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ΕΠΕΙΓΟΝ
ΘΕΜΑ: «Εγγραφή αποφοίτων ΑΕΙ μελών του Π.Σ.Φ-Ν.Π.Δ.Δ»

Όπως είναι ήδη γνωστό, με τις ρυθμίσεις του Νόμου 3599/2007 συστήθηκε ο
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου
σωματειακής μορφής, προβλεπομένης της υποχρεωτικής εγγραφής στα μητρώα του
όλων όσων ασκούν το φυσικοθεραπευτικό επάγγελμα στην χώρα μας.
Με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του ως άνω Νόμου ορίζεται, ότι
«Τακτικά μέλη του Συλλόγου είναι οι πτυχιούχοι φυσικοθεραπευτές: α) της
Ανωτέρας Σχολής Φυσικοθεραπευτών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Βασιλεύς
Παύλος», β) των πρώην Φυσικοθεραπευτικών Σχολών ΚΑΤΕΕ και KATE, γ) των
τμημάτων φυσικοθεραπείας των σχολών επιστημών υγείας - πρόνοιας των
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και δ) των ισότιμων σχολών της αλλοδαπής
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Όλοι οι υπό στοιχεία α', β', γ' και δ'
φυσικοθεραπευτές, υποχρεούνται να εγγραφούν στο Σύλλογο, σύμφωνα με τους
όρους του παρόντος». Με τις παραπάνω διατάξεις περιγράφονται κατά τρόπο
περιοριστικό οι υπόχρεοι εγγραφής στα μητρώα του ΠΣΦ-ΝΠΔΔ.
Ωστόσο, δυνάμει των διατάξεων του Νόμου 4521/2018 ιδρύθηκε το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου πλήρως
αυτοδιοικούμενο, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συντάγματος και την περίπτωση α'
της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4485/2017 (Α' 114), με έδρα το Αιγάλεω.
Αντίστοιχα, το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά (Τ.Ε.Ι. Πειραιά), με
έδρα τον Πειραιά, και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών (Τ.Ε.Ι. Αθηνών),

με έδρα το Αιγάλεω, συγχωνεύονται διά απορροφήσεως από το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, αυτοδικαίως από την ίδρυσή του, χωρίς άλλη διαδικασία και κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης.
Μεταξύ των γνωστικών πεδίων του νέου πανεπιστημίου συγκαταλέγονται οι
Επιστήμες Υγείας και Πρόνοιας. Ειδικότερα προβλέπεται η ίδρυση Σχολής
Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα: αα)
Βιοϊατρικών Επιστημών, ββ) Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, γγ) Εργοθεραπείας,
δδ) Μαιευτικής, εε) Νοσηλευτικής και στ) Φυσικοθεραπείας.
Ωστόσο, οι προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του Νόμου
3599/2007 δεν περιλαμβάνουν πρόβλεψη περί της εγγραφής στα μητρώα του ΠΣΦΝΠΔΔ των αποφοίτων των πανεπιστημιακών τμημάτων φυσικοθεραπείας. Το
γεγονός τούτο οφείλεται πολύ απλά, εις το ότι κατά τον χρόνο δημοσίευσης του
Νόμου 3599/2007 περί συστάσεως του ΠΣΦ-ΝΠΔΔ δεν είχαν εισέτι τεθεί σε ισχύ οι
μεταγενέστερες ρυθμίσεις του Νόμου 4521/2018 περί της συστάσεως του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Ενόψει, όμως, της ως άνω νομοθετικής εξέλιξης – μεταβολής, κρίνεται
αναγκαία η συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 2 του Νόμου
3599/2007, ώστε να μην δημιουργείται κανένα ερμηνευτικό κενό και καμία
ασάφεια.
Προκειμένου να αναδειχθεί πλήρως το μέγεθος του προβλήματος που
δημιουργείται, από την μη πρόβλεψη περί της υποχρεωτικής εγγραφής στα μητρώα
του ΠΣΦ και των αποφοίτων των νέων πανεπιστημιακών τμημάτων
φυσικοθεραπείας των ημεδαπών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα πρέπει
να τονιστούν και τα ακόλουθα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του Νόμου 3599/2007, «Στα
υποβαλλόμενα
δικαιολογητικά
για
την
έκδοση
άδειας
άσκησης
φυσικοθεραπευτικού επαγγέλματος από τις κατά τόπους Νομαρχίες, οι
φυσικοθεραπευτές υποχρεούνται να συμπεριλάβουν και τη βεβαίωση εγγραφής
τους στο οικείο Περιφερειακό Τμήμα του Συλλόγου. Αντίγραφο της άδειας
ασκήσεως επαγγέλματος φυσικοθεραπευτή κατατίθεται, αμέσως μετά την
παραλαβή της, από κάθε φυσικοθεραπευτή στο Περιφερειακό Τμήμα του
Συλλόγου, στο οποίο ανήκει».
Ενόψει των ανωτέρω αυτομάτως γίνεται αντιληπτό, ότι οι πρώτοι
απόφοιτοι του τμήματος φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, οι
οποίοι θα προκύψουν στο τέλος του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους
2018-2019, θα αδυνατούν να λάβουν την κατά νόμο απαιτούμενη άδεια (νυν
βεβαίωση) άσκησης του φυσικοθεραπευτικού επαγγέλματος, λόγω της αδυναμίας
εγγραφής τους στα μητρώα του ΠΣΦ, ελλείψει ειδικής προς τούτο πρόβλεψης. Αυτό
θα έχει ως αποτέλεσμα την από μέρους τους αδυναμία άσκησης του επαγγέλματος,

στοιχείο που θα θίγει το συνταγματικώς κατοχυρωμένο δικαίωμά τους στην
ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, όπου ερμηνευτικώς συμπεριλαμβάνεται
και το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής της εργασίας.
Τέλος αναφέρουμε ότι παρόμοια συμπλήρωση των διατάξεων έγινε
πρόσφατα με τροπολογία στο σχέδιο Νόμου ‘’Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση
Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας
Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις’’ για το
Ν.Π.Δ.Δ Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών και έχει περιληφθεί ως αυτοτελές
άρθρο 175 στο ψηφισθέν Νομοσχέδιο (Ν. 4600/2019-ΦΕΚ Α΄43/9-3-2019).
Ενόψει τούτων η άμεση ψήφιση και θέση σε ισχύ της συγκεκριμένης
τροπολογίας καθίσταται επιβεβλημένη.
Ειδικότερα προτείνεται η πρόβλεψη των παρακάτω ρυθμίσεων
παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Νόμου 3599/2007 :

στην

Α) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Νόμου 3599/2007 προστίθεται
περίπτωση ε) ως εξής : « ε) Απόφοιτοι των Σχολών ή Τμημάτων
Φυσικοθεραπείας των Α.Ε.Ι.»
Β) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Νόμου
3599/2007 αντικαθίσταται ως εξής: « Όλοι οι υπό στοιχεία α΄, β΄, γ΄, δ΄ και ε
φυσικοθεραπευτές, υποχρεούνται να εγγραφούν στο Σύλλογο, σύμφωνα
με τους όρους του παρόντος»
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