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Αριθμός πρωτοκόλλου: 2060/2018/12-6-2018. 
 

 
 

Αθήνα 11/6/2018 
 
 

 
Εξαιρετικά Επείγον 

 
Για τον Πρόεδρο του Κ.Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ/Π.Σ.Φ 
Κοινοποίηση: μέλη του Κ.Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ/Π.Σ.Φ 

 
Θέμα: Πρόγραμμα «Αθλητικής Φυσικοθεραπείας- Επίπεδο 1» 

 
Στις 6/6/2018 και μάλιστα στις 11,49, ήρθε στην δηλωθείσα από εμένα η-
λεκτρονική διεύθυνση στο Ν.Π.Δ.Δ/Π.Σ.Φ η παρακάτω ενημέρωση από την 

ηλεκτρονική διεύθυνση του Ν.Π.Δ.Δ/Π.Σ.Φ: https://psf.org.gr/psf-news-
5369.htm  

 
Αφού χαιρετίσουμε & στηρίξουμε την όποια ορθή προσπάθεια δια βίου εκ-

παίδευσης του κλάδου, θεωρούμε σκόπιμο πως πρέπει να μας απαντηθούν 
αρχικά τα παρακάτω ερωτήματα: 
1. Το σώμα κειμένου αλλά και η ανακοίνωση γιατί δεν προσυπογράφονται 

από τον Πρόεδρο & τον Γ.Γ του Κ.Δ.Σ όπως προβλέπεται από την κείμενη 
νομοθεσία που διέπει το Ν.Π.Δ.Δ/Π.Σ.Φ με αποτέλεσμα να πάσχει ακυρότη-

τας η εν λόγω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος; 
2. Η εν λόγω ανακοίνωση αναφέρει ότι «….Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσι-
κοθεραπευτών και το Τμήμα Αθλητικής Φυσικοθεραπείας του ΠΣΦ, σε συ-

νεργασία με το Australian Physiotherapy Association (APA) διοργανώνει το 
πιστοποιημένο πρόγραμμα «Αθλητικής Φυσικοθεραπείας- Επίπεδο 1» το 

οποίο βασίζεται στις δεξιότητες του IFSPT….» 
Από ποια κείμενη νομοθεσία το Ν.Π.Δ.Δ/ Π.Σ.Φ ή το αναφερόμενο Ε.Τ έ-
χουν το δικαίωμα υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων; Θεωρούμε 

σκόπιμο να υπενθυμίσουμε πως άλλο ορίζουμε σαν εκπαιδευτικό πρόγραμ-
μα, άλλο συνέδριο, άλλο ημερίδες και άλλο σεμινάρια. 

Επιπρόσθετα ο σύλλογος των Αυστραλών συναδέλφων έχει «εκπαιδευτικό 
υποκατάστημα» στην Ελλάδα; 
3. Μεταξύ των άλλων αναγράφεται «Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του 

προγράμματος ακολουθεί το πρόγραμμα πιστοποίησης του Συλλόγου Φυσι-
κοθεραπευτών της Αυστραλίας - Australian Physiotherapy Association 

(APA) για την απονομή του επαγγελματικού τίτλου «Αθλητικός Φυσικοθε-
ραπευτής- Ειδικός Άσκησης (Sports and Exercise Physiotherapist)», όπως 
χορηγείται στον αντίστοιχο Σύλλογο». 

Μπορείτε να μας ορίσετε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία τον όρο: 
«επαγγελματικός τίτλος», ποια η ισχύ, που θα έχει στην επαγγελματική 

σταδιοδρομία ο κάτοχος αυτού του τίτλου έναντι των άλλων φυσικοθερα-
πευτών μελών του Ν.Π.Δ.Δ/Π.Σ.Φ και ποιο το επαγγελματικό του περί-
γραμμα; 

4.Πως προκύπτει η μετάφραση του «Sports and Exercise Physiotherapist» 

σε «Αθλητικός Φυσικοθεραπευτής- Ειδικός Άσκησης; 

https://psf.org.gr/psf-news-5369.htm
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Επίσης ο προσδιορισμός «ειδικός» από ποια κανονιστική διάταξη ή απόφα-
ση της δρώσας διοίκησης απορρέει; 

Έχει αλλάξει κάτι στην πάγια θέση του Ν.Π.Δ.Δ/Π.Σ.Φ περί μη εξειδίκευ-
σης;  

5. «……Το πρόγραμμα «Αθλητικής Φυσικοθεραπείας- Επίπεδο 1» είναι μέ-
ρος των προαπαιτούμενων σεμιναρίων που οδηγούν στην πιστοποίηση. Η 
ενημέρωση σχετικά με όλη τη διαδικασία θα γίνει σε ειδική στρογγυλή τρά-

πεζα από μέλη του IFSPT, APA και Π.Σ.Φ στη Ημερίδα που θα διοργανωθεί 
στην Αθήνα στις 30-06-2018…..».  

Είναι απορίας άξιο γιατί δεν έχουν έγκαιρα ενημερωθεί τα μέλη μας - αφού 
το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 29 Ιουνίου 2018 - έτσι ώστε οι συμμετέχο-
ντες να είναι σε θέση να γνωρίζουν τις αναγκαίες λεπτομέρειες υλοποίησης 

του καθώς και το τελικό συνολικό κόστος; 
6. Η Ημερίδα που θα διοργανωθεί στην Αθήνα στις 30-06-2018 έχει τηρή-

σει τους βασικούς κανόνες οργάνωσης; (πχ δημόσια πρόσκληση ενδιαφέ-
ροντος στα μέλη του Ν.Π.Δ.Δ/Π.Σ.Φ που έχουν αναγνωρισμένους μετα-
πτυχιακούς τίτλους στην «Αθλητική Φυσικοθεραπεία» για εισηγήσεις, έ-

γκαιρη δημόσια ανάρτηση του προγράμματος, κλπ) 
7. Ποιος θέσπισε τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων στο εν λόγω πρό-

γραμμα & με ποια διοικητική πράξη του Κ.Δ.Σ ορίστηκε η ειδική επιτροπή 
που θα διασφαλίσει την αυστηρή τήρηση τους & ποια είναι τα μέλη αυτής; 

8 Τηρήθηκαν στο εν λόγω πρόγραμμα τα γενικότερα αλλά και ειδικότερα 
κριτήρια δια βίου μάθησης για τους φυσικοθεραπευτές όπως αυτά προκύ-
πτουν από την εισήγηση του τμήματος φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι Στερεάς 

Ελλάδας και που έχει αποδεχτεί ο Π.Σ.Φ; (πχ πρόταση βάσης με την οποία 
εγκρίθηκε το συγκεκριμένο πρόγραμμα; κριτήρια αξιολόγησης; από ποιους 

αξιολογήθηκε; κριτήρια επιλογής διδασκόντων; σύστημα διασφάλισης 
ποιότητας που χρησιμοποιήθηκε; αντιστοιχία σε μονάδες δια βίου μάθησης; 
λογική τιμή σε σχέση με τις παροχές του προγράμματος; παροχές για άτο-

μα με ειδικές ανάγκες; συμβαδίζει με τον κώδικα δεοντολογίας και τις θέ-
σεις του συλλόγου; περιέχει διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης; κλπ) 

http://cpd.mscphysio.teiste.gr/?page_id=693 
9 Ποιος είναι ο επιστημονικός & οργανωτικός συντονιστής του προγράμμα-
τος; 

10. Έχει υπογραφεί συμφωνία μεταξύ των φορέων υλοποίησης του, εάν 
ναι, πότε εγκρίθηκε από το Κ.Δ.Σ και γιατί το περιεχόμενο της ουδέποτε 

εστάλει από πριν για μελέτη στις παρατάξεις, με αποτέλεσμα σήμερα να 
μην ξέρουμε τι «αγόρασε» το Ν.Π.Δ.Δ/Π.Σ.Φ και τι «πουλά» στα μέλη 
του»; 

Ο IFSPT έχει εγγράφως εγκρίνει το εν λόγω πρόγραμμα; 
11. Ποια η νομίμως καταγεγραμμένη σχετική άποψη της Σ.Ε του Ε.Τ «Α-

θλητική Φυσικοθεραπεία»; 
12. Το Ν.Π.Δ.Δ/Π.Σ.Φ θα εκδώσει τα αντίστοιχα φορολογικά παραστατικά; 
Με ποια αιτιολογία και σε ποιο κωδικό του προϋπολογισμού του Π.Σ.Φ θα 

ενταχτούν έτσι ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα του τύπου άλλη υπηρεσία 
παρέχω και για άλλη εκδίδω φορολογικό παραστατικό; 

13. «…….Μαθησιακά αποτελέσματα, Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Ε-
πίπεδου 1 (Level 1) οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:….. Να επιδεικνύ-
ουν ικανότητες αξιολόγησης, διάγνωσης….. θεραπείας των τραυματισμών 

της σπονδυλικής στήλης σε αθλητικούς χώρους…». 
Από πότε ο Φυσικοθεραπευτής έχει δικαίωμα διάγνωσης αλλά και θεραπεί-

ας των τραυματισμών της σπονδυλικής στήλης σε αθλητικούς χώρους; 

http://cpd.mscphysio.teiste.gr/?page_id=693
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14. Ποιος ο λόγος που το εν λόγω πρόγραμμα δεν εντάχθηκε σε κάποιο 
από τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης των τμημάτων φυσικοθεραπείας των 

Α.Ε.Ι της Ελλάδας καθιστώντας το έτσι μη ανταγωνιστικό με τα αντίστοι-
χα του ιδιωτικού τομέα; 

Η ένταξη του θα απέδιδε στον κάτοχο του τίτλου μονάδες ECVET ή ECTS, 
που θα μπορούσε να τις χρησιμοποιήσει στην επαγγελματική του σταδιο-
δρομία ή να τις μεταφέρει σ’ ένα σχετικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξειδί-

κευσης στην «Αθλητική Φυσικοθεραπεία». Η σημερινή του δομή αυτό το 
κάνει αδύνατον, οδηγώντας έτσι μοιραίως τους συναδέλφους σε αντίστοιχα 

προγράμματα επιμόρφωσης που εκπονούνται από ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου 
Μάθησης. 
Ενδεικτικά αντίστοιχα προγράμματα επιμόρφωσης που εκπονούνται από 

ιδιωτικά νομίμως αδειοδοτούμενα κέντρα δια βίου μάθησης & αποδίδουν 
πιστοποιητικά επιμόρφωσης αναγνωρισμένα από την Ελληνική πολιτεία: 

Mediterranean College 
https://www.medcollege.edu.gr/ypopshfioi-
foith-

tes/mps/logotherapeia/%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%C
E%B9%CE%BA%CE%AE-

%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B8%CE%B
5%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B1/ 

Σχολές Κορέλκο 
https://korelko.gr/spoudes/e-learning/ygia/athlitiki-fysikotherapia/ 
ΑΛΦΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 

http://alfa-studies.gr/courses/professional-diploma-
%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%

AE-
%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B8%CE%B
5%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B1-2/ 

ΚΕΝΤΡΟ «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ» ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ο.Ε. 
http://www.epimorfosis.gr/dt_catalog/sports-soft-tissue-injuries-18-

%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%83/  
 
Τέλος από ποια από τις 2 ιστοσελίδες ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να 

ενημερώνετε για θέματα αθλητικής φυσικοθεραπείας; 
 http://ekapreli.wixsite.com/sportsphysio (προσπελάστηκε 

10/6/2018) μεταξύ των άλλων αναφέρει «Καλωσορίσατε στην ιστο-
σελίδα του Επιστημονικού Τμήματος Αθλητικής Φυσικοθεραπείας του 
Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών»!  

 https://psf.org.gr/sportsphysio (προσπελάστηκε 10/6/2018) Επι-
στημονικό Τμήμα Αθλητικής Φυσικοθεραπείας / Επιστημονικό Τμήμα 

Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών 
 
Επειδή τα χρονικά όρια έναρξης του εν λόγω προγράμματος είναι ασφυκτι-

κά πιεστικά, αναμένουμε τις άμεσες έγγραφες απαντήσεις σας σε όλα τα 
παραπάνω ερωτήματα 

Για την Ενωτική Πρωτοβουλία Φυσικοθεραπευτών  
Ο εκπρόσωπος 
Σταύρος Σταθόπουλος 
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