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Δραµατικές οι ελλείψεις φυσικοθεραπευτών στα δηµόσια νοσοκοµεία
Μεγάλες 
είναι οι
ελλείψεις

φυσικοθεραπευτών στα δηµόσια νοσοκοµεία του Λεκανοπεδίου σύµφωνα µε τα στοιχεία της 1ης
Υγειονοµικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Αττικής που επικαλείται ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών
(ΠΣΦ).

Συγκεκριµένα, σε σύνολο 247 οργανικών θέσεων φυσικοθεραπευτών στα Νοσοκοµεία της 1ης ΥΠΕ Αττικής,
κενές παραµένουν οι 67.

Ακόµη πιο έντονες είναι οι ελλείψεις φυσικοθεραπευτών στα δηµόσια νοσοκοµεία της περιφέρειας της
χώρα µας, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν µετά από αρκετά χρόνια ορισµένες προσλήψεις, µετά από σχετική
απαίτηση του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, ενώ απουσιάζουν πλήρως οι φυσικοθεραπευτές
από τις οµάδες επαγγελµατιών Υγείας, οι οποίες θα στελεχώνουν τις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ).

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυµπερίδης αναφερόµενος στο θέµα δήλωσε πως «όταν οι υπόλοιπες χώρες
τις Ευρώπης  επενδύουν στην φυσικοθεραπεία και αναφέροµαι συγκεκριµένα στο Ηνωµένο Βασίλειο όπου
αυξάνεται ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, στην υποδοχή των
µυοσκελετικών περιστατικών, στην αξιολόγηση και κατάταξη του επείγοντος, καθώς και στην Γερµανία
όπου αυξάνονται τα κονδύλια για την φυσικοθεραπεία, εδώ συζητάµε για τα αυτονόητα την κάλυψη
δηλαδή των κενών οργανικών θέσεων. Οφείλω να αναφέρω την τεράστια έλλειψη φυσικοθεραπευτών στα
δηµόσια κέντρα αποκατάστασης και βέβαια το χειρότερο την ‘’ρατσιστική’’ αντιµετώπιση των
φυσικοθεραπευτών που έχουν εξαιρεθεί από τους δικαιούχους της καταβολής του επιδόµατος επικίνδυνης
και ανθυγιεινής εργασίας».

Ο ΠΣΦ ζητάει  την κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων ,την πρόσληψη φυσικοθεραπευτών στα
Δηµόσια Κέντρα Αποκατάστασης, την θεσµοθέτηση του ρόλου του Φυσικοθεραπευτή στα ΤΟ.ΜΥ και τέλος
την καταβολή του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
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Μόνο στην Ελλάδα: ΤΕΙ δίπλα σε… βενζινάδικο
 

Την ώρα που το υπουργείο Παιδείας προχωρά στην ίδρυση του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής µε τη
συγχώνευση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά, φοιτητές της Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ)
του ΤΕΙ Αθήνας αναµένεται να µεταφερθούν για τα µαθήµατά τους σε κτίριο το οποίο κρίνεται άκρως
ακατάλληλο.

Χαρακτηριστικό είναι ότι το συγκεκριµένο κτίσµα εφάπτεται σε µεγάλο πρατήριο υγρών καυσίµων και ενώ
ο νόµος ορίζει ότι η ελάχιστη απόσταση εκπαιδευτηρίου (πανεπιστήµιο & ΤΕΙ) από πρατήριο καυσίµων θα
πρέπει να είναι τα 200 µέτρα ακτινικά.

Μάθηµα δίπλα στο βενζινάδικο

Το κτίριο, που βρίσκεται επί της λεωφόρου Αθηνών, µισθώθηκε τον περασµένο χρόνο µε απόφαση της
συγκλήτου του ΤΕΙ Αθήνας προκειµένου να µεταστεγάσει έξι τµήµατα της σχολής. Αν τελικά προχωρήσει η
µετεγκατάσταση, περίπου 5.000 φοιτητές των τµηµάτων Δηµόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Εργοθεραπείας,
Κοινωνικής Εργασίας, Μαιευτικής, Νοσηλευτικής και Φυσικοθεραπείας θα φοιτούν σε κτίριο ακατάλληλο
προς ακαδηµαϊκή χρήση και πανεπιστηµιακές σπουδές.
Πριν από έναν µήνα φοιτητές του τµήµατος Φυσικοθεραπείας πραγµατοποίησαν συγκέντρωση
διαµαρτυρίας έξω από το κτίριο διοίκησης του ΤΕΙ, αντιδρώντας µεταξύ άλλων και στη µεταστέγαση του
τµήµατός τους. Οι φοιτητές επισηµαίνουν την ακαταλληλότητα του κτιρίου, υπογραµµίζοντας ότι δεν
ικανοποιεί ούτε τα στοιχειώδη κριτήρια εύρυθµης λειτουργίας µιας πανεπιστηµιακής µονάδας. Μάλιστα,
εκφράζουν την απορία «γιατί το ΤΕΙ Αθήνας µισθώνει νέο κτίριο, ενώ σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα θα
υπάρχουν άπλετοι χώροι για την ενιαία παρουσία της ΣΕΥΠ στις κεντρικές ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής».
Σύµφωνα, πάντως, µε πληροφορίες της FS, τα µέλη της συγκλήτου δεν γνώριζαν, όταν υπέγραφαν τη
µίσθωση, ότι δίπλα στο νεόδµητο κτίριο υπήρχε πρατήριο υγρών καυσίµων. Αξίζει δε να σηµειωθεί ότι
εστάλη στον υπουργό Παιδείας και στις αρµόδιες υπηρεσίες σχετικό έγγραφο στο οποίο αναφέρονται όλοι
οι πιθανοί κίνδυνοι από τη µετεγκατάσταση, χωρίς ωστόσο µέχρι στιγµής να έχει υπάρξει κάποια απάντηση
από πλευράς υπουργείου.

Η έκθεση των µηχανικών

Ιδιαίτερης σηµασίας είναι η έκθεση που συνέταξαν µηχανικοί και στην οποία τονίζεται ότι «το
συγκεκριµένο κτίριο είναι κατάλληλο πιθανώς για χρήση γραφείων αλλά ακατάλληλο για εκπαιδευτήριο».
Συγκεκριµένα, όπως αναφέρεται, «το µισθωµένο για εκπαιδευτική χρήση κτίριο επί της λεωφόρου Αθηνών
εφάπτεται µε µεγάλο πρατήριο καυσίµων. Οι αντλίες καυσίµων και οι δεξαµενές καυσίµων του πρατηρίου
βρίσκονται εγγύτατα µε το µισθωµένο κτίριο, σε αποστάσεις σηµαντικά µικρότερες από αυτές που
επιτρέπει η κείµενη νοµοθεσία, θέτοντας έτσι σε µεγάλο κίνδυνο τους χιλιάδες φοιτητές αλλά και το
εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό του ιδρύµατος».
Επίσης, επισηµαίνεται ότι «η λειτουργία του σηµαντικής ισχύος ηλεκτρονικού σταθµού για την ασύρµατη
επικοινωνία του µισθωµένου κτιρίου µε το ΤΕΙ Αθήνας (σταθµός απαραίτητος για την εκπαιδευτική και
διοικητική λειτουργία του κτιρίου, Internet, δίκτυα ΤΕΙ Αθήνας, Wi-Fi, e-study, e-class κ.λπ.) θέτει
πρόσθετους και σοβαρούς κινδύνους στους χρήστες του κτιρίου, λόγω του εφαπτόµενου πρατηρίου
καυσίµων».
Στα παραπάνω προστίθεται ότι το κτίριο βρίσκεται σε µία εξαιρετικά θορυβώδη και ρυπογόνο περιοχή, µε
πλήθος συνεργείων αυτοκινήτων, µηχανουργείων και καταστηµάτων παρεµφερών χρήσεων. Η έκθεση το
χαρακτηρίζει ως «κτίριο µη λειτουργικό για εκπαιδευτική χρήση από χιλιάδες φοιτητές, µε κλειστούς

http://freesunday.gr/ellada/item/17268-mono-sthn-ellada-tei-dipla-se%E2%80%A6-benzinadiko


http://freesunday.gr/

 Publication date: 27/01/2018 12:07

 Alexa ranking (Greece): 7993

 http://freesunday.gr/ellada/item/17268-mono-sthn-ellada-tei-dipla-se%E2%80%A6-...

διαδρόµους χωρίς φυσικό αερισµό, ενώ δεν διαθέτει αύλειο χώρο. Ακόµα και µία πρόχειρη αντιπαραβολή
των αρχιτεκτονικών και άλλων προδιαγραφών της προκήρυξης και του µισθωµένου κτιρίου αρκεί για να
καταδειχθεί ότι δεν πληροί τις προκηρυχθείσες προδιαγραφές (αριθµός αιθουσών διδασκαλίας, γραφείων,
γραµµατειών, αµφιθεάτρων κ.λπ.)».

ΑΕΙ Δυτικής Αττικής – Στη Βουλή το σχέδιο νόµου

Στην Κεντρική Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής κατατέθηκε πριν από λίγες µέρες το σχέδιο
νόµου για την ίδρυση του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής. Το σχέδιο νόµου προβλέπει µεταξύ άλλων ότι το
πανεπιστήµιο θα διοικείται από διοικούσα επιτροπή έως το τέλος Δεκεµβρίου του τρέχοντος έτους, οπότε
και θα αναλάβει πλέον καθήκοντα ο εκλεγµένος πρύτανης και η σύγκλητος. Συνολικά δηµιουργούνται
πέντε σχολές και είκοσι έξι τµήµατα.
Οι φοιτητές των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά εντάσσονται στα αντίστοιχα τµήµατα του Πανεπιστηµίου Δυτικής
Αττικής. Μέχρι και την ολοκλήρωση της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεµβρίου θα εφαρµόζονται τα
προγράµµατα σπουδών των δύο ΤΕΙ, ενώ τα προγράµµατα σπουδών των τµηµάτων του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής θα ξεκινήσουν να εφαρµόζονται από το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2018-
2019.

Επιφυλακτικοί οι πρυτάνεις

Εν τω µεταξύ, σε έκτακτη συνεδρίαση που πραγµατοποίησε η Σύνοδος των Πρυτάνεων εκφράστηκαν
αντιρρήσεις για τη δηµιουργία του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής. Οι πρυτάνεις αντιδρούν στη
«µετακίνηση» των σηµερινών φοιτητών από τα ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά στα τµήµατα του πανεπιστηµίου,
υποστηρίζοντας ότι «θα πληγεί η ακαδηµαϊκή αξιοπιστία του αποτελέσµατος». Σχετικά µε το εκπαιδευτικό
προσωπικό, οι πρυτάνεις αντιδρούν και στη µετατροπή των θέσεων από καθηγητή ΤΕΙ σε καθηγητή
Πανεπιστηµίου.
Πάντως, σε ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας τονίζεται ότι δεν είναι αποκλειστικότητα της
Συνόδου να ορίζει τι είναι ακαδηµαϊκά σωστό και τι όχι, αλλά έχει λόγο και το υπουργείο. Σύµφωνα µε την
ανακοίνωση, «η εµβληµατική πρωτοβουλία της ίδρυσης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής εδράζεται
αποκλειστικά σε ακαδηµαϊκές και αναπτυξιακές µέριµνες. Βασίζεται κατά πρώτον στην ποιότητα του
έργου των δύο ιδρυµάτων χάρη στις άοκνες προσπάθειες του προσωπικού τους, ποιότητα που
πιστοποιείται, µεταξύ άλλων, και από τις πολύ θετικές αξιολογήσεις τους µέσω και της ΑΔΙΠ.
»Όσον αφορά στην ένταξη των µελών Δ.Ε.Π. σε τακτικές θέσεις, οι προϋποθέσεις που η νοµοθεσία
προβλέπει για την εκλογή καθηγητών Πανεπιστηµίου δεν διαφοροποιούνται επί το αυστηρότερο από αυτές
που προβλέπονται για εκλογή καθηγητών ΤΕΙ παρά µόνο σε µέρος των απαιτούµενων προσόντων των
καθηγητών α΄ βαθµίδας. Το νοµοσχέδιο προβλέπει αυτά ακριβώς να ελεγχθούν, άλλως η ισονοµία θα
παραβιαζόταν σε βάρος των καθηγητών των ΤΕΙ».
Πάντως, την υποστήριξή τους για το πανεπιστήµιο εξέφρασαν οι δήµαρχοι Δυτικής Αττικής σε συνάντηση
που είχαν µε τον υπουργό Παιδείας. Ο κ. Γαβρόγλου ανέπτυξε όλες τις πτυχές που αφορούν το νέο
πανεπιστήµιο, επισηµαίνοντας ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία µε τους δήµους, η οποία πρέπει να είναι
αµφίδροµη, δηλαδή προς όφελος των φοιτητών του, αλλά και των πολιτών της Δυτικής Αττικής.
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