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Μπλόκο στην αναγνώριση ισοτιμίας επαγγελματικών
προσόντων κολεγίων από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών
ΤΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ενός εκ των
βασικών προπυργίων της υπουργού
Παιδείας Νίκης Κεραμέως αυτό της
ισοτιμίας των κολεγίων με τα δημόσια
Πανεπιστήμια Με πρόσφατη απόφαση
του το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών
ακύρωσε την αναγνώριση επαγγελματικών
προσόντων για απόφοιτους
κολεγίων των οποίων
οι αιτήσεις είχαν απορριφθεί από τον
Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσιοθεραπευτών
ΠΣΦ ΝΠΔΔ
Για δικαίωση κάνει λόγο ο ΠΣΦ ο
φυσιοθεραπευτές

οποίος υποστηρίζει ότι τα τελευταία
χρόνια απόφοιτοι ιδιωτικών κολεγίων
επιχειρούν να εγγραφούν στα μητρώα
του Συλλόγου ώστε να επιτύχουν την
πλήρη επαγγελματική εξομοίωσή τους
με τους αποφοίτους των Τμημάτων
Φυσικοθεραπείας των δημόσιων ΑΕΙ

της χώρας επικαλούμενοι την κοινοτική
νομοθεσία περί αναγνώρισης

πλαγίας

επαγγελματικών

προσόντων
Θυμίζουμε ότι πριν από περίπου
έναν χρόνο η υπουργός Παιδείας

νομοθέτησε

την επαγγελματική ισοδυναμία
των πάσης φύσεως ιδιωτικών
κολεγίων με τα δημόσια ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύματα Αρον άρον
η ισοδυναμία των κολεγίων
Εφ
Συν 6.1 0.201 9 και Δώρο στα κολέγια
Εφ.Συν

1 1

1

0.201 9 μόνο

για να ακολουθήσει λίγους μήνες
αργότερα ρύθμιση σε νομοσχέδιο
του υπουργείου με την οποία
πλήρως η δυνατότητα
κατάληψης μιας θέσης στο Δημόσιο
απελευθερώθηκε

μόνο με την αναγνώριση

επαγγελματικής

ισοδυναμίας τίτλου σπουδών
Αναγνώριση των κολεγίων διά της

Πανελλήνιος
Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών
προσέβαλε δικαστικά
τις αποφάσεις
του Συμβουλίου
Αναγνώρισης
Επαγγελματικών
Προσόντων ΣΑΕΠ με τις
οποίες αναγνωρίστηκαν
σε αποφοίτους ιδιωτικού
κολεγίου επαγγελματικά
προσόντα και το
Διοικητικό Εφετείο
Αθηνών δικαίωσε τις
αιτήσεις ακύρωσης
Ο

Εφ.Συν

αντικαταστήσει

διαφορών μεταξύ προγραμμάτων
σπουδών ο ΠΣΦ επικαλείται τις
του άρθρου 57Α παρ 1 του
διατάξεις

13.1.2020

Πανελλήνιος Σύλλογος
προσέβαλε δικαστικά
τις αποφάσεις του Συμβουλίου
Επαγγελματικών Προσόντων
ΣΑΕΠ με τις οποίες αναγνωρίστηκαν
σε αποφοίτους ιδιωτικού
κολεγίου επαγγελματικά προσόντα
με το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών να
κάνει τελικά δεκτές τις αιτήσεις ακύρωσης
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το
γεγονός ότι το Διοικητικό Εφετείο
αναγνώρισε πως το πρόγραμμα των
κολεγίων διαφέρει ουσιωδώς από το
πρόγραμμα σπουδών των Τμημάτων
Φυσικοθεραπείας των δημόσιων ΑΕΙ
Ο

Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής
Νομοθεσίας ΑΤΕΕΝ που έχει
το ΣΑΕΠ
Ως προς τον εντοπισμό ουσιωδών

Φυσικοθεραπευτών

Αναγνώρισης

αμφισβητώντας επί της ουσίας τη
των πράξεων αναγνώρισης
της επαγγελματικής ισοδυναμίας των
τίτλων σπουδών από το Αυτοτελές
νομιμότητα

Π.Δ 38/201 0 σύμφωνα με τις οποίες
στην περίπτωση που ο προϊστάμενος
του ΑΤΕΕΝ εντοπίσει τέτοιες διαφορές
τότε μπορεί να εκδώσει απόφαση
για γραπτή δοκιμασία επαγγελματικής
ισοδυναμίας Ενώ λοιπόν το Διοικητικό
Εφετείο Αθηνών με σειρά αποφά
σεών του κρίνει ότι η εκπαίδευση που
παρέχουν τα κολέγια έχει ουσιώδεις
διαφορές από εκείνη των Τμημάτων
Φυσικοθεραπείας των δημόσιων ΑΕΙ
της χώρας το ΑΤΕΕΝ κρίνει διαφορετικά
κάνοντας δεκτές με έναν
τρόπο όλες τις αιτήσεις
αυτοματοποιημένο

αναγνώρισης της επαγγελματικής
ισοδυναμίας του τίτλου σπουδών των
κολεγίων σχολιάζει ο Πανελλήνιος
Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών
ΔΙΑΛΕΚΤΗ ΑΓΓΕΛΗ
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Stop από το Εφετείο στην πλήρη επαγγελματική εξομοίωση πτυχίων κολεγίων - ΑΕΙ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
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Ειδική Αγωγή: Διακόπτονται χιλιάδες παιδιατρικές φυσικοθεραπείες.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Xιλιάδες 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. Τα παραπάνω καταγγέλλει σε ανακοίνωση
του το Πανελλήνιο Συντονιστικό Θεραπευτών Ειδικής Αγωγής.
«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”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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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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
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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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ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Δημιουργεί το πρόσφατο Σ/Ν του Υπουργείου
Το Πανελλήνιο Συνιονισιικό θεραπευτών EiôiKns Αγωγή5 καταγγέλλει όχι
ίο Υπουργείο με το πρόσφατο σχέδιο νόμου που καιαιέθηκε σιην Βουλή
ουσιαστικά διακόπτει xirliaöes παιδιατρικέ5 φυσικοθεραπείε5 eiöiKns αγωγή5
αφού στερεί από tous γονεί το δικαίωμα ελεύθερη επιλογή θεραπευτή
opizovras neos από εδώ και στο εξήε μπορούν να υποβάλλονται σε θεραπείε
από συμβεβλημένουε με τον ΕΟΠΥΥ φυσικοθεραπευτέ και μόνο
Με τον τρόπο αυτό χιλιάδεε παιδιά αναγκάζονται να διακόψουν τα θεραπευτικά
tous προγράμματα τα οποία σε αρκετέ5 περιπτώσει ακολουθούσαν για χρόνια
Οι θεραπευτέ καλούν την κυβέρνηση να επανεξετάσει το ζήτημα και να μην
προκαλέσει αναστάτωση στον ευαίσθητο κλάδο tos EiöiKns Αγωγή5 εν μέσω
tos npcoTOYVcopns υγειονομική5 Kpions που βιώνουμε και να ισχύσει και για its
φυσικοθεραπείε5 το ίδιο που ισχύει για λογοθεραπείε και εργοθεραπείε
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ΠΣΦ ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΠΤΥΧΙΩΝ ΑΠΟ ΚΟΛΛΕΓΙΑ
Ουσιώδειβ διαφορέε προγραμμάτων κοπΆεγίων
και εγχώριων ΑΕΙ
Την απόφαση ίου Διοικητικού Εφειείου Αθηνών που ακυρώνει πράξεις
αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ίου Σ.Α.Ε.Π για αποφοίτους
κολλεγίων χαιρετίζει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών ΠΣΦ
Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση ο ΠΦΣ 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
ΑΕΙ 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 σύμφωνα με το ΠΣΦ είναι ότι
το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών αναγνώρισε ότι το πρόγραμμα σπουδών των
κολλεγίων παρουσιάζει ουσιώδεις διαφορές με το αντίστοιχο των ημεδαπών

τμημάτων φυσικοθεραπείας
Ωστόσο παρά την εν λόγω κρίση του Εφετείου το ΑΤΕΕΝ κρίνει διαφορετικά
κάνοντας δεκτές με έναν αυτοματοποιημένο τρόπο όλες τις αιτήσεις
αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας του τίτλου σπουδών των

κολλεγίων
δηλώνει απερίφραστα την επιφύλαξή του για την προάσπιση παντός
εννόμου συμφέροντος του και καλεί τα Υπουργείο Υγείας και Παιδείας να
λάβουν σοβαρά υπόψη τα νέα δεδομένα όπως διαμορφώνονται μετά από αυτές
τις δικαστικές αποφάσεις
Ο ΠΣΦ

