
  
                                      
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Διάθεση πιστώσεων για αναπληρωτές ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, 

κατηγορία Π.Ε. 28- Φυσικοθεραπείας» 

 
Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 
 

Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Πανελλήνιος Σύλλογος 
Φυσικοθεραπευτών», ενημερώθηκε από ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη διάθεση επιπλέον 193 πιστώσεων για αναπληρωτές 
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για τη στελέχωση των Σχολικών Μονάδων 
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης και 
Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.). Στην κατηγορία του παραπάνω Ε.Ε.Π. ανήκουν και οι 
φυσικοθεραπευτές/τριες της κατηγορίας Π.Ε. 28.(http://www.minedu.gov.gr/news/31859-01-
12-17-diathesi-324-pistoseon-gia-anaplirotes-eep-kai-evp) 
 

Όπως έχουμε ενημερώσει την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και την 
Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με το υπ.αριθ.: 248/19-9-2017 έγγραφο μας με 
θέμα: «Προσλήψεις Αναπληρωτών Φυσικοθεραπευτών Π.Ε. 28 για τις ανάγκες Σ.Μ.Ε.Α.Ε. 
2017-2018», οι μέχρι σήμερα προσλήψεις αναπληρωτών φυσικοθεραπευτών/τριών της 
παραπάνω κατηγορίας είναι υποπολλαπλάσιες (-70%) των περσινών ενώ έχουν αυξηθεί οι 
συνολικές πιστώσεις. Φυσικά τα παιδιά με κινητικά και λειτουργικά προβλήματα και ανάγκες 
για φυσικοθεραπευτική προσέγγιση παραμένουν στους ίδιους αριθμούς με την περσινή 
σχολική χρονιά, όπου και πάλι δεν επαρκούσαν οι αναπληρωτές που είχαν προσληφθεί. 
Με το αρ.πρωτ.: 201147/Δ3 (20-11-2017) έγγραφο της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, προς τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης με 
θέμα: «Ανακοινοποίηση των κενών οργανικών θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού… για μεταθέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2017-2018», 
υπάρχει αναφορά για κενά πολλών θέσεων Π.Ε. 28 Φυσικοθεραπευτών σε όλη τη χώρα. 
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Ταυτόχρονα, σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου που έκδωσε το Υπουργείου σας, στο 
πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Αναπηρίας, το περιεχόμενο του οποίου βρίσκεται σε πλήρη 
συμφωνία με την πολιτική και τις κοινωνικές ευαισθησίες του Π.Σ.Φ. και του κλάδου των 
φυσικοθεραπευτών, «Η 3η Δεκέμβρη 2017 βρίσκει την εκπαίδευση των μαθητών με 
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αναβαθμισμένη, καθώς το Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων ανέτρεψε την πολιτική που έπληξε και υποβάθμισε και την 
εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία και έχει 
αναβαθμίσει την Ειδική Εκπαίδευση καθώς ίδρυσε και αύξησε κατά 20% τα Τμήματα 
Ένταξης στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατά 10% τα 
Εδικά Σχολεία, σχεδόν διπλασίασε τις προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού και 
προχώρησε στον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου με σαφή ενταξιακή προοπτική». 
(http://www.minedu.gov.gr/news/31849-01-12-17-pagkosmia-imera-atomon-me-anapiria-to-
minyma-tou-ypourgoy-paideias-erevnas-kai-thriskevmaton-kosta-gavroglou) 
 

Από όλα τα παραπάνω γίνεται εκ νέου αντιληπτό πως οι ανάγκες της παρούσας 
σχολικής χρονιάς για Φυσικοθεραπευτές Π.Ε. 28 δεν έχουν καλυφθεί, για αδιευκρίνιστους 
λόγους από τη πλευρά του Υπουργείου, εφόσον οι ανάγκες υπάρχουν, νέα ειδικά σχολεία 
έχουν ιδρυθεί και οι πιστώσεις έχουν αυξηθεί (είναι διπλάσιες οι προσλήψεις προσωπικού). 
Θεωρούμε πως η παραπάνω αρνητική εξέλιξη για το κλάδο των φυσικοθεραπευτών είναι 
αποτέλεσμα γραφειοκρατικών δυσλειτουργιών του Υπουργείο και όχι πολιτικής απόφασης.  
Λαμβάνοντας υπόψη πως ανάμεσα στους σκοπούς του Π.Σ.Φ. είναι η σύνταξη εισηγήσεων 
επί φυσικοθεραπευτικών θεμάτων στον αρμόδιο Υπουργό (άρθρο 2, ν. 3599/2007), 
επανερχόμαστε και αιτούμαστε όπως καλυφθούν οι ανάγκες για Π.Ε. 28 φυσικοθεραπείας, 
έστω και την ύστατη ώρα από τις νέες πιστώσεις που έχει ανακοινώσει το Υπουργείο 
Παιδείας. Πάγιο και διαρκές αίτημα του Συλλόγου παραμένουν οι μόνιμες προσλήψεις 
φυσικοθεραπευτών Π.Ε. 28, για μια ουσιαστική και ποιοτική αναβάθμιση της δημόσιας 
ειδικής εκπαίδευσης προς όφελος των μαθητών με κινητικά και λειτουργικά προβλήματα. 
κ. Υπουργέ, 
 

Αν και έχουμε ζητήσει συνάντηση για το θέμα από το Σεπτέμβριο 2017, είτε μαζί σας 
είτε με την αρμόδια Διεύθυνση χωρίς να υπάρξει σχετική ανταπόκριση, επαναφέρουμε το 
αίτημα μας για συνάντηση ώστε να ενημερώσουμε και δια ζώσης για τα επιχειρήματα των 
θέσεών μας.          
 

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 
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