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► ► ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗ

Ερωτήματα
και πιέσεις
για το νέο
Πανεπιστήμιο

ΜΕΣΑ στην εβδομάδα αναμένεται το πόρισμα για
τα τμήματα που θα απαρτίζουν το νέο Πανεπιστήμιο

Δυτικής Αττικής με πολλά ερωτήματα να
εκκρεμούν ακόμα και τις πιέσεις να συνεχίζονται
τόσο από ακαδημαϊκές όσο και από πολιτικές
πλευρές σύμφωνα με πληροφορίες Στο επίκεντρο
βρίσκεται η συγχώνευση των τμημάτων Φυσικοθεραπείας

και Εργοθεραπείας Πάντως η οκταμελής

επιτροπή που συγκροτήθηκε με πρωτοβουλία
του Κώστα Γαβρόγλου απέφυγε στην πρώτη της
συνεδρίαση να βγάλει τελικό πόρισμα

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών
πάντως σε πρόσφατη ανακοίνωσή του ανέφερε

Η Σύγκλητος εισηγείται χωρίς καμιά επιστημονική
και ακαδημαϊκή βάση τπ συγχώνευση των

σχολών Φυσικοθεραπείας και Εργοθεραπείας
Προκαλεί επίσης αλγεινή εντύπωση το γεγονός

ότι δίνονται ανακριβή στοιχεία για το Τμήμα Φυσικοθεραπείας

το οποίο έχει 1 3 μελη διδακτικού και
ερευνητικού προσωπικού ΔΕΠ και όχι 1 1 μελη
όπως αναφέρεται στην εισήγηση

Παράλληλα άγνωστο είναι τι θα γίνει με τρία
ακόμα τμήματα Οδοντικής Τεχνολογίας Οπτικής
και Οπτομετρίας και Αισθητικής και Κοσμητολο
γίας για τα οποία δεν έχει αποφασιστεί ακόμα η
θέση τους στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Στη λίστα των αναπάντητων ακόμα ερωτημάτων

βρίσκονται και πρακτικά θέματα όπως π

μεταφορά της έδρας ορισμένων τμημάτων μετά
τη συγχώνευσή τους η κατοχύρωση των επαγγελματικών

δικαιωμάτων των νέων τμημάτων που
θα δημιουργηθούν αλλά και διευκρινίσεις σχετικά
τις δυνατότητες των ήδη φοιτούντων στα δυο
συγχωνευόμενα ΤΕΙ για απόκτηση πτυχίου είτε

από ΤΕΙ είτε από το νέο Πανεπιστήμιο Το πόρισμα

εντός της εβδομάδας θα δοθεί στον υπουργό
Παιδείας και μέσα στο μήνα θα τεθεί σε δημόσια
διαβούλευση

Μαθητικό συλλαλητήριο
Συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες έξω από το υπουργείο

Παιδείας και σήμερα τη σκυτάλη παίρνουν
οι μαθητές Πάντως σύμφωνα με πληροφορίες
ο υπουργός Παιδείας δεν θα βρίσκεται στο κτίριο
Στο χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης πάντως

ο Κώστας Γαβρόγλου έπειτα από συνάντηση
που είχε με τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος
ΔΟΕ επανέλαβε την καθιέρωση της δίχρονης

υποχρεωτικής εκπαίδευσης με εφαρμογή της από
την ερχόμενη σχολική χρονιά

ΕΛΠΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ
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Ανθυγιεινή
εργασία

Επκπολπ npos tousunoupYOus Υyöas kgi Οικο
νομικών σχετικά με inv αδικία tnv οποίο υψι
οταιοι ο Kitaoos και συγκεκριμένα οι εργαζομε
νοι Oos δημόοιε μονά6ε5 Yyaas απέσιειΑε ο

ÊÊ naverlrinvios Zuflnoyos ΦυσικοθεραπευιωνjjH ιΠΣΦ με πρόεδρο ιον Πείρο Λυμπεριδα Η επιστολή

επικαλείιαι tnv απόφαση tou υπουργού
Εοωιερικων συμφωνά με tnv οποία to ηΑεον κρίσιμο στοιχείο η
ortfUiß to καθοριστικό κριτήριο για tnv χορήγηση tou εηιόομσκκ
εηικιvôuvns και ανθυγιεινά εργασία αποτελεί η επαφή με χω

pous επεξεργαοκκ και ôtortovre απόρριμμα των ακόμη και αν ο
unaflftnitas δεν avma σε ειδικότητα που επιφορτίζεται με την εν
γένειôKaapiOTtuwciroppipptov
pu/UKis εηιιηώσεΒ Λόγω tns παροχίκτων υπηρεσιών tou σε
χωρουΐόπου διενεργείται επεξεργασία σικρριμματων
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Για το Τμήμα
Φυσικοθεραπείας

Κύριε διευθυντά

Το
τελευταίο διάστημα έχει εδραιωθεί

και γίνεται πλέον αποδεκτή
η τεκμηριωμένη άποψη για την ανάγκη

αυτοτελούς λειτουργίας του Τμήματος

Φυσικοθεραπείας στο υπό
ίδρυση Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττι
KÙs Παρ όλα αυτά δημοσιεύματα
όπως αυτό της έγκριτης Καθημερινή

21-1 1-2017 http://www kath
imerim.gr/935533/articie/epikairo
thta/eilada/politikes-pieseis-gia-to
aei-dyt-attikhs?platform hootsuite
προσπαθούν να δημιουργήσουν αρνητικό

κλίμα για το Τμήμα Φυσικοθεραπείας

επικαλούμενα πληροφορίες
από στελέχη του ΤΕΙ Αθήνας

Υπογραμμίζεται όμως ότι ούτε τα
ανώνυμα στελέχη του ΤΕΙ-Α αλλά
ούτε και η εφημερίδα τοποθετούνται
επί της ουσίας των κατ επανάληψη
δημοσιευμένων θέσεων και επιχειρημάτων

του κλάδου της Φυσικοθεραπείας

σε εθνικό ΠΣΦ Τμήμα
Φυσικοθεραπείας ευρωπαϊκό
WCPT-ER αλλά και παγκόσμια
WCPT ειτιπεδο Κατά τον ίδιο τρόπο
και το αναφερόμενο δημοσίευμά
σας απλά δηλώνει ενόχληση που σημαντικό

πρόσωπα της πολιτικός σκηνής

υποστηρίζουν σθεναρά την ένταξη

των σπουδών Φυσικοθεραπείας
στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση

χωρίς να πραγματεύεται την ουσία
του θέματος

Ο αγώνας για πανεπιστημιακές
σπουδές στη Φυσικοθεραπεία είναι
διαχρονικός και σε καμία περίπτωση
κομματικός Είναι αγώνας τεκμηριωμένος

με λόγο ακαδημαϊκό και επιστημολογικό

Είναι απόλυτα σωστό
ότι η προσπάθεια για την αυτοτελή
ένταξη του Τμήματος Φυσικοθεραπείας

στην πανεπιστημιακή ανώτατη
εκπαίδευση είχε και έχει την υποστήριξη

πολλών ακαδημαϊκών και
αξιωματούχων από όλο το φάσμα
της πολιτικός σκηνής Μεταξύ αυτών
πρωταγωνιστεί η υπουργός Τουρισμού

Ελενα Κουντουρά Στο σημείο
αυτό θα πρέπει να υπογραμμισθεί
ότι η κ Κουντουρά ως πρώην μέλος
της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων

της Βουλής των Ελλήνων αλλά
και ως πρώην αθλήτρια του στίβου
απόφοιτος του Εθνικού Καποδιστρια
κού Πανεπιστημίου Αθηνών υποστηρίζει

διαχρονικά την ένταξη των
σπουδών Φυσικοθεραπείας στην πανεπιστημιακή

κατεύθυνση της ανώτατης

εκπαίδευσης Επίσης η κ
Κουντουρά υποστήριξε πολιτικό και
επιστημονικά τον αγώνα μας για τη
διατήρηση της αυτοτέλειας του Τμήματος

Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας

απέναντι στις ρυθμίσεις του απαράδεκτου

από κάθε άποψη Σχεδίου
Αθηνά 2013 αλλά και απέναντι
στα στελέχη του ΤΕΙ Αθήνας που
και τότε προωθούσαν τη συγχώνευση
του Τμήματος Φυσικοθεραπείας με
το Τμήμα Εργοθεραπείας του ΤΕΙ
Αθήνας αποκλείοντας όλες τις προτάσεις

που είχαν υποβληθεί για την
ακαδημάικό ενίσχυση των τμημάτων

ΠΑΠΑ0ΑΝΑΣΙΟΥ Γ αναπληρωτής
πρόεδρος Τμήματος Φυσικοθεραπείας

ΤΕΙΑΘήνας
ΤΡΙΓΩΝΗΣ Ε γενικός γραμματέας ΠΣΦ

ΜΑΡΣΕΛΛΟΥ Μ πρώην πρόεδροςΠ.Τ
Αττικής ΠΣΦ
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