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´ Η φυσικοθεραπεία είναι η επιστήμη που
ασχολείται με την φυσική αποκατάσταση της
υγείας. Παρέχει τις υπηρεσίες της στον
άνθρωπο για την ανάπτυξη, διατήρηση και
αποκατάσταση της μέγιστης λειτουργικής του
ικανότητας

´ Χρησιμοποιεί φυσικά μέσα και μεθόδους με
σκοπό να προωθήσει, να αποκαταστήσει και
να διατηρήσει, την φυσική, ψυχική και
κοινωνική υπόσταση του ατόμου, όπου η
φθορά, ο τραυματισμός ή η νόσος έχουν
διαφοροποιήσει τις καθημερινές του
δυνατότητες.



Τµήµα Φυσικοθεραπείας         
ΣΕΥΠ/ΠΑΔΑ 

Υπάρχουν αναφορές που έρχονται από τους αρχαίους 
πολιτισμούς όπως η Κίνα, Ινδία, Αίγυπτος
Στην Ιατρική της Αρχαίας Ελλάδας υπάρχουν σαφείς αναφορές 
που μπορούν να θεωρηθούν πρόδρομοι της Σύγχρονης 
Φυσικοθεραπείας 

Η παλαιότερη  αναφορά για την Φυσικοθεραπεία συναντάται 
στην ιστορία του Σουηδικού συλλόγου, το 1813.Παρόλα αυτά 
φαίνεται ότι η πρώτη χρήση της λέξης φυσικοθεραπεία 
καθιερώνεται από τον  στρατιωτικό Γερμανό ιατρό Lorenz Gleich
ως « physiotherapie» το 1851.

(Tertouw 2006). 



Φυσικοθεραπεία- ιστορική 
διαδροµή
´ ο όρος φυσικοθεραπεία «physiotherapy» εισάγεται 

επίσηµα 43 χρόνια αργότερα από τον Άγγλο ιατρό 
Edward Playter σε δηµοσίευσή του στο περιοδικό 
Montreal Medical Journal το 1894, όπως αναφέρει ο 
Sharma (2012) στο άρθρο του για την ιστορία της 
φυσικοθεραπείας. 

´ Μεταξύ 1910-1920 αναπτύσσονται σε ΗΠΑ, ΜΕΓ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ,  
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ  διαδικασίες που προσοµοιάζουν στο 
επάγγελµα της Φυσικοθεραπείας

´ Στην Ελλάδα ιδρύεται το 1943 µε την στήριξη του 
Ιδρύµατος Εγγύς Ανατολής, σχολή βοηθών 
φυσικοθεραπευτών προκειµένου να εκπαιδεύσει 
επαγγελµατίες κατάλληλους για τους κινητικά  
αναπήρους
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´ Η πρώτη «σχολή» Φυσικοθεραπείας λειτούργησε 
στην Αθήνα το 1958, µε έδρα το νοσοκοµείο 
«Βασιλεύς Παύλος» η οποία ήταν κάτω από την 
εποπτεία του Υπουργείου Υγειάς και καταργείται 
ουσιαστικά η εκπαίδευση για βοηθούς. 

Το 1974 δηµιουργήθηκε το Τµήµα Φυσικοθεραπείας 
της Αθήνας υπό την εποπτεία πλέον του Υπουργείου 
Παιδείας ως Κέντρα Ανωτέρας Τεχνικής 
Εκπαιδεύσεως (Κ.Α.Τ.Ε.). Αθηνών, το οποίο 
µετονοµάστηκε αργότερα σε Κέντρα Ανώτερης 
Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) 

´
Το 1983 καταργούνται τα ΚΑΤΕΕ και ιδρύονται τα 
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, βάση του Ν. 
1404/83. Η Σχολή του Υπουργείου Υγειάς καταργείται 
και το νεοϊδρυθέν Τµήµα Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ 
Αθήνας εντάσσεται στην Τριτοβάθµια Τεχνολογική 
Εκπαίδευση µε αύξηση ενός εξαµήνου της διαρκείας 
σπουδών, από έξι εξάµηνα σε επτά εξάµηνα. 
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´ Το 1989 καθιερώνεται µε τις διατάξεις του άρθρου 

5 του Ν.1865/1989 η αυτόµατη ισοτιµία των 
πτυχίων ΚΑΤΕΕ της Σχολής του Υπουργείου 
Υγειάς µε τους αποφοίτους των τµηµάτων 
Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. 

Το 2001 ψηφίζεται ο Ν 2916/2001 για την 
διάρθρωση της «Ανώτατης Εκπαίδευσης» στην 
οποία εντάσσεται το τµήµα Φυσικοθεραπείας και 
ταυτόχρονα διαµορφώνει το πρόγραµµα 
σπουδών του, σε τετραετές, επτά εξάµηνα και 
ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης. 
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´ Το Τµήµα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής 

αποτελεί µετεξέλιξη του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας. 
Είναι το πλέον υψηλόβαθµο Τµήµα (17.023 µόρια στις πανελλαδικές 
του 2018) του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

´ 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 που έχουν ανάγκη να 
αναπτύξουν, να διατηρήσουν και να αποκαταστήσουν τη 
µέγιστη δύναµη και λειτουργική ικανότητα κατά την διάρκεια της ζωής 
τους (http://www.wcpt.org/).

´ To επάγγελµα του φυσικοθεραπευτή, µέσω της WCPT ανήκει στην 
World Health Professions Alliance (WHPA) και 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.
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´ Αποστολή του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας είναι:
´ Η δηµιουργία επιστηµόνων επαγγελµατιών υγείας, κατάλληλα 

εκπαιδευµένων και µε επαρκείς δεξιότητες για την άσκηση του 
επαγγέλµατος του Φυσικοθεραπευτή.

´ Η δηµιουργία επιστηµόνων που θα µπορούν να ανταποκριθούν 
στις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας και της αγοράς 
εργασίας.

´ Η προσφορά της απαραίτητης θεωρητικής κατάρτισης σε 
συνδυασµό µε την αναγκαία εφαρµογή των γνώσεων, όπως 
επιβάλλουν οι εξελίξεις στο επιστηµονικό πεδίο της 
Φυσικοθεραπείας.

´ Η προαγωγή της επιστήµης της Φυσικοθεραπείας, µέσω της 
συνεχούς ερευνητικής δραστηριότητας της ακαδηµαϊκής 
κοινότητας του Τιµήµατος.

´ Η εξωστρέφεια του Τµήµατος τόσο µε ανάπτυξη συνεργασίας µε 
δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς του εσωτερικού και του 
εξωτερικού σε επιστηµονικό-ερευνητικό επίπεδο όσο και µε 
κοινωνική προσφορά.
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ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

´ 4 ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
´ ΒΑΣΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
´ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
´ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
´ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
´ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4µήνες
´ ECTS: 240

Πρόεδρος: Γ.Γιόφτσος

ΤΡΕΙΣ ΤΟΜΕΙΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

´ ΤΟΜΕΑΣ Α : ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ-ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ

Διευθυντης:  Γ.Γεωργούδης

´ ΤΟΜΕΑΣ Β: ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διευθυντρια : Μ.Παπαδοπούλου

´ ΤΟΜΕΑΣ Γ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διευθυντρια: Ε.Γραµµατοπούλου



´ Το νέο πρόγραµµα 
σπουδών συνδυάζει την 
ανάπτυξη κατάλληλου 
θεωρητικού υποβάθρου 
µε υψηλού επιπέδου 
εργαστηριακές και 
πρακτικές εφαρµογές 
ενώ παράλληλα 
διευκολύνει την 
διεξαγωγή έρευνας και 
τεχνογνωσίας στο 
συγκεκριµένο 
επαγγελµατικό του 
πεδίο



H συµβολή στο Σύστηµα 
Υγείας

´ Συνεργασία µε όλες 
τις ιατρικές 
ειδικότητες

´ Αξιολογεί τον ασθενή και 
επιλέγει τις θεραπευτικές 
πράξεις µετά την ιατρική 
διάγνωση και συνεργάζεται 
µε όλους τους επιστήµονες 
υγείας για το καλύτερο 
θεραπευτικό  αποτέλεσµα 
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Ενδεικτικές 

φυσικοθεραπευτικές 

Πράξεις που διδάσκονται



Επαγγελματικά δικαιώματα 

ΦΕΚ  53/1995

Ο πτυχιούχος φυσικοθεραπευτής επιλέγει και εκτελεί 
τις φυσ/κες πράξεις οργανώνοντας μετά από κλινικό 
συλλογισμό το φυσικοθεραπευτικό πρόγραμμα

´ Οι φυσικοθεραπευτές έχουν δικαίωμα απασχόλησης:
´ Ως στελέχη του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα 

(νοσοκομεία, ΚΑΠΗ, κέντρα υγείας, σχολεία, κ.α)

´ Ως στελέχη του ιδιωτικού τομέα (νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα 
αποκατάστασης, φυσικοθεραπευτήρια, αθλητικά σωματεία, κ.α)

´ Ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε ιδιωτικό εργαστήριο φυσικοθεραπείας 
ή σε κατ’ οίκον επισκέψεις



ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΗ 
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

´ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

´ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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Στο Τµήµα Φυσικοθεραπείας λειτουργούν:

´ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών σπουδών: “Νέες µέθοδοι στη 
Φυσικοθεραπεία” µε Διευθύντρια την Αναπλ. Καθηγήτρια Μ. 
Παπανδρέου http://masterphys.uniwa.gr/

´ Πρόγραµµα Διδακτορικών 
Σπουδών http://www.phys.uniwa.gr/postgraduate-studies/

´ Μετα-Διδακτορική Έρευνα http://www.phys.uniwa.gr/postgraduate-
studies/

´ Θεσµοθετηµένο Εργαστήριο “Νευροµυικής και Καρδιαγγειακής 
Μελέτης της Κίνησης” µε Διευθυντή τον Καθηγητή Γ. 
Παπαθανασίου https://lanecasm.uniwa.gr/

´ Θεσµοθετηµένο Εργαστήριο “Μυοσκελετικής Φυσικοθεραπείας” µε 
Διευθυντή τον Καθηγητή Γ. Γεωργούδη https://physiolab.uniwa.gr/

´ Θεσµοθετηµένο Εργαστήριο “Προηγµένης Φυσικοθεραπείας” µε 
Διευθυντή τον Επικ. Καθηγητή Γ. Κουµαντάκη https://ladphys.uniwa.gr/

http://masterphys.uniwa.gr/
http://www.phys.uniwa.gr/postgraduate-studies/
http://www.phys.uniwa.gr/postgraduate-studies/
https://lanecasm.uniwa.gr/
https://physiolab.uniwa.gr/
https://ladphys.uniwa.gr/


Μερικά παραδείγματα από τους τομείς 
εργασίας των φυσικοθεραπευτών

´ Η αντιμετώπιση παθήσεων της 
σπονδυλικής στήλης και των 
αρθρώσεων, η αποκατάσταση μετά 
από κακώσεις του καθημερινού, 
επαγγελματικού ή αθλητικού βίου, 
μετεγχειρητική  μυοσκελετική 
αποκατάσταση ΣΣ  και περιφερικών 
αρθρώσεων, καθώς επίσης η 
λειτουργική αποκατάσταση ασθενών

´ Η βελτίωση προβλημάτων του 
αναπνευστικού συστήματος και η 
πνευμονική αποκατάσταση. Μονάδες 
Εντατικής Θεραπείας, αναπνευστική 
και μυοσκελετική φροντίδα

´ Υγεία των γυναικών – η συμβουλευτική 
πριν και μετά τον τοκετό, η άσκηση και 
η σωστή στάση του σώματος, η 
αντιμετώπιση της ακράτειας και η 
αποκατάσταση μετά από 
γυναικολογικές επεμβάσεις



Μερικά παραδείγματα από τους τομείς 
εργασίας των φυσικοθεραπευτών

´ Ασθενείς Τελικού Σταδίου (Παρηγορητική 
Φροντίδα) – η φροντίδα ασθενών με 
καρκίνο και AIDS κατ' οίκον ή σε ειδικά 
ιδρύματα.

´ Παιδιατρική – η αντιμετώπιση διαφόρων 
παιδικών ασθενειών και τραυματισμών, 
σοβαρών διανοητικών παθήσεων και 
σωματικών αναπηριών, εγκεφαλικής 
παράλυσης κλπ

´ Ψυχικές ασθένειες – η συνειδητοποίηση 
του ανθρώπινου σώματος και η 
εκμάθηση της χαλάρωσής του, η 
προαγωγή της αυτοεκτίμησης του 
ατόμου μέσω της άσκησης

´ Κατ' οίκον περίθαλψη – η αντιμετώπιση 
ενός μεγάλου φάσματος κατ' οίκον 
ασθενών και η παροχή κατευθυντήριων 
γραμμών στους φροντιστές τους



Μερικά παραδείγματα από τους τομείς 
εργασίας των φυσικοθεραπευτών

Θεραπευτική  κολύµβηση Θεραπευτική Ιππασία 



Μερικά παραδείγματα 
από τους τομείς εργασίας των φυσικοθεραπευτών

´ Εκπαίδευση και Προαγωγή της 
Υγείας – η διδασκαλία σχετικώς 
με πολλές καταστάσεις (όπως 
είναι η οσφυαλγία, η εργονομία, 
η σωματική άσκηση και η 
καρδιαγγειακή αποκατάσταση) 
και η παροχή οδηγιών για την 
πρόληψή παθήσεων μέσα από 
την υιοθέτηση του κατάλληλου 
τρόπου ζωής

´ Εθελοντικοί οργανισμοί – η 
παροχή συμβουλών και οδηγιών 
σε οργανισμούς που 
υποστηρίζουν και φροντίζουν 
άτομα που πάσχουν από 
παθήσεις, όπως είναι η 
σκλήρυνση κατά πλάκας και η 
νόσος του Parkinson



Μερικά παραδείγματα από τους τομείς εργασίας 
των φυσικοθεραπευτών

´ Φροντίδα των Ηλικιωμένων – η 
διατήρηση της κινητικότητας και 
της ανεξαρτησίας τους, η 
αποκατάσταση μετά από 
πτώσεις

´ Νευρολογία – η αποκατάσταση 
ασθενών μετά από εγκεφαλικό 
επεισόδιο, σκλήρυνση κατά 
πλάκας και άλλες νευρολογικές 
παθήσεις, όπως της νόσου του 
Πάρκινσον

´ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΕ Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  WHO



´ Απευθύνεται σε όλες τις 
ηλικίες

´ Τεχνολογία, Γνώση και 

Ανθρώπινος παράγοντας 





ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΛΕΓΩ την επιστήµη 
της  φυσικοθεραπείας ?????

ü ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

ü ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑ
ü ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ü ΦΑΝΤΑΣΙΑ
ü ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

ü ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ




