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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΣΧΟΛΩΝ 2023 

Το Πανελλήνιο Επαγγελματικό Σωματείο Ρεφλεξολόγων (Π.Ε.Σ.Ρ.), επενεργεί ώστε να 
δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες ως προς την άσκηση της Ρεφλεξολογίας οι οποίες έχουν ως 
βασικό στόχο να αναδεικνύουν τα οφέλη της μεθόδου τόσο στον ασκούμενο όσο και στον 
αποδέκτη.  

Έτσι το Π.Ε.Σ.Ρ.:  

α) ορίζει κανονισμούς προκειμένου να αναβαθμίζεται σταθερά η Ρεφλεξολογία ως μέθοδος 
επαγγελματικής κατάρτισης, τόσο σε θεωρητικό -  εκπαιδευτικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο,  

β) ανάλογα με τους κανονισμούς, το Σωματείο, προστατεύει τα εγγεγραμμένα μέλη,  δηλαδή 
τους επαγγελματίες Ρεφλεξολόγους, για τους οποίους δεν υπάρχει ακόμη κρατικό και νομικό 
πλαίσιο για την άσκηση του εν λόγω επαγγέλματος,   

γ) βοηθάει τον κάθε ενδιαφερόμενο να μπορεί να επιλέξει έναν άρτια εκπαιδευμένο,  
επαγγελματία Ρεφλεξολόγο (ώστε να δεχτεί συνεδρίες Ρεφλεξολογίας),  

δ) βοηθάει τον ενδιαφερόμενο που θέλει να σπουδάσει Ρεφλεξολογία να έχει μία υπεύθυνη και 
σφαιρική ενημέρωση έτσι ώστε να μπορεί να επιλέξει ανάμεσα από διαφορετικά αλλά και, 
διαπιστευμένα από το Σωματείο εκπαιδευτικά κέντρα παρέχοντας επαγγελματική κατάρτιση. 

Με βάση τα παραπάνω, το Σωματείο, ορίζει βασικές αρχές, θέτει κανονισμούς και χαράζει 
κατευθυντήριες γραμμές για το πρόγραμμα της βασικής εκπαίδευσης που θα ακολουθούν τα 
εκπαιδευτικά κέντρα, εξασφαλίζοντας έτσι, ως ένα μεγάλο βαθμό, το επαρκές επίπεδο γνώσεων 
και επαγγελματικών ικανοτήτων των αποφοίτων και των επαγγελματιών Ρεφλεξολόγων.  

Το Π.Ε.Σ.Ρ. φροντίζει ώστε οι ανάλογοι κανονισμοί να βασίζονται κατά ένα μεγάλο μέρος, σε 
αρχές αντίστοιχων Συλλόγων και Σωματείων των υπολοίπων Ευρωπαϊκών χωρών, ούτως ώστε 
να υπάρχει μία σχετική ομοιογένεια στην εκπαίδευση και  κατ’ επέκταση στα τυπικά προσόντα 
των Ρεφλεξολόγων από διαφορετικές χώρες. Επίσης,  η ομοιογένεια αυτή πιθανά να βοηθήσει, 
εν καιρώ, τον αρμόδιο κρατικό φορέα να θεσμοθετήσει με περισσότερη σαφήνεια την σπουδή 
της Ρεφλεξολογίας και το επάγγελμα του Ρεφλεξολόγου.  

Προϋποθέσεις Εγγραφής αποφοίτων από διαπιστευμένες σχολές του Π.Ε.Σ.Ρ 

Θα εγγράφει ως μέλη απόφοιτους από διαπιστευμένα κέντρα εκπαίδευσης στη Ρεφλεξολογία.  
Ή αλλιώς ο ενδιαφερόμενος, που δεν είναι από  διαπιστευμένη σχολή θα υποβάλει τα 
αποδεικτικά στοιχεία σε σχέση με την εκπαίδευση που έχει λάβει, κι αν χρειαστεί να 
συμπληρώνει σε διαπιστευμένη σχολή της επιλογής του, την εκπαίδευση που απαιτείται από 
την εγκύκλιο εκπαίδευσης του Π.Ε.Σ.Ρ. 

Τα Διαπιστευμένα κέντρα Εκπαίδευσης θα πρέπει να τηρούν τις εξής προϋποθέσεις:  

1. Να έχουν ήδη διαπιστευτεί από το Π.Ε.Σ.Ρ. 
2. Να ακολουθούν τις αρχές, κανονισμούς, κώδικες άσκησης και δεοντολογίας του 

Π.Ε.Σ.Ρ.  
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3. Θα πρέπει να ακολουθούν το πιστοποιημένο από τον Π.Ε.Σ.Ρ. διετές πρόγραμμα 
σπουδών το οποίο θεωρείται ως η ελάχιστη γνώση και κατάρτιση που οφείλει να έχει 
διδαχτεί ο κάθε σπουδαστής Ρεφλεξολογίας. Το αναλυτικό πρόγραμμα 
επισυνάπτεται.  

4. Αναλογία εκπαιδευτών ανά μαθητές:  
Ένας εκπαιδευτής ανά 10 σπουδαστές το ανώτερο. Πάνω από 10 σπουδαστές ο 
εκπαιδευτής θα έχει βοηθό. Πάνω από 20 σπουδαστές θα πρέπει να δημιουργηθεί 
δεύτερο τμήμα  

5. Θα ελέγχεται η κάθε σχολή, ως προς την εγκυρότητα του εκπαιδευτικού 
προγράμματος που ακολουθεί για την Ρεφλεξολογία από την επιτροπή εκπαίδευσης 
του Π.Ε.Σ.Ρ. *(στην περίπτωση που δεν υπάρχει επιτροπή εκπαίδευσης θα ελέγχεται 
από το διοικητικό συμβούλιο). 

6. Τα διαπιστευμένα κέντρα εκπαίδευσης στη Ρεφλεξολογία θα προτείνονται ως 
διαπιστευμένα κέντρα μέσω της σελίδας του Π.Ε.Σ.Ρ. 

7. Τα διαπιστευμένα κέντρα θα έχουν το δικαίωμα να χορηγούν πιστοποιητικά 
εκπαίδευσης στα οποία θα αναγράφεται το Λογότυπο/Σφραγίδα του Π.Ε.Σ.Ρ. 

Εκπαίδευση που πληρεί της προδιαγραφές εκπαίδευσης του Π.Ε.Σ.Ρ 

Προϋποθέσεις για τους εκπαιδευτές: 

• Έξι χρόνια - 6 χρόνια προηγούμενης αποδεδειγμένης επαγγελματικής εμπειρίας στην 
Ρεφλεξολογία δηλαδή να είναι τακτικό μέλος του Π.Ε.Σ.Ρ για 6 συνεχή χρόνια. 

• Διετή εμπειρία διδασκαλίας σε θέση βοηθού δασκάλου της Ρεφλεξολογίας 

• Για τον βοηθό εκπαιδευτή δυο (02) χρόνια προηγούμενης αποδεδειγμένης 
επαγγελματικής εμπειρίας στην Ρεφλεξολογία ή απόφοιτος επαγγελμάτων υγείας και να 
είναι ιδανικά μέλος του Π.Ε.Σ.Ρ. 

• Στην περίπτωση που ένας Ρεφλεξολόγος μέλος του Π.Ε.Σ.Ρ. μέσω των δράσεων του, οι 
οποίες έχουν προωθήσει και υποστηρίξει την Ρεφλεξολογία (π.χ. ομιλίες, αρθρογραφία, 
συγγραφή, σεμινάρια, συνεδρίες κ.λ.π) για μια οκταετία από το έτος της αποφοίτησης 
του μπορεί να διδάξει. 

*  Στην περίπτωση που ο Καθηγητής Διαπιστευμένης σχολής δεν είναι μέλος του Π.Ε.Σ.Ρ, 
το Σωματείο δεν φέρει ευθύνη για τον τρόπο διδασκαλίας από τον συγκεκριμένο 
Καθηγητή και για την αποπεράτωση της διδακτέας ύλης. 

8. Να βρίσκεται το κέντρο σε επαφή με τον Π.Ε.Σ.Ρ. 
9. Να ενημερώνουν τους νέους σπουδαστές για την ύπαρξη του Π.Ε.Σ.Ρ. (έντυπα 

Π.Ε.Σ.Ρ.), καθώς επίσης να δέχονται τους εκπροσώπους του Σωματείου κατά την 
διάρκεια της εκπαίδευσης για την ανάλογη ενημέρωση, θεμάτων που αφορούν το 
Σωματείο. 

10. Τα κέντρα εκπαίδευσης είναι υποχρεωμένα να τηρούν απουσιολόγιο για κάθε 
τμήμα. Το ανεκτό ποσοστό απουσιών είναι το 20% των πραγματοποιθέντων ωρών 
για κάθε μάθημα ξεχωριστά. Τήρηση βιβλίου διδακτέας ύλης. 

11. Στο τέλος κάθε έτους τα κέντρα εκπαίδευσης είναι υποχρεωμένα να διεξάγουν 
εξετάσεις για τα ετήσια μαθήματα (γραπτά και προφορικά) και για τα ολιγόωρα στο 
τέλος της ύλης. 
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12. Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους τα κέντρα εκπαίδευσης υποχρεούνται να δίνουν 
πιστοποιητικό στους σπουδαστές τους, όπου θα αναγράφονται αναλυτικά τα 
μαθήματα και οι ώρες που διδάχτηκαν καθώς και οι επιδόσεις τους στις εξετάσεις 
για κάθε μάθημα ξεχωριστά. Οι απόφοιτοι μαζί με το τελικό πιστοποιητικό σπουδών 
θα πρέπει να λαμβάνουν και ένα αναλυτικό πιστοποιητικό όπου θα αναφέρονται τα  
μαθήματα που διδάχθηκαν καθώς και οι επιδόσεις τους.  

Τυπικά παραστατικά για την Διαπίστευση Εκπαιδευτικών Κέντρων/Σχολών Ρεφλεξολογίας 
κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. στις 15-9-2016 (πρακτικό 110/15-9-2016) 

• Στοιχεία Υπεύθυνου Αντιπροσώπου της Ρεφλεξολογίας  
• Στοιχεία Υπεύθυνου Αντιπροσώπου της Ρεφλεξολογίας Επαγγελματική Έναρξη 
• Στοιχεία Υπεύθυνου Αντιπροσώπου της Ρεφλεξολογίας Σφραγίδα Επιχείρησης και 

Κωδικός Ρεφλεξολογίας 
• Στοιχεία Υπεύθυνου Αντιπροσώπου της Ρεφλεξολογίας, Ονοματεπώνυμο 

Επαγγελματιών Υγείας που θα διδάξουν Ρεφλεξολογία, Ανατομία, Φυσιολογία, 
Πρώτες Βοήθειες, Διατροφολογία και Ψυχολογία Ασθενούς 

• Στοιχεία Υπεύθυνου Αντιπροσώπου της Ρεφλεξολογίας Πρόσφατο τιμολόγιο για 
επιβεβαίωση των υπηρεσιών 

• Στοιχεία Υπεύθυνου Αντιπροσώπου της Ρεφλεξολογίας Φωτογραφικό υλικό των 
χώρων που υλοποιούνται οι εκπαιδεύσεις 

Πρόγραμμα μαθημάτων (μέρες και ώρες) του κάθε έτους που θα πραγματοποιούνται οι 
εκπαιδεύσεις της Ρεφλεξολογίας (πρακτική – θεωρία).  

Επειδή το σωματείο Π.Ε.Σ.Ρ. είναι Εποπτική Αρχή βάσει του άρθρου 97 του αστικού κώδικα, ο 
ελεγκτικός μηχανισμός του θα πραγματοποιεί επισκέψεις στους Διαπιστευμένους χώρους με 
στόχο την αναβάθμιση και την διαφάνεια του κλάδου. 

Εισαγωγή Σπουδαστών 

Για την εισαγωγή σπουδαστών στα κέντρα εκπαίδευσης απαιτούνται:  

• Μικρότερη ηλικία : 18 ετών και Απολυτήριο Λυκείου 

• Η εισαγωγή των υποψηφίων θα γίνεται με επιλογή βάση αποδεικτικών /Πτυχίων και 
μετά από συνέντευξη από τον υπεύθυνο ιατρικών και εκπαιδευτή Ρεφλεξολογίας της 
κάθε σχολής.  

• Οι απόφοιτοι παραϊατρικών σπουδών μπορούν να απαλλάσσονται από την 
παρακολούθηση των ιατρικών μαθημάτων αφού καλύπτουν τις ώρες και τα μαθήματα 
βάσει του Δελτίου Τύπου, σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να καλύψουν τις μέρες και 
τα αντίστοιχα μαθήματα. 

Αποδεικτικά / Πιστοποιητικά για εγγραφή στον Π.Ε.Σ.Ρ. 

Αποδεικτικό - πιστοποιητικό σπουδών λαμβάνει ο κάθε μαθητής ο οποίος : 

Έχει παρακολουθήσει 90% από το σύνολο (485 ώρες) του εκπαιδευτικού προγράμματος  και έχει  
παραδώσει την πτυχιακή εργασία των 60 συνεδρίων.  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Ε.Σ.Ρ 2023 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - 545 ΩΡΕΣ 

ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ 

330 ώρες 

● Ιστορική αναδρομή της Ρεφλεξολογίας 
● Ορισμός της Ρεφλεξολογίας 
● Αρχές της Ρεφλεξολογίας - Φορείς αναγνώρισης & πιστοποίησης 
● Συγκρότηση πλάνου αγωγής -Συχνότητα, διάρκεια των συνεδριών  
● Τρόποι δράσης - Θεραπευτική κρίση - ανταπόκριση του σώματος , Αντιδράσεις.  
● Τρόποι ρεφλεξολογικής παρέμβασης - Ολιστική, ολική των παθογόνων σημείων, ειδική 

(κατά Κυριακίδη - Πλήρης οδηγός Ρεφλεξολογίας)  
● Κάθετες Ζώνες, Οριζόντιες γραμμές 
● Συστοιχίες και αντιστοιχίες – Κεφαλής – Κορμού  - Πέλματος και αντιστοιχίες πλάτης 
● Ρεφλεξολογία Πέλματος 
● Τεχνικές χαλάρωσης 
● Τεχνικές πίεσης 
● Συστήματα και αντανακλαστικά σημεία : 

● Ερειστικό σύστημα  
● Μυϊκό σύστημα  
● Νευρικό σύστημα  
● Κυκλοφορικό σύστημα  
● Λεμφικό σύστημα  

● Αισθητήρια όργανα  

● Αναπνευστικό σύστημα  

● Πεπτικό σύστημα  

● Ουροποιητικό σύστημα  

● Ενδοκρινικό σύστημα  

● Γεννητικό σύστημα 

● Καρτέλα πελάτη  
● Ιστορικό - Τρόποι λήψης ιστορικού  
● Ενδείξεις και αντενδείξεις 
● Ρεφλεξολογία χεριών, χέρι και αντανακλαστικά σημεία στο χέρι 
● Αυτί και αντανακλαστικά σημεία στο αυτί 
● Τεχνικές χαλάρωσης αυτιού 
● Ζωνορεφλεξολογία -Προχωρημένες τεχνικές  
● Ρεφλεξολογία Προσώπου 
● Ολιστική προσέγγιση και ανάλυση 
● Σχέση οργάνων και συναισθημάτων  
● Ρεφλεξολογία σε ειδικούς πληθυσμούς - Ειδική αντιμετώπιση ανά κατηγορίες  
● Αναφορά στις σχολές εκπαίδευσης &  μεθόδους μετεκπαίδευσης τεχνικών 

Ρεφλεξολογίας 
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Οι ώρες διδασκαλίας του μαθήματος της Ρεφλεξολογίας συνίστανται ως εξής:  

Θεωρία: 120 ώρες 

Επιτηρούμενη πρακτική: 130 ώρες  

Μη επιτηρούμενη πρακτική: - 60 ώρες- Τουλάχιστον εξήντα καταγεγραμμένες συνεδρίες - 

PORTFOLIO με τελική αξιολόγηση 

Πρακτική Κλινική - Εξάσκηση σε πραγματικά περιστατικά - Προετοιμασία και διαδικασία 

Εξετάσεων   (για τα δυο ετη) - 5 ώρες 

Μεθοδολογία έρευνας - Ερευνητική τεκμηρίωση: 10 ώρες  (από καθηγητή με ακαδημαϊκή 

εμπειρία) 

Νομοθεσία -  Δεοντολογία επαγγέλματος: 5 ώρες 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

40 ώρες 

● Εισαγωγή - Προσεγγίσεις 
● Τι είναι η ψυχική υγεία 
● Ψυχοσωματικά 
● Αξιολόγηση του ψυχοκοινωνικού προφίλ του ατόμου 
● Αξιολόγηση του ψυχοκοινωνικού μας προφίλ ως θεραπευτές επαγγελματίες 

Ρεφλεξολόγοι 
● Σημαίες 

 -Πορτοκαλί -  ψυχιατρικά συμπτώματα 
- Κίτρινο  - Πεποιθήσεις, αξιολογήσεις και κρίσεις (Beliefs, appraisals and judgements) 

● Συναισθηματικές αντιδράσεις (Emotional Responses) 
● Συμπεριφορά πόνου (συμπεριλαμβανομένου πόνου και των στρατηγικών 

αντιμετώπισης) (Pain behaviour (including pain and coping strategies) 
● Επικοινωνία - τρόποι, δεοντολογία, εποπτεία,  μη λεκτική επικοινωνία - γλώσσα του 

σώματος 
● Η Σχέση “θεραπευτή – θεραπευόμενου” 
● Δουλεύοντας με ειδικούς πληθυσμούς (καταληκτικούς, αυτοάνοσα, AMEA κλπ.) 

ΥΓΙΕΙΝΗ 

5 ώρες 

● Σκοπός της Υγιεινής 
● Ορισμός της Υγιεινής 
● Μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης των μολυσματικών νόσων 
● Μέτρα προστασίας για τον ρεφλεξολόγο και τον δέκτη στην άσκηση του επαγγέλματος 
● Ενδεδειγμένη εργονομία 
● Αποστείρωση - αντισηψία επιφανειών και εργαλείων 
● Ατομική υγιεινή 
● Υγιεινή του χώρου εργασίας 
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ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ από Πιστοποιημένο Εξωτερικό Φορέα 

10 ώρες 

● Παροχή πρώτων βοηθειών σε συνήθη περιστατικά εντός και εκτός κέντρου 

Ρεφλεξολογίας 

● Γενικές γνώσεις και πρακτική εφαρμογή για:  

α) διατήρηση της ζωής και υγείας,  

β) αποτροπή και πρόληψη επιδείνωσης,  

γ) ανάρρωσης 

      
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ – από διατροφολόγο ή επαγγελματία υγείας 
10 ώρες 

● Πρωτεΐνες 
● Υδατάνθρακες 
● Λίπη 
● Βιταμίνες 
● Μέταλλα και ιχνοστοιχεία 
● Νερό 

 

ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
 150 ώρες 

Ανατομία και Φυσιολογία 

● Κύτταρα και ιστοί: μορφολογία του κυττάρου, χημική κατασκευή του κυττάρου, μελέτη 

της κυτταρικής ζωής ( αύξηση, πολλ/σμός). 
 

● Οι κυριότεροι ιστοί: επιθηλιακός ιστός, συνδετικός ιστός, ερειστικός, μυϊκός και νευρικός 

ιστός. 
 

● Σκελετικό σύστημα: εξωτερική μελέτη των οστών, σύσταση και κατασκευή των  οστών, 

αύξηση των οστών. Τα οστά του κρανίου, τα οστά του προσώπου, η σπονδυλική στήλη, 

τα ιδιαίτερα γνωρίσματα των σπονδύλων, ο σκελετός του  θώρακα, τα οστά των άνω 

άκρων, τα οστά της πυέλου, τα οστά των κάτω άκρων. 
 

● Να γίνει εστιασμός στα οστά των άκρων και παθήσεις (σκελετικές ή δερματικές) των 

κάτω άκρων 

● Συνδεσμολογία: διαίρεση των αρθρώσεων, κινήσεις των αρθρώσεων, κατασκευή των 

αρθρώσεων, μελέτη των κυριότερων αρθρώσεων κατά χώρες. 
 

● Μυϊκό σύστημα: δομή και μορφολογία των μυών, οι γραμμωτοί μύες, οι λείοι μύες, οι 

μύες της κεφαλής, οι μύες του τραχήλου, οι μύες του αυχένα και της πίσω επιφάνειας 

του κορμού, οι μύες της πρόσθιας επιφάνειας του κορμού, οι μύες της κοιλιάς, οι 

εσωτερικοί μύες του κορμού, οι μύες του άνω άκρου, οι μύες της πυέλου, οι μύες του 

κάτω άκρου. 
 

● Κυκλοφορικό σύστημα: η καρδιά- κατασκευή της καρδιάς και λειτουργία, τα αγγεία και 

κατασκευή των αγγείων. Το αίμα, σύνθεση του αίματος, ομάδες αίματος. 
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● Λεμφικό σύστημα: λεμφικά αγγεία, λέμφος, λεμφαδένες, λεμφοποιητικά όργανα 

κατασκευή και λειτουργία. 
 

● Πεπτικό σύστημα: στοματική κοιλότητα, κατασκευή των δοντιών, σιελογόνοι αδένες, 

φάρυγγας, οισοφάγος, στόμαχος, λεπτό και παχύ έντερο, ήπαρ και χοληδόχος κύστη, 

πάγκρεας και σπλήνας, κατασκευή και λειτουργία. 
 

● Αναπνευστικό σύστημα: άνω αεροφόρος οδός, λάρυγγας, τραχεία, βρόγχοι, λοβοί των 

πνευμόνων, λειτουργία αναπνοής. 
 

● Ουροποιητικό σύστημα: όργανα του ουροποιητικού συστήματος, νεφροί, κατασκευή και  

λειτουργία, ουρητήρες, ουροδόχος κύστη, ουρήθρα, φυσιολογικά συστατικά των ούρων. 
 

● Γεννητικό σύστημα άρρενος: γεννητικοί αδένες, κατασκευή και λειτουργία, προστάτης 

αδένας, σπερματοδόχους κύστης, το πέος, κατασκευή σπερματοζωαρίων, ποιότητα 

σπέρματος. 
 

● Γεννητικό σύστημα θήλεος: τα έξω γεννητικά όργανα, τα έσω γεννητικά όργανα (κόλπος, 

τράχηλος, μήτρα, σάλπιγγες, ωοθήκες) κατασκευή και λειτουργία. 
 

● Νευρικό σύστημα: κατασκευή και λειτουργία του νευρώνα, διάταξη των  νευρώνων στο 

κεντρικό νευρικό σύστημα, το εγκεφαλονωτιαίο νευρικό σύστημα, οι δώδεκα 

εγκεφαλικές συζυγίες, διαίρεση του εγκεφάλου και αιμάτωση, ο νωτιαίος μυελός, ο 

σχηματισμός των νωτιαίων νεύρων, λευκή και φαιά ουσία, πυραμιδική, εξωπυραμιδική 

οδός, νωτιαία πλέγματα, αυτόνομο  νευρικό σύστημα. 
 

● Αισθητήρια όργανα και αισθήσεις: το όργανο της όρασης, ο οφθαλμός, η οπτική οδός, 

επικουρικά στοιχεία του οφθαλμού, λειτουργία της όρασης. Το όργανο της ισορροπίας 

και της ακοής, το αυτί, το εξωτερικό αυτί, το μέσο, το εσωτερικό αυτί, η ακουστική, η 

αιθουσαία οδός, η λειτουργία της ακοής. Το αισθητήριο της όσφρησης-οσφρητικός 

βλεννογόνος της μύτης, λειτουργία της όσφρησης. Το αισθητήριο της γεύσης- γλώσσα 

και γευστικοί κάλυκες. Το δέρμα κατασκευή του δέρματος, αδένες του δέρματος, 

λειτουργία της αφής,  κατασκευή τριχών και νυχιών. 
 

● Ενδοκρινικό σύστημα: υποθάλαμος- υπόφυση, κατασκευή παραγωγή ορμονών, 

λειτουργία της υπόφυσης. Επίφυση. Θυρεοειδής αδένας,  κατασκευή, παραγωγή 

ορμονών, λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα. Παραθυρεοειδείς αδένες, παραγωγή 

ορμονών, λειτουργία. Θύμος αδένας, κατασκευή και λειτουργία. Πάγκρεας ενδοκρινική 

μοίρα κατασκευή και  λειτουργία. Επινεφρίδια κατασκευή, παραγωγή ορμονών και 

λειτουργία. Ανδρικοί γεννητικοί αδένες παραγωγή ορμονών και λειτουργία. Θηλυκοί 

γεννητικοί αδένες παραγωγή ορμονών και λειτουργία 
 

● Πρωτόκολλα για κάθε σύστημα, δηλαδή να εφαρμοστούν από τους φοιτητές σε άλλα 
άτομα με την επιτήρηση του δασκάλου  

● Ενδεικτικά πρωτόκολλα παρέμβασης ανά οργανικό σύστημα  
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ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 

• Αρχές Νοσολογίας - Παθοφυσιολογία  
• Αίτια νόσο 
• Γενικές γνώσεις για τους μικροοργανισμούς (ιούς, βακτήρια, μύκητες, παράσιτα) 
• Επιδημιολογικά χαρακτηριστικά των κυριότερων λοιμωδών νόσων 
• Ανοσοποιητικό σύστημα - ανοσία 
• Παθολογία άκρου ποδός και άκρας χείρας 
• Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος. 
• Παθήσεις του πεπτικού συστήματος. 
• Παθήσεις του καρδιαγγειακού συστήματος. 
• Παθήσεις του ουροποιητικού συστήματος. 
• Παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος 
• Παθήσεις των ενδοκρινών αδένων 
• Παθήσεις του αίματος. 
• Παθήσεις του νευρικού συστήματος. 
• Παθήσεις του γεννητικού συστήματος. 
• Παθήσεις του δέρματος. 
• Παθήσεις των αισθητήριων οργάνων 
• Ψυχιατρικές παθήσεις 

*Το Επαγγελματικό Σωματείο Π.Ε.Σ.Ρ. έχει το δικαίωμα να επιθεωρεί τον εκπαιδευτικό κύκλο 

κάθε σχολής. 

*Τα παραπάνω ισχύουν για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, από το νέο εκπαιδευτικό έτος 

του 2023/2024 και μέχρι την έκδοση του νέου Δελτίου Τύπου για την Εκπαίδευση και 

Διαπίστευση των Σχολών. Σε περίπτωση που θα εκδοθούν υπουργικές αποφάσεις που θα 

προβλέπουν διαφορετικά προ απαιτούμενα θα σας ενημερώσουμε σχετικά . 

Για πληροφορίες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε : 

Πανελλήνιο Επαγγελματικό Σωματείο Ρεφλεξολόγων. 
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