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  ΠΡΑΞΗ  

    

     
ΘΕΜΑ : Ανασυγκρο τηση  Διοικητικου  Συμβουλι ου του Τμη ματος Φυσικοθεραπει ας Σχολη ς 

Επιστημω ν Υγει ας και Προ νοιας  για το ακαδημαι κο  ε τος 2021- 2022  
 
Ο Προ εδρος του  Τμη ματος Φυσικοθεραπει ας λαμβα νοντας υπο ψη :  
 

1. Τις διατα ξεις του Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/Α’/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημι ου 
Δυτικη ς Αττικη ς και α λλες Διατα ξεις», ο πως ισχυ ουν  

2. Τον Εσωτερικο  Κανονισμο  Λειτουργι ας του Πανεπιστημι ου Δυτικη ς Αττικη ς (ΦΕΚ 
621/τ.Β/ 21-10-2020) 

3. Τις διατα ξεις του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/Α’/04.08.2017) «Οργα νωση και 
λειτουργι α της ανω τατης εκπαι δευσης ρυθμι σεις για την ε ρευνα και α λλες 
διατα ξεις» ο πως ε χει τροποποιηθει  και  ισχυ ει  

4. Την υπ’ αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017 Απο φαση του Υπουργου  Παιδει ας, Έρευνας 
και Θρησκευμα των «Τρο πος διεξαγωγη ς των εκλογικω ν διαδικασιω ν για την 
ανα δειξη των μονοπρο σωπων οργα νων των Α.Ε.Ι. και διαδικασι α ορισμου  και 
ανα δειξης εκπροσω πων των μελω ν Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. , των διοικητικω ν 
υπαλλη λων και των φοιτητω ν στα συλλογικα  ο ργανα των Α.Ε.Ι. κατα  την πρω τη 
εφαρμογη  του ν. 4485/2017 (Α’ 114) (ΦΕΚ Β’ 3255/15-9-2017), ο πως 
τροποποιη θηκε  με την αριθμ. Β. Πρωτ. 191014/Ζ1/7-11-2017 Απο φαση  του 
Υπουργου  Παιδει ας, Έρευνας και Θρησκευμα των με θε μα «Τροποποι ηση της αριθμ. 
153348/Ζ1/15-09-2017 (Β’ 3255) υπουργικη ς απο φασης, με θε μα «Τρο πος 
διεξαγωγη ς των εκλογικω ν διαδικασιω ν για την ανα δειξη των μονοπρο σωπων 
οργα νων των Α.Ε.Ι. και διαδικασι α ορισμου  και ανα δειξης εκπροσω πων  των μελω ν 
Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των διοικητικω ν υπαλλη λων και των φοιτητω ν στα  
συλλογικα  ο ργανα των Α.Ε.Ι. κατα  την πρω τη εφαρμογη  του ν. 4485/2017 (Α’ 114)» 
(ΦΕΚ Β’ 3969/13-11-2017) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και με τις διατάξεις 
του άρθρου 98 του Ν.4692/20 (ΦΕΚ 111/τ.Α/12-6-2020 «Αναβάθμιση του 
Σχολείου και άλλες διατάξεις».  Τη με αρ. 60944/Ζ1/28/5/2021 Υπουργικη  
Απο φαση που δημοσιευ θηκε στο ΦΕΚ 2358/τ.Β΄/3-6-2021 «Καθορισμο ς του 
τρο που διεξαγωγη ς της ηλεκτρονικη ς ψηφοφορι ας της εκλογικη ς διαδικασι ας 
ανα δειξης των εκπροσω πων των Μελω ν ΔΕΠ στα συλλογικα  ο ργανα των  
Τμημα των και Σχολω ν και των Μελω ν Ε.Ε.Π, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, Διοικητικω ν 
Υπαλλη λων και φοιτητω ν στα Συλλογικα  ο ργανα των ΑΕΙ και στα συλλογικα  
ο ργανα των επιμε ρους μονα δων» 

ΑΔΑ: ΩΧ3346Μ9ΞΗ-9ΧΤ



 

5. Τις διατα ξεις του Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/Α’ / 6.9.2011) « Δομη  , Λειτουργι α, 
Διασφα λιση της Ποιο τητας των Σπουδω ν και Διεθνοποι ηση των Ανωτα των 
Εκπαιδευτικω ν  Ιδρυμα των» ο πως ισχυ ει ση μερα με τις τροποποιη σεις και τις 
συμπληρω σεις του.  

6. Τις διατα ξεις των α ρθρων 13,14 και 15 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α’/09.03.1999) 
«Κω δικας Διοικητικη ς Διαδικασι ας και α λλες διατα ξεις».  

7. Τις διατα ξεις του α ρθρου 4 του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α’/13.07.2010) 
«Ενι σχυση της διαφα νειας με την υποχρεωτικη  ανα ρτηση νομω ν και πρα ξεων των 
κυβερνητικω ν, διοικητικω ν και αυτοδιοι κητων οργα νων στο διαδι κτυο 
«Προ γραμμα Διαυ γεια» και  α λλες διατα ξεις».   

8. Την υπ΄αριθμ. 144363/Ζ1/01.09.2017 (ΑΔΑ : Ω6ΝΖ4653ΠΣ-9ΠΣ-9ΣΜ) εγκυ κλιο 
του Υπουργου  Παιδει ας με θε μα «Ζητη ματα οργα νων διοι κησης των Α.Ε.Ι.,  μετα  τη 
δημοσι ευση του ν.4485/2017 (Α’ 114) 

9. Το με αρ πρωτ. 54048/08.07.2021 έγγραφο του Προέδρου του Τμήματος προς: α) 
προπτυχιακούς φοιτητές β)Μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψήφιους 
διδάκτορες με θέμα «Εκπροσώπηση φοιτητών στα Συλλογικά όργανα του 
Τμήματος Φυσικοθεραπείας». 

10. Την υπ΄ αριθμ. 75155/23.09.2021 Διαπιστωτική  Πράξη του Πρύτανη  του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Ένταξη Χρυσάγη Νικολάου-Σταύρου, μόνιμου 
μέλους Ε.Δ.Ι.Π του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» 

11. Τη με αριθ. Πρωτ. 59218/23.07.2021 πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής «Εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος 
Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής» όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 655/06.08.2021 

12. Τη με αριθμ. πρωτ. 59114/27.07.2021 διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής που διαπιστώθηκε Διευθυντών Τομέων των 

Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής όπως δημοσιεύθηκε 

στο ΦΕΚ 653/06.08.2021/τ.Υ.Ο.Δ.Δ. 

13. Την με αρ. 16870/22.02.2022 προκη ρυξη εκλογω ν για την ανα δειξη εκπροσω που 

με λους Ε.Δ.Ι.Π και τον Αναπληρωτη  του Συνε λευση και στον Τομε α μαθημα των 

«Νευρικο  Συ στημα» του Τμη ματος Φυσικοθεραπει ας της Σχολη ς Επαγγελμα των 

Υγει ας και Προ νοιας του Πανεπιστημι ου Δυτικη ς Αττικη ς ε ως τη λη ξη το 

ακαδημαι κου  ε τους 2021-2022(31.08.2022) 

14. Το  με αρ. πρωτ. 23532/09.03.2022 πρακτικο  της Εφορευτικη ς Επιτροπη ς εκλογη ς 

εκπροσω που Ε.Δ.Ι.Π  

 

 

διαπιστώνουμε 
 
 τη συγκρο τηση του Διοικητικου  Συμβουλι ου  του Τμη ματος Φυσικοθεραπει ας της Σχολη ς 
Επιστη μων Υγει ας & Προ νοιας  του Πανεπιστη μιου Δυτικη ς Αττικη ς για το ακαδημαι κο  ε τος 
2021-2022.  
 
Γιόφτσος Γεώργιος, Καθηγητής Πρόεδρος Τμήματος Φυσικοθεραπείας,  Πρόεδρος 
Συνέλευσης Τμήματος 
Παπαθανασίου Γεώργιος , Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος 
Φυσικοθεραπείας 
Γραμματοπούλου Ειρήνη,  Καθηγήτρια , Διευθύντρια του Τομέα «Αναπνευστικό Σύστημα»  
Κουμαντάκης Γεώργιος , Επίκουρος Καθηγητής, Διευθυντής του Τομέα «Κυκλοφορικό-
Μυοσκελετικό Σύστημα»  
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Παπαδοπούλου Μαριάννα , Επίκουρη Καθηγήτρια, Διευθύντρια του Τομέα « Νευρικό 
Σύστημα»  
Στάμου Μαγδαληνή Εκπρόσωπος μελών Ε.ΔΙ.Π  
 
Εκπρόσωπος φοιτητών (Προπτυχιακών και  Μεταπτυχιακών φοιτητών-Υποψηφίων 
Διδακτόρων) δεν έχει υποδειχθεί. 
 
Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται η Προϊσταμένη της Γραμματείας του 
Τμήματος   Φυσικοθεραπείας Ελισσάβετ Ντάλα  με Αναπληρώτρια την Δακτυλίδου 
Αδαμαντία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γραμματείας του Τμήματος. 
 

 

 
                                                                         O Πρόεδρος του Τμήματος 
 
                                                                             Γεώργιος Γιόφτσος 
                                                                                              Καθηγητής 
 

 
Προς:  
1. Τα μέλη Δ.Ε.Π του Τμήματος Φυσικοθεραπείας 
2. Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π του Τμήματος Φυσικοθεραπείας 
3.  Το Διοικητικό Προσωπικό του Τμήματος Φυσικοθεραπείας 
ΚΟΙΝ: 
1. Πρύτανη Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
2. Κοσμήτορα Σ.Ε.Υ.Π 
3.Διεύθυνση Υποστήριξης Ακαδημαϊκών Οργάνων 
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