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ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ,  

ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ 
ΕΞΙΣΩΝΕΙ ΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 
ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι  

Η κυβέρνηση ΝΔ πέρασε πριν ένα χρόνο τροπολογία για την παραπέρα ισοτίμηση ιδιωτικών 
κολλεγίων εξωτερικού με τα ελληνικά Πανεπιστήμια, εφαρμόζοντας τη βασική πτυχή των 
στρατηγικών στόχων της Συνθήκης της Μπολόνια. Έπιασε το «νήμα» από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 
που, με το νόμο Γαβρόγλου, κατάργησε ουσιαστικά το ΣΑΕΠ αντικαθιστώντας το με ένα πιο ευέλικτο 
όργανο, το ΑΤΕΕΝ (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας),για να διευκολύνει 
περαιτέρω την αναγνώριση πτυχίων του εξωτερικού από κολέγια, προχώρησε σε άρση της 
«μεταβατικής περιόδου» απλοποιώντας τις διαδικασίες ισοτίμησης.  

 
Στις 7/2/2021 πραγματοποιήθηκε έκτακτη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων για να 

συζητήσει τις εξελίξεις και να αποφασιστεί η στάση του ΠΣΦ σχετικά με την  ισοτίμηση των πτυχίων 
των αποφοίτων των κολλεγίων με αυτά των ελληνικών Πανεπιστημίων. Γίναμε μάρτυρες ακόμα μίας 
παρωδίας.  

Δυστυχώς οι πλειοψηφίες διαχρονικά του ΚΔΣ (ΔΑΚΕ – ΔΗΚΙΦΥ – ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ 
ΣΥΡΙΖΑ(ΟΡΑΜΑ)  - ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ) όλα αυτά τα 
χρόνια, ο καθένας με το δικό του τρόπο αλλά τελικά όλοι μαζί για τους ίδιους λόγους, μεθοδεύουν 
βήμα βήμα τη σταδιακή υποχώρηση του ΠΣΦ στο συγκεκριμένο καυτό θέμα.  
  

Γνωρίζουμε ότι η πλειοψηφία των συναδέλφων μας, δεν ενημερώνονται επαρκώς και κάποτε 
καθόλου από την πλειοψηφία του ΚΔΣ, αγνοούν συνεπώς ότι ως ΠΣΦ βρισκόμαστε σε μία κρίσιμη 
καμπή που θα κρίνει καθοριστικά το μέλλον της φυσικοθεραπείας στην Ελλάδα,  τόσο από τη σκοπιά 
των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας στο λαό μας, όσο και για το ίδιο το παρόν και μέλλον των 
σημερινών και αυριανών συναδέλφων.  
 Για αυτό ακριβώς ως ΑΣΥΦ απευθύνουμε σε ΟΛΟΥΣ τους συναδέλφους ακόμα μία 
ανακοίνωση. 
  

Είναι καθαρό ότι η στάση της πλειοψηφίας του ΚΔΣ είναι επιζήμια για τη μεγάλη μάζα των 
φυσικοθεραπευτών.  
 Ευθύνονται για την τραγική κατάσταση που έχει περιέλθει η λειτουργία του ΠΣΦ και των 
ΠΤ του, την απαξίωση των μαζικών διαδικασιών για ενημέρωση και οργάνωση της δράσης του 
Συλλόγου μας, τη μη ενημέρωση των συναδέλφων για όσα γίνονται, τη συνολικότερη νοοτροπία 
«τσιφλικιού» που απομακρύνει τους συναδέλφους από τον ΠΣΦ, τους «κλειστούς κύκλους» των 
ημετέρων στους οποίους πρωτοστατούν για ίδιον όφελος και όχι της μάζας των φυσικοθεραπευτών και 
πολλά άλλα.  
 Ευθύνονται γιατί κρύβουν την ουσιαστική τους συμφωνία με τον πυρήνα της 
εφαρμοζόμενης πολιτικής ενώ πλασάρονται με τον μανδύα του δήθεν «ακηδεμόνευτου» και 
«ανεξάρτητου», αποπροσανατολίζοντας δυστυχώς αρκετούς συναδέλφους.  
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 Δεν είναι περιττό, ειδικά τώρα, να υπενθυμίσουμε ότι είναι οι ίδιοι που κατά τα λοιπά δεν 
διαφωνούν ούτε σε ένα σημείο της ευρωπαϊκής διαδικασίας της Μπολόνια, που έχει ως πυλώνες της, 
μεταξύ άλλων, τη «διεθνοποίηση» (που προάγεται μέσα από τη δραστηριοποίηση ιδρυμάτων από 
άλλες χώρες που εμφανίζονται να εποπτεύουν τα κολέγια), την «κινητικότητα» (που διευκολύνει τις 
σπουδές σε ιδρύματα που υπάγονται σε φορείς άλλων χωρών πέραν της χώρας προέλευσης) και την 
«αντιστοίχιση προσόντων» (που διευκολύνει την αποτίμηση των αποτελεσμάτων της εκπαιδευτικής 
διαδρομής του εργαζόμενου από τον ενδιαφερόμενο εργοδότη - είτε πρόκειται για ιδιωτική επιχείρηση 
είτε για κρατική υπηρεσία), προωθώντας τες μέσα από τις διάφορες διαδικασίες «αξιολόγησης» και 
πιστοποίησης των ιδρυμάτων. 
 
 Όλα τα παραπάνω είναι γνωστό πού καταλήγουν στην πράξη, από την άποψη των δικαιωμάτων 
των σπουδαστών: Στην αποσύνδεση πτυχίου - επαγγέλματος. 
 

 ΙΣΟΤΙΜΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ: πολυκατηγοριοποίηση και απαξίωση των τίτλων σπουδών, στα 
οποία πλέον εντάσσονται και ιδιωτικά κολέγια τριετών σπουδών. Η συγκεκριμένη τροπολογία θα γίνει 
όχημα για περαιτέρω πετσόκομμα των εργασιακών δικαιωμάτων και των μισθών όλων των 
εργαζομένων, θα γίνει όχημα για τη θεσμοθέτηση κι άλλων εξετάσεων και πιστοποιήσεων για την 
απόκτηση του επαγγελματικού δικαιώματος, περαιτέρω υποβάθμιση του περιεχομένου σπουδών των 
πανεπιστημίων! 

 Χαρακτηριστικά, αναφέρουμε απόσπασμα από την τοποθέτησή μας στην τελευταία 
συνεδρίαση του ΚΔΣ: «Επομένως, πίσω από τον υποκριτικό τίτλο της επαγγελματικής «ισοτιμίας» 
κολεγίων και ΑΕΙ δεν βρίσκεται καν μια ισοτιμία, αλλά μια περαιτέρω διαβάθμιση και κάθετη 
κατηγοριοποίηση, η οποία έχει πλέον εισχωρήσει ντε φάκτο και στις ίδιες τις σπουδές των ΑΕΙ. Έτσι, οι 
κοινοτικές Οδηγίες δεν μιλούν για «εξίσωση» πτυχίων και επαγγελματικών προσόντων, αλλά για 
αναγνώριση, αντιστοίχιση, ισοδυναμία. Δεν θέλουν έναν τύπο πτυχίου αλλά πολλούς και 
διαβαθμισμένους τύπους, από το 4ετές πτυχίο του φυσικοθεραπευτή, για παράδειγμα, μέχρι 3ετή, 2ετή, 
ακόμα και μονοετή πιστοποιητικά στο ίδιο αντικείμενο ήδη θεσμοθετημένα στους ιδρυτικούς νόμους των 
νέων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, όπως του ΠΑΔΑ κλπ.» 

 
 Δεν είναι περιττό, ειδικά τώρα, να υπενθυμίσουμε ότι μόνο η ΑΣΥΦ από την πρώτη στιγμή 
κράτησε καθαρή και σταθερή στάση απέναντι στο συγκεκριμένο θέμα. Δυστυχώς, οι προτάσεις 
μας δεν υιοθετήθηκαν από την πλειοψηφία του ΚΔΣ. Με ευθύνη της πλειοψηφίας ο ΠΣΦ αντί εξαρχής 
να κρατήσει ξεκάθαρη στάση κάθετης αντίθεσης στην ευρωπαϊκή κοινοτική οδηγία και την ελληνική 
νομοθεσία που την ενσωμάτωσε, και να οργανώσει τον αγώνα, ακολούθησε μία τακτική απόρροια της 
στρατηγικής της ταύτισης με την πολιτική της κυβέρνησης, η οποία μας οδήγησε στην σημερινή 
«αδιέξοδη» κατάσταση. Μεγαλόστομες διακηρύξεις δήθεν «αντίστασης» για εσωτερική κατανάλωση, 
ενώ ταυτόχρονα προλείαιναν το έδαφος για να παρουσιάσουν ως «αναπόφευκτη» εξέλιξη  την 
αναγνώρισή και ισοτίμηση, για να οδηγήσουν τελικά στην συμμόρφωση του ΠΣΦ με τις υπουργικές και 
δικαστικές αποφάσεις.  
 
 Με λίγα λόγια, ο ΠΣΦ έχει σήμερα δεσμευτεί να εφαρμόσει τα λεγόμενα «αντισταθμιστικά» 
μέτρα που είναι προϋπόθεση για την ισοτίμηση των πτυχίων των κολεγίων, δηλαδή έχει 
δεσμευτεί να εφαρμόσει τους νόμους Γαβρόγλου και Κεραμέως που ζημιώνουν ανεπανόρθωτα 
τα επαγγελματικά δικαιώματα των συναδέλφων.  
 
Υπενθυμίζουμε με βάση τη συζήτηση που πλαγίως ανοίγει αυτό το διάστημα από διάφορες φωνές 
(ακόμα και μέσα στην Γενική Συνέλευση). ότι πάγια θέση μας είναι να καταργηθούν για όλους οι 
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εξετάσεις για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, που αποτελεί ένα επιπλέον σκαλοπάτι 
αποσύνδεσης του πτυχίου από το επάγγελμα.  
 
 Η Κυβέρνηση της ΝΔ έχει κάθε λόγο να συγχαίρει την ηγεσία του ΠΣΦ, διότι καταφέρνει ως 
τώρα, όπως άλλωστε και η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, να κρατάει τον κλάδο μας σε 
«σιωπητήριο» και σε πλήρη άγνοια, την ώρα που συντελούνται τέτοιας έκτασης ανατροπές στα 
δικαιώματά μας.  
 
 Καλούμε όλους τους συναδέλφους σε επαγρύπνηση και στενή παρακολούθηση αυτών 
των επικίνδυνων εξελίξεων.  
 Καμία εμπιστοσύνη στην πλειοψηφία του ΚΔΣ, στα παραπλανητικά τους λεγόμενα, στην επιζήμια 
γραμμή που ακολουθούν όλο αυτό το διάστημα.  
 Ως ΑΣΥΦ, δεσμευόμαστε – και το αποδεικνύουμε εμπράκτως με συνέπεια – ότι θα συνεχίσουμε 
να πρωτοστατούμε με όλες μας τις δυνάμεις στην ενημέρωση όσο γίνεται περισσότερων συναδέλφων 
για όσα συμβαίνουν, στην προσπάθεια οργάνωσης αγώνων και νικηφόρων διεκδικήσεων των 
φυσικοθεραπευτών. 
 Καλούμε όλους τους συναδέλφους με το χέρι στην καρδιά να αναγνωρίσουν την επιτακτική 
ανάγκη αλλαγής συσχετισμών στο ΚΔΣ του ΠΣΦ, ανεξαρτήτως των επιμέρους επιφυλάξεων ή και 
διαφωνιών που διατηρούν μαζί μας.  
 
Ως την επόμενη ΓΣ των αντιπροσώπων όπως έχει καθοριστεί, καλούμε όλους να συμβάλουν 

στη προσπάθεια ενημέρωσης περισσότερων συναδέλφων και φοιτητών. 
 
 Καλούμε τους συναδέλφους να μπουν μπροστά, να προσπεράσουν  την πλειοψηφία της ηγεσίας 
του ΠΣΦ που στρώνει μεθοδικά το έδαφος για την αναγνώριση από μεριάς του της ισοτίμησης 
και να παλέψουν για: ένα πτυχίο φυσικοθεραπείας πανεπιστημιακού επιπέδου  - πτυχίο μοναδική 
προϋπόθεση για την πρόσβαση στο επάγγελμα - καμιά κατηγοριοποίηση πτυχίων και αποφοίτων. 
 

Παλεύουμε για τη ζωή που μας αξίζει με βάση τις σύγχρονες δυνατότητες 
Δεν υποστέλλουμε τη σημαία των αναγκών μας. Σήμερα υπάρχουν όλες οι 
προϋποθέσεις για την κάλυψη τους 

Διεκδικούμε: 

 

• Κατάργηση των ρυθμίσεων εξίσωσης των πανεπιστημίων με τα ιδιωτικά κολέγια. 

• Ανατροπή της πολιτικής της ΕΕ για την «απελευθέρωση» των επαγγελμάτων σε όφελος του μεγάλου 
κεφαλαίου. Αντίσταση, απειθαρχία, ανυπακοή στις επιταγές της ΕΕ για την παιδεία και τα 
επαγγελματικά δικαιώματα, καμιά εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ, κατάργηση όλων των νόμων και ΠΔ 
που τις ενσωματώνουν στην εθνική νομοθεσία. 

• Κατάργηση κάθε μορφής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος, το ακαδημαϊκό 
δίπλωμα μοναδική προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος. 

 
 

 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 


