
Ομιλία του Προέδρου του Π.Σ.Φ στην Διαρκή Επιτροπή 

Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής 

 

Κύριε Πρόεδρο στην Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα  

Κύριε Υπουργέ, Υφυπουργέ, Βουλευτές ,εκπρόσωποι φορέων. 

 

Εκφράζουμε κατ΄ αρχήν τον προβληματισμό μας για την ίδρυση δυο νέων 

τμημάτων φυσικοθεραπείας στην Σπάρτη και στην Ιεράπετρα όσον αφορά το 

θέμα της κλινικής εκπαίδευσης να θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

παγκόσμιας ομοσπονδίας φυσικοθεραπευτών  και την ακαδημαϊκής στελέχωσης 

και βεβαίως με την αύξηση του αριθμού των εισακτέων. Ο αξιότιμος Υπουργός 

μας ανέφερε ότι θα είναι σταθερός ο αριθμός των εισακτέων οπότε αυτή η 

λογική θα λύσει το πρόβλημα αρκεί να την ακολουθήσουν όλες οι Κυβερνήσεις.  

Τώρα όσον αφορά την ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΤΕΦΑΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΥΓΕΙΑΣ 

Γνωρίζουμε  ότι από τις σχολές επιστημών υγείας (Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

πανεπιστημιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης) αποφοιτούν επαγγελματίες που 

ασκούν νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα υγείας (Ιατροί, Φαρμακοποιοί, 

Οδοντίατροι, Νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές κλπ). 

Το Νομοσχέδιο προβλέπει την ένταξη των τμημάτων φυσικής αγωγής και αθλητισμού 

(ΤΕΦΑΑ) στην σχολής επιστημών υγείας και πρόνοιας στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 

της Κρήτης και στην σχολή επιστημών αποκατάστασης της υγείας στο Πανεπιστήμιο 

Πατρών. 

Είναι προφανές ότι αυτή η πρόθεση είναι σε αντίθεση με τις διατάξεις του άρθρου 9 

παρ. 1 του Νόμου 4485/2017, «Κάθε Ίδρυμα αποτελείται από Σχολές. Η Σχολή 

καλύπτει μία ενότητα συγγενών επιστημονικών κλάδων και εξασφαλίζει τη 

διεπιστημονική προσέγγιση, τη μεταξύ τους επικοινωνία και τον αναγκαίο, για τη 

διδασκαλία και την έρευνα, συντονισμό τους. Η Σχολή εποπτεύει και συντονίζει τη 

λειτουργία των Τμημάτων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών τους».   

Η προτεινόμενη ένταξη του  ΤΕΦΑΑ  με γνωστικό αντικείμενο που δεν συνάδει με τον 

κλινικό χαρακτήρα των Επιστημών Υγείας, θα δημιουργήσει σοβαρά θέματα 

φυσιογνωμίας και σύγχυσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων μεταξύ αποφοίτων της 

Σχολής (Καθηγητές Φυσικής Αγωγής) και αποφοίτων των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας 

της χώρας, με αυτονόητες και προβλέψιμα σοβαρότατες συνέπειες στη δημόσια υγεία. 

Ήδη έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους : 

1) Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών-ΝΠΔΔ 
2) Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος-ΝΠΔΔ 

3) Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών-ΝΠΔΔ 



Θεωρώ ότι θα πρέπει να αφουγκραστεί ο Υπουργός και οι συνάδελφοι Βουλευτές τις 

ανησυχίες των εκπροσώπων των νομοθετικώς ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων υγείας και 

να εντάξει τις σχολές επιστημών υγείας εκεί που ανήκουν. 

Α) Στο Πανεπιστήμιο Πατρών στις παιδαγωγικές σχολές 

Β) Στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο να ενταχθεί ως μονοτμηματική σχολή ,όπως 

ισχύει για τα ΤΕΦΑΑ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου και του Αριστοτέλειου 

Πανεπιστημίου 

Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να δημιουργούνται εκπαιδευτικές και ακαδημαϊκές 

ασάφειες που μπορεί να έχουν επιπτώσεις κατά άσκηση των επαγγελματικών 

δικαιωμάτων. 

Επίσης αυτό που αναφέρατε κύριε Υπουργέ όσον αφορά την εξομείωση των πτυχίων 

πανεπιστημιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης , το οποίο εμάς αφορά 8.500 μέλη που 

ασκούν το επάγγελμα του Φυσικοθεραπευτή στην Ελληνική Επικράτεια νομίζω ότι 

πρέπει να βρεθεί η λύση και η δικά μας πρόταση είναι η αποδεδειγμένη εργασιακή 

εμπειρία διότι ουσιαστική διαφοροποίηση στις σπουδές από όσο γνωρίζουμε δεν 

υπάρχει. 

 

 

 

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (ΣΑΕΠ) 

Όσον αφορά τις προτεινόμενες ρυθμίσεις για την αλλαγή του πλαισίου 

αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων βάσει της  Οδηγίας 2005/36/ΕΚ 

θέλουμε να σας θέσουμε για άλλη μια φορά τα εξής:  

Η συγκεκριμένη οδηγία εκδόθηκε για να διευκολύνει Ευρωπαίους εργαζόμενους 

που θέλουν να μεταναστεύσουν σε άλλη χώρα μέλος της Ε.Ε προκειμένου να ασκήσουν 

το επάγγελμα το οποίο ασκούσαν. 

Π.χ φυσικοθεραπευτής που ασκεί επάγγελμα στο Βέλγιο να ασκήσει το επάγγελμα 

στην Ελλάδα. 

Γνωρίζετε ότι  κακώς διευρύνθηκε με τις διατάξεις των Νόμων 4093/2012 και 

4111/2013 κατά τρόπο αυθαίρετο, το περιεχόμενο της κοινοτικής οδηγίας, με την 

προσθήκη της έννοιας της επαγγελματικής ισοδυναμίας που αποτελεί Ελληνική 

επινόηση και όχι πρόβλεψη της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ. 

Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αναγνωρίζεται ΑΥΤΌΜΑΤΑ επαγγελματικό δικαίωμα 

σε απόφοιτους των κέντρων μεταλυκειακής εκπαίδευσης (που είναι φορείς 

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ΟΧΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ)  

Όμως θα θέλαμε να σας εξηγήσουμε γιατί δεν δύναται να αναγνωρίζεται 

επαγγελματικό δικαίωμα ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ για νομοθετικώς 

ρυθμιζόμενο επάγγελμα υγείας (φυσικοθεραπευτής) δηλαδή επάγγελμα που για την 

άσκησή του απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος (φυσικοθεραπευτής) σε 



Ευρωπαίο Πολίτη (άρα και Έλληνα)  που δεν έχει στην κατοχή του άδεια άσκησης 

επαγγέλματος. ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΕΙ. 

Σας καταθέσω δυο απαντήσεις του HCPC -του επιμελητηρίου υγείας του Η.Β που 

αναφέρουν: 

Αναγνώριση των προγραμμάτων με δικαιόχρηση από το HCPC 

Όπως συζητήσαμε, κανένα από τα προγράμματα φυσικοθεραπείας με 

δικαιόχρηση στο ΗΒ, τα οποία παρέχονται από ιδιωτικά κολλέγια στην Ελλάδα 

δεν έχει εγκριθεί ή αναγνωριστεί, ή οδηγούν σε αυτόματη καταχώρηση από το 

HCPC. 

Επίσης θέλω να σας αναφέρω τι ακριβώς περιγράφεται στην ιστοσελίδα της 

ένωσης ελληνικών κολλεγίων: 

Υπάρχουν δυο μορφές αναγνωρίσεως: 

Α) Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων που αφορά τα νομοθετικά 

ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή εκείνα που χρειάζεται άδεια άσκησης επαγγέλματος 

για την άσκησή τους (πολιτικού μηχανικού, δικηγόρου, ψυχολόγου 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ) 

Β) Αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης για 

τους κατόχους πτυχίων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της οδηγίας 36/2005 

,δηλαδή πτυχίων που οδηγούν σε μη νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, όπως για 

παράδειγμα πληροφορική, ναυτιλία κλπ 

Άρα και η ένωση των κολλεγίων δέχεται ότι οι διατάξεις των Νόμων 

4093/2012 και 4111/2013  περί επαγγελματικής ισοδυναμίας δεν μπορεί να 

εφαρμόζονται για νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα υγείας, δηλαδή για 

φυσικοθεραπευτές. 

 

Ζητάμε πρόβλεψη στο Νόμο με την παρακάτω ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ:  

Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ΠΔ 38/2010 προστίθεται εδάφιο ως 

εξής: «Οι διατάξεις περί αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας δεν 

εφαρμόζονται επί των νομοθετικώς ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων».  

Σας καταθέτουμε σχετική αιτιολογική έκθεση και τα σχετικά αναφερόμενα 

έγγραφα. 

Και τέλος επειδή ως επιστήμονες υγείας έχουμε σημαντικό ρόλο στην 

πρόληψη μυοσκελετικών παθήσεων προτείνουμε στην επιτροπή σας κάθε μισή 

ώρα να κάνετε 30 δευτερόλεπτα διάλειμμα για την ανάταση του σώματος για να 

μην έχουμε επιβαρύνσεις σπονδυλικής στήλης και αρθρώσεων, καθώς αυτό 

αναφέρουν οι τελευταίες έρευνες. 

 

 


