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Συμπερίληψη ΠΕ και ΤΕ Εργοθεραπευτών στις προκηρύξεις ΑΣΕΠ και ΟΑΕΔ              

(προκήρυξη 10Κ /2022 – 148 θέσεις στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας) 

 
 
Ενόψει της πρόσφατης μετεξέλιξης των Τμημάτων Εργοθεραπείας των 
προϋφιστάμενων Τ.Ε.Ι. όλης της χώρας σε ομώνυμα Πανεπιστημιακά Τμήματα και 
της εντεύθεν παραγωγής αποφοίτων Εργοθεραπευτών Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (ΠΕ), επισημαίνονται τα ακόλουθα. 
 Ο ΠΣΕ ευθύς εξαρχής υπογραμμίζει, ότι θα πρέπει να υπάρξει αναμόρφωση 
όλων των Οργανισμών των πάσης φύσεως φορέων του Δημοσίου, 
συμπεριλαμβανομένων των νπδδ και των ΟΤΑ (π.χ. των δημόσιων νοσηλευτικών 
ιδρυμάτων του Ε.Σ.Υ.), που προβλέπουν οργανικές θέσεις Εργοθεραπευτών, ώστε οι 
θέσεις αυτές να περιγράφονται, πλέον, ως ΠΕ ή ΤΕ.  
 Αντίστοιχη προσαρμογή θα πρέπει να υπάρξει και στις οικείες Προκηρύξεις 
του ΑΣΕΠ και του ΟΑΕΔ, στις οποίες οι προκηρυσσόμενες θέσεις Εργοθεραπευτών θα 
πρέπει ομοίως να περιγράφονται ως ΠΕ ή ΤΕ. 
 Σε διαφορετική περίπτωση οδηγούμεθα σε πλήρες αδιέξοδο, με καθολική 
αδυναμία πρόσληψης νέων πανεπιστημιακών αποφοίτων Τμημάτων Εργοθεραπείας 
από τους φορείς του Δημοσίου. Μια τέτοια εξέλιξη οπωσδήποτε δεν συμβαδίζει με 
την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, δυνάμει της οποίας καταργήθηκαν οριστικώς τα 
Τμήματα Εργοθεραπείας των Τ.Ε.Ι.. 
 Εξάλλου, όλως προσφάτως ετέθησαν σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 32 του 
Νόμου 4999/2022, οι οποίες ορίζουν ως ακολούθως : 



«1. Τα επαγγελματικά δικαιώματα που ρυθμίζονται σε προεδρικά 
διατάγματα, για τους πτυχιούχους αισθητικής (π.δ. 83/1989, Α’ 37), ραδιολογίας 
ακτινολογίας, τεχνολόγων ραδιολόγων-ακτινολόγων, ακτινολογίας και 
ακτινοθεραπείας (π.δ. 164/1996, Α’ 118, π.δ. 160/2014, Α’ 242), δημόσιας υγιεινής 
(π.δ. 83/1989), διατροφής, διαιτολογίας-διατροφής και διατροφής-διαιτολογίας (π.δ. 
78/1989, Α’ 36, π.δ. 133/2014, Α’ 213), εργοθεραπείας (π.δ. 83/1989), ιατρικών 
εργαστηρίων (π.δ. 163/1996, Α’ 118), λογοθεραπείας (π.δ. 96/2002, Α’ 82), 
οδοντοτεχνικής (π.δ. 83/1989), φυσικοθεραπείας (π.δ. 90/95, Α’ 53), νοσηλευτικής, 
μαιευτικής, επισκεπτών και επισκεπτριών υγείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας 
και Πρόνοιας και του Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής 
Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (π.δ. 
351/1989, Α’ 159), και στην υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π. οικ. 66381/29.8.2017 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (Β’ 3247), για τους οπτικούς οπτομέτρες, ισχύουν 
αντίστοιχα και για τους πτυχιούχους των αντίστοιχων Σχολών, Τμημάτων ή 
Κατευθύνσεων Αισθητικής και Κοσμητολογίας, Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας, 
Δημόσιας Υγείας ή Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας, Διαιτολογίας και Διατροφολογίας, 
Διατροφής και Διαιτολογίας, Εργοθεραπείας, Ιατρικών Εργαστηρίων, Βιοϊατρικών 
Επιστημών, Λογοθεραπείας, Οδοντικής Τεχνολογίας, Φυσικοθεραπείας, 
Νοσηλευτικής, Μαιευτικής και Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας και Οπτικής και 
Οπτομετρίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.). 

2. Οι πτυχιούχοι των Σχολών, Τμημάτων ή Κατευθύνσεων των Α.Ε.Ι. της παρ. 1 
υποχρεούνται να εκδώσουν βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες των κατά τόπο αρμοδίων Περιφερειών και υπόκεινται στους όρους, τις 
προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση που ισχύει για την άσκηση του οικείου 
επαγγέλματος υγείας. 

3. Ως τακτικά μέλη των συλλόγων των επαγγελματιών υγείας που έχουν 
συσταθεί ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εγγράφονται και οι πτυχιούχοι των 
αντίστοιχων Σχολών, Τμημάτων ή Κατευθύνσεων των Α.Ε.Ι. της παρ. 1, σύμφωνα με 
την οικεία νομοθεσία εκάστου επαγγέλματος υγείας». 

Με τις παραπάνω διατάξεις καταδεικνύεται με τον πλέον εμφανή τρόπο η 
σαφής βούληση του νομοθέτη να εξομοιώσει, εξ απόψεως επαγγελματικών 
δικαιωμάτων, τους αποφοίτους των Τμημάτων ΤΕΙ Εργοθεραπείας με τους 
αποφοίτους των νέων – αντίστοιχων πανεπιστημιακών τμημάτων, υπό την έννοια ότι 
άπαντες οι ανωτέρω απόφοιτοι αποκτούν πλήρη πρόσβαση στην άσκηση της ίδιας 
ακριβώς επαγγελματικής δραστηριότητας. Υπ’αυτό το πρίσμα η διατήρηση της 
διάκρισης μεταξύ των θέσεων ΠΕ και ΤΕ Εργοθεραπευτών στις οικείες προκηρύξεις 
του ΑΣΕΠ παρίσταται αναχρονιστική και πάντως μη ευρίσκουσα έρεισμα στις κατά τα 
ανωτέρω πλέον πρόσφατες επιλογές του νομοθέτη. 
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