
 

Αγαπητοί συνάδελφοι 

 

Γνωρίζετε όλοι ότι τα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της 

Φυσικοθεραπείας δεν είναι η οικονομική και πολιτική κρίση που μαστίζει την χώρα 

μας, την οποία τα τμήματα Φυσικοθεραπείας των ΤΕΙ ανταπεξέρχονται θετικά 

αυξάνοντας την ελκυστικότητα και ανταγωνιστικότητα τους ανεβάζοντας τον βαθμό 

εισαγωγής ψηλότερα από το 80% των σχολών της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα 

μας. 

 Τα σημαντικότερα προβλήματα είναι η αναγνώριση ισότιμων επαγγελματικών 

προσόντων στους αποφοίτους των κολλεγίων καθώς και η επικείμενη συγχώνευση 

του τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Αθηνών με άλλο τμήμα αλλοιώνοντας το 

χαρακτήρα του τμήματος και δημιουργώντας  αποφοίτους  Φυσικοθεραπείας 

διαφορετικού τίτλου και επιπέδου που ενδιαφέρουν όλους μας εκπαιδευτικούς, 

φοιτητές και επαγγελματίες Φυσικοθεραπευτές. 

Μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων 

(ΣΑΕΠ) βάσει του ΠΔ 38/2010 που ενσωμάτωσε την υπ’αριθμ. 2005/36/ΕΚ Οδηγία 

σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων να αποδώσει 

επαγγελματική ισοτιμία ή ισοδυναμία σε αποφοίτους των κολλεγίων στις οποίες 

εμείς αντιδράσαμε με κάθε πρόσφορο τρόπο και δεν εγγράφουμε τους αποφοίτους 

στα μητρώα μελών του ΠΣΦ. 

Η ίδρυση των κολλεγίων, άλλωστε, διέπεται από το Ν 3696/2008 όπου αναφέρεται 

ότι « Τα Κολλέγια είναι πάροχοι μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην 

Ελλάδα. Οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών ή οποιασδήποτε άλλης 
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ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα κολλέγια δεν είναι ισότιμα με τους τίτλους 

που χορηγούνται στο πλαίσιο του ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης, 

όπως Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ και ΙΕΚ» 

Παρά τις διάφορες ενέργειές μας όπως  

 προσφυγή στη δικαιοσύνη,  

 δημοσιοποίηση του θέματος με ενημέρωση στην επιτροπή μορφωτικών 
υποθέσεων της Βουλής,  

 επιστολή στον Πρωθυπουργό κ. Τσίπρα,  

 ενημέρωση των Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Παιδείας,  

 διαβουλεύσεις με μέλη του Συμβουλίου Επαγγελμάτων Υγείας και Φροντίδας 

(HCPC) της Αγγλίας,  

 ενημέρωση της Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης, 

 προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας,  

 ενημέρωση πολιτικών παραγόντων,  

 συνάντηση του ΚΔΣ και του Γενικού Γραμματέα της ER-WCPT στις Βρυξέλλες 
με Νομικό γραφείο και Έλληνες Ευρωβουλευτές  

 καθώς και διάφορες δράσεις που δεν μνημονεύουμε  
ψηφίστηκε διάταξη το καλοκαίρι βάσει της οποίας δεν χρειάζεται πια η σύγκληση 

του ΣΑΕΠ αλλά θα μπορεί ο Υπουργός να αποφασίζει περί ομοίων περιπτώσεων 

αποφοίτων με μία παλαιότερη απόφαση και να χορηγεί επαγγελματικά 

δικαιώματα.  

Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αποδοθούν επαγγελματικά δικαιώματα στους τρεις 

χιλιάδες ή και περισσότερους αποφοίτους των Κολλεγίων. Οι κίνδυνοι τόσο για την 

υγεία των ασθενών που θα δέχονται θεραπεία από αποφοίτους μη επιστημονικά 

και τυπικά αναγνωρισμένους όσο και για τους αποφοίτους των τμημάτων 

Φυσικοθεραπείας που ως ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα εξισώνονται με 

αποφοίτους μεταλυκειακής εκπαίδευσης. 

Σε σχέση με την Πανεπιστημιοποίηση των τμημάτων Φυσικοθεραπείας των ΤΕΙ 

είμαστε όλοι σύμφωνοι, όμως δημιουργούνται διάφορα ζητήματα τα οποία έχουν 

σαν αφετηρία τα σενάρια της συγχώνευσης των τμημάτων φυσικοθεραπείας και 

εργοθεραπείας και μάλιστα υπο ένα τίτλο τελείως παράδοξο που δημιουργεί 

πλήθος ερωτηματικών (επιστήμη θεραπευτικής και αποκατάστασης). 

Επίσης γεννούνται ερωτηματικά για τον πιθανό κίνδυνο ‘’παραγωγής’’ και 

αποφοίτησης φυσικοθεραπευτών 2 ταχυτήτων. 

 

Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών 

στην 12η συνεδρίαση (Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου) αποφάσισε να ζητήσει από όλα τα 

τμήματα Φυσικοθεραπείας των ΤΕΙ της χώρας μας να συμμετάσχουν σε δράσεις για 

την προάσπιση των αποφοίτων Φυσικοθεραπευτών και κατ’ επέκταση της ίδιας 

λειτουργίας των τμημάτων.  



Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε μέλη του ΚΔΣ , μετά από συνεννόηση με τα 

Τμήματα να ενημερώσουν αναλυτικά τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους 

Φοιτητές των τμημάτων σε συγκεντρώσεις που θα κρίνουν πιο πρόσφορες και 

αποτελεσματικές σε χώρο και χρόνο που θεωρούν πιο ιδανικό. 

Δράσεις που προτείνονται είναι: 

 Ενημέρωση της κοινής γνώμης για τους κινδύνους που εγκυμονούν για την 
υγεία του λαού 

 Αποχή του εκπαιδευτικού προσωπικού και των Φοιτητών την Παρασκευή 
24-11-2017  

 Μετάβαση στην Αθήνα για να διαδηλώσουμε έξω από το Υπουργείο 
Παιδείας και να ζητήσουμε από τον Υπουργό να μας δεχτεί καθώς και να 
αποδεχτεί τα δίκαια αιτήματά μας 

 Κλείσιμο των Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας και συμμετοχή στις 
κινητοποιήσεις. 

 Απεργία των εργαζομένων Φυσικοθεραπευτών στον Δημόσιο και Ιδιωτικό 
τομέα και συμμετοχή στις κινητοποιήσεις. 
 

Το ΚΔΣ θα δώσει επίσης συνέντευξη τύπου στην οποία θα κληθεί να συμμετάσχει 

και η Ηγεσία του Ευρωπαϊκού τμήματος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας 

Φυσικοθεραπευτών (ER-WCPT) που θα βρίσκεται και θα συνεδριάζει στην Αθήνα 

στα πλαίσια του Επιστημονικού Συνεδρίου Φυσικοθεραπείας του ΠΣΦ. 

Στα πλαίσια του 27ου Ετήσιου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου 

Φυσικοθεραπείας στις 24,25,26 Νοεμβρίου στην Αθήνα θα υπάρξουν παρεμβάσεις 

τόσο στην τελετή έναρξης όσο και από τους επιφανείς προσκεκλημένους μας. 

Για την διευκόλυνση της μετακίνησης Εκπαιδευτικών και Φοιτητών το ΚΔΣ του ΠΣΦ 

αποφάσισε να μισθώσει λεωφορεία για την μεταφορά τους από τα περιφερειακά 

ΤΕΙ στην Αθήνα. 

Έχει ζητηθεί από τα 4 τμήματα Φυσικοθεραπείας να οριστούν ημερομηνίες κοινής 

συνεδρίασης προκειμένου να προγραμματιστεί έγκαιρα η μετάβαση εκπροσώπων 

του Π.Σ.Φ για την ενημερωτική συνάντηση στην οποία καλούνται να συμμετέχουν 

και εκπρόσωποι από τα αντίστοιχα Περιφερειακά Τμήματα. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις. 

 

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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