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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ) - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

 

Διοίκηση ΠΑΔΑ 

Πρύτανης: Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής 

Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού:                                        

Καθηγήτρια  Ευσταθία Παπαγεωργίου 

Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης:                                 

Καθηγήτρια Κλειώ Σγουροπούλου 

Κοσμήτορας Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας (ΣΕΥΠ):                              

Καθηγήτρια Λήδα Γώγου 

 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Εισαγωγή 

Ιστορικό ίδρυσης Τμήματος Φυσικοθεραπείας  

Πληροφορίες – Επικοινωνία  

Διοίκηση Τμήματος  

Πρόεδρος: Καθηγητής Γιώργος Γιόφτσος  

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Καθηγητής Γιώργος Παπαθανασίου  

Γραμματεία  

Πρόσβαση στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας  

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)  

Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΕΔΙΠ)  

 

 

ΤΟΜΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

Τομέας A  

Τομέας B  

Τομέας  Γ  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

Εισαγωγή – Γενικές πληροφορίες  

Προϋποθέσεις απόκτησης πτυχίου  

Συνοπτική περιγραφή μαθημάτων ανά έτος  

Πρακτική άσκηση  

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ- ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

Μεταπτυχιακές σπουδές  

Διδακτορικές σπουδές 

Μεταδιδακτορική έρευνα 

 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

Ερευνητικά Εργαστήρια φυσικοθεραπείας  

Εργαστηριακός και ερευνητικός εξοπλισμός   

 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

 

 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ  

Βιβλιοθήκη   

Μέριμνα  

Σίτιση  

Στέγαση  

Ιατρικές υποδομές   

Υποδομές άθλησης και ψυχαγωγίας  

Διεθνής κινητικότητα- Erasmus  

Συνήγορος του φοιτητή  

Μαθήματα ξένων γλωσσών  

Υποστήριξη φοιτητών με αναπηρίες                                                   

 

 

 

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
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Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) (https://www.uniwa.gr/) είναι ανώτατο 

εκπαιδευτικό ίδρυμα με έδρα στην Αττική. Δημιουργήθηκε το 2018 ως αποτέλεσμα 

της συγχώνευσης του ΤΕΙ Αθήνας και του ΑΕΙ Πειραιά,  ενώ το 2019 εντάχθηκε στο 

νέο-ιδρυθέν πανεπιστήμιο η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Σήμερα αποτελεί το 

τρίτο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Ελλάδας και βρίσκεται στο δυτικό περιφερειακό 

τμήμα της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής διαθέτει 2 πανεπιστημιουπόλεις 

στο Αιγάλεω,  Αττικής.   

Η 1η Πανεπιστημιούπολη, Άλσους Αιγάλεω, βρίσκεται στην οδό Αγίου Σπυρίδωνος 

και η 2η Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα, στην οδό Θηβών και Πέτρου Ράλλη. 

 

Το ίδρυμα αποτελείται από 6 Σχολές και 27 Τμήματα που καλύπτουν όλο το 

φάσμα των πανεπιστημιακών σπουδών. 

Σχολή Δημόσιας Υγείας  (2 τμήματα ) 

Σχολή Διοικητικών Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών  (6 τμήματα)  

Σχολή Επιστημών Τροφίμων (2 τμήματα) 

Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας  (5 τμήματα)  

Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού  (4 τμήματα ) 

Σχολή Μηχανικών  (8 τμήματα)  

 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

 

Εισαγωγή 

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας  είναι αυτοτελές και αυτοδύναμο τμήμα της Σχολής 

Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) (http://www.phys.uniwa.gr/department/) 

 

Ιστορικό ίδρυσης Τμήματος Φυσικοθεραπείας 

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αποτελεί μετεξέλιξη 

του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας. Είναι το πλέον υψηλόβαθμο Τμήμα 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.  

Η εκπαίδευση στη Φυσικοθεραπεία αρχίζει το 1943 από το Αμερικανικό 

Ίδρυμα Εγγύς Ανατολής (Near East) στην Αθήνα. Η επίσημη ίδρυση Σχολής 

Φυσικοθεραπείας νομοθετείται το 1952 με το ν. 2028/52  και λειτουργεί το 1958 στο 

Νοσοκομείο «Βασιλέας Παύλος» (σήμερα Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών) με πρόγραμμα 

https://www.uniwa.gr/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%8E%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B9%CE%B4%CF%81%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%8E%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B9%CE%B4%CF%81%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%8A%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%B1_%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%8E%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%BF_%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%8A%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%B1_%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%AC_%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://www.phys.uniwa.gr/department/
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σπουδών έξι εξαμήνων και υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας. Το 1968 η 

Σχολή Φυσικοθεραπείας χαρακτηρίζεται Ανώτερη. Το 1973 λειτουργεί τμήμα 

Φυσικοθεραπείας  στο Κέντρο Ανώτερης Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕ) της Αθήνας, 

υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας με πρόγραμμα σπουδών επτά 

εξαμήνων. Το 1977 με τον  ν.576/77 τα ΚΑΤΕ μετονομάζονται σε Κέντρα Ανώτερης 

Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕΕ). Το 1983 ψηφίζεται ο ιδρυτικός 

νόμος των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) 1404/1983 εντάσσοντας α) 

το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση  με 

διάρκεια σπουδών επτά εξάμηνα και β) την Σχολή Φυσικοθεραπείας «Βασιλέας 

Παύλος» στο ΤΕΙ της Αθήνας. Το 2001 ψηφίζεται ο Ν. 2916/2001 και το Τμήμα 

Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας εντάσσεται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και 

συγκεκριμένα στην Τεχνολογική Εκπαίδευση με τετραετές πρόγραμμα σπουδών. Το 

2017, ο ν.4485/2017 θεωρεί  τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ διακριτούς παράλληλους 

τομείς της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 

Πληροφορίες – Επικοινωνία 

Η Διεύθυνση του Τμήματος Φυσικοθεραπείας είναι Πανεπιστημιούπολη 1 Άλσους 

Αιγάλεω, Αγίου Σπυρίδωνος 28, ΤΚ 12243, Αιγάλεω στην Αθήνα 

http://www.phys.uniwa.gr/contact/) 

 

Διοίκηση Τμήματος Φυσικοθεραπείας 

Πρόεδρος: Καθηγητής Γιώργος Γιόφτσος 

Στοιχεία επικοινωνίας: Πανεπιστημιούπολη 1 Άλσους Αιγάλεω, Κτήριο Κ6, γραφείο 

024, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-5387475, mail: gioftsos@uniwa.gr 

 

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Καθηγητής Γεώργιος Παπαθανασίου 

Στοιχεία επικοινωνίας: Πανεπιστημιούπολη 1 Άλσους Αιγάλεω, Κτήριο Κ6, γραφείο 

024, mail: gpapa@uniwa.gr 

 

Γραμματεία  

Η Γραμματεία (Κτήριο Κ6, γραφείο Ο15) δέχεται κάθε Δευτέρα –Τετάρτη- Παρασκευή 

ώρες 11:00-13:00μμ 

Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος: Ελισάβετ Ντάλα  

Τηλέφωνο Γραμματείας 210-5387485 

http://www.phys.uniwa.gr/contact/
mailto:gioftsos@uniwa.gr
mailto:gpapa@uniwa.gr
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Τηλεομοιοτυπία: 210-5147232 

 E-mail επικοινωνίας:  physio@uniwa.gr 

 

Πρόσβαση στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας 

 

 

 

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας βρίσκεται στο κεντρικό κτίριο της Πανεπιστημιούπολης 1 

Άλσους Αιγάλεω,  στη διεύθυνση Αγίου Σπυρίδωνος 28, ΤΚ. 12243 Αιγάλεω 

(https://www.uniwa.gr/epikoinonia/) 

Κοντινότερος σταθμός του Μετρό είναι ο σταθμός Αιγάλεω που βρίσκεται σε 

απόσταση 20 λεπτών με τα πόδια. Κοντινότερες στάσεις Λεωφορειακών γραμμών 

είναι οι εξής: 

 

Δελφών 

811 Χαϊδάρι – Στ. Αγία Μαρίνα (κυκλική) (σύνδεση με σταθμό Μετρό Αγία Μαρίνα – 

Προσοχή: Μόνο κατεύθυνση από ΠΑ.Δ.Α. προς Μετρό) 

829 ΠΑ.Δ.Α- Πειραιά – Στ. Αιγάλεω – ΠΑ.Δ.Α Αθήνας  (σύνδεση με σταθμό Μετρό 

Αιγάλεω) 

831 Πειραιάς – Αιγάλεω 

 

ΠΑ.Δ.Α Αθήνας (κατεύθυνση προς Αθήνα/κατεύθυνση από Αθήνα) και ‘Πηγαδάκι‘ 

(προς Αθήνα) 

731 Ανθούπολη – Στ. Μ. Ανθούπολη – Αττικό Νοσ. – Δάσος (σύνδεση με σταθμό 

Μετρό Ανθούπολη) 

mailto:physio@uniwa.gr
https://goo.gl/maps/qmJjQp4h9qM2
https://www.uniwa.gr/epikoinonia/
http://telematics.oasa.gr/#stationInfo_70116_ΔΕΛΦΩΝ
http://telematics.oasa.gr/#lineDetails_862_811 : ΧΑΪΔΑΡΙ - ΣΤ. ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)_52-99
http://telematics.oasa.gr/#lineDetails_873_829 : ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΣΤ.ΑΙΓΑΛΕΩ-ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ_61-99
http://telematics.oasa.gr/#lineDetails_874_831 : ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΙΓΑΛΕΩ_62-99
http://telematics.oasa.gr/#stationInfo_70045_ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
http://telematics.oasa.gr/#stationInfo_420128_ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
http://telematics.oasa.gr/#stationInfo_70044_ΠΗΓΑΔΑΚΙ
http://telematics.oasa.gr/#lineDetails_845_731 : ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΣΤ. Μ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣ. - ΔΑΣΟΣ_232-99
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750 Αττικό Νοσοκομείο – Στ. Μετρό Αιγάλεω – Νίκαια (σύνδεση με σταθμό Μετρό 

Αιγάλεω) 

845 Πειραιάς – Ελευσίνα (μέσω Θηβών) 

Α15 Στ. Λαρίσης –  Δάσος (σύνδεση με σταθμούς Μετρό Λαρίσης και Μεταξουργείο) 

Β15 Στ. Λαρίσης – Παλατάκι  (σύνδεση με σταθμούς Μετρό Λαρίσης και 

Μεταξουργείο) 

Γ16 Πλ. Κουμουνδούρου – Ασπρόπυργος 

Στην στάση ΠΑ.Δ.Α είναι η τερματική στάση της σχολικής Λεωφορειακής γραμμής                       

Express Ε15:  Στ Λαρίσης – ΠΑ.Δ.Α Αθηνών (δεν λειτουργεί τους μήνες Ιούλιο και 

Αύγουστο). 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

Το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος Φυσικοθεραπείας διακρίνεται σε Ερευνητικό 

Προσωπικό (ΔΕΠ) και Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΕΔΙΠ). 

(http://www.phys.uniwa.gr/profiles/faculty-members/) 

Το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό αποτελείται από 15 μέλη ΔΕΠ (αλφαβητικώς) :  

Γ. Γεωργούδης, Καθηγητής (ggeorge@uniwa.gr ) 

Γ. Γιόφτσος,  Καθηγητής (gioftsos@uniwa.gr ) 

Ε. Γραμματοπούλου, Καθηγήτρια (igrammat@uniwa.gr) 

Γ. Παπαθανασίου, Καθηγητής (papathanasiou.g@gmail.com) 

Β. Σακελλάρη, Καθηγήτρια (vsakellari@uniwa.gr ) 

Δ. Μπακαλίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (dafbak@otenet.gr) 

Μ. Παπανδρέου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (mpapand@uniwa.gr ) 

Ε. Ζέρβα, Επίκουρη Καθηγήτρια (efthimiazerva@gmail.com) 

Γ. Κουμαντάκης,  Επίκουρος Καθηγητής (gkoumantakis@uniwa.gr) 

Μ. Παπαδοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια (marpapgr@yahoo.co.uk) 

Δ. Στασινόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής (dstasinopoulos@uniwa.gr )  

Μ. Μουτζούρη, Επίκουρη Καθηγήτρια (moutzouri@uniwa.gr) 

Α. Κομπότη, Λέκτορας Εφαρμογών (akompoti@uniwa.gr ) 

Δ. Μακρυγιάννη, Λέκτορας Εφαρμογών (dmakrygi@uniwa.gr ) 

Γ. Πέττα, Λέκτορας Εφαρμογών (gpetta@uniwa.gr) 

 

http://telematics.oasa.gr/#lineDetails_886_750 : ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΝΙΚΑΙΑ_72-99
http://telematics.oasa.gr/#lineDetails_872_845 : ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΕΛΕΥΣΙΝΑ (ΜΕΣΩ ΘΗΒΩΝ)_64-99
http://telematics.oasa.gr/#lineDetails_840_Α15 : ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ - ΔΑΣΟΣ_196-99
http://telematics.oasa.gr/#lineDetails_903_Β15 : ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ - ΠΑΛΑΤΑΚΙ_265-99
http://telematics.oasa.gr/#lineDetails_807_Γ16 : ΠΛ.ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ_143-99
http://telematics.oasa.gr/#stationInfo_70099_ΤΕΙ
http://www.phys.uniwa.gr/profiles/faculty-members/
mailto:ggeorge@uniwa.gr
mailto:gioftsos@uniwa.gr
mailto:igrammat@uniwa.gr
mailto:papathanasiou.g@gmail.com
mailto:vsakellari@uniwa.gr
mailto:dafbak@otenet.gr
mailto:mpapand@uniwa.gr
mailto:efthimiazerva@gmail.com
mailto:gkoumantakis@uniwa.gr
mailto:marpapgr@yahoo.co.uk
mailto:dstasinopoulos@uniwa.gr
mailto:moutzouri@uniwa.gr
mailto:akompoti@uniwa.gr
mailto:dmakrygi@uniwa.gr
mailto:gpetta@uniwa.gr
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Το Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΕΔΙΠ) αποτελείται από: 

Μ. Στάμου (mstamou@uniwa.gr ) 

Ν. Χρυσάγης (nchrisagis@uniwa.gr ) 

 

 

ΤΟΜΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

Οι τομείς του τμήματος είναι τρεις (http://www.phys.uniwa.gr/wp-

content/uploads/sites/19/2020/01/Κατανομή-μελών-ΔΕΠ-ΕΔΙΠ-σε-Τομείς.pdf )  

Τομέας A: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ-ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ   

Τομέας B: ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  

Τομέας Γ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

Τομέας A: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ-ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  

Στο τομέα αυτόν ανήκουν τα εξής μαθήματα:  

1. Α Βοήθειες  

2. Ορθοπαιδική  

3. Ρευματολογία  

4. Διαγνωστική απεικόνιση  

5. Μεθοδολογία της έρευνας στις επιστήμες υγείας  

6. Βιοστατιστική  

7. Κινησιολογία - Εμβιομηχανική Ι  

8. Κινησιολογία - Εμβιομηχανική ΙΙ  

9. Κινησιοθεραπεία  

10. Εργονομία και συμβουλευτική στη φυσικοθεραπεία  

11. Μυοσκελετική φυσικοθεραπεία σε κακώσεις  

12. Μυοσκελετική φυσικοθεραπεία σε παθήσεις  

13. Φυσιοθεραπευτική αξιολόγηση - κλινικός συλλογισμός  

14. Κλινική εκπαίδευση στη μυοσκελετική φυσικοθεραπεία  

15. Καρδιοαγγειακή φυσικοθεραπεία  

Τομέας B: ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  

Στο τομέα αυτόν ανήκουν τα εξής μαθήματα:  

mailto:mstamou@uniwa.gr
mailto:nchrisagis@uniwa.
http://www.phys.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/19/2020/01/Κατανομή-μελών-ΔΕΠ-ΕΔΙΠ-σε-Τομείς.pdf
http://www.phys.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/19/2020/01/Κατανομή-μελών-ΔΕΠ-ΕΔΙΠ-σε-Τομείς.pdf
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1. Ανατομία Ι 

2. Ανατομία ΙΙ  

3. Νευροφυσιολογία  

4. Νευρολογία  

5. Παιδιατρική  

6. Βασικές αρχές ψυχοπαθολογίας  

7. Φαρμακολογία  

8. Βιοφυσική  

9. Ηλεκτροφυσικά μέσα στη φυσικοθεραπεία  

10. Κλινική ηλεκτροθεραπεία  

11. Φυσιοθεραπευτικές μέθοδοι και τεχνικές σε παθήσεις του νευρικού συστήματος  

12. Φυσικοθεραπεία σε νευρολογικές παθήσεις παιδιών  

13. Φυσικοθεραπεία σε νευρολογικές παθήσεις ενηλίκων  

14. Κλινική εκπαίδευση στη νευρολογική φυσικοθεραπεία  

 

Τομέας  Γ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Στο τομέα αυτόν ανήκουν τα εξής μαθήματα:  

1. Φυσιολογία  

2. Παθοφυσιολογία  

3. Αγγλική γλώσσα – ιατρική ορολογία  

4. Δεοντολογία και βιοηθική  

5. Πληροφορική και επιστήμες υγείας  

6. Αρχές διοίκησης στις επιστήμες υγείας  

7. Αναπνευστική φυσικοθεραπεία  

8. Κλινική εκπαίδευση στη αναπνευστική και καρδιοαγγειακή φυσικοθεραπεία  

9. Προσαρμοσμένη φυσική δραστηριότητα  

10. Κλινική εργοφυσιολογία  

11. Κλινική διαιτολογία  

12. Αθλητική φυσικοθεραπεία  

13. Θεραπευτικές τεχνικές μάλαξης  
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14. Θεραπευτικές τεχνικές κινητοποίησης  

15. Φυσικοθεραπεία σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες  

16. Φυσικοθεραπεία στη γηριατρική  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

Εισαγωγή – Γενικές πληροφορίες  

Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Φυσικοθεραπείας καθώς και το πρόγραμμα 

σπουδών είναι εναρμονισμένα με τις οδηγίες της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας 

Φυσικοθεραπείας (World Confederation for Physical Therapy – WCPT), σύμφωνα με 

την οποία, η Φυσικοθεραπεία παρέχει υπηρεσίες σε άτομα ώστε να μπορέσουν να 

αναπτύξουν, να διατηρήσουν και να αποκαταστήσουν τη μέγιστη δύναμη και 

λειτουργική ικανότητα κατά την διάρκεια της ζωής τους (http://www.wcpt.org/). 

Το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή, μέσω της WCPT ανήκει στην World 

Health Professions Alliance (WHPA), συμμετέχει ως αυτοδύναμο                             

επάγγελμα υγείας όπως οι ιατροί, φαρμακοποιοί, οδοντίατροι και οι 

νοσηλευτές (http://www.wcpt.org/collaborations-activities) και ανήκει στα 

«ρυθμισμένα επαγγέλματα» όπως οι ιατροί, νοσηλεύτριες, οδοντίατροι, μαίες, 

χειρουργοί κτηνίατροι, φαρμακοποιοί και αρχιτέκτονες. 

Αποστολή του Τμήματος Φυσικοθεραπείας είναι η  δημιουργία επιστημόνων 

επαγγελματιών υγείας, κατάλληλα εκπαιδευμένων και με επαρκείς δεξιότητες για την 

άσκηση του επαγγέλματος του Φυσικοθεραπευτή, που θα μπορούν να 

ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας.               

Το επίπεδο σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας επικεντρώνεται στη σύγχρονη 

ενημέρωση και ανανέωση  της θεωρητικής κατάρτισης σε συνδυασμό με την 

πρακτική εφαρμογή των γνώσεων, όπως επιβάλλουν οι εξελίξεις στο επιστημονικό 

πεδίο της Φυσικοθεραπείας. Επίσης, η προαγωγή της επιστήμης της 

Φυσικοθεραπείας προβάλλεται  μέσω της συνεχούς ερευνητικής δραστηριότητας των 

μελών της ακαδημαϊκής του κοινότητας και διαμέσου της εξωστρέφειας. Η 

εξωστρέφεια του τμήματος πραγματοποιείται τόσο με την ανάπτυξη συνεργασίας σε 

δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού σε επιστημονικό 

–ερευνητικό επίπεδο και με Erasmus, όσο και με κοινωνική προσφορά και την ένταξη 

των αποφοίτων στην αγορά εργασίας της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

http://www.wcpt.org/
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Προϋποθέσεις απόκτησης πτυχίου 

Η εισαγωγή στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΠΑΔΑ γίνεται με Πανελλήνιες εξετάσεις 

μετά την απόκτηση απολυτήριου Γενικού Λυκείου ή απολυτήριο Τεχνικού 

Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ποσοστό εισαγωγής 10%) και σύμφωνα πάντοτε 

με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι πτυχιούχοι άλλων τμημάτων της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης μπορούν να εισάγονται στο  τμήμα με τη διαδικασία των κατατακτηρίων 

εξετάσεων. Οι εγγραφές των νέο-εισαχθέντων φοιτητών γίνονται στο χρονικό πλαίσιο 

που ορίζονται από τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις.  

 

Συνοπτική περιγραφή μαθημάτων ανά έτος 

Η διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά 

τη διάρκεια των οκτώ  (8) εξαμήνων, οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική 

διδασκαλία, εργαστηριακή και κλινική εκπαίδευση, εκπόνηση εργασιών και πρακτική 

άσκηση. Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από 47 μαθήματα. Το πρόγραμμα 

σπουδών είναι πλήρους φοίτησης, με 240 Ακαδημαϊκές Μονάδες, 7.200 ώρες φόρτο 

εργασίας, 42 μαθήματα (40 Υποχρεωτικά  + Πτυχιακή Εργασία + Πρακτική Άσκηση) 

ή 43 μαθήματα (με αντικατάσταση της πτυχιακής εργασίας από 2 μαθήματα 

επιλογής) και 177 συνολικές ώρες μαθημάτων (121 Θεωρία + 56 Εργαστήριο). Το 

πρόγραμμα σπουδών και η συνοπτική περιγραφή μαθημάτων είναι αναρτημένο στην 

ιστοσελίδα του τμήματος στον ακόλουθο ιστότοπο http://www.phys.uniwa.gr/wp-

content/uploads/sites/19/2018/10/Πρόγραμμα-Προπτυχιακών-Σπουδών-1.pdf 

 

Πρακτική άσκηση  

Το Τμήμα έχει εκδώσει οδικό χάρτη πρακτικής άσκησης διαθέσιμο στον ακόλουθο 

ιστότοπο http://www.phys.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/Πρακτική-

Άσκηση.pdf. Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται στο 8ο εξάμηνο σπουδών με 

απαραίτητη προϋπόθεση ο φοιτητής να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς όλα τα 

μαθήματα ειδικότητας (αναφέρονται στο αναλυτικό ισχύον πρόγραμμα σπουδών) και 

τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων. Επίσης, υπεύθυνη πρακτικής άσκησης για 

θέματα ΕΣΠΑ είναι η κ. Γεωργία Πέττα, Λέκτορας- Εφαρμογών.  

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του ΠΑΔΑ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του 

Προγράμματος Σπουδών κάθε τμήματος, είναι τετράμηνης διάρκειας και 

πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο (Οκτώβριος, Απρίλιος). Τα κριτήρια  επιλογής 

http://www.phys.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/19/2018/10/Πρόγραμμα-Προπτυχιακών-Σπουδών-1.pdf
http://www.phys.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/19/2018/10/Πρόγραμμα-Προπτυχιακών-Σπουδών-1.pdf
http://www.phys.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/Πρακτική-Άσκηση.pdf
http://www.phys.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/Πρακτική-Άσκηση.pdf
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των φοιτητών αναφέρονται στον ακόλουθο ιστότοπο http://www.phys.uniwa.gr/wp-

content/uploads/sites/19/2018/11/Κριτήρια-Παρακτικής-ΤΕΙ.pdf  

Η  πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σύμφωνα με το «Πρωτόκολλο 

Ενεργειών και Διαδικασιών Πρακτικής Άσκησης» που είναι αναρτημένο στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος στο πεδίο «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ» και στον ακόλουθο 

ιστότοπο http://www.phys.uniwa.gr/undergraduate-studies/ 

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

 

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών 

Στο τμήμα Φυσικοθεραπείας πραγματοποιείται το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

σπο))υδών με τίτλο: «Νέες μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία» από το 2019. Για 

περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον ακόλουθο ιστότοπο 

http://www.phys.uniwa.gr/postgraduate-studies/ 

 

Διδακτορικές σπουδές (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4441/08.10.2018) 

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του τμήματος Φυσικοθεραπείας του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/ 

2017 και του εν γένει θεσμικού πλαισίου όπως κάθε φορά ισχύει. Στον παρόντα 

Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών ορίζονται οι κανόνες που διέπουν τις 

Διδακτορικές Σπουδές του τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής.  Ο Κανονισμός στηρίζεται στην εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 45 παρ. 2 

του ν. 4485/2017 σε συνδυασμό με το άρθρο 85 παρ. 6 του ίδιου νόμου, 

αποφασίζεται από τη Συνέλευση του τμήματος, εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κοινοποιείται στο Υπουργείο 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του 

τμήματος.  

Αντικείμενο – Σκοπός: Οι Διδακτορικές Σπουδές του τμήματος Φυσικοθεραπείας 

αποβλέπουν στην κατάρτιση Διδακτόρων στους τομείς α) Κυκλοφορικού και 

Μυοσκελετικού Συστήματος, β) Νευρικού Συστήματος, γ) Αναπνευστικού 

Συστήματος, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα ανεξάρτητης και αυτόνομης 

προαγωγής της επιστήμης, της έρευνας και της τεχνολογίας.  

http://www.phys.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/Κριτήρια-Παρακτικής-ΤΕΙ.pdf
http://www.phys.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/Κριτήρια-Παρακτικής-ΤΕΙ.pdf
http://www.phys.uniwa.gr/undergraduate-studies/
http://www.phys.uniwa.gr/postgraduate-studies/
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Ο σκοπός των Διδακτορικών Σπουδών εκπληρώνεται με την εκπόνηση πρωτότυπης 

Διδακτορικής Διατριβής σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα υπό την 

επίβλεψη Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 

4485/2017.  

Απονεμόμενος Τίτλος: Το τμήμα Φυσικοθεραπείας απονέμει Διδακτορικό Δίπλωμα 

στην Επιστήμη της Φυσικοθεραπείας. 

 

Μεταδιδακτορική Έρευνα 

Στο πλαίσιο ενίσχυσης του ερευνητικού του έργου, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 

ενθαρρύνει και παρέχει τη δυνατότητα σε νέους επιστήμονες εκπόνησης 

Μεταδιδακτορικής Έρευνας (Μ.Ε.) σε γνωστικά αντικείμενα τα οποία εμπίπτουν στα 

ερευνητικά ενδιαφέροντα και στα γνωστικά αντικείμενα των ακαδημαϊκών μονάδων 

και των θεσμοθετημένων εργαστηρίων του. 

Βασικοί στόχοι της εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Αττικής είναι οι ακόλουθοι: 

 Η υποστήριξη νέων επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο της 

επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών της, ιδιαίτερα σε τομείς αιχμής, και η 

ανάδειξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ως Ιδρύματος υποστήριξης των νέων 

επιστημόνων. 

 Η επέκταση των αποτελεσμάτων της διδακτορικής διατριβής των ερευνητών/τριών σε 

νέες επιστημονικές κατευθύνσεις που ενδιαφέρουν τις ερευνητικές ομάδες του 

Πανεπιστημίου. 

 Η ποιοτική αναβάθμιση της επιστημονικής έρευνας, η διάχυση των αποτελεσμάτων 

και η μεταφορά τεχνογνωσίας. 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

Εργαστήρια φυσικοθεραπείας  

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας έχει τρία θεσμοθετημένα εργαστήρια:  

(α)  «Νευρομυϊκής και Καρδιοαγγειακής Μελέτης της Κίνησης»  με Διευθυντή τον 

Καθηγητή Γ. Παπαθανασίου  (https://lanecasm.uniwa.gr) 

(β) «Μυοσκελετικής Φυσικοθεραπείας»  με Διευθυντή τον Καθηγητή Γ. Γεωργούδη 

(http://www.physiolab.uniwa.gr/department/) 

https://lanecasm.uniwa.gr/
http://www.physiolab.uniwa.gr/department/
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(γ) «Προηγμένης Φυσικοθεραπείας» με Διευθυντή τον Επικ. Καθηγητή                                      

Γ. Κουμαντάκη https://ladphys.uniwa.gr/ 

 

Εργαστηριακός και ερευνητικός εξοπλισμός  

Οι εγκαταστάσεις του Τμήματος αποτελούνται από εργαστήρια Φυσικοθεραπείας 

(Ανατομίας, Ανθρώπινης Αξιολόγησης, Κινησιολογίας, Μάλαξης, Νευρομυϊκής 

Επανεκπαίδευσης, Κινησιοθεραπείας, Φυσικών Μέσων-Εφαρμοσμένης 

Ηλεκτροθεραπείας, Θεραπευτικής Άσκησης, Κλινικής Αποκατάστασης), Εργαστήριο 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και αίθουσες διδασκαλίας.  

 Ο εργαστηριακός εξοπλισμός αποτελείται από επιστημονικά όργανα μέτρησης 

όπως ισοκινητικό δυναμόμετρο (Biodex, System III), κυκλοεργόμετρα, πλατφόρμα 

ισορροπίας, διαγνωστικό υπέρηχο, σύγχρονο εξοπλισμό φυσικοθεραπευτηρίου,  

βοηθήματα βάδισης και όργανα άσκησης (βάρη, μπάλες, στρώματα, πολύζυγα).  

 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Για τη συγγραφή πτυχιακής εργασίας επισκεφτείτε τον ακόλουθο ιστότοπο 

http://www.phys.uniwa.gr/undergraduate-studies/ 

 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Βιβλιοθήκη  

Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής λειτουργούν δύο σύγχρονες ακαδημαϊκές 

βιβλιοθήκες που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους φοιτητές και  στα μέλη της 

ακαδημαϊκής κοινότητας. Δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων, 

βιβλίων και περιοδικών και η παραγγελία αντιγράφων άρθρων. 

 

ΠΑΔΑ Τηλέφωνο 

επικοινωνίας 

Υπηρεσία 

δανεισμού 

E-mail   Ιστοοσελίδα 

Παν/πολη 1 2105385134 2105385711 library1@uniwa.gr 

 

http://library1.uniwa.gr/ 

Παν/πολη 2 2105381 007-

1008  

2105381156 library2@uniwa.gr http://library2.uniwa.gr/ 

 

Μέριμνα 

https://ladphys.uniwa.gr/
http://www.phys.uniwa.gr/undergraduate-studies/
mailto:library1@uniwa.gr
http://library1.uniwa.gr/
mailto:library2@uniwa.gr
http://library2.uniwa.gr/
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Φοιτητικές παροχές: 

- Ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-mail, VPN, ασύρματη πρόσβαση, αποστολή αρχείων, 

e-class, Pyles, Moodle, Εύδοξος, Office 365, Webcast) 

(https://www.uniwa.gr/foitites/) 

- Σίτιση  (https://www.uniwa.gr/i-zoi-sto-pada/paroches-merimna/sitisi/) 

- Στέγαση (https://www.uniwa.gr/i-zoi-sto-pada/paroches-merimna/stegasi/) 

- Ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο) (https://www.uniwa.gr/foitites/akadimaiki-taytotita/) 

- Ιατρικές υποδομές (https://www.uniwa.gr/i-zoi-sto-pada/paroches-

merimna/ygeionomiki-ypiresia/) 

- Υποδομές άθλησης και ψυχαγωγίας (https://www.uniwa.gr/i-zoi-sto-

pada/paroches-merimna/gymnastirio-athlitismos/) και (https://www.uniwa.gr/i-zoi-

sto-pada/theatriki-omada/) 

- Συνήγορος φοιτητή (https://www.uniwa.gr/i-zoi-sto-pada/paroches-

merimna/synigoros-foititi/) 

- Βραβεία –υποτροφίες (https://www.uniwa.gr/i-zoi-sto-pada/paroches-

merimna/vraveia-ypotrofies/). 

- Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής» στη διεύθυνση:  

https://prosvasi.uniwa.gr/rythmiseis-gia-tis-exetaseis/  

 

- Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να απευθυνθείτε και στον Καθηγητή – Σύμβουλο 

ΦμεΑ του Τμήματός σας, τον οποίο μπορείτε να βρείτε και στην διεύθυνση:  

https://prosvasi.uniwa.gr/symvoyloi-kathigites/  

- Υπεύθυνος Σύμβουλος καθηγητής για φοιτητές με αναπηρία του τμήματος 

Φυσικοθεραπείας είναι η κ. Δάφνη Μπακαλίδου, Αναπληρώτρια καθηγήτρια και 

αναπληρωτής υπεύθυνος η κ. Αικατερίνη Κομπότη, Λέκτορας- Εφαρμογών.  

Σίτιση 

Στις Πανεπιστημιουπόλεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής λειτουργούν φοιτητικά 

εστιατόρια, τα οποία παρέχουν πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό γεύμα. Τα 

φοιτητικά εστιατόρια λειτουργούν καθημερινά, Σαββατοκύριακα και αργίες από την 1η 

Σεπτεμβρίου έως την 30η Ιουνίου κάθε ακαδημαϊκού έτους, εκτός από τις ημέρες των 

διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα. Αναλυτικότερες πληροφορίες για τη δωρεάν 

σίτιση, τη διαδικασία αίτησης καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρέχονται 

https://www.uniwa.gr/foitites/
https://www.uniwa.gr/i-zoi-sto-pada/paroches-merimna/sitisi/
https://www.uniwa.gr/i-zoi-sto-pada/paroches-merimna/stegasi/
https://www.uniwa.gr/foitites/akadimaiki-taytotita/
https://www.uniwa.gr/i-zoi-sto-pada/paroches-merimna/ygeionomiki-ypiresia/
https://www.uniwa.gr/i-zoi-sto-pada/paroches-merimna/ygeionomiki-ypiresia/
https://www.uniwa.gr/i-zoi-sto-pada/paroches-merimna/gymnastirio-athlitismos/
https://www.uniwa.gr/i-zoi-sto-pada/paroches-merimna/gymnastirio-athlitismos/
https://www.uniwa.gr/i-zoi-sto-pada/theatriki-omada/
https://www.uniwa.gr/i-zoi-sto-pada/theatriki-omada/
https://www.uniwa.gr/i-zoi-sto-pada/paroches-merimna/synigoros-foititi/
https://www.uniwa.gr/i-zoi-sto-pada/paroches-merimna/synigoros-foititi/
https://www.uniwa.gr/i-zoi-sto-pada/paroches-merimna/vraveia-ypotrofies/
https://www.uniwa.gr/i-zoi-sto-pada/paroches-merimna/vraveia-ypotrofies/
https://prosvasi.uniwa.gr/rythmiseis-gia-tis-exetaseis/
https://prosvasi.uniwa.gr/symvoyloi-kathigites/
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στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους από  τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας και στον 

ακόλουθο ιστότοπο https://www.uniwa.gr/i-zoi-sto-pada/paroches-merimna/sitisi/ Για 

τις αιτήσεις σίτισης ανατρέξτε στον ακόλουθο ιστότοπο http://sitisi.uniwa.gr/ 

 

Στέγαση 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής παρέχει τη δυνατότητα στέγασης στους 

δικαιούχους φοιτητές, παρόλο που δεν διαθέτει ιδιόκτητες εστίες. Οι φοιτητές, όμως, 

έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν την παροχή δωρεάν στέγασης τόσο στην Παλαιά 

Φοιτητική Εστία Ζωγράφου του ΕΜΠ, υπό τους όρους και τις προϋποθέτεις που αυτό 

κάθε φορά θέτει (για πληροφορίες σχετικά με τη στέγαση των φοιτητών στις εστίες 

του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν 

στον ακόλουθο ιστότοπο http://esties.ntua.gr/) όσο και στο στην φοιτητική Εστία του 

Πανεπιστήμιο Αθηνών εφόσον φοιτούν αδέλφια τους, τα οποία ήδη διαμένουν στην 

εστία του ΕΚΠΑ (για πληροφορίες σχετικά με τη στέγαση των φοιτητών στις εστίες 

του ΕΚΠΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στον ακόλουθο ιστότοπο 

http://fepa.uoa.gr/ ). Αναλυτικότερες πληροφορίες για τη διαδικασία αίτησης και τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά παρέχονται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους από τη 

Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον 

ακόλουθο ιστότοπο https://merimna.uniwa.gr/foititiki-estia/ 

 

Ιατρικές υποδομές  

Οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες όλων των 

Τμημάτων δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο 

Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) μόνο με την χρήση του ΑΜΚΑ τους. Στο Πανεπιστήμιο 

Δυτικής Αττικής λειτουργούν ιατρεία τα οποία είναι εγκατεστημένα στις 

Πανεπιστημιουπόλεις. Εκτός από τα ιατρεία τα οποία λειτουργούν σε κάθε 

Πανεπιστημιούπολη, λειτουργούν και εξειδικευμένα ιατρεία σε συνεργασία με μέλη 

ΔΕΠ, τα οποία ανήκουν στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου. Για 

περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον ακόλουθο ιστότοπο 

https://www.uniwa.gr/i-zoi-sto-pada/paroches-merimna/ygeionomiki-ypiresia/ 

 

Υποδομές άθλησης και ψυχαγωγίας 

Στο ΠΑΔΑ λειτουργεί γυμναστήριο το οποίο είναι εξοπλισμένο με μηχανήματα 

γυμναστικής. Λειτουργεί δωρεάν για τoυς φοιτητές και τα μέλη της ακαδημαϊκής 

https://www.uniwa.gr/i-zoi-sto-pada/paroches-merimna/sitisi/
http://sitisi.uniwa.gr/
http://fepa.uoa.gr/
https://merimna.uniwa.gr/foititiki-estia/
https://www.uniwa.gr/i-zoi-sto-pada/paroches-merimna/ygeionomiki-ypiresia/
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κοινότητας κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους εκτός Σαββάτου και Κυριακής 

όπου το προσωπικό των γυμναστηρίων καθοδηγεί και επιβλέπει κάθε ενδιαφερόμενο 

επισκέπτη. Οι φοιτητές του Τμήματος Φυσικοθεραπείας έχουν διακριθεί σε αθλητικές 

δραστηριότητες, συμμετέχοντας σε φοιτητικά πρωταθλήματα, Πανελλήνιες και 

διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία 

των γυμναστηρίων και τη διοργάνωση των αθλητικών δραστηριοτήτων παρέχονται 

στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους από  το Τμήμα Αθλητισμού 

(https://www.uniwa.gr/i-zoi-sto-pada/paroches-merimna/gymnastirio-athlitismos/) 

Η Θεατρική Ομάδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Το Τρίτο Κουδούνι» 

ιδρύθηκε το 2004. Η ιδέα για την δημιουργία της ομάδας ανήκε στον σκηνοθέτη της, 

Παναγιώτη Σπηλιόπουλο, ο οποίος είναι και ο υπεύθυνός της από την ίδρυσή της  

(https://www.uniwa.gr/i-zoi-sto-pada/theatriki-omada/). Σκοπός της είναι η πολιτιστική 

ενασχόληση των μελών της κοινότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο χώρο 

του θεάτρου. Επιδιώκει την ανάδειξη του Πανεπιστημίου, μέσα από την Θεατρική 

τέχνη, τόσο με την παρουσίαση θεατρικών έργων στο χώρο του Πανεπιστημίου, όσο 

και με την συμμετοχή της θεατρικής ομάδας σε Διεθνή και Πανελλήνια Φεστιβάλ 

(https://www.tritokoudouni.com/) 

Οι  φοιτητές του τμήματος Φυσικοθεραπείας συμμετέχουν θεατρικό τμήμα του 

ΠΑΔΑ. Σκοπός του τμήματος είναι η προβολή των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων 

των φοιτητών, με συμμετοχή σε τοπικά και φοιτητικά φεστιβάλ ερασιτεχνικών 

θεατρικών και μουσικών ομάδων.  

 

Διεθνής κινητικότητα 

Η Διεθνής Κινητικότητα φοιτητών και μελών ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικοθεραπείας 

οργανώνεται και πραγματοποιείται από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του ΠΑΔΑ  

(https://erasmus.uniwa.gr/) στις δράσεις Erasmus/Studies (πραγματοποίηση 

περιόδου σπουδών σε Ίδρυμα του εξωτερικού) και Erasmus/Placement 

(πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης σε φορείς του εξωτερικού). Αακδημαϊκή 

Υπεύθυνη του Erasmus/Studies του τμήματος Φυσικοθεραπείας είναι η κ. Δάφνη 

Μπακαλίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και αναπληρωτής ακαδημαϊκός υπεύθυνος 

ο κ. Γεώργιος Γεωργούδης, Καθηγητής. 

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας έχει συνεργασίες με Ιδρύματα του εξωτερικού στο 

πλαίσιο Εrasmus Studies Erasmus Places. Για περισσότερες πληροφορίες 

επισκεφτείτε τον ακόλουθο ιστότοπο http://erasmusglobal.puas.gr/en/homepage/ 

https://www.uniwa.gr/i-zoi-sto-pada/paroches-merimna/gymnastirio-athlitismos/
https://www.uniwa.gr/i-zoi-sto-pada/theatriki-omada/
https://www.tritokoudouni.com/
https://erasmus.uniwa.gr/
http://erasmusglobal.puas.gr/en/homepage/
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Συνήγορος του φοιτητή 

Ο  θεσμός του Συνηγόρου του Φοιτητή έχει σκοπό τη διαμεσολάβηση μεταξύ 

φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος προς την 

αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης για τη τήρηση της νομιμότητας και τη 

διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος. Ο Συνήγορος του Φοιτητή δεν 

έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών. Οι φοιτητές 

μπορούν να υποβάλλουν σχετικές αναφορές  ηλεκτρονικά στο e-mail 

synigorostoufoititi@uniwa.gr, συμπληρώνοντας τη συνημμένη αίτηση 

διαμεσολάβησης.  

Για περαιτέρω πληροφορίες επισκεφτείτε τον ακόλουθο ιστότοπο 

https://www.uniwa.gr/i-zoi-sto-pada/paroches-merimna/synigoros-foititi/ 

 

Υπεύθυνος Σύμβουλος καθηγητής για φοιτητές με αναπηρία του τμήματος 

Φυσικοθεραπείας είναι η κ. Δάφνη Μπακαλίδου, Αναπληρώτρια καθηγήτρια και 

αναπληρωτής υπεύθυνος η κ. Αικατερίνη Κομπότη, Λέκτορας- Εφαρμογών. 

 

 

 

 

mailto:synigorostoufoititi@uniwa.gr
https://www.uniwa.gr/i-zoi-sto-pada/paroches-merimna/synigoros-foititi/
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