
Αθήνα  19-11-2018 

Προκήρυξη επιστημονικής επιτροπής οργάνωσης του προγράμματος 

πιστοποίησης των μελών του ΠΣΦ ως «Αθλητικοί Φυσικοθεραπευτές-Ειδικοί 

άσκησης». 

 

Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο (ΚΔΣ) του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών 

(ΠΣΦ) στοχεύοντας στην ποιοτική εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των μελών του καθώς και 

στην ενίσχυση της δια βίου μάθησης έχει εγκρίνει την πραγματοποίηση προγράμματος 

πιστοποίησης των μελών του ως «Αθλητικοί Φυσικοθεραπευτές-Ειδικοί άσκησης» σε 

συνεργασία με την Αυστραλιανή Ένωση Φυσικοθεραπευτών (ΑPA)  και τη Διεθνή Ένωση 

Αθλητικής φυσικοθεραπείας (International Federation of Sports Physiotherapy – IFSPT). 

Με βάση τα ανωτέρω  το ΚΔΣ του ΠΣΦ και αφού έλαβε υπόψη του: 

 την  υπ’  αριθμό 10 πράξη της συνεδρίασης της 13-10-2018 του περί συνεργασίας του 

ΠΣΦ με την Αυστραλιανή Ένωση Φυσικοθεραπευτών (ΑPA)  για την πραγματοποίηση 

εκπαιδευτικού προγράμματος πιστοποίηση των μελών  του ως «Αθλητικοί 

Φυσικοθεραπευτές-Ειδικοί άσκησης» (σε συνεργασία με την τη Διεθνή Ένωση 

Αθλητικής φυσικοθεραπείας (Ιnternational federation of Sports Physiotherapy – 

IFSPT)). 

 την αναγκαιότητα σύστασης ειδικής επιστημονικής επιτροπής με γενικές αρμοδιότητες  

οργάνωσης, διδασκαλίας και συντονισμού του εκπαιδευτικού προγράμματος 

πιστοποίηση των μελών  του ως «Αθλητικοί Φυσικοθεραπευτές-Ειδικοί άσκησης». 

  την αναγκαιότητα πλήρωσης της παραπάνω επιτροπής α) με επιστήμονες υψηλού 

ακαδημαϊκού κύρους που θα κατέχουν μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο στην 

επιστήμη της Αθλητικής Φυσικοθεραπείας και θα έχουν εκπαιδευτική εμπειρία 

υψηλού επίπεδου αλλά και  β) με κλινικούς θεραπευτές με μεταπτυχιακή εκπαίδευση 

στην αθλητική φυσικοθεραπεία και με κλινική εμπειρία παροχής φυσικοθεραπευτικής 

υποστήριξης σε αθλητές, 

 

Αποφασίζει 

να προχωρήσει στην διαμόρφωση μιας πενταμελούς επιστημονικής επιτροπής η οποία θα 

έχει ως αποκλειστική αρμοδιότητα την επιστημονική οργάνωση του προγράμματος 

πιστοποίησης των μελών του ΠΣΦ ως «Αθλητικοί Φυσικοθεραπευτές-Ειδικοί άσκησης».  

Η ανωτέρω επιστημονική επιτροπή  θα απαρτίζεται από τέσσερις (4) Φυσικοθεραπευτές 

υψηλού ακαδημαϊκού κύρους που θα κατέχουν μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο στην 

επιστήμη της Αθλητικής Φυσικοθεραπείας και θα έχουν εκπαιδευτική εμπειρία υψηλού 

επίπεδου και ένα κλινικό φυσικοθεραπευτή με μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην αθλητική 

φυσικοθεραπεία και με κλινική εμπειρία παροχής φυσικοθεραπευτικής υποστήριξης σε 

αθλητές .  



 

Στις αρμοδιότητες της Επιστημονικής Επιτροπής του Προγράμματος Πιστοποίησης 

Αθλητικών Φυσικοθεραπευτών  (η οποία θα έχει γνωμοδοτικό ρόλο και θα συντάσσει 

εκθέσεις τις οποίες θα τις υποβάλλει για έγκριση τους από το ΚΔΣ του ΠΣΦ)  

περιλαμβάνεται ο επιστημονικός συντονισμός του προγράμματος και ιδιαίτερα:  

 η επιστημονική οργάνωση του προγράμματος πιστοποίησης σε όλα τα στάδια του 

(αξιολόγηση υποψηφίων μελών του ΠΣΦ  προς εισαγωγή στο πρόγραμμα, 

αξιολόγηση των προαπαιτούμενων προσόντων, συνεργασία και αλληλογραφία με 

τους εμπλεκόμενους φορείς) 

  η διαμόρφωση του εκπαιδευτικού προγράμματος πιστοποίησης των μελών του 

ΠΣΦ ως «Αθλητικών Φυσικοθεραπευτών- Ειδικών άσκησης»  με βάση τις 

προϋποθέσεις και τη δομή του εκπαιδευτικού προγράμματος της IFSPT. 

  η διδασκαλία των διδακτικών ενοτήτων (ορισμός και πρόσκληση εκπαιδευτών ανά 

θεματική ενότητα) 

 η  αξιολόγηση των υποψηφίων φυσικοθεραπευτών στα διάφορα στάδια (levels) της 

διαδικασίας  πιστοποίησης τους  

 η  αξιολόγηση, βεβαίωση και πιστοποίηση  των προαπαιτούμενων μαθημάτων και 

δεξιοτήτων (competencies) και προσόντων των υποψηφίων στα πλαίσια των 

προαπαιτούμενων ικανοτήτων (skills) και γνώσεων (knowledge) όπως έχουν τεθεί 

από την  IFSPT. 

 η δημιουργία καταλόγου πιστοποιημένων προγραμμάτων, σεμιναρίων, 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μεταπτυχιακών μαθημάτων Τριτοβάθμιων 

Ιδρυμάτων  που καλύπτουν τις προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις του προγράμματος 

πιστοποίησης. 

  την διαμόρφωση πρότασης που θα περιλαμβάνει τα μέλη του ΠΣΦ που θα έχουν 

ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα πιστοποίησης και την υποβολή της προς 

έγκριση στον ΠΣΦ και στην IFSPT. 

 η επιστημονική οργάνωση εκδηλώσεων (ημερίδων, σεμιναρίων, εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων) που σχετίζονται με το πρόγραμμα πιστοποίησης των μελών του 

ΠΣΦ ως Αθλητικών Φυσικοθεραπευτών-Ειδικών άσκησης. 

Τα απαραίτητα τυπικά προσόντα που θα πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι για την 

συμπλήρωση των τεσσάρων (4) θέσεων της επιτροπής και αφορούν τα μέλη με υψηλή 

επιστημονική κατάρτιση και ακαδημαϊκή προϋπηρεσία περιλαμβάνουν:  

 Άδεια άσκησης του επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή στην Ελληνική επικράτεια 

 Εγγεγραμμένο και οικονομικά τακτοποιημένο μέλος στον ΠΣΦ 

 Μεταπτυχιακός τίτλος στην Αθλητική Φυσικοθεραπεία (Sports Physiotherapy) ή 

Αθλητιατρική (Sports Medicine). Στην περίπτωση που το πτυχίο προέρχεται από 

Ίδρυμα της αλλοδαπής, απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ. 

 Διδακτορικός Τίτλος σπουδών σχετιζόμενος με την Αθλητική Φυσικοθεραπεία-

Αθλητιατρική. Στην περίπτωση που το πτυχίο προέρχεται από Ίδρυμα της 

αλλοδαπής, απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ. 

 Εμπειρία στην οργάνωση εκπαιδευτικού υλικού για εκπαίδευση ενηλίκων 



 Τουλάχιστον τρεις ( 3)  αυτοδύναμες επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικές με την 

αθλητική Φυσικοθεραπεία σε επιστημονικά  περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους. 

 Γνώση Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας  

 

Επιπρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν  περιλαμβάνουν:  

 την διδασκαλία του μαθήματος της Αθλητικής Φυσικοθεραπείας σε προπτυχιακό ή 

μεταπτυχιακό επίπεδο 

 την συμμετοχή του σε επιστημονικά συνέδρια, συμπόσια και ημερίδες με διαλέξεις, 

ομιλίες, ελεύθερες ανακοινώσεις 

 την επαγγελματική εμπειρία ως Φυσικοθεραπευτής σε κλινικό πεδίο που άπτεται 

της Αθλητικής φυσικοθεραπείας 

 αναγνωρισιμότητα στον χώρο της Αθλητικής Φυσικοθεραπείας όπως αυτή 

πιστοποιείται πολυποίκιλα (ετεροαναφορές δημοσιεύσεων, συγγραφικό έργο, 

συμμετοχή σε επιστημονικές επιτροπές) 

 

Τα τυπικά-απαραίτητα προσόντα που θα πρέπει να διαθέτει ο υποψήφιος για την 

συμπλήρωση της μίας (1) θέσης της επιτροπής και αφορούν το μέλος με μεταπτυχιακό 

τίτλο και υψηλού επιπέδου κλινική εμπειρία στην Αθλητική Φυσικοθεραπεία 

περιλαμβάνουν: 

 Άδεια άσκησης του επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή στην Ελληνική επικράτεια 

 Εγγεγραμμένο και οικονομικά τακτοποιημένο μέλος στον ΠΣΦ 

 Μεταπτυχιακός τίτλος στην Αθλητική Φυσικοθεραπεία (Sports Physiotherapy) ή 

Αθλητιατρική (Sports Medicine). Στην περίπτωση που το πτυχίο προέρχεται από 

Ίδρυμα της αλλοδαπής, απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ. 

 Αυτοδύναμη δημοσίευση σχετικά με την αθλητική Φυσικοθεραπεία σε 

επιστημονικό  περιοδικό αναγνωρισμένου κύρους 

 Συμμετοχή του σε επιστημονικά συνέδρια, συμπόσια και ημερίδες με διαλέξεις, 

ομιλίες, ελεύθερες ανακοινώσεις και σε σεμινάρια 

 Τουλάχιστον τρία (3)  χρόνια κλινικής εμπειρίας ως φυσικοθεραπευτής σε 

αθλητικούς συλλόγους και αθλητικές ομοσπονδίες. 

 Γνώση Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας  

  

Επιπρόσθετα προσόντα των υποψηφίων που θα συνεκτιμηθούν περιλαμβάνουν:  

 πιθανές επιστημονικές εξειδικεύσεις 

 συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα που σχετίζονται με την Αθλητική 
φυσικοθεραπεία. 
 

Εάν οι υποψήφιοι για τη συμπλήρωση των τεσσάρων (4) θέσεων της επιτροπής που 

αφορούν τα μέλη με υψηλή επιστημονική κατάρτιση και ακαδημαϊκή προϋπηρεσία δεν 

επαρκούν τότε για την 4η θέση μπορούν  να προτιμηθούν υποψήφιοι με μεταπτυχιακό τίτλο 

και υψηλού επιπέδου κλινική εμπειρία στην Αθλητική Φυσικοθεραπεία. 

 



 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ μέχρι 19-12-2018 στο 
mail του ΠΣΦ  ppta@otenet.gr 
 
1. Αίτηση υποψηφίου 
2. Πτυχία και τίτλοι σπουδών υποψηφίου. 
3. Μεταπτυχιακή Διατριβή 
4. Διδακτορική διατριβή 
5. Βιογραφικό σημείωμα 
6. Βεβαιώσεις επαγγελματικής προϋπηρεσίας ως αθλητικός Φυσικοθεραπευτής 
6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις 
7. Γενικά κάθε στοιχείο (βιβλία, δημοσιεύσεις, πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, 
επαγγελματικής δραστηριότητας, πιστοποιητικό ξένης γλώσσας, κτλ.) που να αποδεικνύει 
τα προσόντα του υποψηφίου. 
8. Επιστολή υποστήριξης πρόθεσης υποψηφίου 
9. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 
 
 
 

 

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 
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