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      17 Δεκεμβρίου 2019 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συγκροτήθηκε σε σώμα το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του 
Πανελλήνιου Συλλόγου Εργοθεραπευτών 

 
Μετά την ίδρυσή του, τον Μάρτιο του 2017, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών – 
Π.Σ.Ε. ΝΠΔΔ, πραγματοποίησε τις πρώτες του εκλογές την 1η Δεκεμβρίου 2019, καθώς, από 
την ίδρυσή του και μέχρι τις εκλογές, την διοίκηση είχε αναλάβει μια Προσωρινή Διοικούσα 
Επιτροπή, η οποία θα οργάνωνε και θα οδηγούσε τον νεοσυσταθέντα σύλλογο σε αυτές. 
Στις εκλογές του Π.Σ.Ε. δεν παρουσιάστηκαν παραταξιακά, αλλά ενιαία ψηφοδέλτια, ενώ ο 
Π.Σ.Ε. είναι ο μοναδικός σύλλογος στην Ελλάδα που αποφάσισε να εκλέξει το Δ.Σ. του όχι 
από τη συνέλευση των αντιπροσώπων, αλλά από τη βάση.    

Με τα αποτελέσματα των εκλογών της 1ης Δεκεμβρίου να παρέχουν ψήφο εμπιστοσύνης 
στους ανθρώπους που αποτέλεσαν την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Π.Σ.Ε. για 2,5 
χρόνια, συγκροτήθηκε σε σώμα το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, το οποίο έχει 
ως εξής: 

• Πρόεδρος: Κυριακή Κεραμιώτου 
• Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου 
• Γενικός Γραμματέας: Παναγιώτης Μπούρος 
• Οργανωτικός Γραμματέας: Ιωάννης Σμοΐλης 
• Αναπληρωτής Γραμματέας: Ιωάννης Φελουκατζής 
• Ταμίας: Μαριάννα Ευαγγελίου 
• Μέλη:  

o Κωνσταντίνος Βελίκος 
o Μαρία Καραμπέτσου 
o Παναγιώτης Τζουβελέκης 

Παράλληλα, συγκροτήθηκαν και τα Περιφερειακά Συμβούλια Διοίκησης του Συλλόγου, που 
έχουν ως εξής: 

1ο Περιφερειακό Τμήμα Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Νήσων Αιγαίου και Κρήτης, με έδρα 
την Αθήνα  

• Πρόεδρος: Μαριάννα Ευαγγελίου 



• Αντιπρόεδρος: Κυριακή Κεραμιώτου 
• Γενικός Γραμματέας: Μαρία Κουλουμπή 
• Αναπληρωτής Γραμματέας: Παναγιώτης Μπούρος 
• Ταμίας: Κατερίνα Βένερη 

2ο Περιφερειακό Τμήμα Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα την Θεσσαλονίκη 

• Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου  
• Γενικός Γραμματέας: Νικόλαος Χατζηαγόρου  
• Ταμίας: Θεοπέμπτη Ναγοπούλου  

3ο Περιφερειακό τμήμα Ηπείρου, Αιτωλοακαρνανίας, Ιόνιων Νήσων και Πελοποννήσου, 
με έδρα την Πάτρα  

• Πρόεδρος: Κατερίνα Μαρίνη 
• Γενικός Γραμματέας: Βασίλειος Καπετάνιος 
• Ταμίας: Μιχάλης Καλιτσουνάκης  

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Σ.Ε. Κυριακή Κεραμιώτου, η οποία ήταν και 
η Πρόεδρος της Π.Δ.Ε. του Συλλόγου, δήλωσε σχετικά: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους 
τους εργοθεραπευτές για τη μαζική τους συμμετοχή τους στις εκλογές. Η στήριξή τους στα 
πρόσωπα που αποτέλεσαν την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Συλλόγου, αποτελεί 
αναγνώριση του έργου που επιτελέστηκε τα τελευταία 2,5 χρόνια, αλλά και ένα φιλικό 
χτύπημα στην πλάτη για να συνεχίσουμε να παλεύουμε για τη λύση των μεγάλων 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ειδική αγωγή, αλλά και ο κλάδος των Εργοθεραπευτών 
γενικότερα, που διαπιστώνουμε καθημερινά - δυστυχώς – ότι βάλλεται πανταχόθεν. Το 
μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε ως νέο Δ.Σ. του Π.Σ.Ε. είναι ότι θα παλέψουμε με όλες μας 
τις δυνάμεις, για να σταματήσει να αντιμετωπίζει η Πολιτεία τους ασθενείς που χρήζουν 
Ειδικής Αγωγής, τους οικείους τους αλλά και ολόκληρο τον κλάδο των Εργοθεραπευτών, ως 
πολίτες Β’ κατηγορίας».    

Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. του Π.Σ.Ε. Παναγιώτης Μπούρος, όπου και αυτός ήταν Γ.Γ. της 
Π.Δ.Ε., δήλωσε πως: «Σύμφωνα με τα λεγόμενα της πολιτικής ηγεσίας, η εποχή των 
μνημονίων τελείωσε. Περιμένουμε λοιπόν την έμπρακτη απόδειξη γι’ αυτά τα λόγια, που για 
την Ειδική Αγωγή και τα επαγγελματικά δικαιώματα των Εργοθεραπευτών, σημαίνει ότι θα 
πάψει η Πολιτεία να τα αντιμετωπίζει με αυστηρά οικονομοτεχνικά κριτήρια και θα αρχίσει 
επιτέλους να τα κρίνει με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια αλλά και με τις πραγματικές 
ανάγκες των ασθενών και με τα δικαιώματα των εργαζόμενων. Δυστυχώς, πέρασαν πολλά 
χρόνια μέχρις ότου ο κλάδος των Εργοθεραπευτών να οργανωθεί συνδικαλιστικά, αλλά να 
είναι σίγουροι όλοι οι συνάδελφοι ότι θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να 
κερδίσουμε τον χαμένο χρόνο, όπως κάναμε και ως Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή».        

 

 


