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ΑΝΑ∆ΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ το Π.∆.29/87, που αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις 
για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας του εργαστηρίου φυσικοθεραπείας, προκειµένου 
να διευκολυνθούν οι φυσικοθεραπευτές που επιθυµούν να ιδρύσουν εργαστήριο 
φυσικοθεραπείας. Το παραθέτουµε αυτούσιο: 

Έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις του άρθρου 1 3 παρ. 2 του Ν.∆. 

775/1970 «περί οργανώσεως και λειτουργίας 

Ανωτέρας Σχολής Φυσικοθεραπείας» (ΦΕΚ 

290/70τ. Α'). 

Την υπ' αριθ. 2/35 απόφαση της Ολοµέλειας 

4.486 του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας. 

Την υπ' αριθ. 757/1986 γνωµοδότηση του 

Συµβουλίου της Επικράτειας, µε πρόταση του 

υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, αποφασίζουµε: 

ΑΡΘΡΟ1 

Ως εργαστήριο φυσικοθεραπείας νοείται η 

επαγγελµατική στέγη των φυσιοθεραπευτών, 

µέσα στην οποία 

εφαρµόζονται οι φυσιοθεραπευτικές µέθοδοι 

και πράξεις που αναφέρονται στο υπ' αριθ. 41 

1/72 Β. ∆/γµα, όπως επίσης, κάθε 

φυσιοθεραπευτική πράξη που ήθελε κατά νόµο 

ανατεθεί σε φυσικοθεραπευτές και εφόσον 

τηρηθούν οι προϋποθέσεις και η διαδικασία 

του πιο πάνω διατάγµατος. 

ΑΡΘΡΟ 2 

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίου 

φυσικοθεραπείας χορηγείται σε πτυχιούχους 

φυσικοθεραπευτές που έχουν άδεια ασκήσεως 

επαγγέλµατος από την αρµοδία νοµαρχία 

(∆ιεύθυνση ή τµήµα Υγιεινής). 

Για τη χορήγηση άδειας ιδρύσεως και 

λειτουργίας εργαστηρίου  φυσικοθεραπείας, 

απαιτούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

 

Α. Χώροι  

Ο συνολικός χώρος εργαστηρίου 

φυσικοθεραπείας πρέπει να  είναι τουλάχιστον 

70 τ.µ. και να περιλαµβάνει: 

 

α) ∆ωµάτιο αναµονής ασθενών, β) τουαλέτα 

µε νιπτήρα, γ) χώροι θεραπείας ασθενών. Οι 

χώροι θεραπείας ασθενών πρέπει να είναι 

κατάλληλα διαµορφωµένοι ώστε να 

περιλαµβάνουν ξεχωριστούς χώρους 

ηλεκτροθεραπείας, µηχανοθεραπείας και 

υδροθεραπείας. 

Β. Εξοπλισµός 

Στον εξοπλισµό του εργαστηρίου 

φυσικοθεραπείας περιλαµβάνονται 

υποχρεωτικά: 

Α) Τράπεζες θεραπείας (2). 

Β) Πολύζυγο ένα (1). 

Γ) Τροχός ώµου ένας (1).  

∆) Ποδήλατο στατικό (1). 

Ε) Ηλεκτροκίνητη έλξη, αυχενική και οσφυϊκή 

µοίρα, σπονδυλικής στήλης µία (1). 

Στ) Συσκευή ηλεκτροθεραπείας γαλβανικών, 

φαραδικών και διαδυναµικών ρευµάτων µία 

(1). 

Η) Συσκευή διαθερµίας µία (1). 

Θ) Συσκευή υπερήχων µία (1).  

Ι) ∆ινόλουτρο ένα (1). 

ΙΑ) Παραφινόλουτρο ένα (1). 

ΙΒ) Συσκευή ηλεκτροµαλάξεων µία (1). 

ΙΓ) Μηχάνηµα πρηνισµού, υπτιασµού άκρας 

χειρός και περιστροφής καρπού ένα (1). 

Ι∆) Θερµά, ψυχρά επιθέµατα. 

ΑΡΘΡΟ 3 

∆ικαιολογητικά 

Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας 

εργαστηρίου φυσικοθεραπείας, απαιτούνται τα 

παρακάτω δικαιολογητικά που υποβάλλονται 

στην αρµόδια νοµαρχία (∆ιεύθυνση ή Τµήµα 

Υγιεινής): 

 

Α) Αίτηση χαρτοσηµασµένη µε χαρτόσηµο. 
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Β) Πτυχίο φυσικοθεραπείας για τους έχοντας 

αποφοιτήσει από σχολή της αλλοδαπής ή 

ισοτιµία πτυχίου. 

Γ) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος του 

φυσικοθεραπευτή. 

∆) Πιστοποιητικό εγγραφής στον οικείο 

σύλλογο. 

Ε)  Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου. 

Στ)Πιστοποιητικό γεννήσεως δήµου ή 

κοινότητας, ή ταυτότητα. 

Ζ)Σχεδιάγραµµα του εργαστηρίου από πολιτικό 

µηχανικό ή υποµηχανικό ή, εν ελλείψει 

τούτων, από εµπειροτέχνη κεκυρωµένο από τη 

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοµού, στο 

οποίο θα σηµειώνονται όλοι οι παραπάνω 

αναφερόµενοι χώροι. 

Η)∆ήλωση του Ν.Μ. 105/69 του αιτούντος, 

στην οποία θα δηλώνεται ότι το εργαστήριο 

έχει τον εξοπλισµό που ορίζει το άρθρο 2 

παρ. Β του παρόντος και θα αναγράφει 

αναλυτικώς τα παραπάνω όργανα και µη-

χανήµατα. 

Θ) Χαρτόσηµο 60 ευρώ. 

I) Βεβαίωση από την αρµόδια πολεοδοµία για 

την καταλληλότητα του κτιρίου για ίδρυση 

εργαστηρίου, για ασφαλή προσπέλαση και 

διαφυγή σε περίπτωση κινδύνου (σεισµός, 

πυρκαγιά), για ηλεκτρολογικές και 

µηχανολογικές εγκαταστάσεις. 

ΑΡΘΡΟ 4 

Απαγορευτικές διατάξεις 

Στα εργαστήρια φυσικοθεραπείας 

απαγορεύεται κάθε άλλη χρήση εκτός αυτής 

για την οποία χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας 

τους. 

Απαγορεύεται το εργαστήριο 

φυσικοθεραπείας να λειτουργεί µε επωνυµία 

κοινή µε άλλες επιχειρήσεις που ασχολούνται 

µε εργασίες ξένες προς τη φυσικοθεραπεία, 

ακόµη και αν είναι υγειονοµικού χαρακτήρα. 

Μία µόνο άδεια εργαστηρίου 

φυσικοθεραπείας χορηγείται για κάθε φυσικό 

πρόσωπο. 

Απαγορεύεται η µεταβίβαση του εργαστηρίου 

φυσικοθεραπείας σε άλλο πρόσωπο, εάν δεν 

ακολουθηθεί η 

διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 3 

(δικαιολογητικά) Απαγορεύεται η σύσταση 

εταιρικού σχήµατος, αυτού που συστήνεται 

µεταξύ φυσικοθεραπευτών. 

ΑΡΘΡΟ 5 

Μεταβατικές διατάξεις 

Οι διατηρούντες, κατά τη δηµοσίευση του 

παρόν εργαστήρια φυσικοθεραπείας, 

υποχρεούνται µέσα σε αποκλειστική 

προθεσµία δύο (2) ετών από τη δηµοσίευση 

αυτού του Π.∆/τος, να συµµορφωθούν και να 

εναρµονισθούν µε τα οριζόµενα στο διάταγµα 

αυτό. 

Η µη συµµόρφωση προς τα οριζόµενα από 

την προηγούµενη παράγραφο, συνεπάγεται 

διακοπή της λειτουργίας του εργαστηρίου 

φυσικοθεραπείας µέχρι εναρµονίσεως του µε τα 

παραπάνω. Επιτρέπεται στο εργαστήριο 

φυσικοθεραπείας η ανάρτηση πινακίδας µε 

την ένδειξη «Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας ή 

Φυσικοθεραπεία» µε το όνοµα του ή των 

φυσικοθεραπευτών. 

ΑΡΘΡΟ 6 

Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται 

στο παρόν διάταγµα καταργείται. 

ΑΡΘΡΟ 7 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη 

δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Στον υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουµε τη 

δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος 

διατάγµατος. 

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 1987 

 

 

Ο Πρόεδρος 

Της 

∆ηµοκρατίας 

Χρήστος Α. Σαρτζετάκης 

 

Ο υπουργός Υγείας, 

Πρόνοιας και 

Κοινωνικών ασφαλίσεων 

Γιώργος Γεννηµατάς  

 


