
 

Η πρόσβαση στην ειδική αγωγή, 

δικαίωμα και όχι αντικείμενο 

επιχειρηματικής δράσης.  

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

 

Στην τελευταία συνεδρίαση του ΚΔΣ του ΠΣΦ στις 15 – 16/1/2022, αλλά και στην 

έκτακτη συνεδρίαση της ΔΕ του ΠΤ Αττικής, όπως ήταν αναμενόμενο συζητήθηκε το 

θέμα που απασχόλησε όλη την προηγούμενη εβδομάδα το πανελλήνιο  και αφορά 

στον κλάδο μας. Αφορμή δόθηκε, από την δημοσιοποίηση στα ΜΜΕ, βίντεο με την 

κακοποίηση  παιδιού με αυτισμό από μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου 

Φυσικοθεραπευτών. 

 Στην συζήτηση που διενεργήθηκε από μεριάς της Αγωνιστικής Συσπείρωσης 

Φυσικοθεραπευτών, στις συνεδριάσεις και των οργάνων του ΠΣΦ η θέση μας ήταν 

σαφής, σε αντίθεση με την πλειοψηφία των μελών των παραπάνω οργάνων και των 

παρατάξεων που εκπροσωπούν σε αυτά. Κρυμμένοι πίσω από νομικίστικες 

δικαιολογίες απέφυγαν να ακουμπήσουν την ουσία του όλου θέματος που για εμάς 

είναι ξεκάθαρη. 

 

Συγκεκριμένα, θεωρούμε ότι ο χώρος της ιδιωτικής ειδικής αγωγής που έχει 

γιγαντωθεί τα τελευταία χρόνια λόγω της ανεπάρκειας κρατικών δομών λειτουργεί 

ανεξέλεγκτα, χωρίς να υπάρχουν κριτήρια και κάποιος ουσιαστικός έλεγχος για την 

λειτουργία τους. Για αυτό ένα τέτοιο περιστατικό δεν έρχεται ως «κεραυνός εν αιθρία».  

Η ανεξέλεγκτη αυτή δράση των ιδιωτών είναι αποτέλεσμα της περικοπής της κρατικής 

χρηματοδότησης και της πολιτικής ιδιωτικοποίησης της πρόνοιας, ειδικής αγωγής και 

αποκατάστασης. Δεν είναι τυχαίο, ότι για το συγκεκριμένο κέντρο υπήρχαν 

συγκεκριμένες καταγγελίες σχετικά με την λειτουργία του, για την μη τήρηση των 

κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. («στα ''600 τ.μ. σε τρία αυτόνομα επίπεδα με άνετους 

χώρους'', στη Δάφνη Αττικής όπως διαφημίζει στο site του, δεν έχει καμία 

προσβασιμότητα για κινητικά ανάπηρους, ούτε καν ασανσέρ)!». Επιβεβαιώνεται ότι το 

κυνήγι του κέρδους, η επιχειρηματική δράση, με την προστασία της ζωής, των 



δικαιωμάτων των παιδιών, των αναπήρων, των χρονίως πασχόντων, είναι σε 

διαμετρικά αντίθετη κατεύθυνση. 

Σχετικά με το μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών ζητήσαμε 

την παραπομπή του στο Ανώτατο πειθαρχικό συμβούλιο και την επιβολή της ποινής 

που προβλέπεται, της οριστικής παύσης εξασκήσεως του επαγγέλματος του 

φυσικοθεραπευτή, πράγμα που όπως πήραν θέση κάποια μέλη δεν μπορεί να 

στοιχειοθετηθεί επειδή …….δεν το λέει ο νόμος (!).    

Δεν ξαφνιαζόμαστε από τέτοιου είδους περιστατικά, γιατί αντιλαμβανόμαστε σε 

ποιες συνθήκες εκτυλίσσονται. Η προώθηση της περεταίρω ιδιωτικοποίησης της 

Ειδικής Αγωγής με την αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον κλάδο, 

αποτελούν κύρια πολιτική επιλογή όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων των ΣΥΡΙΖΑ 

και ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ όσο και τώρα της ΝΔ. Δεν είναι τυχαίο που τέτοια φαινόμενα και 

συμπεριφορές φουντώνουν ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, με τις παρούσες συνθήκες 

εργασίας και την ολοένα μεγαλύτερη υποβάθμιση της υγείας, πρόνοιας, Ειδικής 

Αγωγής και αποκατάστασης. Άλλωστε απόδειξη της υποβάθμισης αποτελεί και η 

πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης για εξαίρεση του «ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» από τις 

εφημερίες και την μετατροπή του σε MEGA εμβολιαστικό κέντρο.  

 

Καμία συγκάλυψη. Καμία ανοχή σε τέτοιου είδους φαινόμενα. Να 

διερευνηθούν σε βάθος οι καταγγελίες και να αποδοθούν ευθύνες. 

 

Ο σύλλογος με την στάση του θα πρέπει να πρωτοστατήσει προς αυτήν την 

κατεύθυνση και σαν φυσικοθεραπευτές να παλέψουμε μαζί με τους αντίστοιχους 

φορείς της ειδικής αγωγής για :  

 Δωρεάν δομές ειδικής αγωγής, αποκατάστασης, δημιουργικής απασχόλησης με 

υψηλές προδιαγραφές λειτουργίας και πραγματικούς όρους εκπαίδευσης, με 

μόνιμο και επαρκές προσωπικό όλων των ειδικοτήτων όπως επιτάσσουν οι 

ανάγκες και οι δυνατότητες της εποχής, με απαγόρευση κάθε επιχειρηματικής 

δράσης 

 Για περισσότερες προσλήψεις ειδικού προσωπικού, δωρεάν εκπαιδεύσεις και 

παροχή εποπτείας των θεραπευτών. 

 

 

 



ΑΘΗΝΑ 18.1.2022 


