
 

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την οργάνωση του Τμήματος Φυσικοθεραπείας στη Σπάρτη» 

 

 

Κύριε Πρύτανη, 

Όπως γνωρίζεται ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) συσταθείς ως 

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, με τον Νόμο 3599/2007, είναι ο νόμιμος θεσμικός 

φορέας και εκπρόσωπος του Νομοθετικώς ρυθμιζόμενου επαγγέλματος του 

φυσικοθεραπευτή στην Ελλάδα.  

Στα πλαίσια αυτά, έχοντας υπόψιν τον Νόμο 4610/2019 που προβλέπει την ίδρυση 

τμήματος φυσικοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στην Σπάρτη, και με 

δεδομένο την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για 

την εισαγωγή των πρώτων φοιτητών το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, θα θέλαμε να σας 

θέσουμε τα παρακάτω: 

 
1) Θεωρούμε απαραίτητο στην διοικούσα επιτροπή του τμήματος φυσικοθεραπείας να 

συμμετέχουν καθηγητές φυσικοθεραπείας από τα τέσσερα Πανεπιστημιακά τμήματα 

που λειτουργούν στην Ελλάδα.  
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2) Στην επιτροπή προγράμματος που θα εισηγηθεί το πρόγραμμα σπουδών και θα 

επιμεληθεί την κατάρτισή του, θα πρέπει απαραίτητα να μετέχουν καθηγητές 

φυσικοθεραπείας από τα τέσσερα πανεπιστημιακά τμήματα που λειτουργούν στην 

Ελλάδα, καθώς το πρόγραμμα θα πρέπει να πληροί τις κατευθυντήριες οδηγίες της 

Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας (WCPT), να πληροί τις διεθνείς 

προδιαγραφές και να είναι σε αντιστοιχία με τα προγράμματα σπουδών των υπολοίπων 

τεσσάρων Πανεπιστημιακών τμημάτων.  

3) Η στελέχωση του τμήματος με εκπαιδευτικό προσωπικό θα πρέπει να εκπληρώνει 

την απαιτήσεις της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας, όσον αφορά το 

γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων, των υποψήφιων καθηγητών.  

 

4) Όσον αφορά την κλινική εκπαίδευση των φοιτητών και την κάλυψη των επί μέρους 

γνωστικών αντικειμένων (εκπαίδευση σε εντατική μονάδα, παιδιατρική κλπ), έχουμε 

εκφράσει τις ανησυχίες κατά την συζήτηση του Νομοσχεδίου στην Διαρκή Επιτροπή 

Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και οφείλουμε να τις επανακαταθέσουμε, καθώς 

θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την επαρκή κλινική εκπαίδευση των φοιτητών. 

 

Σας θέτουμε τα παραπάνω καθώς όπως γνωρίζεται, η απόκτηση του συγκεκριμένου 

πτυχίου οδηγεί στην λήψη άδειας άσκησης νομοθετικώς ρυθμιζόμενου επαγγέλματος 

υγείας και οποιαδήποτε παρέκκλιση διακινδυνεύει την αναγνώριση των πτυχιούχων 

κυρίως στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων. 

 

Με εκτίμηση 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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