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Αφορμή για την σύνταξη του παρόντος αποτελεί ο προσδιορισμός του
ύψους της αποζημίωσης για τις υπηρεσίες εργοθεραπείας που παρέχονται στους
ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. Β του Ενιαίου
Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ, «Λογοθεραπείες, εργοθεραπείες
και ψυχοθεραπείες χορηγούνται ανάλογα με την πάθηση με παραπεμπτικό
θεράποντος ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας και έγκριση ελεγκτή ιατρού ως εξής: (…)
Εργοθεραπείες όσες απαιτούνται και η αποζημίωση είναι αυτή του κρατικού
τιμολογίου, όπως ισχύει κάθε φορά».
Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 2 του ΕΚΠΥ, «Σε
περιπτώσεις παιδιών μέχρι την συμπλήρωση του δέκατου ογδόου (18ου) έτους της
ηλικίας τους με γνωμάτευση ειδικευμένου ιατρού Κρατικού ή Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου αντίστοιχης ειδικότητας, ισχύος ενός (1) έτους, η οποία μπορεί να
επαναλαμβάνεται κάθε μήνα από θεράποντες ιατρούς αντίστοιχης ειδικότητας και
μετά από έγκριση ελεγκτού ιατρού, χορηγούνται ως κατωτέρω: Α. (…).
Β. Σε σοβαρά νοητικά ή ψυχιατρικά προβλήματα και σε παιδιά με Διάχυτη
Διαταραχή της Ανάπτυξης (Αυτισμό), εγκρίνεται ειδική αγωγή (λογοθεραπεία ‐
εργοθεραπεία ‐ειδική διαπαιδαγώγηση ‐ ομαδική και ατομική ψυχοθεραπεία ‐
θεραπεία συμπεριφοράς ‐ εκμάθηση δυσκολιών ‐λογοπαιδικές ασκήσεις ‐
συμβουλευτική γονέων‐ ψυχολογική υποστήριξη) μέχρι είκοσι (20) συνεδρίες ανά
είδος το μήνα, εκτός της συμβουλευτικής γονέων που προβλέπονται τέσσερις (4) το
μήνα και η αποζημίωση ανά συνεδρία ορίζεται στα δεκαπέντε (15) ευρώ. Μέγιστο
συνολικά αποδιδόμενο ποσό για τις παραπάνω περιπτώσεις ορίζονται τα εννιακόσια
(900) ευρώ το μήνα.
Εγκρίνεται επίσης ειδική αγωγή σε παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής
Προσοχής‐ Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ) καθώς επίσης και σε παιδιά με Κώφωση,
Μαθησιακές Δυσκολίες, Δυσλεξία, Διαταραχή στην ανάπτυξη και στο λόγο,
Τραυλισμό, με μέγιστο συνολικά αποδιδόμενο ποσό τα 300 € το μήνα.
Γ. Σε μικτά περιστατικά κινητικών και νοητικών ή ψυχονοητικών
προβλημάτων, όπως ορίζεται ανωτέρω.

Για την έγκριση όλων των παραπάνω δαπανών απαιτείται γνωμάτευση
από δημόσιο φορέα, από εξειδικευμένο παιδίατρο ή ψυχίατρο ή νευρολόγο και
έγκριση του αρμόδιου ελεγκτή γιατρού».
Εκ των ανωτέρω διατάξεων καθίσταται προφανής μια χαοτική διαφορά
εν σχέσει με το ζήτημα της αποζημίωσης των υπηρεσιών εργοθεραπείας, οι
οποίες κοστολογούνται κατά μεν τον γενικό κανόνα του άρθρου 14 του ΕΚΠΥ
προς 1,23 ΕΥΡΩ, κατά τις ειδικές, δε, διατάξεις περί «ειδικής αγωγής» του άρθρου
17 του ΕΚΠΥ προς 15 ΕΥΡΩ.
Η ανομοιομορφία αυτή, πέραν του ότι δεν δικαιολογείται επαρκώς αλλά
και δεν θα μπορούσε να δικαιολογηθεί με βάση τα διδάγματα της επιστήμης της
εργοθεραπείας, έχει ως αποτέλεσμα τον πλήρη ευτελισμό του επαγγέλματος του
εργοθεραπευτή, ο οποίος καλείται να παρέχει τις υπηρεσίες του στους
ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ έναντι αμοιβής μηδαμινής αξίας.
Στο σημείο αυτό επισημαίνεται, ότι τα επαγγελματικά δικαιώματα των
εργοθεραπευτών
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πτυχιούχων των τμημάτων: α) Αισθητικής, β) Οδοντοτεχνικής, γ) Εργοθεραπείας, δ)
Δημόσιας Υγιεινής, ε) Οπτικής, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)].
Σύμφωνα, δε, με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ως άνω ΠΔ, «οι πτυχιούχοι του
τμήματος Εργοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) των
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και
τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα όπως αυτός
ορίζεται από τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν, είτε ως μέλη της ομάδας
αποκατάστασης είτε ως αυτοαπασχολούμενοι και προσφέρουν υπηρεσίες σε συνεργασία
με τον αντίστοιχο γιατρό σε άτομα των οποίων η ζωή έχει διαταραχθεί από σωματικό
τραυματισμό, προβλήματα ανάπτυξης, γηρατειά, κοινωνικά και συναισθηματικά
προβλήματα.

Ειδικότερα οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης, είτε ως στελέχη των
νοσοκομείων ή κέντρων αποκατάστασης ή ιδρυμάτων χρονίως πασχόντων είτε ως
αυτοαπασχολούμενοι στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες:

α) Στα Νοσοκομεία:
ι) Γενικά: Ελαφρές χειροτεχνίες, επιτραπέζια παιχνίδια, προγραμματισμένη μελέτη και
διάβασμα, ασχολίες για τους ώμους ‐ βραχίονες άκρα χέρια για ανθρώπους που
περπατούν με δεκανίκια, εξάσκηση σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής, προσαρμογές
επίπλων για το σπίτι, κατάρτισης ημερήσιου προγράμματος για το σπίτι, πιθανή
προεπαγγελματική αξιολόγηση.
ιι) Ορθοπεδικά: Ασχολίες καθημερινής ζωής (ντύσιμο ‐ φαγητό ‐ υγιεινή). Ακόμη
διάβασμα ‐ γράψιμο, δουλειές σπιτιού, μετακίνηση, πιθανή χρησιμοποίηση τεχνικών
βοηθημάτων, εκφραστικές και δημιουργικές ασχολίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για επαγγελματική ανίχνευση, εργασία τηλεφώνου, πακετάρισμα, δουλειά σε πρέσα ‐
τόρνο κ.λπ.
ιιι) Παιδιατρικά: Οργάνωση παιχνιδιών με κανόνες ‐ αρχές, διδαχή χειροτεχνιών και
ποικίλων υλικών και εργαλείων, αυτοεξυπηρέτηση, κοινωνικές και ψυχαγωγικές
δραστηριότητες, κοινωνικοποίηση, εκμάθηση λεπτών κινητικών δεξιοτήτων, αξιολόγηση
γραφή κ.λπ.
ιν) Ψυχιατρικά: Δραστηριότητες που προσφέρουν ευκαιρίες για άμεση ή συμβολική
ικανοποίηση σωματικών και πρακτικών αναγκών, ευκαιρίες για ανάπτυξη αισθητηριακής
αντιληπτότητας και συντονισμό των κινήσεων, ευκαιρίες για εξάρτηση και ανάπτυξη της
έννοιας του ΕΓΩ, αίσθημα προσωπικής αξίας. Ακόμη επαγγελματικές και βιομηχανικές
ασχολίες, κοινωνικές ‐ ψυχαγωγικές και ομαδικές ασχολίες που θα βοηθήσουν τη γενική
σωματική κινητοποίηση.
β) Στα Γηροκομεία ‐ ΚΑΠΗ: Κινητοποίηση των ηλικιωμένων με δραστηριότητες
ψυχαγωγικές ‐ χειροτεχνικές ‐ ομαδικές, αυτοεξυπηρέτηση ‐ ανεξαρτητοποίηση
λειτουργικές με καθοδηγούμενη εργασία.
γ) Στα Κέντρα (Αποκατάστασης ‐ Κοινοτικής ψυχικής υγιεινής ‐ Αποτοξίνωσης ‐
Σωφρονιστικά καταστήματα ‐ Φυλακές):
ι) Δραστηριότητες καθημερινής ζωής, εκφραστικές και δημιουργικές ασχολίες, κινητικές
δραστηριότητες, βιομηχανικές ασχολίες, διδαχή συνηθειών εργασίας, χειρισμός ποικίλων
μηχανημάτων, κηπουρική, χειροτεχνίες για λεπτές κινητικές δεξιότητες.
ιι) Συμμετοχή στην πρόσληψη και θεραπεία σε υπηρεσίες αποκατάστασης. Κινητοποίηση
επαγγελματική και κοινωνική επανένταξη μέσα στην κοινότητα.

ιιι) Χρησιμοποίηση υλικών και απλών ασχολιών με πηλό, χαλκό, χρώματα, πλαστικά
υλικά, γραφική μεταλλοτεχνία, ξυλουργική, πυροτεχνία, εργασία με δέρμα.
ιν) Πρόγραμμα υγιεινής, κουζίνας, κοινωνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες,
προγράμματα επαγγελματικής αξιολόγησης και εκπαίδευσης.
ν) Κινητοποίηση των ανθρώπων με δραστηριότητες που υποστηρίζουν ψυχολογικά και
ενισχύουν τη λειτουργικότητα του σώματος και την αντοχή με στόχο την επαναφορά στην
κοινωνική ζωή.
νι) Προγραμματισμός δραστηριοτήτων σε εργαστήρια, διδασκαλίας συνηθειών
εργασίας.
νιι) Κοινωνικοποίηση με ομαδικές εκδηλώσεις, παιχνίδια και προώθηση στην
επαγγελματική αξιολόγηση.
δ) Συμμετοχή και προώθηση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας βοηθώντας στην
πρόσληψη και την οργάνωση κοινοτικής υπηρεσίας αποκατάστασης, στην
προεπαγγελματική εκπαίδευση και στα προστατευόμενα εργαστήρια, με τη
χρησιμοποίηση της καθοδηγούμενης εργασίας και την επινόηση των κατάλληλων
προσαρμογών και στα σχολεία νηπιαγωγεία ‐ παιδικούς σταθμούς όπου ο βασικός
στόχος είναι η πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων της παιδικής
ηλικίας μέσα στο περιβάλλον που ζει και αναπτύσσεται».
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, εκ των διατάξεων που προσδιορίζουν
τα επαγγελματικά δικαιώματα των εργοθεραπευτών ουδεμία τάση διαφαίνεται
περί διακρίσεως τούτων εν σχέσει με τον λήπτη των υπηρεσιών ή την πάθηση
αυτού. Με άλλα λόγια, η διάκριση στην οποία προβαίνει ο ΕΚΠΥ μεταξύ της
κοστολόγησης των εργοθεραπειών εν γένει και των εργοθεραπειών στο πλαίσιο της
ειδικής αγωγής δεν ευρίσκει δικαιολογητική βάση ούτε στις διατάξεις περί
επαγγελματικών δικαιωμάτων των εργοθεραπευτών.
Σε κάθε περίπτωση, ο προσδιορισμός του ύψους της αποζημίωσης για
εργοθεραπεία στο ποσό του 1,23 ΕΥΡΩ ουδόλως ανταποκρίνεται στις σημερινές
κοινωνικο‐οικονομικές συνθήκες. Επιπλέον, το ύψος της συγκεκριμένης αμοιβής
τελεί σε πλήρη δυσαναλογία με την αντίστοιχη αμοιβή πράξεων συναφών
επαγγελματιών, όπως είναι οι φυσικοθεραπευτές. Η προφανής αυτή δυσαναλογία
εισάγει μια μορφή αδικαιολόγητης δυσμενούς διάκρισης σε βάρος των
εργοθεραπευτών, κατά παραβίαση της αρχής της ισότητας.

Ενόψει των προεκτεθέντων ζητημάτων και για την πλέον ορθή και λογική
επίλυση αυτών εισηγούμεθα τα κάτωθι :
Η εργοθεραπεία δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πράξη, αλλά ως
σύνολο πράξεων που συγκροτούν μια συνεδρία. Σημειωτέον, ότι μόνον δια
συνεδρίας είναι εφικτή η ορθή προσέγγιση και αντιμετώπιση των προβλημάτων
εκάστου ασθενούς. Η δε αμοιβή των υπηρεσιών εργοθεραπείας θα πρέπει να
προσδιορίζεται ανά συνέδρια. Το πλέον εύλογο ποσό αποζημίωσης ανά συνεδρία
είναι αυτό των 15 ΕΥΡΩ, ως ανταποκρινόμενο στα σύγχρονα δεδομένα και
πρότυπα.
Για την καθιέρωση των παραπάνω σε θεσμικό επίπεδο απαιτείται η
τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 14 του ΕΚΠΥ, κατά το μέρος που
αφορούν την εργοθεραπεία.
Με εκτίμηση,

Η Πρόεδρος

Κυριακή Κεραμιώτου

Η Γεν. Γραμματέας

Μαίρη Καραμπέτσου

