
Συνάντηση του Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. με τους Προέδρους των πέντε 
Τμημάτων Φυσικοθεραπείας των Πανεπιστημίων της χώρας, με 

αποκλειστικό θέμα τις ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας για τα 
κέντρα μεταλυκειακής εκπαίδευσης (κολλέγια) 

 
 

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του 
Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών για τις ενέργειες μετά την ψήφιση του Ν. 
4763/2020 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, άρθρο 164 «Ρυθμίσεις για 
την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας - 
Τροποποιήσεις του π.δ. 38/2010», πραγματοποίησε συνάντηση με τους Προέδρους 
των πέντε (5) Τμημάτων Φυσικοθεραπείας των Πανεπιστημίων της χώρας.  
 
https://www.psf.org.gr/psf-news-6815.htm 
 
Την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση του 
Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Συλλόγου 
Φυσικοθεραπευτών, με τους Προέδρους των πέντε Τμημάτων Φυσικοθεραπείας 
των Πανεπιστημίων της χώρας. 

Συμμετείχαν: η κα Τσιρώνη Μαρία (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου), ο κος Φουσέκης 
Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πατρών), ο κος Γιόφτσος Γιώργος (Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Αττικής), ο κος Στριμπάκος Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) και ο κος 
Καλλίστρατος Ηλίας  (Αντιπρόεδρος Διεθνές Πανεπιστήμιο) 

Σκοπός της συνάντησης ήταν οι ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, για την εξίσωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων 
των Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (Κολλεγίων), με των αποφοίτων των 
Πανεπιστημίων, που επέρχεται μέσω  της υποχρεωτικής εγγραφής στον Πανελλήνιο 
Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) – Ν.Π.Δ.Δ. για να ασκούν το επάγγελμα του 
Φυσικοθεραπευτή στην Ελλάδα. 

Οι πέντε Πρόεδροι συμφώνησαν με τις θέσεις του Π.Σ.Φ. και άμεσα θα 
συνυπογράψουν ψήφισμα κατά των νέων ρυθμίσεων που υποβιβάζουν τους 
αποφοίτους των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας. 

Το επάγγελμα του Φυσικοθεραπευτή είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο τόσο στη χώρα 
μας όσο και διεθνώς και για την άσκηση του, έχουν ήδη καθοριστεί από την 
Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φυσικοθεραπευτών τα ελάχιστα κριτήρια 
που πρέπει να πληροί ένα πρόγραμμα σπουδών με την υποχρεωτική κάλυψη όλων 
των επιστημονικών πεδίων και με προεξέχουσα την κλινική άσκηση των φοιτητών, 
κριτήρια που πληρούν εκ του νόμου μόνο τα Τμήματα Φυσικοθεραπείας στα 
δημόσια ΑΕΙ της χώρας μας. 

Παράλληλα κατά τη συνάντηση συζητήθηκε η οργάνωση διαδικτυακής ενημέρωσης, 
των φοιτητών των 5 τμημάτων φυσικοθεραπείας,προκειμένου να ενημερωθούν για 
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την επίπτωση των ρυθμίσεων στην επιστήμη και στο επάγγελμα, με την αρωγή των 
τμημάτων. 

Ζητήθηκε να εγκριθούν καταδικαστικά ψηφίσματα από τις Συνελεύσεις των 
Τμημάτων και να προωθηθούν στη Σύγκλητο του κάθε ιδρύματος, αντίστοιχα με τα 
ψηφίσματα των Πολυτεχνείων. 

Τέλος, συζητήθηκαν τρόποι συμπόρευσης με τα άλλα Πανεπιστημιακά Τμήματα 
Επιστημών Υγείας και τρόποι συνολικής αντιμετώπισης των ρυθμίσεων που αν δεν 
ανακληθούν θα έχουν τεράστιες επιπτώσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
της χώρας.  

 

 


