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Αξιότιμοι κύριοι 

Με έκπληξη και απογοήτευση ενημερωθήκαμε για το περιεχόμενο της ΥΑ 20745/2023 του 

Υπουργείου σας (ΦΕΚ Β1390/9-3-2023) «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Π4α/οικ. 4633/ 

29.9.1993 υπουργικής απόφασης «Προδιαγραφές λειτουργίας κέντρων αποθεραπείας  - 

αποκατάστασης για την παροχή ιατρικών και λοιπών φροντίδων καθώς και για τη διημέρευση 

των ατόμων που περιγράφονται στην παρ.  1 του άρθρου 10 του ν. 2072/1992» (Β΄ 789). 

Αρχικά θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η τροποποιούμενη απόφαση, η οποία χρονολογείται 

από το 1992, περιλαμβάνει διατάξεις παρωχημένες και ήδη ξεπερασμένες από την σύγχρονη 

πραγματικότητα και θα έπρεπε να οδηγηθεί σε πλήρη αντικατάσταση από νέο Νόμο. 

Τροποποιήσεις όπως η συζητούμενη υποβαθμίζουν ακόμη περισσότερο το κατά γενική 

κοινωνική παραδοχή, ήδη πολύ κακό θεραπευτικό περιβάλλον αυτών των φορέων. 

Πέραν όμως αυτής της γενικής παρατήρησης και σε ότι αφορά τη συμμετοχή της 

Εργοθεραπείας και των πτυχιούχων Εργοθεραπευτών στη στελέχωση των φορέων αυτών, 

παρατηρήσαμε ότι: 

- Σε όλες τις περιπτώσεις προβλέπεται χώρος Εργοθεραπείας 12 τμ ο οποίος μάλιστα 

δύναται να αποτελεί τμήμα της αίθουσας αναψυχής-συγκεντρώσεων!!! 

- Η ίδια πρόβλεψη υπάρχει και στην περίπτωση κινητικών διαταραχών!!!! 

- Στους χώρους αυτούς προβλέπεται «ο απαραίτητος εξοπλισμός Εργοθεραπείας» που 

ενδεικτικά ορίζονται ως Η/Υ, τραπέζια, καρέκλες!!!! 



- Ειδικά στα κέντρα φροντίδας ατόμων με νοητική αναπηρία, «Ενδείκνυται δωμάτιο 

αισθητηριακής ολοκλήρωσης, κατάλληλα εξοπλισμένο για τον σκοπό αυτό, σε 

περίπτωση που το Κέντρο υποδέχεται άτομα στο φάσμα του αυτισμού.»!!!!!!! 

- Σχετικά με τη στελέχωση αναφέρεται: «γ) έναν εργοθεραπευτή ανά 35 άτομα 

πλήρους απασχόλησης. Σε περίπτωση τεκμηριωμένης αδυναμίας εύρεσης 

εργοθεραπευτή, δύναται να αντικαθίσταται από βοηθό εργοθεραπευτή»!!!!!!! 

Είναι απόλυτα προφανές ότι όλα τα πιο πάνω αναφερόμενα οδηγούν στην απόλυτη 

κατεύθυνση υποβάθμισης των παρεχόμενων στους φορείς αυτούς υπηρεσιών, τόσο 

αναφερόμενοι με επιστημονικούς όσο και με κοινωνικούς όρους.  Οι προβλέψεις αυτές 

δείχνουν απόλυτη άγνοια του συντάκτη σχετικά με το περιεχόμενο των όρων «αποθεραπεία-

αποκατάσταση» όπως και των δυνατοτήτων και προδιαγραφών εφαρμογής υπηρεσιών 

Εργοθεραπείας σε ανάλογα κέντρα. Ακόμη άγνοια της ήδη ισχύουσας Νομοθεσίας σχετικά 

με το επάγγελμα του Εργοθεραπευτή (νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα) και αυτό του 

Βοηθού Εργοθεραπείας. 

Έτσι τόσο στον Ιδρυτικό Νόμο του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργοθεραπευτών (Ν 4461/2017  

ΦΕΚ 38
Α
/28-3-2017) όσο και στις διατάξεις περί εκπαίδευσης και επαγγελματικής 

Αποκατάστασης των Βοηθών Εργοθεραπείας, προβλέπεται ρητώς ότι οι Βοηθοί δεν 

παρέχουν τις υπηρεσίες τους αυτοτελώς, αλλά πάντοτε υπό την καθοδήγηση του πτυχιούχου 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Εργοθεραπευτή, που έχει εγγραφεί στα μητρώα του ΠΣΕ-ΝΠΔΔ 

και έχει την οικεία άδεια (νυν βεβαίωση) άσκησης επαγγέλματος, έχοντας αποκτήσει νομίμως 

πλήρη πρόσβαση στην άσκηση της συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας και φέρει 

την απόλυτη ευθύνη οργάνωσης και εφαρμογής του θεραπευτικού σχεδιασμού των ασθενών, 

επικουρούμενος από τον Βοηθό που εργάζεται πάντα υπό την καθοδήγησή του. Αντίθετη 

περίπτωση στοιχειοθετεί πράξη αντιποίησης υγειονομικού επαγγέλματος, η οποία και 

διώκεται. 

Οι χώροι Εργοθεραπείας αποτελούν θεραπευτικό και όχι ψυχαγωγικό περιβάλλον. Σε αυτούς 

ο κάθε περιθαλπόμενος ή ασθενής αντιμετωπίζεται από τον Εργοθεραπευτή βάση 

εξατομικευμένου θεραπευτικού σχεδίου, η υλοποίηση του οποίου απαιτεί ικανό χώρο, σωστό 

κατά περίπτωση εξοπλισμό, εξασφάλιση ατομικής και κοινωνικής διαδραστικότητας. Οι 

όποιες ψυχαγωγικές ή κοινωνικές δραστηριότητες χρησιμοποιούνται από τους 

Εργοθεραπευτές ως μέσα προς εκπλήρωση των θεραπευτικών στόχων και όχι ως ευκαιρίες 

ψυχαγωγίας!!! 

Ο περιορισμός των 12 τ.μ., η συσχέτιση με το χώρο ψυχαγωγίας, ο ορισμός ως ενδεικτικής 

Εργοθεραπευτικής υποδομής του τραπεζιού και καρεκλών αποτελούν ευθεία απαξίωση του 

ρόλου της Εργοθεραπείας η οποία σε όλο τον σύγχρονο κόσμο αποτελεί την πλέον βασική 

ειδικότητα αποκατάστασης ατόμων με αναπηρίες και χρόνια προβλήματα. Ιδιαίτερα δε η 

πρόβλεψη κάλυψης 35 ασθενών από 1 Εργοθεραπευτή οδηγεί νομοτελειακά σε ψυχαγωγικές 

τακτικές και σε καμία περίπτωση δεν συνάδει με την αποκαταστασιακή αντιμετώπιση των 

σοβαρών αναγκών των περιθαλπόμενων. 

Η απόλυτη, τέλος, απόδειξη όλων αυτών είναι ο ορισμός δημιουργίας αίθουσας 

αισθητηριακής ολοκλήρωσης, εφόσον περιθάλπονται άτομα στο αυτιστικό φάσμα!!! 

Προγράμματα Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης εφαρμόζονται σε όλο τον κόσμο, στην 

αντιμετώπιση ενός πλήθους διαγνώσεων που σχετίζονται με αισθητηριακές διαταραχές και 

όχι βέβαια αποκλειστικά και μόνο για το αυτιστικό φάσμα!!! 

Όπως γίνεται κατανοητό η Υπουργική Απόφαση στο σύνολό της περιλαμβάνει προβλέψεις οι 

οποίες σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και 

θεραπείας-αποκατάστασης των περιθαλπόμενων στους ως άνω φορείς. Αντίθετα οδηγούν 



νομοτελειακά στην υποβάθμιση ενώ ταυτόχρονα δείχνουν περιφρόνηση σε ισχύοντα ήδη 

Νομοθετήματα αλλά και σύγχρονες επιστημονικές προδιαγραφές και κοινωνικές παραδοχές. 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών (ΝΠΔΔ) αποτελεί Νομοθετικά κατοχυρωμένο 

φορέα ανάπτυξης της ειδικότητας της Εργοθεραπείας στη χώρα και προάσπισης των 

επιστημονικών και επαγγελματικών δικαιωμάτων των Ελλήνων Εργοθεραπευτών. Ακόμη 

στους στόχους του έχει και την προάσπιση του δικαιώματος κάθε πολίτη στην εκ μέρους του 

κράτους παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας και αξιοπρεπούς διαβίωσης. 

Ως τέτοιος φορέας σας καλεί να αποσύρετε άμεσα τις συγκεκριμένες αναφορές της 

συζητούμενης ΥΑ.  

Δηλώνουμε απόλυτα διαθέσιμοι και έτοιμοι να συμβάλλουμε σε άμεση και ουσιαστική 

συνεργασία για τον ορισμό σωστών (νομικά-επιστημονικά-κοινωνικά) προδιαγραφών 

λειτουργίας των τόσο ευαίσθητων χώρων περίθαλψης και αποκατάστασης ανθρώπων με 

αναπηρίες.  

Σε κάθε περίπτωση θα προβούμε σε κάθε ενδεδειγμένη και νόμιμη ενέργεια αποκατάστασης 

των παρατηρούμενων λαθών και παραλήψεων. 

 

Με εκτίμηση 
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Ο Γενικός Γραμματέας 

 

Κυριακή  Κεραμιώτου Παναγιώτης Μπούρος 

 


