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ΘΕΜΑ: «Διαδικασίες πρακτικής άσκησης στο επάγγελμα του
φυσικοθεραπευτή»

Αξιότιμοι κύριοι
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ) συστήθηκε δυνάμει των
διατάξεων του Νόμου 3599/2007 ως Ν.Π.Δ.Δ και έκτοτε λειτουργεί ως ο σύλλογος
όλων των φυσικοθεραπευτών της χώρας, προβλεπομένης ρητώς της υποχρεωτικής
εγγραφής αυτών στα μητρώα του. Ενόψει, δε, των σκοπών του, όπως αυτοί
αποτυπώνονται στις διατάξεις του άρθρου 2 του ως άνω Νόμου, ο Π.Σ.Φ φέρει την
αρμοδιότητα θεσμικής παρέμβασης επί πάσης φύσεως ζητημάτων, που άπτονται
της φυσικοθεραπευτικής επιστήμης και του τρόπου άσκησης του
φυσικοθεραπευτικού επαγγέλματος, ανεξαρτήτως φορέα απασχόλησης ή φύσεως
της εργασιακής σχέσης. Υπ’ αυτήν την έννοια ο Π.Σ.Φ νομιμοποιείται στη σύνταξη
και αποστολή της παρούσης για τις διαδικασίες πρακτικής άσκησης στο επάγγελμα
του φυσικοθεραπευτή.
Αρχικώς θα πρέπει να τονιστεί, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2
και 3 του άρθρου 3 του Νόμου 3599/2007, «2.Τακτικά μέλη του Συλλόγου είναι οι
πτυχιούχοι φυσικοθεραπευτές: α) της Ανωτέρας Σχολής Φυσικοθεραπευτών του
Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Βασιλεύς Παύλος», β) των πρώην
Φυσικοθεραπευτικών Σχολών ΚΑΤΕΕ και KATE, γ) των τμημάτων φυσικοθεραπείας
των σχολών επιστημών υγείας - πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων και δ) των ισότιμων σχολών της αλλοδαπής σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία. Όλοι οι υπό στοιχεία α', β', γ' και δ' φυσικοθεραπευτές, υποχρεούνται
να εγγραφούν στο Σύλλογο, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. 3. Όσοι κατά τις
διατάξεις του Κοινοτικού Δικαίου εγκαθίστανται στην Ελλάδα για να ασκήσουν το

επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή, υποχρεούνται να εγγραφούν στο Σύλλογο και
αποκτούν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα άλλα τακτικά μέλη του
Συλλόγου».
Εκ των ανωτέρω διατάξεων προσδιορίζονται κατά τρόπο περιοριστικό (και
όχι ενδεικτικό) όσοι εκ του Νόμου υποχρεούνται να εγγραφούν ως μέλη στα
μητρώα του Π.Σ.Φ. Σημειωτέων, ότι οι ως άνω υπόχρεοι σε εγγραφή είναι
ταυτοχρόνως και οι μόνοι που δύνανται νομίμως να ασκούν το φυσικοθεραπευτικό
επάγγελμα στην χώρα μας.
Κατά συνέπεια, κατά το μέρος που οι απόφοιτοι των ιδιωτικών κολλεγίων
δεν συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των ως άνω περιοριστικώς αναφερομένων
κατηγοριών προσώπων, οι συγκεκριμένοι απόφοιτοι αδυνατούν να ασκούν νομίμως
το φυσικοθεραπευτικό επάγγελμα, ενώ οποιαδήποτε αντίθετη πρακτική συνιστά
την από μέρους τους τέλεση του ποινικού αδικήματος της αντιποίησης
επαγγέλματος φυσικοθεραπευτή κατά το Νομοθετικό Διατάγμα:775/1970 (ΦΕΚ 290
- 31.12.1970) Άρθρο 15,Παράνομος άσκησις, «Αι διατάξεις του άρθρου 111 του Α.Ν
1565/1939 «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος» ως εκάστοτε
ισχύει, έχουν εφαρμογήν και προκειμένου περί των αντιποιουμένων το επάγγελμα
του φυσικοθεραπευτού»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1α του Νόμου 3696/2008, «Τα
Κολλέγια είναι πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και
κατάρτισης». Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί, ότι εκ της κείμενης νομοθεσίας, που
διέπει την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των ιδιωτικών κολλεγίων, ουδόλως
προκύπτει η δυνατότητα ή κάποιας μορφής δικαίωμα πρακτικής άσκησης των
σπουδαστών τους ή των αποφοίτων τους σε δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα ή εν
γένει Ν.Π.Δ.Δ του χώρου της υγείας.
Η εν λόγω δυνατότητα απονέμεται μόνον στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι & των Ι.Ε.Κ
(κατ’ άρθρον 23 παρ. 5 του Νόμου 4186/2013). Ειδικότερα, «Οι σπουδαστές Ι.Ε.Κ.
δύνανται την Πρακτική Άσκηση ή τη Μαθητεία με τους όρους και τις προϋποθέσεις
των σπουδαστών των Σ.Ε.Κ., εκτός της διάρκειας της, με ευθύνη εφαρμογής του
Ι.Ε.Κ. που φοιτά, να την πραγματοποιήσουν σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ. ή
Ν.Π.Ι.Δ.».
Εξάλλου, δεν μπορεί εν προκειμένω να υποστηριχθεί, ότι χωρεί αναλογική
εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και επί των σπουδαστών των ιδιωτικών
κολλεγίων, πολλώ δε μάλλον επί των αποφοίτων τους, δοθέντος ότι ο ίδιος Νόμος
4186/2013 διακρίνει σαφώς τους διαφόρους παρόχους υπηρεσιών μη τυπικής
εκπαίδευσης, κατατάσσοντας αυτούς σε τέσσερεις (4) κατηγορίες σύμφωνα με το
άρθρο 17 παρ. 1 και δη : α) στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), β) στα
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), γ) στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και
δ) στα Κολλέγια.
Κατά το μέρος, λοιπόν, που ο νομοθέτης διαχωρίζει τα κολλέγια από τα ΙΕΚ και τα
ΣΕΚ, ερμηνευτικώς δεν μπορεί να γίνει δεκτή η αναλογική εφαρμογή νομοθετικών
διατάξεων που αφορούν τα ΙΕΚ και επί των σπουδαστών των κολλεγίων ή των
αποφοίτων τους.

Εξάλλου, όπου ο νομοθέτης επιθυμούσε την καθιέρωση της δυνατότητας πρακτικής
άσκησης σε ΝΠΔΔ, όπως π.χ. για τους σπουδαστές των ΙΕΚ, συμπεριέλαβε ρητή
πρόβλεψη. Εξ αντιδιαστολής προκύπτει, ότι εφόσον για τους σπουδαστές των
κολλεγίων ελλείπει αντίστοιχη ρητή νομοθετική πρόβλεψη, αποκλείεται η
αναλογική εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 23 παρ. 5 του Νόμου 4186/2013.
Θα πρέπει, επίσης, να επισημανθεί, ότι εκ των διατάξεων που διέπουν την
οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κατανέμουν
αρμοδιότητες μεταξύ των οικείων οργάνων διοίκησης, ήτοι των ρυθμίσεων του
Νόμου 3329/2005, ουδόλως προκύπτει κάποια αρμοδιότητα υπέρ του Διοικητή ή
λοιπών οργάνων διοίκησης, είτε συλλογικών, είτε μονομελών, όπως επιτρέπουν την
είσοδο στους χώρους του νοσοκομείου τρίτων προσώπων με σκοπό την από μέρους
τους παρακολούθηση της παροχής φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο
πρακτικής εκμάθησης της συγκεκριμένης επιστήμης.
Υπογραμμίζεται, μάλιστα, ότι κάτι τέτοιο αντιβαίνει το γενικότερο πλαίσιο
οργάνωσης και λειτουργίας των δημόσιων νοσοκομείων, ενώ παραβιάζει και τα
προσωπικά δεδομένα των ασθενών που υποβάλλονται σε φυσικοθεραπεία, ιδίως
κατά το μέρος που οι τρίτοι και δη εν προκειμένω σπουδαστές & απόφοιτοι
ιδιωτικών κολλεγίων δεν συνδέονται με το δημόσιο νοσοκομείο με κάποια σχέση
εργασίας, ώστε να υπόκεινται σε συγκεκριμένους κανόνες, η παραβίαση των
οποίων θα μπορούσε να στοιχειοθετήσει σε βάρος τους ευθύνες πειθαρχικής,
ποινικής ή αστικής φύσεως.
Για τους λόγους αυτούς και με την ρητή επιφύλαξη παντός εννόμου συμφέροντός
μας
1.
Ζητάμε από τους υπηρετούντες φυσικοθεραπευτές όταν υποπέσει στην
αντίληψη σας περίπτωση αντιποίησης του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή να
το αναφέρεται εγγράφως στην Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού τμήματος
Αττικής ως οφείλεται σύμφωνα με το άρθρο 3, της Υ7γ/ΓΠ οικ. 1073359, ΦΕΚ
1369/6-9-2010, τευχ Β).
2.
Καλούμε τα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου να καταβάλουν κάθε δυνατή
πρωτοβουλία, έτσι ώστε οι σπουδαστές & οι απόφοιτοι ιδιωτικών κολλεγίων με
κατεύθυνση στο αντικείμενο της φυσικοθεραπείας να μην εισέρχονται στους
χώρους του νοσοκομείου, προκειμένου να παρακολουθούν την παροχή
φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών από το καθ’ ύλην αρμόδιο προς τούτο προσωπικό,
ήτοι από τους κατέχοντες οργανική θέση Φυσικοθεραπευτή ΤΕ, προς τους
νοσηλευόμενους ασθενείς
Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού τμήματος Αττικής του Π.Σ.Φ -Ν.Π.Δ.Δ
δεσμεύεται ότι παρακολουθεί στενά την πιστή τήρηση και εφαρμογή του ως άνω
πλαισίου, ενώ θα παρεμβαίνει κάθε φορά που θα παρατηρείται απόκλιση από
αυτό.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση.
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