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Η Εργοθεραπεία είναι επάγγελμα υγείας που προάγει την υγεία και 

την ευεξία μέσω του έργου, 

 Αξιολογεί και παρεμβαίνει θεραπευτικά σε άτομα και ομάδες 

ατόμων που η ικανότητά τους να εμπλακούν επιτυχώς σε ρόλους 

και καταστάσεις της καθημερινής ζωής έχει επηρεαστεί ή 

κινδυνεύει από σωματικές, διανοητικές, ψυχικές, αναπτυξιακές 

ασθένειες, ανικανότητες, μειονεξίες ή προβλήματα 

 Χρησιμοποιεί θεραπευτικά σκόπιμες δραστηριότητες, για να 

προωθήσει, να διατηρήσει και να αποκαταστήσει στο μέγιστο 

βαθμό τη λειτουργικότητα, τη συμμετοχή και την 

ανεξαρτητοποίηση του ατόμου σε όλους τους τομείς της 

καθημερινής ζωής. 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Νόμος 2006) 



Ο όρος Έργο στην Εργοθεραπεία περικλείει 

δύο έννοιες:

 Από την μία αναφέρεται σε κάθε σωματική ή 

πνευματική δραστηριότητα στην οποία το ίδιο 

το άτομο επιθυμεί να είναι σε θέση να εμπλακεί 

στην καθημερινότητά του. 

 Από την άλλη αφορά το βασικό εργαλείο των 

εργοθεραπευτών, την σκόπιμη 

«δραστηριότητα», αφού η θεραπεία γίνεται κυρίως 

μέσα από τις δραστηριότητες που έχουν νόημα 

και αξία για αυτόν που την δέχεται. 



ΕΡΓΑ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΕΛΑΤΗ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ



Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής (ΔΚΖ)
 Χρήση μπάνιου και ντους

 Χρήση Τουαλέτας και Υγιεινή Τουαλέτας

 Ένδυση

 Κατάποση/Βρώση

 Σίτιση

 Λειτουργική κινητικότητα

 Φροντίδα προσωπικού εξοπλισμού

 Προσωπική υγιεινή και περιποίηση

 Σεξουαλική δραστηριότητα



 Σύνθετες Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής 
(ΣΔΚΖ)

 Φροντίδα τρίτων (συμπεριλαμβανομένης της επιλογής και της 
εποπτείας των φροντιστών)

 Φροντίδα κατοικίδιων

 Ανατροφή παιδιών

 Διαχείριση επικοινωνίας

 Οδήγηση και κινητικότητα στην κοινότητα

 Οικονομική διαχείριση

 Διαχείριση της υγείας και διατήρησή της

 Δημιουργία σπιτιού και διαχείρισή του

 Προετοιμασία γεύματος και καθαρισμός

 Θρησκευτικές και πνευματικές δραστηριότητες και έκφραση

 Διατήρηση ασφάλειας και αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης

 Αγορές (ψώνια)



 Ανάπαυση και ύπνος
 Ξεκούραση

 Προετοιμασία/διάρκεια/διατήρηση/ποιότητα Ύπνου

 Εκπαίδευση
 Άτυπη (εκπαίδευση σε τομείς  ενδιαφέροντος) και τυπική 
συμμετοχή (ακαδημαϊκή)

 Εργασία
 Ενδιαφέροντα και επιδιώξεις απασχόλησης

 Αναζήτηση και απόκτηση απασχόλησης

 Εργασιακή απόδοση

 Προετοιμασία και προσαρμογή στη συνταξιοδότηση

 Διερεύνηση Εθελοντισμού

 Συμμετοχή σε Εθελοντισμό



 Παιχνίδι

 Εξερεύνηση Παιχνιδιού

 Συμμετοχή σε Παιχνίδι

 Ελεύθερος χρόνος/Αναψυχή

 Διερεύνηση Ελεύθερου χρόνου/Ψυχαγωγίας

 Συμμετοχή σε Ελεύθερο χρόνο/Ψυχαγωγία

 Κοινωνική συμμετοχή

 Στην Κοινότητα

 Στην Οικογένεια

 Με Συνομήλικους, φίλους



Επηρεάζουν και επηρεάζονται από την ύπαρξη ασθένειας, 
πάθησης και αναπηρίας

Αξίες, Πεποιθήσεις, Πνευματικότητα 

Λειτουργίες Σώματος

Δομές Σώματος



 μυϊκός τόνος/δύναμη 

 εύρος κίνησης 

 μυϊκή αντοχή 

 έλεγχος στάσης σώματος

 χιασμός μέσης γραμμής 

 πλευρίωση

 αμφίπλευρος συντονισμός 

 οπτικοκινητικός συντονισμός 

 λεπτός και αδρός συντονισμός 

 Πράξη  (ιδεασμός, κινητικός 

προγραμματισμός, εκτέλεση)



 ρύθμιση και διάκριση 

αισθητηριακών ερεθισμάτων 

όπως απτικών/ακουστικών/

αιθουσαιοιδιοδεκτικών/

γευστικών/οσφρητικών/οπτικών

 χωροχρονική αντίληψη 

 προσανατολισμός

 κιναισθησία 

 σχήμα σώματος

 μονιμότητα μορφής

 οπτική ολοκλήρωση 

 Στερεογνωσία / 

γραφαισθησία

 διάκριση δεξιού – αριστερού 

κ.α



π.χ

 προσοχή

 μνήμη 

 διαδοχή/σειροθέτηση 

 συγκέντρωση

 προσανατολισμός σε 

χώρο και χρόνο

 διαχείριση χρόνου

 επίλυση προβλήματος

 μάθηση



π.χ

 Ικανότητα ανάληψης 

συγκεκριμένου ρόλου 

ζωής –

μαθητής/γονέας/συνάδελ

φος κτλ 

 Δεξιότητες λεκτικής και 

μη λεκτικής επικοινωνίας

 Ικανότητα σύναψης 

διαπροσωπικών σχέσεων

 Διαχείριση άγχους/θυμού 

 Έκφραση/καταλληλότητα

/ρύθμιση συναισθημάτων



Συνήθειες

Ρουτίνες

Ρόλοι

Τελετουργίες



ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ

 Κουλτούρας

 Προσωπικά

 Χρονικά

 Εικονικά

 Φυσικά

 Κοινωνικά



 Αξιολογεί τις υπολειπόμενες δεξιότητες που προκύπτουν 

από μια νόσο οι οποίες επηρεάζουν τομείς της 

λειτουργικότητας του.

 Αναλύει μια δραστηριότητα ως προς τα επιμέρους στοιχεία 

της και την χρησιμοποιεί ως εργαλείο για 

εκμάθηση/ανάπτυξη/βελτίωση δεξιοτήτων με απώτερο 

σκοπό το άτομο να φτάσει στο μέγιστο βαθμό 

λειτουργικότητας.

 Παρεμβαίνει στο περιβάλλον του ατόμου με βοηθήματα 

(ΔΚΖ, οδήγηση, νάρθηκες, υποστηρικτική τεχνολογία), 

εργονομικές διευθετήσεις/προσαρμογές στο σπίτι και 

εργασία κτλ.



 Παραπομπή

 Συλλογή πληροφοριών/αρχική εκτίμηση

 Αξιολόγηση του πεδίου εργοθεραπείας μέσω 
παρατήρησης, σταθμισμένων τεστ, 
ερωτηματολογίων κτλ.

 Ταυτοποίηση αναγκών/σχηματισμός προβλήματος

 Θέσπιση στόχων

 Σχεδιασμός θεραπευτικής παρέμβασης

 Θεραπευτική παρέμβαση

 Συνεχής αξιολόγηση και αναθεώρηση της 
θεραπευτικής παρέμβασης

 Έκβαση και μέτρηση των αποτελεσμάτων

 Τέλος της παρέμβασης ή εξιτήριο

 Επαναξιολόγηση 



Νευρολογικές διαταραχές (π.χ. εγκεφαλική παράλυση, 

εγκεφαλικά επεισόδια, κάκωση νωτιαίου μυελού, guillain barre, 

αταξία του Friedreich, χορεία του Χάντινγτον)

Μυοσκελετικές διαταραχές (π.χ. σύνδρομο του καρπιαίου 

σωλήνα, μυασθένειες, μυική δυστροφία)

Ρευματολογικές παθήσεις (π.χ. ρευματοειδής αρθρίτιδα, 

συστηματικό ερυθηματώδη λύκο, σκληρόδερμα)

Καρδιοαναπνευστικά προβλήματα ( π.χ. καρδιακό επεισόδιο, 

άσθμα)

Δερματολογικού τύπου παθήσεις (π.χ. εγκαύματα)

Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος (π.χ καρκίνος, 

AIDS)



Αισθητηριακές απώλειες ή διαταραχές ( π.χ. απώλεια 

όρασης, διαταραχές αισθητηριακής ολοκλήρωσης σε παιδιά)

 Νοητικές και γνωστικοαντιληπτικές διαταραχές (π.χ. νοητική 

υστέρηση, Άνοια, Alzheimer, μαθησιακές δυσκολίες)

 Αναπτυξιακού τύπου διαταραχές (π.χ. αυτισμός, RETT,

διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, 

καθυστέρηση στην ανάπτυξη)

 Παρεμβάσεις σε νεογνά και πρόωρα

Διαταραχές και δυσκολίες ψυχικής υγείας (π.χ. κατάθλιψη, 

ψύχωση, άγχος, διαταραχές προσωπικότητας, διπολικές 

διαταραχές)

Ουσιοεαξαρτήσεις (π.χ. εθισμός σε παράνομες ουσίες αλλά 

και αλκοόλ, τζόγο, διαδίκτυο)



 Επιλογή και εκπαίδευση στην χρήση υποστηρικτικής 

τεχνολογίας και βοηθημάτων, όπως και εργονομικές 

αλλαγές στο περιβάλλον διαμονής και εργασίας ατόμων 

με κινητικές δυσκολίες ή και άλλες παθήσεις όπως τυφλοί 

κ.α. 

 Θεραπεία άνω άκρων και κατασκευή ναρθήκων σε 

άτομα με κινητικά και δερματικά προβλήματα άνω άκρου με 

σκοπό την βελτιστοποίηση της λειτουργικής χρήσης των 

άνω άκρων.

 Προσαρμογή και Εκπαίδευση στην αυτόνομη οδήγηση.

 Εκπαίδευση σε εναλλακτικούς τρόπους διεκπεραίωσης 

καθημερινών δραστηριοτήτων σε άτομα με κινητικές 

δυσκολίες ή και άλλες παθήσεις. 



 Βελτίωση γραφοκινητικών / γνωστικοαντιληπτικών
δεξιοτήτων σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

 Θεραπεία αισθητηριακής ολοκλήρωσης σε παιδιά και ενήλικες 
με προβλήματα αισθητηριακής επεξεργασίας (π.χ μαθησιακές 
δυσκολίες, αυτισμός, ΔΕΠΥ, ψύχωση). 

 Συμβουλευτική και εκπαίδευση οικογένειας και φροντιστών 
για κατανόηση των επιπτώσεων της ασθένειας και του τρόπου να 
τον βοηθούν όπου χρειάζεται.

 Δραστηριότητες διαχείρισης ελεύθερου χρόνου και 
εξερεύνησης ενδιαφερόντων σε άτομο με σύνδρομο Down.

 Aνάπτυξη δεξιοτήτων όπως διαχείρισης θυμού/άγχους, 
επίλυσης προβλήματος και βελτίωσης ψυχοκοινωνικών και 
εργασιακών δεξιοτήτων σε άτομα με προβλήματα ψυχικής 
υγείας και ουσιοεξάρτησης.

 Βελτίωση μνήμης, αυτοφροντίδας και ψυχαγωγίας σε 
ηλικιωμένα άτομα αλλά και σε άτομα με άνοια ή Alzheimer.



ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

 Νοσοκομεία / Κλινικές σε όλα τα τμήματα

 Κέντρα Κινητικής/Σωματικής Αποκατάστασης.

 Κέντρα Ψυχοκοινωνικής και Επαγγελματικής 
Αποκατάστασης.

 Εκπαιδευτικά Πλαίσια όπως Νηπιαγωγεία, Σχολεία, Ειδικά 
Σχολεία.

 Κέντρα Ημέρας Παιδιών, Εφήβων και Ενηλίκων.

 Κοινοτικά Κέντρα. 

 Κέντρα Εργοθεραπείας.

 Πολυθεματικά Θεραπευτικά Κέντρα.

 Κέντρα Για Υπερήλικες.

 Φυλακές.

 Κέντρα Ανακουφιστικής Φροντίδας.

 Κέντρα Σωματικής Αποτοξίνωσης και Ψυχολογικής 
Απεξάρτησης.

 Ξενώνες.

 Κατ’οίκον Παρεμβάσεις.

 Εξειδικευμένα κέντρα για υποστηρικτική τεχνολογία, 
οδήγηση, προσαρμογές στο σπίτι και εργασία.



Στον Δημόσιο Τομέα:

 στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Παιδιών, 

Εφήβων και Ενηλίκων του Υπουργείου Υγείας
(θεραπευτικά κέντρα απεξάρτησης από παράνομες και νόμιμες 

ουσίες, κέντρα ημέρας, Φυλακή, ψυχιατρείο, ψυχιατρικές κλινικές, 

τμήματα ψυχικής υγείας ενδονοσοκομειακά και όχι ανηλίκων και 

εφήβων, κέντρο ημέρας για άτομα με Alzheimer κ.α). 

 στο Τμήμα Αποκατάστασης Νωτιαιομυελικών

Βλαβών (παραπληγικό) του Γενικού Νοσοκομείου 

Λευκωσίας.

 στη μονάδα παιδιατρικής Εργοθεραπείας 

Νοσοκομείο Αμμοχώστου.

 σε Ειδικά Σχολεία του Υπουργείου Παιδείας.



Στον Ιδιωτικό Τομέα: 

σε Κέντρα Εργοθεραπείας.

σε Πολυθεματικά Θεραπευτικά Κέντρα.

και  Κατ’οίκον Παρεμβάσεις.



 Ιδρύθηκε το 1993 

Μη κερδοσκοπικός οργανισμός

 Αριθμεί 100 εγγεγραμμένους Εργοθεραπευτές

 Στοιχεία επικοινωνίας: 

Ταχ. Δ/νση: Τ.Θ. 16202, 2087, Ακρόπολη, 

Λευκωσία 

Ιστοσελίδα: www.ergotherapeiacy.eu

Ηλ. Δ/νση: cyprusot@gmail.com

Τηλ. Επικ.: 99351517





ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 

ΠΟΛΥ


