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‘Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών’
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ριότητες για τον εορτασμό της Παγκόσμιας

αδυνατούν να συμμετέχουν στη καθημερινή

ευεξία, την κοινωνική ένταξη. 

Στην Ελλάδα οργανώνονται ειδικές δραστη

 Κύριο μέλημα της Εργοθεραπείας είναι

ζωή, όπως επιθυμούν.

Ημέρας Εργοθεραπείας όπως: παροχή δω-

ένα άτομο λειτουργικό, αυτόνομο και
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για την υγεία και έχει θεραπευτικές
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 Η Εργοθεραπεία δίνει τη δυνατότητα
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