
Πρόταση πάλης και κοινής δράσης στο τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΣΕΥΠ ΤΕΙ Αθήνας. 

Η νέα χρονιά ξεκίνησε κι εμείς συνεχίζουμε την προσπάθειά μας να πάρουμε το πτυχίο μας, να 

μάθουμε ολοκληρωμένα το αντικείμενό μας! Όλοι μας καθημερινά δίνουμε αγώνα για να 

μπορέσουμε να σπουδάσουμε, να πάρουμε όσα περισσότερα εφόδια μπορούμε. Στη προσπάθειά 

μας αυτή αντιμετωπίζουμε εμπόδια, οικονομικές δυσκολίες, αγωνία για το αν θα καταφέρουμε να 

δουλέψουμε αύριο και με τι όρους.  

 Ενώ έχει ξεκινήσει η νέα ακαδημαϊκή χρονιά, οι καθηγητές μας ακόμα δεν έχουν 

έρθει, πολλά εργαστήρια δεν έχουν ξεκινήσει, οι κλινικές δε γίνονται. 

 Τα εργαστήρια παραμένουν πολυάριθμα, ενώ θα αυξηθούν τα άτομα στις κλινικές 

ομάδες. Προβλέπεται πάνω από 20 άτομα ανά κλινική ομάδα. 

 Ο εργαστηριακός εξοπλισμός είναι παλιός και δεν επαρκεί. Τα κρεβάτια δεν φτάνουν 

ούτε για ζήτω, με πολλά απ' αυτά να είναι χαλασμένα. Ενώ σε όλα τα κέντρα 

φυσικοθεραπείας χρησιμοποιείται σύγχρονος εξοπλισμός μηχανημάτων εμείς το μόνο που 

μαθαίνουμε είναι η λογική για να τα χειριζόμαστε χωρίς να τα έχουμε δει ποτέ με τα μάτια 

μας ούτε σε εργαστήρια ούτε στις κλινικές και πρακτικές μας ασκήσεις. 

 Πληρώνουμε από την τσέπη μας τις ρόμπες μας! 

 Το κτίριο του Σαρακάκη είναι ακατάλληλο για να σπουδάζουμε, αφού δεν έχει ούτε 

έξοδο κινδύνου. 

 Δεν υπάρχει εστιατόριο στο κτίριο του Σαρακάκη. 

 Αναγκαζόμαστε να παρακολουθούμε ένα σωρό σεμινάρια επί πληρωμή, για να 

παίρνουμε πιστοποιητικά πρόσθετα από το πτυχίο μας. 

 Βγαίνουμε πρακτική άσκηση σχεδόν απλήρωτοι, χωρίς εργασιακά και ασφαλιστικά 

δικαιώματα, ενώ διαπραγματευόμαστε για το τι και πόσα θα μάθουμε, για το αν θα 

μάθουμε στην πράξη συνολικά το αντικείμενό μας. Πολλές φορές δε, καταλήγουμε να μην 

κάνουμε τίποτα από όλα αυτά και απλά να γινόμαστε παιδιά για όλα τα θελήματα ή να 

μπαλώνουμε κενά που υπάρχουν στα νοσοκομεία, λόγω έλλειψης προσωπικού. Σε πολλές 

περιπτώσεις συνεχίζουμε να δουλεύουμε εθελοντικά μέχρι να μάθουμε το αντικείμενό μας, 

με την ελπίδα ότι θα μας προσλάβουν. 

 Όσοι καταφέρουμε να βρούμε δουλειά στο αντικείμενό μας δουλεύουμε χωρίς 

εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, με μισθούς που δε φτάνουν για την κάλυψη των 

αναγκών μας, αφήνοντας στην ευχέρεια του κάθε εργοδότη το πόσα θα μας δώσει, μιας και 

δεν υπάρχουν Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Καθεστώς επίσης στον κλάδο μας είναι η 

ασφάλιση με το «μπλοκάκι», αναγκάζοντας μας να ασφαλιζόμαστε μόνοι μας σαν 

αυτοαπασχολούμενοι, παρόλο που είμαστε μισθωτοί εργαζόμενοι, δίνοντας έτσι το 60% 

του εισοδήματός μας σε φορολογία και ασφάλιση. 



 

Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η διοίκηση και ορισμένοι καθηγητές της 
σχολής καλλιεργούν τον εφησυχασμό μπροστά σε αυτή την εκρηκτική κατάσταση, δεν 
παίρνουν κανένα μέτρο για να την αντιμετωπίσουν. Ενώ μας λένε πως μπροστά στη 
μετεξέλιξη του ΤΕΙ σε Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής «θα αναβαθμιστούμε», «θα 
αποκτήσουμε δικαιώματα», «θα αναπτυχθεί το κομμάτι της έρευνας».  

Η ίδια η πραγματικότητα όμως που ζούμε, τα τεράστια προβλήματα που 
αντιμετωπίζουμε για να σπουδάζουμε και οι όροι με τους οποίους θα 
πραγματοποιηθεί η δημιουργία του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
αποκαλύπτουν ότι όχι μόνο δεν θα λυθούν  τα προβλήματα που έχουμε αλλά σε 
ορισμένες περιπτώσεις θα πολλαπλασιαστούν.  

 Ο νόμος που ετοιμάζουν είναι μέρος της εφαρμογής του 4ου μνημονίου 

στην ανώτατη εκπαίδευση. Που σημαίνει νέες περικοπές, για μείωση των 

δαπανών, για να ενισχυθεί όπως λένε η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, 

πάνω στα τσακισμένα δικαιώματά μας και στις πλάτες των σπουδαστών που 

ήδη σπουδάζουν. Οι απαντήσεις που πήραμε από τους εκπροσώπους του 

υπουργείου «ότι είμαστε τρελοί να ζητάμε το 2017 δωρεάν τα αναλώσιμά μας», 

«να ευχηθούμε να φτιαχτεί εστία τα επόμενα 10 χρόνια» και ότι το υπουργείο 

«δεν είναι υπεύθυνο για τις κατηγοριοποιήσεις των αποφοίτων» είναι 

αποκαλυπτικές.  

 Συγχωνεύουν το τμήμα μας με την Εργοθεραπεία με κριτήριο το πώς θα 

εξοικονομηθούν κι άλλο πόροι και προσωπικό, με βάση το τι πιάνει στην 

αγορά. Συγχωνεύουν δηλαδή τμήματα αναγκαία στην κάλυψη των κοινωνικών 

αναγκών πχ στο κομμάτι της θεραπείας και της αποκατάστασης στην Υγεία, 

ενώ ταυτόχρονα ανοίγουν τμήμα Τουρισμού στη ΣΔΟ. Την ώρα μάλιστα που η 

κατάσταση στον κλάδο της Υγείας ωχριά, με παλιές και νέες κυβερνήσεις να 

πρωτοστατούν σε αυτήν την κατεύθυνση. Συγκεκριμένα μόνο για το 2018 η 

κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προβλέπει περαιτέρω μείωση κατά 350 εκατ από 

τον κρατικό προϋπολογισμό για την κάλυψη της πρωτοβάθμιας Υγείας και τις 

δαπάνες του ΕΟΠΠΥ και 226 εκατ για τις δαπάνες στα δημόσια νοσοκομεία. 

Με αποτέλεσμα στις περισσότερες περιπτώσεις ασθενών να καλύπτεται μόλις 

ένα πολύ μικρό ποσοστό συνεδριών Φυσικοθεραπείας (15 το χρόνο) σε σχέση 

με τις ανάγκες τους. Την ίδια στιγμή ανοίγουν ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης 

που λίγοι έχουν πρόσβαση σε αυτά. 

 Ενισχύουν την επιχειρηματική λειτουργία των σχολών. Ήδη από τον 

κλάδο μας γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει οι επιχειρηματίες να κάνουν 

κουμάντο στη υγεία του λαού μας. Αποτέλεσμα της επιχειρηματικής λειτουργίας 

στο χώρο της υγείας είναι τα μόλις 200 δημόσια κρεβάτια αποκατάστασης από 

τα 2000 που υπάρχει ανάγκη σήμερα ενώ υπάρχουν μόλις 2 δημόσια κέντρα 

αποκατάστασης για όλη την Αττική (Βούλα, ΚΑΤ). 

 Εισάγουν διετή πτυχία οδηγώντας στην κατηγοριοποίηση των 

αποφοίτων, γενικεύουν τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά. Όχι μόνο δεν 

αναιρείται η κατηγοριοποίηση των αποφοίτων, αντίθετα διευρύνεται με τη 

συγχώνευση που προτείνεται. Ταυτόχρονα το Υπουργείο δε δίνει απαντήσεις 

για το τι θα γίνει με την αναγνώριση των πτυχίων των κολλεγίων που εκκρεμεί 



και με τους αποφοίτους των ιδιωτικών ΙΕΚ. Μετά το πτυχίο μας περιμένει ένα 

ατελείωτο και πανάκριβο τρέξιμο πιστοποιητικών μήπως και μπορέσουμε να 

έχουμε πρόσβαση στο επάγγελμα. Ακόμα περισσότερες κατηγοριοποιήσεις 

από τη μία δηλαδή, περισσότερα εμπόδια για να βρούμε δουλειά στο 

αντικείμενο μας από την άλλη. 

Οι σπουδαστές της Φυσικοθεραπείας από την αρχή της χρονιάς δίνουμε μάχη  
για να διεκδικήσουμε να σπουδάζουμε ολοκληρωμένα και χωρίς εμπόδια, 
συμμετέχοντας στη Γενική Συνέλευση της ΣΕΥΠ, όπου ανταλλάξαμε απόψεις, 
συζητήσαμε πώς θα συνεχίσουμε, πώς θα κλιμακώσουμε τη δράση μας. Συζητήσαμε 
για την ανάγκη συμπόρευσης και με τους υπόλοιπους σπουδαστικούς συλλόγους, να 
βρεθούμε μαζί στο δρόμο του αγώνα, στο δρόμο της διεκδίκησης. Ακόμα μαζικά 
συμμετείχαμε στην κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας και στο μεγάλο φοιτητικό 
συλλαλητήριο στις 7 Νοέμβρη, όπου καταθέσαμε τα αιτήματά μας. 
 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ: 
 Οργανώνουμε τον αγώνα μας σε κάθε έτος, τμήμα και εργαστήριο. Με 

τμηματική συνέλευση της Φυσικοθεραπείας και συνελεύσεις ετών, εκλέγοντας 
αντίστοιχα επιτροπές για το συντονισμό του αγώνα μας. 

 Οργανώνουμε μπαράζ κινητοποιήσεων στη διοίκηση του τμήματός μας 
απαιτώντας να λυθούν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. 

 Παίρνουμε απόφαση συμμετοχής την Τρίτη 14 Νοέμβρη 14:00 στη Γενική 
Συνέλευση της ΣΕΥΠ στο Αμφ. Πληροφορικής. 

 

Έχουμε μια ολόκληρη ζωή μπροστά μας, δεν θα τη θυσιάσουμε! 
Η ελπίδα είναι στην οργάνωση, τον αγώνα, την διεκδίκηση, την 
συλλογική δράση. 

 
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΔΩΣΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ, 
ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙΚΟΥΣ ΦΡΑΓΜΟΥΣ. 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 
 

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ 
ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ. 
 

ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. 
 

ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ 
ΠΤΥΧΙΟ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ.  ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΟΙ 
ΚΑΤΗΓΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΩΝ, ΠΟΥ 
ΔΙΕΥΡΥΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΝΟΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΣΠΟΥΔΩΝ.   
 
 

 

ΝΑ ΠΑΡΘΟΥΝ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ 
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ.  

 Οι σπουδαστές όλων των ετών που τώρα σπουδάζουν να έχουν το ίδιο ενιαίο 
πτυχίο, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και εμπόδια. Να μην προστεθούν νέα 
μαθήματα, να αναγνωριστούν όλα όσα έχουν περάσει.   

 Να παρθούν μέτρα για τους αποφοίτους της σχολής. Προγράμματα επιμόρφωσης 
με την ευθύνη του κράτους και των πανεπιστημίων, δωρεάν, στους αποφοίτους 
των ήδη υπαρχόντων τμημάτων.  



 
 

 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΑΣ. 

 Με ευθύνη των τμημάτων να δίνονται δωρεάν όλα τα αναλώσιμα (ρόμπες, 
χαρτόνια, κόλλες, μαρκαδόροι) σε όλους τους σπουδαστές.  

 Δωρεάν όλα τα απαραίτητα συγγράμματα για να μάθουμε το αντικείμενό μας. Με 
ευθύνη του τμήματος να φωτοτυπούνται δωρεάν όλες απαραίτητες σημειώσεις 
που χρειάζονται για να διαβάσουμε και να δώσουμε τα μαθήματά μας.  

 Σταθερή ανανέωση και εκσυγχρονισμός του εργαστηριακού εξοπλισμού και 
υποδομών. 

 Μεταφορά του τμήματος Φυσικοθεραπείας από το κτίριο Σαρακάκη, που δεν έχει έξοδο 
κινδύνου και βασικές προδιαγραφές. Κατασκευή νέων σύγχρονων κτιριακών 
υποδομών και μέχρι τότε μεταφορά σε άλλους χώρους με ευθύνη του κράτους. 

 
 

ΜΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ολιγομελή εργαστηριακά και κλινικά τμήματα με 
άρτιο εκπαιδευτικό προσωπικό που θα μαθαίνουμε την πρακτική εφαρμογή του αντικειμένου 
μας.  Άμεση πρόσληψη καθηγητών πριν την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς, να ξεκινούν 
κατευθείαν τα μαθήματα χωρίς καθυστερήσεις λόγω ελλείψεων.  
 

ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΜΕ ΤΙΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΑΣ. Κατάργηση όλων των αλυσίδων και των προαπαιτούμενων μαθημάτων. Με 
ευθύνη του τμήματος όλοι οι σπουδαστές να πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση 
μαθαίνοντάς την ολοκληρωμένα και με όλα τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.  

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΕΣΤΙΩΝ, ΣΙΤΙΣΗ-ΣΤΕΓΑΣΗ-
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ. Αξιοποίηση και ανοικοδόμηση της μαθητικής εστίας στο 
Πάρκο Τρίτση για φοιτητικές εστίες. Να τρώνε όλοι οι σπουδαστές μόνο με την επίδειξη του 
πάσο. Να φτιαχτεί εστιατόριο στο κτίριο του Σαρακάκη. 

 

ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ. Όλη η απαραίτητη για το επάγγελμά μας γνώση να δίνεται στο πτυχίο. Να μην 
απαιτούνται πανάκριβα σεμινάρια, πιστοποιήσεις και όροι για την πρόσβασή μας στο 
επάγγελμα. 

 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΘΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ.  Έξω οι επιχειρήσεις και οι 
εργολαβίες από τις σχολές. 

 


