
 

 

 

 

 

 

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φυσικοθεραπείας 

 

 

Η Ε.Ε.Ε.Φ. διοργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 

στις 2 & 3 Απριλίου 2016,  Εργαστηριακό Σεμινάριο με θέμα: 

 

«Mirror Therapy» 

 

 

 

 

Εισηγήτρια Σεμιναρίου: Annegret Hagenberg,  

Ερευνήτρια- Φυσικοθεραπεύτρια    Πανεπιστημίου Λέστερ, Μ. Βρετανία. 

 
 

  Ώρες διεξαγωγής Σεμιναρίου:     Τόπος διεξαγωγής: 

Σάββατο:1000-1730 & Κυριακή: 0900-1600        Physiopolis 

 
 

 

 

 

Παρακαλούμε πολύ επικοινωνήστε με την ΕΕΕΦ (2106891560, πρωινές ώρες) για να 

δηλώσετε συμμετοχή έγκαιρα. www.eeef.gr, email: contact@eeef.gr 

 

http://www.eeef.gr/


 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Τόπος & Χρόνος: Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 2 & 3 Απριλίου 2016, στην 

αίθουσα σεμιναρίων του Πολυχώρου Φυσικοθεραπευτικής Αποκατάστασης PhysioPolis 

(Παπαναστασίου 3, Χαλάνδρι-πλησίον ΜΕΤΡΟ Αγ. Παρασκευής). 

Δηλώσεις συμμετοχής: Λόγω περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων στο σεμινάριο, 

παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε  με την Γραμματεία της Ε.Ε.Ε.Φ., προκειμένου να 

δηλώσετε θέση έγκαιρα (210-68.91.560, email: contact@eeef.gr). 

Κόστος Συμμετοχής:   

 Μέλη Τμήματος Χεριού ΕΕΕΦ & Φοιτητές: 100€ 

 Οικονομικά τακτοποιημένα Μέλη της ΕΕΕΦ & Μέλη ΣΕΕ: 130€  

 Μη Μέλη:  180€  

 

Στo  παραπάνω ποσό περιλαμβάνονται: 

 Βεβαίωση  παρακολούθησης στους συμμετέχοντες του σεμιναρίου 

 Υλικό για την παρακολούθηση του Σεμιναρίου  

 Καφές και αναψυκτικά στα διαλείμματα 

 

Κατοχύρωση θέσης: 

 Με την κατάθεση του ανάλογου ποσού στην Τράπεζα  Alpha  Bank, στον λογαριασμό της    
Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας:  

Αρ.Λογαρ.:154-002002-002.089 /IBAN: GR77 0140 1540 1540 0200 2002 089  

 

Στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ το ονοματεπώνυμο του 
καταθέτη.  

 

 

 

mailto:contact@eeef.gr


 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

Σάββατο, 2 Απριλίου 2016 

 
 10:00: Εγγραφές & Καλωσόρισμα 

 10:15-12:15: Session 1 - History and Evidence on Mirror Therapy from therapy 

research as well as from brain imaging studies on pain, functional and sensory 

rehabilitation with Mirror Therapy. PowerPoint and key studies 

 Ελαφρύ Γεύμα 

 13:00-15:00: Session 2 - Medical conditions in Hand Therapy in relation to the 

treatment option with Mirror Therapy. Discussion of problems and symptoms 

 Διάλλειμα Καφέ 

 15:20-17:20: Session 3 - Introduction of the different treatment protocols in 

relation to symptom presentation. Booklet. First case scenario set-up with mirrors 

 

 Κυριακή, 3 Απριλίου 2016 

 
 09:00-11:00: Session 4 - Development of treatment plans in groups, based on 

cases from the participants’ practice 

 Διάλλειμα Καφέ 

 11:15-13:15: Session 5 - Viewing studies and current research projects. 

PowerPoint. 

 Ελαφρύ Γεύμα 

 14:00-16:00:  Session 6 - recap, discussion, test, course evaluation and handing 

out certificates of attendance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Annegret Hagenberg qualified as a physiotherapist in Munich in 1988 and 

worked in several settings including Rehabilitation Hospitals, a centre for disabled 

children and adults, and in the community. She enjoyed to work in hand therapy before 

she specialised first in Manual Therapy (Kaltenborn-Evjenth Concept) and then in Adult 

Bobath. After many years as a neuro-physiotherapist she completed an MSc course in 

Physiotherapy at Coventry University where she discovered Mirror Therapy, and with the 

excellent research training provided at Coventry University she became a Research and 

Knowledge Transfer Fellow at the Centre for Medical Humanities at the University of 

Leicester. There she conducts research based on questions raised during practice, 

develops an international research network on Mirror Therapy, organises conferences 

and nurtures mutual knowledge exchange between the various professions involved in 

Mirror Therapy and across the world, with a high focus on impact. In this role she 

teaches courses on Mirror Therapy, provides consultancy, gives talks internationally and 

implements Mirror Therapy at health care settings. She also gets involved in the areas of 

compassion, reflection, body perception and medical history. 

 


