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Με αφορμή την πρόταση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ για την ίδρυση ενός 5ου Τμήματος Φυσικοθεραπείας στην 

Αθήνα, οι Πρόεδροι των τμημάτων  Φυσικοθεραπείας διερωτώνται για τη σκοπιμότητα και τη σπουδή της 

ίδρυσής του. Είναι πολύ πρόσφατη (02-03-2018) η δημιουργία του πρώτου πανεπιστημιακού τμήματος 

Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας στο Εμβληματικού χαρακτήρα Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Αττικής. 

 

Σήμερα, λειτουργούν τέσσερα τμήματα Φυσικοθεραπείας ενταγμένα σε Σχολές Υγείας: ένα στο Πανεπιστήμιο 

Δυτικής Αττικής και τρία στα ΤΕΙ της χώρας (Θεσσαλονίκη, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα), τα οποία ως 

γνωστόν συνολικά αντιμετωπίζουν προβλήματα στελέχωσης, οικονομικές δυσκολίες και ανεργία των 

πτυχιούχων τους. Τα ισχύοντα προγράμματα σπουδών, εμπεριέχουν μαθήματα αποκλειστικά του τομέα 

υγείας. Το περιεχόμενο σπουδών στοχεύει στην πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών 

καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο 

ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιοαγγειακό σύστημα (Υ.Α. 65146/Ε5, ΦΕΚ 915/14.07.2006, 

τ.Β). Το συγκεκριμένο περιεχόμενο έχει ήδη αναγνωριστεί από την ελληνική πολιτεία και δύναται να 

πραγματεύεται μόνο από Σχολές Υγείας, όπως άλλωστε ισχύει και στα περισσότερα Πανεπιστήμια των 

αναπτυγμένων χωρών (Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία, Γαλλία, Αμερική, Καναδάς, Αυστραλία 

κ.α.).  

 
Η ίδρυση λοιπόν ενός επιπλέον τμήματος Φυσικοθεραπείας θα προκαλέσει αυξημένη ροή φοιτητών 

Φυσικοθεραπείας στην Αθήνα και προβλήματα στα περιφερικά τμήματα. Επιπλέον, ο αυξημένος αριθμός των 

αποφοίτων που θα προκύψει θα εκτοξεύσει την υπάρχουσα ανεργία των φυσικοθεραπευτών. Οι συζητήσεις 

για την επικείμενη ένταξη των υπολοίπων τμημάτων Φυσικοθεραπείας σε πανεπιστημιακές Σχολές Υγείας είναι 

σε εξέλιξη και η ίδρυση ενός τμήματος εκτός Σχολών Υγείας θα τις στρέψει σε λάθος κατεύθυνση. Ο υπό ίδρυση 

δημόσιος ενιαίος χώρος ανώτατης εκπαίδευσης δεν μπορεί να σημαίνει διάλυση των ήδη θεσμοθετημένων 

Σχολών Υγείας των ΤΕΙ και διαμελισμό των τμημάτων της κατά το δοκούν. 

 

Με βάση τα παραπάνω, θα προτείναμε το Υπουργείο Παιδείας, αντί να προχωρήσει στην ίδρυση ενός ακόμη 

τμήματος Φυσικοθεραπείας στην Αθήνα, να προωθήσει το συντομότερο την ένταξη των περιφερικών 

τμημάτων σε πανεπιστημιακές Σχολές Υγείας και να υποστηρίξει οικονομικά και με ανθρώπινο δυναμικό 

όλα τα υφιστάμενα τμήματα Φυσικοθεραπείας προκειμένου να ενισχύσει την αυτοτέλειά τους και την 

προοπτική για περαιτέρω ανάπτυξή τους.  


