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ΘΕΜΑ: «Ένταξη του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας στο Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής ως αυτόνομο και αυτοδύναμο Τμήμα »

Οι σπουδές «Φυσικοθεραπείας» στην Ελλάδα έχουν ενταχθεί στην Ανώτατη/τριτοβάθμια
εκπαίδευση με τετραετές πρόγραμμα σπουδών το 2001 με τον ν.2976/2001, το οποίο
επικαιροποιήθηκε

διαδοχικά

κατά

τα

έτη

2009,

2013

και

2016

http://www.teiath.gr/userfiles/pmakri/perigrammata_2013shmera_20_07_2017.pdf

1.

Αποστολή των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας των ΤΕΙ

Σύμφωνα με το άρθρου 1 παρ. 2 εδ.β περ.ββ του ν.2916/2001 και τις διατάξεις του άρθρου
1 παρ. 2 του ν.1404/1983 όπως ισχύει, «τα ιδρύματα του τεχνολογικού τομέα συνδυάζουν
την ανάπτυξη θεωρητικού και τεχνολογικού υπόβαθρου σπουδών με υψηλού επιπέδου

εργαστηριακή και πρακτική άσκηση, ενώ παράλληλα διεξάγουν κυρίως τεχνολογική
έρευνα».

2.

Η Φυσικοθεραπεία στην Πανεπιστημιακή εκπαίδευση

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Συνομοσπονδία Φυσικοθεραπείας (WCPT - World
Confederation for Physical Therapy) (http://www.wcpt.org/), η φυσικοθεραπευτική
εκπαίδευση πρέπει να είναι Πανεπιστημιακού επιπέδου (Directory of Residency &
Fellowship Programs, Directory of Physical Therapist Education Programs). Πανευρωπαϊκά
και διεθνώς (Αφρική, Ασία, Ωκεανία, Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Βόρεια Αμερική, Ηνωμένες
Πολιτείες Αμερικής) και όλα τα τμήματα Φυσικοθεραπείας είναι ενταγμένα στα
Πανεπιστήμια

με

διάρκεια

σπουδών

από

τρία

έως

πέντε

έτη

(https://en.wikipedia.org/wiki/Physical_therapy_education).
Ειδικότερα, αναφέρεται ότι στη Μεγάλη Βρετανία 37 Πανεπιστήμια προσφέρουν πτυχίο
Φυσικοθεραπευτή

με

δικαίωμα

εγγραφής

στον

επαγγελματικό

φορέα

της

Φυσικοθεραπείας, τον Chartered Society of Physiotherapy. Στην Ολλανδία οι σπουδές
Φυσικοθεραπείας παρέχονται από 11 Πανεπιστήμια με τετραετή κύκλο. Στο Βέλγιο 7
Πανεπιστήμια παρέχουν τον Βασικό Τίτλο σπουδών, ενώ για την απόκτηση άδειας άσκησης
επαγγέλματος απαιτείται και Μεταπτυχιακός Τίτλος, με συνολικά έτη σπουδών 4 έως 5
χρόνια. Στις Σκανδιναβικές χώρες το επίπεδο σπουδών Φυσικοθεραπείας είναι πολύ υψηλό
με 10 Πανεπιστήμια στη Δανία, 4 στη Νορβηγία, 3 στη Φινλανδία και 8 στη Σουηδία. Στην
Αυστρία και στην Ελβετία η Φυσικοθεραπεία διδάσκεται σε Πανεπιστήμια, ενώ στη
Γερμανία παρέχονται διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης στη Φυσικοθεραπεία, με το
Πανεπιστημιακό να ολοκληρώνεται μετά από επιτυχή φοίτηση διάρκειας 7 έως 9 εξαμήνων.
Στην Ιταλία και στην Πορτογαλία προσφέρονται διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης, μεταξύ
των οποίων και το Πανεπιστημιακό επίπεδο. Θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι, την
τελευταία δεκαετία, ιδρύθηκαν στην Κύπρο αυτοδύναμα Τμήματα Φυσικοθεραπείας με τον
ομώνυμο τίτλο και με δυνατότητα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών σε
λειτουργούντα ήδη (University of Nicosia) και στο Πανεπιστήμιο (European University
Cyprus). Τέλος, στην Τουρκία υπάρχουν 17 Πανεπιστήμια στα οποία λειτουργούν Τμήματα
Φυσικοθεραπείας. Στην μεγάλη πλειοψηφία των προαναφερθέντων Πανεπιστημίων, οι
φοιτητές Φυσικοθεραπείας έχουν την δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους στο
επίπεδο 8 και απόκτησης Διδακτορικού Τίτλου.

3.

Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας

Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας καθώς και το
πρόγραμμα σπουδών είναι εναρμονισμένα με τις οδηγίες της WCPT, σύμφωνα με την
οποία, η Φυσικοθεραπεία παρέχει υπηρεσίες σε άτομα ώστε να καταφέρουν να
αναπτύξουν, να διατηρήσουν και να αποκαταστήσουν τη μέγιστη δύναμη και λειτουργική
ικανότητα κατά την διάρκεια της ζωής τους (http://www.wcpt.org/).

4.

Το τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας

•

Ανήκει στον Ενιαίο Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης όπως προδιαγράφτηκε από

τη Συνθήκη της Μπολόνιας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Εμπειρία και πρακτική
(http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/).
•

Πληροί τις προϋποθέσεις της Ακαδημαϊκής Πανεπιστημιακής Μονάδας με τα

βασικά χαρακτηριστικά της Ανώτατης εκπαίδευσης καθώς με βάση την πρόσφατη
Εξωτερική Αξιολόγηση (2012) του τμήματος, μέσω της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας
Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠ), οι παρεχόμενες σπουδές του τμήματος κατατάχτηκαν στο
επίπεδο

Bachelor.

(http://www.teiath.gr/userfiles/gpapa/physiotherapy_external_evaluation2012final_report.
pdf).
•

Δεν έχει επικάλυψη από ανάλογο τμήμα στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο.

•

Είναι το πλέον υψηλόβαθμο τμήμα των ΤΕΙ της χώρας (για το 2016 η βάση

εισαγωγής ήταν 17.425 μόρια) (http://aeitei.gr/index.php?year=2016&pedio=3)
•

Είναι αυτοδύναμο, με 11 μέλη Ε.Π.

•

Διαθέτει

Ερευνητικό

Εργαστήριο

«Μυοσκελετικής

και

Αναπνευστικής

Φυσικοθεραπείας», στο οποίο διεξάγεται βασική και εφαρμοσμένη έρευνα αναφορικά με
την αξιολόγηση, πρόληψη και λειτουργική αποκατάσταση. Το Εργαστήριο καλύπτει
διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στα πιο
πάνω αντικείμενα (ΦΕΚ 1301/13-04-2017) http://www.teiath.gr/seyp/lmcp/.
•

Έχει

πλούσια

επιστημονική

και

ερευνητική

(http://www.teiath.gr/userfiles/pmakri/eswterikh_aksiologhsh.pdf)
•

Διεξάγει δύο προγράμματα Δια βίου Εκπαίδευσης:

δραστηριότητα

o

Πρόγραμμα εκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας (φυσικοθεραπευτών και ιατρών)

στον βελονισμό
o

Θεραπευτική Ιππασία

τα οποία προσελκύουν επαγγελματίες υγείας (ιατρούς, φυσικοθεραπευτές, νοσηλευτές,
εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ψυχολόγους, κ.α.), προσφέρουν έσοδα στον ΕΛΚΕ του
ΤΕΙ Αθήνας και παρέχουν Πιστοποιητικό Δια Βίου Εκπαίδευσης με ECTS.
•

Έχει αναπτύξει συνεργασίες με:
o

Εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού (Τμήματα Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Λαμίας,
Αιγίου και Θεσ/νίκης, Ιατρική Σχολή Αθήνας, Λάρισας και Ιωαννίνων, Νοσηλευτική
Σχολή του ΕΚΠΑ, ΤΕΦΑΑ του ΕΚΠΑ σε ερευνητικό επίπεδο καθώς και σε επίπεδο
εκπόνησης μεταπτυχιακών/διδακτορικών διατριβών, κ.α.

o

Διεθνείς συνεργασίες μέσω του προγράμματος Erasmus+ σε επίπεδο πρακτικής
άσκησης/παρακολούθησης

μαθημάτων

από

φοιτητές

επιμόρφωσης/διδασκαλίας

και

εκπαιδευτικών.

http://www.teiath.gr/userfiles/pmakri/eswterikh_aksiologhsh.pdf
o

Φορείς/Ιδρύματα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, οργανισμούς τοπικής
αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς στο πλαίσιο της κλινικής
και πρακτικής άσκησης καθώς και της εκπόνησης ερευνητικών εργασιών των
φοιτητών του τμήματος σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο (Γερμανία, Τσεχία, κ.α).
http://www.teiath.gr/userfiles/pmakri/eswterikh_aksiologhsh.pdf

Με βάση πρόσφατη σχετική μελέτη με θέμα «Στατιστικά Στοιχεία Πανελλαδικών Εξετάσεων
2016 για το ΤΕΙ Αθήνας» (Παπαγεωργίου Έφη, 2017), «το Τμήμα Φυσικοθεραπείας είναι το
καλύτερο Τμήμα της ΣΕΥΠ και ολόκληρου του ΤΕΙ Αθήνας, με τις υψηλότερες επιδόσεις
τόσο για τον πρώτο όσο και για τον τελευταίο υποψήφιο».
Επίσης, ιδιαίτερα μεγάλο είναι το ενδιαφέρον αποφοίτων Πανεπιστημιακών Τμημάτων
(Αρχιτεκτονικής, Γεωπονικής, Νομικής, κλπ) που συμμετέχουν σε κατατακτήριες εξετάσεις
για την εισαγωγή τους στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας

5.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Φυσικοθεραπείας

•

Έχουν υψηλή απορροφητικότητα σε Δημόσιους Φορείς Υγείας (Νοσοκομεία,

Δημοτικές Επιχειρήσεις, ΚΑΠΗ, Κοινωφελείς Οργανισμούς, Αθλητικές Ομοσπονδίες),

Ιδιωτικούς Φορείς Υγείας (Ιδιωτικές Κλινικές, Φυσικοθεραπευτικά Κέντρα Αποκατάστασης,
Αθλητικούς Συλλόγους), σε Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα ΟΑΕΔ, σε προγράμματα
ΕΣΠΑ όπως Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικά
Σχολεία, κ.α (αρχεία του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών).
Από τα επίσημα στοιχεία που υπάρχουν μεταξύ των εγγεγραμμένων μελών του
Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών το ποσοστό απορροφητικότητας των
αποφοίτων του ΤΕΙ Αθήνας ανέρχεται στο ποσοστό 76,64% στο σύνολο των αποφοίτων που
αποφοίτησαν από το 1983 (2.767 απόφοιτοι).
•

Σημαντικός αριθμός αποφοίτων συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους σε επίπεδο MSc

και PhD στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και μεγάλο ποσοστό λαμβάνει υποτροφίες από το
ΙΚΥ καθώς και άλλους φορείς.
•

Οι φυσικοθεραπευτές έχουν θεσμοθετημένα επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα

με το Π.Δ. 90/1995 (ΦΕΚ 53/08-03-1995 και ΦΕΚ 270/Α/24-12-2014).
•

To επάγγελμα της φυσικοθεραπείας μέσω του WCPT ανήκει στην World Health

Professions Alliance (WHPA) από το 2010, συμμετέχοντας ως αυτοδύναμο επάγγελμα
υγείας

όπως

οι

ιατροί,

φαρμακοποιοί

οδοντίατροι

και

οι

νοσηλευτές

(http://www.wcpt.org/collaborations-activities).

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ



Η Φυσικοθεραπεία αποτελεί μία διεθνώς αναγνωρισμένη και συνεχώς
αναπτυσσόμενη επιστήμη η οποία απαιτεί σε βάθος θεωρητική γνώση και
σημαντική θεωρητική, εργαστηριακή, κλινική και πρακτική εκπαίδευση που οδηγεί
στην οργάνωση προληπτικών παρεμβάσεων και στην αναγκαία διαφορική
αξιολόγηση και κλινικό συλλογισμό για την τεκμηριωμένη επιλογή και εφαρμογή
του σχεδίου θεραπείας.



Η Φυσικοθεραπεία διαχειρίζεται την υγεία και την ποιότητα ζωής του
ανθρώπου, ενώ εντάσσεται ως κλινική επιστήμη, στις Επιστήμες Υγείας, όπως η
Ιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική, Νοσηλευτική, η Επιστήμη της Διατροφής,
κλπ. Απαιτεί συνεχή παραγωγή νέας γνώσης μέσα από την έρευνα, η οποία θα
πρέπει να συνδέεται με τον εκάστοτε πληθυσμό/έθνος και να παράγει, μέσα από

καινοτομίες, τεχνογνωσία. Είναι αναγκαία, ως παρεχόμενη υπηρεσία, διότι με
σχετικά χαμηλό κόστος βελτιώνει το επίπεδο υγείας και ποιότητας ζωής,
χαρακτηριστικά μιας αναπτυγμένης κοινωνίας, ενταγμένης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.


Η

Φυσικοθεραπεία

διαθέτει

όλα

τα

χαρακτηριστικά

γνωστικού

αντικειμένου Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, με κλινικό
προσανατολισμό. Το γνωστικό αυτό αντικείμενο θα πρέπει να θεραπεύεται από τη
λειτουργία Αυτοδύναμου Τμήματος Φυσικοθεραπείας, ενταγμένου σε Σχολή
Επιστημών Υγείας. Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας θα πρέπει να φέρει τον διακριτό και
ομώνυμο τίτλο «ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ», τίτλος παγκόσμια καθιερωμένος και
αναγνωρίσιμος – καταξιωμένος στην Ελληνική κοινωνία.


Στο πλαίσιο του υπό ίδρυση «Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», η ανάπτυξη
της επιστήμης της Φυσικοθεραπείας, μέσω της λειτουργίας αυτοδύναμου
Τμήματος, της οργάνωσης μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών και της
προώθησης της

έρευνας, θα συμβάλλει στην εκπλήρωση όλων των

προαναφερθέντων στόχων με τελικό σκοπό την κατάρτιση επιστημόνων και
στελεχών για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας και στόχο τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ελλήνων πολιτών.


Για τους ανωτέρω λόγους, η Πολιτεία έχει αναγνωρίσει την επαγγελματική και
θεσμική αυτοτέλεια της Φυσικοθεραπείας, απονέμοντας στην κεντρική ομοσπονδία
του κλάδου, τον «Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών», την νομική υπόσταση
του «Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου» (Ν.3599/2007, ΦΕΚ Α 176/1.10.2007).

Συνεπώς, το Τμήμα «Φυσικοθεραπείας» των Τ.Ε.Ι. Αθήνας, το οποίο δεν έχει
Πανεπιστημιακή επικάλυψη, μπορεί και πρέπει να υφίσταται ως αυτόνομο και
αυτοδύναμο Τμήμα στον Πανεπιστημιακό Τομέα της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης,
διότι διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά μιας ακαδημαϊκής Πανεπιστημιακής μονάδας,
συνδέεται με την αγορά εργασίας, την κοινωνία και στοχεύει στην ανάπτυξη, προώθηση,
επικαιροποίηση, βελτίωση και εξέλιξη των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας προς τον
Ελληνικό Πληθυσμό, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του σύμφωνα με τις
διεθνείς προδιαγραφές (WCPT).
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