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Υπό την αιγίδα των: Υπό την ευγενική χορηγία: 



Μήνυμα Προέδρου Π.Σ.Φ. 
 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Νιώθω ιδιαίτερη χαρά που θα ξαναβρεθούμε πλέον δια ζώσης στη Θεσσαλονίκη,  στο 
30

ο
 Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας του  Πανελλήνιου  Συλλό-

γου  Φυσικοθεραπευτών που θα λάβει χώρα στις 27, 28 και 29 Μαΐου 2022 στο Συνεδρια-
κό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» της ΔΕΘ HELEXPO. 
Το Συνέδριο φέτος έχει θέμα: "Φυσικοθεραπεία και Διεπιστημονική Διαχείριση των Σύγχρο-
νων Προκλήσεων". 
Το θέμα της διεπιστημονικής συνεργασίας απασχολεί διαχρονικά την παγκόσμια επιστημονική 
κοινότητα, γιατί αποτελεί το "κλειδί" της επιτυχίας σε οποιασδήποτε θεραπευτική παρέμβαση και 
οι ανεπτυγμένες υγειονομικά χώρες έχουν σε προτεραιότητα αυτή τη συνεργασία. 
Στο 30

ο
 Συνέδριο του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, θα επιβεβαιωθούν και θα τεκ-

μηριωθούν επιστημονικά οι λόγοι που είναι αναγκαία αυτή η συνεργασία και ακόμη θα τονιστεί ο 
ρόλος της φυσικοθεραπείας σε αυτή την πολύτιμη συνεργασία. 
Βαδίζουμε ήδη στον τρίτο χρόνο που τα Τμήματα Φυσικοθεραπείας ανήκουν πλέον στα Πανεπι-
στήμια. Τα τελευταία έτη έχει αποδειχθεί η σημαντικότητα της ένταξης της Επιστήμης της Φυσι-
κοθεραπείας στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, καθώς έχουν αναπτυχθεί περισσότερες Ακαδη-
μαϊκές δραστηριότητες όπως η έρευνα. 
Με αυτά τα νέα δεδομένα ανοίγονται νέοι ορίζοντες για την Επιστήμη και το λειτούργημα που 
υπηρετούμε όλοι μας. 
Διεκδικούμε ένα ισχυρό πλαίσιο στην συνεχιζόμενη επαγγελματική εξέλιξη των Φυσικοθεραπευ-
τών για μια αναβαθμισμένη προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και στους πολίτες της Ελλάδας. Η 
θεσμοθέτηση (Ν. 4600/2019) του Ινστιτούτου Επιστημονικών Θεμάτων, που θέτει νέα δεδομένα 
για τη συνεχιζόμενη επαγγελματική εξέλιξη των Φυσικοθεραπευτών, θα δημιουργήσει μια εντε-
λώς διαφορετική πραγματικότητα για την επιστήμη μας και θα συμβάλει στην αναβάθμιση. 
Η Παγκόσμια Υγειονομική κρίση επηρέασε και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών που 
δεν μπόρεσε να διοργανώσει Επιστημονικό Συνέδριο δια ζώσης, μέσα όμως από τις Επιστημο-
νικές δράσεις κυρίως των Επιστημονικών Τμημάτων, με την αρωγή της  Επιστημονικής Κοινότη-
τας, κατάφερε να κρατήσει θερμό το επιστημονικό ενδιαφέρον των Ελλήνων φυσικοθεραπευτών, 
που διαδικτυακά ανταποκρίθηκαν και παρακολούθησαν πολλές επιστημονικές εκδηλώσεις. 
Στο Συνέδριο θα πραγματοποιηθούν διαλέξεις, στρογγυλές τράπεζες, workshops και παρουσία-
ση αναρτημένων ανακοινώσεων. 
Η μεγάλη επιτυχία των προηγούμενων συνεδρίων αποτελεί πρόκληση αλλά και ισχυρό κίνητρο 
για τους συναδέλφους για να υποβάλλουν τις επιστημονικές τους εργασίες για τη συμμετοχή 
τους στο Επιστημονικό Συνέδριο. 
Παρόντες θα πρέπει να είναι όμως και οι φοιτητές των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας για την από-
κτηση και τη δημιουργία νέας γνώσης. 
Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής και τα μέλη της Οργανωτικής Επι-
τροπής που εργάζονται για να φέρουν εις πέρας ένα ακόμη πετυχημένο συνέδριο και η χαρά 
τους είναι να συμμετέχετε όλοι σας μαζικά. 
Καλή αντάμωση στη Θεσσαλονίκη, στο 30

ο
 Επιστημονικό Συνέδριο του Πανελληνίου Συλλόγου 

Φυσικοθεραπευτών, που αποτελεί τη μέγιστη Επιστημονική αλλά και κοινωνική συνάθροιση του 
κλάδου. 

 

Λυμπερίδης Πέτρος 

Πρόεδρος Π.Σ.Φ. 



Μήνυμα του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής 

 
 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες!!! 
 
Μετά από μία σημαντική χρονική αναβολή της έναρξης του Πανελλήνιου Συνέδριου λόγω της 
πανδημίας του COVID- 19 που έπληξε την παγκόσμια κοινότητα και δημιούργησε εκτός των 
άλλων αποκλεισμό κοινωνικής συναναστροφής, έφτασε η ώρα να σας προσκαλέσω να συμμε-
τάσχετε και να παρακολουθήσετε δια ζώσης το 30

ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας, 

που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι.ΒΕΛΛΙΔΗΣ» της ΔΕΘ-HELEXPO 
στις 27-29 Μαΐου 2022 με θέμα: «Φυσικοθεραπεία & Διεπιστημονική Διαχείριση των Σύγ-
χρονων Προκλήσεων» 
Το  Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, ανταποκρι-
νόμενο στο πάγιο αίτημα των μελών του για τη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων στην 
περιφέρεια, διοργανώνει το Πανελλήνιο Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, για να δώσει τη δυνατότητα 
συμμετοχής τους, αλλά και να αναδείξει  τον σημαντικό ρόλο των συναδέλφων της Μακεδονίας 
και Θράκης στο επιστημονικό γίγνεσθαι. 
Το θέμα του Συνεδρίου ανταποκρίνεται στη σύγχρονη επιστημονική γνώση που απαιτείται να 
προσκομίσει ο κάθε φυσικοθεραπευτής, το δε υψηλό κύρος της Επιστημονικής Επιτροπής εγ-
γυάται την επιτυχία του Συνεδρίου. 
Η Οργανωτική Επιτροπή θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άρτια διοργάνωση και 
επιτυχία του Συνεδρίου. 
Σας καλώ λοιπόν όλους, φυσικοθεραπευτές, φυσικοθεραπεύτριες, φοιτητές, επαγγελματίες υγεί-
ας, να ανταποκριθείτε στη πρόσκληση για ενεργό συμμετοχή στην κορυφαία εκδήλωση του κλά-
δου μας για την επιτυχία του Συνεδρίου και για την ανάδειξη της σημαντικής συμβολής της Φυσι-
κοθεραπείας στην υγειονομική κοινότητα και στην κοινωνία. 
Τέλος, θα σας δοθεί η ευκαιρία να περιηγηθείτε στην μεγάλη εμπορική έκθεση που θα πλαισιώ-
νει το Συνέδριο μας 

  
 
 

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής  

Ρουμελιώτης Σπύρος  



 Μήνυμα του Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής  
 
 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλώ στο 30

ο
 Πανελλήνιο Επιστημονικό  Συνέδριο Φυσικοθερα-

πείας με Διεθνή Συμμετοχή, στη Θεσσαλονίκη, στις  27, 28 & 29 Μαΐου 2022 στο Συνεδριακό 
Κέντρο «Ι. Βελλίδης» της ΔΕΘ HELEXPO με θέμα  «Φυσικοθεραπεία και Διεπιστημονική Δι-
αχείριση των Σύγχρονων Προκλήσεων». 
Το 30

ο
 συνέδριο του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών ανταποκρίνεται στο πνεύμα 

των καιρών, όπου η Φυσικοθεραπεία ήταν και παραμένει στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπι-
σης της Πανδημίας μαζί με όλους τους Επιστήμονες Υγείας και θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει όχι 
μόνο τις επιπτώσεις της Covid-19 αλλά και όλες τις σύγχρονες προκλήσεις της εποχής. 
Η Πρόληψη, Θεραπεία και Αποκατάσταση της Υγείας απαιτεί τη διεπιστημονική προσέγγιση και 
συνεργασία όλων των Επιστημόνων Υγείας για την πληρέστερη, αποτελεσματικότερη και ασφα-
λέστερη διαχείριση των προβλημάτων που προκύπτουν καθημερινά. 
Η Αξιολόγηση, Επιλογή και Εφαρμογή των καταλληλότερων  φυσικοθεραπευτικών μέσων, θερα-
πευτικών ασκήσεων, μεθόδων και τεχνικών προϋποθέτει όχι μόνο την ανανέωση, επικαιροποίη-
ση της επιστημονικής γνώσης από την πλευρά του Φυσικοθεραπευτή, αλλά και τη γνώση της 
παθογένεσης, της θεραπείας  και της πορείας της νόσου από τον θεράποντα Ιατρό καθώς και τη 
συμβολή στην αποκατάσταση από όλους τους εμπλεκόμενους κάθε φορά Επιστήμονες Υγείας: 
Νοσηλευτές, Εργοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές και Ψυχολόγους. 
Η Επιστημονική Επιτροπή του 30

ου
 Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου  συγκροτήθηκε από 

το Επιστημονικό Προσωπικό όλων των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Φυσικοθεραπείας της χώ-
ρας, των Επιστημονικών Τμημάτων του ΠΣΦ και άλλων διακεκριμένων Πτυχιούχων Φυσικοθε-
ραπευτών που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας να εργαστούμε, όλοι μαζί  για την επιτυχία 
του συνεδρίου μας, είναι  αντιπροσωπευτική όλων των γνωστικών αντικειμένων της Φυσικοθε-
ραπευτικής Επιστήμης. 
Στο μεγαλύτερο Συνεδριακό Κέντρο της Βορείου Ελλάδος το «Ι. Βελλίδης» της  ΔΕΘ- HELEX-
PO, σε έξι (6) αίθουσες, φιλοδοξούμε  να λειτουργήσουν ταυτόχρονα τρεις (3) αίθουσες για 
Στρόγγυλες Τράπεζες και Διαλέξεις, δύο (2) αίθουσες για Κλινικά Εργαστήρια καθώς και για Ε-
λεύθερες και Αναρτημένες Ανακοινώσεις. 
Την Επιστημονική Επιτυχία του Συνεδρίου μας εγγυάται η ενεργός συμμετοχή όλων των μελών 
μας που θα ανταποκριθούν στο κάλεσμά μας για υποβολή Εισηγήσεων  και Ελεύθερων Ανακοι-
νώσεων στο συνέδριο, η πρόσκληση των πλέον διακεκριμένων  Επιστημόνων από την Ελλάδα 
αλλά και από όλο τον κόσμο με προεξάρχοντες τα στελέχη της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας 
Φυσικοθεραπευτών (WCPT). 
Σας περιμένουμε όλους να συμμετέχετε και να παρακολουθήσετε τις εργασίες 
του  30

ου
  Πανελλήνιου Επιστημονικού  Συνέδριου Φυσικοθεραπείας που φιλοδοξεί να επιβε-

βαιώσει τον ρόλο της Φυσικοθεραπείας στη Διεπιστημονική Διαχείριση των Σύγχρονων Προκλή-
σεων στην Παγκόσμια Κοινότητα. 
Η όμορφη Θεσσαλονίκη, η νύφη του Θερμαϊκού σας περιμένει για να καταξιωθούμε ακόμη πε-
ρισσότερο, να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον, να σηκώσουμε ακόμη ψηλότερα τη Φυσι-
κοθεραπεία και στη Χώρα μας.   
  

O Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής 
Κούτρας Γεώργιος 

Αναπληρωτής Καθηγητής  ΔΙΠΑΕ 



Οργανωτική Επιτροπή 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Ρουμελιώτης Σπυρίδων 

Μέλη 
Αποστολίδης Απόστολος 
Βασμαρής Δημήτριος 
Γρόση Ιωάννα 
Διαμαντής Δημήτριος 
Καμαργιάννη Τριανταφυλλιά (Φιλιώ) 
Καμπά Βασιλική 
Καρατζιούλα Νίκη 
Καρδιτσάς Βασίλειος 
Καριοφύλλη Δήμητρα 
Καριώτου Κωνσταντίνα 
Κιρτσίδου Ευτυχία 
Κουρούκαφα Κωνσταντίνα 
Μακρόπουλος Δημήτριος 
Ματιάκης Αθανάσιος 
Μπάναλης Παναγιώτης 
Μυρογιάννης Ιωάννης 
Παλπάνας Παναγιώτης 
Παπαχρήστου Ευαγγελία 
Ποιμενίδης Ονούφριος 
Σάνιτσας Θεόδωρος 
Τερζόγλου Χαραλαμπος 
Φυτιλή Δήμητρα 
Χριστοδούλου Βασίλειος 

Επιστημονική Επιτροπή 
 

ΠΡOΕΔΡΟΣ 
Κούτρας Γεώργιος, Αναπλ. Καθ. ΔΙΠΑΕ 
 
Μέλη 
Γεωργούδης Γεώργιος,  Καθ. ΠΑΔΑ 
Καπρέλη Ελένη, Καθ. Παν. Θεσσαλίας 
Μπίλλη Ευδοξία, Καθ. Παν. Πατρών 
Μπακαλίδου Δάφνη, Καθ. ΠΑΔΑ 
Κυριακίδου Μαρία, Επίκ. Καθ. Παν. Πελοποννήσου 
Λαμπροπούλου Σοφία, Επίκ. Καθ. Παν. Πατρών 
Μπέσιος Θωμάς, Επίκ. Καθ. Παν. Θεσσαλίας 
Πατσάκη Ειρήνη, Επίκ. Καθ. ΠΑΔΑ 
Πέπερα Γαρυφαλλιά, Επίκ. Καθ. Παν. Θεσσαλίας 
Στασινόπουλος Δημήτριος, Επίκ. Καθ. ΠΑΔΑ 
Δρ Κωνσταντινίδου Ελένη 
Δρ Πάγκαλος Μιχάλης 
Αλμπανίδης Ευάγγελος, MSc 
Κεφαλάς Χρήστος, MSc 
  

    

Επιτροπή αξιολόγησης Ελεύθερων και Αναρτημένων Ανακοινώσεων 
 

Συντονιστής 
Στασινόπουλος Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής ΠΑΔΑ 

 
Μέλη 
Δημητριάδης Ζαχαρίας, Επίκουρος Καθηγητής  
Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας 
Μπανιά Θεοφανή, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστήμιου Πατρών 
Παπαγιάννης Γεώργιος,  Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου 
Χρηστάκου Άννα, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
Δρ Στάμου Μαγδαληνή, ΕΔΙΠ, ΠΑΔΑ 
Δρ Στάση Σοφία, Ακαδημαϊκός υπότροφος ΠΑΔΑ 
Δρ Φετλής Αντώνιος 



Κεντρικό Διοικητ ικό Συμβούλιο  
του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών  

 
 
Πρόεδρος: Λυμπερίδης Πέτρος 

Α' Αντιπρόεδρος: Κούτρας Γεώργιος 

Β' Αντιπρόεδρος: Μπουρνουσούζης Ελευθέριος 

Γενικός Γραμματέας: Ρουμελιώτης Σπυρίδων 

Οργανωτικός Γραμματέας: Μπόσινας Γεώργιος 

Γενικός Ταμίας: Παπατσίμπας Βασίλειος 

Υπ . Εκδόσεων: Χάλαρη Ευθυμία (Έφη)  

Υπ. Δημοσίων Σχέσεων: Μπουρνουσούζης Ελευθέριος 

Μέλη: 

Καλλίστρατος Ηλίας 

Καραβίδας Ανδρέας 

Μαρμαράς Ιωάννης 

Σταθόπουλος Σταύρος 

Σταμούλης Δημήτριος 

Χαρωνίτης Επαμεινώνδας 



 Παθήσεις και  κακώσεις του Μυοσκελετικού Συστήματος 

 Παθήσεις και κακώσεις του Κεντρικού & Περιφερικού Νευρικού Συστήματος 

 Παθήσεις του Καρδιαγγειακού Συστήματος 

 Παθήσεις του Αναπνευστικού Συστήματος 

 Αθλητικές κακώσεις 

 Ψυχική Υγεία – Ψυχικά Νοσήματα 

 Γηριατρική Φυσικοθεραπεία 

 Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία 

 Υγεία Γυναικών και Δυσλειτουργίες Πυελικού εδάφους 

 Εργασιακή Υγεία-Εργονομία-Εμβιομηχανική 

 Χρόνιος πόνος 

 Παθήσεις Λεμφικού συστήματος 

 Άτομα με αναπηρία 

 Μεταβολικά Νοσήματα 

 Η Πληροφορική και Τηλεματική στην Υγεία 

 Νέες μέθοδοι και τεχνικές στη Φυσικοθεραπεία 

 Φυσικοθεραπεία στη Χειρουργική 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 



Στρογγυλές        

Τράπεζες 

Διαλέξεις - 

Διεθνή Συμμετοχή 

Κλινικά Εργαστήρια 

Ελεύθερες Ανακοινώσεις  

e-poster 

Εμπορική Έκθεση 



Τόπος & Χρόνος 
Το 30ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέ-
δριο του Π.Σ.Φ. θα πραγματοποιηθεί στη Θεσ-
σαλονίκη, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης 
Βελλίδης» της ΔΕΘ HELEXPO, στις 27-29 Μαΐ-
ου 2022. 

Δικαίωμα Συμμετοχής 
 

 

*ΠΡΟΣΟΧΗ: Περισσότερες πληροφορίες για τη 
διαδικασία συμπλήρωσης της ειδικής φόρμας 
προεγγραφών, μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο: 
https://congress.psf.org.gr 
 
** Οι αποδείξεις εγγραφής θα δίδονται με τnν 
επίδειξn τnς επαγγελματικής ταυτότnτας, 
φοιτnτικής ταυτότnτας ή τα αντίστοιχα 
πιστοποιnτικά για τnν κάθε ανωτέρω κατnγορία. 

 
 

Εγγραφές- Προεγγραφές 
Οι εγγραφές ξεκινούν δύο ώρες πριν την έναρξη, 
στο χώρο του Συνεδρίου.  
Οι προεγγραφές  θα πραγματοποιούνται με την 
κατάθεση του αντίστοιχου ποσού συμμετοχής 
στον τραπεζικό λογαριασμό του ΠΣΦ (Αρ. λογα-
ριασμού ΠΣΦ -  Εθνική Τράπεζα 118/480051-68, 
IBAN:  GR0301101180000011848005168, Δικαι-
ούχος: Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευ-

τών) και εν συνεχεία με τη συμπλήρωση της ειδι-
κής φόρμας προεγγραφών. 
 
 

Κλινικά Εργαστήρια 
Αναλυτικές πληροφορίες των εργαστηρίων (θέμα, 
ώρα διεξαγωγής, διάρκεια & εισηγητές), θα ανα-
κοινωθούν άμεσα στην ιστοσελίδα του 30ου Συνε-
δρίου. https://congress.psf.org.gr/  
Για τη συμμετοχή στα κλινικά εργαστήρια είναι 
υποχρεωτική η εγγραφή στο 30ο Πανελλήνιο Επι-
στημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας.  
 

Στην εγγραφή περιλαμβάνονται: 
 Υλικό Συνεδρίου (ταυτότητα συνέδρου, τσά-

ντα, μπλοκ, στυλό) 
 Τελικό επιστημονικό πρόγραμμα 
 Είσοδος στον εκθεσιακό χώρο 
 Καφές στα διαλείμματα 
 Βεβαίωση παρακολούθησης 
 Δεξίωση γνωριμίας (σύμφωνα με τα ισχύο-

ντα μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας κα-
τά Covid-19) 

 
Βεβαίωση  παρακολούθησης 

H βεβαίωση παρακολούθησης θα χορηγηθεί 
στους συνέδρους που κατέβαλλαν την εγγραφή 
τους και παρακολούθησαν  τουλάχιστον το 60% 
των  εργασιών  του Συνεδρίου. 
 

Εμπορική  έκθεση  
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί ε-
μπορική έκθεση για την ενημέρωση των συνέ-
δρων στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στον 
χώρο της Φυσικοθεραπείας.  
 
 

  

Προεγγρα-
φές* 

01/03/2022- 
31/03/2022 

Προεγγρα-
φές* 

01/04/2022- 
13/05/2022 

Εγγραφές 
από 

14/05/2022 

Φυσ/τες μέλη του 
ΠΣΦ & Λοι-
ποί  Επαγγελμα-
τίες Υγείας** 

50€ 70€ 80€ 

Φοιτnτές ΑΤΕΙ/
ΑΕΙ σχολών φυ-
σικοθεραπείας
(1ο πτυχίο), 
άνεργοι, πολύτε-
κνοι, ΑμΕΑ** 

20€ 25€ 30€ 

 Στρατευμένοι ΔΩΡΕΑΝ 

Συμμετοχή σε 
Εργαστήρια 

30€ / Εργαστήριο 

Γενικές Πληροφορίες 

Η Ο.Ε. του Συνεδρίου συστήνει την 
προεγγραφή σας στο Συνέδριο & την 
έγκαιρη εξασφάλιση θέσεως στα κλι-

νικά εργαστήρια για την αποφυγή 
άσκοπης αναμονής στη Γραμματεία του 

Συνεδρίου. 
 
 

https://congress.psf.org.gr  

https://congress.psf.org.gr
https://congress.psf.org.gr/


Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών 

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου  

Λ. Αλεξάνδρας 34 – Τ.Κ. 11473 Αθήνα  

Τηλ: 210-8213905, 210-8213334 

e-mail: ppta@otenet.gr  


