
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ 24/11/2017 ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΜΠΡΟΣ ΣΤΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 12 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ!

 ΛΕΜΕ  ΟΧΙ  ΣΤΗ  ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ  ΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ  ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ!

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΑΞΙΚΟΥΣ ΦΡΑΓΜΟΥΣ.

 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ! 

Συνάδελφοι εργαζόμενοι,αυτοαπασχολούμενοι φυσικοθεραπευτές και φοιτητές.

Η αντιεπιστημονική ενοποίηση των σχολών εργοθεραπείας-φυσικοθεραπευτών που προωθεί η
κυβέρνηση όπως και των άλλων σχολών της ΣΕΥΠ δεν αφορά τη βελτίωση της μόρφωσή μας.
Υπηρετεί πολλαπλούς αντιλαϊκούς στόχους και κατευθύνσεις της ΕΕ .  Είναι βήμα για να περιοριστεί
ακόμα περισσότερο η απαιτούμενη βασική μόρφωση στο αντικείμενό μας κατά τη διάρκεια των
σπουδών. Να διευρυνθεί το μέρος της εκπαίδευσης που θα πληρώνουμε για να αποκτήσουμε μετά
το πτυχίο και μάλιστα με περιεχόμενο που δε θα αντιστοιχεί στις λαϊκές ανάγκες αλλά σε αυτό που
θα διευκολύνει την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία

Πρόκειται  για  μέτρο  που  βαθαίνει  την  εξάρτηση  της  παιδείας  από  τους  επιχειρηματικούς
ομίλους παροχής φυσικοθεραπευτικών εργασιών και της παραγωγής της σχετικής τεχνολογίας.
Αυτό διευκολύνει η Κυβέρνηση και με τα μέτρα για την “απελευθέρωση” του επαγγέλματος και των
τιμών των φυσικοθεραπευτικών εργασιών.

Είναι μέτρα που καταργούν ότι εμποδίζει τον ανταγωνισμό και τη συγκέντρωση των εργασιών
στους  μεγαλοεπιχειρηματίες  του  χώρου.  Υπηρετεί  το  στόχο  για  φθηνότερες  σχολές  και
φθηνότερους  φοιτητές  για  το  κράτος  προκειμένου  να  εξοικονομήσει  λεφτά  από  τον  κρατικό
προϋπολογισμό για τη στήριξη της ανάπτυξης των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων. 

Η  ενοποίηση  αφορά  σχολές  με  διαφορετικό  επιστημονικό  αντικείμενο,  θα  οδηγήσει  στη
παραπέρα  υποβάθμιση  των  σπουδών. Την  ίδια  στιγμή  ισχυροποιείται  η  λειτουργία  των
πανεπιστημίων   με  επιχειρηματικά  κριτήρια.  Έχει  ανοίξει  ο  τιμοκατάλογος   και  ετοιμαζόμουν  το
παζάρι  των ακριβοπληρωμένων διετών πτυχίων,  πιστοποιητικών και  μεταπτυχιακών που θα μας
βάζουν να πληρώνουμε  όταν θα τελειώσουμε τις σπουδές μας. Στην ίδια κατεύθυνση θα λειτουργεί
και το πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής, που  την ίδρυση του δρομολογεί η κυβέρνηση. Οι ελλείψεις
που υπάρχουν στις σχολές σε διδακτικό προσωπικό και σε υλικοτεχνική υποδομή δεν πρόκειται  να
καλυφτούν. Η κατηγοριοποίηση πτυχίων φοιτητών και εργαζομένων θα ενταθεί.



Συνάδελφοι,σες

Γυρίστε τη πλάτη στο συντεχνιασμό που καλλιεργεί η ηγεσία του ΠΣΦ. Το θέμα δεν είναι με πόση
βαθμολογία  εισάγονται  στις  σχολές  φυσικοθεραπείας  οι  υποψήφιοι  και  αν  είναι
“ανταγωνιστική” ή όχι η σχολή. Συσκοτίζουν το πραγματικό πρόβλημα γιατί συμφωνούν με όλο το
αντιλαϊκό  και  αντιεπιστημονικό  πλαίσιο  της  Κυβέρνησης  και  της  ΕΕ  το  οποίο  υπηρετεί  τους
μεγαλοεπιχειρηματίες.  Από  τη  στιγμή  που  προσκυνάνε  τον  ανταγωνισμό  και  την  επιχειρηματική
δράση  οι  όποιες  ενστάσεις  που  προβάλλουν  μόνο  σύγχυση  δημιουργούν  και  αυταπάτες.  Δεν
αντιμετωπίζουν  το  χαρακτήρα  της  εκπαίδευσης,  με  την  κατηγοριοποίηση,  με  τις  πολλαπλές
ταχύτητες πτυχίων και φοιτητών, με τις πληρωμές των σπουδαστών κλπ.

Όλοι μαζί σπουδαστές, εργαζόμενοι και αυτοαπασχολούμενοι φυσικοθεραπευτές, να δώσουμε
τη μάχη  για να μην περάσουν τα σχέδια της κυβέρνησης. 

Αγώνας  για  ένα  πανεπιστήμιο  προσδεμένο  με  τις  λαϊκές  ανάγκες  και  όχι  με  τις  ανάγκες  των
επιχειρηματιών.  Για  να  αξιοποιείται  η  γνώση  με  κριτήριο  τις  λαϊκές  ανάγκες  και  όχι  το  κέρδος.
Θέλουμε όλη η σύγχρονη γνώση να γίνεται κτήμα όλων των φυσικοθεραπευτών με ευθύνη του
κράτους, απολύτως δωρεάν από τις σχολές. 

Να  μην  αποτελούν  ακριβοπληρωμένο  εμπόρευμα  και  εκμετάλλευση  των  συναδέλφων  όπως  τα
“σεμινάρια” που ο οργανώνει ο ΠΣΦ. Θέλουμε αυτή η γνώση να μετουσιώνεται σε  δημόσιες δωρεάν
υπηρεσίες υγείας σε όλους τους ασθενείς, τους χρόνιους πάσχοντες και του αναπήρους που έχουν
ανάγκη.  Θέλουμε σύγχρονη δωρεάν παιδεία  και   υγεία  για  όλο το  λαό!  Δωρεάν  συγγράμματα,
αναλώσιμα κά.

 Απαιτούμε για  κάθε επιστημονικό  αντικείμενο,  ένα  πτυχίο  πανεπιστημιακού επιπέδου.  Να

καταργηθούν οι κατηγοριοποιήσεις μεταξύ των αποφοίτων.

 Οι φοιτητές όλων των ετών  που τώρα σπουδάζουν να έχουν το ίδιο ενιαίο πτυχίο, χωρίς
οικονομική επιβάρυνση και εμπόδια.

 Να παρθούν μέτρα για τους αποφοίτους των σχολών,  για να αντιστοιχηθούν τα πτυχία τους

με τα νέα πτυχία. 

 Το  πτυχίο  να  είναι  το  μόνο  προαπαιτούμενο  για  την  άσκηση  του  επαγγέλματος.  Να

καταργηθεί η επιχειρηματική δράση σε παιδεία και υγεία!

                                                                                                                                       Αθήνα 20/11/2017


