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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ε. 28 – ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ»
Αξιότιμε κ. Διευθυντά,
Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος Αττικής του Ν.Π.Δ.Δ.
«Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών», ενημερώθηκε από ανάρτηση στην
ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής, για την
πρόσκληση προς τα υποψήφια μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.),
στην οποία περιλαμβάνεται και η ειδικότητα ΠΕ 28 Φυσικοθεραπείας, για την
υποβολή αιτήσεων προτίμησης για πρόσληψη αναπληρωτών για το διδακτικό έτος
2019-2020.
Είχε προηγηθεί η έκδοση Απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για
την παράταση ισχύος των πινάκων κατάταξης αναπληρωτών – ωρομισθίων μελών
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σχολικού έτους 2019–2020. Ο οριστικός
πίνακας κατάταξης αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού κλάδου ΠΕ1

28 Φυσικοθεραπευτών για το σχολικό έτος 2018-2019, για τις δομές Ειδικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης της Π.Δ.Ε. Αττικής (ΑΔΑ: Ω6ΓΥ4653ΠΣ-ΛΕΜ) έχει αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ.
Ταυτόχρονα, μετά από αίτημα του Υπουργείου Παιδείας έχουν καταγραφεί από την
Π.Δ.Ε. Αττικής τα κενά του κλάδου ΠΕ-28 Φυσικοθεραπείας σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Σ.Υ.
για τη σχολική χρονιά που αρχίζει, ενώ ο αριθμός των συνολικών φετινών
πιστώσεων του Υπουργείου Παιδείας για τις θέσεις αναπληρωτών της Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης αναμένεται να κυμανθεί στα περσινά επίπεδα.
Σύμφωνα με τις περσινές πιστώσεις του κλάδου ΠΕ-28, οι συνολικές προσλήψεις
αναπληρωτών φυσικοθεραπευτών/τριών που έγιναν από την Π.Δ.Ε. Αττικής και στις
δυο φάσεις, ήταν αυξημένες σε σχέση με αυτές της αντίστοιχης περιόδου 20172018.
Επειδή και τη φετινή χρονιά τα παιδιά με κινητικά και λειτουργικά προβλήματα και
οι ανάγκες για φυσιοκοθεραπευτική προσέγγιση αναμένεται να παραμείνουν στους
ίδιους αριθμούς με τις προηγούμενες σχολικές χρονιές, όπου δεν επαρκούσαν οι
αναπληρωτές που είχαν προσληφθεί και είχαν μείνει κενές πολλές θέσεις
φυσικοθεραπευτών, αιτούμαστε φέτος η Π.Δ.Ε. Αττικής να φροντίσει να διαθέσει
ικανό αριθμό πιστώσεων για θέσεις ΠΕ-28, από τις συνολικές πιστώσεις που έχει
διαθέσει το Υπουργείο στην Περιφέρειά σας, ώστε να καλυφθούν στο μέγιστο
δυνατό οι ελλείψεις και ανάγκες σε φυσικοθεραπευτές, σύμφωνα τουλάχιστον με
τις περσινές πιστώσεις. Η πολιτική εσωτερικής κατανομής που εφαρμόστηκε πέρυσι
για τον κλάδο των φυσικοθεραπευτών προς όφελος των μαθητών με κινητικά και
λειτουργικά προβλήματα, χρειάζεται να αποτελέσει βάση εφαρμογής και για τη
φετινή εκπαιδευτική χρονιά.
κ. Διευθυντά,
Λαμβάνοντας υπόψη πως ανάμεσα στους σκοπούς του Π.Σ.Φ. είναι η σύνταξη
εισηγήσεων επί φυσιοκοθεραπευτικών θεμάτων στις αρμόδιες υπηρεσίες της
Πολιτείας (άρθρο 2, ν. 3599/2007), αιτούμαστε όπως καλυφθούν εγκαίρως οι
ανάγκες και τα κενά για Π.Ε.28Φυσικοθεραπευτέςστη Π.Δ.Ε. Αττικής από την έναρξη
της νέας σχολικής χρονιάς.
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Επίκαιρο και διαρκές αίτημα του Συλλόγου παραμένουν οι μόνιμες προσλήψεις
Π.Ε.28 Φυσικοθεραπευτών, για μια ουσιαστική και ποιοτική αναβάθμιση της
Δημόσιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης προς όφελος των μαθητών με κινητικά
και λειτουργικά προβλήματα.
Ταυτόχρονα, αιτούμαστε και συνάντηση μαζί σας ώστε να σας ενημερώσουμε και
δια ζώσης για τις θέσεις μας και να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο συνεργασίας προς
όφελος των μαθητών των δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Π.Δ.Ε.
Αττικής.
Με εκτίμηση,

ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΤΟΥ Π.Τ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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