
1 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

«ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ»  

2ος κύκλος 

Ιστοσελίδα προγράμματος : 

https://kedivim.uniwa.gr/course/paidiatriki-neyrologiki-fysikotherapeia/  

 Επιστημονική Υπεύθυνη Προγράμματος: 

Δρ Δάφνη Μπακαλίδου,  Αναπλ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

📧 dbakalid@uniwa.gr 

📱 +30 6977691276 

 Υποβολή αιτήσεων: από  16η Μαΐου  έως και 31 Ιουλίου2022  

 Διάρκεια προγράμματος: 12 μήνες 

 Διάρκεια σε ώρες: 

Σύνολο ωρών: 370 ώρες φυσικής παρουσίας 

Θεωρία: 138 ώρες 

Εργαστήριο: 112 ώρες 

Πρακτική – Κλινική Εκπαίδευση: 120 ώρες 

 Ημέρες προγράμματος: ένα Σαββατοκύριακο κάθε μήνα  

 Έναρξη μαθημάτων: 01/10/2022 

 Λήξη μαθημάτων: 30 /09/2023 

 Πιστωτικές μονάδες/ECTS: 28 

 Συνολικός φόρτος εργασίας: 696 ώρες 

 Μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων: 30 

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 

Εργαστήριο Νευρομυϊκής &  
Καρδιοαγγειακής Μελέτης της Κίνησης  

https://kedivim.uniwa.gr/course/paidiatriki-neyrologiki-fysikotherapeia/
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 Τύπος Προγράμματος: 

Το Πρόγραμμα οδηγεί σε «Πιστοποιητικό Δια Βίου Εκπαίδευσης στην Παιδιατρική 

Νευρολογική Φυσικοθεραπεία». Το Πιστοποιητικό αυτό δίνει τη δυνατότητα: 

 Απαλλαγής από μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) που 

αφορούν στο γνωστικό πεδίο της Παιδιατρικής Νευρολογικής Φυσικοθεραπείας, σε 

περίπτωση που συναφές Π.Μ.Σ. ιδρυθεί στο μέλλον. 

 Λήψης 2 έως 10 μορίων Πρόσληψης ή Βαθμολογικής Εξέλιξης (ΑΣΕΠ), όταν ο κάτοχος 

του Πιστοποιητικού απασχολείται σε επαγγελματική θέση σχετική με το γνωστικό 

πεδίο της Παιδιατρικής Νευρολογικής Φυσικοθεραπείας, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. 

Δίδακτρα:  3.000,00 € (500,00 € εγγραφή και κράτησης θέσης + 2 δόσεις το υπόλοιπο των 

διδάκτρων, τον Οκτώβριο 2022 και τον Μάρτιο 2023) 

• ή εναλλακτικά  
500,00 € εγγραφή και τα υπόλοιπα σε 5 δόσεις των 500 € ανά δίμηνο  
 

 Κατάθεση διδάκτρων:  

ALPHA BANK 

IBAN: GR9501401510151002001003486  

Αρ. Λογαριασμού: 151002001003486 

Αιτιολογία προς δικαιούχο: επίθετο, με το αρχικό γράμμα του ονόματος + τον κωδικό του 

Προγράμματος 80911. 

 

  Στο κόστος της εκπαίδευσης περιλαμβάνονται: 

 Όλα τα αναλώσιμα που θα χρησιμοποιηθούν. 

 Η διανομή σημαντικών μεταφρασμένων ξενόγλωσσων διδακτικών εγχειριδίων χωρίς 

περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση.  

 Γραφική ύλη, τσάντα/φάκελος για υλικό. 

 USB stick ή tablet με όλο το υλικό εκπαίδευσης αποθηκευμένο ηλεκτρονικά. 

 Ελαφρύ γεύμα για όλες τις ημέρες παρακολούθησης (άνω των 6 ωρών), ενώ παρέχεται 

καφές, σνακ και ροφήματα καθ’ όλη τη διάρκεια των μαθημάτων. 

 Ειδική εκδήλωση αποφοίτησης με ελαφρύ γεύμα ή αντίστοιχη εκδήλωση. 

Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν εκτός των Φυσικοθεραπευτών και Ιατροί 

(Παιδίατροι, Παιδονευρολόγοι, Φυσίατροι και Εργοθεραπευτές).  

 Γραμματεία Προγράμματος - Πληροφορίες:  κ. Ξύκη, xksiki@uniwa.gr 

Υποβολή αιτήσεων: μέχρι και την 31η Ιουλίου  2022 
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