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Ενστάσεις των φυσικοθεραπευτών
για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Π ην έντονη αντίδραση του
εκφράζει το διοικητικό συμβούλιο

του Πανελληνίου
Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών ΠΣΦ
στην εξελισσόμενη διάρθρωση των τμημάτων

στο νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής

Το προεδρείο του Συλλόγου διαφωνεί
με την εισήγηση της Συγκλήτου του ΤΕΙ

Αθήνας σχετικά με τη διάρθρωση των
τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής το οποίο θα προκύψει από τη
συγχώνευση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά

Συγκεκριμένα η Σύγκλητος εισηγείται
χωρίς καμιά επιστημονική και ακαδημαϊκή

βάση τη συγχώνευση των σχολών

Φυσικοθεραπείας και Εργοθεραπεί
ας

Προκαλεί επίσης αλγεινή εντύπωση
το γεγονός ότι δίνονται ανακριβή στοιχεία

για το Τμήμα Φυσικοθεραπείας το
οποίο έχει 1 3 μέλη διδακτικού και ερευνητικού

προσωπικού ΔΕΠ και όχι 1 1

μέλη όπως αναφέρεται στην εισήγηση
Ο αριθμός πρόκειται να αυξηθεί άμεσα

καθώς άλλα δύο μέλη ΔΕΠ πρώτης
βαθμίδας είναι στη διαδικασία μετάθεσης

από το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Το

προεδρείο του ΠΣΦ εκφράζει τον
προβληματισμό

του για την απόκρυψη του
αριθμού των μελών ΔΕΠ δύο τμημάτων
τα οποία προτείνονται ως αυτοτελή στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου

έχει αποστείλει σχετικό υπόμνημα
στη Σύγκλητο στην ειδική οκταμελή

επιτροπή και στον υπουργό Παιδείας
με το οποίο αμφισβητεί την υποχρέωση
γνωμοδότησης της Συγκλήτου Στο υπόμνημα

αναφέρονται μεταξύ άλλων τα
εξής

Η σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου
απαιτείται μόνον για την περίπτωση συγχώνευσης

κατάτμησης μετονομασίας ή
κατάργησης ΑΕΙ ενώ δεν επιβάλλεται ως
διαδικαστικός τύπος για την περίπτωση
ίδρυσης νέου ΑΕΙ Κατά συνέπεια προκειμένου

περί της ίδρυσης νέου ΑΕΙ ο
νομοθέτης δεν καθιερώνει γνωμοδοτική
αρμοδιότητα κάποιας Συγκλήτου ούτε
προβλέπει την υποβολή σχετικής πρότασης

από οποιαδήποτε Σύγκλητο ΑΕΙ
Στο ίδιο κείμενο επισημαίνεται πως

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
9 του Νόμου 4485/2017 κάθε Τμήμα
Σχολής ΑΕΙ αναπόφευκτα συνδέεται με
συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο χωρίς

να καθιερώνεται η δυνατότητα σύνδεσης

του Τμήματος με περισσότερα
επιστημονικά πεδία Ο συγκεκριμένος
ρόλος της κάλυψης μιας ενότητας συγγενών

επιστημονικών κλάδων ανήκει
κατ αποκλειστικότητα στη Σχολή

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις ο πρόεδρος

του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών

Πέτρος Λυμπερίδης
αναφέρει τα εξής

Ο ΠΣΦ θεωρεί ότι η πρόταση της Συγκλήτου

του ΤΕΙ Αθηνών προέρχεται από
καθ ύλην αναρμόδιο όργανο Προφανώς

δεν αναπτύσσει κάποια δεσμευτική
ισχύ έρχεται σε προφανή αντίθεση με τις
διατάξεις του νόμου 4485/20 1 7 ενώ

δημιουργεί

σύγχυση στον κύκλο των επαγγελματικών

δικαιωμάτων των φυσικοθεραπευτών

και των εργοθεραπευτών
Σύμφωνα με τον κ Λυμπερίδη η συγκεκριμένη

εισήγηση είναι διάτρητη
και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να
ληφθεί υπόψη όσον αφορά το τμήμα
Φυσικοθεραπείας το οποίο πληροί
όλες τις προϋποθέσεις ακαδημαϊκές
και νομικές για να είναι αυτοτελές
και αυτοδύναμο στο Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής
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ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Ανησυχία για r/s αδύναμεβ οικονομικά ομάδεβ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Avannpias ο Πανελλήνιοε Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών ΠΣΦ εκφράζει την ανησυχία ίου για τη ραγδαία μείωση
ίων δημοσίων δαπανών για την φυσικοθεραπεία στην ειδική αγωγή και
εκπαίδευση που χρηματοδοτείται από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΕΣΠΑ Σε
σχετική επιστολή οι φυσικοθεραπευτέ5 επισημαίνουν ότι οι δημόσιε5 δαπάνε5

για την ειδική αγωγή μειώνονται δραματικά παρά το γεγονό ότι το ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστημα στο πλαίσιο pias véas νομικοπολιτική5 προσέγγιση5
υιοθέτησε τη φιλοσοφία ins ένταξη των παιδιών με αναπηρία και των παιδιών
με eiôiKés μαθησιακέ5 δυσκολίε5 στο δημόσιο σχολείο στην κοινωνική ζωή και
στην επαγγελματική δραστηριότητα Με τέτοιε πολιτικέε το Kpàros στερεί
από tous συγκεκριμένου5 μαθητέ5 τη μοναδική διέξοδο tous καταδικάζει
και tous καθηλώνει στην ενήλικη ζωή tous προκαλώντα5 έτσι αδιέξοδο σε
αυτήν την ομάδα πληθυσμού με τα πλέον δραματικά και πολλά κοινωνικά
και οικονομικά προβλήματα προσθέτει ο ΠΣΦ Ο Πρόεδρο5 του Συλλόγου
Πέτρο5 Λυμπερίδη5 τονίζει Η Πολιτεία πρέπει να μεριμνά να οργανώνει και
να στελεχώνει κάθε δημόσια μονάδα στην οποία φοιτούν άτομα με lôiairepes
δυσκολίε5 Enians πρέπει να οργανώσει και να στελεχώσει ένα δημόσιο
σύστημα αποκατάσταση5 το οποίο θα λειτουργεί με όλα εκείνα τα διεθνή
πρότυπα και γι αυτό το σκοπό ο Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών
είναι πάντα στην διάθεση του Υπουργείου Υγεία5
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Evazâaeis των
φυσικοθεραπευτών

Την έντονη αντίδραση ίου εκφράζει το
διοικητικό συμβούλιο ίου Πανελληνίου
Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών ΠΣΦ
στην εξελισσόμενη διάρθρωση των
τμημάτων στο νέο Πανεπιστήμιο Auokiîs
AniKns Συγκεκριμένα το προεδρείο του
Συλλόγου διαφωνεί με την εισήγηση
ins Συγκλήτου του ΤΕΙ την συγχώνευση
των σχολών Φυσικοθεραπεία5 και

Εργοθεραπεία5 Οι φυσικοθεραπευτέ5
επισημαίνουν ότι δίνονται ανακριβή
στοιχεία για το Τμήμα Φυσικοθεραπεία5
το οποίο έχει 13 μέλη διδακτικού
και ερευνητικού προσωπικού ΔΕΠ
και όχι 1 1 μέλη ônoos αναφέρεται
στην εισήγηση Προσθέτουν δε ότι ο

αριθμόε πρόκειται να αυξηθεί άμεσα
ko0gûs άλλα δύο μέλη ΔΕΠ npcbms
βαθμίδα5 είναι στην διαδικασία
μετάθεση5 από το ΤΕΙ Στερεά Ελλάδα
Το προεδρείο του ΠΣΦ εκφράζει τον
προβληματισμό του για την απόκρυψη
του αριθμού των μελών ΔΕΠ δύο
τμημάτων τα οποία προτείνονται
cos αυτοτελή στο Πανεπιστήμιο
Δυτική Αττική5 Το ΔΣ του ΠΣΦ του
Συλλόγου έχει αποστείλει σχετικό
υπόμνημα στη Σύγκλητο στην ειδική
οκταμελή επιτροπή και στον υπουργό
Παιδειαε με το οποίο αμφισβητεί
την υποχρέωση γνωμοδότηση5 ins
Συγκλήτου Η σύμφωνη γνώμη ins
Συγκλήτου απαιτείται μόνον για την
περίπτωση συγχώνευση5 κατάτμηση5
μετονομασία5 ή κατάργηση5 ΑΕΙ ενώ
δεν επιβάλλεται gûs διαδικαστικ05 ujnos
για την περίπτωση iôpuons νέου ΑΕΙ
Κατά συνέπεια προκειμένου περί ins
iôpuons νέου ΑΕΙ ο νομοθέτη δεν
καθιερώνει γνωμοδοτική αρμοδιότητα
Kânoias Συγκλήτου
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