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Α. Γενικά καθήκοντα Επαγγελματιών Ρεφλεξολόγων. 
 
Άρθρο 1. 
 
Ο επαγγελματίας ρεφλεξολόγος οφείλει να αποτελεί υπόδειγμα έντιμου και άμεμπτου 
ατόμου σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του, προστατεύοντας την αξιοπρέπεια του 
ρεφλεξολογικού επαγγέλματος. 
Οφείλει να σέβεται τους σχετικούς με την υγεία νόμους του κράτους και της σχετικές 
υγειονομικές διατάξεις και να επιδιώκει αρμονική συνεργασία με τις υγειονομικές 
αρχές, τα συλλογικά όργανα του κλάδου και δικαιούται να απολαμβάνει τον ίδιο 
σεβασμό από τους πιο πάνω φορείς. 
Οφείλει γενικά να πράττει καθετί που επιβάλλει το καθήκον του σύμφωνα με τα 
σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, τις αρχές ηθικής και της δεοντολογίας, τις 
διατάξεις του παρόντος κώδικα και τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος 
καταστατικού του Π.Ε.Σ.Ρ. 
 
Άρθρο 2. 
 
Πρωταρχική μέριμνα του επαγγελματία ρεφλεξολόγου κατά την παροχή των 
υπηρεσιών του είναι η κάλυψη των αναγκών του ανθρώπου ως βιοψυχοκοινωνικής 
και πνευματικής οντότητας. Με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον αυτού που 
δέχεται, στα πλαίσια της πρόληψης, εξισορρόπησης, αποκατάστασης και 
ανακούφισης από τον πόνο, ο επαγγελματίας ρεφλεξολόγος οφείλει να 
χρησιμοποιεί το σύνολο των επιστημονικών και επαγγελματικών του γνώσεων, 
δεξιοτήτων και την εμπειρία του, διατηρώντας σε κάθε περίπτωση την επιστημονική 
και επαγγελματική του αυτοτέλεια. 
 
Άρθρο 3. 
 
Ο επαγγελματίας ρεφλεξολόγος οφείλει να ενεργεί κάθε τι αναγκαίο για την 
αποτροπή της παράνομης άσκησης του ρεφλεξολογικού επαγγέλματος, 
ενημερώνοντας αμελλητί τις αρμόδιες αρχές και δη τα θεσμοθετημένα όργανα του 
Π.Ε.Σ.Ρ. κάθε φορά που υποπίπτει στην αντίληψη του περίπτωση αντιποίησης του 
επαγγέλματος. 



 
Απαγορεύεται η συγκάλυψη με τον τίτλο του ρεφλεξολόγου ή με οποιοδήποτε άλλο 
τρόπο, προστασία προσώπων με σκοπό την παράνομη άσκηση του 
ρεφλεξολογικού επαγγέλματος ή οποιαδήποτε συνεργασία και σύμπραξη με τέτοια 
άτομα. 
 
Β. Υποχρεώσεις προς τους δέκτες Ρεφλεξολογικών συνεδριών. 
 
Άρθρο 4. 
 
Ο επαγγελματίας ρεφλεξολόγος οφείλει να επιδεικνύει απόλυτο σεβασμό στην 
προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια και την τιμή του δέκτη. 
Οφείλει να λαμβάνει κάθε μέτρο που θα προάγει αλλά και να απέχει από κάθε 
ενέργεια που είναι δυνατόν να θίξει το αίσθημα της προσωπικής ελευθερίας και την 
ελεύθερη βούληση του δέκτη. 
Απαγορεύεται η τέλεση οποιασδήποτε ενέργειας, πράξης ή πειραματισμού, που 
δύνανται να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή. 
 
Άρθρο 5. 
 
Ο επαγγελματίας ρεφλεξολόγος, ανεξάρτητα από τα προσωπικά του αισθήματα, 
οφείλει να παρέχει προς όλους τους δέκτες την ίδια φροντίδα, επιμέλεια και 
αφοσίωση, ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές, ιδεολογικές ή άλλες τοποθετήσεις 
τους, από την οικονομική και κοινωνική τους κατάσταση. 
 
Άρθρο 6. 
 
Η συχνότητα των ρεφλεξολογικών συνεδριών πρέπει να δικαιολογείται από την 
βαρύτητα του περιστατικού και από τη θέληση του δέκτη. 
 
Άρθρο 7. 
 
Ο επαγγελματίας ρεφλεξολόγος οφείλει απεριόριστο σεβασμό στην ιδιωτική ζωή 
του δέκτη και απέχει από κάθε πράξη ή παράλειψη που είναι δυνατόν να βλάψει το 
απόρρητον των κάθε είδους πληροφοριών που λαμβάνει κατά την άσκηση του 
επαγγέλματος. Απαγορεύεται κάθε δημόσια συζήτηση ή υπαινιγμοί σχετικά με την 
υγεία του δέκτη. 
Το βιβλίο ασθενών (πελατών) είναι απόρρητο. Ο επαγγελματίας ρεφλεξολόγος 
οφείλει να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο εκτός των εξαιρέσεων που προβλέπει ο 
νόμος και σε όσες περιπτώσεις τον αποδεσμεύει. 
 
Άρθρο 8. 
 
Δεν επιτρέπεται στον επαγγελματία ρεφλεξολόγο να διαθέτει τα μέσα και τις 
δυνατότητες της επιστήμης για την ικανοποίηση αθέμιτων συμφερόντων του ή 
άλλων ορέξεων ή παθών. 
 



 
Άρθρο 9. 
 
Ο επαγγελματίας ρεφλεξολόγος οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του με 
αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον του δέκτη, στα πλαίσια και όρια των 
καθηκόντων του, σύμφωνα με τα δεδομένα της ρεφλεξολογικής επιστήμης και του 
παρόντος κώδικα δεοντολογίας. Για το σκοπό αυτό ο επαγγελματίας ρεφλεξολόγος 
οφείλει να ενημερώνεται και να βελτιώνει τις δεξιότητές του στα πλαίσια της 
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. 
 
Άρθρο 10. 
 
Ο επαγγελματίας ρεφλεξολόγος απαγορεύεται να παρέχει στους δέκτες ιατρικές 
συμβουλές, αλλά οφείλει να τους παραπέμπει στον αρμόδιο ιατρό. Επίσης να μη 
κρίνει τις θεραπευτικές μεθόδους που προτείνουν και εφαρμόζουν οι αρμόδιοι 
ιατροί. 
 
Άρθρο 11. 
 
Ο επαγγελματίας ρεφλεξολόγος οφείλει και δικαιούται να αρνηθεί τις υπηρεσίες του 
σε κάθε περίπτωση που κρίνει ότι δεν διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις ή πείρα για 
την αντιμετώπιση της. 
 
Γ. Καθήκοντα προς τους συναδέλφους. 
 
Άρθρο 12. 
 
Ο επαγγελματίας ρεφλεξολόγος οφείλει να διατηρεί άριστες σχέσεις 
αλληλοσεβασμού και εκτίμησης με τους συναδέλφους του, αποφεύγοντας κάθε 
δόλια ενέργεια βλαπτική των συμφερόντων τους. 
 
Άρθρο 13. 
 
Απαγορεύεται στον επαγγελματία ρεφλεξολόγο να επικρίνει ή να αποδοκιμάζει με 
οποιονδήποτε τρόπο το έργο των συναδέλφων του. Αν υποπέσουν στην αντίληψη 
του επαγγελματία ρεφλεξολόγου πράξεις ή παραλείψεις συναδέλφων του, οι οποίες 
εμφανώς βλάπτουν την υγεία του δέκτη ή αντίκεινται στην ηθική, αυτός υποχρεούται 
να το αναφέρει αμελλητί  στο Δ.Σ. του Π.Ε.Σ.Ρ. το οποίο θα κρίνει σχετικά με την 
παραπομπή του υπαιτίου στο  Πειθαρχικό Συμβούλιο του Σωματείου. Απαγορεύεται 
στον επαγγελματία ρεφλεξολόγο να ασχολείται με κακολογίες και επικρίσεις που 
στρέφονται κατά συναδέλφου ή εναντίον του ίδιου και να τις μεταφέρει αναπόδεικτα 
σε τρίτους. 
 
 
 
 
 



 
Άρθρο 14. 
 
Η επίλυση επαγγελματικών διαφωνιών μεταξύ επαγγελματιών ρεφλεξολόγων πρέπει 
να γίνεται με απόπειρα συμβιβασμού και προσφυγή των εμπλεκομένων στο οικείο 
Πειθαρχικό. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να δημοσιοποιούνται καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο επαγγελματικές και επιστημονικές διαφορές. 
 
Άρθρο 15. 
 
Εργαστήριο ρεφλεξολογίας δύνανται να διατηρούν μόνο τα τακτικά μέλη του 
Π.Ε.Σ.Ρ.  
 
Δ. Σχέση του ρεφλεξολόγου με τους άλλους επαγγελματίες της υγείας. 
 
Άρθρο 16. 
 
Ο επαγγελματίας ρεφλεξολόγος οφείλει να διατηρεί άριστες σχέσεις με ιατρούς, 
φυσικοθεραπευτές, νοσηλευτές και το λοιπό προσωπικό υγείας, παραμερίζοντας 
κάθε διαφορά, με γνώμονα το συμφέρον του ασθενούς και την εύρυθμη λειτουργία 
του φορέα παροχής υπηρεσιών. 
 
Άρθρο 17. 
 
Ο επαγγελματίας ρεφλεξολόγος οφείλει να σέβεται και να συνεργάζεται αρμονικά με 
τους ιατρούς και το λοιπό προσωπικό υγείας, διατηρώντας την επιστημονική 
αυτοτέλεια και την ιδιότητά του ως ισότιμο μέλος της θεραπευτικής ομάδας. 
 
Ε. Συνεργασία του επαγγελματία ρεφλεξολόγου με τις αρχές του κράτους. 
(Υπουργεία, νοσοκομεία κτλ.) 
 
Άρθρο 18. 
 
Ο επαγγελματίας ρεφλεξολόγος οφείλει να γνωρίζει πλήρως τους νόμους και 
κανονισμούς που διέπουν την άσκηση του ρεφλεξολογικού επαγγέλματος. 
 
Άρθρο 19. 
 
Α) Οι επαγγελματίες ρεφλεξολόγοι πρέπει να συμμετέχουν σε προγράμματα 
δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, παρέχοντας πληροφόρηση σχετικά με το 
επάγγελμα στα πλαίσια της προβολής και διάδοσης του Ρεφλεξολογικού 
επαγγέλματος. 
Β) Oι επαγγελματίες ρεφλεξολόγοι που επιθυμούν να διδάξουν την Ρεφλεξολογία 
πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του Π.Ε.Σ.Ρ. Οι σχολές ή τα κέντρα 
εκπαίδευσης να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Π.Ε.Σ.Ρ., οφείλουν δε να 
ενημερώνουν το Σωματείο για τις δραστηριότητες τους αυτές.   
 



 
ΣΤ. Διαφήμιση. 
 
Άρθρο 20. 
 
Οι πινακίδες που αναρτώνται στα εργαστήρια ρεφλεξολογίας πρέπει να 
αναγράφουν τη φράση ‘’Εργαστήριο Ρεφλεξολογίας’’ ή ‘’Ρεφλεξολογία’’, καθώς 
και το ονοματεπώνυμο του επαγγελματία ρεφλεξολόγου ή την επωνυμία της 
εταιρείας με το λογότυπο που καθιερώνει το εταιρικό Καταστατικό. Το εργαστήριο 
θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση του Π.Ε.Σ.Ρ. σε περίοπτη θέση. 
 
Άρθρο 21. 
 
Ο επαγγελματίας ρεφλεξολόγος οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια και να 
προλαμβάνει κάθε πράξη η οποία μπορεί να δημιουργήσει υπόνοιες ότι καταφεύγει 
σε αγυρτεία, εξαπάτηση, καταδέσμευση, χειραγώγηση, προσηλυτισμό ή 
εκμετάλλευση της πελατείας του. 
 
Άρθρο 22. 
 
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση επιστημονικών τίτλων που δεν έχουν αποκτηθεί ή 
αναγνωρισθεί νομότυπα. 
 
Άρθρο 23. 
 
Ο επαγγελματίας ρεφλεξολόγος οφείλει να απέχει από κάθε πράξη που μπορεί να 
προκαλέσει αθέμιτο ανταγωνισμό προς τους συναδέλφους του ή αθέμιτο 
συνεταιρισμό μ’ αυτούς ή με άλλα πρόσωπα. 
 
Ζ. Ρεφλεξολογική αμοιβή. 
 
Άρθρο 24. 
 
Ο επαγγελματίας ρεφλεξολόγος παρέχει τις υπηρεσίες του με αμοιβή χωρίς να έχει 
το δικαίωμα να υποτιμά την αξία τους. 
Κατ’ εξαίρεση και με τρόπο που αποκλείει την διαφήμιση ή τον αθέμιτο ανταγωνισμό 
ο επαγγελματίας ρεφλεξολόγος μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του δωρεάν ή με 
τίμημα κατώτερο του ελάχιστου που ορίζει ο Π.Ε.Σ.Ρ. προς αποδεδειγμένα άπορους 
ή οικονομικά αδυνάτους ασθενείς. 
Κατώτερο όριο αμοιβής ορίζεται  40 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 
Ο επαγγελματίας ρεφλεξολόγος διατηρεί το δικαίωμα ειδικής χαμηλότερης τιμής 
σύμφωνα με την κρίση του. 
Ο επαγγελματίας ρεφλεξολόγος έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αμοιβή του 
ακυρωθέντος την ίδια ημέρα ραντεβού του. 
 
 
 



Άρθρο 25. 
 
Παροχή υπηρεσιών μεταξύ μελών του Π.Ε.Σ.Ρ. θα γίνεται άνευ αμοιβής. 
 
Άρθρο 26. 
 
Οποιαδήποτε συστηματική και εσκεμμένη μείωση τιμών εκ μέρους του επαγγελματία 
ρεφλεξολόγου και η σχετική διαφήμιση αυτής με οποιοδήποτε μέσο, θεωρείται ως 
πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού και ελλείψεως σεβασμού προς την αξιοπρέπεια του 
ρεφλεξολογικού επαγγέλματος και τα πραγματικά συμφέροντα της κοινωνίας και 
αποτελεί λόγω παραπομπής του υπαιτίου στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Π.Ε.Σ.Ρ.  
 
Άρθρο 27. 
 
Ο επαγγελματίας ρεφλεξολόγος πρέπει να χειρίζεται με λεπτότητα, διακριτικότητα και 
μετριοπάθεια τα ζητήματα αμοιβής απέχοντας από κάθε ενέργεια ή απαίτηση, η 
οποία μπορεί να δικαιολογήσει μομφή εναντίον του για κερδοσκοπία ή 
αισχροκέρδεια. 
 
Άρθρο 28. 
 
Η τήρηση των διατάξεων του παρόντος κώδικα επαφίεται στην επιστημονική 
αξιοπρέπεια και την επαγγελματική συνείδηση των επαγγελματιών ρεφλεξολόγων 
καθώς και τη σωστή λειτουργία του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Π.Ε.Σ.Ρ. Κάθε 
παραβίαση των διατάξεων αυτών διώκεται πειθαρχικώς.          
   


