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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ 

ΠΣΕ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΗΘΟΥ 

 

Με το νόμο 4837/2021 (άρθρα 32-39) εισήχθη για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο θεσμός 

του Προσωπικού Βοηθού για άτομα με αναπηρία, με στόχο τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής αυτών και των οικογενειών τους, μέσω της ενίσχυσης της 

ανεξάρτητης διαβίωσης τους. Οι υπηρεσίες του προσωπικού βοηθού θα παρέχονται 

βάσει των εξατομικευμένων αναγκών και συνθηκών ζωής, των ατομικών επιλογών 

και ενδιαφερόντων ατόμων με αναπηρία, ηλικίας 16-65 ετών, με ποσοστό αναπηρίας 

67% και άνω, ανεξαρτήτως κατηγορίας αναπηρίας (κινητικής, αισθητηριακής, 

ψυχικής ή νοητικής) και τόπου διαβίωσης. 

Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος θα υλοποιηθεί αρχικά για 1000 άτομα το 

2022, στο νομό Αττικής, ενώ άλλα 1000 άτομα θα προστεθούν το 2023 στην υπόλοιπη 

Ελλάδα.  

Όσοι υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα θα αξιολογηθούν κατ’ οίκον 

από τριμελή επιτροπή που θα αποτελείται από Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό και 

Εργοθεραπευτή. Η αξιολόγηση θα στηρίζεται σε συνέντευξη, στο ιατρικό ιστορικό και 

στο αξιολογητικό εργαλείο WHODAS 2.0.  



Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών καλεί τα μέλη του που επιθυμούν να 

συμμετέχουν στις επιτροπές αξιολόγησης να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην 

ατομική καρτέλα μέλους συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία και την 

εξειδίκευση τους. Η πρόσκληση ενδιαφέροντος αφορά αρχικά τα μέλη που 

διαμένουν στο νομό Αττικής. Η αμοιβή των αξιολογητών ανέρχεται σε 25 ευρώ μεικτά 

ανά επίσκεψη. Οι εν λόγω αμοιβές καταβάλλονται από την Κοινωνία της 

Πληροφορίας η οποία είναι ο φορέας υλοποίησης του έργου.Τα κριτήρια συμμετοχής 

στις επιτροπές αξιολόγησης είναι: 

1. Πενταετής τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία 

2. Εμπειρία εργοθεραπευτικής αξιολόγησης και παρέμβασης σε άτομα ηλικίας 

16-65 ετών 

3. Εμπειρία συμμετοχής σε διεπιστημονικές ομάδες 

Οι συνάδελφοι που θα συμμετέχουν θα επιλέγονται από το μητρώο που θα 

δημιουργηθεί ανάλογα με το είδος αναπηρίας του αιτούντα και τον τόπο κατοικίας 

τους.   
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