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Αύξηση των πιστώσεων ζητούν φυσικοθεραπευτές από Γαβρόγλου

Μετά την δηµοσιοποίηση στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας, την
Παρασκευή 1 Δεκεµβρίου, της διάθεσης πιστώσεων για επιπλέον 193
αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για τη στελέχωση
των ειδικών δοµών εκπαίδευσης του Υπουργείου, προσωπικό στο οποίο
υπάγονται και οι φυσικοθεραπευτές της κατηγορίας Π.Ε. 28, ο Π.Σ.Φ. επανήλθε
µε νέα επιστολή του προς τον υπουργό Παιδείας, ζητώντας εκ νέου να
προβλεφθούν στις νέες πιστώσεις και οι θέσεις των φυσικοθεραπευτών, οι
οποίες, δίχως επιστηµονικά ή εκπαιδευτικά κριτήρια, µειώθηκαν από το
δυναµικό των παραπάνω δοµών.

Συνολικά µέχρι σήµερα έχει προσληφθεί υποπολλαπλάσιος αριθµός φυσικοθεραπευτών για τη φετινή
σχολική χρονιά, σε ποσοστό 70% σε σχέση µε την περσινή, όταν οι συνολικές πιστώσεις είναι αυξηµένες και
οι ανάγκες των µαθητών µε κινητικά, λειτουργικά ή µικτά προβλήµατα είναι παρόµοιες µε τις περσινές.

Tο υπουργείο Παιδείας, µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Αναπηρίας, αναφέρει πως η πολιτική του είναι η
αναβάθµιση της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, µέσω της αύξησης και της ίδρυσης, κατά 10%, των
Ειδικών Σχολείων, καθώς και του διπλασιασµού του προσωπικού.

«Ενώ έχουµε αύξηση των ειδικών σχολείων και των αναγκών, καθώς και αύξηση των ευρωπαϊκών
πιστώσεων, η µόνη ειδικότητα που εµφανίζει ραγδαία µείωση στις πιστώσεις και τις προσλήψεις είναι η
κατηγορία των φυσικοθεραπευτών», σηµειώνουν και προσθέτουν: «Είναι γνωστό πως, χωρίς την
κατάλληλη και έγκαιρη φυσικοθεραπευτική παρέµβαση, θα ακολουθήσει λειτουργική επιδείνωση των
δυσκολιών των µαθητών στην ενήλικη ζωή τους, µε µεγάλες κοινωνικές και οικονοµικές επιπτώσεις για
τους ίδιους και τις οικογένειές τους, την κοινωνία και το κράτος.

Ο σηµαντικότερος τρόπος για να αναχαιτιστούν, να βελτιωθούν και να προσαρµοστούν τα κινητικά και
λειτουργικά ελλείµµατα είναι η έγκαιρη, πρώιµη και συνεχής φυσικοθεραπευτική αντιµετώπιση. Με την
µέχρι στιγµής αδικαιολόγητη και χωρίς επιστηµονικά κριτήρια πολιτική µείωσης των προσλήψεων
φυσικοθεραπευτών, εν µέσω της οικονοµικής κρίσης, το Υπουργείο Παιδείας στερεί από τους
συγκεκριµένους µαθητές τη µοναδική διέξοδο, τους καταδικάζει και τους καθηλώνει στην ενήλικη ζωή
τους, προκαλώντας έτσι αδιέξοδο σε µια οµάδα πληθυσµού, µε τα πλέον δραµατικά κοινωνικά και
οικονοµικά προβλήµατα».

Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ. Πέτρος Λυµπερίδης ζητεί «έστω και την
ύστατη ώρα να πραγµατοποιηθούν προσλήψεις σύµφωνα µε τις πραγµατικές ανάγκες και να καλυφτούν τα
πραγµατικά κενά σε φυσικοθεραπευτές, τα οποία παρατηρούνται στις ειδικές δοµές εκπαίδευσης, όπως
έχει συµβεί µε τις υπόλοιπες ειδικότητες Ε.Ε.Π».
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Μείωση δαπανών για τη φυσικοθεραπεία στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
Την ανησυχία τους εκφράζουν οι εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) µε
επιστολή τους στον υπουργό Παιδείας, κ. Κώστα Γαβρόγλου.

Την ανησυχία του για την ραγδαία µείωση των δηµόσιων δαπανών για τη φυσικοθεραπεία στην Ειδική
Αγωγή και Εκπαίδευση, που χρηµατοδοτείται από τα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα – Ε.Σ.Π.Α., εξέφρασαν οι
εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) µε επιστολή τους στον υπουργό
Παιδείας, κ. Κώστα Γαβρόγλου.

Μετά την δηµοσιοποίηση στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας, την Παρασκευή 1 Δεκεµβρίου, της
διάθεσης πιστώσεων για επιπλέον 193 αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για τη
στελέχωση των ειδικών δοµών εκπαίδευσης του Υπουργείου, προσωπικό στο οποίο υπάγονται και οι
φυσικοθεραπευτές της κατηγορίας Π.Ε. 28, ο Π.Σ.Φ. επανήλθε µε νέα επιστολή του προς τον υπουργό
Παιδείας, ζητώντας εκ νέου να προβλεφθούν στις νέες πιστώσεις και οι θέσεις των φυσικοθεραπευτών, οι
οποίες, δίχως επιστηµονικά ή εκπαιδευτικά κριτήρια, µειώθηκαν από το δυναµικό των παραπάνω δοµών.

Συνολικά µέχρι σήµερα έχει προσληφθεί υποπολλαπλάσιος αριθµός φυσικοθεραπευτών για τη φετινή
σχολική χρονιά, σε ποσοστό 70% σε σχέση µε την περσινή, όταν οι συνολικές πιστώσεις είναι αυξηµένες και
οι ανάγκες των µαθητών µε κινητικά, λειτουργικά ή µικτά προβλήµατα είναι παρόµοιες µε τις περσινές.

Μάλιστα, το υπουργείο Παιδείας, µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Αναπηρίας, αναφέρει πως η πολιτική
του είναι η αναβάθµιση της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, µέσω της αύξησης και της ίδρυσης, κατά
10%, των Ειδικών Σχολείων, καθώς και του διπλασιασµού του προσωπικού.

«Ενώ έχουµε αύξηση των ειδικών σχολείων και των αναγκών, καθώς και αύξηση των ευρωπαϊκών
πιστώσεων, η µόνη ειδικότητα που εµφανίζει ραγδαία µείωση στις πιστώσεις και τις προσλήψεις είναι η
κατηγορία των φυσικοθεραπευτών», σηµειώνουν και προσθέτουν: «Είναι γνωστό πως, χωρίς την
κατάλληλη και έγκαιρη φυσικοθεραπευτική παρέµβαση, θα ακολουθήσει λειτουργική επιδείνωση των
δυσκολιών των µαθητών στην ενήλικη ζωή τους, µε µεγάλες κοινωνικές και οικονοµικές επιπτώσεις για
τους ίδιους και τις οικογένειές τους, την κοινωνία και το κράτος. Ο σηµαντικότερος τρόπος για να
αναχαιτιστούν, να βελτιωθούν και να προσαρµοστούν τα κινητικά και λειτουργικά ελλείµµατα είναι η
έγκαιρη, πρώιµη και συνεχής φυσικοθεραπευτική αντιµετώπιση. Με την µέχρι στιγµής αδικαιολόγητη και
χωρίς επιστηµονικά κριτήρια πολιτική µείωσης των προσλήψεων φυσικοθεραπευτών, εν µέσω της
οικονοµικής κρίσης, το Υπουργείο Παιδείας στερεί από τους συγκεκριµένους µαθητές τη µοναδική διέξοδο,
τους καταδικάζει και τους καθηλώνει στην ενήλικη ζωή τους, προκαλώντας έτσι αδιέξοδο σε µια οµάδα
πληθυσµού, µε τα πλέον δραµατικά κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα».

Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ. Πέτρος Λυµπερίδης ζητεί «έστω και την
ύστατη ώρα να πραγµατοποιηθούν προσλήψεις σύµφωνα µε τις πραγµατικές ανάγκες και να καλυφτούν τα
πραγµατικά κενά σε φυσικοθεραπευτές, τα οποία παρατηρούνται στις ειδικές δοµές εκπαίδευσης, όπως
έχει συµβεί µε τις υπόλοιπες ειδικότητες Ε.Ε.Π».
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Μειώθηκαν οι θέσεις φυσικοθεραπευτών στα σχολεία
 Μετά την δηµοσιοποίηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, την Παρασκευή 1 Δεκεµβρίου, για
τη διάθεση πιστώσεων για επιπλέον 193 αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για τη
στελέχωση των ειδικών δοµών εκπαίδευσης του Υπουργείου, προσωπικό στο οποίο υπάγονται και οι
φυσικοθεραπευτές της κατηγορίας Π.Ε. 28, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.)
έστειλε επιστολή στον υπουργό Παιδείας, κ. Κώστα Γαβρόγλου, εκφράζοντας την οδύνη και την ανησυχία
του για την ραγδαία µείωση των δηµόσιων δαπανών για τη φυσικοθεραπεία  στην Ειδική Αγωγή και
Εκπαίδευση, που χρηµατοδοτείται από τα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα – Ε.Σ.Π.Α.

Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, µέχρι σήµερα έχει προσληφθεί υποπολλαπλάσιος αριθµός φυσικοθεραπευτών
για τη φετινή σχολική χρονιά, σε ποσοστό 70% σε σχέση µε την περσινή, όταν οι συνολικές πιστώσεις είναι
αυξηµένες και οι ανάγκες των µαθητών µε κινητικά, λειτουργικά ή µικτά προβλήµατα είναι παρόµοιες µε
τις περσινές.

Μάλιστα, το υπουργείο Παιδείας, σε πρόσφατο δελτίο τύπου, µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Αναπηρίας,
αναφέρει πως η πολιτική του είναι η αναβάθµιση της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, µέσω της αύξησης
και της ίδρυσης, κατά 10%, των Ειδικών Σχολείων, καθώς και του διπλασιασµού του προσωπικού. 

Και ενώ υπάρχει αύξηση των ειδικών σχολείων και των αναγκών, καθώς και αύξηση των ευρωπαϊκών
πιστώσεων, η µόνη ειδικότητα που εµφανίζει ραγδαία µείωση στις πιστώσεις και τις προσλήψεις είναι η
κατηγορία των φυσικοθεραπευτών, όπως επισηµαίνει ο Σύλλογος.

Με την µέχρι στιγµής αδικαιολόγητη και χωρίς επιστηµονικά κριτήρια πολιτική µείωσης των προσλήψεων
φυσικοθεραπευτών, εν µέσω της οικονοµικής κρίσης, το Υπουργείο Παιδείας στερεί από τους
συγκεκριµένους µαθητές τη µοναδική διέξοδο, τους καταδικάζει και τους καθηλώνει στην ενήλικη ζωή
τους, προκαλώντας έτσι αδιέξοδο σε µια οµάδα πληθυσµού, µε τα πλέον δραµατικά κοινωνικά και
οικονοµικά προβλήµατα. 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών ζητεί την άµεση παρέµβαση του Υπουργού Παιδείας, ώστε,
µε τις νέες πιστώσεις, να αποκατασταθεί η κατάφωρη και αντικοινωνική αδικία εις βάρος χιλιάδων
µαθητών µε λειτουργικά, κινητικά και/ή µικτά προβλήµατα και τις οικογένειές τους, καθώς και εις βάρος
του κλάδου των φυσικοθεραπευτών.
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