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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση 

εκπροσώπων στους διεθνείς οργανισμούς 

 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών ΠΣΕ-ΝΠΔΔ, για την εκπλήρωση των 
θεσμοθετημένων σκοπών του, όπως αυτοί αποτυπώνονται στις διατάξεις του άρθρου 
73 του Νόμου 4461/2017, εκπροσωπεί την χώρα σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς 
οργανισμούς, που δραστηριοποιούνται στον εργοθεραπευτικό κλάδο. 

Ενόψει των ανωτέρω και προκειμένου να προσδιορίζεται μια συγκεκριμένη 
διαδικασία επιλογής των προσώπων εκείνων, που θα αναλάβουν το έργο της 
εκπροσώπησης, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΕ προέβη στην κατάρτιση σχετικού 
Εσωτερικού Κανονισμού, ο οποίος ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των 
Αντιπροσώπων του ΠΣΕ, ως το ανώτατο όργανο διοίκησης. 

Στο πλαίσιο εφαρμογής του ως άνω Εσωτερικού Κανονισμού ήδη ο ΠΣΕ προσκαλεί τα 
μέλη του να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τις ακόλουθες θέσεις: 

1 εκπρόσωπος του ΠΣΕ στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Εργοθεραπευτών (WFOT) 

1 αναπληρωτής εκπρόσωπος του ΠΣΕ στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Εργοθεραπευτών 
(WFOT) 

1 εκπρόσωπος του ΠΣΕ στο Συμβούλιο των Εργοθεραπευτών των Ευρωπαϊκών Χωρών 
(COTEC) 

1 αναπληρωτής εκπρόσωπος του ΠΣΕ στο Συμβούλιο των Εργοθεραπευτών των 
Ευρωπαϊκών Χωρών (COTEC) 

Η θητεία του εκπροσώπου και του αναπληρωτή του είναι τετραετής. 

 

Για την επιλογή του κατάλληλου για το ρόλο αυτό μέλους του ΠΣΕ λαμβάνονται 
υπόψη τα κάτωθι κριτήρια: 

- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. (Αποδεικτικό C2 ή Proficiency). 
- Τουλάχιστον 5ετής κλινική εμπειρία μετά τη λήψη του βασικού πτυχίου 
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Εργοθεραπείας. 
- Καλή γνώση της χρήσης Η/Υ (επεξεργασία κειμένων, παρουσιάσεις, 

πλατφόρμες επικοινωνίας κλπ). 
- Καλές δεξιότητες επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων. 

 

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας κάθε ενδιαφερόμενο ενεργό ή επίτιμο μέλος 
του ΠΣΕ καταθέτει προς το ΔΣ: 

- Σύντομο βιογραφικό του σημείωμα. 
- Αποδεικτικά κάλυψης των από το άρθρο 13 του παρόντος οριζόμενων 

προσόντων.  
- Έκθεση άποψης σχετικά με τον λόγο που τον οδηγεί στην απόφαση 

συμμετοχής του. 
- Έντυπο ενημέρωσης πολιτικής προστασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα 
 

Οι αιτήσεις – δηλώσεις πρέπει να συμπληρωθούν μέσα από την ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.gov.gr και να αναγράφονται τα ακόλουθα: 

1. Ο Α.Μ. μου στον ΠΣΕ είναι : ΧΧΧΧΧ 

2. Ενδιαφέρομαι για τη θέση : ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ (π.χ . εκπρόσωπος του ΠΣΕ στην 
Παγκόσμια Ομοσπονδία Εργοθεραπευτών (WFOT) ) 

3. Όλα τα στοιχεία και τα απαιτούμενα επισυναπτόμενα που υποβάλλω είναι 
αληθή 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στον ΠΣΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
mail@pse.org.gr από 25/6/21 έως 24/7/21. 

 

 

         Η Πρόεδρος                 Ο Γραμματέας 

 

 

 

   Κυριακή Κεραμιώτου          Παναγιώτης Μπούρος 
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