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ΑΡΘΡΟ 1 
Ο ΠΣΕ επιδιώκει πάντα την ενεργό συμμετοχή του σε διεθνείς οργανισμούς 
Εργοθεραπείας αλλά και Υγείας γενικότερα. 
 
ΑΡΘΡΟ 2 
Βασική επιδίωξη του ΠΣΕ είναι η συμμετοχή με τον χαρακτήρα του «τακτικού μέλους» 
στην WFOT, στο COTEC και την ENOTHE. Πέραν αυτών επιδιώκει και την συμμετοχή σε 
άλλους διεθνείς οργανισμούς. 
 
ΑΡΘΡΟ 3 
Η συμμετοχή του ΠΣΕ στους διεθνείς οργανισμούς γίνεται διά εκπροσώπων 
(delegates/representatives). Ο εκπρόσωπος σε κάθε οργανισμό αποτελεί σύνδεσμο του 
ΔΣ του ΠΣΕ με αυτόν, καθοδηγείται και συνεργάζεται με αυτό αλλά και υποστηρίζεται 
από αυτό. 
 
ΑΡΘΡΟ 4 
Η επιλογή και ο ορισμός των εκπροσώπων αυτών ανά οργανισμό αποτελεί ευθύνη του 
κεντρικού ΔΣ του ΠΣΕ και ακολουθεί τις σχετικές απαιτήσεις συνεργασίας που ορίζει 
κάθε φορέας. 
 
ΑΡΘΡΟ 5 
Το ΔΣ οφείλει να ορίζει σταθερή και τεκμηριωμένη διαδικασία επιλογής η οποία πρέπει 
να γίνεται γνωστή σε όλα τα μέλη του ΠΣΕ, τα οποία υποχρεούται να ενημερώνει και για 
το αποτέλεσμα της επιλογής. 
 
ΑΡΘΡΟ 6 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (WFOT) 
Η WFOT αποτελεί τον επίσημο διεθνή οργανισμό που υποστηρίζει και προωθεί την 
Εργοθεραπεία σε όλο τον κόσμο. Σε αυτήν συμμετέχουν κράτη-μέλη μέσω των Εθνικών 
Συλλόγων Εργοθεραπευτών καταταγμένα σε κατηγορίες βάσει των σχετικών 
προδιαγραφών συμμετοχής. Η Ελλάδα συμμετέχει ως Πλήρες μέλος, μέσω του ΠΣΕ. 
 
ΑΡΘΡΟ 7 
Ο ΠΣΕ συμμετέχει μέσω του εκπροσώπου του, ο οποίος ορίζεται από το κεντρικό ΔΣ με 
τον αναπληρωτή (alternate)του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό. 
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ΑΡΘΡΟ 8 
Η θητεία του εκπροσώπου και του αναπληρωτή του είναι τετραετής . 
 
ΑΡΘΡΟ 9 
Ρόλος του εκπροσώπου είναι η εκπροσώπηση του ΠΣΕ στα όργανα και τις δράσεις της 
WFOT και πιο συγκεκριμένα: 

- Η διαχείριση και προώθηση επικοινωνίας μεταξύ WFOT και ΠΣΕ. 
- Η συμμετοχή σε επιτροπές και projects της WFOT. 
- Η συμμετοχή στις συναντήσεις της WFOT ανά 2ετία. 
- Η προώθηση αλληλοενημέρωσης μεταξύ των δύο φορέων και η μεταφορά των 

θέσεων του ΔΣ στα όργανα της WFOT.  
- Η ενημέρωση τόσο των οργάνων όσο και των μελών του ΠΣΕ βάσει των 

ορισμένων από το ΔΣ διαδικασιών. 
- Η μετάφραση και επιμέλεια κειμένων του ενός οργανισμού προς τον άλλο.  

 
ΑΡΘΡΟ 10 

- Για την επιτυχία των στόχων συμμετοχής του εκπροσώπου και του αναπληρωτή 
εκπρόσωπου:  

- Αυτός αποτελεί θεσμικό όργανο του ΠΣΕ και δεν είναι προσωπικά υπεύθυνος για 
αποφάσεις και θέσεις του κλάδου. 

- Κάθε κίνησή του αναφέρεται και εγκρίνεται από το κεντρικό ΔΣ του ΠΣΕ. 
- Επικοινωνεί με τα μέλη του ΠΣΕ μέσω των θεσμικών οργάνων του ΠΣΕ. 
- Διατηρεί πρόσβαση και χώρο δράσης στο γραφείο κεντρικής διοίκησης του ΠΣΕ. 
- Για κάθε συμμετοχή του σε δράσεις της WFOT ο ΠΣΕ υποχρεούται στην κάλυψη 

όλων των εξόδων κίνησης, συμμετοχής, διαμονής και σίτισης 
- Η θέση του εκπροσώπου θεωρείται τιμητική και η σχέση με τον ΠΣΕ είναι άμισθη. 
- Η όποια επαφή με την WFOT αποτελεί σχέση του ΔΣ του ΠΣΕ με αυτή. 
- Ο Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής του, οφείλουν να ενημερώνουν γραπτά, σε 

τακτά χρονικά διαστήματα, το Δ.Σ. του ΠΣΕ για τις εργασίες/συνεργασίες με την 
WFOT. Επίσης οφείλουν να ενημερώνουν γραπτά το Δ.Σ. μετά από κάθε Διετή 
Συνάντηση της WFOT, εντός μηνός από την πραγματοποίηση της συνάντησης. 

- Ο Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής του, οφείλουν να συμμετέχουν ως 
παρατηρητές, μετά από πρόσκληση, σε ΔΣ ή συνελεύσεις αντιπροσώπων. 
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ΑΡΘΡΟ 11 
Για την επιλογή του εκπροσώπου, το ΔΣ υποχρεούται να προκηρύξει τη θέση με κάθε 
πρόσφορο μέσο τουλάχιστον 3 μήνες πριν τη λήξη της προηγούμενης θητείας του 
εκπροσώπου.  
 
ΑΡΘΡΟ 12 
Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η πιο πάνω διαδικασία εγκαίρως, η θητεία του 
εκπροσώπου παρατείνεται έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Εάν συμπληρωθεί 
6μηνο καθυστέρησης τότε αυτόματα η θητεία του εκπροσώπου ανανεώνεται για 
ολόκληρη τη νέα περίοδο. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρχει κενό εκπροσώπων, αυτό 
καλύπτεται από μέλος της ΚΔ  
 
ΑΡΘΡΟ 13 
Για την επιλογή του κατάλληλου για το ρόλο αυτό μέλους του ΠΣΕ λαμβάνονται υπόψη: 

- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. (Αποδεικτικό C2 ή Proficiency). 
- Τουλάχιστον 5ετής κλινική εμπειρία μετά τη λήψη του βασικού πτυχίου 

Εργοθεραπείας. 
- Καλή γνώση της χρήσης Η/Υ (επεξεργασία κειμένων, παρουσιάσεις, πλατφόρμες 

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

 
ΑΡΘΡΟ 14 
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. 
 
Την εξέταση των αιτήσεων αναλαμβάνει επιτροπή επιλογής αποτελούμενη από 2 μέλη 
του κεντρικού ΔΣ και 1 μέλος από το ΔΣ του κάθε ΠΤ, η οποία καταθέτει εντός 10ημέρου 
από τη λήξη της προκήρυξης σχετική εισήγηση προς το ΔΣ, το οποίο και λαμβάνει την 
οριστική απόφαση.  
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ΑΡΘΡΟ 15 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ (COTEC) 
Το COTEC είναι ο ευρωπαϊκός οργανισμός για όλους τους Εργοθεραπευτές μέσω των 
Εθνικών τους Συλλόγων, με σκοπό τη διασφάλιση επαρκούς αριθμού επαγγελματιών και 
υπηρεσιών Εργοθεραπείας υψηλής ποιότητας στην Ευρώπη. Η Ελλάδα συμμετέχει ως 
πλήρες μέλος μέσω του ΠΣΕ. 
 
ΑΡΘΡΟ 16 
Ο ΠΣΕ συμμετέχει μέσω του εκπροσώπου του και του αναπληρωτή του, οι οποίοι 
ορίζονται από το κεντρικό ΔΣ με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται και για τους 
εκπροσώπους στη WFOT. Οι αναφερόμενες προϋποθέσεις καθώς και οι διαδικασίες για 
τον εκπρόσωπο και αναπληρωτή στη WFOT ισχύουν αντίστοιχα και για τον εκπρόσωπο 
και αναπληρωτή στο COTEC (διαφορά στις συναντήσεις οι οποίες γίνονται 1-2 φορές ανά 
έτος). 
 
ΑΡΘΡΟ 17 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ENOTHE  
Η ENOTHE αποτελεί επιστημονικό και συντονιστικό δίκτυο φορέων ελέγχου και 
ανάπτυξης της εκπαίδευσης της Εργοθεραπείας για την Ευρώπη.  
 
ΑΡΘΡΟ 18 
Ο ΠΣΕ ως θεσμικός παράγοντας της Εργοθεραπείας στην Ελλάδα οφείλει να προσπαθεί 
να συμμετέχει στις διαδικασίες της ENOTHE με τρόπο ώστε να συνεισφέρει στην 
ανάπτυξη της εκπαίδευσης των Εργοθεραπευτών στη χώρα. Στο πνεύμα αυτό το ΔΣ του 
ΠΣΕ καλείται να κάνει κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια/προσπάθεια. 
 
ΑΡΘΡΟ 19 
Ο ΠΣΕ συμμετέχει μέσω του εκπροσώπου του και του αναπληρωτή του, οι οποίοι 
ορίζονται από το κεντρικό ΔΣ με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται και για τους 
εκπροσώπους στη WFOT. Οι αναφερόμενες προϋποθέσεις καθώς και οι διαδικασίες για 
τον εκπρόσωπο και αναπληρωτή στη WFOT ισχύουν αντίστοιχα και για τον εκπρόσωπο 
και αναπληρωτή στην ΕΝΟΤΗΕ.  
 
ΑΡΘΡΟ 20 
Ειδικά για την πρώτη μετά την ψήφιση του παρόντος κανονισμού θητεία προβλέπονται 
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τα εξής: 
- Το ΔΣ προκηρύσσει τις θέσεις εντός μηνός και ορίζει την επιτροπή αξιολόγησης 
- Η κατάθεση αιτήσεων ενδιαφέροντος από μέλη του ΠΣΕ ολοκληρώνεται εντός 

ενός μηνός 
- Το ΔΣ ολοκληρώνει τη διαδικασία εντός 10 ημερολογιακών ημερών 

 
ΑΡΘΡΟ 21 
Για συμμετοχή του ΠΣΕ σε άλλους διεθνείς οργανισμούς, το ΔΣ οφείλει να προσαρμόζει 
και να διευρύνει ανάλογα, τον παρόντα κανονισμό ώστε να καλύπτεται η συμμετοχή της 
ειδικότητας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο θεσμικά. Ακολουθεί την ίδια διαδικασία της 
επιλογής εκπροσώπων στους διεθνείς οργανισμούς των προηγούμενων άρθρων. 
 
Ο παρόν κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας κατατέθηκε στο ΔΣ προς συζήτηση, η οποία 
έγινε στη συνεδρίαση της 6/2/21 και ψηφίστηκε με 8. θετικές ψήφους των μελών του.  
Με την απόφαση του ΔΣ ο Κανονισμός τίθεται σε ενέργεια ενώ κατατίθεται και για 
επικύρωση σε ΓΣ αντιπροσώπων του ΠΣΕ. 
 

 
 


