
 
ΘΕΜΑ: «Έντονη αντίθεση στη μη ένταξη του υπό  ίδρυση τμήματος φυσικοθεραπείας του 

Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου στη Σχολή Επιστημών Υγείας» 

 
 
 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) εκφράζει την έντονη 

έκπληξη και αντίθεσή του στην πρόταση της επιτροπής για το Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου που προτείνει ίδρυση τμήματος φυσικοθεραπείας και την ένταξή του στη 

σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής  και όχι στην Σχολή 

Επιστημών Υγείας όπου εντάσσονται τα τμήματα Κτηνιατρικής, Νοσηλευτικής, Δημόσιας 

Υγείας, Λογοθεραπείας και Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας. 

Τονίζουμε στο σημείο αυτό την ένταξη του Τμήματος Φυσικοθεραπείας στις 

Σχολές Επιστημών Υγείας, τόσο στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όσο και στο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 
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Εξαρχής τονίζουμε ότι η μεταρρύθμιση  στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και η ίδρυση 

Πανεπιστημιακών τμημάτων  δεν μπορεί να βασίζεται σε χωροταξικές σκοπιμότητες και σε 

ικανοποίηση τοπικιστικών επιδιώξεων. 

 Επίσης τα διοικητικά, ακαδημαϊκά και άλλα αδιέξοδα υπαρχόντων μονοτμηματικών 

Σχολών,  δεν μπορούν να επιλυθούν με την αβασάνιστη, χωρίς περιφερειακό και εθνικό 

σχεδιασμό, ίδρυση Τμημάτων που σε καμία περίπτωση δεν σχετίζονται με τη 

φυσιογνωμία των σχολών στις οποίες εντάσσονται. 

 

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: 

 Το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή αποτελεί Νομοθετικώς ρυθμιζόμενο 

επάγγελμα Υγείας. 

 

 Η παροχή φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών είναι ενταγμένη στην πρωτοβάθμια 

φροντίδα υγείας και είναι ενταγμένη στην Ιατρική Υπηρεσία των Δημόσιων 

Νοσοκομείων. 

 

 Η φυσικοθεραπεία σαν επιστήμη υγείας ασχολείται με πλήθος συνδρόμων,  

παθολογικών και οξέων καταστάσεων, ασχολείται με την πρόληψη και 

αποκατάσταση παθήσεων του ερειστικού, μυϊκού, νευρικού, αναπνευστικού και 

κυκλοφορικού συστήματος,  με παιδιατρικές, ψυχιατρικές, γηριατρικές, 

γυναικολογικές παθήσεις .  

Αντίστοιχα ιδρύθηκαν και λειτουργούν και τα σχετικά Επιστημονικά τμήματα υπό  

την σκέπη του Π.Σ.Φ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 3599/2007,  

http://www.psf.org.gr/epistimonika-tmimata.php. 

 

 Το Υπουργείο Υγείας αναγνωρίζοντας την Επιστήμη Υγείας της Φυσικοθεραπείας 

και το ρόλο του Φυσικοθεραπευτή, έχει Νομοθετήσει την Ημέρα Μυοσκελετικής 

Υγείας και έχει αναθέσει στον Π.Σ.Φ. το σχεδιασμό, συντονισμό και υλοποίηση 

προγραμμάτων και παρεμβάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο με στόχο την προαγωγή 

και αγωγή υγείας του πληθυσμού στο σχετικό θέμα (ν. 4486/2017, άρθρο 14). 

 

 Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών συμμετέχει στην επιτροπή του 

Υπουργείου Υγείας, που επεξεργάζεται το σχέδιο αναδιάρθρωσης των Δημοσίων 

Δομών Αποκατάστασης. 

 

http://www.psf.org.gr/epistimonika-tmimata.php


 Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών συμμετέχει στην διυπουργική 

επιτροπή για την εκπαίδευση, μετεκπαίδευση,  την έρευνα και την άσκηση του 

επαγγέλματος των ιατρών και άλλων επαγγελματιών υγείας. 

 

Ειδικότερα  θέλουμε να υπογραμμίσουμε  ότι: 

1. Η Φυσικοθεραπεία αποτελεί μία διεθνώς αναγνωρισμένη και συνεχώς 

αναπτυσσόμενη εφαρμοσμένη Επιστήμη Υγείας με Κλινικό Γνωστικό Αντικείμενο, 

με έμφαση στην πρόληψη, αξιολόγηση και αποκατάσταση παθολογικών 

καταστάσεων, δυσλειτουργιών και κακώσεων, συγγενών και επίκτητων, οι οποίες 

προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και 

κυκλοφορικό σύστημα. 

 

2. Η Φυσικοθεραπεία απαιτεί σε βάθος θεωρητική γνώση και σημαντική 

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 πρόληψης ή 

θεραπείας των ως άνω περιγραφόμενων προβλημάτων. 

 

3. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) ορίζει ως διακριτή επαγγελματική 

ειδικότητα τους Φυσικοθεραπευτές → «Physiotherapists, ISCO code 2264», με βάση 

τα International Standard Classification of Occupations (ISCO, 2008 revision), ενώ το 

επάγγελμα του Φυσικοθεραπευτή ανήκει στην World Health Professions Alliance 

(WHPA, 2010) ως αυτοδύναμο Επάγγελμα Υγείας όπως οι ιατροί, οι 

φαρμακοποιοί, οι οδοντίατροι και οι νοσηλευτές. 

 

4. Όπως τεκμηριώνεται από τα Ευρωπαϊκά (Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρωπαϊκή Ένωση, 

Ελβετία, Σκανδιναβικές χώρες, κλπ) αλλά και διεθνή δεδομένα (Η.ΠΑ., Αυστραλία, 

Νέα Ζηλανδία, Καναδάς, κλπ) σχετικά με τον προσανατολισμό και τη δομή των 

σπουδών, το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικοθεραπείας θεραπεύεται από 

ομότιτλα Τμήματα ενταγμένα οργανικά σε Σχολές Επιστημών Υγείας, με την 

εξαίρεση ελάχιστων περιπτώσεων Σχολών, π.χ Ρουμανία. 

 

5. Το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικοθεραπείας δεν μπορεί να θεραπεύεται σε 

Σχολές με ασαφή σε κάθε περίπτωση χαρακτήρα, παράλληλα με Τμήματα άσχετα 

με την Υγεία.  

 

6. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη πως προϋποθέσεις ίδρυσης, συγχώνευσης και 

κατάτμησης Σχολής ή Τμήματος Α.Ε.Ι. (άρθρα 5 & 10 του ν. 4485/2017): 

 Απαραίτητη ανάγκη είναι η δημιουργία νέων επιστημονικών πεδίων που 

κρίνονται απαραίτητα για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της 

χώρας και δεν καλύπτονται με επάρκεια από τα Α.Ε.Ι. που λειτουργούν ήδη. 

Στη περίπτωση της φυσικοθεραπείας δεν ισχύουν τα παραπάνω. Υπάρχουν 



4 τμήματα φυσικοθεραπείας με διασπορά σε όλη την επικράτεια, ενώ η 

οικονομική ανάπτυξη της χώρας αδυνατεί να απορροφήσει τους 

αποφοίτους τους, 

 

 Συνάδει με τις οικονομικές και κοινωνικές αναπτυξιακές ανάγκες μιας 

συγκεκριμένης περιφέρειας, στη περίπτωση μας της Αττικής. Και εδώ δεν 

ισχύουν τα παραπάνω εφόσον στην Αττική λειτουργεί ήδη Τμήμα 

Φυσικοθεραπείας του πρώην Τ.Ε.Ι. Αθήνας και πλέον Πανεπιστήμιο Δυτ. 

Αττικής. 

 

7. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί, ότι σύμφωνα 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». 

 

8. Τέλος δεν είναι αντιληπτή η σκοπιμότητα ίδρυσης ενός ακόμα Πανεπιστημιακού 

Τμήματος Φυσικοθεραπείας στην ίδια Περιφέρεια Πελοποννήσου με το υπάρχον 

Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Αιγίου.  

 

9. Επίσης δεν είναι αντιληπτή η σκοπιμότητα ίδρυσης ενός ακόμα Τμήματος 

Φυσικοθεραπείας στη χώρα, όταν ήδη λειτουργούν τέσσερα αντίστοιχα Τμήματα, 

στο ΠΑΔΑ, στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και στο ΤΕΙ Στερεάς 

Ελλάδας με συνολικό αριθμό εισαγόμενων πλέον των 550 φοιτητών ανά έτος (!), 

όταν ήδη η ανεργία στους νέους φυσικοθεραπευτές υπερβαίνει το 30% (στοιχεία 

Π.Σ.Φ). Είναι αυτονόητο ότι η ίδρυση ενός πέμπτου Τμήματος Φυσικοθεραπείας 

στη Χώρα θα επιδεινώσει τις προοπτικές εργασιακής ένταξης των αποφοίτων.  

 

Θεωρούμε ότι απαιτείται η επαρκής χρηματοδότηση και στελέχωση τόσο του 

Τμήματος Φυσικοθεραπείας στην Αθήνα όσο και των υπολοίπων τριών,  ώστε να 

ανταποκριθούν με επάρκεια στα καθήκοντά τους, η μετατροπή των υπολοίπων 

Τμημάτων Φυσικοθεραπείας από Τ.Ε.Ι. σε Πανεπιστήμια και επίλυση των θεμάτων 

αντιστοίχισης των παλαιών και των νέων πτυχίων. 

 

Εν κατακλείδι θέλουμε να τονίσουμε την αδιαπραγμάτευτη θέση μας για την 

Ακαδημαϊκή ταυτότητα των τμημάτων φυσικοθεραπείας, που πρέπει να ανήκουν και 

να εντάσσονται στις σχολές Επιστημών Υγείας. 

 

Καλούμε τον Υπουργό Παιδείας να επανεξετάσει με προσοχή τις θέσεις μας  για 

την ίδρυση τμήματος Φυσικοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και την 

ένταξή του σε σχολή μη σχετική με τις Επιστήμες Υγείας. 

 



Καλούμε την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να παρέμβει για την επιχειρούμενη 

αλλοίωση της εκπαίδευσης της Επιστήμης Υγείας της φυσικοθεραπείας που ενέχει 

κινδύνους για την Δημόσια Υγεία, που  θα δημιουργήσει εκτός των άλλων σύγχυση στα 

επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων σχολών με τμήματα κλάδων χωρίς 

επιστημονική συγγένεια.  

 

Καλούμε την Διυπουργική Επιτροπή  των Υπουργείων Υγείας-Παιδείας για τη 

ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση, στην 

έρευνα και στην άσκηση του επαγγέλματος των ιατρών και άλλων επαγγελματιών 

υγείας, να στηρίξει τις θέσεις του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. 

 

Καλούμε την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να  εξετάσει με σύνεση τις θέσεις 

μας τόσο για την δημιουργία, όσο και για την ένταξη Τμημάτων Φυσικοθεραπείας εκτός 

Σχολών Επιστημών Υγείας, που μας βρίσκει κάθετα αντίθετους και αιτούμαστε τον 

ορισμό άμεσης συνάντησης με τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη 

συζήτηση επί του προαναφερθέντος φλέγοντος θέματος για τον κλάδο των 

φυσικοθεραπευτών. 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

       ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ          ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


