
 
 

ΘΕΜΑ: «Κάλυψη θέσεων Αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Ε. 
28- Φυσικοθεραπείας)» 

  
 

Αξιότιμοι κύριοι, 

Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συλλόγου 

Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.), ενημερώθηκε από ανάρτηση στην ιστοσελίδα του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τις κατανομές πιστώσεων για την 

πρόσληψη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) και Ειδικού Βοηθητικού 

Προσωπικού (Ε.Β.Π.), στην οποία περιλαμβάνεται και η ειδικότητα Π.Ε. 28- 
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Φυσικοθεραπείας, για την υποβολή αιτήσεων προτίμησης για πρόσληψη 

αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2019-2020.  

https://www.minedu.gov.gr/news/42742-05-09-19-katanomes-pistoseon-

gia-tin-proslipsi-eidikoy-ekpaideftikoy-prosopikoy-kai-eidikoy-voithitikoy-prosopikoy 

Έχει 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. Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού κλάδου ΠΕ-28 Φυσικοθεραπευτών για το σχολικό έτος 2018-2019, για 

τις δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 

ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ. Ταυτόχρονα, μετά από αίτημα του Υπουργείου Παιδείας έχουν 

καταγραφεί από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.)  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 

κυμαίνονται περίπου στα περσινά επίπεδα.  

Επειδή και τη φετινή χρονιά, ο αριθμός των παιδιών με κινητικά και 

λειτουργικά προβλήματα, καθώς και οι ανάγκες για φυσικοθεραπευτική 

προσέγγιση, αναμένονται να παραμείνουν αντίστοιχες με τις προηγούμενες 

σχολικές χρονιές, όπου δεν επαρκούσαν οι αναπληρωτές που είχαν προσληφθεί και 

είχαν μείνει κενές πολλές θέσεις φυσικοθεραπευτών, αιτούμαστε φέτος οι Π.Δ.Ε. να 

φροντίσουν να διαθέσουν 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. 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. 

https://www.minedu.gov.gr/news/42742-05-09-19-katanomes-pistoseon-gia-tin-proslipsi-eidikoy-ekpaideftikoy-prosopikoy-kai-eidikoy-voithitikoy-prosopikoy
https://www.minedu.gov.gr/news/42742-05-09-19-katanomes-pistoseon-gia-tin-proslipsi-eidikoy-ekpaideftikoy-prosopikoy-kai-eidikoy-voithitikoy-prosopikoy


Επιπλέον, στο έγγραφό μας με αρ. πρωτ. 92/2019 που σας επισυνάπτουμε, 

έχουμε εκφράσει και παλαιότερα τη θέση του Π.Σ.Φ. προς το Υπουργείο Παιδείας 

και Θρησκευμάτων, για την αύξηση των οργανικών θέσεων σε δομές Ειδικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης. 

Λαμβάνοντας υπόψη πως ανάμεσα στους σκοπούς του Π.Σ.Φ. είναι η 

σύνταξη εισηγήσεων επί φυσικοθεραπευτικών θεμάτων στις αρμόδιες υπηρεσίες 

της Πολιτείας (άρθρο 2, ν. 3599/2007), αιτούμαστε όπως καλυφθούν εγκαίρως 

οι ανάγκες και τα κενά για Π.Ε.28- Φυσικοθεραπευτές στις εκάστοτε Π.Δ.Ε. από την 

έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. 

Επίκαιρα και διαρκή αιτήματα του Συλλόγου παραμένουν (α) οι μόνιμες 

προσλήψεις Π.Ε.28- Φυσικοθεραπευτών, για μια ουσιαστική και ποιοτική 

αναβάθμιση της Δημόσιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε) προς όφελος 

των μαθητών με κινητικά και λειτουργικά προβλήματα και (β) η αύξηση των 

οργανικών θέσεων ΠΕ 28- Φυσικοθεραπευτών, καθώς δεν καλύπτονται από τις 

μέχρι σήμερα πιστώσεις και προσλήψεις φυσικοθεραπευτών, καθώς τόσο οι δομές 

Ε.Α.Ε. σε όλη την επικράτεια όσο και ο αριθμός του μαθητικού πληθυσμού που 

χρήζουν υπηρεσιών Ε.Α.Ε. έχει αυξηθεί τουλάχιστον κατά 50% σε σχέση με 

παλαιότερα χρόνια. 

   

Με εκτίμηση, 

 

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

      ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ                 ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

Συνημμένο έγγραφο ένα (1): Έγγραφο ΠΣΦ 92-2019 
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9. Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Αττικής 

10. Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Πελοποννήσου 

11. Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Β. Αιγαίου 

12. Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Αιγαίου 

13. Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κρήτης 

 


