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Η αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία με αθλητές διάρκειας ≥50 ωρών, ως 

προαπαιτούμενο για τη μετάβαση στο Επίπεδο 2 (Level 2) μετά την ολοκλήρωση 

του πρώτου Επιπέδου εκπαίδευσης (Level 1) του προγράμματος πιστοποίησης 

«Αθλητικός Φυσικοθεραπευτής – Ειδικός Άσκησης», αποτελεί μια πολύ σημαντική 

εκπαιδευτική διαδικασία. Έχει σαν στόχο την πρακτική εξάσκηση των 

συμμετεχόντων του προγράμματος και την τεκμηριωμένη κλινική εφαρμογή:  

i. τεχνικών και μεθόδων προετοιμασίας των αθλητών (π.χ αθλητική μάλαξη, 

αθλητική περίδεση),  

ii. τεχνικών και μεθόδων πρόληψης των αθλητικών κακώσεων (θεραπευτική 

περίδεση, αθλητική διάταση κλπ),  

iii. θεραπευτικών τεχνικών άμεσης παρέμβασης (acute interventions) και 

παροχής πρώτων βοηθειών σε αθλητικές κακώσεις,  

iv. τεχνικών και μεθόδων αξιολόγησης αθλητικών τραυματισμών και  

v. θεραπευτικών τεχνικών και μεθόδων για την αποκατάσταση αθλητικών 

κακώσεων.  

 Η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας πρέπει να αφορά στην περίοδο μετάβασης από 

το Επίπεδο 1 στο Επίπεδο 2 του προγράμματος πιστοποίησης. Εργασιακή εμπειρία 

με αθλητές που έχει αποκτηθεί πριν την έναρξη συμμετοχής στο πρόγραμμα 

πιστοποίησης, δεν θα γίνεται δεκτή.  

Επιπλέον, ο επιμορφούμενος θα πρέπει να συμπληρώσει το Βιβλίο Πρακτικής 

Άσκησης Επιπέδου 2.  

Οι επιμορφούμενοι μπορούν να κάνουν πρακτική εξάσκηση σύμφωνα με τα κάτωθι:  

1. Εργασιακή εμπειρία σε αθλητικό σύλλογο ή αθλητική Ομοσπονδία, με 

απασχολούμενη θέση αυτή του φυσικοθεραπευτή και με σχέση εξαρτημένης 

εργασίας. Η εμπειρία θα βεβαιώνεται με κατάθεση βεβαίωσης από τον αθλητικό 

φορέα-εργοδότη, η οποία θα αναγράφει τον αριθμό μητρώου εγγραφής 

φυσικοθεραπευτού, τη θέση απασχόλησης, το είδος της εργασιακής σχέσης, το 

χρονικό διάστημα απασχόλησης και τις συνολικές ώρες απασχόλησης του 

συμμετέχοντα.  

2. Εργασιακή εμπειρία σε εργαστήριο φυσικοθεραπείας, με απασχολούμενη 

θέση αυτή του φυσικοθεραπευτή και με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Η εμπειρία 

με αθλητές θα βεβαιώνεται με την κατάθεση βεβαίωσης του εργοδότη, η οποία θα 

αναγράφει τον αριθμό μητρώου εγγραφής φυσικοθεραπευτού, τη θέση 

απασχόλησης, το είδος της εργασιακής σχέσης, το χρονικό διάστημα απασχόλησης 

και τις συνολικές ώρες απασχόλησης του συμμετέχοντα.  Συνολικά, προτείνεται το 

μέγιστο όριο ωρών απασχόλησης που θα γίνεται αποδεκτό να μην ξεπερνάει τις 20 

ώρες ανά συμμετέχοντα και οι υπόλοιπες ώρες να συμπληρωθούν με εργασιακή 

εμπειρία σε εθελοντική βάση για την κάλυψη αθλητικών γεγονότων μαζικού 
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χαρακτήρα (μαζικός αθλητισμός) ανά την Κυπριακή επικράτεια ή με εργασιακή 

εμπειρία σε αθλητικό σύλλογο ή αθλητική Ομοσπονδία. 

3. Εργασιακή εμπειρία σε εργαστήριο φυσικοθεραπείας ως 

αυτοαπασχολούμενος-ιδιοκτήτης. Η εμπειρία με αθλητές θα βεβαιώνεται με 

υπεύθυνη βεβαίωση του επιμορφούμενου, η οποία θα αναγράφει τον Α.Μ 

ασφάλισης, τη θέση απασχόλησης, το είδος της εργασιακής σχέσης, το χρονικό 

διάστημα απασχόλησης και τις συνολικές ώρες απασχόλησης του συμμετέχοντα.  

Συνολικά, προτείνεται το μέγιστο όριο ωρών απασχόλησης που θα γίνεται αποδεκτό 

να μην ξεπερνάει τις 20 ώρες ανά συμμετέχοντα και οι υπόλοιπες ώρες να 

συμπληρωθούν με εργασιακή εμπειρία σε εθελοντική βάση για την κάλυψη 

αθλητικών γεγονότων μαζικού χαρακτήρα (μαζικός αθλητισμός) ανά την Ελληνική 

επικράτεια ή με εργασιακή εμπειρία σε αθλητικό σύλλογο ή αθλητική Ομοσπονδία. 

4. Εργασιακή εμπειρία σε εθελοντική βάση, με συμμετοχή σε εθελοντικές 

δράσεις όπως αυτές που διοργανώνει το Ομάδα Αθλητικής Φυσικοθεραπείας 

Κύπρου (ΟΑΦΚ) του ΠΣΦ ή άλλοι μεγάλοι οργανισμοί και επιτροπές, για την 

κάλυψη αθλητικών γεγονότων μαζικού χαρακτήρα (μαζικός αθλητισμός) ανά την 

Κυπριακή επικράτεια ή κάλυψη μεγάλων αθλητικών γεγονότων (π.χ Διεθνή 

Τουρνουά, Πρωταθλήματα). Με το πέρας της εθελοντικής δράσης, η εμπειρία με 

αθλητές θα βεβαιώνεται με κατάθεση βεβαίωσης, η οποία θα αναγράφει τη θέση 

απασχόλησης, το χρονικό διάστημα απασχόλησης και τις συνολικές ώρες 

απασχόλησης του συμμετέχοντα. Προτείνεται το μέγιστο όριο ωρών εθελοντικής 

απασχόλησης που θα γίνεται αποδεκτό να μην ξεπερνάει τις 30 ώρες ανά 

συμμετέχοντα και οι υπόλοιπες ώρες να συμπληρωθούν με εργασιακή εμπειρία σε 

αθλητικό σύλλογο ή αθλητική Ομοσπονδία ή εργαστήριο φυσικοθεραπείας. 

 

Οι Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας καθώς και το συμπληρωμένο Βιβλίο Πρακτικής 

Άσκησης θα αναρτώνται στην πλατφόρμα του προγράμματος και είναι 

προϋπόθεσεις συμμετοχής στο APA Level 2. 

 


