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Αξιότιμε κύριε Κέντρο, 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΠΟΑμΣΚΠ) είναι στην 

ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει, την διοργάνωση του υβριδικού Πανελλήνιου Συνεδρίου με 

θέμα: «Ο Ρόλος των Συνδέσεων στο Ταξίδι του Ασθενούς με Πολλαπλή Σκλήρυνση: Νέα 

Δεδομένα – Προκλήσεις – Προοπτικές” από 28 έως 29 Μαΐου 2022 στο Ξενοδοχείο Royal 

Olympic (Αθ. Διάκου 28, Αθήνα). Οι συνεδρίες θα μεταδίδονται παράλληλα μέσω live streaming και 

θα βιντεοσκοπηθούν προκειμένου να αναρτηθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΠΟΑμΣΚΠ. 

Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε ως Ομιλητής  στην παρακάτω 

συνεδρία με θέμα: «Αποκατάσταση σε άτομα με ΠΣ» που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 

Μαΐου 2022 και ώρα 14:30-15:30. 

Σύνθεση Συνεδρίας:  «Αποκατάσταση σε άτομα με ΠΣ» 
 

Σπαστικότητα στην Πολλαπλή Σκλήρυνση 
Κωνσταντίνα Πετροπούλου   
Φυσίατρος Δρ Διευθύντρια Tμήματος Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Β’ Κλινική Αποκατάστασης στο 
Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης 
 

Η σημασία της έγκαιρης αξιολόγησης και ένταξης των Αμσκπ σε προγράμματα Φυσικής Ιατρικής 
και  Αποκατάστασης  
Ζήκος Κέντρος  
Φυσίατρος, Διευθυντής κέντρων αποκατάστασης ημερήσιας νοσηλείας «Ιατρική Άσκηση», Διευθυντής 
τμήματος αποκατάστασης «Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center», Επιστημονικά υπεύθυνος αθλητιατρικού 
τμήματος «Ιατρικού Δικτύου». 
 

Η Αξία της Νευροψυχολογικής εκτίμησης στην αποκατάσταση των Ατόμων με ΠΣ  
Αθανασία Λιοζίδου  
BPsych, MPsych, MPHc Ψυχολόγος – Κλινικός Νευροψυχολόγος, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής 
Νευροψυχολογικής Εταιρείας 

 

 

 

 



 
 

 

 

O χρόνος που θα διατεθεί για την κάθε ομιλία είναι 15 λεπτά. Για την ομαλή διεξαγωγή του 

επιστημονικού προγράμματος είναι σημαντικό να τηρηθεί αυστηρά ο χρόνος. 

Η συμμετοχή στο Πανελλήνιο Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί  με την φυσική σας παρουσία είτε 

διαδικτυακά. 

Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας μέχρι την Τετάρτη 20 Απριλίου 

2022 καθώς επίσης  να μας γνωστοποιήσετε/επιβεβαιώσετε το θέμα της Ομιλίας σας, τον 

επιστημονικό σας τίτλο όπως αυτός θα αναγράφεται στο τελικό πρόγραμμα. Θα χρειαστεί να μας 

γνωστοποιήσετε κι έναν τηλεφωνικό αριθμό σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί 

σας για τα διαδικαστικά του Συνεδρίου. 

Ευελπιστώντας στη θετική σας απάντηση, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη 

συμβολή σας στην επιτυχία του Πανελλήνιου Συνεδρίου. 

 

Η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου 

Βασιλική Μαράκα 


