
 
 

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Δικαίωση του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών 

 
Αποφάσεις υπέρ του Π.Σ.Φ από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών για τα Κολλέγια 

Ακυρώθηκαν με απόφασή του  πράξεις αναγνώρισης επαγγελματικών 

προσόντων του Σ.Α.Ε.Π για αποφοίτους κολλεγίων και απορρίφθηκε 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 δημοσίων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της 

χώρας. 

Ο ΠΣΦ-ΝΠΔΔ, αρνήθηκε την εγγραφή των αποφοίτων των κέντρων αυτών, για τους 

λόγους κυρίως της προάσπισης της δημόσιας υγείας, με αποτέλεσμα να εκκινήσει μια 

δικαστική διένεξη, που κρατάει μέχρι και σήμερα. 

Πρόσφατα, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, με σειρά αποφάσεών του, δικαίωσε τις 

θέσεις του Π.Σ.Φ.  

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 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, απερρίφθησαν 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. 

Σημειωτέο ότι οι αιτούντες είχαν στην κατοχή τους άδεια άσκησης 

επαγγέλματος στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον HCPC 

Το στοιχείο αυτό θέτει οπωσδήποτε 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, 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 δημοσίων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

της χώρας, το ΑΤΕΕΝ κρίνει διαφορετικά, κάνοντας δεκτές, με έναν 

αυτοματοποιημένο τρόπο, όλες τις αιτήσεις αναγνώρισης της επαγγελματικής 

ισοδυναμίας του τίτλου σπουδών των κολλεγίων.  

Ενόψει των ανωτέρω ο Π.Σ.Φ δηλώνει απερίφραστα την επιφύλαξή του για 

την προάσπιση παντός εννόμου συμφέροντός του, συνεχίζοντας τον δικαστικό του 

αγώνα, για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας και καλεί το Υπουργείο Υγείας και 

Παιδείας να λάβουν σοβαρά υπόψη τα νέα δεδομένα όπως διαμορφώνονται μετά 

αυτές τις δικαστικές αποφάσεις.  


