
 

ΘΕΜΑ: «Πολύ μικρός αριθμός θέσεων Φυσικοθεραπευτών στην προκήρυξη 11Κ» 

 

Αξιότιμε κε Υπουργέ,  

Σε συνέχεια της προκήρυξης 11Κ που είδε το φως της δημοσιότητας Θα θέλαμε να 

σας εκφράσουμε την έντονη ανησυχία μας για την παροχή ποιοτικών Υπηρεσιών 

Φυσικοθεραπείας στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. 

κε Υπουργέ, 

 Όπως σας είχαμε αναφέρει με το έγγραφό μας με ΑΠ: 409/21.9.2018 και κατά την 

συνάντηση μας την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2018, οι ελλείψεις είναι δραματικές στο  

μοναδικό Δημόσιο Ειδικό Νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας στο Εθνικό Κέντρο 

Αποκατάστασης  αλλά και σε αλλά νοσοκομεία όπως είναι το  ΚΑΤ, η Σωτηρία, το 

Κοργιαλένειο - Μπενάκειο και ο Άγιος Σάββας. 

θα θέλαμε να σας τονίσουμε πως έχουμε διαπιστώσει αυτές τις ελλείψεις από τα 

επίσημα έγγραφα των ΥΠΕ αλλά και από τις επισκέψεις μας σε αυτά τα νοσοκομεία. 

Επιγραμματικά σας αναφέρουμε πως στο Νοσοκομείο Σωτηρία που ο ρόλος της 

Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας είναι αδιαμφισβήτητος έχουμε αντί για 25 μόνο 9 

φυσικοθεραπευτές για να καλύπτονται οι πρωινές βάρδιες και 4 άτομα για να καλύπτουν 

τις απογευματινές βάρδιες, μονάδες και Σαββατοκύριακα. Στο ΚΑΤ, το νοσοκομείο που 
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διαθέτει εργαστήριο για εξωτερικούς ασθενείς και που δέχεται τα περισσότερα ορθοπεδικά 

και νευροχειρουργικά περιστατικά, έχουμε  18 κενές οργανικές θέσεις ποσοστό 40%. Στο 

Πανεπιστημιακό Λαϊκό Νοσοκομείο υπάρχουν 30% κενών οργανικών θέσεων. Τέλος στο    

μοναδικό Δημόσιο Ειδικό Νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας στο Εθνικό Κέντρο 

Αποκατάστασης υπάρχουν 13 κενές θέσεις Φυσικοθεραπευτών ποσοστό που αντιστοιχεί 

στο 50% των οργανικών θέσεων. 

Ο αριθμός των οργανικών θέσεων δεν είναι αυτός που θα έπρεπε με βάση τις 

ανάγκες και τον συνεχώς αυξανόμενο πολιτών που προσέρχονται στο δημόσιο σύστημα 

υγείας. Έχει προκύψει μετά από πολλές περικοπές για την εφαρμογή μνημονιακών 

πολιτικών. Οι πολιτικές αυτές έχουν οδηγήσει σε υποβάθμιση των υποδομών και σε μείωση 

του προσωπικού. 

Θα θέλαμε να επανεξετάσετε τον αριθμό των Φυσικοθεραπευτών στην προκήρυξη 

11Κ και άμεσα να αυξηθεί ο αριθμός των θέσεων φυσικοθεραπευτών που έχουν 

προκηρυχθεί.    

Με εκτίμηση, 

 

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

       ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ          ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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