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ΘΕΜΑ: «Κινητοποιήσεις του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών»

Αξιότιμε Πρόεδρε,
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις
κινητοποιήσεις του κλάδου των φυσικοθεραπευτών με αίτημα την απόσυρση του
απαράδεκτου νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Οι φυσικοθεραπευτές συγκεκριμένα ζητούν:
Α. Κατάργηση των διατάξεων που προβλέπουν την ένταξη στις σχολές
επιστημών υγείας μη συγγενών επιστημονικών κλάδων (Δηλαδή των
Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στις επιστήμες υγείας).
Β. ΟΧΙ στην εξίσωση των κέντρων μεταλυκειακής εκπαίδευσης - ΚΕΜΕ
(κολλέγια) με τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, με την
προτεινόμενη αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων, που σημαίνει
κατάργηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Μια ρύθμιση η οποία
ξεκάθαρα εξυπηρετεί τα επιχειρηματικά συμφέροντα του χώρου της
Παιδείας.
Οι διατάξεις περί αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας δεν μπορεί να
εφαρμόζονται επί των νομοθετικώς ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων υγείας, όπως
αυτό του φυσικοθεραπευτή.

Οι κινητοποιήσεις, σύμφωνα με τις αποφάσεις της συνέλευσης όλων των
εκπροσώπων των φυσικοθεραπευτών της χώρας, περιλαμβάνουν:
1) Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Καλλιμάρμαρο, την Πέμπτη 18 Απριλίου
2019 στις 12:00 και πορεία προς την Βουλή
2) Τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας θα παραμείνουν κλειστά, την Πέμπτη 18
Απριλίου 2019
3) 48ωρη απεργία στις δημόσιες δομές (νοσοκομεία, ΚΑΠΗ, ΥΠΕ) την Πέμπτη
18 και την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019
4) Κλείσιμο των τμημάτων φυσικοθεραπείας από την Πέμπτη 18 Απριλίου 2019
5) Κατάθεση ψηφισμάτων διαμαρτυρίας στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ και των
άλλων κομμάτων σε όλη τη χώρα.
Η μεταρρύθμιση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι μια πολύ σοβαρή
υπόθεση και δεν μπορεί να βασίζεται σε σκοπιμότητες και να εφαρμόζεται
παρεμπιπτόντως, με γνώμονα την ικανοποίηση τοπικιστικών, ακαδημαϊκών ή
άλλων επιδιώξεων ή την εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών συμφερόντων.
Παρακαλούμε για την παρουσία σας στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας του Π.Σ.Φ.
στο Καλλιμάρμαρο και γνωστοποίηση των δράσεών μας στα πρωτοβάθμια
σωματεία σας και στα ΜΜΕ.
Με εκτίμηση,

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ.
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