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Θέμα: Διόρθωση της προκήρυξης 10Κ/2022 (ΦΕΚ 80/21-12-2022) σχετικά με την 
περιγραφή των θέσεων ΤΕ Εργοθεραπευτών και συμπλήρωση του πίνακα μεταπτυχιακών 
τίτλων 

 

 Στις 21-12-2022 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’αριθμ. 
10Κ/2022 Προκήρυξη του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) περί 

της «Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας εκατόν σαράντα οκτώ (148) θέσεων μόνιμου 
προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής 
Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α. και Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) σύμφωνα 
με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021».  

 Μεταξύ των προκηρυσσομένων θέσεων συμπεριλαμβάνονται και θέσεις ΤΕ 
Εργοθεραπευτών, οι οποίες φέρονται εντασσόμενες στον γενικότερο Τομέα ΤΕ Υγείας & 
Πρόνοιας. Κατά την κατανομή τους μεταξύ των διαφορετικών φορέων παρατηρούμε τα 
ακόλουθα.  

Στο Γενικό Επιτελείο Στρατού οι θέσεις περιγράφονται ως εξής :  

ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ [κωδ. 613]: Παροχή γενικής ή εξειδικευμένης 
νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς. 

 Στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού οι θέσεις περιγράφονται ως εξής : 

ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ [κωδ. 615, 616]: Εφαρμογή εργοθεραπευτικών 
προγραμμάτων και τεχνικών με σκοπό την επανεκπαίδευση και αποκατάσταση ασθενών.  

 Στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας οι θέσεις περιγράφονται ως εξής :  

ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ [κωδ. 614]: Υποστήριξη του έργου 

του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, σχεδιασμός/συμμετοχή σε ενέργειες 
επιμορφωτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δια βίου εκπαίδευσης, καθώς 
και σε διεπιστημονικές ομάδες και επιτροπές, εργοθεραπευτική υποστήριξη ασθενών και 
λουτροθεραπευτική αξιολόγηση και θεραπεία παιδιών και εφήβων. 
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 Εκ των ανωτέρω αυτομάτως γίνεται αντιληπτό, ότι επί πανομοιότυπων θέσεων, 
για την κατάληψη των οποίων απαιτούνται τα ίδια τυπικά προσόντα, καθιερώνεται μια 
αδικαιολόγητη διαφοροποίηση ανά φορέα εν σχέσει με το αντικείμενο – περίγραμμα της 
θέσεως. Ειδικότερα, προκειμένου περί των θέσεων Εργοθεραπευτών στο Γενικό Επιτελείο 
Στρατού γίνεται λόγος περί της «Παροχής γενικής ή εξειδικευμένης νοσηλευτικής φροντίδας 
στους ασθενείς». Εν προκειμένω θα πρέπει να παρατηρηθεί, ότι το συγκεκριμένο έργο, ήτοι 
αυτό της παροχής γενικής ή εξειδικευμένης νοσηλευτικής φροντίδας ανήκει ως 
επαγγελματικό δικαίωμα και καθήκον στους υπαλλήλους του κλάδου των Νοσηλευτών και 
όχι των Εργοθεραπευτών. Οι Εργοθεραπευτές δεν παρέχουν νοσηλευτικές υπηρεσίες, είτε 
γενικές είτε εξειδικευμένες, αφού ο κύκλος των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους είναι 
εντελώς διαφορετικός. Κατά το μέρος τούτο το κείμενο της Προκήρυξης χρήζει διόρθωσης, 
διότι έρχεται σε προφανή αντίθεση με το κανονιστικό πλαίσιο που ρυθμίζει τα 
επαγγελματικά δικαιώματα των Εργοθεραπευτών και των Νοσηλευτών (βλέπε ΠΔ 83/1989 
και 351/1989). 

 Συναφώς και προκειμένου περί των θέσεων Εργοθεραπευτών στο Γενικό 
Επιτελείο Αεροπορίας γίνεται λόγος περί της «Υποστήριξης του έργου του ιατρικού και 
νοσηλευτικού προσωπικού, σχεδιασμός/συμμετοχή σε ενέργειες επιμορφωτικού 
χαρακτήρα στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δια βίου εκπαίδευσης, καθώς και σε 
διεπιστημονικές ομάδες και επιτροπές, εργοθεραπευτική υποστήριξη ασθενών και 
λουτροθεραπευτική αξιολόγηση και θεραπεία παιδιών και εφήβων». Επαναλαμβάνεται για 
ακόμη μια φορά, ότι οι Εργοθεραπευτές ουδόλως υποστηρίζουν το ιατρικό ή το 
νοσηλευτικό έργο, παρά ενεργούν αυτοτελώς με σκοπό την αποκατάσταση συγκεκριμένων 
προβλημάτων. Εξάλλου, η λουτροθεραπευτική αξιολόγηση και καθετί σχετικό με την 
λουτροθεραπεία αποτελεί πράξη αρμοδιότητας των φυσικοθεραπευτών (βλέπε ΒΔ 
411/1972), οπότε και πάλι η Προκήρυξη χρήζει σχετικής διόρθωσης. Σωστή περιγραφή 
παρουσιάζεται στους κωδικούς 615, 616 ‘Εφαρμογή εργοθεραπευτικών προγραμμάτων και 
τεχνικών με σκοπό την επανεκπαίδευση και αποκατάσταση ασθενών’. 

 Τέλος, εξετάζοντας τον Πίνακα ΙΓ΄ περί των αποδεκτών μεταπτυχιακών τίτλων 
σπουδών για τον κλάδο ΤΕ Υγείας & Πρόνοιας/Εργοθεραπείας, παρατηρούμε ότι 
παραλείπονται άνευ σαφούς δικαιολογητικής βάσης συγκεκριμένοι μεταπτυχιακοί τίτλοι, οι 
οποίοι αντικειμενικώς τυγχάνουν απόλυτα συναφείς με το αντικείμενο της Εργοθεραπείας. 
Ως εκ τούτου ο εν λόγω Πίνακας ΙΓ΄ χρήζει συμπλήρωσης, προκειμένου να μην 
δημιουργούνται αδικαιολόγητοι αποκλεισμοί υποψηφίων, που ουδόλως συνάδουν με την 
αρχή της αξιοκρατίας. Ακολουθούν μερικοί μεταπτυχιακοί τίτλοι που κρίνονται απαραίτητοι 
προς συμπλήρωση 

Ίδρυμα Τμήμα Τίτλος Φ.Ε.Κ 

Εθνικό και 
Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών 

Ιατρικής Μεταβολικά 
Νοσήματα των 
Οστών (Msc in 
Metabolic Bone 
Diseases) 

1518/B/2007, 
3593/B/2014, 
επανίδρυση 
4173/Β/2018, καν. 
2692/Β/2021 

Εθνικό και 
Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών 

Ιατρικής Ρευματολογία - 
Μυοκλελετική 

Υγεία (MSc in 
Rheumatology - 

Musculoskeletal 

3629/Β/2016, 

επανίδρυση 
3347/Β/2018, 

κανονισμός 
3107/Β/2020 
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Health) 

Εθνικό και 

Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο 

Αθηνών 

 

Ιατρικής 

 

Φυσιολογία της 
Γήρανσης και 

Γηριατρικά 
Σύνδρομα (MSc in 

Geriatric Syndromes 
and 

Physiology of Aging) 

3285/Β/2018, καν. 

4845/Β/2021 

Εθνικό και 

Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο 

Αθηνών 

 

Ιατρικής Ψυχική Υγεία και 
Ψυχιατρική 

Παιδιών και 
Εφήβων / Child and 

Adolescent Mental 
Health and 

Psychiatry 

1703/Β/2016 

επανίδρυση 
3555/Β/2018 

Εθνικό και 

Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο 

Αθηνών 

 

Ιατρικής Σχεδιασμός και 
Διοίκηση 

Υπηρεσιών Υγείας 

(MSc in Planning 
and 

Management of 
Health Services) 

3629/Β/2016, 

επανίδρυση 
3464/Β/2018 

κατάργηση 
588/Β/2021 

Εθνικό και 

Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο 

Αθηνών 

 

Ιατρικής Στρατηγικές 
Ανάπτυξης της 

Εφηβικής Υγείας 

1212/Β/2017, 

(επανίδρυση 
3825/Β/2018) 

Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο 

 

Σχολή Κοινωνικών 

Επιστημών 

Διοίκηση Μονάδων 
Υγείας 

1246/Β/1998, 

3518/Β/2014, 
επανίδρυση 

2026/Β/2018, τροπ. 

6498/Β/2021 
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         Η Πρόεδρος                 Ο Γραμματέας 

 

  

 

  Κυριακή Κεραμιώτου          Παναγιώτης Μπούρος 


