
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

 

Εργαζόμενοι στις δημόσιες δομές  
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

 
Τόσο η παράγραφος 6 του άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας μας, «…τα άτομα 
με αναπηρία έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτο-
νομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική 
και πολιτική ζωή της χώρας» όσο και οι κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Ορ-
γανισμού για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης αλλά και 
η διεθνής πρακτική αναδεικνύουν τον ουσιαστικό ρόλο της φυσικοθεραπευτικής επι-
στήμης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. 

 
Η προσφορά αυτή θα ήταν αναιρέσιμη αν δεν προσφερόταν, 

μέσα από ένα δημόσιο και δωρεάν σύστημα 
ειδικής εκπαίδευσης αυτών των παιδιών. 

 
Η μέχρι τώρα ενασχόληση μας με τα κοινά, η εμπειρία που αποκόμισαν τα μέλη μας 
από τη συμμετοχή τους στη διοίκηση του Π.Σ.Φ & η επικαιροποίηση των προτάσεων 
μας με διαδικασίες συμμετοχικής διοίκησης (https://goo.gl/ZA2j4W), μας οδηγούν να 
προτείνουμε τα παρακάτω για την περίοδο 2018-2021:  

 
Θεσμική εκπροσώπηση του ΠΣΦ σε: 

➢ ομάδες εργασίας για την επικαιροποίηση των κανονισμών αρμοδιοτήτων, κα-
θηκόντων και επαγγελματικής δεοντολογίας του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσω-
πικού (Ε.Ε.Π.) 

➢ συνέδρια, σεμινάρια και προγράμματα επιμόρφωσης & επαγγελματικής κατάρ-
τισης σε ζητήματα αναπηρίας ή/και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εντα-
ξιακής εκπαίδευσης, που σχετίζονται με την φυσικοθεραπεία 

➢ ομάδες διυπουργικής συνεργασίας για τον σχεδιασμό και τη διοργάνωση ενη-
μερωτικών εκδηλώσεων, ημερίδων, δράσεων, εκστρατειών ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης σε ζητήματα αναπηρίας, ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και 
ενταξιακής εκπαίδευσης όπως επίσης και τη διάχυση καλών πρακτικών  

➢ ευρωπαϊκούς φορείς και δίκτυα που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ανα-
πηρίας, των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και της ενταξιακής εκπαίδευσης 
(European Agency for Special Needs & Inclusive Education, κλπ.) καθώς σε 
διαδικασίες εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού χάρτη 

➢ συνεργασίες με το αναπηρικό κίνημα, το συνήγορο του παιδιού, τους συλλό-
γους και φορείς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τους επι-
στημονικούς επαγγελματικούς φορείς των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής των 
κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) εκπαίδευσης αλλά και 
με ενώσεις μαθητών / ασθενών 

➢ θέματα που αφορούν την εργονομική διάταξη των χώρων, τις προδιαγραφές 
για όλα τα εξοπλιστικά μέσα των μονάδων και των εργαστηρίων. 

➢ φορείς πιστοποίησης ποιότητας Υπηρεσιών Ειδικής Εκπαίδευσης 
➢ ζητήματα τεχνολογίας της πληροφορίας και υποστηρικτικής τεχνολογίας. 

 
 
 

https://goo.gl/ZA2j4W


Διεκδικούμε μαχητικά και χωρίς κανένα συμβιβασμό 
1. άμεση ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και εντοπισμός προβλημάτων (ε-

πάρκεια δομών, προσωπικού, οργανωτικές δυσλειτουργίες, καταγραφή swot, 
κλπ.)  

2. χαρτογράφηση της υλικοτεχνικής υποδομής των χώρων που εκτελούνται οι 
φυσικοθεραπευτές πράξεις με σκοπό την ανίχνευση δυσλειτουργιών και δια-
μόρφωση ενεργειών 

3. θέσπιση των minimum καθιερωμένων κριτηρίων για την πρόσληψη φυσικοθε-
ραπευτών (πλήρης αξιοποίηση/μοριοδότηση στοιχείων βιογραφικού, ποσό-
στωση ανά ηλικιακή ομάδα και χρόνο ανεργίας, κλπ.). 

4. κατάργηση της παιδαγωγικής & διδακτικής επάρκειας σαν απαραίτητο προσόν 
τόσο για πλήρωση θέσεων μονίμου προσωπικού όσο και για προσλήψεις ανα-
πληρωτών και ωρομισθίων αλλά και επιπρόσθετη μοριοδότηση αυτών που την 
έχουν. 

5. υλοποίηση διαδικασίας προσλήψεων έγκαιρα και μόνον μέσω Α.Σ.Ε.Π, με εφαρ-
μογή συστήματος μοριοδότησης και όχι με διαγωνισμούς, που κοστίζουν και 
θέτουν σε αμφισβήτηση τα τυπικά προσόντα των υποψήφιων. 

6. κάλυψη των αναγκών σε φυσικοθεραπευτές με μόνιμη σχέση εργασίας, σε όλες 
τις δομές της ειδικής αγωγής (ΚΕΣΥ, κλπ.) σε βάθος δεκαετίας σύμφωνα με τα 
διεθνώς αποδεκτά ποιοτικά και ποσοτικά πρότυπα και απαιτήσεις και όχι ακο-
λουθώντας τους πειραματισμούς των «μαθητευόμενων μάγων και «σοφών» 
κάθε κοπής και εποχής, που αποδείχθηκαν επικίνδυνοι για το χώρο της παιδείας. 

7. μεταθέσεις, αποσπάσεις με αντικειμενικά κριτήρια και ανάρτηση του τελικού 
πίνακα αξιολόγησης στο διαδίκτυο. 

8. ανάπτυξη περιγράμματος θέσης εργασίας φυσικοθεραπευτή στην Ειδική Α-
γωγή, κατ’ αποκλειστικότητα από τον Π.Σ.Φ, που θα κωδικοποιεί τη σχετική 
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, θα την προσαρμόζει στα Ελληνικά δεδομένα και θα την 
επικαιροποιεί όποτε και όταν κρίνεται αναγκαίο. 

9. διαμόρφωση αποκλειστικά από τον Π.Σ.Φ. των κριτήριων που αφορούν στην 
ιδιαίτερη φύση του φυσικοθεραπευτικού επαγγέλματος και στους ειδικούς ό-
ρους άσκησής του, με στόχο την καθιέρωση ενός δικαίου και εξειδικευμένου 
συστήματος αξιολόγησης που θα δίνει έμφαση στο στοιχείο της θετικής ενίσχυ-
σης και όχι των ποινών. 

10. σύνταξη ηλεκτρονικού εγχειριδίου διαδικασιών (επιστημονικών, δεοντολογι-
κών, διοικητικών) & διαγραμμάτων ροής παρεχόμενων φυσικοθεραπευτικών υ-
πηρεσιών, που θα ισχύουν για όλους τους εργαζόμενους φυσικοθεραπευτές α-
νεξάρτητα από τον εργασιακό χώρο και τη σχέση εργασίας. 

11. υιοθέτηση των ενιαίων ηλεκτρονικών εντύπων (παραπεμπτικό συνεδρίων φυ-
σικοθεραπείας & ανάλυση φυσικοθεραπευτικής αγωγής) και εφαρμογή τους σε 
όλες τις δομές εκπαίδευσης. 

12. διερεύνηση ποσοστού εργασιακής ικανοποίησης φυσικοθεραπευτών, με συ-
μπλήρωση ερωτηματολογίων και άλλων πρόσφορων μεθοδολογιών. 

13. σύσταση θέσης συμβούλου ειδικής αγωγής με κατεύθυνση τη φυσικοθεραπεία 
14. θεσμοθέτηση σχολικού φυσικοθεραπευτή για την παροχή υποστήριξης μαθη-

τών με αναπηρία ή/με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλες τις βαθμίδες εκ-
παίδευσης 

15. συμμετοχή φυσικοθεραπευτών σε κάθε θέμα εντοπισμού μαθητών με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία, διεπιστημονικής διαγνωστικής αξιολόγη-
σης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και του Εξατομικευμένου Προγράμμα-
τος Εκπαίδευσης για μαθητές με διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
και του Προγράμματος Υποστήριξης της οικογένειάς τους. 



16. θέσπιση φυσικοθεραπευτικής συνεδρίας σε σχολικό περιβάλλον με επιστημο-
νικά κριτήρια 

17. διεξαγωγή πρακτικών ασκήσεων φοιτητών φυσικοθεραπείας στο πλαίσιο προ-
γραμμάτων σπουδών στους κλάδους των Ε.Ε.Π καθώς και εκπόνηση μεταπτυ-
χιακών ερευνών σε θέματα αναπηρίας ή/και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών 

18. ανίχνευση βαθμού ικανοποίησης μαθητών και κοινωνικού περίγυρου τους, για 
τις παρεχόμενες φυσικοθεραπευτικές υπηρεσίες, με ανάπτυξη εξειδικευμένων 
ερωτηματολογίων 

19. μισθολογική αποκατάσταση ύψους αποδοχών των φυσικοθεραπευτών σε αξιο-
πρεπή επίπεδα & θεσμοθέτηση επιδόματος ειδικών συνθηκών 

 

Ενώνουμε, Προτείνουμε, Υλοποιούμε  
 
για τη Δ.Ε & τη Γ.Σ των Αντιπρόσωπων του Π.Τ Αττικής  

1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
2. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

3. ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

4. ΜΑΛΙΚΟΥΤΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
5. ΜΗΤΣΙΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 

6. ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑ 
7. ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

8. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

9. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
10. ΣΦΕΤΣΙΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

11. ΧΡΟΝΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
12. ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ   

Για το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
2. ΒΑΣΜΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

3. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
4. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

5. ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
6. ΚΟΥΤΙΒΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

7. ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

8. ΛΟΥΙΖΙΔΗΣ  ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ- ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
9. ΜΑΛΙΚΟΥΤΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 

10. ΜΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
11. ΜΗΤΣΙΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 

12. ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑ 

13. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ 
14. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

15. ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
16. ΠΙΤΣΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ 

17. ΞΕΚΑΛΟΥ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
18. ΣΑΚΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

19. ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

20. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
21. ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

22. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
23. ΣΦΕΤΣΙΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

24. ΤΣΕΠΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ 

25. ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
26. ΧΡΟΝΑΚΗ ΚΥΡΑΚΟΥΛΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

27. ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

28. ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 


