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Γενικές Πληροφορίες  

Ο Πανελλήν ιος Σύλλογος Φυσ ικοθεραπευτών - ΝΠΔΔ , δ ιοργανώνε ι 
αυτοχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα Δια Βίου Εκπαίδευσης και Συνεχιζόµενης 
Επαγγελµατικής Εξέλιξης µε τίτλο: «Εκπαίδευση στο Manual Therapy». 

Το πρόγραµµα είναι αναγνωρισµένο από την International Federation of Orthopaedic 
Manipulative Physical Therapists (IFOMPT), το οποίο πιστοποιεί υψηλό επιπέδο 
θεωρητικών, πρακτικών και κλινικών γνώσεων πάνω στη µυοσκελετική φυσικοθεραπεία. 

Η διάρκεια σπουδών είναι δύο (2) έτη και οδηγεί στην απόκτηση του διπλώµατος 
ειδίκευσης “OMT” (Orthopaedic Manipulative Therapist), µε διεθνή αναγνώριση από την 
Παγκόσµια Οµοσπονδία Manual Therapy IFOMPT και από τον Π.Σ.Φ.   

Το επίπεδο των σπουδών είναι αντίστοιχο ενος ακαδηµαϊκού µεταπτυχιακού 
προγράµµατος  διεθνών προδιαγραφών και αποτελεί το ΜΟΝΑΔΙΚΟ πρόγραµµα που 
διδάσκεται από φυσικοθεραπευτές µε διεθνή ακαδηµαϊκή πιστοποίηση (MSc) στην 
εξειδικευµένη µυοσκελετική φυσικοθεραπεία (Μanual Τherapy). 

Στόχοι προγράµµατος 

• Η διάδοση του γνωστικού αντικειµένου “Manual Therapy” µέσω ενός έγκυρου και 
επιστηµονικά τεκµηριωµένου (evidence based) εκπαιδευτικού συστήµατος χωρίς 
προσκόλληση σε µεµονωµένα συστήµατα και σχολές (πχ Maitland, Mulligan, 
Kaltenborn, Cyriax κα)  

• Να αποκτήσουν οι εκπαιδευόµενοι εξειδικευµένες ικανότητες κλινικής πρακτικής µε 
βάση τα πρότυπα εκπαίδευσης που έχουν οριστεί από την IFOMPT,  τα οποία δεν 
εξαρτώνται από χρονικούς περιορισµούς ή συγκεκριµένο αριθµό αποφοίτων ανά 
έτος. 

• Να βελτιώσουν τις κλινικές τους ικανότητες καθώς και την κριτική τους σκέψη στην 
αξιολόγηση της διεθνούς βιβλιογραφίας και να εξελίξουν την σκέψη τους στην 
τεκµηριωµένη επιλογή θεραπευτικών µοντέλων στην καθηµερινή τους πρακτική.  

Kύκλοι Σπουδών 

Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα του ΠΣΦ, «Εκπαίδευση στο Manual Therapy», χωρίζεται σε 
δύο (2) κύκλους, ως εξής: 

• Ο πρώτος (’Α) κύκλος σπουδών αποτελείται από εννέα (9) σεµινάρια και εκατό 
(100) διδακτικές ώρες κλινικής επιτήρησης, ενώ ολοκληρώνεται µε γραπτές και 
προφορικές εξετάσεις και 



• Ο δεύτερος (Β΄) κύκλος αποτελείται από οχτώ (8) σεµινάρια και 100 ώρες κλινικής 
επιτήρησης. Το πρόγραµµα σπουδών ολοκληρώνεται µε την παρουσίαση 
Πτυχιακής Εργασίας και τις τελικές γραπτές και προφορικές εξετάσεις, που 
οδηγούν στην απόκτηση του πτυχίου ειδίκευσης OMT.  

Δοµή Σεµιναρίων 

• Κάθε σεµινάριο έχει διάρκεια 2 έως 6 ηµέρες και αποτελεί τµήµα του συνολικού 
προγράµµατος. Η δοµή κάθε µαθήµατος περιλαµβάνει θεωρητική κατάρτιση στην 
ανατοµία, την εµβιοµηχανική και την παθολογία κάθε περιοχής του σώµατος, 
καθώς και στην φυσιολογία επούλωσης των ιστών.  

• Επιπροσθέτως, περιλαµβάνεται πρακτική άσκηση η οποία αποτελείται από την 
εκµάθηση των κατάλληλων  τεχνικών  και  προκειµένου  να διευκολυνθεί  η  κλινική  
συλλογιστική, κάθε µάθηµα περιέχει µία κλινική περίπτωση την οποία ο καθηγητής 
δηµιουργεί και αναλύει καθ'όλη τη διάρκεια της πορείας του µαθήµατος. 

• Οι παρουσιάσεις σε κάθε µάθηµα γίνονται µέσω PowerPoint και συµπληρωµατικού 
υλικού που αποτελείται από σχετικές επιστηµονικές εργασίες και διεθνώς 
αναγνωρισµένα εγχειρίδια τα οποία δίδονται στους  φοιτητές.  Οι φοιτητές, 
προοδευτικά καθοδηγούνται στην  διαδικασία εξέτασης, διάγνωσης και 
εκπαιδεύονται στη διαδικασία επιλογής της κατάλληλης θεραπείας. 

Β’ Κύκλος - Εξειδίκευση 

• Τα µαθήµατα της δεύτερης περιόδου αναπτύσσουν περαιτέρω την θεωρητική 
κατάρτιση των φοιτητών, µε προηγµένες γνώσεις σχετικά µε την φυσιολογία του 
πόνου, την έννοια του βιο-ψυχο-κοινωνικού µοντέλου, τις βασικές αρχές 
αποκατάστασης και θεραπευτικής άσκησης καθώς και προχωρηµένα µαθήµατα που 
απευθύνονται στις ευρύτερες περιοχές του σώµατος (άνω και κάτω τεταρτηµόρια), 
µε απώτερο στόχο την εκπαίδευση των φοιτητών στην τεκµηριωµένη 
διαφοροδιάγνωση µέσω κλινικής συλλογιστικής.  

• Επιπλέον, υπάρχει πρακτική εκπαίδευση υπό την επιτήρηση των εξειδικευµένων 
εισηγητών σε ειδικές τεχνικές κινητοποίησης και χειρισµούς (manipulations) 
περιφερικών άκρων και σπονδυλικής στήλης. 

• Ο κύριος στόχος της δεύτερης περιόδου είναι η ενσωµάτωση των γνώσεων που 
προσφέρονται στο πρόγραµµα σε ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο εξέτασης και 
θεραπείας του κάθε παθολογίας του µυοσκελετικού συστήµατος. 

Πληροφορίες Συµµετοχής 

Αριθµός καταρτιζοµένων: 20-25 άτοµα για τον πρώτο κύκλο 

Γλώσσες διδασκαλίας: Ελληνική – Αγγλική 



Τα µαθήµατα θα πραγµατοποιούνται περίπου ανά 30 ηµέρες και θα είναι τριήµερα 
(Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή). Περισσότερες πληροφορίες για το εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα και τους εκπαιδευτές του προγράµµατος, µπορείτε να δείτε στην 
ιστοσελίδα του ΠΣΦ : https://omt.psf.org.gr/index.php 

Κριτήρια Επιλογής των Υποψηφίων: 
• Το Πρόγραµµα απευθύνεται ΜΟΝΟ σε πτυχιούχους φυσικοθεραπευτές µέλη   του 

Π.Σ.Φ. 
• Καλή γνώση της Αγγλικής, χωρίς βεβαίωση από αντίστοιχους τίτλους  

Γλωσσοµάθειας 
• Καλή γνώση χρήσης Η/Υ  

Κόστος Συµµετοχής 

• Το συνολικό κόστος για τους συµµετέχοντες είναι 3.900ευρώ  και κάθε µάθηµα θα 
πληρώνεται ξεχωριστά, πριν την πραγµατοποίηση του. 

• Σε περίπτωση που συµµετέχουν πάνω από 20 άτοµα θα υπάρχει και 2ος εκπαιδευτής 
στα Βασικά και Προχωρηµένα µαθήµατα (όχι στα θεωρητικά). Το κόστος της 
πρακτικής άσκησης είναι ξεχωριστό και  εξαρτάται  από  το  που  θα  
πραγµατοποιηθεί  και  µε  πόσα άτοµα.  

• Η Αίτηση και τα Δικαιολογητικά θα σταλούν σε ηλεκτρονική µορφή στο ppta@otenet.gr 

• Η  εξόφληση του κόστους συµµετοχής, µπορεί να γίνει µέσω τραπεζικής κατάθεσης 
στην Εθνική Τράπεζα. (Στοιχεία λογαριασµού:  Πανελλήνιος Σύλλογος 
Φυσικοθεραπευτών, αριθµός λογαριασµού: 118/480051-68, IBAN: GR 030 11011 
800000 118 480051 68 µε αιτιολογία κατάθεσης: «ΟΜΤ και το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ». 

Εκπαιδευτικό Προσωπικό 

Στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα διδάσκουν Έλληνες συνάδελφοι και κάθε σεµινάριο 
περιλαµβάνει εισηγητές εξειδικευµένους στο συγκεκριµένο αντικείµενο. 

Ενδεικτικά, διδάσκουν οι:  

Καρακασίδου Παλίνα PT, PhD, MSc, OMT * Χατζής Γεώργιος PT, OMT * Τάτσιος Πέτρος 
PT, PhD cand, MSc, MSc, CMP, OMT * Γρηγοριάδης Ιωάννης PT, MSc, MCSP, MMACP, 
OMT * Κουµαντάκης Γεώργιος PT, PhD, MSc, OMT * Αλµπανίδης Ευάγγελος PT, MSc, 
MCSP, MMACP, ΟΜΤ * Κωνσταντάκης Ξενοφών PT, MSc, OMPT, MMACP, AACP * 
Σταθόπουλος Κωνσταντίνος MD, PhD, MSc * Μπαλανίκα Αικατερίνη MD, PhD, MSc * 
Μπαλτάς Χρήστος MD, PhD, MSc 

https://omt.psf.org.gr/index.php
mailto:ppta@otenet.gr


Α΄ κύκλος 

1. Εισαγωγικό σεµινάριο - Eισαγωγή στο ‘Μanual Therapy’ 

2. Βασικό σεµινάριο Άνω Άκρου 

3. Βασικό σεµινάριο Κάτω Άκρου 

4. Βασικό σεµινάριο Άνω Σπονδυλικής Στήλης 

5. Βασικό σεµινάριο Κάτω Σπονδυλικής Στήλης 

6. Σεµινάριο Κλινικού Συλλογισµού (Clinical Reasoning) 

7. Σεµινάριο Διαγνωστικής Απεικόνισης Μυοσκελετικού Συστήµατος                                            

8. Σεµινάριο Ορθοπαιδικής Παθολογίας & Διάγνωσης 

9. Σεµινάριο Ρευµατολογικής Παθολογίας & Διάγνωσης 

*Πρώτη κλινική περίοδος Κλινικής Επίβλεψης : 100 διδακτικές ώρες 
Εξετάσεις Πρώτου Επιπέδου 

Β΄ κύκλος 

1. Σεµινάριο Φυσιολογίας 

2. Σεµινάριο Νευροφυσιολογίας & Φυσιολογίας Πόνου 

3. Σεµινάριο Βιοψυχοκοινωνικού Μοντέλου 

4. Προχωρηµένο σεµινάριο Άνω Κορµού 

5. Προχωρηµένο σεµινάριο Κάτω Κορµού 

6. Σεµινάριο Θεραπευτικής Άσκησης - Αποκατάστασης 

7. Σεµινάριο Χειρισµών Σπονδυλικής Στήλης (Μanipulations) 

8. Σεµινάριο Mεθοδολογίας Έρευνας 

*Δεύτερη περίοδος Κλινικής Επιτήρησης : 100 διδακτικές ώρες 

Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας- Τελικές εξετάσεις ειδίκευσης OMT
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