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Ο Πανελλήνιος Σύλλογος  Εργοθεραπευτών 
(ΠΣΕ) ιδρύθηκε ως ΝΠΔΔ το 2017. Εκπροσω-
πεί όλους τους επαγγελματίες Εργοθερα-
πευτές που δραστηριοποιούνται στην Ελλά-
δα με νομοθετικά υποχρεωτική εγγραφή 
τους σε αυτόν. Αποτελεί συνέχεια του Συλ-
λόγου Ελλήνων Εργοθεραπευτών που λει-
τουργούσε στην Αθήνα από το 1982, ενώ 
είχαν γίνει και άλλες προσπάθειες συγκρό-
τησης τοπικών συλλόγων στην περιφέρεια 
της χώρας (ΣΕΒΕ στη Θεσσαλονίκη,  ΣΕΚ 
στην Κρήτη).  

Στους σκοπούς λειτουργίας του ΠΣΕ  αναφέ-
ρεται η επιστημονική, επαγγελματική και 
κοινωνική ανάπτυξη της επιστήμης της Ερ-
γοθεραπείας στη χώρα μας και η υποστήρι-
ξη των Εργοθεραπευτών της χώρας. 

Ο ΠΣΕ εκπροσωπεί τους Έλληνες Εργοθερα-
πευτές στο Συμβούλιο Εργοθεραπευτών των 
Ευρωπαϊκών Κρατών (COTEC) και είναι μέ-
λος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Εργοθε-
ραπευτών (WFOT).  

Κεντρική Διοίκηση:                               

Αθήνα                                                               
Γαβριηλίδου 8, 111-41  Κάτω  Πατήσια 

Επικοινωνία:  τηλ.   210-3228979 
URL:www.pse.org.gr                                     
email: mail@pse.org.gr  

1ο ΠΤ  : Αθήνα                                                                   
              Γαβριηλίδου 8, 111-41  Άνω Πατήσια                                                 
               τηλ. επικοινωνίας   210-3228979       
               mail: pt1@pse.org.gr 

  2ο ΠΤ : Θεσσαλονίκη                                                      
               mail  επικοινωνίας   pt2@pse.org.gr 

3ο ΠΤ  : Πάτρα                                                                    
               mail  επικοινωνίας   pt3@pse.org.gr 

Η ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Στην  Ελλάδα λειτουργούν σήμερα δύο Τμήματα Εργοθερα-
πείας ενταγμένα στις σχολές επαγγελμάτων υγείας :  

Α> του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής   (Αθήνα)  και  

Β> του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας  (Πτολεμαΐδα) 

Το πρώτο Τμήμα αποτελεί τη συνέχεια του Τμήματος Εργοθε-
ραπείας του ΑΤΕΙ Αθήνας και λειτουργεί από το 1977 ενώ το 
δεύτερο λειτουργεί από το 2019 σαν νέο Τμήμα   στο Πανεπι-
στήμιο Δυτικής Μακεδονίας μετά την ενιαιοποίηση του με το 
ΤΕΙ  Δυτ. Μακεδονίας. Οι σπουδές διαρκούν 4 έτη, περιέχουν 
μαθήματα βασικών Ιατρικών γνώσεων, εφαρμογής Εργοθε-
ραπείας, ψυχολογίας, παιδαγωγικής, αποκατάστασης, κοινω-
νικής πρόνοιας  κλπ, καθώς  και κλινική και πρακτική 
άσκηση σε χώρους εφαρμογής τόσο του Δημοσίου όσο και 
του ιδιωτικού τομέα.   

Οι βασικές σπουδές μπορούν  να οδηγήσουν σε προγράμματα 
μεταπτυχιακών και διδακτορικών  σπουδών.  

ΤΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΣΕ 

 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών είναι οργανωμέ-

νος σε μια κεντρική δομή (9μελές Κεντρικό Διοικητικό Συμ-

βούλιο—Αθήνα) και τρία ενεργά Περιφερειακά Τμήματα: 

1ο ΠΤ  με  έδρα  στην Αθήνα 

2ο ΠΤ με  έδρα τη Θεσσαλονίκη και  

3ο ΠΤ με  έδρα την Πάτρα 

 

Το Κεντρικό ΔΣ έχει τη συνολική ευθύνη λειτουργίας του 

ΠΣΕ ενώ οι Διοικούσες Επιτροπές των ΠΤ φέρουν την ευθύ-

νη λειτουργίας αυτών. Κάθε Εργοθεραπευτής της χώρας υ-

ποχρεούται στην εγγραφή στο ΠΤ της περιοχής επαγγελμα-

τικής του δραστηριότητας. 

Ανώτατο όργανο του ΠΣΕ είναι η Συνέλευση των Αντιπρο-

σώπων η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των τριών 

ΠΤ οι οποίοι εκλέγονται από τα μέλη κάθε ΠΤ με 3ετή  θη-

τεία.  Έχει εκπροσώπους στην WFOT και στο COTEC, ορίζει 

και επικαιροποιεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του επαγγέλμα-

τος, λειτουργεί Επιστημονικό Συμβούλιο, Τμήματα ειδικού 

ενδιαφέροντος και ομάδες εργασίας και έχει αναλάβει τη 

διαδικασία έγκρισης των προγραμμάτων σπουδών των σχο-

λών Εργοθεραπείας της χώρας έναντι της WFOT. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

Στις 27 Οκτωβρίου κάθε έτους εορτάζεται η Παγκόσμια 

Ημέρα Εργοθεραπείας.  

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Εργοθεραπευτών (World Fed-

eration of Occupational Therapists), μέλος της οποίας είναι 

και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών και η οποία 

εκπροσωπεί διεθνώς τους επαγγελματικούς Συλλόγους 105 

χωρών, έχει ορίσει από το 2010 την ημέρα αυτή ως μια σημα-

ντική ημερομηνία στο ημερολόγιο της Εργοθεραπείας, για 

την προώθηση, ενημέρωση, εξέλιξη και εορτασμό του επαγ-

γέλματος σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Σε όλες τις χώρες –μέλη της WFOT οργανώνονται διάφο-

ρες  εκδηλώσεις προβολής της ειδικότητας καθώς επίσης και 

δράσεις επικοινωνίας των Εργοθεραπευτών με το κοινό, επι-

στημονικές δραστηριότητες κλπ. 

Οι Έλληνες Εργοθεραπευτές συμμετέχουν κάθε χρόνο 

στον εορτασμό αυτό με σειρά δράσεων. 

Για την φετινή ημέρα (27/10/2021) ο ΠΣΕ κάνει προσπά-

θεια επικοινωνίας με όσο δυνατόν περισσότερους φορείς και 

πολίτες, επικοινωνώντας μαζί τους  σε κάθε χώρο εφαρμογής 

και με κάθε δυνατό τρόπο επικοινωνίας.  

Το ΔΣ  υιοθέτησε σήμα-logo της ημέρας για τη χώρα μας, 

που περιλαμβάνει το παγκόσμιο σήμα και το logo της ημέρας 

με το επίσημο σήμα του ΠΣΕ και το οποίο και μπορεί κάθε 

ενδιαφερόμενος να χρησιμοποιήσει. 

  

27/10/2021 



  

 

 

 

 

 

 

 

Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη και η τέχνη που παρέχει τη δυνατότητα 

σε ανθρώπους όλων των ηλικιών να εμπλακούν στη ζωή, μέσω του 

έργου.  Το ανθρώπινο έργο αφορά σε οτιδήποτε κάνει ένας άνθρωπος 

στην καθημερινή του ζωή (εργασία, προσωπική φροντίδα, ψυχαγωγί-

α). 

Η Εργοθεραπεία δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να συμμετέ-

χουν στα καθημερινά έργα της ζωής, που έχουν νόημα για αυτούς, αξι-

οποιώντας στο μέγιστο τις δυνατότητες τους. 

Η Εργοθεραπεία προωθεί την υγεία, την ευεξία, την κοινωνική ένταξη. 

Στόχος της Εργοθεραπείας είναι ένα άτομο λειτουργικό, αυτόνομο και 

ικανό να πετύχει κάθε επιθυμητό στόχο. 

Οι Εργοθεραπευτές πιστεύουν ότι : 

Το έργο δίνει νόημα στην ανθρώπινη ζωή, είναι καθοριστικός παράγο-

ντας για την υγεία και την ευεξία, έχει θεραπευτικές δυνατότητες. 

Η υγεία είναι πολύ περισσότερα από την απουσία ασθενειών, η ευεξία 

αφορά την ποιότητα ζωής. 

Ο άνθρωπος έχει δικαίωμα στην επιλογή έργου και δικαίωμα στη συμ-

μετοχή στην κοινωνία. 

Οι Εργοθεραπευτές εργάζονται με άτομα κάθε ηλικίας με σωματικές, 

νευρολογικές, ψυχικές, αναπτυξιακές, μαθησιακές ή/και συναισθημα-

τικές διαταραχές, τα οποία λόγω των συνθηκών του περιβάλλοντος 

τους, αδυνατούν να συμμετέχουν στην καθημερινή ζωή, όπως επιθυ-

μούν.   

Αφού αξιολογήσουν την κατάσταση του ατόμου, θέτουν θεραπευτι-

κούς στόχους ώστε να βοηθήσουν το άτομο να ανακτήσει, αναπτύξει 

ή/και να διατηρήσει τις δεξιότητές του, ώστε να είναι ανεξάρτητο και 

παραγωγικό, σε κάθε τομέα της καθημερινότητάς του, ή παρεμβαίνουν 

στο περιβάλλον ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους.  

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ  εφαρμόζεται σε φορείς Υγείας-Πρόνοιας-

Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης τόσο του Δημοσίου όσο και του Ιδιω-

τικού Τομέα καθώς και σε προγράμματα κοινοτικής δράσης.  

Ο πτυχιούχος Εργοθεραπευτής λαμβάνει άδεια άσκησης επαγγέλματος 

για όλη τη χώρα και μπορεί να εργαστεί ως έμμισθος στο Δημόσιο ή σε 

ιδιωτικούς φορείς αλλά και σαν ελεύθερος επαγγελματίας & εκπαιδευ-

τικός σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, ή σαν ερευνητής. 

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

«Εργοθεραπευτική Πρακτική και 

ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα»  

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/10/2021 

ΩΡΕΣ:  15,00-16,30 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΣΕ στο ZOOM  

Ελεύθερη συμμετοχή  

 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ   

ΓΝΩΡΙΜΊΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/10/2021 

Αίθουσες Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας   

ΩΡΕΣ:  11,00-15,00  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:  ΠΣΕ  &                             

                 Τμήμα Εργοθεραπείας  ΠΔΜ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:  Φοιτητές, επαγγελ-

ματίες Εργοθεραπευτές, αντιπροσω-

πία του ΔΣ του ΠΣΕ και εκπρόσωποι 

του Τμήματος Εργοθεραπείας του  

ΠΔΜ 

 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ   

ΓΝΩΡΙΜΊΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ    1/11/2021 

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ  ΠΑΔΑ 

ΩΡΕΣ:  11,30-13,30  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:  ΠΣΕ  &                             

                Τμήμα Εργοθεραπείας ΠΑΔΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:  Φοιτητές και  επαγ-

γελματίες Εργοθεραπευτές  αντιπρο-

σωπεία του ΔΣ του ΠΣΕ και εκπρό-

σωποι του Τμήματος Εργοθεραπείας 

του ΠΑΔΑ. 

 

 

 

Το ΔΣ του ΠΣΕ  αποφάσισε την οργάνωση των εξής δραστηριοτήτων 

που στοχεύουν στην προβολή του κλάδου αλλά και στην επικοινωνία 

μεταξύ των μελών του και των φοιτητών της ειδικότητας, αυριανών 

Εργοθεραπευτών της χώρας.  

 

1. Έκδοση ενημερωτικού φακέλου και εντύπου σχετικά με την ειδικό-

τητα και την Παγκόσμια Ημέρα Εργοθεραπείας. Ο φάκελος θα 

προωθείται σε φορείς της πολιτείας αλλά και της ευρύτερης κοινω-

νίας, θα περιλαμβάνει στοιχεία γύρω από την Εργοθεραπεία σε όλο 

τον κόσμο καθώς και δραστηριότητες και τρόπους επικοινωνίας με 

τον ΠΣΕ.        Ο φάκελος θα προωθηθεί σε όσο το δυνατόν περισσό-

τερους φορείς και πολίτες έως και το τέλος του 2021. 

2. Υποστήριξη στην οργάνωση Διαδικτυακής συνάντησης με θέμα την 

Εργοθεραπευτική παρέμβαση σε περιπτώσεις LOATKI+. Στη συνά-

ντηση θα παρουσιαστεί σχετική εργασία μελών του Συλλόγου και 

θα αναπτυχθεί επιστημονική συζήτηση σχετικά με την ανάπτυξη 

του νέου για τη χώρα μας αντικειμένου παρέμβασης της ειδικότη-

τας. 

3. Οργάνωση εκδήλωσης Επικοινωνίας και Ενημέρωσης των φοιτη-

τών του τμήματος Εργοθεραπείας του ΠΑΔΑ, σχετικά με την Εργο-

θεραπεία στην Ελλάδα, την ιστορία της και την προοπτική ανάπτυ-

ξής της στο μέλλον καθώς και γνωριμία τους με τον ΠΣΕ. 

4. Οργάνωση εκδήλωσης Επικοινωνίας και Ενημέρωσης των φοιτη-

τών του τμήματος Εργοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα-

κεδονίας, σχετικά με την Εργοθεραπεία στην Ελλάδα, την ιστορία 

της και την προοπτική ανάπτυξής της στο μέλλον καθώς και γνωρι-

μία τους με τον ΠΣΕ. 

 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ 


