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Μπλόκο στην αναγνώριση ισοτιμίας επαγγελματικών προσόντων κολεγίων από το
Διοικητικό Εφετείο Αθηνών
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Μπλόκο στην αναγνώριση ισοτιμίας επαγγελματικών προσόντων κολεγίων από το Διοικητικό
Εφετείο Αθηνών
Διαλεκτή Αγγελή
Ο 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.
Τρίζουν τα θεμέλια ενός εκ των βασικών προπυργίων της υπουργού Παιδείας Νίκης
Κεραμέως, αυτό της ισοτιμίας των κολεγίων με τα δημόσια Πανεπιστήμια. Με πρόσφατη
απόφασή του το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών ακύρωσε την αναγνώριση επαγγελματικών
προσόντων για απόφοιτους φυσικοθεραπευτές κολεγίων, των οποίων οι αιτήσεις είχαν
απορριφθεί από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ - ΝΠΔΔ).
Για δικαίωση κάνει λόγο ο ΠΣΦ, ο 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 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 («Εφ.Συν.» 6.10.2019 και «Εφ.Συν.» 11.10.2019), μόνο για να
ακολουθήσει λίγους μήνες αργότερα ρύθμιση σε νομοσχέδιο του υπουργείου με την οποία
απελευθερώθηκε πλήρως η δυνατότητα κατάληψης μιας θέσης στο Δημόσιο μόνο με την
αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών («Εφ.Συν.», 13.1.2020).
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών προσέβαλε δικαστικά τις αποφάσεις του
Συμβουλίου Αναγνώρισης 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, αμφισβητώντας επί της ουσίας τη νομιμότητα των
πράξεων αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων σπουδών από το
Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ), που έχει αντικαταστήσει
το ΣΑΕΠ.
Ως προς τον εντοπισμό ουσιωδών διαφορών μεταξύ προγραμμάτων σπουδών, ο ΠΣΦ
επικαλείται τις διατάξεις του άρθρου 57Α, παρ. 1 του Π.Δ. 38/2010, 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 αποφάσεών 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 αυτοματοποιημένο τρόπο, όλες τις αιτήσεις αναγνώρισης της επαγγελματικής
ισοδυναμίας του τίτλου σπουδών των κολεγίων», σχολιάζει ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών.

