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Θέμα: «Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της 

Αθήνας περιόδου 2021 – 2022»  
 

Αξιότιμοι Υπουργοί,  

 

Ο ΠΣΕ συστήθηκε δυνάμει των διατάξεων του Νόμου 4461/2017 και έκτοτε λειτουργεί 

ως επαγγελματικός σύλλογος – ΝΠΔΔ σωματειακής φύσης – όλων των 

εργοθεραπευτών της χώρας, προβλεπομένης της υποχρεωτικής εγγραφής τους στα 

μητρώα του. Ενόψει της ως άνω φύσεώς του ο ΠΣΕ διατηρεί εύλογο ενδιαφέρον για 

κάθε ζήτημα που άπτεται της άσκησης του εργοθεραπευτικού επαγγέλματος και των 

πάσης φύσεως δικαιωμάτων και συμφερόντων των μελών του. 

 

Αναφορικά με τα μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας 

περιόδου 2021-2022, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε την ανάγκη ένταξης των 

εργοθεραπευτών στις εξαιρέσεις.  

 

Οι εργοθεραπευτές αντιμετωπίζουν καθημερινά την υποχρέωση μετάβασης σε 

περιστατικά ασθενών (επείγοντος και μη χαρακτήρα) κατοίκων της περιοχής, καθώς 



και σε άλλες Μονάδες Υγείας (Νοσοκομεία, Κλινικές, Ασφαλιστικά Ταμεία, 

Εργαστήρια Εργοθεραπείας) που βρίσκονται μέσα στα όρια του δακτυλίου.  

 

Τονίζουμε, ότι για την εξυπηρέτηση των κατ΄οίκον περιστατικών, οι εργοθεραπευτές 

κάνουν χρήση του ιδιωτικού οχήματος τους. Το γεγονός ότι δεν συμπεριλαμβάνεται ο 

κλάδος στις εξαιρέσεις των οχημάτων που μπορούν να κυκλοφορούν εντός του 

δακτυλίου έχει ως συνέπεια να μην μπορούν οι εργοθεραπευτές να  καλύψουν τις 

πραγματικές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής εντός δακτυλίου, με αποτέλεσμα να 

υπάρξει διαχωρισμός τόσο στους ασθενείς που θα εξυπηρετηθούν, όσο και στους 

εργοθεραπευτές που θα παρέχουν υπηρεσίες, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με το 

δικαίωμα της πρόσβασης στην υγεία και της ελεύθερης επιλογής.  

 

Τέλος, εκ των διατάξεων της ΥΑ, είναι διακριτός ο διαχωρισμός μεταξύ των 

εργοθεραπευτών και των ιατρών, στους οποίους με στην παρ. 1.στ. δίνεται εξαίρεση 

μετακίνησης εντός δακτυλίου με την επίδειξη της ιατρικής ταυτότητας και του ειδικού 

σήματος αυτοκινήτου. Κύριοι Υπουργοί, Αιτούμαστε την προσθήκη διάταξης στο 

ΦΕΚ Β’ 4860/20.10.2021 στην οποία θα αναφέρεται στις εξαιρέσεις: «Οχήματα 

εργοθεραπευτών, τα οποία φέρουν το ειδικό σήμα του Πανελλήνιου Συλλόγου 

Εργοθεραπευτών με μόνο επιβάτη τον ίδιο, όπως θα αποδεικνύεται από την ταυτότητα 

εργοθεραπευτή». 

 

 Πιστεύουμε ότι η ικανοποίηση του αιτήματός μας, θα διευκολύνει το έργο των 

εργοθεραπευτών και θα συμβάλλει στην βελτίωση της υγείας των ασθενών κατ’ οίκον 

εντός του δακτυλίου. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. 

 

 

 

Η Πρόεδρος 

 

 

Ο Γενικός 
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