
30/09/2022

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Αγαπητοί συνάδελφοι ,

Η Ομάδα Αθλητικής Φυσικοθεραπείας Κύπρου (Ο.Α.Φ.Κ) προγραμματίζει την διεξαγωγή
σεμιναρίων που αφορούν την πιστοποίηση του Αθλητικού Φυσικοθεραπευτή μέσω της
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αθλητικού Φυσικοθεραπευτή (IFSPT) απο την 01/12/2022 μέχρι
τις 05/12/2022 .

Τα σεμινάρια αυτά  θα έχουν την εξής σειρά :

1. 01/12/2022 μέχρι 03/12/2022 διήμερο σεμινάριο level 1 μαζί με το σεμινάριο Acute
Intervention in Sports for Physiotherapists το οποίο θα γίνει στις 03/12/2022

2. 03/12/2022 σεμινάριο Acute Intervention in Sports for Physiotherapists το οποίο μπορούν
οι συνάδελφοι να το παρακολουθήσουν μεμονωμένα  και

3. 04/12/2022 μέχρι τις 05/12/2022 διήμερο σεμινάριο level 2 το οποίο αφορά τους
συναδέλφους οι οποίοι πέρασαν με επιτυχία τις εξετάσεις του level 1 καθώς επίσης και
τα προαπαιτούμενα σεμινάρια και επιθυμούν να προχωρήσουν στα επόμενα στάδια
της Πιστοποίησης του Αθλητικού Φυσικοθεραπευτή .

Όσοι απο εσάς επιθυμήται να προχωρήσετε στην έναρξη των σεμιναρίων αυτών για την
πιστοποίηση σας ως Αθλητικού Φυσικοθεραπευτή με τα ανάλογα ωφέλη παρακαλούμε όπως
δηλώσετε την συμμετοχή σας στο email της Ο.Α.Φ.Κ το συντομότερο και μέχρι τις 20/10/2022

έτσι ώστε να μπορέσουμε να οργανώσουμε τα σεμινάρια μας .

Το κόστος συμμετοχής των σεμιναρίων θα είναι :

500 ευρώ για το Level 1 και το Acute Intervention in Sports for Physiotherapists

400 ευρώ για το Level 2 και

150 ευρώ για το Acute Intervention in Sports for Physiotherapists.

Στην περίπτωση αλλαγής του κόστους συμμετοχής θα ενημερωθείτε άμεσα.

Σημειώνεται όπως έχει καθοριστεί μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων (40 άτομα) απο τους
καθηγητές μας κ.Μαρία Κωνσταντίνου και κ.Mark Brown εκ Αυστραλίας, για αυτό τον λόγο και
για αποφυγή παρεξηγήσεων σε περίπτωση περισσοτέρων ατόμων θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας βάση των αιτήσεων συμμετοχής και πληρωμής του σεμιναρίου .

Όσοι επιθυμήται μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένες όλες τις πληροφορίες που αφορούν την
πιστοποίηση του Αθλητικού Φυσικοθεραπευτή μέσω της IFSPT στο website του Συλλόγου μας



(Π.Σ.Φ) στην Υποομάδα της Αθλητικής Φυσικοθεραπείας όπου έχουμε αναρτήσει όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν , καθώς επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε
και με τους συναδέλφους οι οποίοι απαρτίζουν το συμβούλιο της Ο.Α.Φ.Κ για να σας δώσουν
όποιες πληροφορίες χρειάζεστε.

Με εκτίμηση

Ο.Α.Φ.Κ

Email  Ο.Α.Φ.Κ  : sportsphysiocyprus@yahoo.com

Συμβούλιο Ο.Α.Φ.Κ:

Καλλης Καλλη 99659798

Ευαγγελος Νικολαου 99019801

Σαββας Σκανναβιας 99451138

Κώστας  Πίπονας 99979115

Παναγιώτης Γεωργιάδης  99468252

Μαρίνος Ζίττης  99330854

Στέφανος Σόλωνος 96353015

..................................................................................................................................................................

Δήλωση ενδιαφέροντος  συμμετοχής  στο σεμινάριο

Πιστοποίησης Αθλητικού Φυσικοθεραπευτή level 1  +   Acute Intervention in Sports for

Physiotherapists (500 ΕΥΡΩ)

Ονοματεπώνυμο  :

Αριθμός  Μητρώου :

Τηλεφωνο :

Email :

Παρακαλώ  όπως αποσταλεί στο email  της Ο.Α.Φ.Κ : sportsphysiocyprus@yahoo.com μέχρι
της 15/10/2022 .

mailto:sportsphysiocyprus@yahoo.com


Δήλωση ενδιαφέροντος  συμμετοχής  στο σεμινάριο

Πιστοποίησης Αθλητικού Φυσικοθεραπευτή level 2 (400 ΕΥΡΩ)

Ονοματεπώνυμο  :

Αριθμός  Μητρώου :

Τηλεφωνο :

Email :

Παρακαλώ  όπως αποσταλεί στο email  της Ο.Α.Φ.Κ : sportsphysiocyprus@yahoo.com μέχρι
της 15/10/2022 .

.........................................................................................................................................................

Δήλωση ενδιαφέροντος  συμμετοχής  στο σεμινάριο

Acute Intervention in Sports for Physiotherapists (150 ΕΥΡΩ)

Ονοματεπώνυμο  :

Αριθμός  Μητρώου :

Τηλεφωνο :

Email :

Παρακαλώ  όπως αποσταλεί στο email  της Ο.Α.Φ.Κ : sportsphysiocyprus@yahoo.com μέχρι
της 15/10/2022 .


