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Καλωσόρισμα  

Αγαπητοί συνάδελφοι, φοιτητές των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας, σύνεδροι και 
εκλεκτοί καλεσμένοι 

Η Φυσικοθεραπεία στην Ελλάδα έχει θεσπισμένα από την Πολιτεία 
επαγγελματικά δικαιώματα και κινείται εντός αυτών. Παράλληλα προσπαθεί να τα 
διευρύνει υπό τις οδηγίες της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσιοθεραπείας (World 
Confederation for Physical Therapy) και να τα φθάσει στο επίπεδο των υπολοίπων 
προηγμένων χωρών. 

Η θεραπευτική άσκηση ή η άσκηση ή όπως και να ονομάζεται η κάθε οργανωμένη 
και με επίβλεψη κινητική δραστηριότητα που εφαρμόζεται μέσω τεκμηριωμένης γνώσης, 
σε άτομα με οξέα, υποξέα ή χρόνια προβλήματα του οργανισμού, αποτελεί επιστημονικό 
και επαγγελματικό πεδίο που καλύπτουν οι πτυχιούχοι των Τμημάτων που ανήκουν στις 
Σχολές Επαγγελμάτων Υγείας και εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. Δεν είναι 
άσκηση ευεξίας, πρωταθλητισμού ή μαζικού αθλητισμού. Εφαρμόζεται σε 
διαγνωσμένους ιατρικά «ασθενείς» όσο αυτοί δεν επανέρχονται τεκμηριωμένα στο 
φυσιολογικό, δηλαδή στη πλήρη ίαση. 

Έχοντας αυτές τις αρχές, το Περιφερειακό Τμήμα (ΠΤ) Θεσσαλονίκης, Κιλκίς & 
Χαλκιδικής του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών Ν.Π.Δ.Δ. υλοποιώντας το 
μακρόπνοο πρόγραμμα συνεχούς επιστημονικής ενημέρωσης και επιμόρφωσης των 
Φυσικοθεραπευτών, με χαρά σας προσκαλεί να συμμετέχετε ενεργά στην Διήμερη 
επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Θεραπευτική Άσκηση», που θα φιλοξενηθεί στο 
Grand Hotel στην Θεσσαλονίκη στις 4 & 5 Μαϊου 2019. 

Είναι μεγάλη μου χαρά ως Πρόεδρος του δεύτερου σε μέγεθος ΠΤ της χώρας να 
βλέπω να υλοποιούνται τέτοιες δράσεις και να ονειρεύομαι τις επόμενες. Κάποιες από 
αυτές θα τις επιλέξετε εσείς συνάδελφοι Φυσικοθεραπευτές, απαντώντας σε 
ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που θα δημιουργηθεί για αυτό το σκοπό. 

Σε όλες αυτές τις δράσεις σας παρακαλούμε να είστε αρωγοί και συνοδοιπόροι 
και να μας κατακλύσετε με προτάσεις αλλά και βελτιωτικές κρίσεις. 

Τα συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές αυτής της μεγάλης προσπάθειας, 
στην οργανωτική και στην επιστημονική επιτροπή. Ευχαριστώ τους εκθέτες και τους 
χορηγούς που στηρίζουν και πιστεύουν στην επιτυχία της προσπάθειας αυτής. Τέλος από 
καρδιάς ευχαριστώ όλους εσάς και ιδιαίτερα τους φοιτητές μας, που θα μας τιμήσετε με 
την παρουσία σας. 

 
Με εκτίμηση 

Ηλίας Καλλίστρατος 
Πρόεδρος του ΠΤ Θεσσαλονίκης, Κιλκίς & Χαλκιδικής 



                                   

 

 

                                       
Χαιρετισμός του Συντονιστή της Οργανωτικής Επιτροπής

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Σε εποχές  όπου ο καθένας αυτοπροσδιορίζεται ως ειδήμων στο χώρο της υγείας 
και κυρίως της θεραπευτικής άσκησης , έρχεται  αυτή η διημερίδα να υπενθυμίσει –προς 
κάθε κατεύθυνση-  ότι η θεραπευτική άσκηση είναι «εργαλείο» αποκατάστασης, να 
τονίσει τον ρολό και την σημασία της και κυρίως να την αποδώσει σε αυτούς που 
δικαιωματικά τους ανήκει. 

Σαν φυσικοθεραπευτές είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να σχεδιάσουμε και να 
εφαρμόσουμε εξειδικευμένα προγράμματα αποκατάστασης, βασιζόμενοι στην 
αξιολόγηση και στην μοναδικότητα  του κάθε ασθενή. 

Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να προσφέρουμε πραγματικά και κυρίως  να 
είμαστε χρήσιμοι  και όχι  επικίνδυνοι  για τον θεραπευόμενο. 

Προσκαλώντας σας  να παρακολουθήσετε την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή 
διημερίδα που διοργανώνει το Π.Τ. Θεσσαλονίκης-Κιλκίς & Χαλκιδικής του Π.Σ.Φ. – 
Ν.Π.Δ.Δ. σας  παραθέτω το ψήφισμα της  I.F.O.M.P.T. οπού τονίζεται μια δεκαπενταετία 
πριν ο σημαντικός ρόλος της θεραπευτικής άσκησης σαν εργαλείο αποκατάστασης. 
 
« η ορθοπεδική θεραπεία με χειρισμούς είναι ένα ειδικό κομμάτι της φυσικοθεραπείας  

για την αποκατάσταση των νεύρο-μυο-σκελετικών προβλημάτων, βασιζόμενη στον 
κλινικό συλλογισμό , χρησιμοποιώντας πολύ εξειδικευμένες τεχνικές προσέγγισης , που 

περιλαμβάνουν χειρισμούς & θεραπευτικές ασκήσεις. 
Η ορθοπεδική θεραπεία με χειρισμούς εμπεριέχει και καθοδηγείται απο τις διαθέσιμες 
επιστημονικές και κλινικές  αποδείξεις και το βιο-ψυχοκοινωνικό πλαίσιο του κάθε 

ασθενή ξεχωριστά.» 
 

VOTED IN AT GENERAL MEETING IN CAPE TOWN, MARCH 2004 
 
 

Σας ευχαριστώ 
 

Κορακάκης Δημήτρης Φυσικοθεραπευτής MSc, OMPT 
Συντονιστής  Οργανωτικής Επιτροπής 

 



                                           Χαιρετισμός του Συντονιστή  της Επιστημονικής Επιτροπής  

 
Αγαπητοί συνάδελφοι, φοιτητές και σύνεδροι 
 

Στη Διήμερη επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Θεραπευτική Άσκηση», που θα 
φιλοξενηθεί στο Grand Hotel στη Θεσσαλονίκη στις 4 & 5 Μαϊου 2019, η Επιστημονική 
Επιτροπή ανέπτυξε ένα καινοτόμο διήμερο επιστημονικό πρόγραμμα εφαρμοσμένης 
Θεραπευτικής Άσκησης, υψηλού εκπαιδευτικού και πρακτικού ενδιαφέροντος. 
Συγκεκριμένα, μέσα από μια σειρά εφαρμοστέων θεραπευτικών προσεγγίσεων, οι 
προσκεκλημένοι ομιλητές - αποκλειστικά Φυσικοθεραπευτές – θα πρέπει να σας δώσουν 
τέτοια στοιχεία και εργαλεία, ώστε την επόμενη του συνεδρίου να είστε ικανοί να τα 
εφαρμόσετε με επιτυχία στους ασθενείς σας. 

Πιστεύω ακράδαντα γνωρίζοντας την δομή και την θεματολογία του συνεδρίου 
καθώς και το κύρος των ομιλητών, ότι αυτό το διήμερο θα σας προβληματίσει, θα 
βοηθήσει στη δόμηση των θεραπευτικών σας σχημάτων και μέσω εργαλείων 
αξιολόγησης και τεκμηριωμένων πρωτοκόλλων παρέμβασης θα δείτε τη θεραπευτική 
άσκηση με άλλη οπτική. 

        

Με εκτίμηση 

Dr. Ηλίας Καλλίστρατος 
Καθηγητής Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΔΙΠΑΕ 
Συντονιστής Επιστημονικής Επιτροπής 

 

Οργανωτική Επιτροπή 

Συντονιστής:  Κορακάκης Δημήτριος  

            Μέλη:  Αυτοσμίδης Δημήτριος 

                          Καμπά Βάσω 

                          Σταμούλης Δημήτρης 

             

             Φυτιλή Δήμητρα 

 

 

Επιστημονική Επιτροπή 

Συντονιστής:  Καλλίστρατος Ηλίας  

           Μέλη:  Κούτρας Γιώργος 

                         Ντάγκας Δημοσθένης 

                         Ρογδάκης Γιώργος 

                         Τσακλής Παναγιώτης 

                         Χριστάρα Αλεξάνδρα 



Ομιλητές 

Δρ. Παναγιώτης Β. Τσακλής, 
Καθηγητής Εμβιομηχανικής & 
Εργονομίας, Τμήμα Φυσικοθεραπείας   
ΔΙΠΑΕ, Department of Molecular 
Medicine and Surgery  
Karolinska Institutet, Sweden 

 
 Rosman Sergej 

                        Kinesiology’s TMG instructor  
 
 

Δημήτριος Αυτοσμίδης 
Φυσικοθεραπευτής MCs 
Εγρ. Συνεργάτης  
τμημ. Φυσικοθεραπείας ΔΙΠΑΕ 

 
 

Γεώργιος Ρογδάκης 
Φυσικοθεραπευτής , OMPT 

 
 
 

Ιωακείμ Σπυριδόπουλος 
Φυσικοθεραπευτής , OMPT 

 
 

 
Κορακάκης  Δημήτρης    
Φυσικοθεραπευτής , MSc-OMPT 

 
 
 

Γεωργούλας Βασίλειος   
Φυσικοθεραπευτής , MSc-OMPT 

 
 

 
 

Ντάγκας Δημοσθένης      
Φυσικοθεραπευτής , MSc 

 
 
 

Βεργίδου Γεωργία   
Φυσικοθεραπεύτρια , MSc-OMPT 

 
 
 

Χούντας  Σταύρος   
Φυσικοθεραπευτής , OMPT 

 
Πιτσικάλη Μαρία  
Φυσικοθεραπεύτρια , MSc-OMPT 
 
 
 
Κεφαλάς Χρήστος  
Φυσικοθεραπευτής , MSc-OMPT 
 
 
 
Αλέξανδρος Καραγιαννίδης,  
Φυσικοθεραπευτής, MSc., 
Dip.MDT 
 
 
Πρόδρομος Κοτσανόπουλος,  
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής,  
τελειόφοιτος ΤΕΙ 
Φυσικοθεραπείας 
 
Τρίγκας Παναγιώτης PhD, MSc, 
BSc Λέκτορας Φυσικοθεραπείας 
Τμήμα Φυσικοθεραπείας, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
 
 
ΑλεξανδροςΣιδερης 
Φυσικοθεραπευτής, MSc Cand, 
OMT, Dip.Ac 
 
 
 
Αλεξάνδρα  Χριστάρα – 
Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια,  
Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα 
Φυσικοθεραπείας Διεθνές 
Πανεπιστήμιο Ελλάδας 
 
 
Ηλίας Καλλίστρατος, Καθηγητής,  
Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα 
Φυσικοθεραπείας Διεθνές 
Πανεπιστήμιο Ελλάδας 
 
 
Νικόλαος  Καραβίδας, MSc, PΤ,  
Official Schroth BSPTS Instructor,  
Schroth Scoliosis & Spine Clinic 
 



 

Χάρτης του συνεδριακού χώρου   

 

 

 Χρήσιµα Τηλέφωνα

Ράδιο ΤΑΧΙ   
τηλ. 231 086 6866  |  231 086 6866  |  231 086 6866
Σταθµός Λεωφορείων ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ τηλ. 231 059 5400
Σιδηροδροµικός Σταθµός τηλ. 231 059 0113
Αεροδρόµιο ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ  τηλ. 231 098 5000



Επιστημονικό Πρόγραμμα Συμποσίου  

Σάββατο 4/5/2019 
9.00 - 9.30 Προσφωνήσεις  

9.30 - 10.30 Στοιχεία Εργοφυσιολογίας και σχεδιασμός προγραμμάτων άσκησης 
Δρ. Παναγιώτης Β. Τσακλής 

10.30 - 11.00 Ειδικές εργομετρήσεις στη Φυσικοθεραπεία 
Δρ. Παναγιώτης Β. Τσακλής 

11.00 - 11.30 Αξιολόγηση της μυϊκής λειτουργίας με Τενσιομυογραφία   
Rosman Sergej 

11.30 - 12.00 Πρωινό Διάλλειμα 

12.00 – 13.00 Οι πλειομετρικές ασκήσεις ως πρώτη επιλογή στην αποκατάσταση των 
τενοντοπαθειών  
Δημήτριος Αυτοσμίδης 

13.00 – 14.30 Μη χειρουργική αποκατάσταση ρήξεων του μυοτενόντιου πετάλου 
του ώμου 
Γεώργιος Ρογδάκης -  Ιωακείμ  Σπυριδόπουλος   

14.30 – 15.00  Μεσημεριανό Διάλλειμα 

15.00 – 16.30 Θεραπευτική άσκηση  σε  συνήθεις  παθολογίες  ισχίου 
Δημήτρης Κορακάκης  -  Βασίλειος Γεωργούλας - 
Δημοσθένης Ντάγκας  

16.30 - 17.30 Θεραπευτική  άσκηση σε επιγονατιδομηριαίο πόνο δομικής  ή 
λειτουργικής  αιτιολογίας 
Γεωργία Βεργίδου -  Σταύρος  Χούντας   

17.30 – 18.00  Απογευματινό Διάλλειμα  

18.00 – 19.00  Αστάθεια ποδοκνημικής:  Αξιολόγηση, Αρχές Θεραπείας και Δυναμική 
Σταθεροποίηση μέσω της Άσκησης 
Αλέξανδρος Καραγιαννίδης -  Πρόδρομος  Κοτσανόπουλος 

19.00 – 20.00 Σχεδιασμός προγραμμάτων εξάσκησης σε άτομα με μεταβολικά 
νοσήματα και υποκινητικότητα 
Δρ. Παναγιώτης Β. Τσακλής 

20.00 – 20.30 Ηλεκτρονικές εφαρμογές θεραπευτικής άσκησης 
Ηλίας Καλλίστρατος 

21.00  Δείπνο  

 
 
 



 

 
Κυριακή 5/5/2019  
9.30 – 10.30 Δοκιμασίες αξιολόγησης  και θεραπευτικά προγράμματα ασκήσεων 

πρόληψης των πτώσεων  στην 3η & 4η ηλικία 
Παναγιώτης  Τρίγκας 

10.30 - 11.30 Βλαβοδεκτικότητα, σταδιακή έκθεση σε φορτίο και πόνος κατά τη 
θεραπευτική άσκηση 
Αλέξανδρος Σιδέρης 

11.30 - 12.00 Πρωινό Διάλλειμα 

12.00 – 13.30 Σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τον έλεγχο της ανθρώπινης 
κίνησης και η ενσωμάτωση τους στην επανεκπαίδευση  του κορμού 
Μαρία Πιτσικάλη -  Χρήστος Κεφαλάς 

13.30 – 14.30 Θεραπευτική προσέγγιση στην κύφωση. Νόσος του Scheuremann.  
Αλεξάνδρα  Χριστάρα – Παπαδοπούλου  
Μετρήσεις στην σπονδυλική στήλη. Η σύγχρονη τεχνολογία.   
Ηλίας Καλλίστρατος 
Αρχές εφαρμογής της μεθόδου Schroth σε ασθενείς με Εφηβική 
Σκολίωση 
Καραβίδας Νικόλαος  

14.30  Συμπεράσματα  

Ευχαριστίες για τη διοργάνωση του Συμποσίου  

Αγαπητοί συνάδελφοι και συμμετέχοντες  
Αγαπητά μέλη της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής, 
Αγαπητές Φοιτήτριες, Αγαπητοί Φοιτητές,  

Η επιτυχία ενός συνεδρίου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Κάποιοι από αυτούς – 
πέρα από την επιλογή του θέματος και των διαστάσεων του – αναφέρονται στη συμμετοχή 
των συνέδρων, των ακροατών, των χορηγών, των εθελοντών, αλλά και από τα 
αποτελέσματά του κατά πόσο είναι επίκαιρα και σημαντικά για το κοινωνικό και το 
εκπαιδευτικό γίγνεσθαι.   
Mε σκοπό να προωθηθεί η συζήτηση και να αναδειχθεί η αμφίδρομη σχέση που 
δημιουργείται ανάμεσα στον ασθενή και θεραπευτή, μέσα από τα ποικίλα ζητήματα που 
αναδύει η θεραπευτική προσέγγιση, πραγματοποιήθηκε το επικεντρωμένο Συμπόσιο με 
θέμα: «Θεραπευτική Άσκηση σε Μυοσκελετικά Προβλήματα »  με πολύ μεγάλη επιτυχία – 
στις 4 και 5 Μαΐου 2019 – τόσο ως προς την προσέλευση των συνέδρων στις διάφορες 
θεματικές ενότητες,  όσο και ως προς την ανάδειξη καίριων ζητημάτων σχετικά με την 
επαγγελματική κατοχύρωση του όρου της Θεραπευτικής Άσκησης. 

Η Οργανωτική Επιτροπή ευχαριστεί θερμά όλους τους φορείς και τα άτομα που συνέβαλαν 
στη διοργάνωση αυτού του Συμποσίου. 

Επίσης ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι αναφερόμενους χορηγούς για την στήριξη τους, 
χωρίς αυτή δεν θα ήταν δυνατή η πραγματοποίηση του Συμποσίου:  

ΑΝΤΙΣΕΛ 

AMISTIM  

EPI-BION 

KA.PA SOLUTIONS 

KALOUSOS 

NAKAS MEDICAL

 OSTRACON 

PEDITECH 
SERINTH

 



ΠΛΑΝΟ ΧΩΡΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ 

                                                                               

 

 

  

 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ 

ΕΙΣΟΔΟΣ  

ΕΚΘΕΣΗ  

ΑΙΘΟΥΣΑ  
ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ 
  

ΣΥΜΠΟΣΙΟ
Υ  

ΕΙΣΟΔΟΣ  

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΕΚΘΕΤΩΝ   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χορηγοί  





  
 

 

Πληροφορίες  

Τόπος:   GRAND HOTEL PALACE  

                  Grand Ballroom  

Χρόνος:  4 & 5 Μαΐου 2019  

                             Έναρξη: Σάββατο 09:00  
                                 Λήξη : Κυριακή 15:00 

Κόστος εγγραφής:    

    - Φυσικοθεραπευτές Μέλη του Περιφερειακού Τμήματος …………….. 30€ 

    - Φυσικοθεραπευτές Μέλη του ΠΣΦ (άλλων ΠΤ) …………………............ 40€ 

    - Λοιπές Υγειονομικές Ειδικότητες (Ιατροί, Νοσηλευτές, κλπ)………….  40€ 

    - Φυσικοθεραπευτές Μέλη του ΠΣΦ: Άνεργοι – Στρατευμένοι ……  Δωρεάν 

    - Φοιτητές των τμημάτων Φυσικοθεραπείας …………………………………..  10€ 

Το κόστος εγγραφής περιλαμβάνει:  

Παρακολούθηση του Συμποσίου, είσοδο στην εμπορική έκθεση, το έντυπο 
υλικό του Συμποσίου, την τσάντα του Συμποσίου, καφέ – αναψυκτικά στα 
διαλλείματα, ελαφρύ μεσημεριανό και την Βεβαίωση παρακολούθησης. 

Γραμματεία Συμποσίου  

Η Γραμματεία του Συνεδρίου βρίσκεται στο -1 στο φουαγιέ του συνεδριακού 
χώρου και λειτουργεί :           

                              Σάββατο  4/05 :   08.30 – 20.00 

                       Κυριακή  5/05 :   09.00 – 14.00     

Κονκάρδα Συμποσίου   

Όλοι οι σύνεδροι και οι συνοδοί τους κατά την εγγραφή τους θα παραλάβουν 
την κονκάρδα του Συνεδρίου την οποία πρέπει να φορούν συνεχώς κατά την 
διάρκεια των εργασιών του.  

Στοιχεία επικοινωνίας  

email: imerida@physiothes.gr  
τηλ. 2310 870512   



 

 
Η εταιρία Serinth ιδρύθηκε το 2002 με σκοπό την εισαγωγή, διάθεση και υποστήριξη 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συστημάτων παρακολούθησης της απόδοσης. 
 
Με έδρα την Αθήνα καλύπτει τις αγορές της Ελλάδος και της Κύπρου, τις οποίες και 
υποστηρίζει μέσω ενός οργανωμένου τμήματος πωλήσεων, αποτελούμενο από υψηλού 
επιπέδου εκπαίδευσης επαγγελματίες. Διαθέτει προϊόντα υψηλής ποιότητας από 
επιλεγμένους και αναγνωρισμένους κατασκευαστές διεθνώς, καλύπτοντας τους τομείς 
της διαιτολογίας, της φυσικοθεραπείας, του sport science, της πνευμονολογίας, της 
καρδιολογίας, ειδικών θεραπειών, της αισθητικής  καθώς και εξοπλισμό home care. 
 
Διαθέτει ισχυρό χαρτοφυλάκιο εταιρικών πελατών, το οποίο περιλαμβάνει νοσοκομεία, 
πανεπιστήμια, οργανισμούς, αθλητικές ομάδες, και χιλιάδες επιστήμονες υγείας. 
 
Η Serinth διαθέτει επίσης ένα πλήρως εξοπλισμένο τεχνικό τμήμα που απαρτίζεται από 
έμπειρους Μηχανικούς Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ,καθώς και εργαστήριο, με όλα τα 
απαραίτητα όργανα για την άμεση, ασφαλή και αξιόπιστη επισκευή - συντήρηση των 
μηχανημάτων της, παρέχοντας ένα πλήρες στοκ ανταλλακτικών και αναλωσίμων. 
 
Τέλος, δίνει μεγάλη έμφαση στην ποιότητα, την αξιοπιστία και την ασφάλεια των 
προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει. Εφαρμόζει τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών 
προτύπων για την ποιότητα και την ασφάλεια και είναι πιστοποιημένη κατά 

ISO 9001/2015, ISO13485/2016 και Υ.Α. 1348/2004. 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 
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