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ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Άκρως επικίνδυνες οι προτεινόμενες ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας στο υπό
κατάθεση πολυνομοσχέδιο για την σύνθεση των σχολών επιστημών υγείας και για τις
αναγνωρίσεις επαγγελματικών προσόντων βάσει της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ.».

Αξιότιμοι Κύριοι,
Α) Πληροφορηθήκαμε την πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας, όπως εκφράζεται στο
πολυνομοσχέδιο για τις συγχωνεύσεις των ΑΕΙ, για ένταξη δυο τμημάτων ΤΕΦΑΑ στις σχολές

επιστημών υγείας, μαζί με τα δυο υπό ίδρυση τμήματα φυσικοθεραπείας και τα άλλα
τμήματα επιστημών υγείας.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών είναι Ν.Π.Δ.Δ.
σύμφωνα με το Ν.3599/2007(ΦΕΚ 176/1.10.2007,τ.΄ Α) και έχει ως σκοπό «την προαγωγή
και ανάπτυξη της Φυσικοθεραπείας ως ανεξάρτητης και αυτόνομης επιστήμης και την
παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλής στάθμης στο κοινωνικό σύνολο», αποτελεί αυτοδίκαια
σύμβουλο της Πολιτεία και έχει την υποχρέωση για την «σύνταξη εισηγήσεων σε θέματα
εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στο
φυσικοθεραπευτικό κλάδο» έχουμε να σας επισημάνουμε τα κάτωθι:
1. Στο Νομοσχέδιο προτείνεται η δημιουργία δυο ακόμη τμημάτων φυσικοθεραπείας
(Σπάρτη και Ιεράπετρα). Αδυνατούμε να αντιληφθούμε πως θα οργανωθούν αυτά τα
τμήματα και πως θα καλυφθούν οι ανάγκες για την κλινική εκπαίδευση των φοιτητών
σύμφωνα

με

τις

προϋποθέσεις

που

θέτει

η

Παγκόσμια

Ομοσπονδία

Φυσικοθεραπείας και η Ακαδημαϊκή πρακτική.

2. Με τις αλλαγές που έγιναν μέχρι σήμερα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το
Υπουργείο Παιδείας, τα τμήματα Φυσικοθεραπείας (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
και Θεσσαλίας) εντάχθηκαν στις σχολές επιστημών υγείας.

Στο Πανεπιστήμιο

Πατρών δημιουργείτε σχολή Επιστημών Αποκατάστασης της Υγείας που
διαφοροποιεί τον τίτλο της σχολής.
Η θέση του Π.Σ.Φ είναι τα τμήματα φυσικοθεραπείας να εντάσσονται στις σχολές
Επιστημών Υγείας.

3. Στο σχέδιο Νόμου προτείνεται δημιουργία σχολών υγείας με ένταξη κατά αυθαίρετο
τρόπο σε αυτές, των μη συγγενών επιστημονικών κλάδων, των τμημάτων φυσικής
αγωγής και αθλητισμού,
α) Στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο-Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας και
β) Στο Πανεπιστήμιο Πατρών-Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης της Υγείας.

Είναι προφανές ότι αυτή η πρόθεση είναι σε αντίθεση με τις διατάξεις του άρθρου 9
παρ. 1 του Νόμου 4485/2017, «Κάθε Ίδρυμα αποτελείται από Σχολές. Η Σχολή
καλύπτει μία ενότητα συγγενών επιστημονικών κλάδων και εξασφαλίζει τη
διεπιστημονική προσέγγιση, τη μεταξύ τους επικοινωνία και τον αναγκαίο, για τη
διδασκαλία και την έρευνα, συντονισμό τους. Η Σχολή εποπτεύει και συντονίζει τη
λειτουργία των Τμημάτων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών τους».

Η προτεινόμενη ένταξη του ΤΕΦΑΑ με γνωστικό αντικείμενο που δεν συνάδει με τον
κλινικό χαρακτήρα των Επιστημών Υγείας, θα δημιουργήσει σοβαρά θέματα
φυσιογνωμίας και σύγχυσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων μεταξύ αποφοίτων
της Σχολής (Καθηγητές Φυσικής Αγωγής) και αποφοίτων των Τμημάτων
Φυσικοθεραπείας της χώρας, με αυτονόητες και προβλέψιμα σοβαρότατες
συνέπειες στη δημόσια υγεία.
4. Τα τμήματα επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού που τα τελευταία σαράντα
χρόνια ο ακαδημαϊκός και επιτελικός τους ρόλος είναι απολύτως διαφορετικός,
αποφοιτώντας από αυτά καθηγητές φυσικής αγωγής, με το προτεινόμενο σχέδιο
Νόμου αποκτούν διττό ρόλο και ιδιότητα, καθώς θα αποφοιτούν πλέον από αυτά
καθηγητές φυσικής αγωγής ΚΑΙ επαγγελματίες υγείας.

5. Παραπλήσιο φαινόμενο παρατηρήθηκε πριν πολλά χρόνια στην Βουλγαρία και
Ρουμανία με τέτοιες κακές πρακτικές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και αναφέρεται
ως παράδειγμα προς αποφυγήν, καθώς δημιούργησε τεράστια ζητήματα και
δυσδιάκριτα όρια στα επαγγελματικά δικαιώματα και στις εφαρμοζόμενες
πρακτικές, που μέχρι σήμερα με συνεργασία της Ευρωπαϊκής και Εθνικής
ομοσπονδίας φυσικοθεραπείας αναζητείται λύση στο πρόβλημα.
Θυμίζουμε ότι πρόσφατα απορρίφθηκε από το Υπουργείο σας, παρόμοια πρόταση της
συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το τμήμα φυσικοθεραπείας εντάχθηκε στην
σχολή Επιστημών Υγείας, ενώ το τμήμα του ΤΕΦΑΑ στη σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής,
Αθλητισμού και Διαιτολογίας.

Θυμίζουμε το αρ. πρωτ. Α3α/οικ.11193 (11/2/2016) έγγραφό του Υπουργείου Υγείας που
αναφέρει πως οι ΠΕ Γυμναστές που τυχόν εργάζονται στα δημόσια νοσοκομεία, στελεχώνουν
τις Διοικητικές Υπηρεσίες των νοσοκομείων και σε καμία περίπτωση τις Ιατρικές Υπηρεσίες.
Καταγγέλλουμε ως αναχρονιστικές και επικίνδυνες τις συγκεκριμένες προτάσεις και
ζητάμε διόρθωση στο πολυνομοσχέδιο.
ΖΗΤΑΜΕ στις σχολές επιστημών υγείας πρόνοιας και επιστημών υγείας και
αποκατάστασης να ενταχθούν μόνο τα τμήματα συγγενών επιστημονικών κλάδων, δηλαδή
τα τμήματα επιστημόνων υγείας.
Η μεταρρύθμιση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση και
δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ΄΄παρεμπιπτόντως΄΄, για την εξυπηρέτηση τοπικιστικών και
ακαδημαϊκών επιδιώξεων.

Β. Όσον αφορά τις προτεινόμενες ρυθμίσεις για την αλλαγή του πλαισίου
αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων βάσει της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ
θέλουμε να σας θέσουμε για άλλη μια φορά τα εξής:
Δεν δύναται να αναγνωρίζεται επαγγελματικό δικαίωμα για νομοθετικώς ρυθμιζόμενο
επάγγελμα υγείας (φυσικοθεραπευτής),

δηλαδή επάγγελμα που για την άσκησή του

απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος (φυσικοθεραπευτής) σε Ευρωπαίο Πολίτη (άρα και
Έλληνα) που δεν έχει στην κατοχή του άδεια άσκησης επαγγέλματος.
Γνωρίζεται ότι κακώς διευρύνθηκε με τις διατάξεις των Νόμων 4093/2012 και 4111/2013
κατά τρόπο αυθαίρετο, το περιεχόμενο της κοινοτικής οδηγίας, με την προσθήκη της έννοιας
της επαγγελματικής ισοδυναμίας που αποτελεί Ελληνική επινόηση και όχι πρόβλεψη της
Οδηγίας 2005/36/ΕΚ.
Η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας, καθ΄ υπέρβαση της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ
αποτελεί εξόφθαλμη κατάργηση του άρθρου 16 του συντάγματος, καθώς αναγνωρίζει
αυτόματα, ισότιμα επαγγελματικά δικαιώματα σε όσους έχουν αποφοιτήσει από τα κέντρα
μεταλυκειακής εκπαίδευσης, με όσους έχουν αποφοιτήσει από τα δημόσια ιδρύματα

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρόλο που τα μεταλυκειακά κέντρα δεν αποτελούν κατά το
σύνταγμα φορείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης .
Οι διατάξεις των Νόμων 4093/2012 και 4111/2013 περί επαγγελματικής ισοδυναμίας
δεν μπορεί να εφαρμόζονται για νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα υγείας, δηλαδή
για φυσικοθεραπευτές.
Ζητάμε πρόβλεψη στο Νόμο με την παρακάτω ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ:
Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ΠΔ 38/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής
: «Οι διατάξεις περί αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας δεν εφαρμόζονται επί των
νομοθετικώς ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων».
Για όλα τα παραπάνω ζητάμε άμεσα συνάντηση με τους Υπουργούς Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων και Υγείας.
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