
 

ΘΕΜΑ: «Άμεση απόσυρση των  Νομοθετικών ρυθμίσεων του Ν. 4763/2020 για τα 
κέντρα μεταλυκειακής εκπαίδευσης (κολλέγια)» 
 
 
 
 
Αξιότιμε Πρωθυπουργέ, 

Τα  Διοικητικά Συμβούλια των παρακάτω Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου: 

1. Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος  

2. Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών 

3. Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών 

4. Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας 

5. Πανελλήνιος Σύλλογος Οδοντοτεχνιτών 

6. Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Αττικής 

7. Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος 

 

που αντίστοιχα εκπροσωπούν τα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα του 

νοσηλευτή, φυσικοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, επισκέπτη υγείας, οδοντοτεχνίτη, 

μαιευτή-μαίας, κοινωνικού λειτουργού, με αφορμή την αιφνιδιαστική τροπολογία 

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία κατατέθηκε χωρίς διάλογο, 

πριν την ψήφιση του Νόμου 4763/2020 στη Βουλή των Ελλήνων, δηλώνουμε ότι: 
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Είμαστε σφόδρα ενάντια στις ρυθμίσεις της και συντασσόμαστε με τις θέσεις του 

Τεχνικού, Οικονομικού και Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου. 

Με τις διατάξεις του εν λόγω νόμου προβλέπεται η αναγνώριση επαγγελματικών 

δικαιωμάτων στους κατόχους τίτλων σπουδών από τα κέντρα μεταλυκειακής 

εκπαίδευσης (Κολλέγια), εξισώνοντάς τους, με τους τίτλους σπουδών των 

Πανεπιστημίων, ρυθμίσεις που έρχονται σε αντίθεση με το άρθρο 16 του 

Συντάγματος,  με συνέπεια να υποβιβάζεται η Ανώτατη Εκπαίδευση στην 

Ελλάδα. 

 Αφού θυμίσουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3969/2008 «τα 

Κολλέγια είναι πάροχοι μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην 

Ελλάδα. Οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών ή οποιασδήποτε άλλης 

ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα Κολλέγια δεν είναι ισότιμα  με τους 

τίτλους που χορηγούνται στο πλαίσιο του ελληνικού συστήματος τυπικής 

εκπαίδευσης, όπως Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. και Ι.Ε.Κ.» 

 Αφού θυμίσουμε ότι η συγκεκριμένη διάταξη, που επικυρώνει τις ρυθμίσεις 

του Ν. 4635/2019 για την επαγγελματική ισοδυναμία και δεν υφίσταται ως 

όρος στην υπ’ αριθμ. 2005/36/ΕΚ οδηγία, αλλά αποτελεί Ελληνική 

«εφεύρεση», δεν μπορεί να εφαρμόζεται για νομοθετικώς ρυθμιζόμενα 

επαγγέλματα, όπως  για αυτά τα οποία εκπροσωπούμε. 

 Αφού θυμίσουμε ότι η συγκεκριμένη διάταξη, που επικυρώνει τις ρυθμίσεις 

του Ν. 4635/2019 και δίνει τη δυνατότητα αναγνωρίσεως επαγγελματικού 

δικαιώματος σε υπήκοο κράτους - μέλους και τρίτης χώρας,  είναι εκτός των 

προβλέψεων της υπ’ αριθμ. 2005/36/ΕΚ οδηγίας. 

 

Εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή μας, στις αρμοδιότητες που δίνει ο νέος Νόμος, 

στο Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) του 

Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων. 

Με το Ν. 4763/2020 δίνονται οι παρακάτω αρμοδιότητες στο ΑΤΕΕΝ: 

(α) να κρίνει όλα τα προγράμματα σπουδών της υφηλίου 

(β) να συγκρίνει τα προγράμματα σπουδών των αλλοδαπών πτυχίων με τα 

προγράμματα σπουδών των Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε 

κάθε επιστημονικό πεδίο (για Αρχιτέκτονες, για Πολιτικούς Μηχανικούς, για 

Γεωπόνους, για οικονομολόγους, για Φυσικοθεραπευτές, για Μαίες, για 

εργοθεραπευτές, για οδοντοτεχνίτες, για Νοσηλευτές κ.λπ.) 

(γ) να αποδίδει επαγγελματικά δικαιώματα στους κατόχους πτυχίων της 

αλλοδαπής. 



Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι με πρόσφατες αποφάσεις του 

Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, εντοπίζονται και αναγνωρίζονται ελλείψεις στα 

προγράμματα σπουδών των κέντρων μεταλυκειακής εκπαίδευσης (κολλέγια) ενώ, 

παρόλα αυτά, έχουν αποδοθεί επαγγελματικά προσόντα στους κατόχους τους. 

Αξιότιμε Πρωθυπουργέ, 

σημειώνουμε ότι οι διατάξεις του Ν. 4763/2020 επηρεάζουν τα επαγγέλματα υγείας 

με αποτέλεσμα να τίθεται άμεσα σε κίνδυνο η Δημόσια Υγεία και η Ελλάδα γίνεται 

η αυτόματη «πύλη εισόδου» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για αμφιβόλου ποιότητας 

επαγγελματίες υγείας, ακόμη και τρίτων χωρών, όπως επισημαίνει το Ευρωπαϊκό 

Τμήμα της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας (ER-WCPT) σε επιστολή 

της, προς τον Πρωθυπουργό, την Υπουργό Παιδείας και τον Επίτροπο Υγείας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Θυμίζουμε ότι εκπροσωπούμε δεκάδες χιλιάδες οικογένειες επαγγελματιών 

υγείας που τόσα χρόνια στηρίζουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας και προσφέρουμε στον 

συνάνθρωπό μας. 

 Ως επαγγελματικές οργανώσεις-Ν.Π.Δ.Δ., των Νομοθετικώς Ρυθμιζόμενων 

Επαγγελμάτων που εκπροσωπούμε, από τον ιδρυτικό μας Νόμο έχουμε το 

δικαίωμα, να εκφράσουμε την άποψή μας, αλλά κυρίως έχουμε την υποχρέωση να 

σας ενημερώσουμε για τις ανεπίτρεπτες ρυθμίσεις. 

Με τη συγκεκριμένη επιστολή ζητάμε τον καθορισμό διαδικτυακής συνάντησης, 

στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των Διοικητικών Συμβουλίων όλων των 

αναφερόμενων Ν.Π.Δ.Δ., με σκοπό να σας ενημερώσουμε για τις σοβαρές 

ανησυχίες μας, τις θέσεις μας και φυσικά να σας δηλώσουμε την καθολική μας 

αντίθεση σε αυτές τις ανεπίτρεπτες ρυθμίσεις ζητώντας την ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥΣ. 

 

Με εκτίμηση 

 
 

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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