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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑ 

 

Η ανεργία στο κλάδο των φυσικοθεραπευτών αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα, το 

οποίο έχει άμεση σχέση με τα γενικότερα ποσοστά της ανεργίας στην Ελλάδα και 

ειδικότερα με τα ποσοστά των νέων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό έχει 

ως συνέπεια την μετανάστευση στο εξωτερικό ενός αξιόλογου ποσοστού νεανικού 

πληθυσμού των φυσικοθεραπευτών, με δυσάρεστες συνέπειες για το μέλλον του 

κλάδου.  Μεγάλο πρόβλημα στο κλάδο αποτελεί και η υποαπασχόληση, όπου 

συνάδελφοι με ελάχιστες ώρες απασχόλησης δεν θεωρούνται άνεργοι και δεν έχουν 

δικαιώματα στα ευεργετήματα των ανέργων και του ΟΑΕΔ.  

Είναι σημαντικό ο Π.Σ.Φ. να διαμορφώσει μια πολιτική και στρατηγική για τα 

θέματα της ανεργίας, ώστε να προτείνει στη Πολιτεία σχετικές λύσεις για να 

βελτιωθεί η απασχόληση των φυσικοθεραπευτών, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να 

υπάρχει συνεργασία και με άλλους κλάδους στα θέματα αντιμετώπισης και 

επιδότησης των ανέργων. 

Με αφορμή την επικείμενη έκτακτη Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων στις 12-

13/10/2019, όπου ένα από τα κύρια θέματα που θα συζητηθούν είναι και η 

διαμόρφωση των πολιτικών του Π.Σ.Φ. για την ανεργία, οι εκλεγμένοι της 

Συνεργασία Δ.Α.Κ.Ε. Φυσικοθεραπευτών στο Κ.Δ.Σ. καταθέτουν τις παρακάτω 

προτάσεις:    

1. Να επανέλθει η πολιτική που είχε διαμορφωθεί πριν το 2014 για την 

επιδότηση ανεργίας, τόσο για τους άνεργους που επιδοτούνται για πρώτη 

φορά, όσο και αυτούς που έχουν επιδοτηθεί για περισσότερες, όπου ο 

μέγιστος αριθμός ημερών επιδότησης ήταν 50 ημερήσια επιδόματα 

περισσότερα,  

2. Η αρμοδιότητας για τον ορισμό του αριθμού των εισακτέων που μπορούν να 

εισαχθούν και παρακολουθήσουν με την ανάλογη ποιότητα τα προγράμματα 

σπουδών να είναι των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας των Α.Ε.Ι. Η σημερινή 

κατάσταση που ο ορισμός γίνεται από το Υπουργείο Παιδείας, έχει οδηγήσει 

σε διπλασιασμό του αριθμού των εισακτέων το τελευταίο έτος σε σχέση με το 

παρελθόν,  

3. Είναι υπερβολικός ο αριθμός των (5) σχολών φυσικοθεραπείας στα ΑΕΙ. Θα 

πρέπει να γίνουν άμεσες και διαρκείς ενέργειες από τον Π.Σ.Φ. για να μην 

δραστηριοποιηθεί η 6
η
 σχολή 

4. Διαμόρφωση συνθηκών και διαδικασιών για την εξειδίκευση στη 

φυσικοθεραπεία, μέσω του Π.Σ.Φ., των Α.Ε.Ι. και του Υπουργείο Υγείας, 

5. Διασφάλιση σε συμμετοχή του κλάδου της φυσικοθεραπείας σε ευρωπαϊκά 

προγράμματα χρηματοδότησης για νέους, γυναίκες και ανανέωσης 

υφιστάμενων επιχειρήσεων. Διαμόρφωση ευέλικτων προϋποθέσεων και 



κριτηρίων χρηματοδότησης, καθώς και επιτάχυνση του χρόνου καταβολής 

της,   

6. Αξιοποίηση του νομικού πλαισίου που έχει διαμορφωθεί για τη 

φυσικοθεραπεία στις ιαματικές δομές 

7. Διαμόρφωση συνθηκών και διαδικασιών για τις προκηρύξεις και προσλήψεις 

φυσικοθεραπευτών στα Δ.Ι.Ε.Κ. 

8. Διασφάλιση από ΟΑΕΔ για προκήρυξη προγραμμάτων ενίσχυσης της 

εργασίας  χωρίς να δίνονται θέσεις σε βοηθούς εις βάρος θέσεων 

φυσικοθεραπευτών 

9. Αναβάθμιση του ρόλου του φυσικοθεραπευτή στη Γενική, Τεχνική και Ειδική 

Εκπαίδευση με ανάλογη αύξηση των οργανικών θέσεων εργασίας. 

10. Κάλυψη των οργανικών θέσεων εργασίας στην Ειδική Αγωγή 

11. Διαμόρφωση του ρόλου του φυσικοθεραπευτή σε θέματα Υγιεινής και 

Ασφάλειας της εργασίας, σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο και τις 

υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας  

12. Αύξηση των θέσεων φυσικοθεραπείας κατά τις προκηρύξεις του επικουρικού 

προσωπικού στις δημόσιες δομές υγείας. 

13. Επαναφορά των οργανικών θέσεων φυσικοθεραπείας στο Πρόγραμμα 

«Βοήθεια στο σπίτι» και προκήρυξη των σχετικών θέσεων,  

14. Αύξηση των οργανικών θέσεων των φυσικοθεραπευτών στις δημόσιες δομές 

πρόνοιας 

15. Κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων φυσικοθεραπείας στις δημόσιες δομές 

υγείας και πρόνοιας, τόσο αυτών που προκύπτουν από τις συνταξιοδοτήσεις 

όσο και αυτών που παραμένουν ακάλυπτες εδώ και χρόνια,  

16. Δημιουργία δομής διασύνδεσης του ΠΣΦ και φυσικών και νομικών 

προσώπων ζήτησης και προσφοράς εργασίας, 

17. Εφαρμογή των υπαρχόντων κλαδικών συμβάσεων στον ιδιωτικό τομές (ΚΑΑ, 

ιδιωτικές κλινικές, γηροκομεία) και διαμόρφωση νέων με τη συμμετοχή του 

Π.Σ.Φ. 

18. Επικαιροποίηση των εσωτερικών κανονισμών των αθλητικών σωματείων 

επαγγελματικών κατηγοριών για παρουσία φυσικοθεραπευτών  

19. Ένταξη των φυσικοθεραπευτές στις πολιτικές πρόληψης και διαμόρφωσης της 

Δημόσιας Υγείας, 

20. Μάλαξη. Εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

(Υπουργείο Υγείας, Περιφέρειες).  

 

Για τη Συνεργασία Δ.Α.Κ.Ε. Φυσικοθεραπευτών 

Οι εκλεγμένοι στο Κ.Δ.Σ. 

 

Γιάννης Μαρμαράς 

 

Β΄ Αντιπρόεδρος Π.Σ.Φ. 

Ηλίας Καλλίστρατος 

 

Μέλος του Κ.Δ.Σ.  

 


