
 

ΘΕΜΑ: «ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ»  

 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του Νόμου 4486/2017, 

«Συστήνεται στο Υπουργείο Υγείας διυπουργική επιτροπή των Υπουργείων Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υγείας, με αρμοδιότητα το συντονισμό των 

στρατηγικών και δράσεων των δύο Υπουργείων για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν 

στην προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση, την έρευνα και την άσκηση του 

επαγγέλματος των ιατρών και άλλων επαγγελματιών υγείας. Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υγείας, ορίζονται η θητεία των 

μελών, ο τρόπος συγκρότησης, η σύνθεση και η έδρα της επιτροπής, τα σχετικά με τη 

γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη αυτής, αποκλειστικά από υπαλλήλους των 

συναρμόδιων Υπουργείων ή των εποπτευόμενων από αυτά φορέων, ο τρόπος κάλυψης 

των αναγκαίων εκτός έδρας μετακινήσεων των μελών της και των προσώπων, τα οποία 

καλούνται από αυτήν για την υποβοήθηση του έργου της, οι ειδικότερες αρμοδιότητες 

της επιτροπής, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Επιτροπής. Με 

όμοια απόφαση γίνεται η συγκρότηση της Επιτροπής». 

 Κατ’εξουσιοδότηση των παραπάνω διατάξεων εξεδόθη η υπ’αριθμ. οικ. 

4051/17-10-2017 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας & 

Θρησκευμάτων και Υγείας (ΦΕΚ Β΄ 3723/20-10-2017) με θέμα την σύσταση της ως 

άνω νομοθετικώς προβλεπόμενης διυπουργικής επιτροπής. 
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 Η εν λόγω επιτροπή, όπως αποτυπώνεται τόσο στο Νόμο, όσο και στην ΚΥΑ, 

έχει ως έργο της το συντονισμό των στρατηγικών και δράσεων των δύο Υπουργείων 

για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην προπτυχιακή και μεταπτυχιακή 

εκπαίδευση, την έρευνα και την άσκηση του επαγγέλματος των ιατρών και άλλων 

επαγγελματιών υγείας. Αυτομάτως, λοιπόν, γίνεται αντιληπτό, ότι η δράση της 

συγκεκριμένης επιτροπής αναγκαστικώς αγγίζει και το φυσικοθεραπευτικό 

επάγγελμα, ως επάγγελμα του χώρου της υγείας.  

 Υπ’αυτήν την έννοια προκαλεί ομολογουμένως μείζονα εντύπωση το γεγονός, 

ότι στη σύνθεση της επιτροπής αυτής δεν μετέχει εκπρόσωπος του Πανελληνίου 

Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ-ΝΠΔΔ), ήτοι του νομικού προσώπου δημοσίου 

δικαίου σωματειακής μορφής, όπου εγγράφονται υποχρεωτικώς ως μέλη άπαντες οι 

ασκούντες το φυσικοθεραπευτικό επάγγελμα στην χώρα μας. 

 Η παρατήρηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη αξία, αν αναλογιστούμε ότι στην 

επιτροπή θα μετέχει, για παράδειγμα, εκπρόσωπος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος 

(ΕΝΕ-ΝΠΔΔ), δηλαδή του αντίστοιχου επιμελητηρίου όπου εγγράφονται 

υποχρεωτικώς όλοι όσοι ασκούν το νοσηλευτικό επάγγελμα. Η ως άνω εντελώς 

διαφορετική αντιμετώπιση των δύο φορέων στερείται προφανούς δικαιολογητικής 

βάσης, ώστε να καταλήγει να ερμηνεύεται ως δυσμενής διάκριση σε βάρος του ΠΣΦ-

ΝΠΔΔ και ως μια εν τοις πράγμασι απαξίωση του φυσικοθεραπευτικού 

επαγγέλματος.  

 Για τους λόγους αυτούς διαμαρτυρόμεθα εντόνως για την μη συμπερίληψη 

μεταξύ των μελών της διυπουργικής επιτροπής ενός εκπροσώπου του ΠΣΦ και 

ζητούμε την ανάλογη συμπλήρωση της επίμαχης ΚΥΑ.      

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ                               ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

 

 


