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1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει το 1ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Φυσικοθεραπείας (1ο Π.Σ.Φ.Φ), το οποίο  θα 

πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Ακαδημαϊκής 

Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.), στη Λαμία, στις 10-12 Μαρτίου 

2023. 

Είναι η πρώτη συλλογική προσπάθεια που στοχεύει να αναδείξει την επιστημονική 

δραστηριότητα, των ενταγμένων στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση σπουδών 

Φυσικοθεραπείας στη χώρα καθώς, και τα πέντε (5) Τμήματα Φυσικοθεραπείας των 

ΑΕΙ, σε όλα τα επίπεδα (Κύκλους) σπουδών που υποστηρίζουν (προπτυχιακό, 

μεταπτυχιακό, διδακτορικό) θα συμμετέχουν στη διαμόρφωση του Επιστημονικού 

Προγράμματος,  

1) Τμήμα	 Φυσικοθεραπείας	 της	 Σχολής	 Επιστημών	 Υγείας	 και	 Πρόνοιας	 (ΣΕΥΠ)	 του	

Πανεπιστημίου	Δυτικής	Αττικής	με	έδρα	την	Αθήνα	

2) Τμήμα	 Φυσικοθεραπείας	 της	 Σχολής	 Επιστημών	 Υγείας	 (ΣΕΥ)	 του	 Διεθνούς	

Πανεπιστημίου	Ελλάδας	με	έδρα	την	Θεσσαλονίκη	

3) Τμήμα	 Φυσικοθεραπείας	 της	 Σχολής	 Επιστημών	 Υγείας	 (ΣΕΥ)	 του	 Πανεπιστημίου	

Θεσσαλίας		με	έδρα	τη	Λαμία	

4) Τμήμα	Φυσικοθεραπείας	της	Σχολή	Επιστημών	Αποκατάστασης	Υγείας	 (ΣΕΑΥ)	του	

Πανεπιστημίου	Πατρών	με	έδρα	την	Πάτρα	

5) Τμήμα	 Φυσικοθεραπείας	 της	 Σχολής	 Επιστημών	 Υγείας	 (ΣΕΥ)	 του	 Πανεπιστημίου	

Πελοποννήσου	με	έδρα	τη	Σπάρτη	

και στα αντικείμενα που θεραπεύει η Φυσικοθεραπεία όπως, κάποια από αυτά 

ενδεικτικά, αναφέρονται παρακάτω: 

ü Φυσικοθεραπεία στο Αναπνευστικό Σύστημα 

ü Φυσικοθεραπεία στο Καρδιαγγειακό Σύστημα 

ü Φυσικοθεραπεία στο Μυοσκελετικό Σύστημα 

ü Φυσικοθεραπεία στο Νευρικό Σύστημα 

ü Θεραπευτική Άσκηση 

ü Σύγχρονες Τεχνολογίες στην υπηρεσία της Φυσικοθεραπείας 

ü Τηλε-αποκατάσταση 

ü Φυσικοθεραπεία στην ΠΦΥ 

ü Φυσικά Μέσα Θεραπείας 

Το συνέδριο αποτελεί παρακαταθήκη της Επιστήμης της Φυσικοθεραπείας, αφού στο 

παρελθόν είχαν οργανωθεί τέσσερα (4) φοιτητικά συνέδρια των τμημάτων ΤΕΙ 

(Αθήνα, Λαμία, Αίγιο) με εξαιρετική επιτυχία συμμετοχής και οργάνωσης. 
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Για ΠΡΩΤΗ φορά, συνέδριο φοιτητών φυσικοθεραπείας θα συνοδεύεται από  

«Ολυμπιάδα Φυσικοθεραπευτικής Γνώσης» 

Ένα διαγωνισμό γνώσεων στην επιστήμη της φυσικοθεραπείας για προπτυχιακούς 

φοιτητές της χώρας 

 

Το 1ο ΠΣΦΦ θα παρακολουθήσουν οι φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων στην Ελλάδα και Κύπρο, απόφοιτοι φυσικοθεραπευτές καθώς και 

Επαγγελματίες Υγείας από όλη τη χώρα. 

 

Το Συνέδριο τελεί υπό την Αιγίδα των: 

- Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

- Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

- Δήμου Λαμιέων 

- 5ης Υ.Π.Ε.  

- Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών  

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στο συνέδριο μέσω παροχής χορηγίας. 

 

 

2. ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Π.Θ. 

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας ανήκει  στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με έδρα τη Λαμία. 

Αποστολή του Τμήματος Φυσικοθεραπείας είναι η προαγωγή, ανάπτυξη και μετάδοση των 

γνώσεων στην Επιστήμη της Φυσικοθεραπείας, με την κατάλληλη θεωρητική διδασκαλία, την 

ευρύτερη εργαστηριακή, κλινική και πρακτική άσκηση και την εφαρμοσμένη έρευνα, ώστε να 

παρέχει στους φοιτητές/τριες τα απαραίτητα εφόδια, που εξασφαλίζουν την άρτια 

εκπαίδευση τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. 

Οι σπουδές ακολουθούν τις προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται από την Ελληνική 

Πολιτεία και αναγνωρίζονται από την Παγκόσμια Συνομοσπονδία Φυσικοθεραπείας 

(WCPT).  

Συνολικά, το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΠΘ έχει 1069  ενεργούς φοιτητές σε όλους 

τους κύκλους σπουδών, ενώ ο  συνολικός αριθμός φοιτητών Φυσικοθεραπείας στη 

χώρα εκτιμάται μεγαλύτερος από  5.000. 

 

Η στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας καθορίζεται από την 

αποστολή του Τμήματος, όπως έχει διατυπωθεί από την Πολιτεία κατά την ίδρυση του και 

είναι σε εναρμόνιση με το στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.  
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Στρατηγικοί Στόχοι του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Π.Θ., είναι: 

 

ü Στρατηγικός Στόχος 1 : Δυναμικό & εξελισσόμενο Πρόγραμμα Σπουδών. 

ü Στρατηγικός Στόχος 2 : Σύνδεση Εκπαίδευσης & Παραγωγής. 

ü Στρατηγικός Στόχος 3 : Ανθρώπινο δυναμικό υψηλής ποιοτικής στάθμης. 

ü Στρατηγικός Στόχος 4 : Εξειδικευμένες Υποδομές. 

ü Στρατηγικός Στόχος 5 : Παροχή νέας γνώσης – Έρευνα.  

ü Στρατηγικός Στόχος 6 : Παροχή Ποιοτικών Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

ü Στρατηγικός Στόχος 7: Υποστήριξη και Διασύνδεση Φοιτητών – Αποφοίτων. 

ü Στρατηγικός Στόχος 8 : Εξωστρέφεια και Διασύνδεση με την Κοινωνία. 

ü Στρατηγικός Στόχος 9 : Πράσινο, Φιλικό με το Περιβάλλον Τμήμα. 

ü Στρατηγικός Στόχος 10 : Διασφάλιση Ποιότητας Εκπαίδευσης. 

Στο πλαίσιο της φοιτητοκεντρικής μάθησης και, υποστηρίζοντας τον ενεργό ρόλο των 

φοιτητών στην εκπαίδευση και στην έρευνα, τα Προγράμματα όλων των Κύκλων 

Σπουδών μας ενισχύουν και υποστηρίζουν επιστημονικές δράσεις, διδακτικές και 

κοινωνικές πρωτοβουλίες  της φοιτητικής κοινότητας, με απώτερο σκοπό την 

κατάρτιση αναλυτικά και κριτικά σκεπτόμενων φυσικοθεραπευτών.  

 

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας χαρακτηρίζεται από τη 

διαχρονική και πλούσια σε δράσεις με επιστημονικό και κοινωνικό χαρακτήρα, 

εξωστρέφειά του.  

 

 

3. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

Κατανοώντας την ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης του κοινού και θεωρώντας ότι 

σημαντικό κομμάτι της ταυτότητας του τμήματος είναι η εικόνα του, στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης και στα μέσα διαδικτύου, παρέχεται πλήρης πληροφόρηση για 

τις δράσεις του Τμήματος.  

Η προβολή του Τμήματος πραγματοποιείται: 

- μέσα από σύγχρονο ιστότοπο (https://physio.uth.gr/)  

- ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 

- ιδιωτικό κανάλι YouTube (https://bit.ly/3hWWpVq) , 

- facebook (https://bit.ly/3jH19Pm), 

- Instagram (https://www.instagram.com/uthphysio/) 
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Η προβολή του 1ου ΠΣΦΦ θα γίνει μέσω  αναρτήσεων έντυπης και ηλεκτρονικής 

μορφής καθώς και με βιντεοσκοπημένο υλικό. Ενδεικτικά αναφέρουμε πάνω από 

3.300 followers στο facebook, 800 στο instagram και στο Twitter με δυνατότητα 

ευρείας διάχυσης των πληροφοριών του συνεδρίου. Ταυτόχρονα η ιστοσελίδα του 

συνεδρίου (https://1stpsff.physio.uth.gr) θα αποτελεί και αυτή ένα σημείο 

ενημέρωσης για τους συνέδρους με δυνατότητες προβολής και διαφήμισης σε 

ειδικές πτυχές της.  

 

4. ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

Ο κύριος χώρος στον οποίο θα πραγματοποιηθεί το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Φοιτητών Φυσικοθεραπείας είναι το Κεντρικό Αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη Λαμία. Βρίσκεται στην τοποθεσία της 

Πανεπιστημιούπολης σε απόσταση τριών (3) χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης, 

στη διεύθυνση 3ο Χλμ Π.Ε.Ο. Αθήνας-Λαμίας.  

Το Αμφιθέατρο, χωρητικότητας 240 θέσεων, προσφέρει τη δυνατότητα άρτιας 

διοργάνωσης, καθώς διαθέτει τον εξοπλισμό για εκδηλώσεις και παρουσιάσεις.  

Στο κεντρικό φουαγιέ της Βιβλιοθήκης, το οποίο βρίσκεται  δίπλα  στο Αμφιθέατρο 

καθώς και, ο προαυλιακός χώρος έξω από το κτίριο θα διατεθούν για τις 

δραστηριότητες του Συνεδρίου (παράλληλες επιστημονικές εκδηλώσεις και 

εκδηλώσεις ψυχαγωγίας) και τη φιλοξενία των χορηγών/υποστηρικτών. 

 

5. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ  

Δίνεται η δυνατότητα χρήσης αιθουσών του Τμήματος και των τριών 

θεσμοθετημένων ερευνητικών εργαστηρίων για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών 

workshops από μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας της χώρας καθώς και της 

«ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ». Αναλυτικά: 

▪ Εργαστήριο Κλινικής Φυσιολογίας της Άσκησης και Αποκατάστασης/ The Clinical 

Exercise Physiology and Rehabilitation Laboratory 

(https://ekapreli.wixsite.com/ceprlab) 

▪ Εργαστήριο Ανθρώπινης Δραστηριότητας και Αποκατάστασης/ The Human 

Performance and Rehabilitation Laboratory (https://www.hprl.physio.uth.gr)  

▪ Εργαστήριο Αξιολόγησης της Υγείας και της Ποιότητας Ζωής/ Τhe Health 

Assessment and Quality of Life Laboratory  
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6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΟΥΣ 

Η κάλυψη των εξόδων του συνεδρίου (επιπλέον εξοπλισμός τεχνολογίας, έντυπα και 

συνεδριακά υλικά, αναλώσιμα υλικά, εστίαση) θα γίνει από τις συνδρομές 

συμμετοχής των φοιτητών καθώς και από χορηγίες. 

Κάθε χορηγός (εταιρεία ή φορέας) αναδεικνύει το κοινωνικό του πρόσωπο 

συνεισφέροντας σημαντικά σε μια επιστημονική  διοργάνωση μιας ακαδημαϊκής 

μονάδας, η οποία έχει ως μοναδικό στόχο τη μετάδοση και δημοσιοποίηση 

τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.  

Οι χορηγοί διακρίνονται σε «ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ», «Χρυσοί Χορηγοί», «Αργυροί 

Χορηγοί», «Χάλκινοι Χορηγοί» και «Ευγενικοί Χορηγοί». 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί 

μας στο email του συνεδρίου: 1stpsff@gmail.com ή  στη γραμματεία του τμήματος 

φυσικοθεραπείας (2231060179). 

 

Σας καλωσορίζουμε σε αυτή την πρώτη συλλογική προσπάθεια παρουσίασης των 

ερευνητικών δραστηριοτήτων που συμβαίνουν στα ΑΕΙ Φυσικοθεραπείας της 

χώρας! 

 

Με εκτίμηση,  

Για την Οργανωτική Επιτροπή του 1ου ΠΣΦΦ 

Ελένη Κορτιάνου,  

Πρόεδρος Τμήματος Φυσικοθεραπείας 

 

 


