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• ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Φυσικοθεραπείες ειδικής
αγωγής μόνο μέσω ΕΟΠΥΥ
ακόμα μια φορά χιλιάδες οικογένειες και θεραπευτές
ειδικής αγωγής βρίσκονται ενώπιον μιας
αιφνιδιαστικής κίνησης εκ μέρους του υπουργείου
Υγείας Με το πρόσφατο Σχέδιο Νόμου που
κατατέθηκε στη Βουλή το αρμόδιο υπουργείο ουσιαστικά

Για

στερεί από τους γονείς το δικαίωμα ελεύθερης
επιλογής θεραπευτή αφού ορίζει πως από εδώ και
στο εξής μπορούν να υποβάλλονται σε θεραπείες από
συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ φυσικοθεραπευτές και
μόνο Με τον τρόπο αυτό χιλιάδες παιδιά αναγκάζονται
να διακόψουν τα θεραπευτικά τους προγράμματα τα
οποία σε αρκετές περιπτώσεις ακολουθούσαν για
χρόνια
Μέχρι σήμερα πολλοί φυσικοθεραπευτές που ασχολούνται
με περιστατικά τα οποία χρήζουν ειδικών
δεν έχουν συμβασιοποιηθεί με τον ΕΟΠΥΥ
ούτε και είναι πρόθυμοι να το κάνουν με τέτοιους
επαχθείς και δυσβάσταχτους για την επαγγελματική
επιβίωσή τους όρους Το υπουργείο Υγείας εν μέσω
θεραπειών

πανδημίας έρχεται να εκβιάσει καταστάσεις και να τους
αναγκάσει να συμβασιοποιηθούν Αυτό δεν πρόκειται
να γίνει αποδεκτό Την ίδια ώρα εκατοντάδες παιδιά θα
αναγκαστούν να σταματήσουν τα θεραπευτικά
που ακολουθούν με ό,τι αυτό συνεπάγεται
καθώς πλέον θα μπορούν να απευθυνθούν μόνο σε
προγράμματα

συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές αναφέρει ο
του Πανελλήνιου Συντονιστικού Ειδικής
εκπρόσωπος

Αγωγής Νίκος Τσολάκης
Οι θεραπευτές καλούν την κυβέρνηση έστω και
τώρα την ύστατη ώρα να επανεξετάσει το ζήτημα

και να μην προκαλέσει αναστάτωση στον ευαίσθητο
κλάδο της ειδικής αγωγής εν μέσω της πρωτόγνωρης

υγειονομικής κρίσης που βιώνουμε Σύμφωνα
με τους θεραπευτές οι κινήσεις αυτές αποσκοπούν
στην περαιτέρω περικοπή των δαπανών για την ειδική
αγωγή όταν ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ από το
201 5 μέχρι σήμερα έχει υποστεί μείωση τουλάχιστον
40
Μοναδικό κριτήριο για μια τέτοια κίνηση είναι
ο κλειστός προϋπολογισμός Μπορεί τώρα το ζήτημα
να αφορά στους φυσικοθεραπευτές Ωστόσο φαίνεται
σαφώς η πρόθεση των ιθυνόντων για τη σύναψη
συμβάσεων με στόχο των περικοπή της δαπάνης για
την ειδική αγωγή και με τους άλλους κλάδους λογο

θεραπευτές εργοθεραπευτές κ.ά Σε κάθε περίπτωση
έχουμε καταστήσει σαφές ως κλάδος συνολικά πως
δεν πρόκειται να μπούμε σε κανενός είδους συζήτηση
περί συμβάσεων όσο υπάρχει rebate και dawback
επισημαίνει ο εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συντονιστικού

θεραπευτών Ειδικής Αγωγής Κώστας Ρόγκας
Με το ίδιο νομοσχέδιο συνεχίζεται η απευθείας αποζημίωση
των ασφαλισμένων από τον ΕΟΠΥΥ για
ειδικής αγωγής που αφορούν λογοθεραπείες
θεραπείες

και εργοθεραπείες Το Πανελλήνιο Συντονιστικό
Ειδικής Αγωγής ζητεί το ίδιο να ισχύσει και
για τις φυσικοθεραπείες προκειμένου να μην έρθουν
χιλιάδες οικογένειες σε δεινή θέση
θεραπευτών
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ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Το υπουργείο κόβει θεραπείες οε παιδιά
Για ακόμα μια φορά χιλιά
I δες οικογένειες και θεραπευτές
ειδικής αγωγής βρίσκονται
ενώπιον μιας αιφνιδιαστικής
κίνησης εκ μέρους του
υπουργείου Υγείας επισημεί
ναι το συντοντιστικό όργανο
θεραπευτών ειδικής αγωγής
Οπως εξηγεί με το πρόσφατο
σχέδιο νόμου που κατατέθηκε
στην Βουλή το αρμόδιο
υπουργείο ουσιαστικά στερεί
από τους γονείς το δικαίωμα
ελεύθερης επιλογής θεραπευτή
αφού ορίζει πως από εδώ
και στο εξής μπορούν να
σε θεραπείες από
συμβεβλημένους με τον ΕΟ
ΠΥΎ φυσικοθεραπευτές και
μόνο Με τον τρόπο αυτό
παιδιά αναγκάζονται
να διακόψουν τα θεραπευτικά
υποβάλλονται

χιλιάδες

τους προγράμματα τα οποία σε

αρκετές περιπτώσεις ακολου

ση τους όρους Το υπουργείο
Υγείας εν μέσω πανδημίας έρχεται
να εκβιάσει καταστάσεις
και να τους αναγκάσει να συμ
βασιοποιηθούν Αυτό δεν πρόκειται
να γίνει αποδεκτό Την
ίδια ώρα εκατοντάδες παιδιά θα
αναγκαστούν να σταματήσουν
τα θεραπευτικά προγράμματα
που ακολουθούν με ότι αυτό

συνεπάγεται καθώς πλέον
θα μπορούν να απευθυνθούν
μόνο σε συμβεβλημένους
αναφέρει ο
εκπρόσωπος του πανελλήνιου
συντονιστικού ειδικής αγωγής
φυσιοθεραπευτές

Οί θεραπευτές πιστεύουν ότι το πρόσφατο σχέδιο νόμου που
κατατέθηκε στη Βουλή από το αρμόδιο υπουργείο ουσιαστικά

στερεί

από τους γονείς το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής θεραπευτή

θούσαν για χρόνια
Μέχρι σήμερα πολλοί φυσιοθεραπευτές
που ασχολούνται
με περιστατικά τα οποία χρήζουν
ειδικών θεραπειών δεν

έχουν συμβασιοποιηθεί με τον
ΕΟΓΤΥΎ ούτε και είναι πρόθυμοι
να το κάνουν με τέτοιους
επαχθείς και δυσβάσταχτους
για την επαγγελματική επιβίω¬

Νίκος Τσολάκης
Οι θεραπευτές καλούν την
να επανεξετάσει το
ζήτημα και να μην προκαλέσει
αναστάτωση στον ευαίσθητο
κλάδο της ειδικής αγωγής εν
κυβέρνηση

μέσω της πρωτόγνωρης υγειονομικής
κρίσης που βιώνουμε
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Η

αρχή έγινε με το τμήμα Φυσικοθεραπειών

Πλήρωσαν τα δίδακτρα οι γονει και τώρα οι paBniés μένουν στον αέρα

Πρώτο φρένο από το Εφετείο
στην αναγνώριση των πτυχίων από Κολέγια
με τη σειρά τους τα παιδιά στα ιδιωτικά κολέγια
Τώρα όμως η απόφαση του Εφετείου βάζει
φρένο στην εξίσωση αυτή δυσαρεστώντας
πολλούς ιδιοκτήτες από τη μία αλλά και γονείς

Ιδιαίτερη αίσθηση είχε
προκαλέσει η ψήφιση του νόμου
που προέβλεπε τη δυνατότητα

που νιώθουν δικαίως αδικημένοι αφού τους

πούλησαν φρούδες ελπίδες για τις σπουδές των
παιδιών τους για τα οποία ενδέχεται να έχουν
ξοδέψει μια περιουσία Συγκεκριμένα ενώ το
Εφετείο Αθηνών με σειρά αποφάσεών
του κρίνει ότι η εκπαίδευση που παρέχουν τα κολέγια
έχει ουσιώδεις διαφορές από εκείνη των
δημόσιων ΑΕΙ της χώρας το ΑΤΕΕΝ Αυτοτελές

διορισμού αποφοίτων ιδιωτικών

κολεγίων στη Δημόσια Εκπαίδευση

Διοικητικό

εξισώνοντας το συγκεκριμένα
πτυχία με αυτά των πτυχιούχων

των Πανεπιστημίων

Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας

κρίνει διαφορετικά κάνοντας δεκτές όλες τις
αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας
του τίτλου σπουδών των κολεγίων Πάντως
στον κλάδο των Φυσικοθεραπευτών απ
όπου και έγινε η αρχή της εξίσωσης ο Σύλλογος
τους προειδοποιεί πως θα συνεχίσει τον

αιτήσεις

Άμεση ήταν τότε η αντίδραση ακαδημαϊκής
συνδικαλιστικών οργάνων και από τις
τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών
φοιτητικών συλλόγων μαθητών και απλών πολιτών
κοινότητας

Η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση εξίσωνε
τα πτυχία των ιδιωτικών κολεγίων και των
όσον αφορά τη δυνατότητα διορισμού
εκπαιδευτικών Μία εξίσωση που όπως υποστηρίζουν
οι εκπαιδευτικοί μόνο ως υποβάθμιση των
πανεπιστημίων

πτυχίων των ελληνικών πανεπιστημίων μπορεί να
εκληφθεί γυρίζοντάς μας πίσω όπου μόνο όσοι
έχουν χρήματα θα μπορούν να εκπαιδευτούν
Φυσικά αποτελεί ευρύτερη διαπίστωση ότι το
ανωτέρω μπορεί να εκληφθεί ως νομικό προηγούμενο
για σειρά αξιώσεων σε πληθώρα
κλάδων με αποτέλεσμα να βρεθού¬
επαγγελματικών

με αντιμέτωποι μίας συνολικής απαξίωσης των
πτυχίων των πανεπιστημίων μας και όλα αυτά
προς όφελος αμφιβόλου ποιότητας πτυχίων
απλών πιστοποιητικών φοίτησης σε ουκ
δυστυχώς

ολίγες περιπτώσεις ιδιωτικών κολεγίων
Η εξίσωση των πτυχίων ώθησε επίσης πάρα
πολύ κόσμο και πολλούς γονείς να σπρώξουν

δικαστικό

αγώνα με γνώμονα την προάσπιση της
Δημόσιας Υγείας ενώ καλεί τα υπουργεία Υγείας
Παιδείας να συμμορφωθούν στις δικαστικές
αποφάσεις
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Νέα δεδομένα για τη διαδικασία αναγνώρισης των πτυχίων κολεγίων
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Newsroom
Νέα τροπή στη διαδικασία αναγνώρισης των πτυχίων των κολεγίων δίνει απόφαση του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) το Διοικητικό
Εφετείο Αθηνών ακύρωσε πράξεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων του αρμόδιου
Συμβουλίου του Υπουργείου Παιδείας (ΣΑΕΠ) για αποφοίτους κολεγίων, των οποίων είχε
απορριφθεί η εγγραφή τους στον ΠΣΦ.
Ειδικότερα, ο ΠΣΦ προσέβαλε δικαστικώς τις αποφάσεις του Συμβουλίου Αναγνώρισης
Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) του υπουργείου Παιδείας, με τις οποίες αναγνωρίστηκαν
σε αποφοίτους ιδιωτικού κολλεγίου τα επαγγελματικά προσόντα φυσικοθεραπευτή.
«Και οι δύο αιτήσεις ακύρωσης του ΠΣΦ έγιναν δεκτές από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με
αποτέλεσμα να ακυρωθούν οι προσβληθείσες πράξεις του ΣΑΕΠ. Συνεπεία, δε, της ακύρωσης
των πράξεων του ΣΑΕΠ, απορρίφθηκαν με μεταγενέστερες αποφάσεις του ιδίου Δικαστηρίου
και οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων περί της εγγραφής τους στα μητρώα του ΠΣΦ.
Αυτό που έχει, όμως, μεγαλύτερη σημασία είναι ότι το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών αναγνώρισε
ότι το πρόγραμμα σπουδών των κολλεγίων παρουσιάζει ουσιώδεις διαφορές με το αντίστοιχο
των ημεδαπών τμημάτων φυσικοθεραπείας, λέει ο Σύλλογος και προσθέτει ότι «το στοιχείο
αυτό θέτει υπό ευθεία αμφισβήτηση το κύρος και τη νομιμότητα των πράξεων αναγνώρισης της
επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων σπουδών αποφοίτων του ιδίου κολλεγίου, οι οποίες
εκδίδονται μαζικώς και με συνοπτική αιτιολογία από το ΑΤΕΕΝ». το ΑΤΕΕΝ είναι ο φορέας που
αντικατέσδτησε το ΣΑΕΠ.
Και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών τονίζει πως «εώ λοιπόν το Διοικητικό Εφετείο
Αθηνών, με σειρά αποφάσεών του, κρίνει ότι η εκπαίδευση που παρέχουν τα κολλέγια έχει
ουσιώδεις διαφορές από εκείνη των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας, των δημόσιων ΑΕΙ της
χώρας, το ΑΤΕΕΝ κρίνει διαφορετικά, κάνοντας δεκτές, με έναν αυτοματοποιημένο τρόπο, όλες
τις αιτήσεις αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας του τίτλου σπουδών των κολεγίων».
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ΠΣΦ: Άναψε «κόκκινο» το Εφετείο στην αναγνώριση πτυχίων από κολλέγια
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Δικαίωση του πολύχρονου αγώνα του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών – ΠΣΦ
ΝΠΔΔ για την προάσπιση της δημόσιας υγείας, αποτελεί απόφαση του Διοικητικού Εφετείου
Αθηνών που ακυρώνει πράξεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων του Σ.Α.Ε.Π. για
αποφοίτους κολλεγίων, των οποίων είχε απορριφθεί η εγγραφή τους στον Π.Σ.Φ.
ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER
Όπως τονίζει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ), κατά τα τελευταία έτη,
απόφοιτοι ημεδαπών κέντρων μεταλυκειακής εκπαίδευσης (ιδιωτικά κολλέγια), κατ’ επίκληση
της κοινοτικής νομοθεσίας περί της αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, επιχειρούν να
εγγραφούν στα μητρώα του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, ώστε να επιτύχουν
την πλήρη επαγγελματική εξομοίωσή τους με τους αποφοίτους των Τμημάτων
Φυσικοθεραπείας των δημόσιων Α.Ε.Ι. της χώρας.
Ο ΠΣΦ, από την πρώτη στιγμή, αρνήθηκε την εγγραφή των αποφοίτων των κέντρων αυτών,
για την προάσπιση της δημόσιας υγείας, με γνώμονα το γεγονός ότι τα προγράμματα
σπουδών των κολλεγίων παρουσιάζουν ουσιώδεις διαφορές με τα αντίστοιχα των εγχώριων
Α.Ε.Ι..
Τι λέει ο ΠΣΦ για τις δικαστικές αποφάσεις
Ειδικότερα, ο ΠΣΦ πρόσβαλλε δικαστικώς τις αποφάσεις του συμβουλίου αναγνώρισης
επαγγελματικών προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.), με τις οποίες αναγνωρίστηκαν σε αποφοίτους
ιδιωτικού κολλεγίου τα επαγγελματικά προσόντα φυσικοθεραπευτή.
Και οι δύο αιτήσεις ακύρωσης του Π.Σ.Φ. έγιναν δεκτές από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με
αποτέλεσμα να ακυρωθούν οι προσβληθείσες πράξεις του Σ.Α.Ε.Π.. Συνεπεία, δε, της
ακύρωσης των πράξεων του ΣΑΕΠ, απορρίφθηκαν με μεταγενέστερες αποφάσεις του ιδίου
Δικαστηρίου και οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων περί της εγγραφής τους στα μητρώα του
ΠΣΦ.
Αυτό που έχει, όμως, μεγαλύτερη σημασία είναι ότι το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών αναγνώρισε
ότι το πρόγραμμα σπουδών των κολλεγίων παρουσιάζει ουσιώδεις διαφορές με το αντίστοιχο
των ημεδαπών τμημάτων φυσικοθεραπείας.
Το στοιχείο αυτό θέτει υπό ευθεία αμφισβήτηση το κύρος και τη νομιμότητα των πράξεων
αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων σπουδών αποφοίτων του ιδίου
κολλεγίου, οι οποίες εκδίδονται μαζικώς και με συνοπτική αιτιολογία από το ΑΤΕΕΝ.
Επαγγελματική ισοδυναμία
Υπενθυμίζεται εν προκειμένω ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57Α παρ. 1 του ΠΔ
38/2010 «(…) Στην περίπτωση αιτήσεων αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας, ο
προϊστάμενος του Α.Τ.Ε.Ε.Ν., κατόπιν εξέτασης της αίτησης και του φακέλου μπορεί να
εκδώσει απόφαση για γραπτή δοκιμασία επαγγελματικής ισοδυναμίας, εφόσον από την
εξέταση της αίτησης και του φακέλου προκύπτουν ουσιώδεις διαφορές μεταξύ του
προγράμματος σπουδών που παρακολούθησε ο αιτών και του προγράμματος σπουδών
συγκρίσιμου τίτλου σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής».
Ενώ λοιπόν το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, με σειρά αποφάσεών του, κρίνει ότι η εκπαίδευση
που παρέχουν τα κολλέγια έχει ουσιώδεις διαφορές από εκείνη των Τμημάτων
Φυσικοθεραπείας, των δημόσιων Α.Ε.Ι. της χώρας, το ΑΤΕΕΝ κρίνει διαφορετικά, κάνοντας
δεκτές, με έναν αυτοματοποιημένο τρόπο, όλες τις αιτήσεις αναγνώρισης της επαγγελματικής
ισοδυναμίας του τίτλου σπουδών των κολλεγίων.
Ο ΠΣΦ δηλώνει απερίφραστα την επιφύλαξή του για την προάσπιση παντός εννόμου
συμφέροντός του, συνεχίζοντας τον δικαστικό του αγώνα, με γνώμονα πάντα την προάσπιση
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της Δημόσιας Υγείας και καλεί τα Υπουργείο Υγείας και Παιδείας να λάβουν σοβαρά υπόψη τα
νέα δεδομένα, όπως διαμορφώνονται μετά από αυτές τις δικαστικές αποφάσεις.
Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα
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Αντιδρούν οι φυσικοθεραπευτές στην αποζημίωση της Ειδικής Αγωγής μόνο από
συμβεβλημένους
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Με το πρόσφατο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στην Βουλή το υπουργείο Υγείας αφαιρεί από
τους γονείς με παιδιά που χρειάζονται Ειδική Αγωγή, το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής
θεραπευτή, αφού ορίζει ότι από εδώ και στο εξής, μπορούν να υποβάλλονται σε θεραπείες
από συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ φυσικοθεραπευτές και μόνο.
Με τον τρόπο αυτό χιλιάδες παιδιά αναγκάζονται να διακόψουν τα θεραπευτικά τους
προγράμματα εκεί όπου τα έκαναν.
«Μέχρι σήμερα πολλοί φυσικοθεραπευτές που ασχολούνται με περιστατικά τα οποία χρήζουν
ειδικών θεραπειών δεν έχουν συμβασιοποιηθεί με τον ΕΟΠΥΥ, ούτε και είναι πρόθυμοι να το
κάνουν με τέτοιους επαχθείς και δυσβάσταχτους για την επαγγελματική επιβίωση τους όρους.
Το υπουργείο Υγείας εν μέσω πανδημίας έρχεται να εκβιάσει καταστάσεις και να τους
αναγκάσει να συμβασιοποιηθούν. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό. Την ίδια ώρα
εκατοντάδες παιδιά θα αναγκαστούν να σταματήσουν τα
θεραπευτικά προγράμματα που ακολουθούν με ότι αυτό συνεπάγεται, καθώς πλέον θα
μπορούν να απευθυνθούν μόνο σε συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές», αναφέρει ο
εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συντονιστικού Ειδικής Αγωγής, Νίκος Τσολάκης.
Οι θεραπευτές καλούν την κυβέρνηση να επανεξετάσει το ζήτημα και να μην προκαλέσει
αναστάτωση στον ευαίσθητο κλάδο της Ειδικής Αγωγής εν μέσω της πρωτόγνωρης
υγειονομικής κρίσης που βιώνουμε.
Σύμφωνα με τους θεραπευτές, οι κινήσεις αυτές αποσκοπούν στην περαιτέρω περικοπή των
δαπανών για την ειδική αγωγή, όταν ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ από το 2015 μέχρι
σήμερα έχει υποστεί μείωση τουλάχιστον 40%.
«Μοναδικό κριτήριο για μια τέτοια κίνηση είναι ο κλειστός προϋπολογισμός. Μπορεί τώρα το
ζήτημα να αφορά τους φυσικοθεραπευτές. Ωστόσο, φαίνεται σαφώς η πρόθεση των ιθυνόντων
για τη σύναψη συμβάσεων με στόχο των περικοπή της δαπάνης για την Ειδική Αγωγή και με
τους άλλους κλάδους
(λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές κ.α.). Σε κάθε περίπτωση έχουμε καταστήσει σαφές ως
κλάδος συνολικά πως δεν πρόκειται να μπούμε σε κανενός είδους συζήτηση περί συμβάσεων
όσο υπάρχει rebate και clawback», επισημαίνει ο εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συντονιστικού
Θεραπευτών Ειδικής Αγωγής, Κώστας Ρόγκας.
Με το ίδιο νομοσχέδιο συνεχίζεται η απευθείας αποζημίωση των ασφαλισμένων από τον
ΕΟΠΥΥ για θεραπείες ειδικής αγωγής που αφορούν λογοθεραπείες και εργοθεραπείες.
Το Πανελλήνιο Συντονιστικό Θεραπευτών Ειδικής Αγωγής ζητεί το ίδιο να ισχύσει και για τις
φυσικοθεραπείες προκειμένου να μην έρθουν χιλιάδες οικογένειες σε δύσκολη θέση.
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Κολέγια: «Φρένο» από το Εφετείο στην αναγνώριση των πτυχίων
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών ακύρωσε την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων του
Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων για αποφοίτους κολλεγίων - Για
δικαίωση κάνει λόγο ο Πανελλήνιος Συλλόγος Φυσικοθεραπευτών
Για δικαίωση στον πολύχρονο αγώνα υπέρ της προάσπισης της δημόσιας υγείας κάνει λόγο ο
Πανελλήνιος Συλλόγος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ, αναφορικά με την απόφαση του
του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών που ακυρώνει πράξεις αναγνώρισης επαγγελματικών
προσόντων του Σ.Α.Ε.Π. για αποφοίτους κολλεγίων, των οποίων είχε απορριφθεί η εγγραφή
τους στον Σύλλογο.
Σύμφωνα με το Σύλλογο, τα τελευταία χρόνια απόφοιτοι ημεδαπών κέντρων μεταλυκειακής
εκπαίδευσης (ιδιωτικά κολλέγια), κατ’ επίκληση της κοινοτικής νομοθεσίας περί της
αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, επιχειρούν να εγγραφούν στα μητρώα του
Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, ώστε να επιτύχουν την πλήρη επαγγελματική
εξομοίωσή τους με τους αποφοίτους των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας των δημόσιων Α.Ε.Ι. της
χώρας.
Διαφορετικά τα προγράμματα σπουδών κολεγίων - ΑΕΙ
Ο Πανελλήνιος Συλλόγος Φυσικοθεραπευτών υπογραμμίζει επίσης πως το Διοικητικό Εφετείο
Αθηνών αναγνώρισε ότι το πρόγραμμα σπουδών των κολλεγίων παρουσιάζει ουσιώδεις
διαφορές με το αντίστοιχο των ημεδαπών τμημάτων φυσικοθεραπείας, γεγονός που «θέτει υπό
ευθεία αμφισβήτηση το κύρος και τη νομιμότητα των πράξεων αναγνώρισης της
επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων σπουδών αποφοίτων του ιδίου κολλεγίου, οι οποίες
εκδίδονται μαζικώς και με συνοπτική αιτιολογία από το ΑΤΕΕΝ».
«Ενώ λοιπόν το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, με σειρά αποφάσεών του, κρίνει ότι η εκπαίδευση
που παρέχουν τα κολλέγια έχει ουσιώδεις διαφορές από εκείνη των Τμημάτων
Φυσικοθεραπείας, των δημόσιων Α.Ε.Ι. της χώρας, το ΑΤΕΕΝ κρίνει διαφορετικά, κάνοντας
δεκτές, με έναν αυτοματοποιημένο τρόπο, όλες τις αιτήσεις αναγνώρισης της επαγγελματικής
ισοδυναμίας του τίτλου σπουδών των κολλεγίων» αναφέρει ο Σύλλογος και προειδοποιεί πως
θα συνεχίσει το δικαστικό αγώνα με γνώμονα την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, ενώ καλεί
τα υπουργεία Υγείας-Παιδείας να συμμορφωθούν στις δικαστικές αποφάσεις.
Ακολουθεί η ανακοίνωση του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών:
Δικαίωση του πολύχρονου αγώνα του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ.
ΝΠΔΔ για την προάσπιση της δημόσιας υγείας, αποτελεί απόφαση του Διοικητικού Εφετείου
Αθηνών που ακυρώνει πράξεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων του Σ.Α.Ε.Π. για
αποφοίτους κολλεγίων, των οποίων είχε απορριφθεί η εγγραφή τους στον Π.Σ.Φ.
Όπως είναι γνωστό, κατά τα τελευταία έτη, απόφοιτοι ημεδαπών κέντρων μεταλυκειακής
εκπαίδευσης (ιδιωτικά κολλέγια), κατ’ επίκληση της κοινοτικής νομοθεσίας περί της
αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, επιχειρούν να εγγραφούν στα μητρώα του
Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, ώστε να επιτύχουν την πλήρη επαγγελματική
εξομοίωσή τους με τους αποφοίτους των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας των δημόσιων Α.Ε.Ι. της
χώρας.
Ο Π.Σ.Φ., από την πρώτη στιγμή, αρνήθηκε την εγγραφή των αποφοίτων των κέντρων αυτών,
για την προάσπιση της δημόσιας υγείας, με γνώμονα το γεγονός ότι τα προγράμματα
σπουδών των κολλεγίων παρουσιάζουν ουσιώδεις διαφορές με τα αντίστοιχα των εγχώριων
Α.Ε.Ι..
Ειδικότερα, ο Π.Σ.Φ πρόσβαλλε δικαστικώς τις αποφάσεις του συμβουλίου αναγνώρισης
επαγγελματικών προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.), με τις οποίες αναγνωρίστηκαν σε αποφοίτους
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ιδιωτικού κολλεγίου τα επαγγελματικά προσόντα φυσικοθεραπευτή.
Και οι δύο αιτήσεις ακύρωσης του Π.Σ.Φ. έγιναν δεκτές από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με
αποτέλεσμα να ακυρωθούν οι προσβληθείσες πράξεις του Σ.Α.Ε.Π.. Συνεπεία, δε, της
ακύρωσης των πράξεων του ΣΑΕΠ, απορρίφθηκαν με μεταγενέστερες αποφάσεις του ιδίου
Δικαστηρίου και οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων περί της εγγραφής τους στα μητρώα του
ΠΣΦ.
Αυτό που έχει, όμως, μεγαλύτερη σημασία είναι ότι το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών αναγνώρισε
ότι το πρόγραμμα σπουδών των κολλεγίων παρουσιάζει ουσιώδεις διαφορές με το αντίστοιχο
των ημεδαπών τμημάτων φυσικοθεραπείας.
Το στοιχείο αυτό θέτει υπό ευθεία αμφισβήτηση το κύρος και τη νομιμότητα των πράξεων
αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων σπουδών αποφοίτων του ιδίου
κολλεγίου, οι οποίες εκδίδονται μαζικώς και με συνοπτική αιτιολογία από το ΑΤΕΕΝ.
Υπενθυμίζεται εν προκειμένω ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57Α παρ. 1 του ΠΔ
38/2010 «(…) Στην περίπτωση αιτήσεων αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας, ο
προϊστάμενος του Α.Τ.Ε.Ε.Ν., κατόπιν εξέτασης της αίτησης και του φακέλου μπορεί να
εκδώσει απόφαση για γραπτή δοκιμασία επαγγελματικής ισοδυναμίας, εφόσον από την
εξέταση της αίτησης και του φακέλου προκύπτουν ουσιώδεις διαφορές μεταξύ του
προγράμματος σπουδών που παρακολούθησε ο αιτών και του προγράμματος σπουδών
συγκρίσιμου τίτλου σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής».
Ενώ λοιπόν το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, με σειρά αποφάσεών του, κρίνει ότι η εκπαίδευση
που παρέχουν τα κολλέγια έχει ουσιώδεις διαφορές από εκείνη των Τμημάτων
Φυσικοθεραπείας, των δημόσιων Α.Ε.Ι. της χώρας, το ΑΤΕΕΝ κρίνει διαφορετικά, κάνοντας
δεκτές, με έναν αυτοματοποιημένο τρόπο, όλες τις αιτήσεις αναγνώρισης της επαγγελματικής
ισοδυναμίας του τίτλου σπουδών των κολλεγίων.
Ο Π.Σ.Φ. δηλώνει απερίφραστα την επιφύλαξή του για την προάσπιση παντός εννόμου
συμφέροντός του, συνεχίζοντας τον δικαστικό του αγώνα, με γνώμονα πάντα την προάσπιση
της Δημόσιας Υγείας και καλεί τα Υπουργείο Υγείας και Παιδείας να λάβουν σοβαρά υπόψη τα
νέα δεδομένα, όπως διαμορφώνονται μετά από αυτές τις δικαστικές αποφάσεις.

Διαβάστε Επίσης:ΑΣΕΠ: Tο ΚΟΡΥΦΑΙΟ Σεμινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ με ανοικτές
αιτήσειςΝέες Προσλήψεις Φιλολόγων (όλες οι ειδικότητες) σε όλη την ΕλλάδαΜοριοδότηση Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στη Σχολική ΨυχολογίαΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ ΣΕ 10
ΗΜΕΡΕΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
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Θεραπευτές ειδικής αγωγής: Διακόπτονται χιλιάδες παιδιατρικές φυσικοθεραπείες
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Τη διακοπή χιλιάδων παιδιατρικών φυσιοθεραπειών ειδικής αγωγής γνωστοποιούν
εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συντονιστικού Θεραπευτών Ειδικής Αγωγής, ως κάνοντας λόγο
για μια αιφνιδιαστική κίνηση του Υπουργείου Υγείας.
Όπως αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωση, «πρόσφατο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στην
Βουλή στερεί από τους γονείς το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής θεραπευτή αφού ορίζει πως
από εδώ και στο εξής μπορούν να υποβάλλονται σε θεραπείες από συμβεβλημένους με τον
ΕΟΠΥΥ φυσικοθεραπευτές και μόνο».
Μάλιστα σημειώνουν ότι «χιλιάδες παιδιά αναγκάζονται να διακόψουν τα θεραπευτικά τους
προγράμματα, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις ακολουθούσαν για χρόνια».
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Για ακόμα μια φορά χιλιάδες οικογένειες και θεραπευτές ειδικής αγωγής βρίσκονται ενώπιον
μιας αιφνιδιαστικής κίνησης εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας. Με το πρόσφατο σχέδιο νόμου
που κατατέθηκε στην Βουλή το αρμόδιο υπουργείο ουσιαστικά στερεί από τους γονείς το
δικαίωμα ελεύθερης επιλογής θεραπευτή αφού ορίζει πως από εδώ και στο εξής μπορούν να
υποβάλλονται σε θεραπείες από συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ φυσικοθεραπευτές και μόνο.
Με τον τρόπο αυτό χιλιάδες παιδιά αναγκάζονται να διακόψουν τα θεραπευτικά τους
προγράμματα, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις ακολουθούσαν για χρόνια.
«Μέχρι σήμερα πολλοί φυσικοθεραπευτές που ασχολούνται με περιστατικά τα οποία χρήζουν
ειδικών θεραπειών δεν έχουν συμβασιοποιηθεί με τον ΕΟΠΥΥ, ούτε και είναι πρόθυμοι να το
κάνουν με τέτοιους επαχθείς και δυσβάσταχτους για την επαγγελματική επιβίωση τους όρους.
Το υπουργείο Υγείας εν μέσω πανδημίας έρχεται να εκβιάσει καταστάσεις και να τους
αναγκάσει να συμβασιοποιηθούν. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό. Την ίδια ώρα
εκατοντάδες παιδιά θα αναγκαστούν να σταματήσουν τα θεραπευτικά προγράμματα που
ακολουθούν με ότι αυτό συνεπάγεται, καθώς πλέον θα μπορούν να απευθυνθούν μόνο σε
συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές», αναφέρει ο εκπρόσωπος του
Πανελλήνιου Συντονιστικού Ειδικής Αγωγής, Νίκος Τσολάκης.
Οι θεραπευτές καλούν την κυβέρνηση έστω και τώρα την ύστατη ώρα να επανεξετάσει το
ζήτημα και να μην προκαλέσει αναστάτωση στον ευαίσθητο κλάδο της Ειδικής Αγωγής εν
μέσω της πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης που βιώνουμε. Σύμφωνα με τους θεραπευτές οι
κινήσεις αυτές αποσκοπούν στην περαιτέρω περικοπή των δαπανών για την ειδική αγωγή,
όταν ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ από το 2015 μέχρι σήμερα έχει υποστεί μείωση
τουλάχιστον 40%. «Μοναδικό κριτήριο για μια τέτοια κίνηση είναι ο κλειστός προϋπολογισμός.
Μπορεί τώρα το ζήτημα να αφορά τους φυσικοθεραπευτές. Ωστόσο, φαίνεται σαφώς η
πρόθεση των ιθυνόντων για τη σύναψη συμβάσεων με στόχο των περικοπή της δαπάνης για
την Ειδική Αγωγή και με τους άλλους κλάδους (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές κ.α.). Σε
κάθε περίπτωση έχουμε καταστήσει σαφές ως κλάδος συνολικά πως δεν πρόκειται να μπούμε
σε κανενός είδους συζήτηση περί συμβάσεων όσο υπάρχει rebate και clawback», επισημαίνει
ο εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συντονιστικού Θεραπευτών Ειδικής Αγωγής, Κώστας Ρόγκας.
Με το ίδιο νομοσχέδιο συνεχίζεται η απευθείας αποζημίωση των ασφαλισμένων από τον
ΕΟΠΥΥ για θεραπείες ειδικής αγωγής που αφορούν λογοθεραπείες και εργοθεραπείες. Το
Πανελλήνιο Συντονιστικό Θεραπευτών Ειδικής Αγωγής ζητεί το ίδιο να ισχύσει και για τις
φυσικοθεραπείες προκειμένου να μην έρθουν χιλιάδες οικογένειες σε δεινή θέση.
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Κολέγια: «Φρένο» από το Εφετείο στην αναγνώριση των πτυχίων από κολέγια
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών ακύρωσε την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων του
Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων για αποφοίτους κολλεγίων - Για
δικαίωση κάνει λόγο ο Πανελλήνιος Συλλόγος Φυσικοθεραπευτών
Για δικαίωση στον πολύχρονο αγώνα υπέρ της προάσπισης της δημόσιας υγείας κάνει λόγο ο
Πανελλήνιος Συλλόγος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ, αναφορικά με την απόφαση του
του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών που ακυρώνει πράξεις αναγνώρισης επαγγελματικών
προσόντων του Σ.Α.Ε.Π. για αποφοίτους κολλεγίων, των οποίων είχε απορριφθεί η εγγραφή
τους στον Σύλλογο.
Σύμφωνα με το Σύλλογο, τα τελευταία χρόνια απόφοιτοι ημεδαπών κέντρων μεταλυκειακής
εκπαίδευσης (ιδιωτικά κολλέγια), κατ’ επίκληση της κοινοτικής νομοθεσίας περί της
αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, επιχειρούν να εγγραφούν στα μητρώα του
Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, ώστε να επιτύχουν την πλήρη επαγγελματική
εξομοίωσή τους με τους αποφοίτους των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας των δημόσιων Α.Ε.Ι. της
χώρας.
Διαφορετικά τα προγράμματα σπουδών κολεγίων - ΑΕΙ
Ο Πανελλήνιος Συλλόγος Φυσικοθεραπευτών υπογραμμίζει επίσης πως το Διοικητικό Εφετείο
Αθηνών αναγνώρισε ότι το πρόγραμμα σπουδών των κολλεγίων παρουσιάζει ουσιώδεις
διαφορές με το αντίστοιχο των ημεδαπών τμημάτων φυσικοθεραπείας, γεγονός που «θέτει υπό
ευθεία αμφισβήτηση το κύρος και τη νομιμότητα των πράξεων αναγνώρισης της
επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων σπουδών αποφοίτων του ιδίου κολλεγίου, οι οποίες
εκδίδονται μαζικώς και με συνοπτική αιτιολογία από το ΑΤΕΕΝ».
«Ενώ λοιπόν το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, με σειρά αποφάσεών του, κρίνει ότι η εκπαίδευση
που παρέχουν τα κολλέγια έχει ουσιώδεις διαφορές από εκείνη των Τμημάτων
Φυσικοθεραπείας, των δημόσιων Α.Ε.Ι. της χώρας, το ΑΤΕΕΝ κρίνει διαφορετικά, κάνοντας
δεκτές, με έναν αυτοματοποιημένο τρόπο, όλες τις αιτήσεις αναγνώρισης της επαγγελματικής
ισοδυναμίας του τίτλου σπουδών των κολλεγίων» αναφέρει ο Σύλλογος και προειδοποιεί πως
θα συνεχίσει το δικαστικό αγώνα με γνώμονα την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, ενώ καλεί
τα υπουργεία Υγείας-Παιδείας να συμμορφωθούν στις δικαστικές αποφάσεις.
Ακολουθεί η ανακοίνωση του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών:
Δικαίωση του πολύχρονου αγώνα του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ.
ΝΠΔΔ για την προάσπιση της δημόσιας υγείας, αποτελεί απόφαση του Διοικητικού Εφετείου
Αθηνών που ακυρώνει πράξεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων του Σ.Α.Ε.Π. για
αποφοίτους κολλεγίων, των οποίων είχε απορριφθεί η εγγραφή τους στον Π.Σ.Φ.
Όπως είναι γνωστό, κατά τα τελευταία έτη, απόφοιτοι ημεδαπών κέντρων μεταλυκειακής
εκπαίδευσης (ιδιωτικά κολλέγια), κατ’ επίκληση της κοινοτικής νομοθεσίας περί της
αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, επιχειρούν να εγγραφούν στα μητρώα του
Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, ώστε να επιτύχουν την πλήρη επαγγελματική
εξομοίωσή τους με τους αποφοίτους των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας των δημόσιων Α.Ε.Ι. της
χώρας.
Ο Π.Σ.Φ., από την πρώτη στιγμή, αρνήθηκε την εγγραφή των αποφοίτων των κέντρων αυτών,
για την προάσπιση της δημόσιας υγείας, με γνώμονα το γεγονός ότι τα προγράμματα
σπουδών των κολλεγίων παρουσιάζουν ουσιώδεις διαφορές με τα αντίστοιχα των εγχώριων
Α.Ε.Ι..
Ειδικότερα, ο Π.Σ.Φ πρόσβαλλε δικαστικώς τις αποφάσεις του συμβουλίου αναγνώρισης
επαγγελματικών προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.), με τις οποίες αναγνωρίστηκαν σε αποφοίτους
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ιδιωτικού κολλεγίου τα επαγγελματικά προσόντα φυσικοθεραπευτή.
Και οι δύο αιτήσεις ακύρωσης του Π.Σ.Φ. έγιναν δεκτές από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με
αποτέλεσμα να ακυρωθούν οι προσβληθείσες πράξεις του Σ.Α.Ε.Π.. Συνεπεία, δε, της
ακύρωσης των πράξεων του ΣΑΕΠ, απορρίφθηκαν με μεταγενέστερες αποφάσεις του ιδίου
Δικαστηρίου και οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων περί της εγγραφής τους στα μητρώα του
ΠΣΦ.
Αυτό που έχει, όμως, μεγαλύτερη σημασία είναι ότι το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών αναγνώρισε
ότι το πρόγραμμα σπουδών των κολλεγίων παρουσιάζει ουσιώδεις διαφορές με το αντίστοιχο
των ημεδαπών τμημάτων φυσικοθεραπείας.
Το στοιχείο αυτό θέτει υπό ευθεία αμφισβήτηση το κύρος και τη νομιμότητα των πράξεων
αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων σπουδών αποφοίτων του ιδίου
κολλεγίου, οι οποίες εκδίδονται μαζικώς και με συνοπτική αιτιολογία από το ΑΤΕΕΝ.
Υπενθυμίζεται εν προκειμένω ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57Α παρ. 1 του ΠΔ
38/2010 «(…) Στην περίπτωση αιτήσεων αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας, ο
προϊστάμενος του Α.Τ.Ε.Ε.Ν., κατόπιν εξέτασης της αίτησης και του φακέλου μπορεί να
εκδώσει απόφαση για γραπτή δοκιμασία επαγγελματικής ισοδυναμίας, εφόσον από την
εξέταση της αίτησης και του φακέλου προκύπτουν ουσιώδεις διαφορές μεταξύ του
προγράμματος σπουδών που παρακολούθησε ο αιτών και του προγράμματος σπουδών
συγκρίσιμου τίτλου σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής».
Ενώ λοιπόν το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, με σειρά αποφάσεών του, κρίνει ότι η εκπαίδευση
που παρέχουν τα κολλέγια έχει ουσιώδεις διαφορές από εκείνη των Τμημάτων
Φυσικοθεραπείας, των δημόσιων Α.Ε.Ι. της χώρας, το ΑΤΕΕΝ κρίνει διαφορετικά, κάνοντας
δεκτές, με έναν αυτοματοποιημένο τρόπο, όλες τις αιτήσεις αναγνώρισης της επαγγελματικής
ισοδυναμίας του τίτλου σπουδών των κολλεγίων.
Ο Π.Σ.Φ. δηλώνει απερίφραστα την επιφύλαξή του για την προάσπιση παντός εννόμου
συμφέροντός του, συνεχίζοντας τον δικαστικό του αγώνα, με γνώμονα πάντα την προάσπιση
της Δημόσιας Υγείας και καλεί τα Υπουργείο Υγείας και Παιδείας να λάβουν σοβαρά υπόψη τα
νέα δεδομένα, όπως διαμορφώνονται μετά από αυτές τις δικαστικές αποφάσεις.

Διαβάστε Επίσης:ΑΣΕΠ: Tο ΚΟΡΥΦΑΙΟ Σεμινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ με ανοικτές
αιτήσειςΝέες Προσλήψεις Φιλολόγων (όλες οι ειδικότητες) σε όλη την ΕλλάδαΜοριοδότηση Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στη Σχολική ΨυχολογίαΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ ΣΕ 10
ΗΜΕΡΕΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
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Π.Σ.Φ : Δικαίωση για την ακύρωση πτυχίων από κολλέγια
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Δικαίωση του πολύχρονου αγώνα του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ.
ΝΠΔΔ για την προάσπιση της δημόσιας υγείας, αποτελεί απόφαση του Διοικητικού Εφετείου
Αθηνών που ακυρώνει πράξεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων του Σ.Α.Ε.Π. για
αποφοίτους κολλεγίων, των οποίων είχε απορριφθεί η εγγραφή τους στον Π.Σ.Φ.
Όπως είναι γνωστό, κατά τα τελευταία έτη, απόφοιτοι ημεδαπών κέντρων μεταλυκειακής
εκπαίδευσης (ιδιωτικά κολλέγια), κατ’ επίκληση της κοινοτικής νομοθεσίας περί της
αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, επιχειρούν να εγγραφούν στα μητρώα του
Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, ώστε να επιτύχουν την πλήρη επαγγελματική
εξομοίωσή τους με τους αποφοίτους των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας των δημόσιων Α.Ε.Ι. της
χώρας.
Ο Π.Σ.Φ., από την πρώτη στιγμή, αρνήθηκε την εγγραφή των αποφοίτων των κέντρων αυτών,
για την προάσπιση της δημόσιας υγείας, με γνώμονα το γεγονός ότι τα προγράμματα
σπουδών των κολλεγίων παρουσιάζουν ουσιώδεις διαφορές με τα αντίστοιχα των εγχώριων
Α.Ε.Ι..
Ειδικότερα, ο Π.Σ.Φ πρόσβαλλε δικαστικώς τις αποφάσεις του συμβουλίου αναγνώρισης
επαγγελματικών προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.), με τις οποίες αναγνωρίστηκαν σε αποφοίτους
ιδιωτικού κολλεγίου τα επαγγελματικά προσόντα φυσικοθεραπευτή.
Και οι δύο αιτήσεις ακύρωσης του Π.Σ.Φ. έγιναν δεκτές από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με
αποτέλεσμα να ακυρωθούν οι προσβληθείσες πράξεις του Σ.Α.Ε.Π.. Συνεπεία, δε, της
ακύρωσης των πράξεων του ΣΑΕΠ, απορρίφθηκαν με μεταγενέστερες αποφάσεις του ιδίου
Δικαστηρίου και οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων περί της εγγραφής τους στα μητρώα του
ΠΣΦ.
Αυτό που έχει, όμως, μεγαλύτερη σημασία είναι ότι το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών αναγνώρισε
ότι το πρόγραμμα σπουδών των κολλεγίων παρουσιάζει ουσιώδεις διαφορές με το αντίστοιχο
των ημεδαπών τμημάτων φυσικοθεραπείας.
Το στοιχείο αυτό θέτει υπό ευθεία αμφισβήτηση το κύρος και τη νομιμότητα των πράξεων
αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων σπουδών αποφοίτων του ιδίου
κολλεγίου, οι οποίες εκδίδονται μαζικώς και με συνοπτική αιτιολογία από το ΑΤΕΕΝ.
Υπενθυμίζεται εν προκειμένω ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57Α παρ. 1 του ΠΔ
38/2010 «(…) Στην περίπτωση αιτήσεων αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας, ο
προϊστάμενος του Α.Τ.Ε.Ε.Ν., κατόπιν εξέτασης της αίτησης και του φακέλου μπορεί να
εκδώσει απόφαση για γραπτή δοκιμασία επαγγελματικής ισοδυναμίας, εφόσον από την
εξέταση της αίτησης και του φακέλου προκύπτουν ουσιώδεις διαφορές μεταξύ του
προγράμματος σπουδών που παρακολούθησε ο αιτών και του προγράμματος σπουδών
συγκρίσιμου τίτλου σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής».
Ενώ λοιπόν το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, με σειρά αποφάσεών του, κρίνει ότι η εκπαίδευση
που παρέχουν τα κολλέγια έχει ουσιώδεις διαφορές από εκείνη των Τμημάτων
Φυσικοθεραπείας, των δημόσιων Α.Ε.Ι. της χώρας, το ΑΤΕΕΝ κρίνει διαφορετικά, κάνοντας
δεκτές, με έναν αυτοματοποιημένο τρόπο, όλες τις αιτήσεις αναγνώρισης της επαγγελματικής
ισοδυναμίας του τίτλου σπουδών των κολλεγίων.
Ο Π.Σ.Φ. δηλώνει απερίφραστα την επιφύλαξή του για την προάσπιση παντός εννόμου
συμφέροντός του, συνεχίζοντας τον δικαστικό του αγώνα, με γνώμονα πάντα την προάσπιση
της Δημόσιας Υγείας και καλεί τα Υπουργείο Υγείας και Παιδείας να λάβουν σοβαρά υπόψη τα
νέα δεδομένα, όπως διαμορφώνονται μετά από αυτές τις δικαστικές αποφάσεις.
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Αναγνώριση πτυχίων από κολλέγια: Δικαίωση του Πανελληνίου Συλλόγου
Φυσικοθεραπευτών
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ο Π.Σ.Φ. δηλώνει απερίφραστα την επιφύλαξή του για την προάσπιση παντός εννόμου
συμφέροντός του, συνεχίζοντας τον δικαστικό του αγώνα.
Δικαίωση του πολύχρονου αγώνα του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ.
ΝΠΔΔ για την προάσπιση της δημόσιας υγείας, αποτελεί απόφαση του Διοικητικού Εφετείου
Αθηνών που ακυρώνει πράξεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων του Σ.Α.Ε.Π. για
αποφοίτους κολλεγίων, των οποίων είχε απορριφθεί η εγγραφή τους στον Π.Σ.Φ. Αυτό
αναφέρει ο ΠΣΦ και συνεχίζει:
‘’Όπως είναι γνωστό, κατά τα τελευταία έτη, απόφοιτοι ημεδαπών κέντρων μεταλυκειακής
εκπαίδευσης (ιδιωτικά κολλέγια), κατ’ επίκληση της κοινοτικής νομοθεσίας περί της
αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, επιχειρούν να εγγραφούν στα μητρώα του
Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, ώστε να επιτύχουν την πλήρη επαγγελματική
εξομοίωσή τους με τους αποφοίτους των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας των δημόσιων Α.Ε.Ι. της
χώρας.
Ο Π.Σ.Φ., από την πρώτη στιγμή, αρνήθηκε την εγγραφή των αποφοίτων των κέντρων αυτών,
για την προάσπιση της δημόσιας υγείας, με γνώμονα το γεγονός ότι τα προγράμματα
σπουδών των κολλεγίων παρουσιάζουν ουσιώδεις διαφορές με τα αντίστοιχα των εγχώριων
Α.Ε.Ι..
Ειδικότερα, ο Π.Σ.Φ πρόσβαλε δικαστικώς τις αποφάσεις του συμβουλίου αναγνώρισης
επαγγελματικών προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.), με τις οποίες αναγνωρίστηκαν σε αποφοίτους
ιδιωτικού κολλεγίου τα επαγγελματικά προσόντα φυσικοθεραπευτή.
Και οι δύο αιτήσεις ακύρωσης του Π.Σ.Φ. έγιναν δεκτές από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με
αποτέλεσμα να ακυρωθούν οι προσβληθείσες πράξεις του Σ.Α.Ε.Π.. Συνεπεία, δε, της
ακύρωσης των πράξεων του ΣΑΕΠ, απορρίφθηκαν με μεταγενέστερες αποφάσεις του ιδίου
Δικαστηρίου και οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων περί της εγγραφής τους στα μητρώα του
ΠΣΦ.
Αυτό που έχει, όμως, μεγαλύτερη σημασία είναι ότι το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών αναγνώρισε
ότι το πρόγραμμα σπουδών των κολλεγίων παρουσιάζει ουσιώδεις διαφορές με το αντίστοιχο
των ημεδαπών τμημάτων φυσικοθεραπείας.
Το στοιχείο αυτό θέτει υπό ευθεία αμφισβήτηση το κύρος και τη νομιμότητα των πράξεων
αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων σπουδών αποφοίτων του ιδίου
κολλεγίου, οι οποίες εκδίδονται μαζικώς και με συνοπτική αιτιολογία από το ΑΤΕΕΝ.
Υπενθυμίζεται εν προκειμένω ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57Α παρ. 1 του ΠΔ
38/2010 «(…) Στην περίπτωση αιτήσεων αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας, ο
προϊστάμενος του Α.Τ.Ε.Ε.Ν., κατόπιν εξέτασης της αίτησης και του φακέλου μπορεί να
εκδώσει απόφαση για γραπτή δοκιμασία επαγγελματικής ισοδυναμίας, εφόσον από την
εξέταση της αίτησης και του φακέλου προκύπτουν ουσιώδεις διαφορές μεταξύ του
προγράμματος σπουδών που παρακολούθησε ο αιτών και του προγράμματος σπουδών
συγκρίσιμου τίτλου σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής».
Ενώ λοιπόν το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, με σειρά αποφάσεών του, κρίνει ότι η εκπαίδευση
που παρέχουν τα κολλέγια έχει ουσιώδεις διαφορές από εκείνη των Τμημάτων
Φυσικοθεραπείας, των δημόσιων Α.Ε.Ι. της χώρας, το ΑΤΕΕΝ κρίνει διαφορετικά, κάνοντας
δεκτές, με έναν αυτοματοποιημένο τρόπο, όλες τις αιτήσεις αναγνώρισης της επαγγελματικής
ισοδυναμίας του τίτλου σπουδών των κολλεγίων.
Ο Π.Σ.Φ. δηλώνει απερίφραστα την επιφύλαξή του για την προάσπιση παντός εννόμου
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συμφέροντός του, συνεχίζοντας τον δικαστικό του αγώνα, με γνώμονα πάντα την προάσπιση
της Δημόσιας Υγείας και καλεί τα Υπουργείο Υγείας και Παιδείας να λάβουν σοβαρά υπόψη τα
νέα δεδομένα, όπως διαμορφώνονται μετά από αυτές τις δικαστικές αποφάσεις.’’
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«Διακόπτονται χιλιάδες παιδιατρικές φυσικοθεραπείες ειδικής αγωγής»
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Διακόπτονται χιλιάδες παιδιατρικές φυσικοθεραπείες ειδικής αγωγής
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Για ακόμα μια φορά χιλιάδες οικογένειες και θεραπευτές ειδικής αγωγής βρίσκονται ενώπιον
μιας αιφνιδιαστικής κίνησης εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας. Με το πρόσφατο σχέδιο νόμου
που κατατέθηκε στην Βουλή το αρμόδιο υπουργείο ουσιαστικά στερεί από τους γονείς το
δικαίωμα ελεύθερης επιλογής θεραπευτή αφού ορίζει πως από εδώ και στο εξής μπορούν να
υποβάλλονται σε θεραπείες από συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ φυσικοθεραπευτές και μόνο.
Με τον τρόπο αυτό χιλιάδες παιδιά αναγκάζονται να διακόψουν τα θεραπευτικά τους
προγράμματα, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις ακολουθούσαν για χρόνια.
«Μέχρι σήμερα πολλοί φυσικοθεραπευτές που ασχολούνται με περιστατικά τα οποία χρήζουν
ειδικών θεραπειών δεν έχουν συμβασιοποιηθεί με τον ΕΟΠΥΥ, ούτε και είναι πρόθυμοι να το
κάνουν με τέτοιους επαχθείς και δυσβάσταχτους για την επαγγελματική επιβίωση τους όρους.
Το υπουργείο Υγείας εν μέσω πανδημίας έρχεται να εκβιάσει καταστάσεις και να τους
αναγκάσει να συμβασιοποιηθούν. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό. Την ίδια ώρα
εκατοντάδες παιδιά θα αναγκαστούν να σταματήσουν τα θεραπευτικά προγράμματα που
ακολουθούν με ότι αυτό συνεπάγεται, καθώς πλέον θα μπορούν να απευθυνθούν μόνο σε
συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές», αναφέρει ο εκπρόσωπος του Πανελλήνιου
Συντονιστικού Ειδικής Αγωγής, Νίκος Τσολάκης.
Οι θεραπευτές καλούν την κυβέρνηση έστω και τώρα την ύστατη ώρα να επανεξετάσει το
ζήτημα και να μην προκαλέσει αναστάτωση στον ευαίσθητο κλάδο της Ειδικής Αγωγής εν
μέσω της πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης που βιώνουμε. Σύμφωνα με τους θεραπευτές οι
κινήσεις αυτές αποσκοπούν στην περαιτέρω περικοπή των δαπανών για την ειδική αγωγή,
όταν ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ από το 2015 μέχρι σήμερα έχει υποστεί μείωση
τουλάχιστον 40%. «Μοναδικό κριτήριο για μια τέτοια κίνηση είναι ο κλειστός προϋπολογισμός.
Μπορεί τώρα το ζήτημα να αφορά τους φυσικοθεραπευτές. Ωστόσο, φαίνεται σαφώς η
πρόθεση των ιθυνόντων για τη σύναψη συμβάσεων με στόχο των περικοπή της δαπάνης για
την Ειδική Αγωγή και με τους άλλους κλάδους (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές κ.α.). Σε
κάθε περίπτωση έχουμε καταστήσει σαφές ως κλάδος συνολικά πως δεν πρόκειται να μπούμε
σε κανενός είδους συζήτηση περί συμβάσεων όσο υπάρχει rebate και clawback», επισημαίνει
ο εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συντονιστικού Θεραπευτών Ειδικής Αγωγής, Κώστας Ρόγκας.
Με το ίδιο νομοσχέδιο συνεχίζεται η απευθείας αποζημίωση των ασφαλισμένων από τον
ΕΟΠΥΥ για θεραπείες ειδικής αγωγής που αφορούν λογοθεραπείες και εργοθεραπείες. Το
Πανελλήνιο Συντονιστικό Θεραπευτών Ειδικής Αγωγής ζητεί το ίδιο να ισχύσει και για τις
φυσικοθεραπείες προκειμένου να μην έρθουν χιλιάδες οικογένειες σε δεινή θέση.
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Πανελλήνιος Συλλόγος Φυσικοθεραπευτών: «Φρένο» από το Εφετείο στην αναγνώριση
των πτυχίων από Κολέγια
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών ακύρωσε την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων του
Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων για αποφοίτους κολλεγίων - Για
δικαίωση κάνει λόγο ο Πανελλήνιος Συλλόγος Φυσικοθεραπευτών
Για δικαίωση στον πολύχρονο αγώνα υπέρ της προάσπισης της δημόσιας υγείας κάνει λόγο ο
Πανελλήνιος Συλλόγος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ, αναφορικά με την απόφαση του
του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών που ακυρώνει πράξεις αναγνώρισης επαγγελματικών
προσόντων του Σ.Α.Ε.Π. για αποφοίτους κολλεγίων, των οποίων είχε απορριφθεί η εγγραφή
τους στον Σύλλογο.
Σύμφωνα με το Σύλλογο, τα τελευταία χρόνια απόφοιτοι ημεδαπών κέντρων μεταλυκειακής
εκπαίδευσης (ιδιωτικά κολλέγια), κατ’ επίκληση της κοινοτικής νομοθεσίας περί της
αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, επιχειρούν να εγγραφούν στα μητρώα του
Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, ώστε να επιτύχουν την πλήρη επαγγελματική
εξομοίωσή τους με τους αποφοίτους των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας των δημόσιων Α.Ε.Ι. της
χώρας.
Διαφορετικά τα προγράμματα σπουδών κολεγίων - ΑΕΙ
Ο Πανελλήνιος Συλλόγος Φυσικοθεραπευτών υπογραμμίζει επίσης πως το Διοικητικό Εφετείο
Αθηνών αναγνώρισε ότι το πρόγραμμα σπουδών των κολλεγίων παρουσιάζει ουσιώδεις
διαφορές με το αντίστοιχο των ημεδαπών τμημάτων φυσικοθεραπείας, γεγονός που «θέτει υπό
ευθεία αμφισβήτηση το κύρος και τη νομιμότητα των πράξεων αναγνώρισης της
επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων σπουδών αποφοίτων του ιδίου κολλεγίου, οι οποίες
εκδίδονται μαζικώς και με συνοπτική αιτιολογία από το ΑΤΕΕΝ».
«Ενώ λοιπόν το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, με σειρά αποφάσεών του, κρίνει ότι η εκπαίδευση
που παρέχουν τα κολλέγια έχει ουσιώδεις διαφορές από εκείνη των Τμημάτων
Φυσικοθεραπείας, των δημόσιων Α.Ε.Ι. της χώρας, το ΑΤΕΕΝ κρίνει διαφορετικά, κάνοντας
δεκτές, με έναν αυτοματοποιημένο τρόπο, όλες τις αιτήσεις αναγνώρισης της επαγγελματικής
ισοδυναμίας του τίτλου σπουδών των κολλεγίων» αναφέρει ο Σύλλογος και προειδοποιεί πως
θα συνεχίσει το δικαστικό αγώνα με γνώμονα την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, ενώ καλεί
τα υπουργεία Υγείας-Παιδείας να συμμορφωθούν στις δικαστικές αποφάσεις.
Ακολουθεί η ανακοίνωση του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών:
Δικαίωση του πολύχρονου αγώνα του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ.
ΝΠΔΔ για την προάσπιση της δημόσιας υγείας, αποτελεί απόφαση του Διοικητικού Εφετείου
Αθηνών που ακυρώνει πράξεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων του Σ.Α.Ε.Π. για
αποφοίτους κολλεγίων, των οποίων είχε απορριφθεί η εγγραφή τους στον Π.Σ.Φ.
Όπως είναι γνωστό, κατά τα τελευταία έτη, απόφοιτοι ημεδαπών κέντρων μεταλυκειακής
εκπαίδευσης (ιδιωτικά κολλέγια), κατ’ επίκληση της κοινοτικής νομοθεσίας περί της
αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, επιχειρούν να εγγραφούν στα μητρώα του
Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, ώστε να επιτύχουν την πλήρη επαγγελματική
εξομοίωσή τους με τους αποφοίτους των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας των δημόσιων Α.Ε.Ι. της
χώρας.
Ο Π.Σ.Φ., από την πρώτη στιγμή, αρνήθηκε την εγγραφή των αποφοίτων των κέντρων αυτών,
για την προάσπιση της δημόσιας υγείας, με γνώμονα το γεγονός ότι τα προγράμματα
σπουδών των κολλεγίων παρουσιάζουν ουσιώδεις διαφορές με τα αντίστοιχα των εγχώριων
Α.Ε.Ι..
Ειδικότερα, ο Π.Σ.Φ πρόσβαλλε δικαστικώς τις αποφάσεις του συμβουλίου αναγνώρισης
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επαγγελματικών προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.), με τις οποίες αναγνωρίστηκαν σε αποφοίτους
ιδιωτικού κολλεγίου τα επαγγελματικά προσόντα φυσικοθεραπευτή.
Και οι δύο αιτήσεις ακύρωσης του Π.Σ.Φ. έγιναν δεκτές από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με
αποτέλεσμα να ακυρωθούν οι προσβληθείσες πράξεις του Σ.Α.Ε.Π.. Συνεπεία, δε, της
ακύρωσης των πράξεων του ΣΑΕΠ, απορρίφθηκαν με μεταγενέστερες αποφάσεις του ιδίου
Δικαστηρίου και οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων περί της εγγραφής τους στα μητρώα του
ΠΣΦ.
Αυτό που έχει, όμως, μεγαλύτερη σημασία είναι ότι το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών αναγνώρισε
ότι το πρόγραμμα σπουδών των κολλεγίων παρουσιάζει ουσιώδεις διαφορές με το αντίστοιχο
των ημεδαπών τμημάτων φυσικοθεραπείας.
Το στοιχείο αυτό θέτει υπό ευθεία αμφισβήτηση το κύρος και τη νομιμότητα των πράξεων
αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων σπουδών αποφοίτων του ιδίου
κολλεγίου, οι οποίες εκδίδονται μαζικώς και με συνοπτική αιτιολογία από το ΑΤΕΕΝ.
Υπενθυμίζεται εν προκειμένω ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57Α παρ. 1 του ΠΔ
38/2010 «(…) Στην περίπτωση αιτήσεων αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας, ο
προϊστάμενος του Α.Τ.Ε.Ε.Ν., κατόπιν εξέτασης της αίτησης και του φακέλου μπορεί να
εκδώσει απόφαση για γραπτή δοκιμασία επαγγελματικής ισοδυναμίας, εφόσον από την
εξέταση της αίτησης και του φακέλου προκύπτουν ουσιώδεις διαφορές μεταξύ του
προγράμματος σπουδών που παρακολούθησε ο αιτών και του προγράμματος σπουδών
συγκρίσιμου τίτλου σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής».
Ενώ λοιπόν το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, με σειρά αποφάσεών του, κρίνει ότι η εκπαίδευση
που παρέχουν τα κολλέγια έχει ουσιώδεις διαφορές από εκείνη των Τμημάτων
Φυσικοθεραπείας, των δημόσιων Α.Ε.Ι. της χώρας, το ΑΤΕΕΝ κρίνει διαφορετικά, κάνοντας
δεκτές, με έναν αυτοματοποιημένο τρόπο, όλες τις αιτήσεις αναγνώρισης της επαγγελματικής
ισοδυναμίας του τίτλου σπουδών των κολλεγίων.
Ο Π.Σ.Φ. δηλώνει απερίφραστα την επιφύλαξή του για την προάσπιση παντός εννόμου
συμφέροντός του, συνεχίζοντας τον δικαστικό του αγώνα, με γνώμονα πάντα την προάσπιση
της Δημόσιας Υγείας και καλεί τα Υπουργείο Υγείας και Παιδείας να λάβουν σοβαρά υπόψη τα
νέα δεδομένα, όπως διαμορφώνονται μετά από αυτές τις δικαστικές αποφάσεις.
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Οι θεραπευτές ειδικής αγωγής διαμαρτύρονται: Διακόπτονται χιλιάδες παιδιατρικές
φυσικοθεραπείες ειδικής αγωγής
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Μιλώντας στο News4health, ο εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συντονιστικού Ειδικής Αγωγής,
Νίκος Τσολάκης, εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του για το σχέδιο νόμου που ορίζει ότι από
εδώ και στο εξής τα παιδιά που θέλουν να υποβληθούν σε φυσικοθεραπείες ειδικής αγωγής θα
μπορούν να τις λάβουν μόνο από φυσικοθεραπευτές συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ.
Ειδικότερα, ο κ. Τσολάκης εξήγησε τους 2 λόγους για του οποίους αυτό το σχέδιο νόμου
πρέπει να αποσυρθεί.
Πρώτον, διότι με τον τρόπο αυτό χιλιάδες παιδιά αναγκάζονται να διακόψουν τα θεραπευτικά
τους προγράμματα, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις ακολουθούσαν για χρόνια.
«Για 2 λόγους θέλουμε να αποσυρθεί το σχέδιο νόμου»
«Επιθυμούμε να αποσυρθεί το σχέδιο νόμου διότι θα δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα
στις θεραπείες των παιδιών. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο γονέας έχει επιλέξει τον θεραπευτή
που δούλευει επί χρόνια με το παιδί τους για τη θεραπεία ειδικής αγωγής. Οποιαδήποτε
αλλαγή θα επιφέρει ένα ζήτημα» επισήμανε στο News4health o κ. Τσολάκης.
Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου θεωρείται ακατάλληλο είναι τα
προβλήματα επιβίωσης που προκαλεί στους φυσιοθεραπευτές η συμβασιοποίηση με τον
ΕΟΠΥΥ.
«Έχουμε εκφράσει έντονα την αντίθεσή μας με τη συμβασιοποίηση, γιατί περιλαμβάνει το
clawback και το rebate. Είναι πολύ δύσκολο να επιβιώσει ένας θεραπευτής και το
θεραπευτηρίο του με αυτές τις περικοπές» ανέφερε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος του
Πανελλήνιου Συντονιστικού Ειδικής Αγωγής.
Στο σχετικό δελτίο τύπου ο εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συντονιστικού Θεραπευτών Ειδικής
Αγωγής, Κώστας Ρόγκας, εξηγεί από την πλευρά του για ποιο λόγο οι θεραπευτές ειδικής
αγωγής θέλουν να αποσυρθεί το σχέδιο νόμου.
«Οι θεραπευτές καλούν την κυβέρνηση έστω και τώρα την ύστατη ώρα να επανεξετάσει το
ζήτημα και να μην προκαλέσει αναστάτωση στον ευαίσθητο κλάδο της Ειδικής Αγωγής εν
μέσω της πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης που βιώνουμε. Σύμφωνα με τους θεραπευτές οι
κινήσεις αυτές αποσκοπούν στην περαιτέρω περικοπή των δαπανών για την ειδική αγωγή,
όταν ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ από το 2015 μέχρι σήμερα έχει υποστεί μείωση
τουλάχιστον 40%. «Μοναδικό κριτήριο για μια τέτοια κίνηση είναι ο κλειστός προϋπολογισμός.
Μπορεί τώρα το ζήτημα να αφορά τους φυσικοθεραπευτές. Ωστόσο, φαίνεται σαφώς η
πρόθεση των ιθυνόντων για τη σύναψη συμβάσεων με στόχο των περικοπή της δαπάνης για
την Ειδική Αγωγή και με τους άλλους κλάδους (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές κ.α.). Σε
κάθε περίπτωση έχουμε καταστήσει σαφές ως κλάδος συνολικά πως δεν πρόκειται να μπούμε
σε κανενός είδους συζήτηση περί συμβάσεων όσο υπάρχει rebate και clawback».
Τέλος, με το ίδιο νομοσχέδιο συνεχίζεται η απευθείας αποζημίωση των ασφαλισμένων από τον
ΕΟΠΥΥ για θεραπείες ειδικής αγωγής που αφορούν λογοθεραπείες και εργοθεραπείες. Το
Πανελλήνιο Συντονιστικό Θεραπευτών Ειδικής Αγωγής ζητεί το ίδιο να ισχύσει και για τις
φυσικοθεραπείες προκειμένου να μην έρθουν χιλιάδες οικογένειες σε δεινή θέση.
Health ανα Tag:
ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΕΟΠΥΥ
ΤΣΟΛΑΚΗΣ
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Ο διοικητής του νοσοκομείου “Σωτηρία” για τη δωρεά της Βουλής
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Η νέα πολυδύναμη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Σωτηρία» που
εγκαινιάστηκε σήμερα, κατασκευάστηκε και εξοπλίστηξε εξ ολοκλήρου με δωρεά της Βουλής
των Ελλήνων. Πρόκειται για μια υπερσύγχρονη διεθνών προδιαγραφών ΜΕΘ, δυναμικότητας
50 κλινών, με υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό, για την υποστήριξη όλων των οργανικών
συστημάτων των βαρέως πασχόντων ασθενών.
«Η ολοκλήρωση της κατασκευής της, εντός 60 ημερών, αποτελεί έναν πραγματικό άθλο
πρωτοφανή για τα ελληνικά και όχι μόνο δεδομένα.
Η στελέχωσή της με τους εμπειρότερους ιατρούς, νοσηλευτές και άλλους επαγγελματίες υγείας
εγγυάται το υψηλό επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών», δήλωσε ο διοικητής του
νοσοκομείου «Σωτηρία» Σωκράτης Μητσιάδης, κατά τα εγκαίνια των 50 κλινών ΜΕΘ και
πρόσθεσε ότι η νέα πολυδύναμη ΜΕΘ είναι έτοιμη να υποδεχθεί ασθενείς με Covid-19, και θα
συμβάλει σημαντικά, όχι μόνο στην αντιμετώπιση της πανδημίας, που ταλανίζει τη χώρα αλλά
και μακροπρόθεσμα, στην κάλυψη πάγιων αναγκών σε κλίνες εντατικής θεραπείας.
«Αποτελεί μια πολύτιμη παρακαταθήκη για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και
τη θωράκιση της δημόσιας υγείας», είπε ο διοικητής του νοσοκομείου και αναφέρθηκε στο έργο
με αριθμούς:
«-2500 τμ νέου υπερσύγχρονου κτιρίου
-4 υπομονάδες ΜΕΘ πλήρως εξοπλισμένες
-50, συνολικά, υπερσύγχρονες κλίνες ΜΕΘ
-Αυτοματοποιημένα συστήματα ιατρικής παρακολούθησης
-45 εξειδικευμένοι στην εντατική θεραπεία, γιατροί
-140 εξειδικευμένοι νοσηλευτές
-10 εκπαιδευμένοι ειδικοί φυσικοθεραπευτές
– 24 άτομα βοηθητικό-υγειονομικό προσωπικό
-πολυάριθμο προσωπικό καθαριότητας
-πλήρης διοικητική υποστήριξη
-04 Αυγούστου 2020 η πρώτη εκσκαφή
-19 Οκτωβρίου 2020 εγκαίνια».
«Σας ευχαριστούμε! Ευχαριστούμε όλους όσους με τις προσφορές τους αναβαθμίζουν τις
υποδομές και τις δυνατότητες του νοσοκομείου μας.
Σας διαβεβαιώνουμε ότι όλοι οι εμείς, οι άνθρωποι που απαρτίζουμε την οικογένεια του
νοσοκομείου, θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα στον άνθρωπο, κοντά στην κοινωνία και γιατί
αυτό είναι το όραμα του νοσοκομείου μας και ο κατευθυντήριος άξονας του έργου μας»,
δήλωσε ο διοικητής του νοσοκομείου, κ. Μητσιάδης.
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Στον "αέρα" χιλιάδες παιδιατρικές φυσικοθεραπείες ειδικής αγωγής
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Τι λέει ο εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συντονιστικού Ειδικής Αγωγής
Για ακόμα μια φορά χιλιάδες οικογένειες και θεραπευτές ειδικής αγωγής βρίσκονται ενώπιον
μιας αιφνιδιαστικής κίνησης εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας.
Όπως έγινε γνωστό, με το πρόσφατο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή το αρμόδιο
υπουργείο ουσιαστικά στερεί από τους γονείς το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής θεραπευτή,
αφού ορίζει πως από εδώ και στο εξής μπορούν να υποβάλλονται σε θεραπείες από
συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ φυσικοθεραπευτές και μόνο. Με τον τρόπο αυτό χιλιάδες
παιδιά αναγκάζονται να διακόψουν τα θεραπευτικά τους προγράμματα, τα οποία σε αρκετές
περιπτώσεις ακολουθούσαν για χρόνια.
«Μέχρι σήμερα πολλοί φυσικοθεραπευτές που ασχολούνται με περιστατικά τα οποία χρήζουν
ειδικών θεραπειών δεν έχουν συμβασιοποιηθεί με τον ΕΟΠΥΥ, ούτε και είναι πρόθυμοι να το
κάνουν με τέτοιους επαχθείς και δυσβάσταχτους για την επαγγελματική επιβίωση τους όρους.
Το Υπουργείο Υγείας εν μέσω πανδημίας έρχεται να εκβιάσει καταστάσεις και να τους
αναγκάσει να συμβασιοποιηθούν. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό. Την ίδια ώρα
εκατοντάδες παιδιά θα αναγκαστούν να σταματήσουν τα θεραπευτικά προγράμματα που
ακολουθούν με ότι αυτό συνεπάγεται, καθώς πλέον θα μπορούν να απευθυνθούν μόνο σε
συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές» αναφέρει ο εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συντονιστικού
Ειδικής Αγωγής, Νίκος Τσολάκης.
Οι θεραπευτές καλούν την κυβέρνηση έστω και τώρα, την ύστατη ώρα, να επανεξετάσει το
ζήτημα και να μην προκαλέσει αναστάτωση στον ευαίσθητο κλάδο της Ειδικής Αγωγής εν
μέσω της πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης που βιώνουμε. Σύμφωνα με τους θεραπευτές, οι
κινήσεις αυτές αποσκοπούν στην περαιτέρω περικοπή των δαπανών για την ειδική αγωγή,
όταν ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ από το 2015 μέχρι σήμερα έχει υποστεί μείωση
τουλάχιστον 40%. «Μοναδικό κριτήριο για μια τέτοια κίνηση είναι ο κλειστός προϋπολογισμός.
Μπορεί τώρα το ζήτημα να αφορά τους φυσικοθεραπευτές. Ωστόσο, φαίνεται σαφώς η
πρόθεση των ιθυνόντων για τη σύναψη συμβάσεων με στόχο την περικοπή της δαπάνης για
την Ειδική Αγωγή και με τους άλλους κλάδους (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές κ.ά.). Σε
κάθε περίπτωση έχουμε καταστήσει σαφές ως κλάδος συνολικά πως δεν πρόκειται να μπούμε
σε κανενός είδους συζήτηση περί συμβάσεων όσο υπάρχει rebate και clawback» επισημαίνει ο
εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συντονιστικού Θεραπευτών Ειδικής Αγωγής, Κώστας Ρόγκας.
Με το ίδιο νομοσχέδιο συνεχίζεται η απευθείας αποζημίωση των ασφαλισμένων από τον
ΕΟΠΥΥ για θεραπείες ειδικής αγωγής που αφορούν λογοθεραπείες και εργοθεραπείες. Το
Πανελλήνιο Συντονιστικό Θεραπευτών Ειδικής Αγωγής ζητεί το ίδιο να ισχύσει και για τις
φυσικοθεραπείες προκειμένου να μην έρθουν χιλιάδες οικογένειες σε δεινή θέση.
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Σταματούν παιδιατρικές φυσικοθεραπείες ειδικής αγωγής
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Αιφνιδιαστική διακοπή θεραπειών σε βάρος οικογενειών και θεραπευτών ειδικής αγωγής
καταλογίζει στο Υπουργείο Υγείας το Πανελλήνιο Συντονιστικό Ειδικής Αγωγής.
Ο σύλλογος διαμαρτύρεται γιατί το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Βουλή αφαιρεί από τους
γονείς το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής θεραπευτή. Συγκεκριμένα, το σχέδιο νόμου προβλέπει
ότι από εδώ και στο εξής μπορούν να υποβάλλονται σε θεραπείες από συμβεβλημένους με τον
ΕΟΠΥΥ φυσικοθεραπευτές και μόνο.
Τα επωφελούμενα παιδιά υποχρεούνται να σταματήσουν τα θεραπευτικά τους προγράμματα,
τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις ακολουθούσαν για χρόνια.
«Μέχρι σήμερα πολλοί φυσικοθεραπευτές που ασχολούνται με περιστατικά τα οποία χρήζουν
ειδικών θεραπειών δεν έχουν συμβασιοποιηθεί με τον ΕΟΠΥΥ, ούτε και είναι πρόθυμοι να το
κάνουν με τέτοιους επαχθείς και δυσβάσταχτους για την επαγγελματική επιβίωση τους όρους.
Το υπουργείο Υγείας εν μέσω πανδημίας έρχεται να εκβιάσει καταστάσεις και να τους
αναγκάσει να συμβασιοποιηθούν» τονίζει ο εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συντονιστικού
Ειδικής Αγωγής, Νίκος Τσολάκης, προειδοποιώντας ότι δεν θα γίνει αποδεκτό.
Ταλαιπωρία θα προκληθεί για εκατοντάδες παιδιά καθώς θα πρέπει να αναζητήσουν και να
δεχθούν υπηρεσίες μόνο από συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές, σύμφωνα με τον κ.
Τσολάκη.
Επί του θέματος οι θεραπευτές ζητούν από την κυβέρνηση να αξιολογήσει εκ νέου το ζήτημα
«και να μην προκαλέσει αναστάτωση στον ευαίσθητο κλάδο της Ειδικής Αγωγής εν μέσω της
πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης που βιώνουμε».
Επιδίωξη του υπουργείου, σύμφωνα με την σύλλογο είναι η περαιτέρω περικοπή των
δαπανών για την ειδική αγωγή, όταν ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ από το 2015 μέχρι
σήμερα έχει υποστεί μείωση τουλάχιστον 40%.
«Μοναδικό κριτήριο για μια τέτοια κίνηση είναι ο κλειστός προϋπολογισμός. Μπορεί τώρα το
ζήτημα να αφορά τους φυσικοθεραπευτές. Ωστόσο, φαίνεται σαφώς η πρόθεση των ιθυνόντων
για τη σύναψη συμβάσεων με στόχο των περικοπή της δαπάνης για την Ειδική Αγωγή και με
τους άλλους κλάδους (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές κ.α.). Σε κάθε περίπτωση έχουμε
καταστήσει σαφές ως κλάδος συνολικά πως δεν πρόκειται να μπούμε σε κανενός είδους
συζήτηση περί συμβάσεων όσο υπάρχει rebate και clawback», επισημαίνει ο εκπρόσωπος του
Πανελλήνιου Συντονιστικού Θεραπευτών Ειδικής Αγωγής, Κώστας Ρόγκας.
Σημειώνεται ότι με το ίδιο νομοσχέδιο συνεχίζεται η απευθείας αποζημίωση των ασφαλισμένων
από τον ΕΟΠΥΥ για θεραπείες ειδικής αγωγής που αφορούν λογοθεραπείες και
εργοθεραπείες, γι’ αυτό το Πανελλήνιο Συντονιστικό Θεραπευτών Ειδικής Αγωγής ζητεί το ίδιο
να ισχύσει και για τις φυσικοθεραπείες ώστε να αποφευχθούν δυσκολίες για χιλιάδες
οικογένειες.
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Θεραπευτές ειδικής αγωγής: Διακόπτονται χιλιάδες παιδιατρικές φυσικοθεραπείες
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Τη διακοπή χιλιάδων παιδιατρικών φυσιοθεραπειών ειδικής αγωγής γνωστοποιούν
εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συντονιστικού Θεραπευτών Ειδικής Αγωγής, ως κάνοντας λόγο
για μια αιφνιδιαστική κίνηση του Υπουργείου Υγείας.
Όπως αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωση, «πρόσφατο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στην
Βουλή στερεί από τους γονείς το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής θεραπευτή αφού ορίζει πως
από εδώ και στο εξής μπορούν να υποβάλλονται σε θεραπείες από συμβεβλημένους με τον
ΕΟΠΥΥ φυσικοθεραπευτές και μόνο».
Μάλιστα σημειώνουν ότι «χιλιάδες παιδιά αναγκάζονται να διακόψουν τα θεραπευτικά τους
προγράμματα, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις ακολουθούσαν για χρόνια».
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Για ακόμα μια φορά χιλιάδες οικογένειες και θεραπευτές ειδικής αγωγής βρίσκονται ενώπιον
μιας αιφνιδιαστικής κίνησης εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας. Με το πρόσφατο σχέδιο νόμου
που κατατέθηκε στην Βουλή το αρμόδιο υπουργείο ουσιαστικά στερεί από τους γονείς το
δικαίωμα ελεύθερης επιλογής θεραπευτή αφού ορίζει πως από εδώ και στο εξής μπορούν να
υποβάλλονται σε θεραπείες από συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ φυσικοθεραπευτές και μόνο.
Με τον τρόπο αυτό χιλιάδες παιδιά αναγκάζονται να διακόψουν τα θεραπευτικά τους
προγράμματα, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις ακολουθούσαν για χρόνια.
«Μέχρι σήμερα πολλοί φυσικοθεραπευτές που ασχολούνται με περιστατικά τα οποία χρήζουν
ειδικών θεραπειών δεν έχουν συμβασιοποιηθεί με τον ΕΟΠΥΥ, ούτε και είναι πρόθυμοι να το
κάνουν με τέτοιους επαχθείς και δυσβάσταχτους για την επαγγελματική επιβίωση τους όρους.
Το υπουργείο Υγείας εν μέσω πανδημίας έρχεται να εκβιάσει καταστάσεις και να τους
αναγκάσει να συμβασιοποιηθούν. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό. Την ίδια ώρα
εκατοντάδες παιδιά θα αναγκαστούν να σταματήσουν τα θεραπευτικά προγράμματα που
ακολουθούν με ότι αυτό συνεπάγεται, καθώς πλέον θα μπορούν να απευθυνθούν μόνο σε
συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές», αναφέρει ο εκπρόσωπος του
Πανελλήνιου Συντονιστικού Ειδικής Αγωγής, Νίκος Τσολάκης.
Οι θεραπευτές καλούν την κυβέρνηση έστω και τώρα την ύστατη ώρα να επανεξετάσει το
ζήτημα και να μην προκαλέσει αναστάτωση στον ευαίσθητο κλάδο της Ειδικής Αγωγής εν
μέσω της πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης που βιώνουμε. Σύμφωνα με τους θεραπευτές οι
κινήσεις αυτές αποσκοπούν στην περαιτέρω περικοπή των δαπανών για την ειδική αγωγή,
όταν ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ από το 2015 μέχρι σήμερα έχει υποστεί μείωση
τουλάχιστον 40%. «Μοναδικό κριτήριο για μια τέτοια κίνηση είναι ο κλειστός προϋπολογισμός.
Μπορεί τώρα το ζήτημα να αφορά τους φυσικοθεραπευτές. Ωστόσο, φαίνεται σαφώς η
πρόθεση των ιθυνόντων για τη σύναψη συμβάσεων με στόχο των περικοπή της δαπάνης για
την Ειδική Αγωγή και με τους άλλους κλάδους (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές κ.α.). Σε
κάθε περίπτωση έχουμε καταστήσει σαφές ως κλάδος συνολικά πως δεν πρόκειται να μπούμε
σε κανενός είδους συζήτηση περί συμβάσεων όσο υπάρχει rebate και clawback», επισημαίνει
ο εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συντονιστικού Θεραπευτών Ειδικής Αγωγής, Κώστας Ρόγκας.
Με το ίδιο νομοσχέδιο συνεχίζεται η απευθείας αποζημίωση των ασφαλισμένων από τον
ΕΟΠΥΥ για θεραπείες ειδικής αγωγής που αφορούν λογοθεραπείες και εργοθεραπείες. Το
Πανελλήνιο Συντονιστικό Θεραπευτών Ειδικής Αγωγής ζητεί το ίδιο να ισχύσει και για τις
φυσικοθεραπείες προκειμένου να μην έρθουν χιλιάδες οικογένειες σε δεινή θέση.
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Διακόπτονται χιλιάδες παιδιατρικές φυσικοθεραπείες ειδικής αγωγής
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Την αντίδρασή του στο νομοσχέδιο του υπουργείου υγείας εκφράζει το Συντονιστικό
Θεραπευτών Ειδικής Αγωγής κάνοντας λόγο για διακοπή χιλιάδων παιδιατρικών
φυσικοθεραπειών ειδικής αγωγής
Όπως αναφέρει το συντονιστικό στην ανακοίνωσή του:
"Για ακόμα μια φορά χιλιάδες οικογένειες και θεραπευτές ειδικής αγωγής βρίσκονται ενώπιον
μιας αιφνιδιαστικής κίνησης εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας. Με το πρόσφατο σχέδιο νόμου
που κατατέθηκε στην Βουλή το αρμόδιο υπουργείο ουσιαστικά στερεί από τους γονείς το
δικαίωμα ελεύθερης επιλογής θεραπευτή αφού ορίζει πως από εδώ και στο εξής μπορούν να
υποβάλλονται σε θεραπείες από συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ φυσικοθεραπευτές και μόνο.
Με τον τρόπο αυτό χιλιάδες παιδιά αναγκάζονται να διακόψουν τα θεραπευτικά τους
προγράμματα, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις ακολουθούσαν για χρόνια.
«Μέχρι σήμερα πολλοί φυσικοθεραπευτές που ασχολούνται με περιστατικά τα οποία χρήζουν
ειδικών θεραπειών δεν έχουν συμβασιοποιηθεί με τον ΕΟΠΥΥ, ούτε και είναι πρόθυμοι να το
κάνουν με τέτοιους επαχθείς και δυσβάσταχτους για την επαγγελματική επιβίωση τους όρους.
Το υπουργείο Υγείας εν μέσω πανδημίας έρχεται να εκβιάσει καταστάσεις και να τους
αναγκάσει να συμβασιοποιηθούν. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό. Την ίδια ώρα
εκατοντάδες παιδιά θα αναγκαστούν να σταματήσουν τα θεραπευτικά προγράμματα που
ακολουθούν με ότι αυτό συνεπάγεται, καθώς πλέον θα μπορούν να απευθυνθούν μόνο σε
συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές», αναφέρει ο εκπρόσωπος του
Πανελλήνιου Συντονιστικού Ειδικής Αγωγής, Νίκος Τσολάκης.
Οι θεραπευτές καλούν την κυβέρνηση έστω και τώρα την ύστατη ώρα να επανεξετάσει το
ζήτημα και να μην προκαλέσει αναστάτωση στον ευαίσθητο κλάδο της Ειδικής Αγωγής εν
μέσω της πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης που βιώνουμε. Σύμφωνα με τους θεραπευτές οι
κινήσεις αυτές αποσκοπούν στην περαιτέρω περικοπή των δαπανών για την ειδική αγωγή,
όταν ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ από το 2015 μέχρι σήμερα έχει υποστεί μείωση
τουλάχιστον 40%. «Μοναδικό κριτήριο για μια τέτοια κίνηση είναι ο κλειστός προϋπολογισμός.
Μπορεί τώρα το ζήτημα να αφορά τους φυσικοθεραπευτές. Ωστόσο, φαίνεται σαφώς η
πρόθεση των ιθυνόντων για τη σύναψη συμβάσεων με στόχο των περικοπή της δαπάνης για
την Ειδική Αγωγή και με τους άλλους κλάδους (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές κ.α.). Σε
κάθε περίπτωση έχουμε καταστήσει σαφές ως κλάδος συνολικά πως δεν πρόκειται να μπούμε
σε κανενός είδους συζήτηση περί συμβάσεων όσο υπάρχει rebate και clawback», επισημαίνει
ο εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συντονιστικού Θεραπευτών Ειδικής Αγωγής, Κώστας Ρόγκας.
Με το ίδιο νομοσχέδιο συνεχίζεται η απευθείας αποζημίωση των ασφαλισμένων από τον
ΕΟΠΥΥ για θεραπείες ειδικής αγωγής που αφορούν λογοθεραπείες και εργοθεραπείες. Το
Πανελλήνιο Συντονιστικό Θεραπευτών Ειδικής Αγωγής ζητεί το ίδιο να ισχύσει και για τις
φυσικοθεραπείες προκειμένου να μην έρθουν χιλιάδες οικογένειες σε δεινή θέση".
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Το Εφετείο «μπλοκάρει» την αναγνώριση πτυχίων φυσικοθεραπευτών από κολλέγια
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών ακυρώνει πράξεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων
του Σ.Α.Ε.Π. για αποφοίτους κολλεγίων, κάνοντας δεκτό το αίτημα για το οποίο είχε προσφύγει
στη Δικαιοσύνη ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.
Μάλιστα, ο σύλλογος ζητά από τα Υπουργείο Υγείας και Παιδείας να λάβουν σοβαρά υπόψη τα
νέα δεδομένα.
Ο Πανελλήνιος Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών είχε απορρίψει την εγγραφή των αποφοίτων στο
σύλλογο απόφοιτων ημεδαπών κέντρων μεταλυκειακής εκπαίδευσης (ιδιωτικά κολλέγια).
Οι απόφοιτοι κατ’ επίκληση της κοινοτικής νομοθεσίας περί της αναγνώρισης επαγγελματικών
προσόντων, επιχειρούσαν να εγγραφούν στα μητρώα του Πανελληνίου Συλλόγου
Φυσικοθεραπευτών, ώστε να επιτύχουν την πλήρη επαγγελματική εξομοίωσή τους με τους
αποφοίτους των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας των δημόσιων Α.Ε.Ι. της χώρας.
Με στόχο την προάσπιση της δημόσιας υγείας ο Π.Σ.Φ. αρνήθηκε την εγγραφή των αποφοίτων
των κέντρων αυτών, υποστηρίζοντας ότι «τα προγράμματα σπουδών των κολλεγίων
παρουσιάζουν ουσιώδεις διαφορές με τα αντίστοιχα των εγχώριων Α.Ε.Ι.».
Σε ένδικα μέσα είχε καταφύγει ο σύλλογος εναντίον των αποφάσεων του Συμβουλίου
Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.), με τις οποίες αναγνωρίστηκαν σε
αποφοίτους ιδιωτικού κολλεγίου τα επαγγελματικά προσόντα φυσικοθεραπευτή.
Την αποδοχή των εκπροσώπων της θέμιδα και συγκεκριμένα του Διοικητικού Εφετείου
Αθηνών έτυχαν οι δύο αιτήσεις του Π.Σ.Φ. ακυρώνοντας τις προσβληθείσες πράξεις του
Σ.Α.Ε.Π..
Συνεπώς, ακυρώνονται οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων περί της εγγραφής τους στα μητρώα
του ΠΣΦ.
Μείζονος σημασίας είναι, όπως υποστηρίζει ο σύλλογος, ότι το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών
αναγνώρισε ότι το πρόγραμμα σπουδών των κολλεγίων παρουσιάζει ουσιώδεις διαφορές με το
αντίστοιχο των ημεδαπών τμημάτων φυσικοθεραπείας.
«Το στοιχείο αυτό θέτει υπό ευθεία αμφισβήτηση το κύρος και τη νομιμότητα των πράξεων
αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων σπουδών αποφοίτων του ιδίου
κολλεγίου, οι οποίες εκδίδονται μαζικώς και με συνοπτική αιτιολογία από το ΑΤΕΕΝ»
υποστηρίζει ο Π.Σ.Φ..
Ο Π.Σ.Φ. επισημαίνει εν προκειμένω ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57Α παρ. 1 του
ΠΔ 38/2010 «(…) Στην περίπτωση αιτήσεων αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας, ο
προϊστάμενος του Α.Τ.Ε.Ε.Ν., κατόπιν εξέτασης της αίτησης και του φακέλου μπορεί να
εκδώσει απόφαση για γραπτή δοκιμασία επαγγελματικής ισοδυναμίας, εφόσον από την
εξέταση της αίτησης και του φακέλου προκύπτουν ουσιώδεις διαφορές μεταξύ του
προγράμματος σπουδών που παρακολούθησε ο αιτών και του προγράμματος σπουδών
συγκρίσιμου τίτλου σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής».
Ο ΠΣ.Φ. καταλογίζει στο ΑΤΕΕΝ ότι παρά την δικαστική απόφαση «κρίνει διαφορετικά,
κάνοντας δεκτές, με έναν αυτοματοποιημένο τρόπο, όλες τις αιτήσεις αναγνώρισης της
επαγγελματικής ισοδυναμίας του τίτλου σπουδών των κολλεγίων».
Ο Π.Σ.Φ. δηλώνει απερίφραστα την επιφύλαξή του για την προάσπιση παντός εννόμου
συμφέροντός του, συνεχίζοντας τον δικαστικό του αγώνα, με γνώμονα πάντα την προάσπιση
της Δημόσιας Υγείας.
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Διακόπτονται χιλιάδες παιδιατρικές φυσικοθεραπείες ειδικής αγωγής
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Για ακόμα μια φορά χιλιάδες οικογένειες και θεραπευτές ειδικής αγωγής βρίσκονται ενώπιον
μιας αιφνιδιαστικής κίνησης εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας. Με το πρόσφατο σχέδιο νόμου
που κατατέθηκε στη Βουλή το αρμόδιο υπουργείο ουσιαστικά στερεί από τους γονείς το
δικαίωμα ελεύθερης επιλογής θεραπευτή, αφού ορίζει πως από εδώ και στο εξής μπορούν να
υποβάλλονται σε θεραπείες από συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ φυσικοθεραπευτές και μόνο.
Με τον τρόπο αυτό χιλιάδες παιδιά αναγκάζονται να διακόψουν τα θεραπευτικά τους
προγράμματα, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις ακολουθούσαν για χρόνια.
«Μέχρι σήμερα πολλοί φυσικοθεραπευτές που ασχολούνται με περιστατικά τα οποία χρήζουν
ειδικών θεραπειών δεν έχουν συμβασιοποιηθεί με τον ΕΟΠΥΥ, ούτε και είναι πρόθυμοι να το
κάνουν με τέτοιους επαχθείς και δυσβάσταχτους για την επαγγελματική επιβίωση τους όρους.
Το Υπουργείο Υγείας εν μέσω πανδημίας έρχεται να εκβιάσει καταστάσεις και να τους
αναγκάσει να συμβασιοποιηθούν. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό. Την ίδια ώρα
εκατοντάδες παιδιά θα αναγκαστούν να σταματήσουν τα θεραπευτικά προγράμματα που
ακολουθούν με ότι αυτό συνεπάγεται, καθώς πλέον θα μπορούν να απευθυνθούν μόνο σε
συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές» αναφέρει ο εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συντονιστικού
Ειδικής Αγωγής, Νίκος Τσολάκης.
Οι θεραπευτές καλούν την κυβέρνηση έστω και τώρα, την ύστατη ώρα, να επανεξετάσει το
ζήτημα και να μην προκαλέσει αναστάτωση στον ευαίσθητο κλάδο της Ειδικής Αγωγής εν
μέσω της πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης που βιώνουμε. Σύμφωνα με τους θεραπευτές, οι
κινήσεις αυτές αποσκοπούν στην περαιτέρω περικοπή των δαπανών για την ειδική αγωγή,
όταν ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ από το 2015 μέχρι σήμερα έχει υποστεί μείωση
τουλάχιστον 40%. «Μοναδικό κριτήριο για μια τέτοια κίνηση είναι ο κλειστός προϋπολογισμός.
Μπορεί τώρα το ζήτημα να αφορά τους φυσικοθεραπευτές. Ωστόσο, φαίνεται σαφώς η
πρόθεση των ιθυνόντων για τη σύναψη συμβάσεων με στόχο την περικοπή της δαπάνης για
την Ειδική Αγωγή και με τους άλλους κλάδους (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές κ.ά.). Σε
κάθε περίπτωση έχουμε καταστήσει σαφές ως κλάδος συνολικά πως δεν πρόκειται να μπούμε
σε κανενός είδους συζήτηση περί συμβάσεων όσο υπάρχει rebate και clawback» επισημαίνει ο
εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συντονιστικού Θεραπευτών Ειδικής Αγωγής, Κώστας Ρόγκας.
Με το ίδιο νομοσχέδιο συνεχίζεται η απευθείας αποζημίωση των ασφαλισμένων από τον
ΕΟΠΥΥ για θεραπείες ειδικής αγωγής που αφορούν λογοθεραπείες και εργοθεραπείες. Το
Πανελλήνιο Συντονιστικό Θεραπευτών Ειδικής Αγωγής ζητεί το ίδιο να ισχύσει και για τις
φυσικοθεραπείες προκειμένου να μην έρθουν χιλιάδες οικογένειες σε δεινή θέση.
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Διακόπτονται χιλιάδες παιδιατρικές φυσικοθεραπείες ειδικής αγωγής
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Για ακόμα μια φορά χιλιάδες οικογένειες και θεραπευτές ειδικής αγωγής βρίσκονται ενώπιον
μιας αιφνιδιαστικής κίνησης εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας. Με το πρόσφατο σχέδιο
νόμου...
ΠΗΓΗ. Διαβάστε περισσότερα...
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Νέα δεδομένα για τη διαδικασία αναγνώρισης των πτυχίων κολεγίων
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Νέα τροπή στη διαδικασία αναγνώρισης των πτυχίων των κολεγίων δίνει απόφαση του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) το Διοικητικό
Εφετείο Αθηνών ακύρωσε πράξεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων του αρμόδιου
Συμβουλίου του Υπουργείου Παιδείας (ΣΑΕΠ) για αποφοίτους κολεγίων, των οποίων είχε
απορριφθεί η εγγραφή τους στον ΠΣΦ.
Ειδικότερα, ο ΠΣΦ προσέβαλε δικαστικώς τις αποφάσεις του Συμβουλίου Αναγνώρισης
Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) του υπουργείου Παιδείας, με τις οποίες αναγνωρίστηκαν
σε αποφοίτους ιδιωτικού κολλεγίου τα επαγγελματικά προσόντα φυσικοθεραπευτή.
«Και οι δύο αιτήσεις ακύρωσης του ΠΣΦ έγιναν δεκτές από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με
αποτέλεσμα να ακυρωθούν οι προσβληθείσες πράξεις του ΣΑΕΠ. Συνεπεία, δε, της ακύρωσης
των πράξεων του ΣΑΕΠ, απορρίφθηκαν με μεταγενέστερες αποφάσεις του ιδίου Δικαστηρίου
και οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων περί της εγγραφής τους στα μητρώα του ΠΣΦ.
Αυτό που έχει, όμως, μεγαλύτερη σημασία είναι ότι το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών αναγνώρισε
ότι το πρόγραμμα σπουδών των κολλεγίων παρουσιάζει ουσιώδεις διαφορές με το αντίστοιχο
των ημεδαπών τμημάτων φυσικοθεραπείας, λέει ο Σύλλογος και προσθέτει ότι «το στοιχείο
αυτό θέτει υπό ευθεία αμφισβήτηση το κύρος και τη νομιμότητα των πράξεων αναγνώρισης της
επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων σπουδών αποφοίτων του ιδίου κολλεγίου, οι οποίες
εκδίδονται μαζικώς και με συνοπτική αιτιολογία από το ΑΤΕΕΝ». το ΑΤΕΕΝ είναι ο φορέας που
αντικατέσδτησε το ΣΑΕΠ.
Και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών τονίζει πως «εώ λοιπόν το Διοικητικό Εφετείο
Αθηνών, με σειρά αποφάσεών του, κρίνει ότι η εκπαίδευση που παρέχουν τα κολλέγια έχει
ουσιώδεις διαφορές από εκείνη των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας, των δημόσιων ΑΕΙ της
χώρας, το ΑΤΕΕΝ κρίνει διαφορετικά, κάνοντας δεκτές, με έναν αυτοματοποιημένο τρόπο, όλες
τις αιτήσεις αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας του τίτλου σπουδών των κολεγίων».
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Γιατί διακόπτονται χιλιάδες παιδιατρικές φυσικοθεραπείες ειδικής αγωγής;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.10.2020 14:55
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανελληνίου Συντονιστικού Θεραπευτών Ειδικής Αγωγής το
υπουργείο υγείας αιφνιδιαστικά με σχέδιο νόμου στερεί από τους γονείς το δικαίωμα ελεύθερης
επιλογής θεραπευτήκαι και στο εξής μπορούν να υποβάλλονται σε θεραπείες από
συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ φυσικοθεραπευτές και μόνο.
Ακολουθεί η ανακοίνωση του Πανελληνίου Συντονιστικού Θεραπευτών Ειδικής Αγωγής
Για ακόμα μια φορά χιλιάδες οικογένειες και θεραπευτές ειδικής αγωγής βρίσκονται ενώπιον
μιας αιφνιδιαστικής κίνησης εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας. Με το πρόσφατο σχέδιο νόμου
που κατατέθηκε στην Βουλή το αρμόδιο υπουργείο ουσιαστικά στερεί από τους γονείς το
δικαίωμα ελεύθερης επιλογής θεραπευτή αφού ορίζει πως από εδώ και στο εξής μπορούν να
υποβάλλονται σε θεραπείες από συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ φυσικοθεραπευτές και μόνο.
Με τον τρόπο αυτό χιλιάδες παιδιά αναγκάζονται να διακόψουν τα θεραπευτικά τους
προγράμματα, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις ακολουθούσαν για χρόνια.
«Μέχρι σήμερα πολλοί φυσικοθεραπευτές που ασχολούνται με περιστατικά τα οποία χρήζουν
ειδικών θεραπειών δεν έχουν συμβασιοποιηθεί με τον ΕΟΠΥΥ, ούτε και είναι πρόθυμοι να το
κάνουν με τέτοιους επαχθείς και δυσβάσταχτους για την επαγγελματική επιβίωση τους όρους.
Το υπουργείο Υγείας εν μέσω πανδημίας έρχεται να εκβιάσει καταστάσεις και να τους
αναγκάσει να συμβασιοποιηθούν. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό. Την ίδια ώρα
εκατοντάδες παιδιά θα αναγκαστούν να σταματήσουν τα θεραπευτικά προγράμματα που
ακολουθούν με ότι αυτό συνεπάγεται, καθώς πλέον θα μπορούν να απευθυνθούν μόνο σε
συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές», αναφέρει ο εκπρόσωπος του
Πανελλήνιου Συντονιστικού Ειδικής Αγωγής, Νίκος Τσολάκης.
Οι θεραπευτές καλούν την κυβέρνηση έστω και τώρα την ύστατη ώρα να επανεξετάσει το
ζήτημα και να μην προκαλέσει αναστάτωση στον ευαίσθητο κλάδο της Ειδικής Αγωγής εν
μέσω της πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης που βιώνουμε. Σύμφωνα με τους θεραπευτές οι
κινήσεις αυτές αποσκοπούν στην περαιτέρω περικοπή των δαπανών για την ειδική αγωγή,
όταν ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ από το 2015 μέχρι σήμερα έχει υποστεί μείωση
τουλάχιστον 40%. «Μοναδικό κριτήριο για μια τέτοια κίνηση είναι ο κλειστός προϋπολογισμός.
Μπορεί τώρα το ζήτημα να αφορά τους φυσικοθεραπευτές. Ωστόσο, φαίνεται σαφώς η
πρόθεση των ιθυνόντων για τη σύναψη συμβάσεων με στόχο των περικοπή της δαπάνης για
την Ειδική Αγωγή και με τους άλλους κλάδους (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές κ.α.). Σε
κάθε περίπτωση έχουμε καταστήσει σαφές ως κλάδος συνολικά πως δεν πρόκειται να μπούμε
σε κανενός είδους συζήτηση περί συμβάσεων όσο υπάρχει rebate και clawback», επισημαίνει
ο εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συντονιστικού Θεραπευτών Ειδικής Αγωγής, Κώστας
Ρόγκας.
Με το ίδιο νομοσχέδιο συνεχίζεται η απευθείας αποζημίωση των ασφαλισμένων από τον
ΕΟΠΥΥ για θεραπείες ειδικής αγωγής που αφορούν λογοθεραπείες και εργοθεραπείες. Το
Πανελλήνιο Συντονιστικό Θεραπευτών Ειδικής Αγωγής ζητεί το ίδιο να ισχύσει και για τις
φυσικοθεραπείες προκειμένου να μην έρθουν χιλιάδες οικογένειες σε δεινή θέση.
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Διακόπτονται χιλιάδες παιδιατρικές φυσικοθεραπείες ειδικής αγωγής
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Το γεγονός ότι το πρόσφατο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στην Βουλή από το Υπουργείο
Υγείας στερεί από τους γονείς το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής θεραπευτή, αφού ορίζει πως
από εδώ και στο εξής μπορούν να υποβάλλονται σε θεραπείες από συμβεβλημένους με τον
ΕΟΠΥΥ φυσικοθεραπευτές και μόνο, καθώς και ότι αναγκάζει χιλιάδες παιδιά να διακόψουν τα
θεραπευτικά τους προγράμματα, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις ακολουθούσαν, θίγει το
Συντονιστικό Θεραπευτών Ειδικής Αγωγής.
Ο εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συντονιστικού Ειδικής Αγωγής, Νίκος Τσολάκης, μιλώντας
για τον νέο νόμο υπογράμμισε ότι μέχρι σήμερα πολλοί φυσικοθεραπευτές που ασχολούνται
με περιστατικά, τα οποία χρήζουν ειδικών θεραπειών, δεν έχουν συμβασιοποιηθεί με τον
ΕΟΠΥΥ και ούτε είναι πρόθυμοι να το κάνουν με τέτοιους επαχθείς και δυσβάσταχτους για την
επαγγελματική επιβίωση τους όρους.
Συνεχίζοντας, τονίζει ότι το υπουργείο Υγείας εν μέσω πανδημίας έρχεται να εκβιάσει
καταστάσεις και να τους αναγκάσει να συμβασιοποιηθούν, γεγονός που δεν πρόκειται να γίνει
αποδεκτό από το Πανελλήνιο Συντονιστικό.
Παράλληλα, αναφέρει ότι εκατοντάδες παιδιά θα αναγκαστούν να σταματήσουν τα θεραπευτικά
προγράμματα που ακολουθούν με ό,τι αυτό συνεπάγεται, καθώς πλέον θα μπορούν να
απευθυνθούν μόνο σε συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές.
Η έκκληση των θεραπευτών
Οι θεραπευτές καλούν την κυβέρνηση έστω και τώρα την ύστατη ώρα να επανεξετάσει το
ζήτημα και να μην προκαλέσει αναστάτωση στον ευαίσθητο κλάδο της Ειδικής Αγωγής εν
μέσω της πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης. Σύμφωνα με τους θεραπευτές οι κινήσεις αυτές
αποσκοπούν στην περαιτέρω περικοπή των δαπανών για την ειδική αγωγή, όταν ο
προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ από το 2015 μέχρι σήμερα έχει υποστεί μείωση τουλάχιστον
40%.
«Μοναδικό κριτήριο για μια τέτοια κίνηση είναι ο κλειστός προϋπολογισμός. Μπορεί τώρα το
ζήτημα να αφορά τους φυσικοθεραπευτές. Ωστόσο, φαίνεται σαφώς η πρόθεση των ιθυνόντων
για τη σύναψη συμβάσεων με στόχο των περικοπή της δαπάνης για την Ειδική Αγωγή και με
τους άλλους κλάδους (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές κ.α.). Σε κάθε περίπτωση έχει
καταστεί σαφές ότι ως κλάδος συνολικά πως δεν πρόκειται να μπούμε σε κανενός είδους
συζήτηση περί συμβάσεων όσο υπάρχει rebate και clawback», επισημαίνει με τη σειρά του ο
εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συντονιστικού Θεραπευτών Ειδικής Αγωγής, Κώστας Ρόγκας.
Με το ίδιο νομοσχέδιο συνεχίζεται η απευθείας αποζημίωση των ασφαλισμένων από τον
ΕΟΠΥΥ για θεραπείες ειδικής αγωγής που αφορούν λογοθεραπείες και εργοθεραπείες. Το
Πανελλήνιο Συντονιστικό Θεραπευτών Ειδικής Αγωγής ζητεί το ίδιο να ισχύσει και για τις
φυσικοθεραπείες προκειμένου να μην έρθουν χιλιάδες οικογένειες σε δεινή θέση.
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Stop από το Εφετείο στην πλήρη επαγγελματική εξομοίωση πτυχίων κολεγίων - ΑΕΙ [Foititikanea.gr]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stop από το Εφετείο στην πλήρη επαγγελματική εξομοίωση πτυχίων κολεγίων - ΑΕΙ Νέα
τροπή στη διαδικασία αναγνώρισης των πτυχίων των κολεγίων δίνει απόφαση του Διοικητικού
Εφετείου Αθηνών. Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών ακύρωσε την αναγνώριση επαγγελματικών
προσόντων του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων για αποφοίτους
κολλεγίων - Για δικαίωση κάνει λόγο ο Πανελλήνιος Συλλόγος Φυσικοθεραπευτών. Για
δικαίωση στον πολύχρονο αγώνα υπέρ της προάσπισης της δημόσιας υγείας κάνει λόγο ο
Πανελλήνιος Συλλόγος Φυσικοθεραπευτών - Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ, αναφορικά με την απόφαση του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών που ακυρώνει πράξεις αναγνώρισης επαγγελματικών
προσόντων του Σ.Α.Ε.Π. για αποφοίτους κολλεγίων, των οποίων είχε απορριφθεί η εγγραφή
τους στον Σύλλογο. Σύμφωνα με το Σύλλογο, τα τελευταία χρόνια απόφοιτοι ημεδαπών
κέντρων μεταλυκειακής εκπαίδευσης (ιδιωτικά κολλέγια), κατ' επίκληση της κοινοτικής
νομοθεσίας περί της αναγνώρισης...
Stop από το Εφετείο στην πλήρη επαγγελματική εξομοίωση πτυχίων κολεγίων - ΑΕΙ Νέα
τροπή στη διαδικασία αναγνώρισης των πτυχίων των κολεγίων δίνει απόφαση του Διοικητικού
Εφετείου Αθηνών. Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών ακύρωσε την αναγνώριση επαγγελματικών
προσόντων του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων για αποφοίτους
κολλεγίων - Για δικαίωση κάνει λόγο ο Πανελλήνιος Συλλόγος Φυσικοθεραπευτών. Για
δικαίωση στον πολύχρονο αγώνα υπέρ της προάσπισης της δημόσιας υγείας κάνει λόγο ο
Πανελλήνιος Συλλόγος Φυσικοθεραπευτών - Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ, αναφορικά με την απόφαση του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών που ακυρώνει πράξεις αναγνώρισης επαγγελματικών
προσόντων του Σ.Α.Ε.Π. για αποφοίτους κολλεγίων, των οποίων είχε απορριφθεί η εγγραφή
τους στον Σύλλογο. Σύμφωνα με το Σύλλογο, τα τελευταία χρόνια απόφοιτοι ημεδαπών
κέντρων μεταλυκειακής εκπαίδευσης (ιδιωτικά κολλέγια), κατ' επίκληση της κοινοτικής
νομοθεσίας περί της αναγνώρισης...
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Stop από το Εφετείο στην πλήρη επαγγελματική εξομοίωση πτυχίων κολεγίων - ΑΕΙ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stop από το Εφετείο στην πλήρη επαγγελματική εξομοίωση πτυχίων κολεγίων - ΑΕΙ
Νέα τροπή στη διαδικασία αναγνώρισης των πτυχίων των κολεγίων δίνει απόφαση του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών ακύρωσε την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων του
Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων για αποφοίτους κολλεγίων - Για
δικαίωση κάνει λόγο ο Πανελλήνιος Συλλόγος Φυσικοθεραπευτών.
Για δικαίωση στον πολύχρονο αγώνα υπέρ της προάσπισης της δημόσιας υγείας κάνει λόγο
ο Πανελλήνιος Συλλόγος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ, αναφορικά με την απόφαση του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών που ακυρώνει πράξεις αναγνώρισης επαγγελματικών
προσόντων του Σ.Α.Ε.Π. για αποφοίτους κολλεγίων, των οποίων είχε απορριφθεί η εγγραφή
τους στον Σύλλογο.
Σύμφωνα με το Σύλλογο, τα τελευταία χρόνια απόφοιτοι ημεδαπών κέντρων μεταλυκειακής
εκπαίδευσης (ιδιωτικά κολλέγια), κατ’ επίκληση της κοινοτικής νομοθεσίας περί της
αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, επιχειρούν να εγγραφούν στα μητρώα του
Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, ώστε να επιτύχουν την πλήρη επαγγελματική
εξομοίωσή τους με τους αποφοίτους των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας των δημόσιων Α.Ε.Ι. της
χώρας.
Ο Πανελλήνιος Συλλόγος Φυσικοθεραπευτών υπογραμμίζει επίσης πως το Διοικητικό Εφετείο
Αθηνών αναγνώρισε ότι το πρόγραμμα σπουδών των κολλεγίων παρουσιάζει ουσιώδεις
διαφορές με το αντίστοιχο των ημεδαπών τμημάτων φυσικοθεραπείας, γεγονός που «θέτει υπό
ευθεία αμφισβήτηση το κύρος και τη νομιμότητα των πράξεων αναγνώρισης της
επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων σπουδών αποφοίτων του ιδίου κολλεγίου, οι οποίες
εκδίδονται μαζικώς και με συνοπτική αιτιολογία από το ΑΤΕΕΝ».
«Ενώ λοιπόν το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, με σειρά αποφάσεών του, κρίνει ότι η εκπαίδευση
που παρέχουν τα κολλέγια έχει ουσιώδεις διαφορές από εκείνη των Τμημάτων
Φυσικοθεραπείας, των δημόσιων Α.Ε.Ι. της χώρας, το ΑΤΕΕΝ κρίνει διαφορετικά, κάνοντας
δεκτές, με έναν αυτοματοποιημένο τρόπο, όλες τις αιτήσεις αναγνώρισης της επαγγελματικής
ισοδυναμίας του τίτλου σπουδών των κολλεγίων» αναφέρει ο Σύλλογος και προειδοποιεί πως
θα συνεχίσει το δικαστικό αγώνα με γνώμονα την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, ενώ καλεί
τα υπουργεία Υγείας-Παιδείας να συμμορφωθούν στις δικαστικές αποφάσεις.
Αναλυτικά ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών αναφέρει:
Δικαίωση του πολύχρονου αγώνα του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ.
ΝΠΔΔ για την προάσπιση της δημόσιας υγείας, αποτελεί απόφαση του Διοικητικού Εφετείου
Αθηνών που ακυρώνει πράξεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων του Σ.Α.Ε.Π. για
αποφοίτους κολλεγίων, των οποίων είχε απορριφθεί η εγγραφή τους στον Π.Σ.Φ. Αυτό
αναφέρει ο ΠΣΦ και συνεχίζει:
‘’Όπως είναι γνωστό, κατά τα τελευταία έτη, απόφοιτοι ημεδαπών κέντρων μεταλυκειακής
εκπαίδευσης (ιδιωτικά κολλέγια), κατ’ επίκληση της κοινοτικής νομοθεσίας περί της
αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, επιχειρούν να εγγραφούν στα μητρώα του
Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, ώστε να επιτύχουν την πλήρη επαγγελματική
εξομοίωσή τους με τους αποφοίτους των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας των δημόσιων Α.Ε.Ι. της
χώρας.
Ο Π.Σ.Φ., από την πρώτη στιγμή, αρνήθηκε την εγγραφή των αποφοίτων των κέντρων αυτών,
για την προάσπιση της δημόσιας υγείας, με γνώμονα το γεγονός ότι τα προγράμματα
σπουδών των κολλεγίων παρουσιάζουν ουσιώδεις διαφορές με τα αντίστοιχα των εγχώριων
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Α.Ε.Ι..
Ειδικότερα, ο Π.Σ.Φ πρόσβαλε δικαστικώς τις αποφάσεις του συμβουλίου αναγνώρισης
επαγγελματικών προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.), με τις οποίες αναγνωρίστηκαν σε αποφοίτους
ιδιωτικού κολλεγίου τα επαγγελματικά προσόντα φυσικοθεραπευτή.
Και οι δύο αιτήσεις ακύρωσης του Π.Σ.Φ. έγιναν δεκτές από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με
αποτέλεσμα να ακυρωθούν οι προσβληθείσες πράξεις του Σ.Α.Ε.Π.. Συνεπεία, δε, της
ακύρωσης των πράξεων του ΣΑΕΠ, απορρίφθηκαν με μεταγενέστερες αποφάσεις του ιδίου
Δικαστηρίου και οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων περί της εγγραφής τους στα μητρώα του
ΠΣΦ.
Αυτό που έχει, όμως, μεγαλύτερη σημασία είναι ότι το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών αναγνώρισε
ότι το πρόγραμμα σπουδών των κολλεγίων παρουσιάζει ουσιώδεις διαφορές με το αντίστοιχο
των ημεδαπών τμημάτων φυσικοθεραπείας.
Το στοιχείο αυτό θέτει υπό ευθεία αμφισβήτηση το κύρος και τη νομιμότητα των πράξεων
αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων σπουδών αποφοίτων του ιδίου
κολλεγίου, οι οποίες εκδίδονται μαζικώς και με συνοπτική αιτιολογία από το ΑΤΕΕΝ.
Υπενθυμίζεται εν προκειμένω ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57Α παρ. 1 του ΠΔ
38/2010 «(…) Στην περίπτωση αιτήσεων αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας, ο
προϊστάμενος του Α.Τ.Ε.Ε.Ν., κατόπιν εξέτασης της αίτησης και του φακέλου μπορεί να
εκδώσει απόφαση για γραπτή δοκιμασία επαγγελματικής ισοδυναμίας, εφόσον από την
εξέταση της αίτησης και του φακέλου προκύπτουν ουσιώδεις διαφορές μεταξύ του
προγράμματος σπουδών που παρακολούθησε ο αιτών και του προγράμματος σπουδών
συγκρίσιμου τίτλου σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής».
Ενώ λοιπόν το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, με σειρά αποφάσεών του, κρίνει ότι η εκπαίδευση
που παρέχουν τα κολλέγια έχει ουσιώδεις διαφορές από εκείνη των Τμημάτων
Φυσικοθεραπείας, των δημόσιων Α.Ε.Ι. της χώρας, το ΑΤΕΕΝ κρίνει διαφορετικά, κάνοντας
δεκτές, με έναν αυτοματοποιημένο τρόπο, όλες τις αιτήσεις αναγνώρισης της επαγγελματικής
ισοδυναμίας του τίτλου σπουδών των κολλεγίων.
Ο Π.Σ.Φ. δηλώνει απερίφραστα την επιφύλαξή του για την προάσπιση παντός εννόμου
συμφέροντός του, συνεχίζοντας τον δικαστικό του αγώνα, με γνώμονα πάντα την προάσπιση
της Δημόσιας Υγείας και καλεί τα Υπουργείο Υγείας και Παιδείας να λάβουν σοβαρά υπόψη τα
νέα δεδομένα, όπως διαμορφώνονται μετά από αυτές τις δικαστικές αποφάσεις.’’
Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr
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”Διακόπτονται χιλιάδες παιδιατρικές φυσικοθεραπείες ειδικής αγωγής”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Για ακόμα μια φορά χιλιάδες οικογένειες και θεραπευτές ειδικής αγωγής βρίσκονται ενώπιον
μιας αιφνιδιαστικής κίνησης εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας, σημειώνει το
Πανελλήνιο Συντονιστικό Ειδικής Αγωγής, Με το πρόσφατο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στην
Βουλή το αρμόδιο υπουργείο ουσιαστικά στερεί από τους γονείς το δικαίωμα ελεύθερης
επιλογής θεραπευτή αφού ορίζει πως από εδώ και στο εξής μπορούν να υποβάλλονται σε
θεραπείες από συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ φυσικοθεραπευτές και μόνο. Με τον τρόπο
αυτό χιλιάδες παιδιά αναγκάζονται να διακόψουν τα θεραπευτικά τους προγράμματα, τα οποία
σε αρκετές περιπτώσεις ακολουθούσαν για χρόνια.
«Μέχρι σήμερα πολλοί φυσικοθεραπευτές που ασχολούνται με περιστατικά τα οποία χρήζουν
ειδικών θεραπειών δεν έχουν συμβασιοποιηθεί με τον ΕΟΠΥΥ, ούτε και είναι πρόθυμοι να το
κάνουν με τέτοιους επαχθείς και δυσβάσταχτους για την επαγγελματική επιβίωση τους όρους.
Το υπουργείο Υγείας εν μέσω πανδημίας έρχεται να εκβιάσει καταστάσεις και να τους
αναγκάσει να συμβασιοποιηθούν. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό. Την ίδια ώρα
εκατοντάδες παιδιά θα αναγκαστούν να σταματήσουν τα θεραπευτικά προγράμματα που
ακολουθούν με ότι αυτό συνεπάγεται, καθώς πλέον θα μπορούν να απευθυνθούν μόνο σε
συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές», αναφέρει ο εκπρόσωπος του
Πανελλήνιου Συντονιστικού Ειδικής Αγωγής, Νίκος Τσολάκης.
Οι θεραπευτές καλούν την κυβέρνηση έστω και τώρα την ύστατη ώρα να επανεξετάσει το
ζήτημα και να μην προκαλέσει αναστάτωση στον ευαίσθητο κλάδο της Ειδικής Αγωγής εν
μέσω της πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης που βιώνουμε. Σύμφωνα με τους θεραπευτές οι
κινήσεις αυτές αποσκοπούν στην περαιτέρω περικοπή των δαπανών για την ειδική αγωγή,
όταν ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ από το 2015 μέχρι σήμερα έχει υποστεί μείωση
τουλάχιστον 40%. «Μοναδικό κριτήριο για μια τέτοια κίνηση είναι ο κλειστός προϋπολογισμός.
Μπορεί τώρα το ζήτημα να αφορά τους φυσικοθεραπευτές. Ωστόσο, φαίνεται σαφώς η
πρόθεση των ιθυνόντων για τη σύναψη συμβάσεων με στόχο των περικοπή της δαπάνης για
την Ειδική Αγωγή και με τους άλλους κλάδους (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές κ.α.). Σε
κάθε περίπτωση έχουμε καταστήσει σαφές ως κλάδος συνολικά πως δεν πρόκειται να μπούμε
σε κανενός είδους συζήτηση περί συμβάσεων όσο υπάρχει rebate και clawback», επισημαίνει
ο εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συντονιστικού Θεραπευτών Ειδικής Αγωγής, Κώστας Ρόγκας.
Με το ίδιο νομοσχέδιο συνεχίζεται η απευθείας αποζημίωση των ασφαλισμένων από τον
ΕΟΠΥΥ για θεραπείες ειδικής αγωγής που αφορούν λογοθεραπείες και εργοθεραπείες. Το
Πανελλήνιο Συντονιστικό Θεραπευτών Ειδικής Αγωγής ζητεί το ίδιο να ισχύσει και για τις
φυσικοθεραπείες προκειμένου να μην έρθουν χιλιάδες οικογένειες σε δεινή θέση.
Σύνδεσμοι διαφημιζομένων
Πηγή: iatronet.gr
Κοινοποιήστε: Πατήστε για κοινοποίηση στο Facebook(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)Κλικ για
κοινοποίηση στο Twitter(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)Κλικ για κοινοποίηση στο Pinterest(Ανοίγει
σε νέο παράθυρο)Κλικ για κοινοποίηση στο Tumblr(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)Κλικ για
κοινοποίηση στο Pocket(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)Κλικ για κοινοποίηση στο Reddit(Ανοίγει σε
νέο παράθυρο)

https://www.voucherergasia.gr/
Publication date: 19/10/2020 21:39
Alexa ranking (Greece): 16364
https://www.voucherergasia.gr/article/epikairotita/diakoptontai-chiliades-paidiatrik...

Διακόπτονται χιλιάδες παιδιατρικές φυσικοθεραπείες ειδικής αγωγής
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Για ακόμα μια φορά χιλιάδες οικογένειες και θεραπευτές ειδικής αγωγής βρίσκονται ενώπιον
μιας αιφνιδιαστικής κίνησης εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας. Με το πρόσφατο σχέδιο νόμου
που κατατέθηκε στη Βουλή το αρμόδιο υπουργείο ουσιαστικά στερεί από τους γονείς το
δικαίωμα ελεύθερης επιλογής θεραπευτή, αφού ορίζει πως από εδώ και στο εξής μπορούν να
υποβάλλονται σε θεραπείες από συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ φυσικοθεραπευτές και μόνο.
Με τον τρόπο αυτό χιλιάδες παιδιά αναγκάζονται να διακόψουν τα θεραπευτικά τους
προγράμματα, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις ακολουθούσαν για χρόνια.
«Μέχρι σήμερα πολλοί φυσικοθεραπευτές που ασχολούνται με περιστατικά τα οποία χρήζουν
ειδικών θεραπειών δεν έχουν συμβασιοποιηθεί με τον ΕΟΠΥΥ, ούτε και είναι πρόθυμοι να το
κάνουν με τέτοιους επαχθείς και δυσβάσταχτους για την επαγγελματική επιβίωση τους όρους.
Το Υπουργείο Υγείας εν μέσω πανδημίας έρχεται να εκβιάσει καταστάσεις και να τους
αναγκάσει να συμβασιοποιηθούν. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό. Την ίδια ώρα
εκατοντάδες παιδιά θα αναγκαστούν να σταματήσουν τα θεραπευτικά προγράμματα που
ακολουθούν με ότι αυτό συνεπάγεται, καθώς πλέον θα μπορούν να απευθυνθούν μόνο σε
συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές» αναφέρει ο εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συντονιστικού
Ειδικής Αγωγής, Νίκος Τσολάκης.
Οι θεραπευτές καλούν την κυβέρνηση έστω και τώρα, την ύστατη ώρα, να επανεξετάσει το
ζήτημα και να μην προκαλέσει αναστάτωση στον ευαίσθητο κλάδο της Ειδικής Αγωγής εν
μέσω της πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης που βιώνουμε. Σύμφωνα με τους θεραπευτές, οι
κινήσεις αυτές αποσκοπούν στην περαιτέρω περικοπή των δαπανών για την ειδική αγωγή,
όταν ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ από το 2015 μέχρι σήμερα έχει υποστεί μείωση
τουλάχιστον 40%. «Μοναδικό κριτήριο για μια τέτοια κίνηση είναι ο κλειστός προϋπολογισμός.
Μπορεί τώρα το ζήτημα να αφορά τους φυσικοθεραπευτές. Ωστόσο, φαίνεται σαφώς η
πρόθεση των ιθυνόντων για τη σύναψη συμβάσεων με στόχο την περικοπή της δαπάνης για
την Ειδική Αγωγή και με τους άλλους κλάδους (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές κ.ά.). Σε
κάθε περίπτωση έχουμε καταστήσει σαφές ως κλάδος συνολικά πως δεν πρόκειται να μπούμε
σε κανενός είδους συζήτηση περί συμβάσεων όσο υπάρχει rebate και clawback» επισημαίνει ο
εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συντονιστικού Θεραπευτών Ειδικής Αγωγής, Κώστας Ρόγκας.
Με το ίδιο νομοσχέδιο συνεχίζεται η απευθείας αποζημίωση των ασφαλισμένων από τον
ΕΟΠΥΥ για θεραπείες ειδικής αγωγής που αφορούν λογοθεραπείες και εργοθεραπείες. Το
Πανελλήνιο Συντονιστικό Θεραπευτών Ειδικής Αγωγής ζητεί το ίδιο να ισχύσει και για τις
φυσικοθεραπείες προκειμένου να μην έρθουν χιλιάδες οικογένειες σε δεινή θέση.
Πηγή: zougla.gr
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Διακόπτονται χιλιάδες παιδιατρικές φυσικοθεραπείες
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Αμέτρητες οικογένειες και θεραπευτές ειδικής αγωγής βρίσκονται μπροστά σε μια αιφνιδιαστική
κίνηση του Υπουργείου Υγείας - Η έκκληση των θεραπευτών
Με το πρόσφατο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στην Βουλή το αρμόδιο υπουργείο στερεί από
τους γονείς το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής θεραπευτή αφού ορίζει πως από εδώ και στο εξής
μπορούν να υποβάλλονται σε θεραπείες από συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ
φυσικοθεραπευτές και μόνο.
Με τον τρόπο αυτό χιλιάδες παιδιά αναγκάζονται να διακόψουν τα θεραπευτικά τους
προγράμματα, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις ακολουθούσαν για χρόνια.
Ο εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συντονιστικού Ειδικής Αγωγής, Νίκος Τσολάκης αναφέρει ότι
«Μέχρι σήμερα πολλοί φυσικοθεραπευτές που ασχολούνται με περιστατικά τα οποία χρήζουν
ειδικών θεραπειών δεν έχουν συμβασιοποιηθεί με τον ΕΟΠΥΥ, ούτε και είναι πρόθυμοι να το
κάνουν με τέτοιους επαχθείς και δυσβάσταχτους για την επαγγελματική επιβίωση τους όρους.
Το υπουργείο Υγείας εν μέσω πανδημίας έρχεται να εκβιάσει καταστάσεις και να τους
αναγκάσει να συμβασιοποιηθούν. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό, συνεχίζει ο ίδιος. Την
ίδια ώρα εκατοντάδες παιδιά θα αναγκαστούν να σταματήσουν τα θεραπευτικά προγράμματα
που ακολουθούν με ότι αυτό συνεπάγεται, καθώς πλέον θα μπορούν να απευθυνθούν μόνο σε
συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές».
Συνεπώς, οι θεραπευτές καλούν την κυβέρνηση έστω και τώρα την ύστατη ώρα να
επανεξετάσει το ζήτημα και να μην προκαλέσει αναστάτωση στον ευαίσθητο κλάδο της Ειδικής
Αγωγής εν μέσω της πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης.
Σύμφωνα με τους θεραπευτές οι κινήσεις αυτές αποσκοπούν στην περαιτέρω περικοπή των
δαπανών για την ειδική αγωγή, όταν ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ από το 2015 μέχρι
σήμερα έχει υποστεί μείωση τουλάχιστον 40%. «Μοναδικό κριτήριο για μια τέτοια κίνηση είναι
ο κλειστός προϋπολογισμός.
Μπορεί τώρα το ζήτημα να αφορά τους φυσικοθεραπευτές. Ωστόσο, φαίνεται σαφώς η
πρόθεση των ιθυνόντων για τη σύναψη συμβάσεων με στόχο των περικοπή της δαπάνης για
την Ειδική Αγωγή και με τους άλλους κλάδους (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές κ.α.).
Σε κάθε περίπτωση έχουμε καταστήσει σαφές ως κλάδος συνολικά πως δεν πρόκειται να
μπούμε σε κανενός είδους συζήτηση περί συμβάσεων όσο υπάρχει rebate και clawback»,
επισημαίνει ο εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συντονιστικού Θεραπευτών Ειδικής Αγωγής,
Κώστας Ρόγκας.
Με το ίδιο νομοσχέδιο συνεχίζεται η απευθείας αποζημίωση των ασφαλισμένων από τον
ΕΟΠΥΥ για θεραπείες ειδικής αγωγής που αφορούν λογοθεραπείες και εργοθεραπείες. Το
Πανελλήνιο Συντονιστικό Θεραπευτών Ειδικής Αγωγής ζητεί το ίδιο να ισχύσει και για τις
φυσικοθεραπείες προκειμένου να μην έρθουν χιλιάδες οικογένειες σε δεινή θέση.
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''Διακόπτονται χιλιάδες παιδιατρικές φυσικοθεραπείες ειδικής αγωγής''
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------''Με το πρόσφατο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στην Βουλή το αρμόδιο υπουργείο ουσιαστικά
στερεί από τους γονείς το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής θεραπευτή'', σημειώνει το Πανελλήνιο
Συντονιστικό Ειδικής Αγωγής.
Για ακόμα μια φορά χιλιάδες οικογένειες και θεραπευτές ειδικής αγωγής βρίσκονται ενώπιον
μιας αιφνιδιαστικής κίνησης εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας, σημειώνει το
Πανελλήνιο Συντονιστικό Ειδικής Αγωγής, Με το πρόσφατο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στην
Βουλή το αρμόδιο υπουργείο ουσιαστικά στερεί από τους γονείς το δικαίωμα ελεύθερης
επιλογής θεραπευτή αφού ορίζει πως από εδώ και στο εξής μπορούν να υποβάλλονται σε
θεραπείες από συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ φυσικοθεραπευτές και μόνο. Με τον τρόπο
αυτό χιλιάδες παιδιά αναγκάζονται να διακόψουν τα θεραπευτικά τους προγράμματα, τα οποία
σε αρκετές περιπτώσεις ακολουθούσαν για χρόνια.
«Μέχρι σήμερα πολλοί φυσικοθεραπευτές που ασχολούνται με περιστατικά τα οποία χρήζουν
ειδικών θεραπειών δεν έχουν συμβασιοποιηθεί με τον ΕΟΠΥΥ, ούτε και είναι πρόθυμοι να το
κάνουν με τέτοιους επαχθείς και δυσβάσταχτους για την επαγγελματική επιβίωση τους όρους.
Το υπουργείο Υγείας εν μέσω πανδημίας έρχεται να εκβιάσει καταστάσεις και να τους
αναγκάσει να συμβασιοποιηθούν. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό. Την ίδια ώρα
εκατοντάδες παιδιά θα αναγκαστούν να σταματήσουν τα θεραπευτικά προγράμματα που
ακολουθούν με ότι αυτό συνεπάγεται, καθώς πλέον θα μπορούν να απευθυνθούν μόνο σε
συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές», αναφέρει ο εκπρόσωπος του
Πανελλήνιου Συντονιστικού Ειδικής Αγωγής, Νίκος Τσολάκης.
Οι θεραπευτές καλούν την κυβέρνηση έστω και τώρα την ύστατη ώρα να επανεξετάσει το
ζήτημα και να μην προκαλέσει αναστάτωση στον ευαίσθητο κλάδο της Ειδικής Αγωγής εν
μέσω της πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης που βιώνουμε. Σύμφωνα με τους θεραπευτές οι
κινήσεις αυτές αποσκοπούν στην περαιτέρω περικοπή των δαπανών για την ειδική αγωγή,
όταν ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ από το 2015 μέχρι σήμερα έχει υποστεί μείωση
τουλάχιστον 40%. «Μοναδικό κριτήριο για μια τέτοια κίνηση είναι ο κλειστός προϋπολογισμός.
Μπορεί τώρα το ζήτημα να αφορά τους φυσικοθεραπευτές. Ωστόσο, φαίνεται σαφώς η
πρόθεση των ιθυνόντων για τη σύναψη συμβάσεων με στόχο των περικοπή της δαπάνης για
την Ειδική Αγωγή και με τους άλλους κλάδους (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές κ.α.). Σε
κάθε περίπτωση έχουμε καταστήσει σαφές ως κλάδος συνολικά πως δεν πρόκειται να μπούμε
σε κανενός είδους συζήτηση περί συμβάσεων όσο υπάρχει rebate και clawback», επισημαίνει
ο εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συντονιστικού Θεραπευτών Ειδικής Αγωγής, Κώστας Ρόγκας.
Με το ίδιο νομοσχέδιο συνεχίζεται η απευθείας αποζημίωση των ασφαλισμένων από τον
ΕΟΠΥΥ για θεραπείες ειδικής αγωγής που αφορούν λογοθεραπείες και εργοθεραπείες. Το
Πανελλήνιο Συντονιστικό Θεραπευτών Ειδικής Αγωγής ζητεί το ίδιο να ισχύσει και για τις
φυσικοθεραπείες προκειμένου να μην έρθουν χιλιάδες οικογένειες σε δεινή θέση.
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Διακόπτονται χιλιάδες παιδιατρικές φυσικοθεραπείες
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Αμέτρητες οικογένειες και θεραπευτές ειδικής αγωγής βρίσκονται μπροστά σε μια αιφνιδιαστική
κίνηση του Υπουργείου Υγείας - Η έκκληση των θεραπευτών
Με το πρόσφατο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στην Βουλή το αρμόδιο υπουργείο στερεί από
τους γονείς το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής θεραπευτή αφού ορίζει πως από εδώ και στο εξής
μπορούν να υποβάλλονται σε θεραπείες από συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ
φυσικοθεραπευτές και μόνο.
Με τον τρόπο αυτό χιλιάδες παιδιά αναγκάζονται να διακόψουν τα θεραπευτικά τους
προγράμματα, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις ακολουθούσαν για χρόνια.
Ο εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συντονιστικού Ειδικής Αγωγής, Νίκος Τσολάκης αναφέρει ότι
«Μέχρι σήμερα πολλοί φυσικοθεραπευτές που ασχολούνται με περιστατικά τα οποία χρήζουν
ειδικών θεραπειών δεν έχουν συμβασιοποιηθεί με τον ΕΟΠΥΥ, ούτε και είναι πρόθυμοι να το
κάνουν με τέτοιους επαχθείς και δυσβάσταχτους για την επαγγελματική επιβίωση τους όρους.
Το υπουργείο Υγείας εν μέσω πανδημίας έρχεται να εκβιάσει καταστάσεις και να τους
αναγκάσει να συμβασιοποιηθούν. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό, συνεχίζει ο ίδιος. Την
ίδια ώρα εκατοντάδες παιδιά θα αναγκαστούν να σταματήσουν τα θεραπευτικά προγράμματα
που ακολουθούν με ότι αυτό συνεπάγεται, καθώς πλέον θα μπορούν να απευθυνθούν μόνο σε
συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές».
Συνεπώς, οι θεραπευτές καλούν την κυβέρνηση έστω και τώρα την ύστατη ώρα να
επανεξετάσει το ζήτημα και να μην προκαλέσει αναστάτωση στον ευαίσθητο κλάδο της Ειδικής
Αγωγής εν μέσω της πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης.
Σύμφωνα με τους θεραπευτές οι κινήσεις αυτές αποσκοπούν στην περαιτέρω περικοπή των
δαπανών για την ειδική αγωγή, όταν ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ από το 2015 μέχρι
σήμερα έχει υποστεί μείωση τουλάχιστον 40%. «Μοναδικό κριτήριο για μια τέτοια κίνηση είναι
ο κλειστός προϋπολογισμός.
Μπορεί τώρα το ζήτημα να αφορά τους φυσικοθεραπευτές. Ωστόσο, φαίνεται σαφώς η
πρόθεση των ιθυνόντων για τη σύναψη συμβάσεων με στόχο των περικοπή της δαπάνης για
την Ειδική Αγωγή και με τους άλλους κλάδους (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές κ.α.).
Σε κάθε περίπτωση έχουμε καταστήσει σαφές ως κλάδος συνολικά πως δεν πρόκειται να
μπούμε σε κανενός είδους συζήτηση περί συμβάσεων όσο υπάρχει rebate και clawback»,
επισημαίνει ο εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συντονιστικού Θεραπευτών Ειδικής Αγωγής,
Κώστας Ρόγκας.
Με το ίδιο νομοσχέδιο συνεχίζεται η απευθείας αποζημίωση των ασφαλισμένων από τον
ΕΟΠΥΥ για θεραπείες ειδικής αγωγής που αφορούν λογοθεραπείες και εργοθεραπείες. Το
Πανελλήνιο Συντονιστικό Θεραπευτών Ειδικής Αγωγής ζητεί το ίδιο να ισχύσει και για τις
φυσικοθεραπείες προκειμένου να μην έρθουν χιλιάδες οικογένειες σε δεινή θέση.
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Διακόπτονται χιλιάδες παιδιατρικές φυσικοθεραπείες
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Αμέτρητες οικογένειες και θεραπευτές ειδικής αγωγής βρίσκονται μπροστά σε μια αιφνιδιαστική
κίνηση του Υπουργείου Υγείας – Η έκκληση των θεραπευτών
Με το πρόσφατο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στην Βουλή το αρμόδιο υπουργείο στερεί από
τους γονείς το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής θεραπευτή αφού ορίζει πως από εδώ και στο εξής
μπορούν να υποβάλλονται σε θεραπείες από συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ
φυσικοθεραπευτές και μόνο.
Με τον τρόπο αυτό χιλιάδες παιδιά αναγκάζονται να διακόψουν τα θεραπευτικά τους
προγράμματα, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις ακολουθούσαν για χρόνια.
Ο εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συντονιστικού Ειδικής Αγωγής, Νίκος Τσολάκης αναφέρει ότι
«Μέχρι σήμερα πολλοί φυσικοθεραπευτές που ασχολούνται με περιστατικά τα οποία χρήζουν
ειδικών θεραπειών δεν έχουν συμβασιοποιηθεί με τον ΕΟΠΥΥ, ούτε και είναι πρόθυμοι να το
κάνουν με τέτοιους επαχθείς και δυσβάσταχτους για την επαγγελματική επιβίωση τους όρους.
Το υπουργείο Υγείας εν μέσω πανδημίας έρχεται να εκβιάσει καταστάσεις και να τους
αναγκάσει να συμβασιοποιηθούν. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό, συνεχίζει ο ίδιος. Την
ίδια ώρα εκατοντάδες παιδιά θα αναγκαστούν να σταματήσουν τα θεραπευτικά προγράμματα
που ακολουθούν με ότι αυτό συνεπάγεται, καθώς πλέον θα μπορούν να απευθυνθούν μόνο σε
συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές».
Συνεπώς, οι θεραπευτές καλούν την κυβέρνηση έστω και τώρα την ύστατη ώρα να
επανεξετάσει το ζήτημα και να μην προκαλέσει αναστάτωση στον ευαίσθητο κλάδο της Ειδικής
Αγωγής εν μέσω της πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης.
Σύμφωνα με τους θεραπευτές οι κινήσεις αυτές αποσκοπούν στην περαιτέρω περικοπή των
δαπανών για την ειδική αγωγή, όταν ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ από το 2015 μέχρι
σήμερα έχει υποστεί μείωση τουλάχιστον 40%. «Μοναδικό κριτήριο για μια τέτοια κίνηση είναι
ο κλειστός προϋπολογισμός.
Μπορεί τώρα το ζήτημα να αφορά τους φυσικοθεραπευτές. Ωστόσο, φαίνεται σαφώς η
πρόθεση των ιθυνόντων για τη σύναψη συμβάσεων με στόχο των περικοπή της δαπάνης για
την Ειδική Αγωγή και με τους άλλους κλάδους (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές κ.α.).
Σε κάθε περίπτωση έχουμε καταστήσει σαφές ως κλάδος συνολικά πως δεν πρόκειται να
μπούμε σε κανενός είδους συζήτηση περί συμβάσεων όσο υπάρχει rebate και clawback»,
επισημαίνει ο εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συντονιστικού Θεραπευτών Ειδικής Αγωγής,
Κώστας Ρόγκας.
Με το ίδιο νομοσχέδιο συνεχίζεται η απευθείας αποζημίωση των ασφαλισμένων από τον
ΕΟΠΥΥ για θεραπείες ειδικής αγωγής που αφορούν λογοθεραπείες και εργοθεραπείες. Το
Πανελλήνιο Συντονιστικό Θεραπευτών Ειδικής Αγωγής ζητεί το ίδιο να ισχύσει και για τις
φυσικοθεραπείες προκειμένου να μην έρθουν χιλιάδες οικογένειες σε δεινή θέση.
ΠΗΓΗ NEWMONEY
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Οι θεραπευτές ειδικής αγωγής διαμαρτύρονται: Διακόπτονται χιλιάδες παιδιατρικές
φυσικοθεραπείες ειδικής αγωγής
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Μιλώντας στο News4health, ο εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συντονιστικού Ειδικής Αγωγής,
Νίκος Τσολάκης, εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του για το σχέδιο νόμου που ορίζει ότι από
εδώ και στο εξής τα παιδιά που θέλουν να υποβληθούν σε φυσικοθεραπείες ειδικής αγωγής θα
μπορούν να τις λάβουν μόνο από φυσικοθεραπευτές συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ.
Ειδικότερα, ο κ. Τσολάκης εξήγησε τους 2 λόγους για του οποίους αυτό το σχέδιο νόμου
πρέπει να αποσυρθεί.
Πρώτον, διότι με τον τρόπο αυτό πάρα πολλά παιδιά αναγκάζονται να διακόψουν τα
θεραπευτικά τους προγράμματα, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις ακολουθούσαν για χρόνια.
«Επιθυμούμε να αποσυρθεί το σχέδιο νόμου διότι θα δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα
στις θεραπείες των παιδιών. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο γονέας έχει επιλέξει τον θεραπευτή
που δούλευει επί χρόνια με το παιδί τους για τη θεραπεία ειδικής αγωγής. Οποιαδήποτε
αλλαγή θα επιφέρει ένα ζήτημα» επισήμανε στο News4health o κ. Τσολάκης.
Αυτός είναι ο 2ος λόγος για τον οποίο διαμαρτύρονται οι θεραπευτές ειδικής αγωγής για το
σχέδιο νόμου

