
Αθήνα,   10-2-2021 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίας (1) θέσης Επιστημονικού Διευθυντή 

και  επτά (7) θέσεων μελών της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού του ΠΣΦ 

«Φυσικοθεραπεία»  

 

Στα πλαίσια υλοποίησης των μέσων επίτευξης του σκοπού του Πανελλήνιου Συλλόγου 

Φυσικοθεραπευτών (Ν. 3599/2007, άρθρο 2 περ. ι), και έχοντας ως κύριο μέλημα την  

προαγωγή της Φυσικοθεραπευτικής Έρευνας και Επιστήμης μέσω του περιοδικού που 

εκδίδει ο ΠΣΦ «Φυσικοθεραπεία»,  το Κ.Δ.Σ  

Αποφασίζει 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 10  Πράξη  της συνεδρίασης της από  30/8/2020,  

να προχωρήσει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  μίας (1) θέσης Επιστημονικού 

Διευθυντή και επτά (7) θέσεων για τη συγκρότηση  της    επταμελούς  

Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού «Φυσικοθεραπεία». 

Αναλυτικότερα: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω τυπικά 

προσόντα: 

Α. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ  ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 

1. Πτυχίο Φυσικοθεραπείας 

2. Μέλος του ΠΣΦ εφόσον  εργάζεται στην Ελλάδα 

3. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 

4. Διδακτορικό στον τομέα της φυσικοθεραπείας 

5. Επαρκή δημοσιευμένα άρθρα σε διεθνής βάσεις δεδομένων. 

6. Κριτής σε έγκριτα διεθνή  περιοδικά 

7. Μέλος συντακτικής ομάδας σε έγκριτα διεθνή  περιοδικά  

8. Άριστη γνώση της Ελληνικής και  Αγγλικής Γλώσσας 

9. Συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα 

 

Επιπρόσθετα προσόντα των υποψηφίων που θα συνεκτιμηθούν :  

 Συμμετοχή ως Διευθυντής  ή μέλος ερευνητικού κέντρου 

 Εισηγήσεις, Ανακοινώσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια Φυσικοθεραπείας 

 Προηγούμενη εμπειρία ως διευθυντής σύνταξης σε έγκριτα περιοδικά 



Οι επικρατέστεροι θα κριθούν μετά από συνέντευξη στο Κ.Δ.Σ για την θέση του Ε.Δ του 

περιοδικού. 

                                                                                   

Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

1. Πτυχίο Φυσικοθεραπείας 

2. Μέλος του ΠΣΦ εφόσον  εργάζεται στην Ελλάδα 

3. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 

4. Διδακτορικό στον τομέα της φυσικοθεραπείας. Επί ελλείψεως διδακτορικού τίτλου 

τότε απαιτείται μεταπτυχιακός τίτλος στον τομέα της φυσικοθεραπείας. 

5. Επαρκή δημοσιευμένα άρθρα σε διεθνής βάσεις δεδομένων. 

6. Κριτής σε έγκριτα διεθνή  περιοδικά 

7. Μέλος συντακτικής ομάδας σε έγκριτα διεθνή  περιοδικά  

8. Άριστη γνώση της Ελληνικής και  Αγγλικής Γλώσσας 

9.  Συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα 

 

Επιπρόσθετα προσόντα των υποψηφίων που θα συνεκτιμηθούν :  

 Συμμετοχή ως Διευθυντής  ή μέλος ερευνητικού κέντρου 

 Εισηγήσεις, Ανακοινώσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια Φυσικοθεραπείας 

 

Οι παραπάνω  θέσεις  είναι τιμητικές και άμισθες,  με ευεργετήματα ανάλογα των 

συμμετεχόντων μελών σε διάφορες επιτροπές του ΠΣΦ. 

Τα δικαιολογητικά ηλεκτρονικής υποβολής υποψηφιότητας θα σταλούν μέχρι 28 Φεβρουαρίου 

2021, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  periodiko@psf.org.gr, με θέμα: “προκήρυξη περιοδικού 

ΠΣΦ”.  

 

 
ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

       ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ          ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟ 


