλων. «Θα βγουν όλα στη δημοσιότητα. Αποζητώ δικαίωση για τον αδερφό μου. Του
έδωσε περίπου 65.000 ευρώ. Δεν υπήρχε ιατρική θεραπεία για την ασθένειά του», είπε. Το
θύμα έφυγε από τη ζωή τον Νοέμβριο του 2020, σε ηλικία 53 ετών.
Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., τουλάχιστον πέντε ασθενείς που εμπιστεύθηκαν τον
ψευτογιατρό για την ίασή τους, βρήκαν τραγικό θάνατο.
Η υπόθεση ξεκινάει από το 2005 με τα θύματα να δίνουν μέχρι και 100.000 ευρώ όπως
αναφέρεται. Εκτιμάται ότι η λεία των δύο απατεώνων φτάνει το 1 εκατ. ευρώ.
Γερμανοί και Έλληνες αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο γραφείο σε περιοχή της
Βάδης-Βυρτεμβέργης στη Γερμανία και εντόπισαν τις αμπούλες από τις οποίες πήραν δείγμα
προς εξέταση.
Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος του ψευτογιατρού
και του Γερμανού συνεργού του, για ανθρωποκτονία με δόλο κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη
και σε απόπειρα, πρόκληση σωματικών βλαβών και απάτη κατ’ εξακολούθηση.
Για την υπόθεση είναι σε εξέλιξη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου
Εγκλήματος Θεσσαλονίκης.
Ανάστατη είναι η κοινότητα των φυσικοθεραπευτών από το νέο περιστατικό σύλληψης
«ψευτογιατρού», καθώς ο συλληφθείς φέρεται να είναι φυσικοθεραπευτής, χωρίς όμως αυτό να
έχει διασταυρωθεί από τα μητρώα του ΠΣΦ.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση
την έντονη δυσαρέσκειά του, καθώς, παρά το γεγονός ότι είναι προφανές πως η υπόθεση
παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές αρκετό καιρό προ της σύλληψης, εντούτοις, καμμιά
αρχή – αστυνομική ή δικαστική – δεν έχει επικοινωνήσει με τον Σύλλογο, για να διαπιστώσει αν
ο συλληφθείς είναι πράγματι μέλος του Συλλόγου ή όχι.
Για το λόγο αυτό, ο νομικός σύμβουλος του Π.Σ.Φ. απέστειλε επείγουσα επιστολή προς την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος
Θεσσαλονίκης, ζητώντας την κοινοποίηση των στοιχείων του εν λόγω προσώπου,
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προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται πράγματι για φυσικοθεραπευτή – εγγεγραμμένο
μέλος του Π.Σ.Φ., ώστε να ακολουθήσει ο πειθαρχικός του έλεγχος.
Ο Π.Σ.Φ. είναι ο μοναδικός ρυθμιστής του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή στη χώρα μας
και απαιτεί τη συνεργασία της Πολιτείας για όλα τα θέματα που συνδέονται με αυτό. Έτσι, στην
επιστολή του ζητά την άμεση ανταπόκριση των Αρχών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει
με την σειρά του αποτελεσματικά τις κατά νόμο αρμοδιότητές του.
Σε μια εποχή που τα φαινόμενα αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων
υγείας και ειδικά του φυσικοθεραπευτή, βρίσκονται σε έξαρση, δεδομένου ότι κατοχυρωμένες
φυσικοθεραπευτικές πράξεις παρέχονται σε θεραπευτικά κέντρα μαϊμού – δήθεν εναλλακτικών
θεραπειών, studios μασάζ κ.λπ., χωρίς κανένα κρατικό έλεγχο, είναι απίστευτο το γεγονός ότι η
Πολιτεία συνεχίζει να αγνοεί τα μοναδικά αρμόδια όργανα που ρυθμίζουν τον χώρο.
Επειδή η Υγεία είναι υπέρτατο αγαθό και η προστασία της αποτελεί χρέος της Πολιτείας και
των Θεσμών της, ο Π.Σ.Φ. ζητά άμεσα από το Υπουργείο Υγείας μέτρα αντιμετώπισης αυτής
της επικίνδυνα ανεξέλεγκτης μάστιγας των παράνομων «θεραπευτών».
Ο ΠΣΦ και ο Ιατρικός Σύλλογος, από κοινού έχουν ζητήσει την αυστηροποίηση των
προβλεπόμενων ποινών για την αντιποίηση, το Υπουργείο Υγείας όμως μάλλον δεν
προβληματίζεται από τη δράση των απατεώνων.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να σταματήσει την ανεξέλεγκτη χορήγηση
κωδικών αριθμών δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) και μπλοκ αποδείξεων χωρίς τη διασταύρωση της
ύπαρξης άδειας άσκησης επαγγέλματος και να συνεργαστεί με τον Π.Σ.Φ ,τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο και το Υπουργείο Υγείας για την οριστική εξάλειψη τέτοιων φαινομένων.
Τέλος, θυμίζουμε την πρόσφατη περίπτωση – εν μέσω πανδημίας – της δήθεν
φυσικοθεραπεύτριας στον Πόρο, που έσπειρε τον κοροναϊό , παραβιάζοντας τα μέτρα
προφύλαξης που προβλέπονταν για τα εργαστήρια παροχής φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών,
για να αποδειχθεί τελικά ότι δεν ήταν φυσικοθεραπεύτρια, παραβιάζοντας τον Νόμο περί
αντιποίησης επαγγέλματος.
Ρεπορτάζ -Πηγή: Σύνδεσμος
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Ψευτογιατρός: «Πουλούσε ελπίδα» – Η καταγγελία που έφερε στο φως τη νέα υπόθεση
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για την νέα υπόθεση με τον ψευτογιατρού,
που υποσχόταν θεραπεία με βλαστοκύτταρα σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας και μαζί
με συνεργό του, απομυζούσαν χρηματικά ποσά.
Μπείτε στην ομάδα μας στο WhatsUP και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Ηδη, στην πρώτη του κίνηση μετά την αποκάλυψη της δράσης του που προκάλεσε τον θάνατο
πέντε ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας προχώρησε ο 66χρονος ψευτογιατρός σε βάρoς
του οποίου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο.
Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Ο 66χρονος, ο οποίος είχε στήσει την θανατηφόρα απάτη με έναν Γερμανό «γιατρό» ηλικίας 72
ετών, προσέφυγε στην εισαγγελία κατά της δημοσιοποίηση των στοιχείων του.
Είχε προηγηθεί αίτημα της ΕΛ.ΑΣ. για να δοθούν στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 66χρονου
προκειμένου να προσέλθουν ενδεχομένως περισσότερα θύματά του, πέραν των 15 που έχουν
ήδη ταυτοποιηθεί.
Μετά την προσφυγή του 66χρονου η εισαγγελία Θεσσαλονίκης θα πρέπει να αποφανθεί μέσα
σε διάστημα πέντε ημερών για το αν θα την αποδεχθεί ή θα την απορρίψει.
Η καταγγελία του αδερφού ενός από τα θύματα του ψευτογιατρού φαίνεται να ήταν αυτή που
έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην έναρξη της έρευνας για την νέα υπόθεση. Σύμφωνα με τα όσα
λέει ο αδερφός του θύματος, εμπιστεύθηκε τον ψευτογιατρό προκειμένου να γίνει καλά, καθώς
αντιμετώπιζε πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας.
Ο ίδιος, αδυνατεί να πιστέψει πώς είναι μπορεί ένας άνθρωπος να εκμεταλλεύεται τον πόνο
των άλλων. «Θα βγουν όλα στη δημοσιότητα. Αποζητώ δικαίωση για τον αδερφό μου. Του
έδωσε περίπου 65.000 ευρώ. Δεν υπήρχε ιατρική θεραπεία για την ασθένειά του», είπε. Το
θύμα έφυγε από τη ζωή τον Νοέμβριο του 2020, σε ηλικία 53 ετών.
Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., τουλάχιστον πέντε ασθενείς που εμπιστεύθηκαν τον
ψευτογιατρό για την ίασή τους, βρήκαν τραγικό θάνατο.
Η υπόθεση ξεκινάει από το 2005 με τα θύματα να δίνουν μέχρι και 100.000 ευρώ όπως
αναφέρεται. Εκτιμάται ότι η λεία των δύο απατεώνων φτάνει το 1 εκατ. ευρώ.
Γερμανοί και Έλληνες αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο γραφείο σε περιοχή της
Βάδης-Βυρτεμβέργης στη Γερμανία και εντόπισαν τις αμπούλες από τις οποίες πήραν δείγμα
προς εξέταση.
Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος του ψευτογιατρού
και του Γερμανού συνεργού του, για ανθρωποκτονία με δόλο κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη
και σε απόπειρα, πρόκληση σωματικών βλαβών και απάτη κατ’ εξακολούθηση.
Για την υπόθεση είναι σε εξέλιξη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου
Εγκλήματος Θεσσαλονίκης.
Ανάστατη είναι η κοινότητα των φυσικοθεραπευτών από το νέο περιστατικό σύλληψης
«ψευτογιατρού», καθώς ο συλληφθείς φέρεται να είναι φυσικοθεραπευτής, χωρίς όμως αυτό να
έχει διασταυρωθεί από τα μητρώα του ΠΣΦ.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση
την έντονη δυσαρέσκειά του, καθώς, παρά το γεγονός ότι είναι προφανές πως η υπόθεση
παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές αρκετό καιρό προ της σύλληψης, εντούτοις, καμμιά
αρχή – αστυνομική ή δικαστική – δεν έχει επικοινωνήσει με τον Σύλλογο, για να διαπιστώσει αν
ο συλληφθείς είναι πράγματι μέλος του Συλλόγου ή όχι.
Για το λόγο αυτό, ο νομικός σύμβουλος του Π.Σ.Φ. απέστειλε επείγουσα επιστολή προς την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος
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Θεσσαλονίκης, ζητώντας την κοινοποίηση των στοιχείων του εν λόγω προσώπου,
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται πράγματι για φυσικοθεραπευτή – εγγεγραμμένο
μέλος του Π.Σ.Φ., ώστε να ακολουθήσει ο πειθαρχικός του έλεγχος.
Ο Π.Σ.Φ. είναι ο μοναδικός ρυθμιστής του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή στη χώρα μας
και απαιτεί τη συνεργασία της Πολιτείας για όλα τα θέματα που συνδέονται με αυτό. Έτσι, στην
επιστολή του ζητά την άμεση ανταπόκριση των Αρχών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει
με την σειρά του αποτελεσματικά τις κατά νόμο αρμοδιότητές του.
Σε μια εποχή που τα φαινόμενα αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων
υγείας και ειδικά του φυσικοθεραπευτή, βρίσκονται σε έξαρση, δεδομένου ότι κατοχυρωμένες
φυσικοθεραπευτικές πράξεις παρέχονται σε θεραπευτικά κέντρα μαϊμού – δήθεν εναλλακτικών
θεραπειών, studios μασάζ κ.λπ., χωρίς κανένα κρατικό έλεγχο, είναι απίστευτο το γεγονός ότι η
Πολιτεία συνεχίζει να αγνοεί τα μοναδικά αρμόδια όργανα που ρυθμίζουν τον χώρο.
Επειδή η Υγεία είναι υπέρτατο αγαθό και η προστασία της αποτελεί χρέος της Πολιτείας και
των Θεσμών της, ο Π.Σ.Φ. ζητά άμεσα από το Υπουργείο Υγείας μέτρα αντιμετώπισης αυτής
της επικίνδυνα ανεξέλεγκτης μάστιγας των παράνομων «θεραπευτών».
Ο ΠΣΦ και ο Ιατρικός Σύλλογος, από κοινού έχουν ζητήσει την αυστηροποίηση των
προβλεπόμενων ποινών για την αντιποίηση, το Υπουργείο Υγείας όμως μάλλον δεν
προβληματίζεται από τη δράση των απατεώνων.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να σταματήσει την ανεξέλεγκτη χορήγηση
κωδικών αριθμών δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) και μπλοκ αποδείξεων χωρίς τη διασταύρωση της
ύπαρξης άδειας άσκησης επαγγέλματος και να συνεργαστεί με τον Π.Σ.Φ ,τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο και το Υπουργείο Υγείας για την οριστική εξάλειψη τέτοιων φαινομένων.
Τέλος, θυμίζουμε την πρόσφατη περίπτωση – εν μέσω πανδημίας – της δήθεν
φυσικοθεραπεύτριας στον Πόρο, που έσπειρε τον κοροναϊό , παραβιάζοντας τα μέτρα
προφύλαξης που προβλέπονταν για τα εργαστήρια παροχής φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών,
για να αποδειχθεί τελικά ότι δεν ήταν φυσικοθεραπεύτρια, παραβιάζοντας τον Νόμο περί
αντιποίησης επαγγέλματος.
Περισσότερα Εδω
Μπείτε στην ομάδα μας στο Facebook και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Ακολουθήστε το astratv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
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Ψευτογιατρός: Η καταγγελία που αποκάλυψε τη δράση του
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Επικαιρότητα
20 Ιανουαρίου 2023
Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για τη νέα υπόθεση με τον ψευτογιατρό, που
υποσχόταν θεραπεία με βλαστοκύτταρα σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας και μαζί με
τον συνεργό του, απομυζούσαν χρηματικά ποσά.
Ηδη, στην πρώτη του κίνηση μετά την αποκάλυψη της δράσης του που προκάλεσε τον θάνατο
πέντε ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας προχώρησε ο 66χρονος ψευτογιατρός σε βάρoς
του οποίου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο.
Ο 66χρονος, ο οποίος είχε στήσει την θανατηφόρα απάτη με έναν Γερμανό «γιατρό» ηλικίας 72
ετών, προσέφυγε στην Εισαγγελία κατά της δημοσιοποίηση των στοιχείων του.
Θεσσαλονίκη: Κέρδη πάνω από 1 εκατ. ευρώ για τον ψευτογιατρό - Δρούσε από το 2009,
τουλάχιστον πέντε νεκροί
Είχε προηγηθεί αίτημα της ΕΛ.ΑΣ για να δοθούν στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 66χρονου
προκειμένου να προσέλθουν ενδεχομένως περισσότερα θύματά του, πέραν των 15 που έχουν
ήδη ταυτοποιηθεί.
Μετά την προσφυγή του 66χρονου η εισαγγελία Θεσσαλονίκης θα πρέπει να αποφανθεί μέσα
σε διάστημα πέντε ημερών για το αν θα την αποδεχθεί ή θα την απορρίψει.
Η καταγγελία που έφερε στο φως τη νέα υπόθεση
Η καταγγελία του αδερφού ενός από τα θύματα του ψευτογιατρού φαίνεται να ήταν αυτή που
έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην έναρξη της έρευνας για τη νέα υπόθεση. Σύμφωνα με τα όσα
λέει ο αδερφός του θύματος, εμπιστεύθηκε τον ψευτογιατρό προκειμένου να γίνει καλά, καθώς
αντιμετώπιζε πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας.
Ο ίδιος, αδυνατεί να πιστέψει πώς είναι μπορεί ένας άνθρωπος να εκμεταλλεύεται τον πόνο
των άλλων. «Θα βγουν όλα στη δημοσιότητα. Αποζητώ δικαίωση για τον αδερφό μου. Του
έδωσε περίπου 65.000 ευρώ. Δεν υπήρχε ιατρική θεραπεία για την ασθένειά του», είπε. Το
θύμα έφυγε από τη ζωή τον Νοέμβριο του 2020, σε ηλικία 53 ετών.
Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ, τουλάχιστον πέντε ασθενείς που εμπιστεύθηκαν τον
ψευτογιατρό για την ίασή τους, βρήκαν τραγικό θάνατο.
Η υπόθεση ξεκινάει από το 2005 με τα θύματα να δίνουν μέχρι και 100.000 ευρώ όπως
αναφέρεται. Εκτιμάται ότι η λεία των δύο απατεώνων φτάνει το 1 εκατ. ευρώ.
Γερμανοί και Έλληνες αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο γραφείο σε περιοχή της
Βάδης-Βυρτεμβέργης στη Γερμανία και εντόπισαν τις αμπούλες από τις οποίες πήραν δείγμα
προς εξέταση.
Ποινική δίωξη
Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος του ψευτογιατρού
και του Γερμανού συνεργού του, για ανθρωποκτονία με δόλο κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη
και σε απόπειρα, πρόκληση σωματικών βλαβών και απάτη κατ’ εξακολούθηση.
Για την υπόθεση είναι σε εξέλιξη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου
Εγκλήματος Θεσσαλονίκης.
Η ανακοίνωση του Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών
Ανάστατη είναι η κοινότητα των φυσικοθεραπευτών από το νέο περιστατικό σύλληψης
«ψευτογιατρού», καθώς ο συλληφθείς φέρεται να είναι φυσικοθεραπευτής, χωρίς όμως αυτό να
έχει διασταυρωθεί από τα μητρώα του ΠΣΦ.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση
την έντονη δυσαρέσκειά του, καθώς, παρά το γεγονός ότι είναι προφανές πως η υπόθεση
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παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές αρκετό καιρό προ της σύλληψης, εντούτοις, καμμιά
αρχή – αστυνομική ή δικαστική – δεν έχει επικοινωνήσει με τον Σύλλογο, για να διαπιστώσει αν
ο συλληφθείς είναι πράγματι μέλος του Συλλόγου ή όχι.
Για το λόγο αυτό, ο νομικός σύμβουλος του Π.Σ.Φ. απέστειλε επείγουσα επιστολή προς την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος
Θεσσαλονίκης, ζητώντας την κοινοποίηση των στοιχείων του εν λόγω προσώπου,
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται πράγματι για φυσικοθεραπευτή – εγγεγραμμένο
μέλος του Π.Σ.Φ., ώστε να ακολουθήσει ο πειθαρχικός του έλεγχος.
Ο Π.Σ.Φ. είναι ο μοναδικός ρυθμιστής του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή στη χώρα μας
και απαιτεί τη συνεργασία της Πολιτείας για όλα τα θέματα που συνδέονται με αυτό. Έτσι, στην
επιστολή του ζητά την άμεση ανταπόκριση των Αρχών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει
με την σειρά του αποτελεσματικά τις κατά νόμο αρμοδιότητές του.
Σε μια εποχή που τα φαινόμενα αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων
υγείας και ειδικά του φυσικοθεραπευτή, βρίσκονται σε έξαρση, δεδομένου ότι κατοχυρωμένες
φυσικοθεραπευτικές πράξεις παρέχονται σε θεραπευτικά κέντρα μαϊμού – δήθεν εναλλακτικών
θεραπειών, studios μασάζ κ.λπ., χωρίς κανένα κρατικό έλεγχο, είναι απίστευτο το γεγονός ότι η
Πολιτεία συνεχίζει να αγνοεί τα μοναδικά αρμόδια όργανα που ρυθμίζουν τον χώρο.
Επειδή η Υγεία είναι υπέρτατο αγαθό και η προστασία της αποτελεί χρέος της Πολιτείας και
των Θεσμών της, ο Π.Σ.Φ. ζητά άμεσα από το Υπουργείο Υγείας μέτρα αντιμετώπισης αυτής
της επικίνδυνα ανεξέλεγκτης μάστιγας των παράνομων «θεραπευτών».
Ο ΠΣΦ και ο Ιατρικός Σύλλογος, από κοινού έχουν ζητήσει την αυστηροποίηση των
προβλεπόμενων ποινών για την αντιποίηση, το Υπουργείο Υγείας όμως μάλλον δεν
προβληματίζεται από τη δράση των απατεώνων.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να σταματήσει την ανεξέλεγκτη χορήγηση
κωδικών αριθμών δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) και μπλοκ αποδείξεων χωρίς τη διασταύρωση της
ύπαρξης άδειας άσκησης επαγγέλματος και να συνεργαστεί με τον Π.Σ.Φ ,τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο και το Υπουργείο Υγείας για την οριστική εξάλειψη τέτοιων φαινομένων.
Τέλος, θυμίζουμε την πρόσφατη περίπτωση – εν μέσω πανδημίας – της δήθεν
φυσικοθεραπεύτριας στον Πόρο, που έσπειρε τον κοροναϊό , παραβιάζοντας τα μέτρα
προφύλαξης που προβλέπονταν για τα εργαστήρια παροχής φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών,
για να αποδειχθεί τελικά ότι δεν ήταν φυσικοθεραπεύτρια, παραβιάζοντας τον Νόμο περί
αντιποίησης επαγγέλματος.
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Ψευτογιατρός: Η καταγγελία που αποκάλυψε τη δράση του
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ψευτογιατρός: Η καταγγελία που αποκάλυψε τη δράση του
Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για τη νέα υπόθεση με τον ψευτογιατρό, που
υποσχόταν θεραπεία με βλαστοκύτταρα σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας και μαζί με
τον συνεργό του, απομυζούσαν χρηματικά ποσά.
Ηδη, στην πρώτη του κίνηση μετά την αποκάλυψη της δράσης του που προκάλεσε τον θάνατο
πέντε ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας προχώρησε ο 66χρονος ψευτογιατρός σε βάρoς
του οποίου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο.
Ο 66χρονος, ο οποίος είχε στήσει την θανατηφόρα απάτη με έναν Γερμανό «γιατρό» ηλικίας 72
ετών, προσέφυγε στην Εισαγγελία κατά της δημοσιοποίηση των στοιχείων του.
Θεσσαλονίκη: Κέρδη πάνω από 1 εκατ. ευρώ για τον ψευτογιατρό – Δρούσε από το 2009,
τουλάχιστον πέντε νεκροί
Είχε προηγηθεί αίτημα της ΕΛ.ΑΣ για να δοθούν στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 66χρονου
προκειμένου να προσέλθουν ενδεχομένως περισσότερα θύματά του, πέραν των 15 που έχουν
ήδη ταυτοποιηθεί.
Μετά την προσφυγή του 66χρονου η εισαγγελία Θεσσαλονίκης θα πρέπει να αποφανθεί μέσα
σε διάστημα πέντε ημερών για το αν θα την αποδεχθεί ή θα την απορρίψει.
Η καταγγελία του αδερφού ενός από τα θύματα του ψευτογιατρού φαίνεται να ήταν αυτή που
έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην έναρξη της έρευνας για τη νέα υπόθεση. Σύμφωνα με τα όσα
λέει ο αδερφός του θύματος, εμπιστεύθηκε τον ψευτογιατρό προκειμένου να γίνει καλά, καθώς
αντιμετώπιζε πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας.
Ο ίδιος, αδυνατεί να πιστέψει πώς είναι μπορεί ένας άνθρωπος να εκμεταλλεύεται τον πόνο
των άλλων. «Θα βγουν όλα στη δημοσιότητα. Αποζητώ δικαίωση για τον αδερφό μου. Του
έδωσε περίπου 65.000 ευρώ. Δεν υπήρχε ιατρική θεραπεία για την ασθένειά του», είπε. Το
θύμα έφυγε από τη ζωή τον Νοέμβριο του 2020, σε ηλικία 53 ετών.
Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ, τουλάχιστον πέντε ασθενείς που εμπιστεύθηκαν τον
ψευτογιατρό για την ίασή τους, βρήκαν τραγικό θάνατο.
Η υπόθεση ξεκινάει από το 2005 με τα θύματα να δίνουν μέχρι και 100.000 ευρώ όπως
αναφέρεται. Εκτιμάται ότι η λεία των δύο απατεώνων φτάνει το 1 εκατ. ευρώ.
Γερμανοί και Έλληνες αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο γραφείο σε περιοχή της
Βάδης-Βυρτεμβέργης στη Γερμανία και εντόπισαν τις αμπούλες από τις οποίες πήραν δείγμα
προς εξέταση.
Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος του ψευτογιατρού
και του Γερμανού συνεργού του, για ανθρωποκτονία με δόλο κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη
και σε απόπειρα, πρόκληση σωματικών βλαβών και απάτη κατ’ εξακολούθηση.
Για την υπόθεση είναι σε εξέλιξη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου
Εγκλήματος Θεσσαλονίκης.
Ανάστατη είναι η κοινότητα των φυσικοθεραπευτών από το νέο περιστατικό σύλληψης
«ψευτογιατρού», καθώς ο συλληφθείς φέρεται να είναι φυσικοθεραπευτής, χωρίς όμως αυτό να
έχει διασταυρωθεί από τα μητρώα του ΠΣΦ.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση
την έντονη δυσαρέσκειά του, καθώς, παρά το γεγονός ότι είναι προφανές πως η υπόθεση
παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές αρκετό καιρό προ της σύλληψης, εντούτοις, καμμιά
αρχή – αστυνομική ή δικαστική – δεν έχει επικοινωνήσει με τον Σύλλογο, για να διαπιστώσει αν
ο συλληφθείς είναι πράγματι μέλος του Συλλόγου ή όχι.
Για το λόγο αυτό, ο νομικός σύμβουλος του Π.Σ.Φ. απέστειλε επείγουσα επιστολή προς την
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Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος
Θεσσαλονίκης, ζητώντας την κοινοποίηση των στοιχείων του εν λόγω προσώπου,
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται πράγματι για φυσικοθεραπευτή – εγγεγραμμένο
μέλος του Π.Σ.Φ., ώστε να ακολουθήσει ο πειθαρχικός του έλεγχος.
Ο Π.Σ.Φ. είναι ο μοναδικός ρυθμιστής του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή στη χώρα μας
και απαιτεί τη συνεργασία της Πολιτείας για όλα τα θέματα που συνδέονται με αυτό. Έτσι, στην
επιστολή του ζητά την άμεση ανταπόκριση των Αρχών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει
με την σειρά του αποτελεσματικά τις κατά νόμο αρμοδιότητές του.
Σε μια εποχή που τα φαινόμενα αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων
υγείας και ειδικά του φυσικοθεραπευτή, βρίσκονται σε έξαρση, δεδομένου ότι κατοχυρωμένες
φυσικοθεραπευτικές πράξεις παρέχονται σε θεραπευτικά κέντρα μαϊμού – δήθεν εναλλακτικών
θεραπειών, studios μασάζ κ.λπ., χωρίς κανένα κρατικό έλεγχο, είναι απίστευτο το γεγονός ότι η
Πολιτεία συνεχίζει να αγνοεί τα μοναδικά αρμόδια όργανα που ρυθμίζουν τον χώρο.
Επειδή η Υγεία είναι υπέρτατο αγαθό και η προστασία της αποτελεί χρέος της Πολιτείας και
των Θεσμών της, ο Π.Σ.Φ. ζητά άμεσα από το Υπουργείο Υγείας μέτρα αντιμετώπισης αυτής
της επικίνδυνα ανεξέλεγκτης μάστιγας των παράνομων «θεραπευτών».
Ο ΠΣΦ και ο Ιατρικός Σύλλογος, από κοινού έχουν ζητήσει την αυστηροποίηση των
προβλεπόμενων ποινών για την αντιποίηση, το Υπουργείο Υγείας όμως μάλλον δεν
προβληματίζεται από τη δράση των απατεώνων.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να σταματήσει την ανεξέλεγκτη χορήγηση
κωδικών αριθμών δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) και μπλοκ αποδείξεων χωρίς τη διασταύρωση της
ύπαρξης άδειας άσκησης επαγγέλματος και να συνεργαστεί με τον Π.Σ.Φ ,τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο και το Υπουργείο Υγείας για την οριστική εξάλειψη τέτοιων φαινομένων.
Τέλος, θυμίζουμε την πρόσφατη περίπτωση – εν μέσω πανδημίας – της δήθεν
φυσικοθεραπεύτριας στον Πόρο, που έσπειρε τον κοροναϊό , παραβιάζοντας τα μέτρα
προφύλαξης που προβλέπονταν για τα εργαστήρια παροχής φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών,
για να αποδειχθεί τελικά ότι δεν ήταν φυσικοθεραπεύτρια, παραβιάζοντας τον Νόμο περί
αντιποίησης επαγγέλματος.
Ρεπορτάζ -Πηγή: Σύνδεσμος
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ΙΣΘ & ΠΣΦ: Στα “κάγκελα” οι Ενώσεις Ιατρών & Φυσικοθεραπευτών για τον
ψευτογιατρό
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Εξ αφορμής της σύλληψης του νέου «ψευτογιατρού», που φέρεται να είναι φυσικοθεραπευτής,
ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών με Δελτίο Τύπου γνωστοποιεί ότι, με επείγουσα
επιστολή του προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία Δίωξης
Οργανωμένου Εγκλήματος Θεσσαλονίκης έχει ζητήσει την κοινοποίηση των στοιχείων του εν
λόγω προσώπου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται πράγματι για φυσικοθεραπευτή –
εγγεγραμμένο μέλος του Π.Σ.Φ., ώστε να ακολουθήσει ο πειθαρχικός του έλεγχος.
Παράλληλα, ως ο μοναδικός ρυθμιστής του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή στη χώρα
μας, ζητά την άμεση ανταπόκριση των Αρχών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει με την
σειρά του αποτελεσματικά τις κατά νόμο αρμοδιότητές του. Ακόμη, ο Ιατρικός Σύλλογος
Θεσσαλονίκης αναρτά τη δική του ανακοίνωση για τον φερόμενο φυσικοθεραπευτή και
προτρέπει τους πολίτες να μεταβούν στην ιστοσελίδα του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για
να αναζητήσουν το επώνυμο του γιατρού – εγγεγραμμένου μέλους του ΙΣΘ.
Η ανακοίνωση του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών ήταν η εξής:
“Ανάστατη είναι η κοινότητα των φυσικοθεραπευτών από το νέο περιστατικό σύλληψης
«ψευτογιατρού», καθώς ο συλληφθείς φέρεται να είναι φυσικοθεραπευτής, χωρίς όμως αυτό να
έχει διασταυρωθεί από τα μητρώα του ΠΣΦ.
Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ο «ψευτογιατρός» υποσχόταν σε ασθενείς με σκλήρυνση
κατά πλάκας θεραπείες με βλαστοκύτταρα, αναγκάζοντάς τους να διακόψουν τη θεραπεία τους
για να κάνουν τη δική του, με την οποία τους έκανε ενέσεις που, σύμφωνα με τα στοιχεία των
Αρχών, περιείχαν… νερό.
Γι’ αυτή την «πρωτοποριακή θεραπεία» ο «ψευτογιατρός» λάμβανε μεγάλα χρηματικά ποσά,
ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να συνεργαζόταν και με έναν γιατρό στη
Στουγκάρδη, ο οποίος διαβεβαίωνε τους ασθενείς πως η θεραπεία του ‘’φυσικοθεραπευτή’’
είχε θετικά αποτελέσματα. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ
δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση την έντονη δυσαρέσκειά του, καθώς, παρά το γεγονός ότι
είναι προφανές πως η υπόθεση παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές αρκετό καιρό προ
της σύλληψης, εντούτοις, καμμιά αρχή – αστυνομική ή δικαστική – δεν έχει επικοινωνήσει με
τον Σύλλογο, για να διαπιστώσει αν ο συλληφθείς είναι πράγματι μέλος του Συλλόγου ή όχι.
Για το λόγο αυτό, ο νομικός σύμβουλος του Π.Σ.Φ. απέστειλε επείγουσα επιστολή προς την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος
Θεσσαλονίκης, ζητώντας την κοινοποίηση των στοιχείων του εν λόγω προσώπου,
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται πράγματι για φυσικοθεραπευτή – εγγεγραμμένο
μέλος του Π.Σ.Φ., ώστε να ακολουθήσει ο πειθαρχικός του έλεγχος. Ο Π.Σ.Φ. είναι ο μοναδικός
ρυθμιστής του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή στη χώρα μας και απαιτεί τη συνεργασία
της Πολιτείας για όλα τα θέματα που συνδέονται με αυτό. Έτσι, στην επιστολή του ζητά την
άμεση ανταπόκριση των Αρχών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει με την σειρά του
αποτελεσματικά τις κατά νόμο αρμοδιότητές του.
Σε μια εποχή που τα φαινόμενα αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων
υγείας και ειδικά του φυσικοθεραπευτή, βρίσκονται σε έξαρση, δεδομένου ότι κατοχυρωμένες
φυσικοθεραπευτικές πράξεις παρέχονται σε θεραπευτικά κέντρα μαϊμού – δήθεν
εναλλακτικώνθεραπειών, studios μασάζ κ.λπ., χωρίς κανένα κρατικό έλεγχο, είναι απίστευτο το
γεγονός ότι η  Πολιτεία συνεχίζει να αγνοεί τα μοναδικά αρμόδια όργανα που ρυθμίζουν τον
χώρο. Επειδή η Υγεία είναι υπέρτατο αγαθό και η προστασία της αποτελεί χρέος της Πολιτείας
και των Θεσμών της, ο Π.Σ.Φ. ζητά άμεσα από το Υπουργείο Υγείας μέτρα αντιμετώπισης
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αυτής της επικίνδυνα ανεξέλεγκτης μάστιγας των παράνομων «θεραπευτών». Ο ΠΣΦ και ο
Ιατρικός Σύλλογος, από κοινού έχουν ζητήσει την αυστηροποίηση των προβλεπόμενων
ποινών για την αντιποίηση, το Υπουργείο Υγείας όμως μάλλον δεν προβληματίζεται από τη
δράση των απατεώνων.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να σταματήσει την ανεξέλεγκτη χορήγηση
κωδικών αριθμών δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) και μπλοκ αποδείξεων χωρίς τη διασταύρωση της
ύπαρξης άδειας άσκησης επαγγέλματος και να συνεργαστεί με τον Π.Σ.Φ ,τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο και το Υπουργείο Υγείας για την οριστική εξάλειψη τέτοιων φαινομένων.
Τέλος, θυμίζουμε την πρόσφατη περίπτωση – εν μέσω πανδημίας – της δήθεν
φυσικοθεραπεύτριας στον Πόρο, που έσπειρε τον κορωνοϊό , παραβιάζοντας τα μέτρα
προφύλαξης που προβλέπονταν για τα εργαστήρια παροχής φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών,
για να αποδειχθεί τελικά ότι δεν ήταν φυσικοθεραπεύτρια, παραβιάζοντας τον Νόμο περί
αντιποίησης επαγγέλματος.”
Από την μεριά του, ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε:
“Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα για εξαπάτηση πολιτών από απατεώνες που
υποδύονται τον γιατρό, ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης θέλει να επισημάνει τα
ακόλουθα: Η άσκηση της ιατρικής επιτρέπεται να πραγματοποιείται μόνο σε αδειοδοτημένους
χώρους Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ιατρεία-εργαστήρια) από γιατρούς οι οποίοι είναι
υποχρεωτικά εγγεγραμμένοι στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Καλούνται οι πολίτες όταν
επισκέπτονται χώρους Π.Φ.Υ. να βεβαιώνονται ότι αυτοί διαθέτουν την αδειοδότηση από τον
ΙΣΘ η οποία πιστοποιείται από ειδική ταμπέλα «νόμιμου αδειοδοτημένου ιατρείου». Επίσης αν
υπάρχουν σχετικές αμφιβολίες να αναζητούν το επώνυμο του γιατρού – εγγεγραμμένου μέλους
του ΙΣΘ, δια μέσου της ιστοσελίδας του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στο ακόλουθο link:
https://isth.gr/lista-iatron/”.
 
ΠΗΓΗ
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Άμεση κοινοποίηση των στοιχείων του ψευτογιατρού ζητά ο Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Άμεση κοινοποίηση των στοιχείων του νέου "ψευτογιατρού" που παρουσιάστηκε στη
Θεσσαλονίκη, ζητεί από τις αρμόδιες αρχές ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών,
καλώντας παράλληλα την Πολιτεία "να λάβει επιτέλους μέτρα για την έξαρση των φαινομένων
αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων ιατρικών επαγγελμάτων". Σε σχετική ανακοίνωση ο
ΠΣΦ σημειώνει ότι: "Ανάστατη είναι η κοινότητα των φυσικοθεραπευτών από το νέο
περιστατικό σύλληψης "ψευτογιατρού", καθώς ο συλληφθείς φέρεται να είναι
φυσικοθεραπευτής, χωρίς όμως αυτό να έχει διασταυρωθεί από τα μητρώα του ΠΣΦ.
Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ο "ψευτογιατρός" υποσχόταν σε ασθενείς με σκλήρυνση
κατά πλάκας θεραπείες με βλαστοκύτταρα, αναγκάζοντάς τους να διακόψουν τη θεραπεία τους
για να κάνουν τη δική του, με την οποία τους έκανε ενέσεις που, σύμφωνα με τα στοιχεία των
Αρχών, περιείχαν... νερό. Γι' αυτή την "πρωτοποριακή θεραπεία" ο "ψευτογιατρός" λάμβανε
μεγάλα χρηματικά ποσά, ενώ...
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Ψευτογιατρός: «Πουλούσε ελπίδα» – Η καταγγελία που έφερε στο φως τη νέα υπόθεση
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Έδωσε 65.000 για δήθεν «πρωτοποριακές θεραπείες» με ενέσεις βλαστοκυττάρων
Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για την νέα υπόθεση με τον ψευτογιατρού,
που υποσχόταν θεραπεία με βλαστοκύτταρα σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας και μαζί
με συνεργό του, απομυζούσαν χρηματικά ποσά.
Ήδη, στην πρώτη του κίνηση μετά την αποκάλυψη της δράσης του που προκάλεσε τον θάνατο
πέντε ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας προχώρησε ο 66χρονος ψευτογιατρός σε βάρoς
του οποίου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο.
Ο 66χρονος, ο οποίος είχε στήσει την θανατηφόρα απάτη με έναν Γερμανό «γιατρό» ηλικίας 72
ετών, προσέφυγε στην εισαγγελία κατά της δημοσιοποίηση των στοιχείων του.
Είχε προηγηθεί αίτημα της ΕΛ.ΑΣ. για να δοθούν στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 66χρονου
προκειμένου να προσέλθουν ενδεχομένως περισσότερα θύματά του, πέραν των 15 που έχουν
ήδη ταυτοποιηθεί.
Μετά την προσφυγή του 66χρονου η εισαγγελία Θεσσαλονίκης θα πρέπει να αποφανθεί μέσα
σε διάστημα πέντε ημερών για το αν θα την αποδεχθεί ή θα την απορρίψει.
Η καταγγελία που έφερε στο φως τη νέα υπόθεση
Η καταγγελία του αδερφού ενός από τα θύματα του ψευτογιατρού φαίνεται να ήταν αυτή που
έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην έναρξη της έρευνας για την νέα υπόθεση. Σύμφωνα με τα όσα
λέει ο αδερφός του θύματος, εμπιστεύθηκε τον ψευτογιατρό προκειμένου να γίνει καλά, καθώς
αντιμετώπιζε πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας.
Ο ίδιος, αδυνατεί να πιστέψει πώς είναι μπορεί ένας άνθρωπος να εκμεταλλεύεται τον πόνο
των άλλων. «Θα βγουν όλα στη δημοσιότητα. Αποζητώ δικαίωση για τον αδερφό μου. Του
έδωσε περίπου 65.000 ευρώ. Δεν υπήρχε ιατρική θεραπεία για την ασθένειά του», είπε. Το
θύμα έφυγε από τη ζωή τον Νοέμβριο του 2020, σε ηλικία 53 ετών.
Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., τουλάχιστον πέντε ασθενείς που εμπιστεύθηκαν τον
ψευτογιατρό για την ίασή τους, βρήκαν τραγικό θάνατο.
Η υπόθεση ξεκινάει από το 2005 με τα θύματα να δίνουν μέχρι και 100.000 ευρώ όπως
αναφέρεται. Εκτιμάται ότι η λεία των δύο απατεώνων φτάνει το 1 εκατ. ευρώ.
Γερμανοί και Έλληνες αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο γραφείο σε περιοχή της
Βάδης-Βυρτεμβέργης στη Γερμανία και εντόπισαν τις αμπούλες από τις οποίες πήραν δείγμα
προς εξέταση.
Ποινική δίωξη
Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος του ψευτογιατρού
και του Γερμανού συνεργού του, για ανθρωποκτονία με δόλο κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη
και σε απόπειρα, πρόκληση σωματικών βλαβών και απάτη κατ’ εξακολούθηση.
Για την υπόθεση είναι σε εξέλιξη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου
Εγκλήματος Θεσσαλονίκης.
Η ανακοίνωση του Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών
Ανάστατη είναι η κοινότητα των φυσικοθεραπευτών από το νέο περιστατικό σύλληψης
«ψευτογιατρού», καθώς ο συλληφθείς φέρεται να είναι φυσικοθεραπευτής, χωρίς όμως αυτό να
έχει διασταυρωθεί από τα μητρώα του ΠΣΦ.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση
την έντονη δυσαρέσκειά του, καθώς, παρά το γεγονός ότι είναι προφανές πως η υπόθεση
παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές αρκετό καιρό προ της σύλληψης, εντούτοις, καμμιά
αρχή – αστυνομική ή δικαστική – δεν έχει επικοινωνήσει με τον Σύλλογο, για να διαπιστώσει αν
ο συλληφθείς είναι πράγματι μέλος του Συλλόγου ή όχι.
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Για το λόγο αυτό, ο νομικός σύμβουλος του Π.Σ.Φ. απέστειλε επείγουσα επιστολή προς την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος
Θεσσαλονίκης, ζητώντας την κοινοποίηση των στοιχείων του εν λόγω προσώπου,
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται πράγματι για φυσικοθεραπευτή – εγγεγραμμένο
μέλος του Π.Σ.Φ., ώστε να ακολουθήσει ο πειθαρχικός του έλεγχος.
Ο Π.Σ.Φ. είναι ο μοναδικός ρυθμιστής του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή στη χώρα μας
και απαιτεί τη συνεργασία της Πολιτείας για όλα τα θέματα που συνδέονται με αυτό. Έτσι, στην
επιστολή του ζητά την άμεση ανταπόκριση των Αρχών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει
με την σειρά του αποτελεσματικά τις κατά νόμο αρμοδιότητές του.
Σε μια εποχή που τα φαινόμενα αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων
υγείας και ειδικά του φυσικοθεραπευτή, βρίσκονται σε έξαρση, δεδομένου ότι κατοχυρωμένες
φυσικοθεραπευτικές πράξεις παρέχονται σε θεραπευτικά κέντρα μαϊμού – δήθεν εναλλακτικών
θεραπειών, studios μασάζ κ.λπ., χωρίς κανένα κρατικό έλεγχο, είναι απίστευτο το γεγονός ότι η
Πολιτεία συνεχίζει να αγνοεί τα μοναδικά αρμόδια όργανα που ρυθμίζουν τον χώρο.
Επειδή η Υγεία είναι υπέρτατο αγαθό και η προστασία της αποτελεί χρέος της Πολιτείας και
των Θεσμών της, ο Π.Σ.Φ. ζητά άμεσα από το Υπουργείο Υγείας μέτρα αντιμετώπισης αυτής
της επικίνδυνα ανεξέλεγκτης μάστιγας των παράνομων «θεραπευτών».
Ο ΠΣΦ και ο Ιατρικός Σύλλογος, από κοινού έχουν ζητήσει την αυστηροποίηση των
προβλεπόμενων ποινών για την αντιποίηση, το Υπουργείο Υγείας όμως μάλλον δεν
προβληματίζεται από τη δράση των απατεώνων.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να σταματήσει την ανεξέλεγκτη χορήγηση
κωδικών αριθμών δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) και μπλοκ αποδείξεων χωρίς τη διασταύρωση της
ύπαρξης άδειας άσκησης επαγγέλματος και να συνεργαστεί με τον Π.Σ.Φ ,τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο και το Υπουργείο Υγείας για την οριστική εξάλειψη τέτοιων φαινομένων.
Τέλος, θυμίζουμε την πρόσφατη περίπτωση – εν μέσω πανδημίας – της δήθεν
φυσικοθεραπεύτριας στον Πόρο, που έσπειρε τον κοροναϊό , παραβιάζοντας τα μέτρα
προφύλαξης που προβλέπονταν για τα εργαστήρια παροχής φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών,
για να αποδειχθεί τελικά ότι δεν ήταν φυσικοθεραπεύτρια, παραβιάζοντας τον Νόμο περί
αντιποίησης επαγγέλματος.
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Ψευτογιατρός: Άμεση ενημέρωση για τα στοιχεία του ζητά ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ο ΠΣΦ απέστειλε επείγουσα επιστολή προς την Εισαγγελία και την Δίωξη Οικονομικού
Εγκλήματος για να ενημερωθεί επισήμως
Την άμεση κοινοποίηση των στοιχείων του 66χρονου «ψευτογιατρού», ο οποίος φέρεται να
ήταν φυσικοθεραπευτής από την Αθήνα, ζητά ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών
(ΠΣΦ).
Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του, δεν έχει διασταυρωθεί στα μητρώα του ΠΣΦ αν αυτό
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Και προσθέτει πως, παρότι είναι προφανές ότι οι
σχετικές έρευνες διεξάγονται εδώ και αρκετό καιρό, καμία Αρχή δεν επικοινώνησε με τον ΠΣΦ
για να εξακριβώσει αν όντως ο «ψευτογιατρός» είναι φυσικοθεραπευτής ή όχι.
Γι’ αυτό τον λόγο ο νομικός σύμβουλος του ΠΣΦ απέστειλε επείγουσα επιστολή προς την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος
Θεσσαλονίκης με την οποία ζητά την κοινοποίηση των στοιχείων του. Εάν επιβεβαιωθεί πως
είναι μέλος του Συλλόγου, ο ΠΣΦ αναφέρει ότι θα ακολουθήσει ο πειθαρχικός έλεγχός του.
Ο ΠΣΦ τονίζει ότι είναι ο μοναδικός ρυθμιστής του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή στη
χώρα μας. Γι’ αυτό ζητά την άμεση ανταπόκριση των Αρχών, ώστε να ασκήσει κι αυτός με την
σειρά του τις αρμοδιότητές του.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο «ψευτογιατρός» υποσχόταν «θεραπείες» με βλαστοκύτταρα σε
ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση (σκλήρυνση κατά πλάκας) και άλλες νευρολογικές
παθήσεις. Οι ασθενείς που έχουν ταυτοποιηθεί ήταν από πολλές περιοχές της χώρας. Μεταξύ
άλλων από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηγουμενίτσα, Κέρκυρα και Χίο.
Τους έπειθε επίσης να διακόπτουν την ιατρική θεραπεία που ακολουθούσαν. Ωστόσο οι
«θεραπείες» δεν είχαν καμία φαρμακευτική χρήση. Η κατάληξη σε τουλάχιστον πέντε
περιπτώσεις ήταν μοιραία.
Ο «ψευτογιατρός» μαζί με έναν 72χρονο γενικό ιατρό-συνεργάτη του στη Στουτγάρδη
απομυζούσαν οικονομικά τους ασθενείς. Η Αστυνομία υπολόγισε ότι από τα 15 περιστατικά
που έως τώρα έχει ταυτοποιήσει, αποκόμισαν 900.000 ευρώ. Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε
στη δημοσιότητα, κάθε «θεραπευτική» έγχυση κόστιζε έως και 25.000 ευρώ.
Οι δυο τους πλέον κατηγορούνται για ανθρωποκτονία και απάτη. Κατηγορούνται επίσης για
έκθεση, αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες.
Με αφορμή αυτή την υπόθεση και άλλες πρόσφατες, ο ΠΣΦ ζητά από το Υπουργείο Υγείας
άμεσα μέτρα αντιμετώπισης της «επικίνδυνα ανεξέλεγκτης μάστιγας των παράνομων
«θεραπευτών»». Και τονίζει πως μαζί με τον Ιατρικό Σύλλογο έχουν ζητήσει την
αυστηροποίηση των προβλεπόμενων ποινών για την αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος.
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Ψευτογιατρός: Μπίζνα από το 2002
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Γνώριμος στις Αρχές από το 2016 που είχε σημειωθεί η πρώτη καταγγελία σε βάρος του ήταν
ο ψευτογιατρός που, χάρη στην πρωτοποριακή θεραπεία με βλαστοκύτταρα που υποσχόταν,
οδήγησε τουλάχιστον 5 ανθρώπους στον θάνατο
Στοιχεία που προσομοιάζουν πολύ στην υπόθεση του ψευτογιατρού Dr. Kontos παρουσιάζει η
περίπτωση του 65χρονου φυσικοθεραπευτή, για τον οποίο εξετάζονται από τις Αρχές
τουλάχιστον 15 περιπτώσεις εξαπάτησης ασθενών. Οπως αναφέρεται στις καταγγελίες ο
65χρονος παρουσιαζόταν ως γιατρός σε ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας και
προσέγγιζε τα θύματά του υποσχόμενος μια πρωτοποριακή θεραπεία, με ενέσεις
βλαστοκυττάρων για να τους αποσπάσει στη συνέχεια μεγάλα χρηματικά ποσά. Τουλάχιστον 5
άτομα έχασαν τη ζωή τους γιατί διέκοψαν την ιατρικά ενδεδειγμένη θεραπεία τους.
Η πρώτη σοβαρή καταγγελία σε βάρος του, είχε γίνει από μία κοπέλα από την Αθήνα το 2016,
ωστόσο υπάρχουν πληροφορίες πως ο συγκεκριμένος ενεργούσε από το 2002! Τότε, ο
65χρονος κατηγορήθηκε για απάτη, ενώ το 2019 επιβλήθηκαν σε βάρος του οι περιοριστικοί
όροι εμφάνισής του στο Αστυνομικό Τμήμα Κορωπίου τρεις φορές το μήνα. Μετά τη
συγκεκριμένη καταγγελία, αναγκάστηκε να κλείσει το φυσικοθεραπευτήριο που διατηρούσε στα
Καλύβια Θορικού. Το γραφείο αυτό είχε σημαντική πελατεία, τον ήξερε ο κόσμος στην περιοχή.
Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν ακόμη άτομα στην περιοχή που επιμένουν ότι
βοηθούσε κόσμο και πως δεν ευσταθούν οι κατηγορίες εναντίον του.
Η δικογραφία έχει διαβιβαστεί στην Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, ενώ σύμφωνα
με πληροφορίες, φαίνεται ότι ο 65χρονος δεν είχε σημαντικά ποσά στους λογαριασμούς του,
ενώ το αντίθετο ισχύει για το Γερμανό συνεργό του. Βέβαια, στην περίπτωση του Γερμανού
υπήρχε και νόμιμη επαγγελματική δραστηριότητά του καθώς ήταν γιατρός στην πατρίδα του.
Ετσι, ένα ερώτημα που ζητά απάντηση είναι πώς βιοποριζόταν από το 2020, όταν και
καταγράφηκε η τελευταία απάτη του, μέχρι σήμερα, καθώς ο 65χρονος συντηρούσε ένα πολύ
μεγάλο σπίτι και κάλυπτε τα έξοδα της οικογένειάς του.
Μάλιστα οι Αρχές φοβούνται ότι μπορεί να συνέχιζε τις επισκέψεις κατ’ οίκον δίνοντας
θεραπείες σε κόσμο. Αυτό θα διαλευκανθεί ενδεχομένως το επόμενο διάστημα, καθώς θα
δοθούν στη δημοσιότητα τα στοιχεία του και η φωτογραφία του με εισαγγελική διάταξη και έτσι
εκτιμάται ότι θα «ανοίξουν στόματα».
 
 
«Πουλούσε» ελπίδες με… βλαστοκύτταρα
Ο φυσικοθεραπευτής προσποιούνταν τον νευρολόγο, διαφημίζοντας θεραπείες με
βλαστοκύτταρα για ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας. Ανάλογα με την οικονομική επιφάνεια
του καθενός, ζητούσε από 10.000 – 25.000 ευρώ για κάθε κύκλο θεραπείας. Βασικός
συνεργάτης του ήταν ένας γιατρός από τη Στουτγάρδη, μαζί με τον οποίο ζητούσαν από τα
θύματά τους να ταξιδέψουν στη Γερμανία, πείθοντάς τα ότι η θεραπεία τους είναι τόσο
πρωτοποριακή που δεν προσφέρεται στην Ελλάδα.
Επιπλέον, Παραολυμπιονίκης που έπεσε θύμα του, περιγράφει στην ΕΡΤ: «Είχα βάλει και το
σπίτι υποθήκη για τα χρήματα που είχα δώσει. Είχα δανειστεί και μετά αναγκάστηκα να μπω
και στον νόμο Κατσέλη για να γλιτώσω την πρώτη κατοικία. Έλεγε ότι είναι σε πρόγραμμα
συνεργασίας με έναν γενετιστή, δηλαδή ότι αυτός ήταν μεσολαβητής και έπρεπε να γίνουν με
μυστικό τρόπο στην Ελλάδα. Εγώ είχα βρεθεί και στη Γερμανία. Η αλήθεια είναι ότι πήρε ένα
πεντάμηνο περίπου για να καταλάβω».
«Το παράνομο περιουσιακό όφελος αυτής της ομάδος ξεπερνά τα 900.000 ευρώ», σύμφωνα
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με τον κ. Σταύρο Κεσελίδη, Διευθυντή Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Ο Αστυνόμος Β’, κ. Χρήστος
Δημητρακόπουλος εξήγησε: «Προκειμένου να πείσουν τους ασθενείς για την
αποτελεσματικότητα της θεραπείας ανέφεραν ότι επειδή ήταν τόσο βοηθητική ερχόταν σε
σύγκρουση με τα συμφέροντα των φαρμακευτικών εταιριών, ότι τη χρησιμοποιούσαν διάσημα
πρόσωπα, όπως πολιτικοί, καλλιτέχνες και αθλητές, ενώ έφταναν στο σημείο να
αμφισβητήσουν τις ήδη διαγνωσθείσες παθήσεις».
Η έρευνα της Ασφάλειας άρχισε το 2020, όταν αδερφός ασθενούς από τη Θεσσαλονίκη έκανε
καταγγελία στην Αστυνομία όταν έφυγε από τη ζωή ο άνθρωπός του, ο οποίος είχε δώσει
70.000 ευρώ στον ψευτογιατρό. «Θέλω μια δικαίωση στο όνομα της μνήμης του αδερφού μου.
Πώς θέλετε να αισθανθεί ένας άνθρωπος που χάνει τον αδερφό του και τον εκμεταλλεύεται
κάποιος, τον πόνο του εκείνη τη στιγμή, γιατί δεν υπήρχε κάποια θεραπεία ιατρική για τη
συγκεκριμένη νόσο», υποστήριξε αδερφός θύματος του ψευτογιατρού. Την άμεση κοινοποίηση
των στοιχείων του ψευτογιατρού, ζητά από την πλευρά του ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών.
Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών και ο Γερμανός γιατρός
Η βεντάλια των ερευνών στη νέα υπόθεση του ψευτογιατρού έχει ανοίξει και στη Γερμανία,
καθώς η Αστυνομία ζήτησε τη συνδρομή των γερμανικών Αρχών, προκειμένου να
προχωρήσουν σε έρευνα για τον Γερμανό γιατρό. Ο γενετιστής - γιατρός αποφεύγει κάθε
επικοινωνία, ενώ όπως μετέδωσε το Star οι δήθεν θεραπευτικές του μέθοδοι βρίσκονται στο
Διαδίκτυο.
«Με τη θεραπεία κυττάρων μπορούμε να δούμε πως ακόμη και τα μοναδικά στελέχη του
σώματος μπορούν να αναγεννηθούν, άρα η δική μας θεραπεία κυττάρων βοηθά το σώμα στην
πραγματικότητα να επανεργοποιήσει όργανα με ειδικά στελέχη κυττάρων, να βοηθήσει να
ξαναφτιάξει τα δικά του όργανα» περιγράφει στο βίντεο που ανέβασε στο Διαδίκτυο ο εν λόγω
γενετιστής γιατρός. Ο Γερμανός γιατρός, ο οποίος παρουσιάζει ένα πλούσιο βιογραφικό
υπόσχεται πλήρη ίαση σε ασθένειες όπως τη σκλήρυνση κατά πλάκας, τη νόσο του Κρον, το
σύνδρομο Down, ακόμη και τον καρκίνο.
Μάλιστα, τo Star προσπάθησε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί του, όμως ο Γερμανός
γιατρός μόλις άκουσε για Ελλάδα έκλεισε αμέσως το τηλέφωνο. Η φήμη του με τις εναλλακτικές
μορφές θεραπείας φτάνει στην Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες ακόμη και τη Μαλαισία όπου
πραγματοποιεί συνεργασίες με κλινικές. Η έδρα του όμως είναι στη Γερμανία, όπου εργαζόταν
μαζί με τον Έλληνα «ψευτογιατρό» Στο μεταξύ, στην κλινική της Γερμανίας δε γνωρίζουν αν ο
Ελληνας είναι γιατρός.
Ο Γερμανός γενετιστής δημιουργούσε «βλαστοκύτταρα» που περιείχαν νερό, γλυκόζη και έναν
συνδυασμό αμινοξέων χωρίς την παραμικρή θεραπευτική ιδιότητα και ο Έλληνας
«ψευτογιατρός» τα προωθούσε στα θύματά τους. Μάλιστα, για να πείσουν για την αξιοπιστία
της αγωγής που έδιναν, υποχρέωναν τα θύματά τους να μεταβούν στη Γερμανία προκειμένου
να υποβληθούν σε συγκεκριμένες εξετάσεις. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος συστηνόταν στους
γείτονές του σαν φυσικοθεραπευτής. Εκτός από συμβουλές υποστηρίζουν ότι τους έδινε και
αλοιφές σε τιμές που προκαλούσαν έκπληξη. «Μια φορά παρήγγειλα αλοιφή για τη μέση και
μου την έδωσε 25 ευρώ και την επόμενη φορά 100 ευρώ» ανέφερε χαρακτηριστικά ένας
μάρτυρας.
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Ψευτογιατρός: Το σπίτι «φρούριο» στο Κορωπί & ο Γερμανός συνέταιρος
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Συνδρομές
Πρωτοσέλιδα
Google
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
RSS Feed Θεσσαλονίκη-ψευτογιατρός: Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για
την δράση του ψευτογιατρού και του Γερμανού συνεργάτη του. Ανατριχίλα προκαλούν οι
περιγραφές των θυμάτων του ψευτογιατρού, ο οποίος τα έπειθε να μη συνεχίσουν τις
θεραπείες τους.
Μετά τη συγκεκριμένη καταγγελία, αναγκάστηκε να κλείσει το φυσικοθεραπευτήριο που
διατηρούσε στα Καλύβια Θορικού. Το γραφείο αυτό είχε σημαντική πελατεία, τον ήξερε ο
κόσμος στην περιοχή. Μάλιστα, κατά το ρεπορτάζ έχει ακόμα οπαδούς, αν θα μπορούσαν να
τους χαρακτηριστούν έτσι, που επιμένουν ότι βοηθούσε κόσμο.
Η δικογραφία διαβιβάστηκε στην Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος. Σύμφωνα με
πληροφορίες, φαίνεται ότι ο 65χρονος δεν είχε σημαντικά ποσά στους λογαριασμούς του, ενώ
το αντίθετο ισχύει για το Γερμανό συνεργό του. Βέβαια, στην περίπτωση του Γερμανού υπήρχε
και νόμιμη επαγγελματική δραστηριότητά του καθώς ήταν γιατρός στην πατρίδα του.
Ένα ερώτημα που ζητά απάντηση είναι πώς βιοποριζόταν από το 2020, όταν και καταγράφηκε
η τελευταία απάτη του, μέχρι σήμερα, ο 65χρονος ο οποίος συντηρούσε ένα πολύ μεγάλο σπίτι
και κάλυπτε τα έξοδα της οικογένειά του.
Υπάρχουν έντονοι φόβοι ότι μπορεί να συνέχιζε τις επισκέψεις κατ’ οίκον δίνοντας θεραπείες
σε κόσμο.
Αυτό θα διαλευκανθεί ενδεχομένως το επόμενο διάστημα, καθώς θα δοθούν στη δημοσιότητα
τα στοιχεία του και η φωτογραφία του με εισαγγελική διάταξη και έτσι εκτιμάται ότι θα
«ανοίξουν στόματα».
Συγγενείς των θυμάτων μίλησαν αποκλειστικά στην ΕΡΤ για τον τρόπο με τον οποίο ενεργούσε
ο δράστης. «Σταμάτησε τα χάπια που έπαιρνε τότε και έπαιρνε τα χάπια που του έλεγε ο
συγκεκριμένος», είπε χαρακτηριστικά η κόρη ενός θύματος.
Ο 58χρονος πατέρας της είναι ένα από τα πέντε θύματα του 65χρονου ψευτογιατρού που
έχασαν τη ζωή τους ακολουθώντας τις θεραπείες του. Του έδωσε 30.000 ευρώ για να
ακολουθήσει την αγωγή που του υποσχόταν ίαση.
«Τον έβλεπα ότι του είχε δώσει πολλές ελπίδες, έβλεπα ότι είχε αναπτερωθεί το ηθικό του, του
έλεγα “πατέρα ακολούθησε τις οδηγίες του”. Καθώς όμως περνούσε ο καιρός δυστυχώς
κατάλαβε ότι ήταν απάτη. Τον πήρε τηλέφωνο, του είπε ότι με κοροιδεύεις, όλα αυτά που
κάνεις είναι απατεωνιές, μου έδωσες ελπίδες ότι θα περπατήσω και τελικά χειροτέρεψα»,
πρόσθεσε η κόρη του θύματος.
Ο φυσικοθεραπευτής προσποιούνταν τον νευρολόγο, διαφημίζοντας θεραπείες με
βλοστοκύτταρα για ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας. Ανάλογα με την οικονομική επιφάνεια
του καθενός, ζητούσε από 10.000 – 25.000 ευρώ για κάθε κύκλο θεραπείας. Βασικός
συνεργάτης του ήταν γιατρός από τη Στουτγάρδη, μαζί με τον οποίο ζητούσαν από τα θύματά
τους να ταξιδέψουν στη Γερμανία, πείθοντάς τα ότι η θεραπεία τους είναι τόσο πρωτοποριακή
που δεν προσφέρεται στην Ελλάδα.
Επιπλέον, Παραολυμπιονίκης που έπεσε θύμα του, περιγράφει στην ΕΡΤ: «Είχα βάλει και το
σπίτι υποθήκη για τα χρήματα που είχα δώσει. Είχα δανειστεί και μετά αναγκάστηκα να μπω
και στον νόμο Κατσέλη για να γλιτώσω την πρώτη κατοικία. Έλεγε ότι είναι σε πρόγραμμα
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συνεργασίας με έναν γενετιστή, δηλαδή ότι αυτός ήταν μεσολαβητής και έπρεπε να γίνουν με
μυστικό τρόπο στην Ελλάδα. Εγώ είχα βρεθεί και στη Γερμανία. Η αλήθεια είναι ότι πήρε ένα
πεντάμηνο περίπου για να καταλάβω».
«Το παράνομο περιουσιακό όφελος αυτής της ομάδος ξεπερνά τις 900.000», σύμφωνα με τον
κ. Σταύρο Κεσελίδη, Διευθυντή Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Ο Αστυνόμος Β’, κ. Χρήστος
Δημητρακόπουλος εξήγησε: «Προκειμένου να πείσουν τους ασθενείς για την
αποτελεσματικότητα της θεραπείας ανέφεραν ότι επειδή ήταν τόσο βοηθητική ερχόταν σε
σύγκρουση με τα συμφέροντα των φαρμακευτικών εταιριών, ότι τη χρησιμοποιούσαν διάσημα
πρόσωπα, όπως πολιτικοί, καλλιτέχνες και αθλητές, ενώ έφτανα ακόμη και στο σημείο να
αμφισβητήσουν τις ήδη διαγνωσθείσες παθήσεις».
Η έρευνα της Ασφάλειας άρχισε το 2020, όταν αδερφός ασθενούς από τη Θεσσαλονίκη έκανε
καταγγελία στην Αστυνομία όταν έφυγε από τη ζωή ο άνθρωπός του, ο οποίος είχε δώσει
70.000 ευρώ στον ψευτογιατρό. «Θέλω μια δικαίωση στο όνομα της μνήμης του αδερφού μου.
Πώς θέλετε να αισθανθεί ένας άνθρωπος που χάνει τον αδερφό του και τον εκμεταλλεύεται
κάποιος, τον πόνο του εκείνη τη στιγμή, γιατί δεν υπήρχε κάποια θεραπεία ιατρική για τη
συγκεκριμένη νόσο», υποστήριξε αδερφός θύματος του ψευτογιατρού.
Την άμεση κοινοποίηση των στοιχείων του ψευτογιατρού, ζητά ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών.
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Υπόθεση ψευτογιατρού: Από το 2016 στο «μάτι» των Αρχών – Το σπίτι «φρούριο» στο
Κορωπί & ο Γερμανός συνέταιρος
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Νέα υπόθεση ψευτογιατρού: Η έρευνα της ΕΛΑΣ ξεκίνησε το 2020 μετά από καταγγελία
αδερφού θύματος - Με μαντζούνια και θεραπεία με βλαστοκύτταρα «πουλούσε« ελπίδες
Τουλάχιστον 15 περιπτώσεις εξαπάτησης ασθενών έχουν καταγγελθεί μέχρι στιγμής σε βάρος
του ψευτογιατρού. Ο 65χρονος φυσικοθεραπευτής από την Αθήνα παρουσιαζόταν ως γιατρός
και προσέγγιζε τα θύματα υποσχόμενος μια πρωτοποριακή θεραπεία, με ενέσεις
βλαστοκυττάρων και τους αποσπούσε υπέρογκα χρηματικά ποσά. Τουλάχιστον 5 άτομα
έχασαν τη ζωή τους γιατί διέκοψαν την ιατρικά ενδεδειγμένη θεραπεία τους.
Η πρώτη σοβαρή καταγγελία σε βάρος του, είχε γίνει από μία κοπέλα από την Αθήνα το 2016.
Τότε, ο 65χρονος κατηγορήθηκε για απάτη, ενώ το 2019 επιβλήθηκαν σε βάρος του οι
περιοριστικοί όροι εμφάνισής του στο Αστυνομικό Τμήμα Κορωπίου τρεις φορές το μήνα.
Μετά τη συγκεκριμένη καταγγελία, αναγκάστηκε να κλείσει το φυσικοθεραπευτήριο που
διατηρούσε στα Καλύβια Θορικού. Το γραφείο αυτό είχε σημαντική πελατεία, τον ήξερε ο
κόσμος στην περιοχή. Μάλιστα, κατά το ρεπορτάζ έχει ακόμα οπαδούς, αν θα μπορούσαν να
τους χαρακτηριστούν έτσι, που επιμένουν ότι βοηθούσε κόσμο.
Η δικογραφία διαβιβάστηκε στην Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος. Σύμφωνα με
πληροφορίες, φαίνεται ότι ο 65χρονος δεν είχε σημαντικά ποσά στους λογαριασμούς του, ενώ
το αντίθετο ισχύει για το Γερμανό συνεργό του. Βέβαια, στην περίπτωση του Γερμανού υπήρχε
και νόμιμη επαγγελματική δραστηριότητά του καθώς ήταν γιατρός στην πατρίδα του.
Ένα ερώτημα που ζητά απάντηση είναι πώς βιοποριζόταν από το 2020, όταν και καταγράφηκε
η τελευταία απάτη του, μέχρι σήμερα, ο 65χρονος ο οποίος συντηρούσε ένα πολύ μεγάλο σπίτι
και κάλυπτε τα έξοδα της οικογένειά του.
Υπάρχουν έντονοι φόβοι ότι μπορεί να συνέχιζε τις επισκέψεις κατ’ οίκον δίνοντας θεραπείες
σε κόσμο.
Αυτό θα διαλευκανθεί ενδεχομένως το επόμενο διάστημα, καθώς θα δοθούν στη δημοσιότητα
τα στοιχεία του και η φωτογραφία του με εισαγγελική διάταξη και έτσι εκτιμάται ότι θα
«ανοίξουν στόματα».
Συγγενείς των θυμάτων μίλησαν αποκλειστικά στην ΕΡΤ για τον τρόπο με τον οποίο ενεργούσε
ο δράστης. «Σταμάτησε τα χάπια που έπαιρνε τότε και έπαιρνε τα χάπια που του έλεγε ο
συγκεκριμένος», είπε χαρακτηριστικά η κόρη ενός θύματος.
Ο 58χρονος πατέρας της είναι ένα από τα πέντε θύματα του 65χρονου ψευτογιατρού που
έχασαν τη ζωή τους ακολουθώντας τις θεραπείες του. Του έδωσε 30.000 ευρώ για να
ακολουθήσει την αγωγή που του υποσχόταν ίαση.
«Τον έβλεπα ότι του είχε δώσει πολλές ελπίδες, έβλεπα ότι είχε αναπτερωθεί το ηθικό του, του
έλεγα “πατέρα ακολούθησε τις οδηγίες του”. Καθώς όμως περνούσε ο καιρός δυστυχώς
κατάλαβε ότι ήταν απάτη. Τον πήρε τηλέφωνο, του είπε ότι με κοροιδεύεις, όλα αυτά που
κάνεις είναι απατεωνιές, μου έδωσες ελπίδες ότι θα περπατήσω και τελικά χειροτέρεψα»,
πρόσθεσε η κόρη του θύματος.
Ο φυσικοθεραπευτής προσποιούνταν τον νευρολόγο, διαφημίζοντας θεραπείες με
βλοστοκύτταρα για ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας. Ανάλογα με την οικονομική επιφάνεια
του καθενός, ζητούσε από 10.000 – 25.000 ευρώ για κάθε κύκλο θεραπείας. Βασικός
συνεργάτης του ήταν γιατρός από τη Στουτγάρδη, μαζί με τον οποίο ζητούσαν από τα θύματά
τους να ταξιδέψουν στη Γερμανία, πείθοντάς τα ότι η θεραπεία τους είναι τόσο πρωτοποριακή
που δεν προσφέρεται στην Ελλάδα.
Επιπλέον, Παραολυμπιονίκης που έπεσε θύμα του, περιγράφει στην ΕΡΤ: «Είχα βάλει και το
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σπίτι υποθήκη για τα χρήματα που είχα δώσει. Είχα δανειστεί και μετά αναγκάστηκα να μπω
και στον νόμο Κατσέλη για να γλιτώσω την πρώτη κατοικία. Έλεγε ότι είναι σε πρόγραμμα
συνεργασίας με έναν γενετιστή, δηλαδή ότι αυτός ήταν μεσολαβητής και έπρεπε να γίνουν με
μυστικό τρόπο στην Ελλάδα. Εγώ είχα βρεθεί και στη Γερμανία. Η αλήθεια είναι ότι πήρε ένα
πεντάμηνο περίπου για να καταλάβω».
«Το παράνομο περιουσιακό όφελος αυτής της ομάδος ξεπερνά τις 900.000», σύμφωνα με τον
κ. Σταύρο Κεσελίδη, Διευθυντή Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Ο Αστυνόμος Β’, κ. Χρήστος
Δημητρακόπουλος εξήγησε: «Προκειμένου να πείσουν τους ασθενείς για την
αποτελεσματικότητα της θεραπείας ανέφεραν ότι επειδή ήταν τόσο βοηθητική ερχόταν σε
σύγκρουση με τα συμφέροντα των φαρμακευτικών εταιριών, ότι τη χρησιμοποιούσαν διάσημα
πρόσωπα, όπως πολιτικοί, καλλιτέχνες και αθλητές, ενώ έφτανα ακόμη και στο σημείο να
αμφισβητήσουν τις ήδη διαγνωσθείσες παθήσεις».
Η έρευνα της Ασφάλειας άρχισε το 2020, όταν αδερφός ασθενούς από τη Θεσσαλονίκη έκανε
καταγγελία στην Αστυνομία όταν έφυγε από τη ζωή ο άνθρωπός του, ο οποίος είχε δώσει
70.000 ευρώ στον ψευτογιατρό. «Θέλω μια δικαίωση στο όνομα της μνήμης του αδερφού μου.
Πώς θέλετε να αισθανθεί ένας άνθρωπος που χάνει τον αδερφό του και τον εκμεταλλεύεται
κάποιος, τον πόνο του εκείνη τη στιγμή, γιατί δεν υπήρχε κάποια θεραπεία ιατρική για τη
συγκεκριμένη νόσο», υποστήριξε αδερφός θύματος του ψευτογιατρού.
Την άμεση κοινοποίηση των στοιχείων του ψευτογιατρού, ζητά ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών.
Ρεπορτάζ: Αλέξανδρος Καλαφάτης, Κώστας Καντούρης, Άντζελα Ζούγρα, Λία Χριστάρα
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Κοινοποίηση των στοιχείων του ψευτογιατρού ζητά ο Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Άμεση κοινοποίηση των στοιχείων του νέου «ψευτογιατρού» που παρουσιάστηκε στη
Θεσσαλονίκη, ζητεί από τις αρμόδιες αρχές ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών,
καλώντας παράλληλα την Πολιτεία «να λάβει επιτέλους μέτρα για την έξαρση των φαινομένων
αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων ιατρικών επαγγελμάτων».
Σε σχετική ανακοίνωση ο ΠΣΦ σημειώνει ότι:
«Ανάστατη είναι η κοινότητα των φυσικοθεραπευτών από το νέο περιστατικό σύλληψης
«ψευτογιατρού», καθώς ο συλληφθείς φέρεται να είναι φυσικοθεραπευτής, χωρίς όμως αυτό να
έχει διασταυρωθεί από τα μητρώα του ΠΣΦ.
Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ο «ψευτογιατρός» υποσχόταν σε ασθενείς με σκλήρυνση
κατά πλάκας θεραπείες με βλαστοκύτταρα, αναγκάζοντάς τους να διακόψουν τη θεραπεία τους
για να κάνουν τη δική του, με την οποία τους έκανε ενέσεις που, σύμφωνα με τα στοιχεία των
Αρχών, περιείχαν… νερό.
Γι’ αυτή την «πρωτοποριακή θεραπεία» ο «ψευτογιατρός» λάμβανε μεγάλα χρηματικά ποσά,
ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να συνεργαζόταν και με έναν γιατρό στη
Στουγκάρδη, ο οποίος διαβεβαίωνε τους ασθενείς πως η θεραπεία του ‘’φυσικοθεραπευτή’’
είχε θετικά αποτελέσματα.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση
την έντονη δυσαρέσκειά του, καθώς, παρά το γεγονός ότι είναι προφανές πως η υπόθεση
παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές αρκετό καιρό προ της σύλληψης, εντούτοις, καμμιά
αρχή – αστυνομική ή δικαστική – δεν έχει επικοινωνήσει με τον Σύλλογο, για να διαπιστώσει αν
ο συλληφθείς είναι πράγματι μέλος του Συλλόγου ή όχι.
Για το λόγο αυτό, ο νομικός σύμβουλος του Π.Σ.Φ. απέστειλε επείγουσα επιστολή προς την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος
Θεσσαλονίκης, ζητώντας την κοινοποίηση των στοιχείων του εν λόγω προσώπου,
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται πράγματι για φυσικοθεραπευτή – εγγεγραμμένο
μέλος του Π.Σ.Φ., ώστε να ακολουθήσει ο πειθαρχικός του έλεγχος.
Ο Π.Σ.Φ. είναι ο μοναδικός ρυθμιστής του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή στη χώρα μας
και απαιτεί τη συνεργασία της Πολιτείας για όλα τα θέματα που συνδέονται με αυτό. Έτσι, στην
επιστολή του ζητά την άμεση ανταπόκριση των Αρχών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει
με την σειρά του αποτελεσματικά τις κατά νόμο αρμοδιότητές του.
Σε μια εποχή που τα φαινόμενα αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων
υγείας και ειδικά του φυσικοθεραπευτή, βρίσκονται σε έξαρση, δεδομένου ότι κατοχυρωμένες
φυσικοθεραπευτικές πράξεις παρέχονται σε θεραπευτικά κέντρα μαϊμού – δήθεν εναλλακτικών
θεραπειών, studios μασάζ κ.λπ., χωρίς κανένα κρατικό έλεγχο, είναι απίστευτο το γεγονός ότι η
Πολιτεία συνεχίζει να αγνοεί τα μοναδικά αρμόδια όργανα που ρυθμίζουν τον χώρο.
Επειδή η Υγεία είναι υπέρτατο αγαθό και η προστασία της αποτελεί χρέος της Πολιτείας και
των Θεσμών της, ο Π.Σ.Φ. ζητά άμεσα από το Υπουργείο Υγείας μέτρα αντιμετώπισης αυτής
της επικίνδυνα ανεξέλεγκτης μάστιγας των παράνομων «θεραπευτών».
Ο ΠΣΦ και ο Ιατρικός Σύλλογος, από κοινού έχουν ζητήσει την αυστηροποίηση των
προβλεπόμενων ποινών για την αντιποίηση, το Υπουργείο Υγείας όμως μάλλον δεν
προβληματίζεται από τη δράση των απατεώνων.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να σταματήσει την ανεξέλεγκτη χορήγηση
κωδικών αριθμών δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) και μπλοκ αποδείξεων χωρίς τη διασταύρωση της
ύπαρξης άδειας άσκησης επαγγέλματος και να συνεργαστεί με τον Π.Σ.Φ ,τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο και το Υπουργείο Υγείας για την οριστική εξάλειψη τέτοιων φαινομένων.
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Τέλος, θυμίζουμε την πρόσφατη περίπτωση – εν μέσω πανδημίας – της δήθεν
φυσικοθεραπεύτριας στον Πόρο, που έσπειρε τον κορωνοϊό , παραβιάζοντας τα μέτρα
προφύλαξης που προβλέπονταν για τα εργαστήρια παροχής φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών,
για να αποδειχθεί τελικά ότι δεν ήταν φυσικοθεραπεύτρια, παραβιάζοντας τον Νόμο περί
αντιποίησης επαγγέλματος».
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Κοινοποίηση των στοιχείων του ψευτογιατρού ζητά ο Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Άμεση κοινοποίηση των στοιχείων του νέου «ψευτογιατρού» που παρουσιάστηκε στη
Θεσσαλονίκη, ζητεί από τις αρμόδιες αρχές ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών,
καλώντας παράλληλα την Πολιτεία «να λάβει επιτέλους μέτρα για την έξαρση των φαινομένων
αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων ιατρικών επαγγελμάτων».
Σε σχετική ανακοίνωση ο ΠΣΦ σημειώνει ότι:
«Ανάστατη είναι η κοινότητα των φυσικοθεραπευτών από το νέο περιστατικό σύλληψης
«ψευτογιατρού», καθώς ο συλληφθείς φέρεται να είναι φυσικοθεραπευτής, χωρίς όμως αυτό να
έχει διασταυρωθεί από τα μητρώα του ΠΣΦ.
Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ο «ψευτογιατρός» υποσχόταν σε ασθενείς με σκλήρυνση
κατά πλάκας θεραπείες με βλαστοκύτταρα, αναγκάζοντάς τους να διακόψουν τη θεραπεία τους
για να κάνουν τη δική του, με την οποία τους έκανε ενέσεις που, σύμφωνα με τα στοιχεία των
Αρχών, περιείχαν… νερό.
Γι’ αυτή την «πρωτοποριακή θεραπεία» ο «ψευτογιατρός» λάμβανε μεγάλα χρηματικά ποσά,
ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να συνεργαζόταν και με έναν γιατρό στη
Στουγκάρδη, ο οποίος διαβεβαίωνε τους ασθενείς πως η θεραπεία του ‘’φυσικοθεραπευτή’’
είχε θετικά αποτελέσματα.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση
την έντονη δυσαρέσκειά του, καθώς, παρά το γεγονός ότι είναι προφανές πως η υπόθεση
παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές αρκετό καιρό προ της σύλληψης, εντούτοις, καμμιά
αρχή – αστυνομική ή δικαστική – δεν έχει επικοινωνήσει με τον Σύλλογο, για να διαπιστώσει αν
ο συλληφθείς είναι πράγματι μέλος του Συλλόγου ή όχι.
Για το λόγο αυτό, ο νομικός σύμβουλος του Π.Σ.Φ. απέστειλε επείγουσα επιστολή προς την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος
Θεσσαλονίκης, ζητώντας την κοινοποίηση των στοιχείων του εν λόγω προσώπου,
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται πράγματι για φυσικοθεραπευτή – εγγεγραμμένο
μέλος του Π.Σ.Φ., ώστε να ακολουθήσει ο πειθαρχικός του έλεγχος.
Ο Π.Σ.Φ. είναι ο μοναδικός ρυθμιστής του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή στη χώρα μας
και απαιτεί τη συνεργασία της Πολιτείας για όλα τα θέματα που συνδέονται με αυτό. Έτσι, στην
επιστολή του ζητά την άμεση ανταπόκριση των Αρχών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει
με την σειρά του αποτελεσματικά τις κατά νόμο αρμοδιότητές του.
Σε μια εποχή που τα φαινόμενα αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων
υγείας και ειδικά του φυσικοθεραπευτή, βρίσκονται σε έξαρση, δεδομένου ότι κατοχυρωμένες
φυσικοθεραπευτικές πράξεις παρέχονται σε θεραπευτικά κέντρα μαϊμού – δήθεν εναλλακτικών
θεραπειών, studios μασάζ κ.λπ., χωρίς κανένα κρατικό έλεγχο, είναι απίστευτο το γεγονός ότι η
Πολιτεία συνεχίζει να αγνοεί τα μοναδικά αρμόδια όργανα που ρυθμίζουν τον χώρο.
Επειδή η Υγεία είναι υπέρτατο αγαθό και η προστασία της αποτελεί χρέος της Πολιτείας και
των Θεσμών της, ο Π.Σ.Φ. ζητά άμεσα από το Υπουργείο Υγείας μέτρα αντιμετώπισης αυτής
της επικίνδυνα ανεξέλεγκτης μάστιγας των παράνομων «θεραπευτών».
Ο ΠΣΦ και ο Ιατρικός Σύλλογος, από κοινού έχουν ζητήσει την αυστηροποίηση των
προβλεπόμενων ποινών για την αντιποίηση, το Υπουργείο Υγείας όμως μάλλον δεν
προβληματίζεται από τη δράση των απατεώνων.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να σταματήσει την ανεξέλεγκτη χορήγηση
κωδικών αριθμών δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) και μπλοκ αποδείξεων χωρίς τη διασταύρωση της
ύπαρξης άδειας άσκησης επαγγέλματος και να συνεργαστεί με τον Π.Σ.Φ ,τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο και το Υπουργείο Υγείας για την οριστική εξάλειψη τέτοιων φαινομένων.
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Τέλος, θυμίζουμε την πρόσφατη περίπτωση – εν μέσω πανδημίας – της δήθεν
φυσικοθεραπεύτριας στον Πόρο, που έσπειρε τον κορωνοϊό , παραβιάζοντας τα μέτρα
προφύλαξης που προβλέπονταν για τα εργαστήρια παροχής φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών,
για να αποδειχθεί τελικά ότι δεν ήταν φυσικοθεραπεύτρια, παραβιάζοντας τον Νόμο περί
αντιποίησης επαγγέλματος».
Next
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Ψευτογιατρός: Εμπόριο “ελπίδας” από 10.000 έως 25.000 ευρώ – Γνωστός στις αρχές
από το 2016 – Πως άρχισε η αντίστροφη μέτρηση – ΒΙΝΤΕΟ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τουλάχιστον από το 2009 η δράση τους, με τα έσοδα να εκτιμάται ότι ξεπερνούν τις 900.000
ευρώ. Η πρώτη σοβαρή καταγγελία σε βάρος του, είχε κατατεθεί από μία κοπέλα από την
Αθήνα το 2016. Ζήτημα χρόνου θεωρείται η δημοσιοποίηση των στοιχείων ταυτότητας του
66χρονου με εισαγγελική διάταξη
Πληθαίνουν ώρα με την ώρα τα στοιχεία που έρχονται στο φως για την υπόθεση με τον
66χρονο φυσικοθεραπευτή από την Αθήνα, που ως άλλος “ψευτογιατρός” έταζε θαυματουργές
και πρωτοποριακές θεραπείες σε ασθενείς που αντιμετώπιζαν σκλήρυνση κατά πλάκας και
κατάφερνε να τους αποσπά υπέρογκα ποσά.
Μέχρι στιγμής έχουν καταγγελθεί τουλάχιστον 15 περιπτώσεις εξαπάτησης ασθενών ενώ
τουλάχιστον 5 άτομα έχασαν τη ζωή τους, με τα αίτια του θανάτου τους να οφείλονται στο ότι
διέκοψαν την ιατρικά ενδεδειγμένη θεραπεία. 
Στον 66χρονο, όπως και στον 72χρονο Γερμανό συνεργάτη του, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις
από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, μεταξύ άλλων, για ανθρωποκτονία με δόλο,
τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατά συρροή, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και απάτη
(κατ’ εξακολούθηση και οι δύο τελευταίες), ενώ ο φάκελος της δικογραφίας βρίσκεται στα
χέρια ανακριτή για τη διενέργεια της κύριας ανάκρισης.
Ζήτημα χρόνου θεωρείται η δημοσιοποίηση των στοιχείων ταυτότητας του 66χρονου με
εισαγγελική διάταξη, αίτημα που υπέβαλαν οι αστυνομικές αρχές και έγινε δεκτό, αλλά κατά της
διάταξης προσέφυγε ο κατηγορούμενος φυσιοθεραπευτής.
Τις επόμενες μέρες πρόκειται να αποφανθεί για το συγκεκριμένο ζήτημα ο προϊστάμενος της
Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Σκοπός της δημοσιοποίησης είναι να αναγνωριστεί
από τυχόν άλλα θύματα και πιθανόν να ακολουθήσουν κι άλλες καταγγελίες εις βάρος τους.
Σημειώνεται πως την άμεση κοινοποίηση των στοιχείων του ψευτογιατρού, ζητά ο Πανελλήνιος
Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.
MEGA
Η πρώτη σοβαρή καταγγελία σε βάρος του, είχε κατατεθεί από μία κοπέλα από την Αθήνα το
2016. Τότε, ο 65χρονος κατηγορήθηκε για απάτη, ενώ το 2019 επιβλήθηκαν σε βάρος του οι
περιοριστικοί όροι εμφάνισής του στο Αστυνομικό Τμήμα Κορωπίου τρεις φορές το μήνα.
Μετά τη συγκεκριμένη καταγγελία, αναγκάστηκε να κλείσει το φυσικοθεραπευτήριο που
διατηρούσε στα Καλύβια Θορικού, από το οποίο αντλούσε σημαντική πελατεία και ήταν
γνωστός στην περιοχή, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες τυγχάνει και μεγάλης αποδοχής.
Οι αρχές εκτιμούν ότι η δράση του 66χρονου και του 72χρονου Γερμανού συνεργού του
ξεκινάει τουλάχιστον από το 2009, με τα έσοδα τους να πιθανολογείται ότι ξεπερνούν τις
900.000 ευρώ.
Ο φυσικοθεραπευτής προσποιούνταν τον νευρολόγο, διαφημίζοντας θεραπείες με
βλαστοκύτταρα για ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας. Ανάλογα με την οικονομική επιφάνεια
του καθενός, ζητούσε από 10.000 – 25.000 ευρώ για κάθε κύκλο θεραπείας.
Βασικός συνεργάτης του ήταν γιατρός από τη Στουτγάρδη, μαζί με τον οποίο ζητούσαν από τα
θύματά τους να ταξιδέψουν στη Γερμανία, πείθοντάς τα ότι η θεραπεία τους είναι τόσο
πρωτοποριακή που δεν προσφέρεται στην Ελλάδα.
astynomia.gr
Εξηγώντας τη μεθοδολογία του κατά την παρουσίαση της υπόθεσης από την αστυνομία την
Παρασκευή, ο Αστυνόμος Β’, Χρήστος Δημητρακόπουλος εξήγησε: «Προκειμένου να πείσουν
τους ασθενείς για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας ανέφεραν ότι επειδή ήταν τόσο
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βοηθητική ερχόταν σε σύγκρουση με τα συμφέροντα των φαρμακευτικών εταιριών, ότι τη
χρησιμοποιούσαν διάσημα πρόσωπα, όπως πολιτικοί, καλλιτέχνες και αθλητές, ενώ έφτανα
ακόμη και στο σημείο να αμφισβητήσουν τις ήδη διαγνωσθείσες παθήσεις».
Σύμφωνα με πληροφορίες, μερικά από τα ονόματα που χρησιμοποιούσε ο 66χρονος για να
δελεάσει τους πελάτες του ήταν του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, του Αλέξη Τσίπρα, της Άννας
Βίσση, του Λευτέρη Πανταζή, αλλά και σπουδαίων αθλητών, όπως οι διεθνώς καταξιωμένοι
τενίστες, Νόβακ Τζόκοβιτς και Ράφα Ναδάλ.
Συγγενείς των θυμάτων μίλησαν αποκλειστικά στην ΕΡΤ για τον τρόπο με τον οποίο ενεργούσε
ο ψευτογιατρός. «Σταμάτησε τα χάπια που έπαιρνε τότε και έπαιρνε τα χάπια που του έλεγε ο
συγκεκριμένος», είπε χαρακτηριστικά η κόρη ενός θύματος.
Ο 58χρονος πατέρας της είναι ένα από τα πέντε θύματα του 65χρονου ψευτογιατρού που
έχασαν τη ζωή τους ακολουθώντας τις θεραπείες του. Του έδωσε 30.000 ευρώ για να
ακολουθήσει την αγωγή που του υποσχόταν ίαση.
«Τον έβλεπα ότι του είχε δώσει πολλές ελπίδες, έβλεπα ότι είχε αναπτερωθεί το ηθικό του, του
έλεγα “πατέρα ακολούθησε τις οδηγίες του”. Καθώς όμως περνούσε ο καιρός δυστυχώς
κατάλαβε ότι ήταν απάτη. Τον πήρε τηλέφωνο, του είπε ότι με κοροϊδεύεις, όλα αυτά που
κάνεις είναι απατεωνιές, μου έδωσες ελπίδες ότι θα περπατήσω και τελικά χειροτέρεψα»,
πρόσθεσε η κόρη του θύματος.
Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται το 2020, όταν ο αδελφός ενός πρώην ασθενή
του που έφυγε από τη ζωή προχώρησε σε καταγγελία στην Ασφάλεια Θεσσαλονίκης. «Θέλω
μια δικαίωση στο όνομα της μνήμης του αδερφού μου. Πώς θέλετε να αισθανθεί ένας
άνθρωπος που χάνει τον αδερφό του και τον εκμεταλλεύεται κάποιος, τον πόνο του εκείνη τη
στιγμή, γιατί δεν υπήρχε κάποια θεραπεία ιατρική για τη συγκεκριμένη νόσο», υποστήριξε ο
αδερφός θύματος του ψευτογιατρού.
Για τη διερεύνηση της δράσης τους πραγματοποιήθηκαν έρευνες τόσο στην Ελλάδα όσο και
στην Γερμανία, στο πλαίσιο της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, σε σπίτια και κλινικές,
κατά τις οποίες κατασχέθηκαν φιαλίδια με σκευάσματα, τα οποία κατόπιν εργαστηριακών
εξετάσεων προέκυψε ότι δεν είχαν καμία φαρμακευτική χρήση, φάκελοι με ονόματα ασθενών
που περιείχαν ιατρικές εξετάσεις, ένα πιστόλι κρότου – λάμψης, ένα δίκαννο και χρηματικό
ποσό.
Παράλληλα, έχει ενημερωθεί η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από
Εγκληματικές Δραστηριότητες, όπως επισήμανε ο διευθυντής Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται ότι ο 65χρονος δεν είχε σημαντικά ποσά στους
λογαριασμούς του.
Τα θύματά τους, σύμφωνα με την έρευνα, εντοπίζονται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και
μεταξύ αυτών στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Κέρκυρα, τη Χίο, την Ηγουμενίτσα και σε
περιοχή της Πελοποννήσου.
με πληροφορίες από ΕΡΤ, ΕΘΝΟΣ
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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Ψευτογιατρός: Ο τιμοκατάλογος για την «πρωτοποριακή θεραπεία» και οι νέες
συγκλονιστικές μαρτυρίες
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Νέες καταγγελίες έρχονται στο φως για τη δράση του 66χρονου «ψευτογιατρού» από την
Αθήνα, που μαζί με τον Γερμανό συνεργό του εξαπατούσαν ανυποψίαστους πολίτες,
υποσχόμενοι σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας και άλλες νευρολογικές παθήσεις,
«θεραπεία» με βλαστοκύτταρα. Ο «ψευτογιατρός» για να πείσει τα θύματά του
χρησιμοποιούσε ονόματα γνωστών προσώπων, λέγοντας ότι κούραρε ακόμη και τον
Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ανάμεσα στους υποτιθέμενους πελάτες του ήταν πρώην
πρωθυπουργοί, γνωστοί καλλιτέχνες, εστεμμένοι της Ευρώπης και συγγενείς των Τζόκοβιτς
και Ναδάλ.
Τουλάχιστον 15 περιπτώσεις εξαπάτησης ασθενών έχουν καταγγελθεί μέχρι στιγμής σε βάρος
του ψευτογιατρού, ενώ πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους γιατί διέκοψαν την ιατρικά
ενδεδειγμένη θεραπεία τους.
Ωστόσο οι Αρχές εκτιμούν ότι τα θύματα είναι πολύ περισσότερα. Όπως έγραψε από χθες το
enikos.gr για τον ψευτογιατρό, η ΕΛ.ΑΣ. έχει εντοπίσει ανθρώπους που γνωρίζουν ότι
εξαπατήθηκαν από τον 66χρονο, ωστόσο αρνήθηκαν να πάνε καταθέσουν.  Η ΕΛ.ΑΣ. έχει ήδη
ζητήσει να εκδοθεί εισαγγελική διάταξη προκειμένου να δοθούν τα στοιχεία του στη
δημοσιότητα. Η δημοσιοποίηση των φωτογραφιών και των στοιχείων του θεωρείται θέμα ωρών
και τότε, οι Αρχές θεωρούν πως θα «ανοίξουν στόματα» και υπάρξουν νέες καταγγελίες
θυμάτων.
Όπως προκύπτει από τις καταγγελίες, η εγκληματική δράση των δύο κατηγορουμένων
ξεκίνησε τουλάχιστον από το 2009 και επεκτάθηκε σε όλη την Ελλάδα.  Εκτιμάται ότι το
περιουσιακό τους όφελος ήταν άνω των 900.000 ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες
του enikos.gr, η δράση του «ψευτογιατρού» – για τον οποίο αναμένεται ένταλμα σύλληψης-
φαίνεται πως ξεκίνησε πολύ πριν κι αυτό γιατί εντοπίστηκαν φάκελοι ασθενών που
χρονολογούνται από το 2002.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γερμανός συνεργός του, τον οποίο ο 66χρονος φέρεται να
γνώρισε μέσω της Ελληνογερμανίδας συζύγου του, δεν συνεργάζεται με τις ελληνικές Αρχές
και παρότι του ζητήθηκε, δεν έχει έρθει να καταθέσει. Οι Αρχές αναζητούν με ποιον τρόπο θα
έρθει στη χώρα και δεν αποκλείεται να εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης.
Ψευτογιατρός: Στο μικροσκόπιο τα περιουσιακά στοιχεία
Η πρώτη σοβαρή καταγγελία σε βάρος του ψευτογιατρού, είχε γίνει από μία γυναίκα από την
Αθήνα το 2016. Τότε, ο 65χρονος κατηγορήθηκε για απάτη, ενώ το 2019 επιβλήθηκαν σε
βάρος του οι περιοριστικοί όροι εμφάνισής του στο Αστυνομικό Τμήμα Κορωπίου τρεις φορές
το μήνα.
Μετά τη συγκεκριμένη καταγγελία, αναγκάστηκε να κλείσει το φυσικοθεραπευτήριο που
διατηρούσε στα Καλύβια Θορικού. Σημειώνεται ότι είχε καταφέρει να έχει σημαντική πελατεία,
ήταν γνωστός στην περιοχή, ενώ ακόμη και σήμερα κάποιοι πιστεύουν ότι βοηθούσε κόσμο.
Η δικογραφία διαβιβάστηκε στην Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος που προχωρά
άμεσα στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του ψευτογιατρού και της οικογένειάς
του. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, φαίνεται ότι ο 65χρονος δεν είχε σημαντικά ποσά
στους λογαριασμούς του, ενώ το αντίθετο ισχύει για το Γερμανό συνεργό του. Βέβαια, στην
περίπτωση του Γερμανού υπήρχε και νόμιμη επαγγελματική δραστηριότητά του καθώς ήταν
γιατρός στην πατρίδα του.
Ένα ερώτημα που παραμένει αναπάντητο είναι πώς βιοποριζόταν ο 66χρονος από το 2020,
όταν και καταγράφηκε η τελευταία απάτη του, μέχρι και σήμερα. Ο «ψευτογιατρός»
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συντηρούσε ένα πολύ μεγάλο σπίτι – το οποίο μοιάζει με φρούριο με ψηλούς φράχτες και
κάμερες ασφαλείας- και κάλυπτε τα έξοδα της οικογένειάς του. Πού έβρισκε λοιπόν τα
χρήματα;  Υπάρχουν φόβοι ότι μπορεί να συνέχιζε τις επισκέψεις κατ’ οίκον χορηγώντας δήθεν
πρωτοποριακές θεραπείες σε ασθενείς.
Νέες μαρτυρίες από θύματα του ψευτογιατρού
Συγγενείς των θυμάτων μίλησαν στην ΕΡΤ για τον τρόπο με τον οποίο ενεργούσε ο δράστης.
«Σταμάτησε τα χάπια που έπαιρνε τότε και έπαιρνε τα χάπια που του έλεγε ο συγκεκριμένος»,
είπε χαρακτηριστικά η κόρη ενός θύματος. Ο 58χρονος πατέρας της είναι ένα από τα πέντε
θύματα του 65χρονου ψευτογιατρού που έχασαν τη ζωή τους ακολουθώντας τις θεραπείες του.
Του έδωσε 30.000 ευρώ για να ακολουθήσει την αγωγή που του υποσχόταν ίαση.
«Τον έβλεπα ότι του είχε δώσει πολλές ελπίδες, έβλεπα ότι είχε αναπτερωθεί το ηθικό του, του
έλεγα “πατέρα ακολούθησε τις οδηγίες του”. Καθώς όμως περνούσε ο καιρός δυστυχώς
κατάλαβε ότι ήταν απάτη. Τον πήρε τηλέφωνο, του είπε ότι με κοροϊδεύεις, όλα αυτά που
κάνεις είναι απατεωνιές, μου έδωσες ελπίδες ότι θα περπατήσω και τελικά χειροτέρεψα»,
πρόσθεσε η κόρη του θύματος.
Ο τιμοκατάλογος του ψευτογιατρού
Ο φυσικοθεραπευτής που συνήθως παρίστανε τον νευρολόγο, ζητούσε από τους πελάτες του,
ανάλογα με την οικονομική επιφάνεια του καθενός, από 10.000 – 25.000 ευρώ για κάθε κύκλο
θεραπείας.  Στους πιο εύπορους ασθενείς ζητούσε – μαζί με τον βασικό συνεργάτη του, που
είναι γιατρός στην Στουτγάρδη- να ταξιδέψουν στη Γερμανία, πείθοντάς τους ότι η θεραπεία
είναι τόσο πρωτοποριακή που δεν προσφέρεται στην Ελλάδα.
Επιπλέον, Παραολυμπιονίκης που έπεσε θύμα του, περιγράφει στην ΕΡΤ: «Είχα βάλει και το
σπίτι υποθήκη για τα χρήματα που είχα δώσει. Είχα δανειστεί και μετά αναγκάστηκα να μπω
και στον νόμο Κατσέλη για να γλιτώσω την πρώτη κατοικία. Έλεγε ότι είναι σε πρόγραμμα
συνεργασίας με έναν γενετιστή, δηλαδή ότι αυτός ήταν μεσολαβητής και έπρεπε να γίνουν με
μυστικό τρόπο στην Ελλάδα. Εγώ είχα βρεθεί και στη Γερμανία. Η αλήθεια είναι ότι πήρε ένα
πεντάμηνο περίπου για να καταλάβω».
«Το παράνομο περιουσιακό όφελος αυτής της ομάδας ξεπερνά τις 900.000», σύμφωνα με τον
κ. Σταύρο Κεσελίδη, Διευθυντή Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Ο Αστυνόμος Β’, κ. Χρήστος
Δημητρακόπουλος εξήγησε: «Προκειμένου να πείσουν τους ασθενείς για την
αποτελεσματικότητα της θεραπείας ανέφεραν ότι επειδή ήταν τόσο βοηθητική ερχόταν σε
σύγκρουση με τα συμφέροντα των φαρμακευτικών εταιρειών, ότι τη χρησιμοποιούσαν διάσημα
πρόσωπα, όπως πολιτικοί, καλλιτέχνες και αθλητές, ενώ έφτανα ακόμη και στο σημείο να
αμφισβητήσουν τις ήδη διαγνωσθείσες παθήσεις».
Η έρευνα της Ασφάλειας άρχισε το 2020, όταν αδελφός ασθενούς από τη Θεσσαλονίκη έκανε
καταγγελία στην Αστυνομία μετά τον θάνατο του συγγενή του, ο οποίος είχε δώσει 70.000
ευρώ στον ψευτογιατρό. «Θέλω μια δικαίωση στο όνομα της μνήμης του αδελφού μου. Πώς
θέλετε να αισθανθεί ένας άνθρωπος που χάνει τον αδελφό του και τον εκμεταλλεύεται κάποιος,
τον πόνο του εκείνη τη στιγμή, γιατί δεν υπήρχε κάποια θεραπεία ιατρική για τη συγκεκριμένη
νόσο», υποστήριξε ο αδελφός θύματος του ψευτογιατρού.
Την άμεση κοινοποίηση των στοιχείων του ψευτογιατρού, έχει ζητήσει και ο Πανελλήνιος
Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.
enikos.gr
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Φυσικοθεραπευτές: Κοινοποίηση των στοιχείων του ”ψευτογιατρού” – ΙΣΑ & ΙΣΘ: Πώς
το κοινό δεν θα πέφτει θύμα απάτης
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Η νέα υπόθεση του «ψευτογιατρού», που επί χρόνια εξαπατούσε πλήθος ασθενών, έχει
προκαλέσει αναστάτωση και στους αρμόδιους φορείς, που διαπιστώνουν ότι –καθώς δεν είναι
η πρώτη φορά που συμβαίνουν ανάλογα περιστατικά– υπάρχει σίγουρα κενό ενημέρωσης του
κόσμου και εκπαίδευσής του ώστε να μη θυματοποιείται από επιτήδειους σε ευάλωτες στιγμές
της ζωής του και γίνεται αντικείμενο αήθους εκμετάλλευσης. Ρούλα Σκουρογιάννη
Μέχρι τώρα, φαίνεται να είναι 15 τα θύματα εκ των οποίων οι πέντε κατέληξαν εξαιτίας της
παύσης της θεραπείας τους, που τους επέβαλε ο δήθεν «νευρολόγος» ή «φυσίατρος» ή
«φυσικοθεραπευτής» (γιατί και αυτή η ιδιότητα δεν διασταυρωθεί από τον ΠΣΦ), ενώ οι
αστυνομικές αρχές αναμένουν σύντομα πολύ περισσότερες καταγγελίες.
Οι Ιατρικοί Σύλλογοι Αθήνας και Θεσσαλονίκης εφιστούν την προσοχή των πολιτών κατά την
επίσκεψη τους σε ιδιωτικούς φορείς Π.Φ.Υ.
Οι Ιατρικοί Σύλλογοι -λόγω και του θεσμικού τους ρόλου- λαμβάνουν κάθε δυνατό μέτρο για
την προστασία της δημόσιας υγείας. Έτσι, μετά τις ανακοινώσεις αναφορικά με την εξαπάτηση
πολιτών από κάποιους οι οποίοι με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους
χρησιμοποιούν τον τίτλο του ιατρού χωρίς να έχουν πτυχίο ιατρικής σχολής, επισημαίνουν
πως:
«Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα ιατρική νομοθεσία, ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι
παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Π.Φ.Υ.), είναι οι
ακόλουθοι:
α. Ιδιωτικά ιατρεία,
β. Ιδιωτικά πολυιατρεία,
γ. Ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και
δ. Ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης.
Περαιτέρω ορίζεται ότι: «1. Ιδιωτικό ιατρείο είναι χώρος κατάλληλα διαρρυθμισμένος και
εξοπλισμένος, ………………, στον οποίο ασκείται η ιατρική επιστήμη, από πρόσωπο που
διαθέτει τη σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άδεια λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου,
που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.»
Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι Ιατρικοί Σύλλογοι εφιστούν την προσοχή στους πολίτες, οι
οποίοι προσέρχονται σε ιδιωτικούς φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας να βεβαιώνονται
ότι αυτοί διαθέτουν την απαιτούμενη βεβαίωση λειτουργίας από τον αντίστοιχο ιατρικό
σύλλογο, καθώς και την ειδική ταμπέλα «Νόμιμο Ιατρείο» σε εμφανές σημείο, διότι με αυτόν
τον τρόπο προκύπτει η σύννομη λειτουργίας τους.
Τέλος, αν υπάρχουν σχετικές αμφιβολίες, να αναζητείται το επώνυμο του γιατρού –
εγγεγραμμένου μέλους του αντίστοιχου ιατρικού συλλόγου, δια μέσου της επίσημής
ιστοσελίδας του συλλόγου.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών ζητά άμεση κοινοποίηση των στοιχείων του
«ψευτογιατρού» από τις αρμόδιες αρχές
Τη συνδρομή της Πολιτείας με μέτρα έναντι της έξαρσης των φαινομένων αντιποίησης των
νομοθετικά ρυθμιζόμενων ιατρικών επαγγελμάτων ζητά με ανακοίνωσή του ο ΠΣΦ, καθώς
αναστάτωση έχει προκαλέσει στην κοινότητα των φυσικοθεραπευτών το νέο περιστατικό
σύλληψης «ψευτογιατρού» που φέρεται να είναι φυσικοθεραπευτής, χωρίς όμως αυτό να έχει
διασταυρωθεί από τα μητρώα του ΠΣΦ.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση
την έντονη δυσαρέσκειά του, καθώς, παρά το γεγονός ότι είναι προφανές πως η υπόθεση
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παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές αρκετό καιρό προ της σύλληψης, εντούτοις, καμμιά
αρχή – αστυνομική ή δικαστική – δεν έχει επικοινωνήσει με τον Σύλλογο, για να διαπιστώσει αν
ο συλληφθείς είναι πράγματι μέλος του Συλλόγου ή όχι.
Για το λόγο αυτό, ο νομικός σύμβουλος του Π.Σ.Φ. απέστειλε επείγουσα επιστολή προς την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος
Θεσσαλονίκης, ζητώντας την κοινοποίηση των στοιχείων του εν λόγω προσώπου,
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται πράγματι για φυσικοθεραπευτή – εγγεγραμμένο
μέλος του Π.Σ.Φ., ώστε να ακολουθήσει ο πειθαρχικός του έλεγχος.
«Ο Π.Σ.Φ. είναι ο μοναδικός ρυθμιστής του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή στη χώρα μας
και απαιτεί τη συνεργασία της Πολιτείας για όλα τα θέματα που συνδέονται με αυτό. Έτσι, στην
επιστολή του ζητά την άμεση ανταπόκριση των Αρχών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει
με την σειρά του αποτελεσματικά τις κατά νόμο αρμοδιότητές του», αναφέρει ανακοίνωση του
Συλλόγου.
«Σε μια εποχή που τα φαινόμενα αντιποίησης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων
υγείας και ειδικά του φυσικοθεραπευτή, βρίσκονται σε έξαρση, δεδομένου ότι κατοχυρωμένες
φυσικοθεραπευτικές πράξεις παρέχονται σε θεραπευτικά κέντρα μαϊμού – δήθεν εναλλακτικών
θεραπειών, studios μασάζ κ.λπ., χωρίς κανένα κρατικό έλεγχο, είναι απίστευτο το γεγονός ότι η
Πολιτεία συνεχίζει να αγνοεί τα μοναδικά αρμόδια όργανα που ρυθμίζουν τον χώρο.
Επειδή η Υγεία είναι υπέρτατο αγαθό και η προστασία της αποτελεί χρέος της Πολιτείας και
των Θεσμών της, ο Π.Σ.Φ. ζητά άμεσα από το υπουργείο Υγείας μέτρα αντιμετώπισης αυτής
της επικίνδυνα ανεξέλεγκτης μάστιγας των παράνομων «θεραπευτών».
Ο ΠΣΦ και ο Ιατρικός Σύλλογος, από κοινού έχουν ζητήσει την αυστηροποίηση των
προβλεπόμενων ποινών για την αντιποίηση, το Υπουργείο Υγείας όμως μάλλον δεν
προβληματίζεται από τη δράση των απατεώνων.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να σταματήσει την ανεξέλεγκτη χορήγηση
κωδικών αριθμών δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) και μπλοκ αποδείξεων χωρίς τη διασταύρωση της
ύπαρξης άδειας άσκησης επαγγέλματος και να συνεργαστεί με τον Π.Σ.Φ ,τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο και το Υπουργείο Υγείας για την οριστική εξάλειψη τέτοιων φαινομένων».
Τέλος, ο ΠΣΦ θυμίζει την πρόσφατη περίπτωση – εν μέσω πανδημίας – της δήθεν
φυσικοθεραπεύτριας στον Πόρο, που έσπειρε τον κορονοϊό, παραβιάζοντας τα μέτρα
προφύλαξης που προβλέπονταν για τα εργαστήρια παροχής φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών,
για να αποδειχθεί τελικά ότι δεν ήταν φυσικοθεραπεύτρια, παραβιάζοντας τον Νόμο περί
αντιποίησης επαγγέλματος.
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Παρέμβαση Εισαγελέα: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του φυσικοθεραπευτή που ενέχεται
σε υπόθεση εξαπάτησης ασθενών
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ShareTweet
Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες ημεδαπού – κατόπιν
σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης – σε βάρος του οποίου
ασκήθηκε ποινική δίωξη για:
Απάτη κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα και από κοινού, με ζημία που
προκλήθηκε και σκοπήθηκε και υπερβαίνει το ποσό των 120.000 από κοινού και που οι
δράστες με τις μερικότερες πράξεις τους απέβλεπαν στο συνολικό περιουσιακό όφελος που
προκύπτει από την κατ’ εξακολούθηση τέλεση και την συνολική περιουσιακή βλάβη,
Αθρωποκτονία με δόλο κατά συρροή και με παράλειψη από κοινού,
Απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και με παράλειψη από κοινού,
Βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συρροή από κοινού,
Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα με τη μορφή της απόκρυψης όσον
αφορά στη χρήση περιουσίας ή τον τόπο, όπου αυτή βρίσκεται, εν γνώσει του γεγονότος ότι
προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα και που το αντικείμενο της νομιμοποίησης
υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ και που ο δράστης ασκεί τέτοιου είδους δραστηριότητες
κατ’ επάγγελμα, οι οποίες φέρεται να τελέστηκαν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος,
τουλάχιστον από το έτος 2009. Πρόκειται για τον:
(επ.) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ (ον.) Διονύσιο του Επαμεινώνδα και της Αικατερίνης, γεν. 24-09-1957,
στην Αθήνα.
Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην
προστασία και την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, την αποτροπή απειλής της
δημόσιας ασφάλειας, καθώς και την αναγνώριση του ανωτέρω από άλλους παθόντες,
προκειμένου να ταυτοποιηθεί η περαιτέρω δράση του.
Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς
2310-388370, 2310-388375, 2310-388424 και 2310-388425 του Τμήματος Δίωξης
Εγκληματικών Οργανώσεων και Διεθνικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης
Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων και του υπασπιστηρίου της Διεύθυνσης
Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται
ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.
Το χρονικό της υπόθεσης
Στο πλαίσιο πολύμηνης έρευνας που διενήργησε η Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης,
διαπιστώθηκε ότι μέχρι στιγμής έχουν εξαπατηθεί τουλάχιστον 15 ασθενείς με σκλήρυνση κατά
πλάκας σε προχωρημένο συνήθως στάδιο, αλλά και με άλλες νευρολογικές παθήσεις, ενώ 5
από αυτούς έχουν καταλήξει σε παρελθοντικό χρόνο.
Πιο αναλυτικά, από την έρευνα προέκυψε ότι εμπλέκονται στην υπόθεση ένας ημεδαπός
φυσιοθεραπευτής και ένας αλλοδαπός γενικός γιατρός, η δράση των οποίων ξεκινάει
τουλάχιστον από το 2009 και εντοπίζεται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Πρόκειται για
66χρονο ημεδαπό και 72χρονο αλλοδαπό, που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία, απάτη,
έκθεση, αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες.  Το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν από την εγκληματική
τους δραστηριότητας ξεπερνά τις 900.000 ευρώ.
Η δράση τους ξεκίνησε τουλάχιστον από το 2009 έως το Νοέμβριο του 2020 και εντοπίζεται
στη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της Ελλάδας όπως Αθήνα, Κέρκυρα και Χίο.
Συγκεκριμένα, ο 66χρονος χρησιμοποιώντας ιατρικούς τίτλους και ειδικότητες που δεν κατείχε,
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παρουσιαζόταν στα θύματά του ως φυσίατρος ή νευρολόγος, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις
χρησιμοποιούσε και την πραγματική του ιδιότητα του φυσιοθεραπευτή, ενώ αντίστοιχα ο
αλλοδαπός συνεργός του, ο οποίος είναι γενικός ιατρός παρουσιάζονταν ως γενετιστής ή
νευρολόγος.
Από κοινού οι δύο δράστες παρίσταναν ψευδώς στους ασθενείς και στους οικείους τους ότι
κατέχουν την απαιτούμενη εξειδικευμένη επιστημονική ειδικότητα και κατάρτιση και
υπόσχονταν το ανέφικτο, δηλαδή πλήρη ίαση ή τουλάχιστον θεαματική βελτίωση της υγείας
τους, εφόσον δέχονταν να ακολουθήσουν την προτεινόμενη θεραπεία με πεπτίδια και
βλαστοκύτταρα.
Προκειμένου να πείσουν τους ασθενείς για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας ανέφεραν
ότι ακριβώς επειδή ήταν τόσο αποδοτική ερχόταν σε σύγκρουση με τα συμφέροντα των
φαρμακευτικών εταιρειών, ότι την χρησιμοποιούσαν διάσημα πρόσωπα, όπως πολιτικοί,
καλλιτέχνες και αθλητές, ενώ έφθαναν ακόμη και στο σημείο να αμφισβητήσουν τις ήδη
διαγνωσθείσες παθήσεις.
Επιπλέον, έπειθαν τα θύματά τους να μεταβούν στη Γερμανία, προκειμένου να υποβληθούν σε
συγκεκριμένη εξέταση, με τα έξοδα όλα να τα καλύπτουν εξ’ ολοκλήρου οι ασθενείς. Αμέσως
μετά, ακολουθούσε και κατ’ ιδίαν εξέταση από τον αλλοδαπό γιατρό, όπου παρουσίαζαν στους
παθόντες το όφελος από την προτεινόμενη θεραπεία και αφού λάμβαναν την έγκριση για την
έναρξη της θεραπείας, τους χορηγούσαν υποδόρια ένεση.
Ακολούθως, με την επιστροφή τους στην Ελλάδα, αναλάμβανε να πραγματοποιεί τις ενέσεις ο
66χρονος είτε οικείοι των ασθενών, σύμφωνα με τις οδηγίες του. Ανάλογα με την οικονομική
ευρωστία των παθόντων, τα φιαλίδια με τα πεπτίδια χρεώνονταν από 200 έως 300 ευρώ
έκαστο, ενώ αντίστοιχα οι ενέσεις με τα βλαστοκύτταρα κόστιζαν από 10.000 έως 25.000 ευρώ
ανά δόση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ορισμένους ασθενείς σύστηνε να σταματήσουν τη λήψη της
φαρμακευτικής αγωγής που τους είχαν χορηγήσει θεράποντες ιατροί, προκειμένου να
αποδώσει η θεραπεία με τα πεπτίδια και τα βλαστοκύτταρα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να
επιδεινωθεί η κατάσταση της υγείας τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις εκτιμάται ότι
συνέδραμε στο να επισπευσθεί το γεγονός της επέλευσης του θανάτου του ασθενούς.

https://www.healthview.gr/paremvasi-eisagelea-sti-dimosiotita-ta-stoicheia-toy-fysikotherapeyti-poy-enechetai-se-ypothesi-exapatisis-asthenon/
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