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ΘΕΜΑ: Δελτίο Τύπου - Κινητοποίηση των φυσικοθεραπευτών και συγκέντρωση 

διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας. 

 

Ο Π.Σ.Φ. σε συνεργασία με τους φοιτητικούς συλλόγους, διοργανώνει συγκέντρωση 

διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας (Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι), την 

Παρασκευή 24/11/2017 και ώρα 12.00. 

  

Τα αιτήματα του ΠΣΦ είναι: 

ΟΧΙ στην αναγνώριση των κέντρων μεταλυκειακής εκπαίδευσης με την έμμεση 

 κατάργηση του άρθρου 16 του συντάγματος. 

ΟΧΙ στην αλλοίωση της Ευρωπαϊκής οδηγίας με ‘’εξόφθαλμες’’ ρυθμίσεις για χάρη 

των ιδιωτικών κερδοσκοπικών επιχειρήσεων εκπαίδευσης. 

ΟΧΙ στην παραβίαση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/36/ΕΚ με Ελληνικά 

‘’τερτίπια’’. 

ΟΧΙ στην αναγνώριση Νομοθετικώς Ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων στο χώρο της 

Υγείας. 

ΝΑΙ στην προστασία της Δημόσιας Υγείας. 

ΝΑΙ στην Πανεπιστημιοποίηση και των τεσσάρων σχολών Φυσικοθεραπείας. 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟ το τμήμα Φυσικοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο 

Δυτικής Αττικής. 

ΕΠΑΡΚΗΣ χρηματοδότηση της Δημόσιας παιδείας. 
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Το Π.Τ. Μεσσηνίας - Λακωνίας συμμετέχει στην κινητοποίηση του Συλλόγου 

και συμμερίζεται απόλυτα τα αιτήματά του. 

Την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 καλούνται τα μέλη μας να κλείσουν τα 

εργαστήρια φυσικοθεραπείας και να απέχουν από την εργασία τους στο Δημόσιο, 

προκειμένου, από κοινού με τους φοιτητές των τεσσάρων τμημάτων 

φυσικοθεραπείας, να απαιτήσουμε την άρση των χαριστικών ρυθμίσεων, που 

νομοθετήθηκαν για χάρη των ιδιωτικών κερδοσκοπικών επιχειρήσεων 

εκπαίδευσης. 

 Διαδηλώνουμε έξω από το Υπουργείο Παιδείας  

 Καταγγέλλουμε τη συνέχιση των χαριστικών ρυθμίσεων υπέρ των 

ιδιωτικών κερδοσκοπικών επιχειρήσεων εκπαίδευσης. 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ θα δώσουμε ένα βροντερό παρόν προκειμένου να σταματήσει ο 

εμπαιγμός, η ισοπέδωση και η κατεδάφιση κάθε έννοιας δικαίου σε αυτή τη χώρα. 

Πρέπει να υπάρχει σεβασμός στη νομιμότητα, στις αρχές και στα Ευρωπαϊκά ιδεώδη 

καθώς η Ευρωπαϊκή οδηγία 2005/36/ΕΚ εκδόθηκε για να διευκολύνει την 

μετακίνηση Ευρωπαίων Πολιτών - εργαζομένων, που θα ζητήσουν την τύχη τους σε 

άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των 

ολίγων εκλεκτών κερδοσκοπικών επιχειρήσεων εκπαίδευσης , όπως γίνεται στην 

Ελλάδα. 
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