


Η άσκηση είναι το πιο δυνατό εργαλείο για την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση
χρόνιων παθήσεων όπως: οστεοαρθρίτιδα, οστεοπόρωση, σακχαρώδη διαβήτη, καρ-
διαγγειακά νοσήµατα, εγκεφαλικό επεισόδιο, καρκίνος, χρόνια πνευµονική νόσος, κα-
τάθλιψη, ανο�κά σύνδροµα, υπέρταση, παχυσαρκία, δυσλιπιδαιµία, νόσος Πάρκινσον
και λειτουργεί ως συµπληρωµατικό φάρµακο.

Η Μονάδα Αθλητικής Αριστείας – Sports Excellence της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής του

Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), που αποτελεί δωρεά του
Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος, σε συνεργασία µε εξειδικευµένο προσωπικό (καρδιο-
λόγοι, φυσίατροι, καθηγητές φυσικής αγωγής, εργοφυσιολόγοι) σχεδιάζει και υλοποιεί
ειδικά εξατοµικευµένα προγράµµατα άσκησης, σε ειδικές οµάδες πληθυσµού, σύµ-
φωνα µε τις συστάσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (ΠΟΥ).

Παρέχεται δε παράλληλα και δυνατότητα ψυχολογικής υποστήριξης. Η εβδοµαδιαία
δραστηριότητα καταγράφεται ηλεκτρονικά σε φάκελο του κάθε συµµετέχοντα ενώ γί-

νεται και περιοδική αξιολόγηση της φυσική τους κατάσταση.
Βασικός σκοπός του προγράµµατος είναι η βελτίωση της
υγείας ατόµων που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες και απευ-
θύνεται σε άτοµα άνω των 65 αλλά και νεότερους που
υποφέρουν από χρόνιες παθήσεις.

Κουλουβάρης Παναγιώτης
Επίκουρος Καθηγητής

Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής
Επιστηµονικός υπεύθυνος Sports Excellence



Υπάρχουν σηµαντικά επιστηµονικά στοιχεία και αναδεικνύονται διαρκώς περισσότερα,
τα οποία υποστηρίζουν την ανάγκη ανάπτυξης στρατηγικών για την προώθηση της σω-
µατικής άσκησης, τη συνταγογράφηση της και την παραποµπή ασθενών για σωµατική
άσκηση.

Η πρόταση «Η άσκηση είναι Φάρµακο» στοχεύει, µέσω διεθνώς δοκιµασµένων προ-
σεγγίσεων και επιστηµονικών δεδοµένων, στην εισαγωγή της σωµατικής άσκησης
στο σύστηµα υγείας και στην παραποµπή των ασθενών να συµµετέχουν, µε βάση συγ-
κεκριµένες ενδείξεις, σε εξειδικευµένα προγράµµατα άσκησης, τα οποία είναι τεκµη-
ριωµένα για τα οφέλη τους.

Η καθιέρωση της πρότασης «Η άσκηση είναι Φάρµακο» µπορεί να επιτευχθεί µέσω
συνεργειών µεταξύ όλων των κλάδων των επιστηµών υγείας, των θεσµών του συ-
στήµατος υγείας και της κοινωνίας, εδραιώνοντας έτσι µια σχέση εµπιστοσύνης η
οποία θα εστιάζεται στη συντονισµένη περίθαλψη ειδικών κλινικών πληθυσµών, µε τε-
λικό στόχο την εφαρµογή µη φαρµακευτικών παρεµβάσεων πρόληψης και θεραπείας
χρόνιων νόσων.

Η υιοθέτηση στρατηγικών «∆ιαχείρισης της ∆ηµόσιας Υγείας» από τους υπεύθυνους
του συστήµατος υγείας µπορεί να δηµιουργήσει µια σπουδαία ευκαιρία για την κα-
θιέρωση της σωµατικής άσκησης ως αναπόσπαστο µέρος της µέριµνας για την υγεία.
Η ενοποίηση των συστηµάτων παροχής υπηρεσιών υγείας επιβάλλει την υιοθέτηση της
πρότασης «Η άσκηση είναι Φάρµακο», ως µέρος καινοτόµων πρωτοβουλιών προς
όφελος των ασθενών και του κοινωνικού συνόλου.

Η προαγωγή στον ελληνικό πληθυσµό των επιστηµονικά επιβεβαιωµένων οφελών υγείας
που παρέχει η σωµατική άσκηση, µε σκοπό την πρόληψη νόσων και τη συµβολή στη θε-
ραπεία τους, θα οδηγήσει στη βελτίωση της δηµόσιας υγείας και, µεσοµακροπρόθεσµα,
στη µείωση του κόστους της υγείας για τους Έλληνες πολίτες.

Κουτσιλιέρης Μιχάλης

Καθηγητής Πειραµατικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ,
Πρόεδρος του Ελληνικού Εθνικού Κέντρου «Exercise Is Medicine»

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Φυσιολογίας & Άσκησης στην Ιατρική

Η σωµατική άσκηση ως
συνταγή υγείας



∆ηµητριάδης Γεώργιος
Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Μέλος
του Ελληνικού Εθνικού Κέντρου «Exercise Ιs Medicine»

Κουλουβάρης Παναγιώτης
Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Ιατρική Σχολή,
ΕΚΠΑ, Επιστηµονικός Υπεύθυνος Μονάδας Αθλητικής
Αριστείας «Sports Excellence», Μέλος του Ελληνικού
Εθνικού Κέντρου «Exercise Ιs Medicine»

Κουτσιλιέρης Μιχάλης
Καθηγητής Πειραµατικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή,
ΕΚΠΑ, Πρόεδρος του Ελληνικού Εθνικού Κέντρου
«Exercise Is Medicine» & Πρόεδρος του Ινστιτούτου
Εφαρµοσµένης Φυσιολογίας & Άσκησης στην Ιατρική

Μητσιοκάπα Ευανθία
Ιατρός Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Μονάδα
Αθλητικής Αριστείας «Sports Excellence»

Ξάνθης ∆ηµήτριος
Καρδιολόγος εντατικολόγος, ∆/ντής ΕΣΥ, «ΛαCκό
Νοσοκοµείο», Επιστηµονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου
Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ. Μέλος του
Ελληνικού Εθνικού Κέντρου «Exercise Is Medicine»

Παπαγεωργίου Σωκράτης
Αναπληρωτής Καθηγητής Νευρολογίας και
Νευροψυχολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Μέλος του
Ελληνικού Εθνικού Κέντρου «Exercise Is Medicine»

Σταυρουλάκης Γεώργιος
Καρδιολόγος, ∆ιδάκτωρ ΕΚΠΑ, Ειδικός Αθλητικής
Καρδιολογίας

Φιλίππου Αναστάσιος
Επίκουρος Καθηγητής Πειραµατικής Φυσιολογίας,
Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Μέλος του Ελληνικού Εθνικού
Κέντρου «Exercise Is Medicine» & Γενικός Γραµµατέας
του Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Φυσιολογίας
& Άσκησης στην Ιατρική

Πρόγραµµα Εσπερίδας

Οι οµιλητές

Παρασκευή 25 Ιανουαρίου

Ώρα Οµιλίες

Προεδρείο

17:00 Έναρξη

Κουλουβάρης Παναγιώτης, Κουτσιλιέρης Μιχάλης

17:05 Η φυσική δραστηριότητα στη σύγχρονη ιατρική / Κουτσιλιέρης Μιχάλης

17:25

17:45 Πρωτόκολλα θεραπευτικής άσκησης στην υπέρταση / Ξάνθης ∆ηµήτριος

18:05 Πρωτόκολλα θεραπευτικής άσκησης στο σακχαρώδη διαβήτη / ∆ηµητριάδης Γεώργιος

18:25 ∆ιάλειµµα

18:45 Πρωτόκολλα θεραπευτικής άσκησης στη νοητική έκπτωση / Παπαγεωργίου Σωκράτης

19:05 Πρωτόκολλα θεραπευτικής άσκησης στην ογκολογία / Φιλίππου Αναστάσιος

19:25 Πρωτόκολλα θεραπευτικής άσκησης στην κατάθλιψη / Μητσιοκάπα Ευανθία

19:45 Συµπεράσµατα – Συζήτηση

Θεραπευτική άσκηση στο πλαίσιο προγραµµάτων καρδιακής αποκατάστασης στην
καρδιακή ανεπάρκεια / Σταυρουλάκης Γεώργιος



∆ηµητριάδης Γεώργιος

Ο Καθηγητής Γ. ∆ηµητριάδης γεννήθηκε στην Αθήνα. Πήρε το πτυχίο Ιατρικής από το
Πανεπιστήµιο Αθηνών και το PhD στον Μεταβολισµό από το Πανεπιστήµιο της Οξ-
φόρδης, Μεγ. Βρεττανία. Ήταν Research Fellow στο Τµήµα Ενδοκρινολογίας και Σακ-
χαρώδη ∆ιαβήτη στην Mayo Clinic (Πανεπιστήµιο Μινεαπόλεως, Μινεσόττα, ΗΠΑ
1980-83) και στο Τµήµα Βιοχηµείας και Κυτταρικού Μεταβολισµού, Πανεπιστήµιο Οξ-
φόρδης, Μεγ. Βρεττανία (1986-1988). Η παρούσα θέση του είναι Καθηγητής-∆ιευθυν-

τής της Β’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής, Μονάδας Έρευνας και ∆ιαβητολογικού Κέντρου ΕΚΠΑ στο
ΠΓΝΑ «Αττικόν». Το 2015-2017 ήταν ∆ιευθυντής του Τοµέα Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Από
το 2017-σήµερα είναι Πρόεδρος της Ελληνικής ∆ιαβητολογικής Εταιρείας. Είναι κριτής εργασιών σε 40 ξε-
νόγλωσσα Ιατρικά Περιοδικά µεταξύ των οποίων τα American Journal of Physiology, Diabetes Care, Diabetes,
Diabetologia, Drugs, Metabolism, European Journal of Endocrinology, European Journal of Clinical Investigation,
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαµβάνουν: (1) την επί-
δραση των αντι-ινσουλινικών ορµονών (θυροξίνη, γλυκοκορτικοειδή, αυξητική ορµόνη, αυξητικοί παράγοντες)
στην ευαισθησία του ήπατος, των σκελετικών µυών και του λιπώδους ιστού στην ινσουλίνη, (2) τη θεραπευτική
αντιµετώπιση του Σ∆τ1 και Σ∆τ2, (3) την παθοφυσιολογία της παχυσαρκίας και του Σ∆τ2. Έχει πάνω από 200
δηµοσιεύσεις σε peer-reviewed επιστηµονικά περιοδικά και πάνω από 6000 αναφορές στη διεθνή βιβλιο-
γραφία.

Κουλουβάρης Παναγιώτης
Ο ∆ρ. Παναγιώτης Κουλουβάρης γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος της Ιατρικής
Σχολής και της Σχολής Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Έχει ειδικευτεί
στην Ορθοπαιδική Χειρουργική και Τραυµατολογία. Είναι ∆ιδάκτωρ του Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων. Έχει εξειδικευτεί στο Hospital For Special Surgery Cornell University, New
York, στην Επανορθωτική Χειρουργική των Μεγάλων Αρθρώσεων, καθώς και στις Αθλη-
τικές Κακώσεις. Η ερευνητική του δραστηριότητα άρχισε στο Memorial Sloan Kettering

και συνεχίστηκε στο Hospital For Special Surgery. Έχει εργαστεί στην Πολυκλινική Ολυµπιακού Χωριού, ενώ
από το 2014 είναι Επίκουρος Καθηγητής στην Α΄ Πανεπιστηµιακή Ορθοπαιδική Κλινική του ΕΚΠΑ. Από το 2009
είναι ∆ιεθνής Πρεσβευτής του Hospital For Special Surgery. Είναι επιστηµονικά υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού
της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, µε τίτλο «Άθληση & Υγεία», του προγράµµατος Αθλητικής Αριστείας - Sports Ex-
cellence καθώς και των Κινητών Ιατρικών Μονάδων, που δηµιουργήθηκαν µε πρωτοβουλία και αποκλειστική
δωρεά του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος.Είναι µέλος της οµάδας FOCOS στην Γκάνα και µέλος της συντονι-
στικής επιτροπής του ΕΚΠΑ για τη «∆ιαχείριση Κρίσεων και Καταστροφών». Έχει διατελέσει Υπεύθυνος Παι-
δείας & Αθλητισµού στον ∆ήµο Βουλιαγµένης (2000 – 2004). Υπήρξε αθλητής της Εθνικής Οµάδας Τριάθλου
1995-1997, ενώ έχει λάβει µέρος σε 15 Μαραθωνίους ∆ρόµους καθώς και σε 8 Μαραθωνίους Κολύµβη-
σης. Επίσης, υπήρξε Ιατρός της Εθνικής Οµάδας Τριάθλου και Κωπηλασίας κατά τους Ολυµπιακούς Αγώνες
2004-2008.



Κουτσιλιέρης Μιχάλης

Ο Μιχάλης Κουτσιλιέρης είναι Καθηγητής Πειραµατικής Φυσιολογίας στο ΕΚΠΑ (1998).
Είναι πτυχιούχος Ιατρικής από το ΕΚΠΑ (1980) και έχει διδακτορικό στην Πειραµατική
Ιατρική από το Πανεπιστήµιο McGill, Μοντρεάλ, Καναδά (1987). Έχει εκπαιδευτεί στην
Ενδοκρινολογία (Royal Victoria Hospital, McGill University, Montreal, Canada (1982-
1987) και έχει υπερετήσει ως Καθηγητής (Επίκουρος, Αναπληρωτής και Τακτικός) στο
Πανεπιστήµιο LAVAL, Quebec City, Canada (1988-1998). Στο ΕΚΠΑ, είναι διευθυντής

του Εργαστηρίου Φυσιολογίας (2004-) και έχει διατελέσει ∆ιευθυντής του Τοµέα Βασικών Ιατρικών Επιστηµών
της Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ (2004-2006 & 2018-2020). Εχει βραβευτεί µε πολλές επιστηµονικές διακρίσεις,
µεταξύ των οποίων είναι τα: “Scholarships Awards” από το Ιατρικό Συµβούλιο Έρευνας του Καναδά (Medical
Research of Canada; 1983-1988); Από το “Ίδρυµα Έρευνας για την Υγεία του Κεµπέκ (Fonds de la Recherche
en Sante du Quebec; 1988-1998)”; το “Βραβείο Νέου Ερευνητή της Αµερικανικής Εταιρείας Έρευνας στα
Οστά και Αλάτων (“Young Investigator Award” ASBMR-USA; 1985)”; Το Βραβείο “Εθελοντισµού” από το Υπουρ-
γείο Υγείας, Ελληνική Κυβέρνηση (2005); Έχει τιµηθεί µε το βραβείο «∆ιακεκριµένου Εταίρου» από την Ιατρική
Σχολή, New Westminster, Βανκούβερ, Καναδά (2015); και το Βραβείο “Βασίλης Ξανθόπουλος & Στέφανος
Πνευµατικός - Άριστηs Πανεπιστηµιακήs ∆ιδασκαλία” από το Ίδρυµα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ), Πανεπιστήµιο
Κρήτης. Είναι Ιδρυτής και έχει διατελέσει Πρόεδρος της “Ελληνικής Εταιρείας Φυσιολογίας”; Ιδρυτής και Πρό-
εδρος του “Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Φυσιολογίας & Άσκησης στην Ιατρική-ΙΕΦΑΙ” και Πρόεδρος του “Exe-
rcise Is Medicine – Greece”. Τα κύρια επιστηµονικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην Μοριακή
Ενδοκρινολογια-Φυσιολογία, την Μοριακή Ογκολογία, στη σχέση Ορµονών & Καρκίνου, την Παθοφυσιολο-
γία των Οστικών Μεταστάσεων και τον Καρκίνο Προστάτη, τη Θεραπευτική Άσκηση και την Ιατρική Εκπαίδευση.

Μητσιοκάπα Ευανθία
Η Ευανθία Μητσιοκάπα είναι ιατρός Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, διδάκτωρ
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Senior Fellow of European Board of
Physical Medicine and Rehabilitation και υποψήφια Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του
Πανεπιστηµίου Αθηνών, στα µεταβολικά νοσήµατα των οστών. Είναι ιατρός αποκατά-
στασης στο Πρότυπο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης της Ε.Π.Σ. ‘Πόρτα Ανοι-
χτή’ και στη Μονάδα Αθλητιατρικής- Τµήµα Αθλητικής Αριστείας, «Sports Excellence»

ενώ παράλληλα διατελεί επιστηµονικός συνεργάτης της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΕΚΠΑ. Μέχρι σήµερα,
έχει παρουσιάσει εξαιρετική ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, που καταδεικνύεται από το µεγάλο
αριθµό επιστηµονικών εργασιών και διαλέξεων τόσο σε ελληνικά, όσο και σε διεθνή συνέδρια, ερευνητικών
προγραµµάτων, καθώς και πλήρων επιστηµονικών δηµοσιεύσεων σε έγκριτα, διεθνώς, περιοδικά.



Ξάνθης ∆ηµήτριος

Ο κος ∆ηµήτριος Ξάνθης γεννήθηκε στην Πάτρα. Είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχο-
λής Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ειδικεύθηκε στην καρδιολογία στην Παθολογική Κλινική του
401 ΓΣΝΑ και στην Καρδιολογική Κλινική του ΠΓΝΑ ΛΑjΚΟ. Στην συνέχεια εξειδικεύ-
θηκε στην εντατική θεραπεία ΜΕΘ ΓΝΑ ΛΑjΚΟ και κατέχει τον τίτλο του εντατικολό-
γου κατόπιν εξετάσεων. Ιατρός καρδιολόγος επιµελητής Α.Γ.Ν. Σύρου - Κ.Υ. Πάρου
από 18/04/2005 έως 08/10/2008. Από 2008 εώς και σήµερα υπηρετεί ως επιµε-
λητής και από το 2017 µε το βαθµό ∆ιευθυντή ΕΣΥ στην πολυδύναµη ΜΕΘ του ΠΓΝΑ

ΛΑjΚΟ. Υπεύθυνος για νοσηλεία βαρέως πασχόντων χειρουργικών, παθολογικών καρδιολογικών, αιµατολο-
γικών ασθενών, ασθενών µε µεταµόσχευση ήπατος - νεφρών κυρίως για την υπερηκαρδιογραφική και επεµ-
βατική παρακολούθηση του καρδιαγγειακού συστήµατος. Άδεια εκτέλεσης υπερήχων καρδιάς. Άσκηση στη
εξειδίκευση στις νεώτερες τεχνικές υπερηχοκαρδιογραφίας (∆ιοισοφάγειος, δυναµική υπερηχοκαρδιογραφία
stress echo (Ωνάσειο κ/χ κέντρο 2011). Κάτοχος του µεταπτυχιακού προγράµµατος στην επείγουσα ιατρική -
ΕΚΑΒ. Κάτοχος A.L.S-A.T.L.S - Συµµετοχή ως εκπαιδευτής σε προγράµµατα ΚΑΡΠΑ. Επιστηµονικός συνεργάτης
εργαστηρίου φυσιολογίας Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ απο το 2014 µε αντικείµενο την διδασκαλία του ΗΚΓ γραφή-
µατος την φυσιολογία και εφαρµογή της θεραπευτικής άσκησης. Συµµετοχή σε ερευνητικά πρωτόκολλα στον
χώρο της εντατικής θεραπείας όσο και στην εφαρµογή της θεραπευτικής άσκησης σε καρδιαγγειακούς ασθε-
νείς. Μέλος του ελληνικού εθνικού κέντρου «Εxercise is Medicine». ∆ιδακτορική διατριβή «Αξιολόγηση µέσω
σύγκρισης µε τον καθετήρα πνευµονικής αρτηρίας µιάς νέας µη επεµβατικής µεθόδου εκτίµησης της καρδιακής
παροχής µέσω ανάλυσης του σφυγµικού κύµατος σε ασθενείς υπό εντατική θεραπεία» Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ.
Μέλος της ελληνικής καρδιολογικής εταιρείας της ελληνικής εταιρείας υπέρτασης και της ελληνικής εταιρείας
εντατικής θεραπείας.

Παπαγεωργίου Σωκράτης
Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1963. Το 1987, αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πα-
νεπιστηµίου Αθηνών. Από το 1988 έως το 1992, ειδικεύτηκε στη Νευρολογία στο Πα-
νεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Pitié-Salpêtrière, στο Παρίσι, λαµβάνοντας υποτροφία από το
Collège de Médecine des Hôpitaux de Paris. Tο 1993 έλαβε Master στη Νευροψυχο-
λογία από το Πανεπιστήµιο Claude-Bernard της Λυών. Από το 1992 έως το 1994 ερ-
γάστηκε στο Ερευνητικό Νοσοκοµείο “Frédéric Joliot” του Γαλλικού Οργανισµού Ατοµικής
Ενέργειας (CEA). Τον Ιανουάριο 1995, έλαβε τον τίτλο του ∆ιδάκτορος του Πανεπι-

στηµίου Αθηνών. Από το 1996 έως το 2003 εργάστηκε ως επιµελητής στη Νευρολογική Κλινική του Γενικού
Νοσοκοµείου Αθηνών «Γεώργιος Γεννηµατάς», όπου, οργάνωσε το ειδικό εξωτερικό Ιατρείο Μνήµης». Το
2003 εξελέγη Λέκτορας, το 2009 Επίκουρος Καθηγητής Νευρολογίας και τον Ιούλιο του 2014, Αναπληρωτής
Καθηγητής Νευρολογίας και Νευροψυχολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Από το 2003
έως το 2011 εργάσθηκε στο Αιγινήτειο» Νοσοκοµείο οπότε και οργάνωσε τη λειτουργία του ειδικού τµήµα-
τος Νοητικών ∆ιαταραχών και Εξωπυραµιδικών Παθήσεων της Α’ Νευρολογικής Κλινικής του ΕΚΠΑ. Από τον
Ιανουάριο 2012 µέχρι σήµερα υπηρετεί στην Β’ Πανεπιστηµιακή Νευρολογική Κλινική του ΕΚΠΑ, στο Γενικό Νο-
σοκοµείο «Αττικόν» όπου είναι υπεύθυνος της Μονάδας Νοητικών ∆ιαταραχών καθώς και των ιατρείων Μνή-
µης, Νοητικών ∆ιαταραχών και νόσου Πάρκινσον. Είναι ιδρυτικό µέλος και αναπληρωτής ∆ιευθυντής του ΠΜΣ
«Κλινική Νευροψυχολογία-Νοητικές Νευροεπιστήµες» της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Από το 2007 αποτελεί
ενεργό µέλος της «Επιτροπής άνοιας και ήπιων νοητικών διαταραχών της Ευρωπα�κής Νευρολογικής Εται-
ρείας» και έχει προσκληθεί επανειληµµένα για επίσηµος οµιλητής στα Συνέδριά της. Είναι µέλος της Ελληνι-
κής Νευρολογικής Εταιρείας, της «Ευρωπα�κής Ακαδηµίας Νευρολογίας» της «American Academy of Neurology”
και fellow της “American Neurological Association”. Τον Ιούνιο 2018 επανεξελέγη Αντιπρόεδρος της «Ιατρι-
κής Εταιρείας Αθηνών».



Σταυρουλάκης Γεώργιος
Ο Γιώργος Σταυρουλάκης αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδι-
στριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ειδικεύτηκε στην Καρδιολογική Κλινική του Λα�κού
Νοσοκοµείου, όπου στη συνέχεια εργάσθηκε ως έµµισθος επιστηµονικός συνεργάτης.
Απέκτησε τον τίτλο του διδάκτορος του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε αντικείµενο την εν-
δοθηλιακή λειτουργία σε ασθενείς µε αρτηριακή υπέρταση, υπό την εποπτεία του Κα-
θηγητή κ. Μουτσόπουλου. Μετά από µετεκπαίδευση στο 251 ΓΝΑ έλαβε διαπίστευση

για τη διενέργεια ειδικών υπερηχοκαρδιογραφικών τεχνικών από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Εργά-
ζεται ως Επιµελητής στην Καρδιολογική Κλινική του ‘Υγείας Μέλαθρον’ (ΤΥΠΕΤ) και είναι συνεργάτης του αι-
µοδυναµικού εργαστηρίου της Βιοκλινικής Αθηνών. Μετά από εκπαίδευση στο εξειδικευµένο κέντρο St George’s
University Hospital of London απέκτησε πιστοποίηση στην Καρδιολογία του αθλητισµού (sports cardiology). Έχει
συµµετάσχει στην εκπόνηση πολλών δηµοσιευµένων εργασιών σε διεθνή περιοδικά.

Φιλίππου Αναστάσιος
Ο Αναστάσιος Φιλίππου είναι Επίκουρος καθηγητής Πειραµατικής Φυσιολογίας στην
Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ. Είναι πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ (1992), Φυσικοθεραπείας (1997) και έχει
κάνει µεταπτυχιακές (2002), διδακτορικές (2009) και µεταδιδακτορικές (2011) σπου-
δές στη Βιολογία και Φυσιολογία της άσκησης και του σκελετικού µυός. Έχει περισ-
σότερες από 60 δηµοσιεύσεις σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά και έχει συµµετάσχει
στη µετάφραση και επιστηµονική επιµέλεια βιβλίων καθώς και στη συγγραφή κεφα-

λαίων σε ξενόγλωσσα βιβλία. Είναι Γενικός Γραµµατέας του “Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Φυσιολογίας &
Άσκησης στην Ιατρική-ΙΕΦΑΙ”, Ιδρυτικό Μέλος του ελληνικού εθνικού κέντρου “Exercise Is Medicine – Greece”

και µέλος 8 επιστηµονικών εταιρειών. Το επιστηµονικό του έργο καλύπτει ευρύ πεδίο στη Φυσιολογία της
Άσκησης και ειδικότερα του σκελετικού µυός, για το οποίο έχει λάβει διεθνείς και ελληνικές διακρίσεις. Στο
πλαίσιο των µεταδιδακτορικών του σπουδών (UPENN, ΗΠΑ) και συνεργασίας/χρηµατοδότησης από την NASA,
συµµετείχε στη µελέτη της µυ�κής ατροφίας των πειραµατόζωων της τελευταίας αποστολής της NASA στο διά-
στηµα (STS-135).


