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ΑΡΣΔΜΙ ΓΡΟΟΤ (ΦΤΙΟΘΔΡΑΠΔΤΣΡΙΑ)  

 

Η θα Γξόζνπ έρεη πάξεη πηπρίν Φπζηθνζεξαπείαο από ην ΑΣΔΙ Αζελώλ ην 1994. Έρεη 21 ρξόληα επαγγεικαηηθήο 

εκπεηξίαο ζηνλ ζρεδηαζκό θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ζηε λεπξνινγηθή απνθαηάζηαζε βξεθώλ, παηδηώλ θαη 

εθήβσλ ηόζν ζε εμεηδηθεπκέλα θέληξα γηα παηδηά όζν θαη ζηελ θαη’ νίθνλ ζεξαπεία. Δίλαη εμεηδηθεπκέλε ζηε 

Νεπξνεμειηθηηθή αγσγή (Neurodevelopmental treatment NDT –Bobath) γηα λενγλά, βξέθε θαη παηδηά κε 

εγθεθαιηθή παξάιπζε θαη άιιεο λεπξναλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο.  

Ωο επηζηεκνληθόο ζύκβνπινο ζε έξγν ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ζηελ Διιάδα (2005-2008) ν θύξηνο ηνκέαο 

ελαζρόιεζήο ηεο ήηαλ ν ζρεδηαζκόο θαη ε νξγάλσζε εμεηδηθεπκέλσλ θέληξσλ αμηνιόγεζεο γηα ΑκεΑ κε ηε ρξήζε 

πξσηνθόιισλ αλαπεξίαο, βαζηζκέλα ζην ICF ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο θαζώο θαη ε εθαξκνγή ηεο 

θάξηαο αλαπεξίαο ζε εζληθό επίπεδν. Δπηπξόζζεηα,  σο επηζηεκνληθή ζπλεξγάηεο, ζπλέβαιε ζηνλ ζρεδηαζκό, 

ηελ εθαξκνγή θαη ηελ επίβιεςε ηεο πξνζαξκνγήο θαη εθαξκνγήο ηνπ ICF γηα ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο ηεο 

Κύπξνπ (2010-2014). Κύξηνο ηνκέαο επζύλεο ηεο, σο κέινο ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο, ήηαλ ε αμηνιόγεζε ηεο 

αλαπεξίαο θαη ηνπ επηπέδνπ ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ πιεζπζκνύ ησλ ΑκεΑ ζηελ Κύπξν, ε αλάιπζε ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπο θαη ησλ εκπνδίσλ ηνπ πεξηβάιινληνο, κε ζθνπό ηελ επαλέληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα ππεξληθώληαο ηνλ θνηλσληθό απνθιεηζκό θαη ηε δηάθξηζε.  ηα παξαπάλσ έξγα 

είρε αλαιάβεη ζπγγξαθηθό θαη εθπαηδεπηηθό έξγν (ζε επαγγεικαηίεο πγείαο θαη δηνηθεηηθό πξνζσπηθό), ήηαλ 

ππεύζπλε ηεο επηκέιεηαο ηεο Κππξηαθήο έθδνζεο ηνπ ICF θαη ζπλέβαιε ζηε δηακόξθσζε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ 

εζηηαζκέλσλ πξσηνθόιισλ αλαπεξίαο θαη ιεηηνπξγηθόηεηαο, ζηε ζπγγξαθή ηνπ Δπηζηεκνληθνύ θαη Γηνηθεηηθνύ 

νδεγνύ εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο θαζώο θαη ζην εγρεηξίδην εθπαίδεπζεο κειινληηθώλ εθπαηδεπηώλ ICF ζηελ 

Κύπξν.  

πκκεηείρε ζε έξγν ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ζηε Ρνπκαλία (2014-2015) γηα ηε 

βειηίσζε ηνπ ζρεδηαζκνύ πνιηηηθήο θαη αλάπηπμεο πιαηζίνπ γηα ΑκεΑ κε θύξηα επζύλε ηελ αλάπηπμε 

ζπγγξαθηθνύ έξγνπ κέζσ νδεγώλ εθαξκνγήο, πξσηνθόιισλ θαη πιηθνύ εθπαίδεπζεο, θαζώο θαη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε εθπαίδεπζεο ηαηξώλ θαη επαγγεικαηηώλ απνθαηάζηαζεο ζην ICF.  

Έρεη ζπλεξγαζηεί κε ην Καπνδηζηξηαθό θαη Πάληεην Παλεπηζηήκην ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΔΑΔΚ  «Πξόζβαζε γηα 

όινπο» γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζεζκνύ ηεο εθπαίδεπζεο ΑκεΑ ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε σο εθπαηδεύηξηα γηα ηηο κεζόδνπο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο  ζε καζεηέο κε θηλεηηθή αλαπεξία κε 

ζθνπό ηελ απνθπγή ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ.  

 

ΟΦΙΑ ΚΟΤΚΟΤΒΙΝΟΤ (ΦΤΥΟΛΟΓΟ)  

 

Η θα Κνπθνπβίλνπ είλαη θάηνρνο  Μεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ Κιηληθήο Ψπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Surrey 

(MSc)  θαη πηπρίνπ Bachelor of Science (BSc - Honours) ζηελ Ψπρνινγία, κε εηδίθεπζε ζηνπο ηνκείο: Αμηνιόγεζε 

θαη εθπαίδεπζε αηόκσλ κε αλαπεξία, Δθαξκνγή κεζόδσλ ελαιιαθηηθήο επηθνηλσλίαο, ρεδίαζε  πεξηβαιιόλησλ 

ππνζηεξηθηηθήο ηερλνινγίαο γηα ΑκεΑ, πζηήκαηα ηαμηλόκεζεο θαη αμηνιόγεζεο ΑκεΑ θαη Δθπαίδεπζε 

Δθπαηδεπηώλ. Γηαζέηεη πνιύρξνλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε εθπαηδεπηηθά πιαίζηα γηα ΑκεΑ ζηνλ ηδησηηθό θαη 

δεκόζην ηνκέα ζε ζέζεηο  επζύλεο  (κέινο ηεο δηεπηζηεκνληθήο Οκάδαο, Γ/ληξηα ΚΔΚ γηα ΑκεΑ κε λνεηηθή 

πζηέξεζε, Δθπαηδεύηξηα Μάθαηνλ). πκκεηείρε ζε πιεζώξα επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ σο κέινο ηεο 



επηζηεκνληθήο νκάδαο, ηόζν ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε (HORIZON II, ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ 

ΠΟΡΟΙ, ΔΠΔΑΔΚ Ι, ΙΙ, ΔΠΔΣ ΙΙ, ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΣΟΤ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ)  όζν θαη 

ζηελ Αμηνιόγεζε Έξγσλ, Δζσηεξηθή θαη Δμσηεξηθή (Δ.Π. «ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ). Ήηαλ κέινο 

ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο ηνπ έξγνπ:    ρεδηαζκόο θαη Πξνεηνηκαζία γηα ηελ Δθαξκνγή Νένπ πζηήκαηνο 

Αμηνιόγεζεο ηεο Αλαπεξίαο θαη Λεηηνπξγηθόηεηαο ICF ζηελ Κύπξν, ζηε βάζε ηεο Γηεζλνύο Σαμηλόκεζεο ηεο 

Λεηηνπξγηθόηεηαο ηεο Αλαπεξίαο θαη ηεο Τγείαο ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο,  ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ 

«Δθαξκνγή Νένπ πζηήκαηνο Αμηνιόγεζεο ηεο Αλαπεξίαο θαη Λεηηνπξγηθόηεηαο» 2007-13 θαζώο θαη εηδηθή 

ζύκβνπινο έξγνπ ζην ΙΠΑΠ «Θενηόθνο» γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ICF ζην έξγν ηεο ςεθηαθήο ζύγθιηζεο «Αλάπηπμε 

& Παξνρή Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Ιδξύκαηνο Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΔΟΣΟΚΟ» γηα ηελ Ιζόηηκε Πξόζβαζε ησλ 

Αηόκσλ κε Ννεηηθή Τζηέξεζε θαη άιιεο Αλαπηπμηαθέο Αλεπάξθεηεο ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» (2014). 

 

ΓΙΧΡΓΟ ΦΙΛΙΠΠΟΤ (ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗ)  

 

Ο θνο Φηιίππνπ ζπνύδαζε εξγνζεξαπεία ζηελ Αζήλα (ΣΔΙ Αζήλαο) θαη ζηε Νέα Τόξθε (New York University) 

όπνπ έιαβε ηνλ κεηαπηπρηαθό ηίηιν ζπνπδώλ ζηελ παηδηαηξηθή εξγνζεξαπεηα  (Master's of Art). Δίλαη 

εθπαηδεπκέλνο ζηε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε NDT από ηελ NDTA USA, ελώ έρεη παξαθνινπζήζεη πνιιά 

ζεκηλάξηα. Έρεη εηθνζαεηή εκπεηξία ζηελ παηδηαηξηθή εξγνζεξαπεία, κε εμεηδίθεπζε ζηελ ππνζηεξηθηηθή 

ηερλνινγία θαη ην πξνζαξκνζκέλν θάζηζκα.  Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε πνιιά επξσπατθά πξνγξάκκαηα θαη  ηα 

ηειεπηαία 8 ρξόληα αζρνιείηαη κε ηε κεηάθξαζε θαη εθαξκνγή ηνπ ICF ζηελ Διιεληθή θαη Κππξηαθή Γεκνθξαηία. 

Σέινο, δηδάζθεη ζεκηλάξηα θαη εθπαηδεπηηθέο επλόεηεο ηόζν ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα  όζν θαη ζην ΣΔΙ 

Αζήλαο, Σκήκα Δξγνζεξαπείαο (12 έηε)     

 

ΒΑΨΑ ΑΡΔΝΟΠΟΤΛΟΤ (ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΡΙΑ)  

 

Η θα Βάηα Αξζελνπνύινπ  είλαη ππεύζπλε ηνπ Σκήκαηνο Λνγνζεξαπείαο ζην Ίδξπκα «Η Θενηόθνο» ζηελ Αζήλα. 

Οινθιήξσζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηελ Απζηξαιία θαη έπεηηα δνύιεςε ζε εηδηθό ζρνιείν γηα παηδηά κε θηλεηηθέο 

αλαπεξίεο. Ήξζε ζηελ Διιάδα ην 2000 θαη από ηόηε εξγάδεηαη κε παηδηά θαη λένπο κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη 

απηηζκό. Δμεηδηθεύεηαη ζηελ Πξώηκε Παξέκβαζε, ηελ Δλαιιαθηηθή Δπηθνηλσλία θαη ηελ έληαμε αηόκσλ κε 

αλαπεξία ζε εθπαηδεπηηθά πιαίζηα θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Από ην 2006  παξνπζηάδεη ζε ζεκηλάξηα ζηελ 

Διιάδα θαη ηελ Δπξώπε. Ωο κέινο ηεο Δπηηξνπήο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο ζην Ίδξπκα «Η Θενηόθνο» έρεη 

αζρνιεζεί κε ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ θνξέα ζε εζληθό θαη επξσπατθό επίπεδν θαη ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν αζρνιείηαη κε 

ην θαηλνηόκν έξγν ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ ICF σο αμηνινγεηηθό, θιηληθό θαη εθπαηδεπηηθό εξγαιείν ζε εηδηθό 

εθπαηδεπηηθό πιαίζην. 

 

ΔΤΣΑΘΙΟ ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ (ΦΤΥΟΛΟΓΟ) 

 

Ο θνο Δπζηάζηνο Σξηαληαθύιινπ είλαη Ψπρνιόγνο εκπεηξνγλώκσλ ηνπ ICF θαη ζπλεξγάηεο ζην “Functional 

Disability Research Group” ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο. Έρεη, επίζεο, από ην 1980 ζπκβάιεη ζηε 

δηαρείξηζε επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ θαη έρεη αλαπηύμεη κηα ζεηξά από εξγαζηήξηα Τπνζηεξηθηηθήο 

Σερλνινγίαο ζηνλ Διιαδηθό πξνλνηαθό ρώξν. Οη εθαξκνγέο ηεο Γηεζλνύο Σαμηλόκεζεο ηεο Λεηηνπξγηθόηεηαο ηεο 

Αλαπεξίαο θαη ηεο Τγείαο (ICF), ηηο νπνίεο δηαρεηξίζηεθε κέρξη ηώξα είλαη απηή ηνπ 2004 ππό ηελ επηζηαζία ηνπ  

Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο ηεο Διιάδνο, ην 2010 ππό ηελ επηζηαζία ηνπ Σκήκαηνο 



Κνηλσληθήο Δλζσκάησζεο Αηόκσλ κε Αλαπεξία ζηελ Κύπξν θαη ην 2013 ππό ηελ επηζηαζία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο, Οηθνγέλεηαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ ηεο Ρνπκαλίαο. Δπίζεο, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2014, θαιείηαη  

από ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ ηεο Γεκνθξαηίαο ηνπ Αδεξκπατηδάλ θαη ηε Γηεζλή 

Σξάπεδα γηα ηελ  πινπνίεζε εμεηδηθεπκέλνπ ζεκηλαξίνπ θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ζηειερώλ ηνπ Τπνπξγείνπ ζηε 

Γηεζλή Σαμηλόκεζε ηεο Λεηηνπξγηθόηεηαο ηεο Αλαπεξίαο θαη ηεο Τγείαο (ICF). 

 

Γρ. MΑΡΙΑΝΝΑ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ  (ΓΙΑΣΡΟ –  ΝΔΤΡΟΛΟΓΟ)  

Η Γξ. Μαξηάλλα Παπαδνπνύινπ γελλήζεθε ζηελ Αζήλα. πνύδαζε ζηελ Ιαηξηθή Αζελώλ από όπνπ θαη έιαβε ην 

πηπρίν ηεο. Οινθιήξσζε ηελ εηδηθόηεηα ηεο Νεπξνινγίαο ζηελ Παλεπηζηεκηαθή Νεπξνινγηθή Κιηληθή ζην 

Αηγηλήηεην Ννζνθνκείν Αζελώλ ην 2005. Σν δηάζηεκα 2005-2009 πξαγκαηνπνίεζε ηε δηδαθηνξηθή ηεο δηαηξηβή 

ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ ζηνλ ηνκέα ησλ Νεπξνεπηζηεκώλ κε ππνηξνθία από ην ΙΚΤ. Από ην 2005 εξγάδεηαη 

σο ζπλεξγάηεο Νεπξνιόγνο ζην ΙΑΩ General θαη ζην ΤΓΔΙΑ ΜΔΛΑΘΡΟΝ κε εμεηδίθεπζε ζηελ Κιηληθή 

Νεπξνθπζηνινγία. Παξάιιεια δηδάζθεη ζε ζέζε Δπηζηεκνληθνύ πλεξγάηε ζην ΣΔΙ Αζήλαο, ηα καζήκαηα ηεο 

Νεπξνινγίαο-Νεπξνθπζηνινγίαο θαη Ψπρηαηξηθήο από ην 2005 ζε ζπνπδαζηέο ησλ ηκεκάησλ Φπζηθνζεξαπείαο, 

Δξγνζεξαπείαο, Ννζειεπηηθήο θαη Γεκόζηαο θαη Κνηλνηηθήο πγείαο. Πξσηόηππεο εξεπλεηηθέο ηεο εξγαζίεο έρνπλ 

δεκνζηεπζεί ζε μελόγισζζα ηαηξηθά πεξηνδηθά θαη έρεη ζπκκεηάζρεη κε αλαθνηλώζεηο ζε δηεζλή ζπλέδξηα. 

πκκεηέρεη σο κέινο ζπληαθηηθήο επηηξνπήο μελόγισζζσλ επηζηεκνληθώλ πεξηνδηθώλ. Κύξην εξεπλεηηθό ηεο 

αληηθείκελν είλαη νη παζήζεηο ηνπ πεξηθεξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ε κειέηε ηεο νξγάλσζεο ηεο θίλεζεο.  

Σνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2014 παξαθνινύζεζε δηήκεξν workshop ζην Notwill, ηεο Διβεηίαο, δηνξγαλσκέλν από ην ICF 

Research Branch ζε ζπλεξγαζία κε ην WHO Collaborating Centre for the Family of International Classifications in 

Germany. 

Απνηέιεζε κέινο ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο πνπ αλέιαβε ηνλ ζρεδηαζκό θαη πξνεηνηκαζία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

λένπ ζπζηήκαηνο αμηνιόγεζεο ηεο αλαπεξίαο θαη ιεηηνπξγηθόηεηαο ζηελ Κύπξν, ζηε βάζε ηεο Γηεζλνύο 

Σαμηλόκεζεο ηεο Λεηηνπξγηθόηεηαο ηεο Αλαπεξίαο (ICF) θαη πινπνίεζε ζεκηλαξηαθή εθπαίδεπζε ζε ηαηξνύο ζην 

λέν ζύζηεκα, on the job training ζε πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά θαη εθπαίδεπζε εθπαηδεπηώλ. 

 

Δπίζεο ζηε Ρνπκαλία απνηέιεζε κέινο ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο κε πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ ζεκηλαξίσλ 

ζε ηαηξνύο θαη επαγγεικαηίεο απνθαηάζηαζεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Γηεζλνύο Σαμηλόκεζεο ηεο Λεηηνπξγηθόηεηαο 

ηεο Αλαπεξίαο (ICF), ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ "Improved Policy-Making and Institutional Framework for Persons 

with Disability".  


