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Προς: Tην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Νίκη Κεραμέως.
Τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Μαυρουδή (Μάκη) Βορίδη.
Θέμα: «Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχίου του Τμήματος Φυσικοθεραπείας
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.).»
Κυρία και κύριε Υπουργοί,
Με την υπ' αριθμ. πρωτ/λου 56095/14.10.2021 αναφορά, η κ. Μελπομένη Λυκούδη
ζητά για λογαριασμό της κόρης της – κατόχου πτυχίου της ειδικότητας
«Φυσικοθεραπεία», το οποίο της απονεμήθηκε το έτος 2020 από το Τμήμα
Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) – τη διαμεσολάβηση
του Συνηγόρου του Πολίτη, προκειμένου το πτυχίο του ως άνω πανεπιστημιακού
τμήματος να θεωρείται προσόν για την κατάληψη θέσης στον δημόσιο και ευρύτερο
δημόσιο τομέα. Όπως η ενδιαφερόμενη σημειώνει στην αναφορά της, οι σχετικές
προκηρύξεις που έχουν εκδοθεί από το έτος 2020 και εφεξής, ορίζουν ως προσόν για
την κατάληψη θέσης της ειδικότητας «φυσικοθεραπευτής» στον δημόσιο τομέα
αποκλειστικά και μόνον το πτυχίο των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας των Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) με αποτέλεσμα οι κάτοχοι πτυχίου
«Φυσικοθεραπείας» των Πανεπιστημίων να αποκλείονται της δυνατότητας
κατάληψης θέσης, παρά το γεγονός ότι ήδη από το έτος 2020 έχουν καταστεί κάτοχοι
πτυχίου πανεπιστημιακού τμήματος της ιδίας ειδικότητας.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο άσκησης των κατά τον νόμο 2094/2003
αρμοδιοτήτων του, ερεύνησε την προαναφερόμενη αναφορά και κατέληξε με βάση
την ισχύουσα νομοθεσία την οποία παραθέτει αναλυτικά στην τεκμηρίωσή του στο
έγγραφο υπ' αριθμ. πρωτ/λου 306165/58176/2021 με ημερομηνία 25/10/2021, και το
οποίο έχει κοινοποιήσει ήδη στο Γραφείο της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,
στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου
Εσωτερικών και στην ενδιαφερόμενη για τη διαμεσολάβηση, στα κάτωθι:
‘’Κατόπιν εκτεταμένης έρευνας στην ισχύουσα νομοθεσία δεν κατέστη δυνατόν να
ευρεθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της ειδικότητας «φυσικοθεραπευτής». Σύμφωνα με τα
προαναφερόμενα, εκτιμάται ότι οι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
(Π.Ε.) «φυσικοθεραπείας» νομιμοποιούνται μεν στην άσκηση του επαγγέλματος της
ειδικότητάς τους στον ιδιωτικό τομέα, όχι όμως και στον δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο
τομέα, εφόσον δεν φαίνεται να υφίσταται σχετική διάταξη, με παρεπόμενη συνέπεια

οι προαναφερόμενοι να μην περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις για την κατάληψη
θέσης στον δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ενδεικτικά αναφέρεται η
προκήρυξη 4Κ/2020 του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) στην
οποία ως προσόντα για την κατάληψη θέσης σε υπηρεσίες του δημοσίου της
ειδικότητας «φυσικοθεραπευτής», αναφέρονται, μεταξύ άλλων, πτυχίο ιδρύματος
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) της ως άνω ειδικότητας, άδεια άσκησης
επαγγέλματος της ως άνω ειδικότητας και βεβαίωση εγγραφής στον Πανελλήνιο
Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών. Όπως είναι φυσικό, το εκτιμώμενο ως άνω νομικό κενό,
δημιουργεί στους ενδιαφερόμενους έντονο αίσθημα αδικίας και διάκρισης, καθώς
αποκλείονται της δυνατότητας κατάληψης θέσης στο δημόσιο τομέα σε αντικείμενο
της ειδικότητάς τους, αν και είναι κάτοχοι πτυχίου το οποίο απέκτησαν κατόπιν
επιτυχούς παρακολούθησης πρόσθετων μαθημάτων, σε σχέση με τους πτυχιούχους
Τ.Ε.Ι. της ιδίας ειδικότητας.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, ο Συνήγορος του Πολίτη έχοντας ως γνώμονα την
προάσπιση των νομίμων συμφερόντων των πολιτών παρακαλεί να επιληφθούν οι
αρμόδιες Αρχές προκειμένου να αντιμετωπιστεί το υφιστάμενο νομικό κενό είτε με την
τροποίηση του ισχύοντος π.δ. 90/1995, είτε με άλλη νομοθετική ρύθμιση, είτε με
οποιονδήποτε άλλο τρόπο κρίνεται πρόσφορος για την αντιμετώπιση του ζητήματος,
το συντομότερο δυνατόν’’.
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
- Πότε προτίθεστε να αποκαταστήσετε την κατάφωρη αδικία που υφίσταται η κάτοχος
πτυχίου ειδικότητας «Φυσικοθεραπείας» του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.), της οποίας πλήττονται επαγγελματικά
δικαιώματα εφόσον δεν μπορεί να συμμετέχει ισότιμα σε προκηρύξεις θέσεων
εργασίας της ειδικότητάς της στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα;
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