
 

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη 2ΕΑ/2019 και θέσεις Φυσικοθεραπευτών ΠΕ 28 

 
Αξιότιμες, 

κα. Υπουργέ, 

κα. Υφυπουργέ, 

 

Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Πανελλήνιος Σύλλογος 

Φυσικοθεραπευτών», παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή τις διαδικασίες που αφορούν 

τις προκηρύξεις για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.) και με την παρούσα 

επιστολή θα θέλαμε να σας καταθέσουμε, τα επιχειρήματα και τους προβληματισμούς 

μας σχετικά με την κατανομή των 4500 θέσεων εκπαιδευτικών και ειδικότερα για τον 

κλάδο ΠΕ 28 Φυσικοθεραπείας. 
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ΠΡΟΣ                       

 Νίκη Κεραμέως, 
Υπουργό Παιδείας και  

 Σοφία Ζαχαράκη, 
Υφυπουργό Παιδείας 
και Θρησκευμάτων 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  

 Αναστασία Γκίκα, Γεν. 
Γραμματέα Α΄βάθμιας 
και Β΄βαθμιας 
Εκπαίδευσης ΥΠΑΙΘ 

 Παναγιώτη Κασσιανό, 
Διευθυντή Ειδικής 
Αγωγής και 
Εκπαίδευσης ΥΠΑΙΘ 

 Αυτοτελές Τμήμα 
Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. ΥΠΑΙΘ 

 



Όπως γνωρίζετε με την 2ΕΑ/2019 Προκήρυξη (Φ.Ε.Κ. τ.14  Α.Σ.Ε.Π.-25/4/2019), 

έγινε διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, η οποία και αφορά και την ειδικότητα ΠΕ 28 Φυσικοθεραπείας.  

Από τις 17 Οκτωβρίου 2019, το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού 

(Α.Σ.Ε.Π.) έχει δημοσιεύσει τους αντίστοιχους προσωρινούς πίνακες κατάταξης, έχει 

ξεκινήσει η διαδικασία των ενστάσεων και αναμένεται η δημοσίευση των τελικών 

πινάκων, καθώς και η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) των 

Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών για την κατανομή ανά 

κλάδο και ειδικότητα των 4500 θέσεων,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 

4589/2019.  

Ο χώρος της δημόσιας Ε.Α.Ε. απευθύνεται σε κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν 

οικονομικό και κοινωνικό αποκλεισμό και ο Π.Σ.Φ. θεωρεί σημαντική την απόφαση 

της Πολιτείας για μόνιμες προσλήψεις μετά από μια 10ετία κάλυψης των αναγκών 

αποκλειστικά με αναπληρωτές. Οι τελευταίες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού 

έγιναν το 2010.  

Οι μόνιμες προσλήψεις φυσικοθεραπευτών στην Ε.Α.Ε. αποτελούν μια 

ουσιαστική και ποιοτική αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης, προς όφελος 

των μαθητών με κινητικά και λειτουργικά προβλήματα. 

Η ειδικότητα ΠΕ 28 στελεχώνει τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς 

και τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), κατά το 

παρελθόν Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. και Κ.Δ.Α.Υ., από το 1987 ως σήμερα με μόνιμο προσωπικό 

ή/και αναπληρωτές.  

Σύμφωνα με τα Φ.Ε.Κ. α) 449 τ.Β΄ 3/4/2017 «Καθορισμός καθηκόντων και 

αρμοδιοτήτων Ε.Ε.Π. των Σ.Μ.Ε.Α.Ε.» και β) 5614 τ.Β΄ 13/12/2018 «Ενιαίος 

κανονισμός λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ. και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες 

του προσωπικού τους», γίνεται αντιληπτό πως ο ρόλος των φυσικοθεραπευτών είναι 

κομβικός στην αξιολόγηση και αντιμετώπιση των μαθητών με κινητικά, λειτουργικά  

ή/και μικτά προβλήματα, ενώ είναι και οι μόνοι επιστήμονες, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία που μπορούν να λειτουργούν τα φυσικοθεραπευτήρια των 

Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Σ.Υ., να χρησιμοποιούν τον ανάλογο εξοπλισμό και να 



εφαρμόζουν τις φυσικοθεραπευτικές πράξεις. Η τυχόν χρήση των παραπάνω από 

άλλους επιστήμονες, θεωρείται από την κείμενη νομοθεσία αντιποίηση του 

φυσικοθεραπευτικού επαγγέλματος. Ταυτόχρονα, οι φυσικοθεραπευτές έχουν 

σημαντικό ρόλο και στην ενημέρωση και εκπαίδευση του οικογενειακού 

περιβάλλοντος των μαθητών. Όλοι οι παραπάνω ρόλοι των φυσικοθεραπευτών δε 

μπορούν να υποκατασταθούν από καμία άλλη επιστημονική ειδικότητα Ε.Ε.Π. ή 

εκπαιδευτικών.  

Είναι γνωστό πως στους μόνιμους διορισμούς οι θέσεις που προκηρύσσονται 

προέρχονται από τις κενές οργανικές. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Αυτοτελούς 

Τμήματος Ε.Ε.Π.-Ε.Ε.Π. του Υπουργείου Παιδείας, οι κενές οργανικές θέσεις για την 

Ε.Α.Ε. ανέρχονται σε 4565, οι οποίες και κατανέμονται σε 1787 στην Πρωτοβάθμιας 

Ε.Α.Ε., 1045 στην Δευτεροβάθμια και 1733 στο Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. Από τις 1733 

θέσεις Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που ενδιαφέρουν και τους φυσικοθεραπευτές, οι 1337 

κατανέμονται στα Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και οι 396 στα Κ.Ε.Σ.Υ. Τα αντίστοιχα οργανικά κενά 

σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Σ.Υ. για την ειδικότητα ΠΕ 28 είναι 91 θέσεις, εκ των οποίων 

οι 74 αφορούν τα Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και οι 17 τα Κ.Ε.Σ.Υ. 

Σε ότι αφορά τα Κ.Ε.Σ.Υ. θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πως σύμφωνα με το Ν. 

4547/2019, η κάλυψη των θέσεων των Κ.Ε.Σ.Υ. γίνεται με την τοποθέτηση 

εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π., μετά από μετάθεση, απόσπαση ή διάθεση και 

ύστερα από αίτησή τους και όχι με διορισμό. Η παραπάνω παράληψη του νόμου θα 

πρέπει να θεραπευτεί άμεσα και σε κάθε περίπτωση πριν την έκδοση της Κ.Υ.Α. 

κατανομής των θέσεων, γιατί διαφορετικά οι 396 θέσεις δε θα καλυφθούν από το 

ανάλογο προσωπικό, ανάμεσά τους και οι 17 των φυσικοθεραπευτών.   

Λαμβάνοντας υπόψη πως οι θέσεις που έχουν προκηρυχθεί στην Ε.Α.Ε. για όλες τις 

βαθμίδες και κλάδους είναι 4500, καθώς και πως οι κενές οργανικές θέσεις είναι 

4565, γίνεται αντιληπτό πως με την προκήρυξη καλύπτεται σχεδόν το σύνολο των 

οργανικών κενών, αφήνοντας ακάλυπτες 65 θέσεις. Φυσικά δεν καλύπτονται οι 

πραγματικές ανάγκες στην Ε.Α.Ε., ανάγκες που θα πρέπει να καλυφτούν στο εγγύς 

μέλλον με τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων και την έκδοση νέας προκήρυξης 

πλήρωσής τους. 

Δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα και μετά τις προκηρύξεις στην Ε.Α.Ε., γίνεται μια 

προσπάθεια από διάφορους φορείς εκπροσώπησης των εκπαιδευτικών διαφόρων 



βαθμίδων, οι οποίοι και ζητούν να κατανεμηθούν περισσότερες θέσεις σε 

συγκεκριμένες ειδικότητες σε σχέση με τα οργανικά κενά τους. Μια τέτοια εξέλιξη 

θα έχει ως συνέπεια τη μειωμένη κατανομή άλλων κλάδων. Εδώ υπάρχει ο 

προβληματισμός και η αναστάτωση του κλάδου των φυσικοθεραπευτών σχετικά με 

τις θέσεις των Κ.Ε.Σ.Υ., οι οποίες εφόσον δεν υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία θα 

μείνουν εκτός προκήρυξης, αλλά και με τις θέσεις των Σ.Μ.Ε.Α.Ε., τις οποίες 

εποφθαλμιούν άλλοι κλάδοι.  

Θέση του Π.Σ.Φ. είναι πως όλοι οι κλάδοι που ασχολούνται με την Ε.Α.Ε. είναι 

απαραίτητοι στο ιδιαίτερο περιβάλλον της Ε.Α.Ε. και θα πρέπει η κατανομή των 

θέσεων να είναι δίκαιη για όλες τις ειδικότητες. Για να πραγματοποιηθούν τα 

παραπάνω θεωρούμε πως θα πρέπει να διευθετηθεί το νομικό θέμα των θέσεων των 

Κ.Ε.Σ.Υ. και η κατανομή του συνόλου των κενών οργανικών θέσεων του Ε.Ε.Π. και 

Ε.Β.Π. Σε ότι αφορά τη Φυσικοθεραπεία θα πρέπει στη κατανομή να 

περιλαμβάνονται  οι συνολικά 91 θέσεις ΠΕ 28, 74 για τα Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 17 για τα 

Κ.Ε.Σ.Υ. 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών προσηλωμένος σταθερά στη 

θεμελιώδη αρχή ότι η ειδική αγωγή και εκπαίδευση αποτελεί βασικό παράγοντα 

που συμβάλλει στην αυτονομία και στην ανεξαρτησία των μαθητών με ειδικές 

δεξιότητες, με συνεχείς παρεμβάσεις του υπερασπίζεται το δικαίωμα των 

παιδιών με αναπηρία και των παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες να έχουν 

πραγματικά το δικαίωμα της δωρεάν δημόσιας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης 

σε όλους τους τομείς.  

Ο ρόλος της φυσικοθεραπείας στις παραπάνω αρχές είναι ουσιαστικής και 

καθοριστικής σημασίας.  

Αναμένουμε τη θετική ανταπόκριση του Υπουργείου στο αίτημα μας για την 

κατανομή των θέσεων, ενώ τα παραπάνω μπορούμε και να τα τεκμηριώσουμε και σε 

δια ζώσης συνάντηση μαζί σας ή υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου.  

 

Με εκτίμηση  

 

 
ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

       ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ          ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


