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Π αραλίγο να αποκτούσε φέτος «αδελ-
φάκι» και να έχανε έτσι τη μοναδι-
κότητά του. Τον «τοκετό» διέκοψε 

η υπουργός Παιδείας, Αννα Διαμαντοπούλου, 
αποφασίζοντας την αναστολή της έναρξης λει-
τουργίας από το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος 
μιας ντουζίνας Τμημάτων, μεταξύ των οποίων 
και το Τμήμα Εργοθεραπείας στο ΤΕΙ Δυτικής 
Μακεδονίας. Ετσι το Τμήμα Εργοθεραπείας του 
ΤΕΙ Αθηνών παρέμεινε το μοναδικό με αυτό το 
γνωστικό αντικείμενο στο χάρτη της ελληνικής 
Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος κα-
λύπτει «την εξειδικευμένη εργοθεραπευτική 
παρέμβαση με σκοπό την κατάκτηση του ανώ-
τερου δυνατού επιπέδου λειτουργικότητας και 
προσαρμοστικής συμπεριφοράς του ατόμου, 
έτσι ώστε να επιτευχθεί η επιτυχής ανάληψη 
των λειτουργικών ρόλων της ζωής του». 

Ελλείψει ανταγωνισμού από πανεπιστημια-
κές σχολές τα επαγγελματικά δικαιώματα των 
αποφοίτων του Τμήματος Εργοθεραπείας δεν 
βυθίστηκαν ποτέ στο τέλμα, από το οποίο επί 
τρεις δεκαετίες γίνεται προσπάθεια ανέλκυσης 
των ειδικοτήτων που επικαλύπτονται ή απλώς 
συνορεύουν με πανεπιστημιακές και κυρίως 
πολυτεχνικές σχολές.  Το Προεδρικό Διάταγμα 
που απένειμε επαγγελματικά δικαιώματα στους 

αποφοίτους Εργοθεραπείας είναι από τα πα-
λαιότερα των ΤΕΙ, με έτος έκδοσης το 1989. 
Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις οι πτυχιού-
χοι του Τμήματος Εργοθεραπείας της Σχολής 
Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ)  
ασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα 
είτε ως μέλη της ομάδας αποκατάστασης είτε 
ως αυτοαπασχολούμενοι και προσφέρουν υπη-
ρεσίες σε συνεργασία με τον αντίστοιχο γιατρό 
σε άτομα των οποίων η ζωή έχει διαταραχθεί 
από σωματικό τραυματισμό, προβλήματα ανά-
πτυξης, γηρατειά, κοινωνικά και συναισθηματικά 
προβλήματα.

Ειδικότερα οι πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απα-
σχόλησης είτε ως στελέχη των νοσοκομείων ή 
κέντρων αποκατάστασης ή ιδρυμάτων χρονίως 
πασχόντων είτε ως αυτοαπασχολούμενοι στα 
εξής αντικείμενα και δραστηριότητες:

●  Στα νοΣοκομεία:
Γενικά: Ελαφρές χειροτεχνίες, επιτραπέζια παι-
χνίδια, προγραμματισμένη μελέτη και διάβασμα, 
ασχολίες για τους ώμους – βραχίονες- άκρα 
χέρια, για ανθρώπους που περπατούν με δεκα-
νίκια, εξάσκηση σε δραστηριότητες καθημερινής 
ζωής, προσαρμογές επίπλων για το σπίτι, κατάρ-
τιση ημερήσιου προγράμματος για το σπίτι.
Ορθοπαιδικά: Ασχολίες καθημερινής ζωής 
(ντύσιμο- φαγητό-υγιεινή). Ακόμη, διάβασμα-
γράψιμο, δουλειές σπιτιού, μετακίνηση, πιθανή 
χρησιμοποίηση τεχνικών βοηθημάτων, εκφρα-
στικές και δημιουργικές ασχολίες που μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν για επαγγελματική 
ανίχνευση.
Παιδιατρικά: Οργάνωση παιχνιδιών με κα-
νόνες-αρχές, διδαχή χειροτεχνιών και ποικί-
λων υλικών και εργαλείων, αυτοϋπηρέτηση, 
κοινωνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, 
κοινωνικοποίηση, εκμάθηση λεπτών κινητικών 
δεξιοτήτων, αξιολόγηση γραφής κ.λπ.
Ψυχιατρικά: Δραστηριότητες που προσφέρουν 
ευκαιρίες για άμεση ή συμβολική ικανοποίηση 
σωματικών και πρακτικών αναγκών.

● Στα Γηροκομεία - καΠΗ:
Κινητοποίηση των ηλικιωμένων με δραστηρι-
ότητες ψυχαγωγικές - χειροτεχνικές – ομαδι-
κές.

● Στα Κέντρα (Αποκατάστασης - Κοινοτικής 
ψυχικής υγιεινής -Αποτοξίνωσης -  Σωφρονι-
στικά καταστήματα -Φυλακές).

● Στην πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας 
βοηθώντας στην πρόληψη και την οργάνωση 
κοινοτικής υπηρεσίας αποκατάστασης, στην 
προεπαγγελματική εκπαίδευση και στα προ-
στατευόμενα εργαστήρια.

Για την άσκηση του επαγγέλματος απαιτείται 
άδεια που χορηγεί το υπουργείο Υγείας. Η περ-
σινή βάση του Τμήματος για τους αποφοίτους 
των Γενικών Λυκείων ήταν 14.574 μόρια και για 
τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ 1.501 μόρια. ■ 

Εργοθεραπευτής...  
            ένας αλλά λέων 

Μόνο στην Αθήνα μπορεί να σπουδάσει κανείς  
αφού ανεστάλη η λειτουργία τμήματος  
στο τΕΙ Μακεδονίας

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ  ΣΠΟΥΔΑΖΩ
Παρασκευή 26 Μαρτίου 2010

Την αναστολή 
της έναρξης 
λειτουργίας 
του τμήματος, 
αποφάσισε η υπ. 
Παιδείας Αννα 
Διαμαντοπούλου
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