
 

Βασίλειος X. Σκουτέλης 

Ο Βασίλειος Σκουτέλης του Χαραλάμπους γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 

1983. Είναι πτυχιούχος Φυσικοθεραπευτής του Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Έχει ολοκληρώσει 

διετείς μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Magister of Science  (MSc) στον 

διεπιστημονικό κλάδο της Αθλητικής Ιατρικής και της Φυσικοθεραπείας στο 

Πανεπιστήμιο του Νόβι Σαντ της Σερβίας, με διατριβή ειδίκευσης πάνω στα παιδιά με 

εγκεφαλική παράλυση. Από το Δεκέμβριο του 2016 είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ της 

Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα διατριβής τη λειτουργική 

φυσικοθεραπεία και την ελάχιστα επεμβατική ορθοπαιδική χειρουργική στην 

εγκεφαλική παράλυση. 

Έχει εργασθεί για έξι χρόνια στην ΕΛΕΠΑΠ Αθηνών, ενώ επί δέκα συναπτά 

έτη συνεργάσθηκε, ως ελεύθερος επαγγελματίας, με ιδιωτικά θεραπευτήρια ειδικής 

αγωγής για παιδιά. Από τον Ιούνιο του 2020 ανήκει στο μόνιμο φυσικοθεραπευτικό 

προσωπικό του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν». Το κλινικό του 

αντικείμενο επικεντρώνεται στην πρώιμη παρέμβαση βρεφών υψηλού κινδύνου για 

νευροκινητικά προβλήματα και στη φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση παιδιών 

κατόπιν ορθοπαιδικής χειρουργικής επέμβασης. 

Από το 2015 έως το 2018 διατέλεσε Εργαστηριακός Συνεργάτης του 

Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας, στο γνωστικό αντικείμενο της 

φυσικοθεραπείας παίδων, λαμβάνοντας τα εργαστηριακά μαθήματα «κλινική άσκηση 

στη φυσικοθεραπεία νευρολογικών παθήσεων» και «προσαρμοσμένη κινητική 

αγωγή». Από το 2018 είναι Ακαδημαϊκός Υπότροφος του Τμήματος 
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Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, παρέχοντας κλινικό (πρακτική 

διδασκαλία) και ερευνητικό έργο στο γνωστικό αντικείμενο της παιδονευρολογικής 

και μυοσκελετικής φυσικοθεραπείας, που αφορούν στα εργαστηριακά μαθήματα 

«κλινική εκπαίδευση στη νευρολογική φυσικοθεραπεία» και «κλινική εκπαίδευση στη 

μυοσκελετική φυσικοθεραπεία». Από τον Ιούλιο του 2020 είναι επιστημονικός 

συνεργάτης του θεσμοθετημένου Ερευνητικού Εργαστηρίου Νευρομυϊκής και 

Καρδιοαγγειακής Κίνησης-LANECASM του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Έχει παρακολουθήσει, σε Ελλάδα και εξωτερικό, σειρά επιμορφωτικών 

σεμιναρίων και συνεδρίων, που αφορούν στην αναπτυξιακή εκτίμηση και 

θεραπευτική διαχείριση πρόωρων βρεφών και παιδιών με κινητικές δυσλειτουργίες. 

Έχει  εξειδικευτεί σε μεθόδους και τεχνικές παιδονευρολογικής φυσικοθεραπείας, 

όπως  Bobath/NDΤ, Sensory Integration, Constraint-induced Movement Therapy, 

Halliwick-Aquatic Therapy, Hippotherapy, Proprioceptive Neuromuscular Facilitation, 

Elastic Therapeutic Taping κ.ά.  

Παράλληλα, αναπτύσσει έντονη και συστηματική επιστημονική δράση στο 

αντικείμενο της παιδονευροαποκατάστασης, συμμετέχοντας με ερευνητικές εργασίες 

σε παγκόσμια και ελληνικά συνέδρια, δημοσιεύοντας άρθρα σε επιστημονικά 

περιοδικά με εθνική και διεθνή αναγνώριση, λαμβάνοντας μέρος ως εισηγητής σε 

σεμινάρια επιμόρφωσης φυσικοθεραπευτών και  μεταφράζοντας επιστημονικά 

συγγράμματα (www.researchgate.net/profile/Vasileios_Skoutelis). Το έργο του έχει 

διακριθεί, αποσπώντας βραβεία καλύτερης εργασίας σε παγκόσμια (Παγκόσμιο 

Συνέδριο Φυσικοθεραπείας, WCPT 2017) και ελληνικά συνέδρια (Συνέδριο 

Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας, Ε.Ε.Ε.Φ. 2013, 2017, 2018).  

Είναι μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) και 

ιδρυτικό μέλος του Επιστημονικού Τμήματος Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας 

(Ε.Τ.Π.Φ.) του Π.Σ.Φ, διατελώντας πρώτος Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής 

αυτού την περίοδο 2014-2016. 
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