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Αύξηση των πιστώσεων
ζητούν φυσικοθεραπευτές 
από Γαβρόγλου
Εκφράζουν ανησυχία για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

  Την ανησυχία του 
για την ραγδαία μεί-
ωση των δημόσιων 
δαπανών για τη φυ-
σικοθεραπεία στην 
Ειδική Αγωγή και Εκ-
παίδευση, που χρη-
ματοδοτείται από τα 
Ευρωπαϊκά Προγράμ-
ματα – Ε.Σ.Π.Α., εξέ-
φρασαν οι εκπρόσω-
ποι του Πανελληνίου 
Συλλόγου Φυσικοθε-
ραπευτών (Π.Σ.Φ.) με 
επιστολή τους στον 
υπουργό Παιδείας, κ. 
Κώστα Γαβρόγλου. 
  Μετά την δημοσιο-
ποίηση στην ιστοσε-

λίδα του υπουργείου 
Παιδείας, την Παρα-
σκευή 1 Δεκεμβρίου, 
της διάθεσης πιστώ-
σεων για επιπλέον 
193 αναπληρωτές Ει-
δικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) 
για τη στελέχωση των 
ειδικών δομών εκπαί-
δευσης του Υπουργεί-
ου, 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 φυ-
σικοθεραπευτών, οι 
οποίες, δίχως επιστη-
μονικά ή εκπαιδευτικά 
κριτήρια, μειώθηκαν 
από το δυναμικό των 
παραπάνω δομών. 
  Συνολικά μέχρι σή-
μερα έχει προσληφθεί 
υποπολλαπλάσιος 
αριθμός φυσικοθερα-
πευτών για τη φετι-
νή σχολική χρονιά, 
σε ποσοστό 70% σε 
σχέση με την περσι-
νή, όταν οι συνολικές 
πιστώσεις είναι αυξη-

μένες και οι ανάγκες 
των μαθητών με κι-
νητικά, λειτουργικά 
ή μικτά προβλήματα 
είναι παρόμοιες με τις 
περσινές. 
  Μάλιστα, το υπουρ-
γείο Παιδείας, με 
αφορμή την Παγκό-
σμια Ημέρα Αναπη-
ρίας, αναφέρει πως 
η πολιτική του είναι 
η αναβάθμιση της 
Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης, μέσω 
της αύξησης και της 
ίδρυσης, κατά 10%, 
των Ειδικών Σχολεί-
ων, καθώς και του 

διπλασιασμού του 
προσωπικού. 
  «Ενώ έχουμε αύξηση 
των ειδικών σχολείων 
και των αναγκών, κα-
θώς και αύξηση των 
ευρωπαϊκών πιστώσε-
ων, η μόνη ειδικότητα 
που εμφανίζει ραγδαία 
μείωση στις πιστώσεις 
και τις προσλήψεις εί-
ναι η κατηγορία των 
φυσικοθεραπευτών», 
σημειώνουν και προ-
σθέτουν: «Είναι γνω-
στό πως, χωρίς την 
κατάλληλη και έγκαιρη 
φυσικοθεραπευτική 
παρέμβαση, θα ακο-

λουθήσει λειτουργι-
κή επιδείνωση των 
δυσκολιών των μα-
θητών στην ενήλικη 
ζωή τους, με μεγάλες 
κοινωνικές και οικο-
νομικές επιπτώσεις 
για τους ίδιους και 
τις οικογένειές τους, 
την κοινωνία και το 
κράτος. 
  Ο σημαντικότε-
ρος τρόπος για να 
αναχαιτιστούν, να 
βελτιωθούν και να 
προσαρμοστούν τα 
κινητικά και λειτουρ-
γικά ελλείμματα είναι 
η έγκαιρη, πρώιμη 
και συνεχής φυσικο-
θεραπευτική αντιμε-
τώπιση. Με την μέχρι 
στιγμής αδικαιολόγη-
τη και χωρίς επιστη-
μονικά κριτήρια πο-
λιτική μείωσης των 
προσλήψεων φυσι-
κοθεραπευτών, εν 
μέσω της οικονομικής 
κρίσης, το Υπουργείο 
Παιδείας στερεί από 
τους συγκεκριμένους 
μαθητές τη μοναδική 
διέξοδο, τους καταδι-
κάζει και τους καθη-
λώνει στην ενήλικη 
ζωή τους, προκαλώ-
ντας έτσι αδιέξοδο 
σε μια ομάδα πλη-
θυσμού, με τα πλέον 
δραματικά κοινωνικά 
και οικονομικά προ-
βλήματα». 
  Ο πρόεδρος του Πα-
νελληνίου Συλλόγου 
Φυσικοθεραπευτών 
κ. Πέτρος Λυμπερίδης 
ζητεί «έστω και την 
ύστατη ώρα να πραγ-
ματοποιηθούν προ-
σλήψεις σύμφωνα με 
τις πραγματικές ανά-
γκες και να καλυφτούν 
τα πραγματικά κενά 
σε φυσικοθεραπευ-
τές, τα οποία παρα-
τηρούνται στις ειδικές 
δομές εκπαίδευσης, 
όπως έχει συμβεί με 
τις υπόλοιπες ειδικό-
τητες Ε.Ε.Π». 
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