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ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης των σπουδαστών
κολεγίων»

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη δυνατότητα των σπουδαστών
προγραμμάτων φυσικοθεραπείας των ιδιωτικών κολλεγίων να παρακολουθούν
πρόγραμμα πρακτικής άσκησης σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, καθότι έχει
παρατηρηθεί έντονα το φαινόμενο αίτησης για πρακτική άσκηση σε ιδιωτικά
εργαστήρια φυσικοθεραπείας. Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα κάτωθι:
Όπως είναι ήδη γνωστό, τα ιδιωτικά κολέγια αποτελούν παρόχους μη τυπικής
μεταλυκειακής εκπαίδευσης, κατά την ρητή πρόβλεψη των ρυθμίσεων του άρθρου
1 παρ. 1 του Νόμου 3696/2008. Επιπλέον, εκ της κείμενης νομοθεσίας, που διέπει
την οργάνωση και την άσκηση του φυσικοθεραπευτικού επαγγέλματος προκύπτει,
ότι οι απόφοιτοι των ιδιωτικών κολλεγίων αδυνατούν καταρχήν να είναι μέλη του
Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, κατ’ επέκταση, δε, αδυνατούν να
ασκούν το φυσικοθεραπευτικό επάγγελμα και να φέρουν τον αντίστοιχο
επαγγελματικό τίτλο. Υπ’ αυτήν την έννοια δεν μπορεί να γίνει δεκτό, ότι οι
σπουδαστές των ιδιωτικών κολλεγίων νομιμοποιούνται να εκτελούν πράξεις
αρμοδιότητας φυσικοθεραπευτή, έστω και στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί, ότι εκ της κείμενης νομοθεσίας, που διέπει την
ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των ιδιωτικών κολλεγίων, ουδόλως προκύπτει η
δυνατότητα πρακτικής άσκησης των σπουδαστών τους σε φορείς παροχής
υπηρεσιών υγείας. Η εν λόγω δυνατότητα απονέμεται μόνον στους σπουδαστές των
ΙΕΚ, κατ’ άρθρον 23 παρ. 5 του Νόμου 4186/2013. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις
παραπάνω διατάξεις, «Οι σπουδαστές Ι.Ε.Κ. δύνανται την Πρακτική Άσκηση ή τη
Μαθητεία με τους όρους και τις προϋποθέσεις των σπουδαστών των Σ.Ε.Κ., εκτός
της διάρκειας της, με ευθύνη εφαρμογής του ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. που φοιτά, να την
πραγματοποιήσουν σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.».
Εξάλλου, δεν μπορεί εν προκειμένω να υποστηριχθεί, ότι χωρεί αναλογική
εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και επί των σπουδαστών των ιδιωτικών
κολλεγίων, δοθέντος ότι ο ίδιος Νόμος 4186/2013 διακρίνει σαφώς τους διαφόρους
παρόχους υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης, κατατάσσοντας αυτούς σε τέσσερεις
(4) κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 και δη: α) στις Σχολές
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), β) στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης
(ΙΕΚ), γ) στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και δ) στα Κολλέγια.
Κατά το μέρος, λοιπόν, που ο νομοθέτης διαχωρίζει τα κολλέγια από τα ΙΕΚ και
τα ΣΕΚ, ερμηνευτικώς δεν μπορεί να γίνει δεκτή η αναλογική εφαρμογή
νομοθετικών διατάξεων που αφορούν τα ΙΕΚ και επί των σπουδαστών των
κολλεγίων.
Εξάλλου, όπου ο νομοθέτης επιθυμούσε την καθιέρωση της δυνατότητας
πρακτικής άσκησης σε ΝΠΔΔ ή σε ΝΠΙΔ, όπως π.χ. για τους σπουδαστές των ΙΕΚ,
συμπεριέλαβε ρητή πρόβλεψη. Εξ αντιδιαστολής, αποκλείεται η αναλογική
εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 23 παρ. 5 του Νόμου 4186/2013.
Συμπερασματικά, οι σπουδαστές των ιδιωτικών κολλεγίων αδυνατούν να
πραγματοποιούν πρακτική ή κλινική άσκηση εις οιονδήποτε φορέα παροχής
φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών, ελλείψει σχετικής ειδικής προς τούτο πρόβλεψης.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών έχει την υποχρέωση, όπως
προκύπτει από το άρθρο 2 του Νόμου 3599/2007, για την λήψη των απαραίτητων
μέτρων για τη νόμιμη και απρόσκοπτη άσκηση του επαγγέλματος του
φυσικοθεραπευτή, καθώς και τον περιορισμό της αντιποίησης τούτου.
Πρέπει να καταστεί σαφές ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά κυρίως την
λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας και επισημαίνονται οι
ενδεχόμενες Νομικές προεκτάσεις που προκαλούνται από την αποδοχή των εν λόγω
σπουδαστών που θα εφαρμόσουν φυσιοθεραπευτικές πράξεις.

Τέλος, η παρουσία σπουδαστών σε χώρους όπου παρέχονται υπηρεσίες
υγειονομικής φροντίδας χωρίς το απαραίτητο Νομικό πλαίσιο, προκαλεί ζητήματα
παραβίασης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που αφορούν την Υγεία, που
σύμφωνα με το νέο πλαίσιο που δημιουργείται από την εφαρμογή του Κανονισμού
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου GDPR, είναι σε απόλυτη προστασία,
δεν παραβιάζονται και τίθενται σε αυστηρότερο έλεγχο.
Για τον λόγο αυτό, δια της παρούσης απευθυνόμαστε σε όλα τα εργαστήρια
φυσικοθεραπείας τόσο για την ενημέρωση όσο και για την εφαρμογή της
παραπάνω νομοθεσίας.
Σε κάθε περίπτωση οι Διοικούσες Επιτροπές των Π.Τ., οφείλουν να
ενημερώσουν τα μέλη τους για την μη δυνατότητα πρακτικής άσκησης των εν λόγω
σπουδαστών, καθώς αυτό προσκρούει σε πλήθος νομικών διατάξεων που δεν
επιτρέπουν αυτή την δυνατότητα.
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