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ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΚΕΦΙΑΠ ΕΙΝΑΙ:   

κοπόσ του Κζντρου Φυςικισ Ιατρικισ και Αποκατάςταςθσ είναι θ παροχι 
υπθρεςιϊν υγείασ ςτον πλθκυςμό και ςυγκεκριμζνα ςε Άτομα οι οποίοι πάςχουν 
από πακιςεισ του μυϊκοφ, νευρικοφ, κυκλοφορικοφ, ερειςτικοφ, αναπνευςτικοφ 
ςυςτιματοσ και άτομα όλων των θλικιϊν με κινθτικά ι νοθτικά προβλιματα, 
αυτιςμό, αιςκθτθριακζσ ι και πολλαπλζσ αναπθρίεσ. Η πρϊιμθ διάγνωςθ, 
αξιολόγθςθ και κεραπεία αποκατάςταςθσ, θ ψυχολογικι, κοινωνικι και 
ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ, θ ενθμζρωςθ των Ατόμων με Αναπθρία και των 
οικογενειϊν τουσ, θ προεπαγγελματικι και επαγγελματικι κατάρτιςθ των Ατόμων 
με Αναπθρία, θ λειτουργικι τουσ αποκατάςταςθ, θ υποςτιριξθ για ζνταξι τουσ ςτον 
κοινωνικό ιςτό, θ ςυνεργαςία με τισ υπθρεςίεσ κοινωνικισ φροντίδασ ςε τοπικό 
επίπεδο για το ςυντονιςμό τθσ δράςθσ τουσ. 

Πιο ςυγκεκριμζνα: 

 Η εξυπθρζτθςθ αςκενϊν με οργανικό και λειτουργικό ζλλειμμα μετά από 
πάκθςθ ςυγγενι ι επίκτθτο ι τραυματιςμό του νευρικοφ, μυοςκελετικοφ, 
καρδιοαναπνευςτικοφ, ουρογεννθτικοφ ςυςτιματοσ ι πολυςυςτθματικι 
βλάβθ και εφαρμογι κεραπευτικϊν τεχνικϊν από τθν πρϊιμθ και υποξεία 
φάςθ μζχρι τθν αποκεραπεία και τθν κοινωνικι επανζνταξθ. 

 Η παροχι όλων των απαραίτθτων υπθρεςιϊν αποκατάςταςθσ  και 
κοινωνικϊν υπθρεςιϊν ςτον πάςχοντα ϊςτε να κατευκφνει τθ διαδικαςία 
ανάρρωςισ του, να ενιςχφςει τισ λειτουργικζσ ικανότθτζσ του, να 
υποκαταςτιςει τισ χαμζνεσ λειτουργίεσ του, να προάγει τθ λειτουργικι 
αυτονομία και να ςυνδράμει ςτθν οικογενειακι και επαγγελματικι 
επανζνταξθ του, παρεμβαίνοντασ κατάλλθλα ςτθ διαμόρφωςθ των 
ςυνκθκϊν του περιβάλλοντοσ του. 

 Η προϊκθςθ των ενεργειϊν για τθν εκπαίδευςθ του  προςωπικοφ . 
  Η ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ  του πλθκυςμοφ τθσ περιοχισ για 

κζματα πρόλθψθσ αναπνευςτικϊν, μυοςκελετικϊν και νευρολογικϊν 
διαταραχϊν. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ  ΣΟΤ ΚΕΦΙΑΠ 

 Πρόγραμμα φυςικοκεραπείασ. 

 Πρόγραμμα λογοκεραπείασ. 

 Πρόγραμμα υδροκεραπείασ με πιςίνα, δινόλουτρο ςϊματοσ, δινόλουτρο 

μζλουσ 

 Πρόγραμμα φυςικισ αγωγισ. 

 Πρόγραμμα ψυχικισ υγείασ. 

 Πρόγραμμα κοινωνικισ ςτιριξθσ. 



 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ  ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ  ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΣΟΤ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. 

 

 Ομάδα Φωτογραφίασ  

 Ομάδα εκπαιδευτικισ ρομποτικισ  

 Ομάδα  παραγωγισ ταινίασ μικροφ μικουσ 

 Ομάδα καταςκευϊν 

 Ομάδα μουςικοκινθτικισ ζκφραςθσ 

 Ομάδα  κεραπευτικισ ηωγραφικισ   

 Καταςκινωςθ για παιδιά με αναπθρία κατά  τθν κερινι περίοδο ςτισ 

καταςκθνϊςεισ τθσ Ιεράσ Μθτρόπολθσ Ηλείασ ςτθ καφιδιά με τθ 

ςτιριξθ τθσ Ιεράσ Μθτρόπολθσ Ηλείασ  

 Εργαςτιρι ευαιςκθτοποίθςθσ  μακθτϊν  Δθμοτικϊν χολείων και 

Γυμναςίων  Ν. Ηλείασ ςε κζματα αναπθρίασ και διαφορετικότθτασ με 

τίτλο « ΣΟΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣΙΚΟΙ ΜΑ ΚΑΙ ΣΟΟ ΙΔΙΟΙ» ςε ςυνεργαςία με τθ 

Πρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ Ν. Ηλείασ. 

 Λειτουργία ραδιοφωνικισ ομάδασ των ΑΜΕΑ ςτθν ΕΡΑ Πφργου με τίτλο 

« με το Κ.Ε.Κ.Τ.Κ.ΑΜΕΑ ςτον αζρα.» 

 Εκπαιδευτικζσ-ψυχαγωγικζσ    εκδρομζσ  

 

Σο επιςτημονικό και διοικητικό προςωπικό του  ΚΕΦΙΑΠ: 

 Κοινωνικι Λειτουργόσ, Τπεφκυνθ ΚΕΦΙΑΠ 
 Ψυχολόγοι 
 Φυςικοκεραπευτζσ 
 Λογοκεραπευτζσ 
 Νοςθλευτζσ  
 Διοικθτικι Τπάλλθλοσ 

ΣΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 

ΠΡΟΩΠΟ-ΤΠΗΡΕΙΑ       Σηλζφωνο                    Email          ΦΑΞ 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΟ 
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΚΕΦΙΑΠ  

       
 
  2621360818 

  

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
    
2621360824 

Kekykamea_ilias@yahoo.gr 
                
2621031013 

 

ΨΤΧΟΛΟΓΟΙ                         2621360810 

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΤΣΕ             2621360835 

ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΤΣΕ         2621360826 

ΝΟΗΛΕΤΣΕ                      2621360828 

 

tel:2386350341

