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ΘΕΜΑ: «ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ 28 ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ 87.08 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 ανακοινώσεις της ηγεσίας του Υπουργείου 

Παιδείας, πως τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί πρόσκληση προς τα υποψήφια μέλη 

Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), στην οποία περιλαμβάνεται και η ειδικότητα ΠΕ 

28 Φυσικοθεραπείας, καθώς και εκπαιδευτικών ΠΕ 87.08 Φυσικοθεραπείας, για την υποβολή 

αιτήσεων προτίμησης για πρόσληψη αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2020-2021. 

Έχει προηγηθεί η έκδοση του ΦΕΚ 2361 τ. Γ΄ 18-12-2019 του ΑΣΕΠ με τους οριστικούς 

πίνακες κατάταξης υποψήφιων μελών Ε.Ε.Π., οι οποίοι θα έχουν ισχύ για τα επόμενα δυο 

διδακτικά έτη και από τους οποίους, μετά τις προσλήψεις του μόνιμου προσωπικού που είναι 

σε εξέλιξη, θα ακολουθήσουν από τους ίδιους πίνακες οι προσλήψεις των αναπληρωτών της 

Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για το τρέχον διδακτικό έτος, ανάμεσα τους και ο κλάδος ΠΕ 

28 Φυσικοθεραπείας. 

Ταυτόχρονα, μετά από αίτημα του Υπουργείου Παιδείας θα πρέπει να έχουν καταγραφεί από 

την Π.Δ.Ε. Αττικής τα κενά (οργανικά και λειτουργικά) 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 παλαιότερων περιόδων. Θα θέλαμε να 

υπογραμμίζουμε τη θετική συμβολή σας στην παραπάνω εξέλιξη.  

Επειδή και τη φετινή χρονιά τα παιδιά με κινητικά και λειτουργικά προβλήματα και οι ανάγκες 

για φυσικοθεραπευτική 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, 

μετά την ολοκλήρωση των προσλήψεων, να φροντίσει να διαθέσει ικανό αριθμό πιστώσεων για 

θέσεις ΠΕ 28, από τις συνολικές πιστώσεις που θα διαθέσει το Υπουργείο στην Περιφέρειά 

σας, ώστε να καλυφθούν στο μέγιστο δυνατό οι ελλείψεις και ανάγκες σε φυσικοθεραπευτές, 

σύμφωνα τουλάχιστον με τις περσινές πιστώσεις.  

Ανάλογη διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί και στη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση, 

όπου ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί από τον Α.Σ.Ε.Π. οι προσωρινοί πίνακες της προκήρυξης 

2ΓΕ/2019 ( ΦΕΚ 46/24-12-2019/τ. ΑΣΕΠ). Οφείλει το Υπουργείο Παιδείας να αποφασίσει 

άμεσα με ποιο τρόπο θα γίνουν οι προσλήψεις των αναπληρωτών, ανάμεσά τους και του 

κλάδου ΠΕ 87.08 Φυσικοθεραπείας. Ήδη με το ΦΕΚ 2042 τ.Β΄ 30-5-2020, έγινε ο καθορισμός 

τομέων και ειδικοτήτων για το σχολικό έτος 2020-2021, όπου για την Π.Δ.Ε. Αττικής 

προβλέπεται ένας σημαντικός αριθμός σχολικών μονάδων που αφορά τον κλάδο ΠΕ 87.08 

Φυσικοθεραπείας.  

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι πρωτόγνωρες συνθήκες που αντιμετώπισαν 

και θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί και τη νέα σχολική χρονιά λόγω της 

πανδημίας Covid-19, όπου οι εκπαιδευτικοί μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα 

προσαρμόστηκαν στις νέες συνθήκες τηλεκπαίδευσης, καθώς και οι οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. για 

περιορισμένο αριθμό μαθητών ανά αίθουσα, με αποτέλεσμα την αύξηση των τάξεων για ίδιο 

αριθμό μαθητών. Η παραπάνω αύξηση τάξεων θα πρέπει να ακολουθηθεί και από ανάλογη 

αύξηση των αναπληρωτών πάσης φύσεως εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, ανάμεσά τους και ΠΕ 

28 και ΠΕ 87.08 Φυσικοθεραπείας.  

Η ικανοποιητική πολιτική εσωτερικής κατανομής που εφαρμόστηκε πέρυσι για τον κλάδο των 

φυσικοθεραπευτών προς όφελος των μαθητών, τόσο με κινητικά και λειτουργικά προβλήματα 

της Ε.Α.Ε., όσο και στη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση, 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 

φυσικοθεραπευτικών θεμάτων στις αρμόδιες υπηρεσίες της Πολιτείας (άρθρο 2, ν. 3599/2007), 

καθώς και τις αποτελεσματικές ως τώρα παρεμβάσεις σας για την εύρυθμη λειτουργία των 

σχολικών μονάδων της Περιφέρειάς σας, αιτούμαστε όπως καλυφθούν εγκαίρως οι ανάγκες και 

τα κενά για αναπληρωτές Π.Ε. 28 και ΠΕ 87.08 Φυσικοθεραπείας στη Π.Δ.Ε. Αττικής από την 

έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. 



Με εκτίμηση, 

 
 
 

  
ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΤΟΥ Π.Τ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
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