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Οδηγό ς Πρόπτυχιακόυ  

Πρόγρα μματός Σπόυδώ ν 

 

Ο Οδηγός Σπουδών του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) είναι σημαντικός σύμβουλος των φοιτητών 

καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. 

 

Ο Οδηγός Σπουδών περιγράφει αναλυτικά τη δομή και τις αρχές που διέπουν τη 

λειτουργία του ΠΑ.Δ.Α. καθώς και του Τμήματος, εστιάζοντας στις Ακαδημαϊκές 

Διαδικασίες που ακολουθούνται, και παρέχει γενικότερες Πληροφορίες για το 

Τμήμα, το Πρόγραμμα Σπουδών, τις Παροχές στους φοιτητές, τις Εκπαιδευτικές 

λειτουργίες του Τμήματος, το Προσωπικό του και τους Τομείς του, καθώς και τα 

Προσφερόμενα Μεταπτυχιακά, Διδακτορικά και Μεταδιδακτορικά Προγράμματα. Σε 

αυτόν περιλαμβάνονται και διαδικαστικά ζητήματα οργάνωσης των σπουδών (π.χ. 

εγγραφές, δηλώσεις μαθημάτων και συγγραμμάτων κ.λπ.). 

Ο Οδηγός Σπουδών επικαιροποιείται κάθε ακαδημαϊκό έτος και αναρτάται στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος. 

  

https://www.math.auth.gr/el/studies/syllabus
https://www.math.auth.gr/el/studies/syllabus


 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ  ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 2021-2022 

6 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Το πρόγραμμα σπουδών της Μαιευτικής, καταρτίσθηκε με σκοπό να προσφέρει ένα 

σύνολο επιστημονικών γνώσεων και αξιών, που στοχεύουν σε μια ολιστική 

προσέγγιση της φροντίδας της γυναίκας, κυρίως κατά τη χρονική περίοδο της 

αναπαραγωγικής της ζωής, του νεογνού και της οικογένειας. 

Στο πρόγραμμα αυτό, γίνεται προσπάθεια να ενσωματωθεί στην εκπαίδευση των 

μαιών και η κοινωνική διάσταση του λειτουργήματος της μαίας, παράλληλα με την 

παροχή ολοκληρωμένης και εξειδικευμένης γνώσης, όπως προϋποθέτει η σύγχρονη 

άσκηση της Μαιευτικής Επιστήμης, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την 

εκπαίδευση των μαιών/ευτών και την άσκηση του μαιευτικού επαγγέλματος. 

Η μακρόχρονη εμπειρία από τη λειτουργία αυτόνομων τμημάτων Μαιευτικής, 

(βλέπε σελ. 2.6) από το 1838 στον Ελλαδικό χώρο, ο σεβασμός στη Γνώση και στην 

εξέλιξη της επιστήμης επέβαλε τη συνεχή βελτίωση του προγράμματος σπουδών, 

με στόχο την εξασφάλιση της άσκησης του επαγγέλματος της μαίας/ευτή, από 

ικανούς και άρτια  καταρτισμένους επαγγελματίες υγείας, με αυτοτέλεια και 

αξιοπιστία. Σύμφωνα με τον ορισμό της μαίας, από τη Διεθνή Συνομοσπονδία 

Μαιών (ICM, 2011). Αναγνωρίζεται η κοινωνική ανάγκη οι μαίες/ευτές να έχουν 

μεγαλύτερο ρόλο στη δημόσια υγεία για την υποστήριξη της ασφαλούς μητρότητας, 

την προαγωγή της υγείας της γυναίκας και την πρωτοβάθμια φροντίδα των 

οικογενειών. 

Βασικός σκοπός του προγράμματος, αποτελεί η παροχή όλων των απαραίτητων 

επιστημονικών γνώσεων στους φοιτητές/τριες, που θα τους επιτρέψουν να 

αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά, τις ανάγκες υγείας των 

γυναικών (κυρίως κατά την αναπαραγωγική ηλικία) και των οικογενειών τους (σε 

θέματα των αρμοδιοτήτων τους), μετά την αποφοίτησή τους. 

Το νέο πρόγραμμα σπουδών Μαιευτικής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, είναι 

προσαρμοσμένο στις σύγχρονες εξελίξεις της Μαιευτικής Επιστήμης, με κύριο 

χαρακτηριστικό την επιστημονικά τεκμηριωμένη θεωρητική γνώση και τη σταδιακή 
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δόμηση της κλινικής εφαρμογής και εμπειρίας, που αρχίζει από το πρώτο έτος 

σπουδών. Η επαφή με την ερευνητική διαδικασία, αρχίζει ήδη από το διάστημα της 

προπτυχιακής εκπαίδευσης των φοιτητών, με τα μαθήματα, μεθοδολογία της 

έρευνας και τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας και με τη συμμετοχή των 

φοιτητών, σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα των Εργαστηρίων και των 

Κλινικών, τα αποτελέσματα των οποίων παρουσιάζονται σε Πανελλήνια και Διεθνή 

Επιστημονικά Συνέδρια. 

Επιπρόσθετα, εκτός των παραδοσιακών τρόπων διδασκαλίας, εφαρμόζονται 

σύγχρονες μέθοδοι ανάπτυξης ορισμένων θεμάτων, από τη σκοπιά περισσοτέρων 

του ενός διδασκόντων. Απώτερος σκοπός είναι, η ευρεία χρήση των μεθόδων 

διδασκαλίας, ώστε, να διατηρηθεί ένα πλαίσιο εκπαίδευσης, το οποίο να ενισχύει 

τις προσπάθειες των φοιτητών, για ανάπτυξη πρόσφατης και τεκμηριωμένης 

επιστημονικής γνώσης και επαγγελματικού ήθους. 
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1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

1.1 Γενική Περιγραφή Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  
 

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) 

 

Το νεοσύστατο πανεπιστήμιο είναι το τρίτο μεγαλύτερο της χώρας σε αριθμό 

φοιτητών. Έχει εγγεγραμμένους φοιτητές περίπου 55.700 προπτυχιακούς, 

5.500 μεταπτυχιακούς και 460 υποψήφιους διδάκτορες. 

Φιλοξενείται σε τρεις Πανεπιστημιουπόλεις εντός της μητροπολιτικής περιοχής 

της Αθήνας: 

• Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω 

➢ Διεύθυνση:Αγ.Σπυρίδωνος,ΑιγάλεωΤ.Κ.12243,Αθήνα 

Τηλ.Επικοινωνίας+302105385100 

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
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• Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα 

➢ Διεύθυνση:Π.Ράλλη&Θηβών250,ΑιγάλεωΤ.Κ.12241,Αθήνα 

➢ Τηλ.Επικοινωνίας+302105381100 
 

1.2 Διοίκηση ΠΑΔΑ 
 

Πρύτανης: Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής  

Αντιπρυτάνεις  :  

• Γραμματή Πάντζιου. Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων. Καθηγήτρια 

πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών 

της Σχολής Μηχανικών, 

• Ευσταθία Παπαγεωργίου. Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 

Φοιτητικής Μέριμνας. Καθηγήτρια του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της 

Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, 

• Κλειώ Σγουροπούλου. Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και 

Ανάπτυξης. Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Μηχανικών 

Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών, 

• Ιωάννης Καλδέλλης. Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης. 

Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της 

Σχόλης Μηχανικών 
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2. ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ  

 2.1 Γενικές Πληροφορίες 
 

Το Τμήμα Μαιευτικής είναι αυτοτελές και αυτοδύναμο τμήμα της Σχολής 

Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) https://midw.uniwa.gr/ 

2.1.1 Επικοινωνία  

 

Η Διεύθυνση του Τμήματος Μαιευτικής είναι Πανεπιστημιούπολη 1 Άλσους 

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

https://midw.uniwa.gr/contact/ 

2.1.2 Διοίκηση Τμήματος  

 

Πρόεδρος: Καθηγήτρια Αικατερίνη Λυκερίδου  

Διεύθυνση Γραφείου: Κ6.034 

Email: klyker@uniwa.gr 

Βιογραφικό Σημείωμα 

 

2.1.3 Διδακτικό Προσωπικό  

 

Το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος Μαιευτικής διακρίνεται σε Διδακτικό 

Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) https://midw.uniwa.gr/profiles/meli-dep/  και Ειδικό 

Τεχνικό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΤΕΠ) https://midw.uniwa.gr/profiles/meli-edip-

etep/ και μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων  https://midw.uniwa.gr/profiles/meli-dep-

allon-tmimaton/.  

 

Το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό αποτελούν  16 μέλη ΔΕΠ : 

Λυκερίδου Αικατερίνη, Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος,  klyker@uniwa.gr 

https://midw.uniwa.gr/
https://midw.uniwa.gr/contact/
mailto:klyker@uniwa.gr
https://midw.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/114/2018/11/%CE%92%CE%99%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%9B%CE%A5%CE%9A%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%94%CE%9F%CE%A5-%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F-1.pdf
https://midw.uniwa.gr/profiles/meli-dep/
https://midw.uniwa.gr/profiles/meli-edip-etep/
https://midw.uniwa.gr/profiles/meli-edip-etep/
https://midw.uniwa.gr/profiles/meli-dep-allon-tmimaton/
https://midw.uniwa.gr/profiles/meli-dep-allon-tmimaton/
mailto:klyker@uniwa.gr
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Δελτσίδου Άννα, Καθηγήτρια, adeltsidou@uniwa.gr 

Νικολαΐδης Πέτρος, Καθηγητής, pnikol@uniwa.gr 

Αντωνίου Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, lilanton@uniwa.gr  

Βιβιλάκη Βικτωρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, vvivilaki@uniwa.gr 

Γουρουντή Κλεάνθη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, kgourounti@uniwa.gr 

Δάγλα Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, mariadagla@uniwa.gr 

 Διαμάντη Αθηνά, Επίκουρη Καθηγήτρια, adiamanti@uniwa.gr 

Κύρκου Γιαννούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια, ikirkou@uniwa.gr 

Νάνου Χριστίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια, nanouxv@uniwa.gr 

Σαραντάκη Αντιγόνη, Επίκουρη Καθηγήτρια, esarantaki@uniwa.gr 

Ηλιάδου Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια, miliad@uniwa.gr 

Παλάσκα Ερμιόνη, Λέκτορας, epalaska@uniwa.gr 

Σαρέλλα Αγγελική, Λέκτορας,  asare@uniwa.gr 

Αγγελιουδάκη Ευδοξία, Λέκτορας  Εφαρμογών, eangelioudaki@uniwa.gr 

Κούρτη Βασιλική, Λέκτορας  Εφαρμογών, v.kourti@uniwa.gr 

 

Το Ειδικό Τεχνικό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΤΕΠ) αποτελείται: 

Καραμηνά Αικατερίνη, Υπεύθυνη Εργαστηρίων, kkaramina@uniwa.gr 

 

Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι Αορίστου Χρόνου 

Δημητροπούλου Ευγενία jenny_midw_dim@hotmail.gr 

mailto:adeltsidou@uniwa.gr
mailto:pnikol@uniwa.gr
mailto:lilanton@uniwa.gr
mailto:vvivilaki@uniwa.gr
mailto:kgourounti@uniwa.gr
mailto:mariadagla@uniwa.gr
mailto:adiamanti@uniwa.gr
mailto:ikirkou@uniwa.gr
mailto:nanouxv@uniwa.gr
mailto:esarantaki@uniwa.gr
mailto:miliad@uniwa.gr
mailto:epalaska@uniwa.gr
mailto:asare@uniwa.gr
mailto:eangelioudaki@uniwa.gr
mailto:v.kourti@uniwa.gr
mailto:kkaramina@uniwa.gr
mailto:jenny_midw_dim@hotmail.gr
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Μωριάτη Σοφία smoriati@uniwa.gr 

Τα μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων αποτελούν:  

Δημήτριος Χανιώτης, Καθηγητής, dchaniotis@uniwa.gr 

Νικήτας Καρανικόλας, καθηγητής, nnk@uniwa.gr 

Απόστολος Μπελούκας, Αναπληρωτής Καθηγητής, abeloukas@uniwa.gr 

Νικόλαος Θαλασσινός, Επίκουρος Καθηγητής, nthalas@uniwa.gr 

Έλλη Τερζόγλου, , Επίκουρος Καθηγήτρια, elliterzoglou@uniwa.gr 

 

2.1.4 Τομείς Τμήματος  

Τομέας Μαθημάτων Μαιευτικής και Νεογνικής Φροντίδας 

 

Διευθύντρια: Δάγλα Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Σαραντάκη Αντιγόνη, Επίκουρη Καθηγήτρια 

Μαθήματα που ανήκουν στον Τομέα και διδάσκοντες για το ακαδημαϊκό έτος 

2021-22 

1. Γενετική (ΘΕΩΡΙΑ) – ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ  

2. Παιδιατρική Φροντίδα (ΘΕΩΡΙΑ) - ΔΕΛΤΣΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 

3. Μητρικός Θηλασμός (ΘΕΩΡΙΑ) – ΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 

4. Φροντίδα Φυσιολογικού Νεογνού (ΘΕΩΡΙΑ) – ΔΑΓΛΑ ΜΑΡΙΑ 

5. Φροντίδα Φυσιολογικού Νεογνού (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) – ΑΓΓΕΛΙΟΥΔΑΚΗ ΕΥΔΟΞΙΑ 

6. Φυσιολογία της Κύησης (ΘΕΩΡΙΑ) - ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

7. Μαιευτική Φροντίδα Φυσιολογικού Τοκετού (ΘΕΩΡΙΑ) - ΛΥΚΕΡΙΔΟΥ-

ΑΒΡΑΜΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

8. Μαιευτική Φροντίδα Φυσιολογικού Τοκετού (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) – ΣΑΡΕΛΛΑ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

mailto:smoriati@uniwa.gr
mailto:dchaniotis@uniwa.gr
mailto:nnk@uniwa.gr
mailto:abeloukas@uniwa.gr
mailto:nthalas@uniwa.gr
mailto:elliterzoglou@uniwa.gr
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9. Μαιευτική Φροντίδα Τοκετού Υψηλού Κινδύνου (ΘΕΩΡΙΑ) - ΛΥΚΕΡΙΔΟΥ-

ΑΒΡΑΜΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

10. Μαιευτική Φροντίδα Τοκετού Υψηλού Κινδύνου (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) - ΣΑΡΕΛΛΑ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

11. Φαρμακολογία στη Μαιευτική/Γυναικολογία (ΘΕΩΡΙΑ) - ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

12. Ψυχολογία Αναπαραγωγικής Περιόδου (ΘΕΩΡΙΑ) – ΓΟΥΡΟΥΝΤΗ ΚΛΕΑΝΘΗ 

13. Μαιευτική Φροντίδα Κύησης Υψηλού Κινδύνου (ΘΕΩΡΙΑ) – ΓΟΥΡΟΥΝΤΗ 

ΚΛΕΑΝΘΗ 

14. Προετοιμασία Γονέων – Φυσικός Τοκετός (ΘΕΩΡΙΑ) – ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

15. Προετοιμασία Γονέων – Φυσικός Τοκετός (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) - ΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 

16. Εφαρμογές Τεχνολογίας στη Μαιευτική/Γυναικολογία (ΘΕΩΡΙΑ) – 

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

17. Δυναμική της Οικογένειας (ΘΕΩΡΙΑ)  – ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

18. Εναλλακτικές Μέθοδοι Θεραπείας στη Μαιευτική / Γυναικολογία 

19. Εντατική Φροντίδα Νεογνού σε Κρίσιμες Καταστάσεις 

20. Πρωτοβάθμια Φροντίδα στη Μαιευτική/ Γυναικολογία (ΘΕΩΡΙΑ) – ΣΑΡΕΛΛΑ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

21. Νεογνολογία (ΘΕΩΡΙΑ) (Είναι μάθημα Εαρινού Εξαμήνου και δεν έχει 

επιλεγεί ο Διδάσκων) 

22. Μαιευτική Φροντίδα Λοχείας (ΘΕΩΡΙΑ)  – ΔΑΓΛΑ ΜΑΡΙΑ 

23. Μαιευτική Φροντίδα Λοχείας (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) – ΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ/ΠΑΛΑΣΚΑ 

ΕΡΜΙΟΝΗ 

24. Μαιευτική Φροντίδα Κύησης (ΘΕΩΡΙΑ) – ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

25. Παθολογία της Κύησης – Ειδικά Προβλήματα (ΘΕΩΡΙΑ)– ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 

ΠΕΤΡΟΣ  

26. Αγωγή και Προαγωγή της Υγείας στη Μαιευτική/Γυναικολογία (ΘΕΩΡΙΑ) – 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

27. Μαιευτική Φροντίδα Νεογνού στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας (ΜΕΝN) 

(ΘΕΩΡΙΑ) – ΝΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

28. Μαιευτική Φροντίδα Νεογνού στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας (ΜΕΝΝ) 

(ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) – ΝΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΔΑΓΛΑ ΜΑΡΙΑ - ΑΓΓΕΛΙΟΥΔΑΚΗ ΕΥΔΟΞΙΑ 
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29. Δεοντολογία Επαγγέλματος (ΘΕΩΡΙΑ) - ΔΑΓΛΑ ΜΑΡΙΑ  

30. Νομοθεσία Επαγγέλματος Μαίας/Μαιευτή (ΘΕΩΡΙΑ) – ΣΑΡΕΛΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

31. Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Εμβρύου (ΘΕΩΡΙΑ) - ΓΟΥΡΟΥΝΤΗ ΚΛΕΑΝΘΗ 

32. Κοινωνιολογική Προσέγγιση της Αναπαραγωγικής Περιόδου (ΘΕΩΡΙΑ) - 

ΔΑΓΛΑ ΜΑΡΙΑ 

33. Ενδοοικογενειακή Βία, Αναπαραγωγή και Πολιτικές Φύλου (ΘΕΩΡΙΑ) – 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

34. Πρώιμη Παρέμβαση στη Σχέση Γονέα- Βρέφους (ΘΕΩΡΙΑ) - ΔΑΓΛΑ ΜΑΡΙΑ 

35. Συγγενείς -Περιγεννητικές Λοιμώξεις (ΘΕΩΡΙΑ) – ΝΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

36. Μέθοδοι Ανάλυσης στην Έρευνα -Βιοστατιστική (ΘΕΩΡΙΑ) - ΜΠΙΡΣΙΜΗΣ 

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 

37. Πρακτική Άσκηση – Κλινικές Δεξιότητες στη Μαιευτική Φροντίδα 

38. Συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας (ΘΕΩΡΙΑ) - ΓΟΥΡΟΥΝΤΗ ΚΛΕΑΝΘΗ 

39. Πτυχιακή Εργασία  - ΣΑΡΕΛΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

40. Ειδικές Καταστάσεις στο Μητρικό Θηλασμό (ΘΕΩΡΙΑ) – ΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 

41. Εμβρυολογία (ΘΕΩΡΙΑ) - ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

 

Τομέας Μαθημάτων Γυναικολογικής Φροντίδας 

 

Διευθύντρια: Κύρκου Γιαννούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια 

Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Σαρέλλα Αγγελική, Λέκτορας 

Μαθήματα που ανήκουν στον Τομέα και διδάσκοντες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 

1. Βασικές Κλινικές Δεξιότητες (ΘΕΩΡΙΑ) – ΝΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

2. Βασικές Κλινικές Δεξιότητες (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) – ΚΟΥΡΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ/ / ΠΑΛΑΣΚΑ 

ΕΡΜΙΟΝΗ/ ΚΑΡΑΜΗΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

3. Ανατομική του Ανθρώπου (ΘΕΩΡΙΑ) - ΘΑΛΛΑΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

4. Φυσιολογία του Ανθρώπου (ΘΕΩΡΙΑ) - ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

5. Γυναικολογία (ΘΕΩΡΙΑ) - ΠΕΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

6. Νοσολογία (ΘΕΩΡΙΑ) - ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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7. Περιεγχειρητική Φροντίδα στη Μαιευτική/Γυναικολογία – Στοιχεία 

Αναισθησιολογίας (ΘΕΩΡΙΑ) – ΚΥΡΚΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 

8. Περιεγχειρητική Φροντίδα στη Μαιευτική/Γυναικολογία – Στοιχεία 

Αναισθησιολογίας (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) – ΚΟΥΡΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ /ΚΥΡΚΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 

9. Διατροφή της Γυναίκας (ΘΕΩΡΙΑ) – ΠΑΛΑΣΚΑ ΕΡΜΙΟΝΗ 

10. Νοσοκομειακές Λοιμώξεις – Παθογόνοι Μικροοργανισμοί (ΘΕΩΡΙΑ) – 

ΝΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

11. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (ΘΕΩΡΙΑ) – ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

12. Περιβάλλον και Αναπαραγωγική Υγεία (ΘΕΩΡΙΑ) – ΓΟΥΡΟΥΝΤΗ ΚΛΕΑΝΘΗ 

13. Η Γυναίκα στην Εμμηνόπαυση (ΘΕΩΡΙΑ) – ΚΥΡΚΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 

14. Αρχές και Μέθοδοι Διδασκαλίας -Επικοινωνία 

15. Τεκμηριωμένη Λήψη Κλινικής Απόφασης (ΘΕΩΡΙΑ) - ΔΕΛΤΣΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 

16. Φύλο και Πολιτική της Υγείας (ΘΕΩΡΙΑ)-  ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

17. Ενδοκρινολογία της Αναπαραγωγής (ΘΕΩΡΙΑ) - ΠΕΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

18. Βιοηθική στο χώρο της Υγείας (ΘΕΩΡΙΑ) - ΔΑΓΛΑ ΜΑΡΙΑ 

19. Κλινικές Δεξιότητες και Σημειολογία (ΘΕΩΡΙΑ) – ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ  

20. Κλινικές Δεξιότητες και Σημειολογία (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) – ΠΑΛΑΣΚΑ ΕΡΜΙΟΝΗ 

21. Γυναικολογική Φροντίδα (ΘΕΩΡΙΑ) - ΔΕΛΤΣΙΔΟΥ ΑΝΝΑ/ ΚΥΡΚΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 

22. Γυναικολογική Φροντίδα (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)- ΚΥΡΚΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ/ΚΟΥΡΤΗ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

23. Γυναικολογική Ογκολογία (ΘΕΩΡΙΑ) (Είναι μάθημα Εαρινού Εξαμήνου και 

δεν έχει επιλεγεί ο Διδάσκων) 

24. Α΄ Βοήθειες – Διαχείριση του Επείγοντος στη Μαιευτική/Γυναικολογία 

(ΘΕΩΡΙΑ) - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  

25. Α΄ Βοήθειες – Διαχείριση του Επείγοντος στη Μαιευτική/Γυναικολογία 

(ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) – ΠΑΛΑΣΚΑ ΕΡΜΙΟΝΗ/ ΣΑΡΕΛΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

26. Επιδημιολογία (ΘΕΩΡΙΑ) – ΚΥΡΚΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 

27. Αρχές Μικροβιολογίας (ΘΕΩΡΙΑ) - ΜΠΕΛΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

28. Αρχές Φαρμακολογίας (ΘΕΩΡΙΑ) - ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

29. Οικογενειακός Προγραμματισμός – Σεξουαλική Αγωγή (ΘΕΩΡΙΑ) – 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
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30. Μεθοδολογία της Έρευνας (ΘΕΩΡΙΑ) - ΔΕΛΤΣΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 

31. Δυσλειτουργίες Πυελικού Εδάφους (ΘΕΩΡΙΑ) - ΔΕΛΤΣΙΔΟΥ ΑΝΝΑ/ ΚΥΡΚΟΥ 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 

32. Χειρουργική (ΘΕΩΡΙΑ) - ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

33. Πληροφορική στην Υγεία (ΘΕΩΡΙΑ) - ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 

34. Αγγλικά  Ορολογία (ΘΕΩΡΙΑ) - ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΕΛΛΗ 

35. Εφαρμογές της Ευφυούς Τεχνολογίας για τη Λήψη Αποφάσεων στη 

Μαιευτική 

36. Συμβουλευτική στην Υπογονιμότητα (ΘΕΩΡΙΑ) - ΓΟΥΡΟΥΝΤΗ ΚΛΕΑΝΘΗ/ 

ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

2.1.5 Γραμματεία  

 

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γραμματείας 

Μερμίγκη Ειρήνη 

Email: midw@uniwa.gr 

Τηλ.: 210 538 7454 

  

Υπεύθυνος Σπουδαστικών Θεμάτων 

Γεωργίου Βασίλης 

Τηλ.: 210 538 7481 

  

Υπεύθυνη Διοικητικών Θεμάτων 

Μπεζαντέ Σοφία 

Τηλ.: 210 538 7455 

 

Υπεύθυνη Διοικητικών και Σπουδαστικών Θεμάτων 

Κλησιάρη Μαρία 

Τηλ.: 210 538 7482 

 

Διεύθυνση Αλληλογραφίας 

https://midw.uniwa.gr/profile/mermiggi-eirini/
mailto:midw@uniwa.gr
https://midw.uniwa.gr/profile/georgioy-vasilis/
https://midw.uniwa.gr/profile/mpezante-sofia/
https://midw.uniwa.gr/profile/klisiari-maria/
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Τμήμα Μαιευτικής 

Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω 

Αγ. Σπυρίδωνος 28, 12243 Αιγάλεω 

 

2.1.6 Πρόσβαση στο Τμήμα Μαιευτικής  

 

https://goo.gl/maps/dYzaP5kZe2RbytnH6 

Το Τμήμα Μαιευτικής βρίσκεται στο κεντρικό κτίριο της Πανεπιστημιούπολης 1 

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

(https://midw.uniwa.gr/contact/). 

Κοντινότερος σταθμός του Μετρό είναι ο σταθμός Αιγάλεω που βρίσκεται σε 

απόσταση 20 λεπτών με τα πόδια. Κοντινότερες στάσεις Λεωφορειακών γραμμών 

είναι οι εξής: 

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

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

829 ΠΑΔΑ- Πειραιά – Στ. Αιγάλεω – ΠΑΔΑ Αθήνας (σύνδεση με 

σταθμό Μετρό Αιγάλεω) 

831 Πειραιάς – Αιγάλεω  

ΠΑΔΑ (κατεύθυνση προς Αθήνα/κατεύθυνση από Αθήνα) και 

‘Πηγαδάκι‘ (προς  Αθήνα) 

731 Ανθούπολη – Στ. Μ. Ανθούπολη – Αττικό Νοσ. – Δάσος 

(σύνδεση με σταθμό Μετρό Ανθούπολη) 

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) 

 

https://goo.gl/maps/dYzaP5kZe2RbytnH6
https://midw.uniwa.gr/contact/
http://telematics.oasa.gr/#lineDetails_862_811%20%3A%20ΧΑΪΔΑΡΙ%20-%20ΣΤ.%20ΑΓΙΑ%20ΜΑΡΙΝΑ%20(ΚΥΚΛΙΚΗ)_52-99
http://telematics.oasa.gr/#lineDetails_873_829%20%3A%20ΤΕΙ%20ΠΕΙΡΑΙΑ-ΣΤ.ΑΙΓΑΛΕΩ-ΤΕΙ%20ΑΘΗΝΑΣ_61-99
http://telematics.oasa.gr/#lineDetails_874_831%20%3A%20ΠΕΙΡΑΙΑΣ%20-%20ΑΙΓΑΛΕΩ_62-99
http://telematics.oasa.gr/#stationInfo_70045_ΤΕΙ%20ΑΘΗΝΑΣ
http://telematics.oasa.gr/#stationInfo_420128_ΤΕΙ%20ΑΘΗΝΑΣ
http://telematics.oasa.gr/#stationInfo_70044_ΠΗΓΑΔΑΚΙ
http://telematics.oasa.gr/#lineDetails_845_731%20%3A%20ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ%20-%20ΣΤ.%20Μ.%20ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ%20-%20ΑΤΤΙΚΟ%20ΝΟΣ.%20-%20ΔΑΣΟΣ_232-99
http://telematics.oasa.gr/#lineDetails_845_731%20%3A%20ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ%20-%20ΣΤ.%20Μ.%20ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ%20-%20ΑΤΤΙΚΟ%20ΝΟΣ.%20-%20ΔΑΣΟΣ_232-99
http://telematics.oasa.gr/#lineDetails_886_750%20%3A%20ΑΤΤΙΚΟ%20ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ%20-%20ΣΤ.%20ΜΕΤΡΟ%20ΑΙΓΑΛΕΩ%20-%20ΝΙΚΑΙΑ_72-99
http://telematics.oasa.gr/#lineDetails_872_845%20%3A%20ΠΕΙΡΑΙΑΣ%20-%20ΕΛΕΥΣΙΝΑ%20(ΜΕΣΩ%20ΘΗΒΩΝ)_64-99
http://telematics.oasa.gr/#lineDetails_840_Α15%20%3A%20ΣΤ.%20ΛΑΡΙΣΗΣ%20-%20ΔΑΣΟΣ_196-99
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2.2 Εσωτερική/εξωτερική αξιολόγηση Τμήματος 
 

http://www.teiath.gr/userfiles/vvivilaki/aksiologisi_maieytikhs_greek.pdf 

 

Η τελευταία αξιολόγηση του προγράμματος σπουδών καθώς και του τμήματος 

Μαιευτικής, έγινε τον Ιούνιο του 2011. Η αξιολόγηση αυτή έγινε από Καθηγητές 

από την Διεθνή Ακαδημαϊκή Κοινότητα, κατά την οποία το τμήμα αξιολογήθηκε με 

θετικές παρατηρήσεις. 

 

2.3 Αντιστοίχιση του Προγράμματος Σπουδών στη Μαιευτική σε Διεθνή 

Πλαίσια 

 

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Μαιευτικής, συμβαδίζει με τα πλέον 

σύγχρονα προγράμματα των τμημάτων της Μαιευτικής στην Ευρώπη. 

Εναρμονίζεται με τις παγκόσμιες επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα της Μαιευτικής 

και έχει δομηθεί αναγνωρίζοντας και τηρώντας: 

α) τα κριτήρια που απαιτούνται από τις Ευρωπαϊκές οδηγίες 1980/154/ΕΟΚ, 

1980/155/ΕΟΚ, 36/2005/ΕΚ, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο, με 

το ΠΔ 38/2010, το οποίο περιγράφει τη διασφάλιση της ελάχιστης εκπαίδευσης 

και την άσκηση του μαιευτικού επαγγέλματος στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής 

ένωσης 

β) τις «Απαραίτητες δεξιότητες για τη Βασική Μαιευτική Πρακτική και το Πλαίσιο 

προτύπων Μαιευτικής Εκπαίδευσης, της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Μαιών» 

γ) τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα των μαιών-μαιευτών, 

σύμφωνα με το Π.Δ. 351/1989. Αξίζει να σημειωθεί, ότι το επάγγελμα της Μαίας, 

είναι ένα από τα 7 τομεακά επαγγέλματα, (ιατρός, οδοντίατρος, κτηνίατρος, 

φαρμακοποιός, νοσηλευτής, μαία, αρχιτέκτων), το οποίο για την άσκησή του, 

προϋποθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος, η οποία διασφαλίζει την ελεύθερη 

http://www.teiath.gr/userfiles/vvivilaki/aksiologisi_maieytikhs_greek.pdf
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διακίνηση και εργασία, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(1980/154/ΕΟΚ). 

Στον ευρωπαϊκό χώρο, η ίδια προσέγγιση, σε ότι αφορά τη διάρθρωση των 

σπουδών, ακολουθείται στο αντίστοιχο πρόγραμμα του Πανεπιστημίου της 

Μασσαλίας στη Γαλλία1  και σε άλλα 35 τμήματα  Μαιευτικής στη Γαλλία2, στα 

οποία προσεγγίζεται, ως αυτοδύναμη και διακριτή, η Επιστήμη της Μαιευτικής. 

Πάντα στην ίδια κατεύθυνση, διαρθρώνονται και 36 αντίστοιχα τμήματα των 

Πανεπιστημίων του Ηνωμένου Βασιλείου3, του Πανεπιστημίου Gothenburg4 στη 

Σουηδία, καθώς και αντίστοιχα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στη Δανία5. 

 

2.4 Ο Κλάδος της Μαιευτικής Επιστήμης  
 

Η Μαιευτική, ως κλάδος των Επιστημών Υγείας, αναπτύσσεται µε μεγάλη ταχύτητα 

σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες, αποδεικνύοντας την αναγκαιότητα, την απήχηση 

και την καταξίωση του κλάδου των Μαιών/τών σε κοινωνικοοικονομικό επίπεδο. 

Ο επίσημος ορισμός της Μαίας, υιοθετήθηκε από τη Διεθνή Συνομοσπονδία Μαιών 

(ICM) (http://www.internationalmidwives.org) και τη Διεθνή Ομοσπονδία 

Γυναικολόγων/Μαιευτήρων (FIGO) το 1972, και το 1973 αντίστοιχα από τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), ενώ αναθεωρήθηκε στις 15 Ιουνίου 2011 και 

αναφέρει: «Η Μαία είναι το πρόσωπο, που αφού έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα 

 
1www.timone.univ-mrs.fr 
2http://www.ordre-sages-femmes.fr/etre-sage-femme/formation/initiale/ 

3https://www.kcl.ac.uk/study/undergraduate/courses/midwifery-with-registration-as-a-midwife-

bsc.aspx), https://www.healthcareers.nhs.uk/about/faqs/faqs-midwifery,    

https://www.southampton.ac.uk/healthsciences/undergraduate/.../bsc_midwifery.page,  

https://www.tees.ac.uk/undergraduate_courses/.../BSc_(Hons)_Midwifery.cfm 

4http://sahlgrenska.gu.se/english/education/degree/programme-in-midwifery-science/?r=ss 

5https://www.phmetropol.dk/.../nationalcurriculumbachelorofmidwiferydenmark.pdf 

 

http://www.internationalmidwives.org/
http://www.timone.univ-mrs.fr/
http://www.ordre-sages-femmes.fr/etre-sage-femme/formation/initiale/
https://www.kcl.ac.uk/study/undergraduate/courses/midwifery-with-registration-as-a-midwife-bsc.aspx
https://www.kcl.ac.uk/study/undergraduate/courses/midwifery-with-registration-as-a-midwife-bsc.aspx
https://www.healthcareers.nhs.uk/about/faqs/faqs-midwifery
https://www.southampton.ac.uk/healthsciences/undergraduate/.../bsc_midwifery.page
https://www.tees.ac.uk/undergraduate_courses/.../BSc_(Hons)_Midwifery.cfm
http://sahlgrenska.gu.se/english/education/degree/programme-in-midwifery-science/?r=ss
https://www.phmetropol.dk/.../nationalcurriculumbachelorofmidwiferydenmark.pdf
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σπουδών της Μαιευτικής, -νόμιμα αναγνωρισμένο στη χώρα στην οποία βρίσκεται 

– και το οποίο βασίζεται στις “Απαραίτητες δεξιότητες για την Βασική Μαιευτική 

Πρακτική της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Μαιών” και το “Πλαίσιο προτύπων 

Μαιευτικής Εκπαίδευσης της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Μαιών”, έχει αποκτήσει τα 

νόμιμα προσόντα για να εγγραφεί και/ή να αποκτήσει τη νόμιμη επαγγελματική 

άδεια με τον απαιτούμενο τίτλο της «Μαίας» και είναι αναγνωρισμένη να ασκεί 

νομίμως το επάγγελμα της Μαίας» (ICM 2011, Definition of the Midwife). 

«Η Μαία αναγνωρίζεται ως υπεύθυνη και ικανή επαγγελματίας, που συνεργάζεται 

με τις γυναίκες προκειμένου να παράσχει την απαιτούμενη υποστήριξη, φροντίδα 

και συμβουλευτική κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, του τοκετού και της λοχείας 

καθώς και να διεξάγει τοκετούς με δική της ευθύνη και να φροντίζει το νεογνό και 

το βρέφος. Η φροντίδα αυτή περιλαμβάνει τα προληπτικά μέτρα, την προώθηση 

του φυσικού τοκετού, την έγκαιρη ανίχνευση επιπλοκών στη μητέρα και στο παιδί 

και την εκτίμηση για την κατάλληλη ιατρική ή άλλη βοήθεια καθώς επίσης και την 

εφαρμογή επειγόντων μέτρων. Έχει σημαντικό ρόλο στη συμβουλευτική και στην 

εκπαίδευση σε θέματα υγείας, όχι μόνο για τη γυναίκα αλλά και για όλη την 

οικογένεια καθώς και την κοινότητα. Το έργο της περιλαμβάνει την προγεννητική 

εκπαίδευση και την προετοιμασία για γονεϊκότητα, αλλά μπορεί να επεκταθεί στην 

υγεία των γυναικών (γυναικολογικά θέματα), στη σεξουαλική ή αναπαραγωγική 

υγεία και στην παιδιατρική φροντίδα. Η μαία μπορεί να ασκεί το επάγγελμά της σε 

οποιαδήποτε δομή όπως το σπίτι, την κοινότητα, τα νοσοκομεία, τις κλινικές και 

μονάδες υγείας» (ICM 2014 Ιnternational Code of Ethics for Midwives). 

 

2.5 Ιστορικό Τμήματος Μαιευτικής στην Ελλάδα 

 

2.5.1 Ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο 

 

Στην Ελλάδα, η πρώτη σχολή Μαιών ιδρύθηκε το 1833 από τον Καθηγητή κ. Κωστή. 

Το 1834, με Βασιλικό Διάταγμα αναγνωρίζεται επίσημα η Μαία και το 1838 

λειτουργεί η πρώτη Σχολή Μαιών στο Δημόσιο Μαιευτήριο Αθηνών, όπου 
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ασκούνταν φοιτητές της ιατρικής καθώς και μαίες. Από το 1904 και μετά, οι μαίες 

εκπαιδεύονταν στο Δημόσιο και Δημοτικό Μαιευτήριο, που λειτούργησαν το πρώτο 

από το 1904 και το δεύτερο από το 1926. Το 1932 λειτουργεί η Σχολή Μαιών 

«Βιργινία Σκυλίτση» στο Μαιευτήριο «Μαρίκα Ηλιάδη» και τέλος το 1955 

συστήνεται Σχολή Μαιών με την ονομασία «Βασίλισσα Φρειδερίκη» στο 

Μαιευτήριο «Αλεξάνδρα». 

Η Σχολή Μαιών "Βιργινία Σκυλίτση", λειτούργησε στο χώρο του Μαιευτηρίου 

"Μαρίκα Ηλιάδη" ή "Έλενα  Βενιζέλου", το 1932. Η Σχολή Μαιών Θεσσαλονίκης, 

λειτούργησε το 1942, στο Δημόσιο Μαιευτήριο Θεσσαλονίκης και η Σχολή Μαιών 

"Βασίλισσα Φρειδερίκη", του Μαιευτηρίου "Αλεξάνδρα", το 1955, υπό την εποπτεία 

του Υπουργείου Υγείας. Από το 1973, η εκπαίδευση των Μαιών, γινόταν από το 

αντίστοιχο Τμήμα της Σχολής ΣΕΥΠ του ΚΑΤΕΕ, με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, 

καθώς και από τις τρεις Σχολές Μαιών, του Υπουργείου Υγείας, που λειτουργούσαν 

δύο στην Αθήνα και μια στη Θεσσαλονίκη. 

Το Τμήμα Μαιευτικής του ΤΕΙ Αθήνας, λειτούργησε το 1983, στη Σχολή 

Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, με το νόμο 1404/83, με τον οποίο ιδρύθηκαν 

τα ΤΕΙ. 

Το 1984, με το ΠΔ. 162/24-10-84, γίνεται η ένταξη των Σχολών Μαιών του 

Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, στο Τμήμα Μαιευτικής του ΤΕΙ Αθήνας. Το 

πρόγραμμα εκπαίδευσης των Μαιών, των Σχολών Μαιών του Υπουργείου Υγείας, 

ήταν τετραετούς φοίτησης (Π. Δ 445, 16/7/1975). 

 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  
 

3.1 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  
 

3.1.1 Τίτλος του Προγράμματος Σπουδών 
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Το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Μαιευτική, υλοποιείται αυτοδύναμα από 

το «Τμήμα Μαιευτικής» της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής. 

Ο απονεμόμενος τίτλος προπτυχιακών σπουδών του τμήματος Μαιευτικής είναι 

επιπέδου Bachelor,  σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (Ε.Π.Π ) και το 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (Ε.Q.F). 

http://www.eoppep.gr/images/European/ETHNIKO_PLAISIO_PROSONTON_NOVE 

MBER_2016.pdf 

 

3.1.2 Προϋποθέσεις εισαγωγής 

 

Η εισαγωγή στο Τμήμα Μαιευτικής 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 της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εισάγονται 

στο τμήμα με τη διαδικασία των κατατακτηρίων εξετάσεων. Οι εγγραφές των 

νεοεισαχθέντων φοιτητών γίνονται μέσα στα χρονικά πλαίσια που ορίζονται από τις 

σχετικές υπουργικές αποφάσεις. 

 

3.1.3 Προϋποθέσεις απόκτησης πτυχίου 

 

Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση πτυχίου είναι οι εξής: 

1. Συνολικά η επιτυχής παρακολούθηση 46 μαθημάτων 

1. Επιτυχής παρακολούθηση 38 υποχρεωτικών μαθημάτων, 

2. Επιτυχής παρακολούθηση 8 εκ των 28 κατ’ επιλογήν μαθημάτων 

2. Πραγματοποίηση σαράντα (40) φυσιολογικών τοκετών 

http://www.eoppep.gr/images/European/ETHNIKO_PLAISIO_PROSONTON_NOVEMBER_2016.pdf
http://www.eoppep.gr/images/European/ETHNIKO_PLAISIO_PROSONTON_NOVEMBER_2016.pdf
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3. Πραγματοποίηση των κλινικών δεξιοτήτων όπως περιγράφονται από τις 

οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2005/36/ΕΚ, 2013/55/EU), οι οποίες 

ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο (ΠΔ.38, ΦΕΚ78,τ.Α', ΠΔ.51,ΦΕΚ82, τ. Α', 

9/5/2017) 

 

3.1.4 Εγγραφές φοιτητών 

 

Οι εγγραφές των νεοεισαχθέντων φοιτητών γίνονται μέσα στο χρονικό πλαίσιο που 

ορίζεται από τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις. 

Η εγγραφή των νεοεισαχθέντων φοιτητών από Κατατακτήριες (Φ1/192329/Β3/16-

12-2013), Μετεγγραφές (Εγκύκλιος 164061/Ζ1/02-10-2017), και Λόγους Υγείας 

(Φ151/165736/Α5/4-10-2017), Αλλοδαπή (Φ151/156896/Α5/20-09- 2017) και 

Έλληνες του εξωτερικού (Φ151/165009/Α5/03-10-2017) γίνεται με βάση την 

ισχύουσα νομοθεσία. Με την εγγραφή του φοιτητή στο Τμήμα ανοίγει ατομικός 

ηλεκτρονικός λογαριασμός για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρει το ΠΑΔΑ. 

Τέλος, δεν επιτρέπεται η παράλληλη εγγραφή σε δύο Τμήματα της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης (Φ253/139394/Α5/31-08-2016). 

 

3.1.5 Διάρκεια προγράμματος 

 

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

διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων, οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική 

διδασκαλία, εργαστηριακή και κλινική εκπαίδευση, εκπόνηση εργασιών και 

σεμινάρια. Στο όγδοο εξάμηνο, περιλαμβάνεται η πραγματοποίηση της Πρακτικής 

Άσκησης – Κλινικές Δεξιότητες στην Μαιευτική Φροντίδα, η παρακολούθηση των 

θεωρητικών μαθημάτων του εξαμήνου σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών και 

ανατίθεται στους φοιτητές που επιθυμούν το θέμα για την εκπόνηση της πτυχιακής 

τους εργασίας κατόπιν αίτησής τους. 
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3.1.6 Δήλωση μαθημάτων 

 

Οι δηλώσεις των μαθημάτων γίνονται ηλεκτρονικά στο διαθέσιμο ηλεκτρονικό 

σύστημα του ΠΑΔΑ, από το φορέα ηλεκτρονικές υπηρεσίες, σε κάθε εξάμηνο 

σπουδών μετά από τη σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος.  

Υπάρχει η δυνατότητα της επικοινωνίας και παρακολούθησης των μαθήματων από 

σύγχρονες και ασύγχρονες πλατφόρμες εκπαίδευσης (e-class, MOODLE, Ms teams) 

με τη χρήση του ιδρυματικού τους λογαριασμού. 

 

3.1.7 Τρόπος υπολογισμού βαθμού πτυχίου 

 

Ο βαθμός πτυχίου εξάγεται με προσέγγιση ενός δέκατου (1/10) της μονάδας. Ο 

χαρακτηρισμός βαθμού πτυχίου καθορίζεται ως εξής: 

Από 5 – 6.49 Καλώς 

Από 6.50– 8.49 Λίαν Καλώς 

Από 8.50 – 10.00 Άριστα 

Ο τελειόφοιτος γίνεται πτυχιούχος όταν έχει συμπληρώσει όλες τις απαιτούμενες 

προϋποθέσεις: Έχει παρακολουθήσει με επιτυχία όλα τα υποχρεωτικά, κατ’ 

επιλογήν υποχρεωτικά, τα τυχόν προαιρετικά μαθήματα και έχει ολοκληρώσει την 

πρακτική άσκηση στο επάγγελμα. Ειδικότερα ανακηρύσσεται πτυχιούχος από την 

ημερομηνία που κατατέθηκε μέσω πρωτοκόλλου του Τμήματος και η τελευταία 

απαιτούμενη προϋπόθεση. Κατέχοντας τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις, ο 

πτυχιούχος του Τμήματος θα πρέπει να συγκεντρώνει τουλάχιστον 240 πιστωτικές 

μονάδες (ECTS). Για τον υπολογισμό του φόρτου εργασίας ακολουθήθηκαν οι 

οδηγίες της ΑΔΙΠ (Οδηγός ECTS, 2015) και αντίστοιχα προέκυψαν οι πιστωτικές 

μονάδες. Ο φόρτος εργασίας κυμαίνεται από 1500 – 1800 ώρες ανά έτος 
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(Ν.3374/2005 άρθρο 4) σύμφωνα και με τα οριζόμενα έτη Φ.5/89656/β3/13.2.2007 

απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄1466/13-8-

2007). 

 

3.1.8 Διαδικασία αξιολόγησης φοιτητών 

 

Ο τρόπος αξιολόγησης των φοιτητών ποικίλει ανάλογα με το είδος του μαθήματος 

(θεωρητικό-εργαστηριακό), τη φύση του μαθήματος (κλινικό ή όχι) και το γνωστικό 

του αντικείμενο. Το θεωρητικό μέρος των μαθημάτων αξιολογείται με γραπτή ή/και 

προφορική εξέταση ή/και εργασίες. Το εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων 

αξιολογείται με ποικίλους τρόπους όπως: 

α) με ενδιάμεσες αξιολογήσεις (εφαρμογή / επίδειξη μεθόδων αξιολόγησης, 

προσδιορισμός στόχων/ κλινικός συλλογισμός, σχεδιασμός παρεμβατικών 

προγραμμάτων και εφαρμογή / επίδειξη μαιευτικών τεχνικών, εργασίες κα.) και 

β) με καθημερινή αξιολόγηση στα μαθήματα της Κλινικής Άσκησης επί πραγματικών 

ασθενών στις κλινικές – σταθμούς εκπαίδευσης (εφαρμογή / επίδειξη μεθόδων 

αξιολόγησης, προσδιορισμό στόχων, σχεδιασμό παρεμβατικών προγραμμάτων 

και εφαρμογή / επίδειξη μαιευτικών τεχνικών). 

 

3.1.9 Αναγνώριση της κινητικότητας ακαδημαϊκών μονάδων στο πλαίσιο των δια- 

ιδρυματικών συμφωνιών 

 

Όλες οι ακαδημαϊκές μονάδες που συγκεντρώνονται κατά την διάρκεια σπουδών 

στο εξωτερικό ή κατά τη διάρκεια εικονικής κινητικότητας, όπως προβλέπει η 

Συμφωνία Μάθησης και επιβεβαιώνεται από το Πιστοποιητικό Αναλυτικής 

Βαθμολογίας, μεταφέρονται και συνυπολογίζονται στο πτυχίο χωρίς άλλη πρόσθετη 

εργασία ή αξιολόγηση του φοιτητή. 
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3.1.10 Πολιτική κατανομής μονάδων ECTS (ιδρυματικό πλαίσιο ακαδημαϊκών 

μονάδων) 

 

Οι αντίστοιχες Πιστωτικές Μονάδες προσδίδονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό 

Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). ΦΕΚ 4621/τ. 

Β΄/21-10-2020 https://www.uniwa.gr/to-panepistimio/dioikisi/kanonismoi-

diadikasies/ 

 

3.1.11 Σκοπός και Αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών 

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών στη Μαιευτική διέπεται από τη φιλοσοφία της μαιευτικής 

επιστήμης και έχει δομηθεί αναγνωρίζοντας και τηρώντας αυστηρά την ως άνω 

νομοθεσία και τα απαιτούμενα κριτήρια της Ευρώπης για το συγκεκριμένο 

απορρέον επάγγελμα των Μαιών/τών. 

Σκοπός του νέου Προγράμματος Σπουδών είναι η ολοκληρωμένη εκπαίδευση, η 

οποία θα διαμορφώνει επιστημονικά ικανούς επαγγελματίες με συγκροτημένες 

γνώσεις, στα κύρια γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος, στον τομέα της μαιευτικής, 

της γυναικολογίας και νεογνολογίας. Αναλυτικότερα, οι νέοι αυτοί επιστήμονες θα 

έχουν αποκτήσει τις απαιτούμενες θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες και θα 

μπορούν να ανταποκριθούν στις εξελίξεις της επιστήμης υγείας που θεραπεύουν, 

σύμφωνα με το γνωστικό τους αντικείμενο και θα κατανοούν σε βάθος το πεδίο 

όπου θα κληθούν να εργαστούν, είτε ως μέλη ενός φορέα, είτε ως ελεύθεροι 

επαγγελματίες. Συγκεκριμένα, με βάση το άρθρο 40 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 

ΕU36/2005/ΕΕ6, το Τμήμα Μαιευτικής μέσω του προγράμματος σπουδών του, 

πρέπει να παρέχει εστιασμένη εκπαίδευση στους φοιτητές του, στις παρακάτω 

γνώσεις και δεξιότητες: 

 
6http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri= OJ:L:2005:255:0022:01:EL:HTML 

https://www.uniwa.gr/to-panepistimio/dioikisi/kanonismoi-diadikasies/
https://www.uniwa.gr/to-panepistimio/dioikisi/kanonismoi-diadikasies/
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α) προσήκουσες γνώσεις των επιστημών, επί των οποίων βασίζονται οι 

δραστηριότητες των μαιών, κυρίως της μαιευτικής και της γυναικολογίας (σημ. 

σε μετάφραση του αγγλικού κειμένου που αναφέρει «adequate knowledge of 

the sciences on which the activities of midwives are based, particularly 

obstetrics and gynaecology») 

β) προσήκουσες γνώσεις της επαγγελματικής δεοντολογίας και της νομοθεσίας 

γ) λεπτομερή γνώση της βιολογικής λειτουργίας, της ανατομίας και της 

φυσιολογίας στον τομέα της μαιευτικής (obstetrics) και των νεογνών, καθώς 

και γνώση των σχέσεων μεταξύ της κατάστασης της υγείας του ανθρώπου και 

του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντός του και της συμπεριφοράς του 

δ)  επαρκείς κλινικές δεξιότητες σε αναγνωρισμένα ιδρύματα υπό την εποπτεία 

αναγνωρισμένου εξειδικευμένου προσωπικού στη μαίευση (midwifery) 

ε) προσήκουσες γνώσεις σχετικά με την εκπαίδευση συναφών ειδικοτήτων στις 

επιστήμες υγείας και εμπειρία συνεργασίας με το εν λόγω προσωπικό. 

 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία  ΕU36/2005/ΕΕ  (Annex 5.5.1) και με τα 

κατοχυρωμένα μέσω του Προεδρικού Διατάγματος 351, 14-6- 1989, ΦΕΚ 159, 

Τεύχος Πρώτο (που εναρμόνισε την ελληνική νομοθεσία με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 

80/154/EEC), επαγγελματικά δικαιώματα των Ελλήνων μαιών/μαιευτών, οι 

«προσήκουσες γνώσεις των επιστημών επί των οποίων βασίζονται οι 

δραστηριότητες της μαίας/του μαιευτή» τις οποίες θα πρέπει να κατακτήσουν οι 

φοιτητές του Τμήματος Μαιευτικής είναι οι παρακάτω: 

• Μαιευτική (midwifery and obstetrics): Μεθοδολογία διάγνωσης και 

παρακολούθησης της κύησης, του τοκετού και της λοχείας, προετοιμασία 

και εκτέλεση τοκετού κεφαλικής και ισχιακής προβολής 

(συμπεριλαμβανομένης της γνώσης και χρήσης του τεχνικού διαγνωστικού 

μαιευτικού εξοπλισμού), θεωρητικές και κλινικές δεξιότητες στη διαχείριση 

παθολογικών καταστάσεων στη μαιευτική και γυναικολογία, αναλγησία και 

αναισθησία, αξιολόγηση της υγείας της εγκύου και του εμβρύου, 

τεχνολογίες προγεννητικού ελέγχου, τεχνολογίες αναπαραγωγής, 
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προετοιμασία εγκύου και οικογένειας για τον τοκετό και τη μητρότητα, 

περιγεννητική φροντίδα, υποστήριξη, προώθηση και προαγωγή του 

μητρικού θηλασμού.  

• Γυναικολογία : Γυναικολογική εξέταση, λήψη ιστορικού, λήψη επιχρισμάτων 

για τεστ Παπανικολάου, λήψη κολπικού και τραχηλικού εκκρίματος για 

μικροβιολογικό, εξέταση μαστού, φροντίδα ασθενών με γυναικολογικές 

παθήσεις και περιεγχειρητική φροντίδα αυτών. 

• Νεογνολογία: Κλινική εξέταση νεογνού, ανάνηψη, διατροφή, φροντίδα 

φυσιολογικών νεογνών, φροντίδα προώρων και νεογνών υψηλού κινδύνου 

κατά τη μεταφορά και τη νοσηλεία τους σε μονάδες εντατικής νοσηλείας. 

• Οικογενειακό προγραμματισμό: Οργάνωση και παροχή υπηρεσιών 

οικογενειακού προγραμματισμού και αγωγής υγείας. 

• Εκπόνηση μελετών: Σχεδιασμός και εφαρμογή μέτρων πρόληψης και 

καταστολής νοσοκομειακών λοιμώξεων, αγωγή υγείας, παροχή πρώτων 

βοηθειών σε επείγουσες καταστάσεις, κατ’οίκον νοσηλεία, φροντίδα μέσω 

κινητών μονάδων. 

• Αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας στους τομείς που σχετίζονται με την 

επιστημονική υπόσταση της ειδικότητάς τους. Τήρηση των απαραίτητων 

εγγράφων/αρχείων, χορήγηση πιστοποιητικού γέννησης και 

συνταγογράφηση φαρμάκων. 

• Σχεδιασμός μελετών και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης 

σε τομείς της αρμοδιότητας των μαιών/μαιευτών και κάθε άλλη 

δραστηριότητα που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους ως 

απόρροια της εξέλιξης της επιστήμης γενικότερα και του κλάδου των μαιών 

ειδικότερα συμπεριλαμβανομένων της ενημέρωσης και της πληροφόρησης 

ατόμων και ομάδων. 

Ως εκ τούτου, το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Μαιευτικής, καλύπτει τα 

γνωστικά αντικείμενα σε θέματα Μαιευτικής και Μαιευτικής φροντίδας, 

Γυναικολογίας και Γυναικολογικής φροντίδας, Νεογνολογίας και Νεογνικής 

φροντίδας, Οικογενειακού Προγραμματισμού, Γενετήσιας Αγωγής, Πρόληψης και 

Αγωγής Υγείας. Επίσης σύμφωνα με τις δεσμεύσεις από τις ευρωπαϊκές οδηγίες το 
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περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών οφείλει να περιλαμβάνει γενικά 

μαθήματα όπως, αγωγή υγείας, πρόληψη ασθενειών και λοιμώξεων, πρώιμη 

διάγνωση, διατροφή, κοινωνιολογία, κοινωνική ιατρική, φαρμακολογία, 

μικροβιολογία, νομοθεσία του επαγγέλματος, υγειονομική και κοινωνική οργάνωση 

των δομών παροχής φροντίδας υγείας. Επιπλέον η εστίαση του προγράμματος 

σπουδών είναι κυρίως εξειδικευμένη στο γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος και 

προσανατολίζεται σε ειδικά μαθήματα, όπως εμβρυολογία, εγκυμοσύνη, τοκετός, 

λοχεία, παθολογία στη γυναικολογία και μαιευτική, προετοιμασία για τον τοκετό 

και τη μητρότητα, μητρικό θηλασμό, γνώσεις χρήσεων τεχνικού μαιευτικού 

εξοπλισμού, αναλγησία, νεογνολογία, ψυχολογία, κοινωνιολογία κ.α. 

Στο Πρόγραμμα Σπουδών η λέξη “μάθημα” χρησιμοποιείται ως τεχνικός όρος. 

Μάθημα είναι η διδασκαλία ενός μέρους κάποιου γνωστικού αντικειμένου, μπορεί 

όμως να αποτελείται και από διάφορα μέρη περισσοτέρων του ενός γνωστικών 

αντικειμένων. Το μάθημα διδάσκεται κατά την διάρκεια ενός εξαμήνου και 

αντιστοιχεί τουλάχιστον σε δύο ώρες την εβδομάδα. Αντίθετα ο όρος “γνωστικό 

αντικείμενο” χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση για να ορίσει συγκεκριμένα πεδία 

γνώσης, π.χ. Μαιευτική, Γυναικολογία, Νεογνολογία. Ορισμένα γνωστικά 

αντικείμενα κατανέμονται σε περισσότερα μαθήματα και σε περισσότερα εξάμηνα 

σπουδών, π.χ. η Μαιευτική Φροντίδα ή η Νεογνική Φροντίδα. 

Το Πρόγραμμα περιέχει και κατ’ επιλογήν μαθήματα που βοηθούν το φοιτητή να 

εμβαθύνει σε ειδικούς τομείς γνώσης. 

Στο Πρόγραμμα η λέξη “εξάμηνο” χρησιμοποιείται ως τεχνικός όρος και 

περιλαμβάνει 13 -15 πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία και 3 εβδομάδες για 

εξετάσεις. 

Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα περιλαμβάνει έναν αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS). H 

κάθε πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε 1,5 εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας επί ένα 

εξάμηνο, προκειμένου περί αυτοτελούς διδασκαλίας θεωρητικού μαθήματος, και 

σε μισή (0,5) πιστωτική μονάδα(ECT) για κάθε εβδομαδιαία ώρα διδασκαλίας 
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(εργαστηριακής ή κλινικής άσκησης) επί ένα εξάμηνο για το λοιπό εκπαιδευτικό 

έργο. 

Κάθε μάθημα παίρνει ECTS μονάδες βάσει καθιερωμένων Ευρωπαϊκών προτύπων. 

Tα μαθήματα διδάσκονται στο Τμήμα Μαιευτικής υπό τις εξής τρεις μορφές: 

α) Διαλέξεις, 

β) Σεμινάρια 

γ) Εργαστήρια (Εργαστηριακή Άσκηση, Κλινική Άσκηση και Ασκήσεις Πράξης). 

 

α) Διαλέξεις ονομάζονται τα μαθήματα στα οποία παρουσιάζεται από τον 

διδάσκοντα μια περιοχή ενός γνωστικού αντικειμένου. 

β) Σεμινάρια ονομάζονται τα μαθήματα στα οποία οι διδασκόμενοι με τις οδηγίες 

του διδάσκοντος και τη βοήθεια της σχετικής βιβλιογραφίας ερευνούν ένα ειδικό 

θέμα και το συμπαρουσιάζουν με τον διδάσκοντα. 

γ) Ως Εργαστήρια ορίζονται τα μαθήματα που αποσκοπούν στην παροχή βασικών ή 

γενικών γνώσεων σε επίπεδο πρακτικής εξάσκησης επί συγκεκριμένου 

αντικειμένου. Κατά την κρίση των διδασκόντων μπορούν να οριστούν ως 

ασκήσεις ανεξάρτητα μαθήματα που θα γίνονται με περιορισμένο αριθμό 

φοιτητών. Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του 

Πανεπιστημίου ή/και σε Δημόσιες Δομές Υγείας. 

 

3.2 Δομή του Προγράμματος Σπουδών 

 

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών (ΓΣ Τμήματος υπ΄αριθ. 8/22-05-2018 και 

Πράξη 14/3-07-2018 της Διοικούσας Επιτροπής), τις τροποποιήσεις του (αποφάσεις 

της ΓΣ του Τμήματος υπ΄αριθ. 18/11-09-2018 και 19/17-09-2018 και Πράξη 20/2-10-

18 της Διοικούσας Επιτροπής, την απόφαση της ΓΣ του Τμήματος υπ’ αριθμ. 2/23-
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01-19 (Θέμα 5ο)   και την Πράξη 5/5-03-2019 της Διοικούσας Επιτροπής), καθώς και 

την τελευταία τροποποίησή του με απόφαση της ΓΣ του Τμήματος υπ’ αριθμ. 9/13-

4-2021 (Θέμα 1ο) και απόφασης της Συγκλήτου 6/20-5-2021 (Θέμα 11ο) ο κάθε 

φοιτητής υποχρεούται να ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση 46 (σαράντα 

έξι) μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίου. Το πρόγραμμα απαρτίζεται από 66 

(εξήντα έξι) συνολικά μαθήματα από τα οποία τα 38 (τριάντα οκτώ) είναι 

υποχρεωτικά και τα 28 (είκοσι οκτώ) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά. Από τα 28 

μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά ο/η φοιτητής/τρια έχει τη δυνατότητα να 

επιλέξει τα 8 (οκτώ) σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά του και την πιθανή εξειδίκευση 

που θέλει να αποκτήσει προκειμένου να τη χρησιμοποιήσει στην αναζήτηση 

εργασίας. 

Τα μαθήματα διακρίνονται στις εξής κατηγορίες ως προς το βαθμό ειδίκευσής τους: 

α) Μαθήματα Γενικού Υποβάθρου (ΜΓΥ) - 7 (επτά) Υποχρεωτικά (Υ) & 13 (δεκατρία) 

κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα (ΕΥ), συνολικά 20 (είκοσι). 

β) Μαθήματα Ειδικού Υποβάθρου (ΜΕΥ) – 7 (επτά) Υποχρεωτικά (Υ) & 8 (οκτώ) κατ’ 

επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα (ΕΥ), συνολικά 15 (δέκα πέντε). 

γ) Μαθήματα Ειδίκευσης (ΜΕ) – 24 (είκοσι τέσσερα) Υποχρεωτικά (Υ) & 7 (επτά) 

κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά (ΕΥ) μαθήματα, συνολικά 31 (τριάντα ένα). 

 

3.3 Κλινική Άσκηση/Πρακτική άσκηση 
 

Στο πλαίσιο της διεξαγωγής των μαθημάτων: Κλινικές Δεξιότητες και Σημειολογία, 

Γυναικολογική Φροντίδα, Περιεγχειρητική Φροντίδα στη Μαιευτική/Γυναικολογία – 

Στοιχεία Αναισθησιολογίας, Φροντίδα Φυσιολογικού Νεογνού, Μαιευτική Φροντίδα 

Κύησης, Μαιευτική Φροντίδα Λοχείας, Μαιευτική Φροντίδα Φυσιολογικού Τοκετού, 

Μαιευτική Φροντίδα Κύησης Υψηλού Κινδύνου, Μαιευτική Φροντίδα Τοκετού 

Υψηλού Κινδύνου, Μαιευτική Φροντίδα Νεογνού στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας 

(ΜΕΝ), Προετοιμασία Γονέων – Φυσικός Τοκετός, Εφαρμογές Τεχνολογίας στη 

https://midw.uniwa.gr/course/klinikes-dexiotites-simeiologia/
https://midw.uniwa.gr/course/gynaikologiki-frontida/
https://midw.uniwa.gr/course/periegcheiritiki-frontida-sti-maieytiki-gynaikologia-stoicheia-anaisthisiologias/
https://midw.uniwa.gr/course/periegcheiritiki-frontida-sti-maieytiki-gynaikologia-stoicheia-anaisthisiologias/
https://midw.uniwa.gr/course/frontida-fysiologikoy-neognoy/
https://midw.uniwa.gr/course/maieytiki-frontida-kyisis/
https://midw.uniwa.gr/course/maieytiki-frontida-kyisis/
https://midw.uniwa.gr/course/maieytiki-frontida-locheias/
https://midw.uniwa.gr/course/maieytiki-frontida-fysiologikoy-toketoy/
https://midw.uniwa.gr/course/maieytiki-frontida-kyisis-ypsiloy-kindynoy/
https://midw.uniwa.gr/course/maieytiki-frontida-toketoy-ypsiloy-kindynoy/
https://midw.uniwa.gr/course/maieytiki-frontida-toketoy-ypsiloy-kindynoy/
https://midw.uniwa.gr/course/maieytiki-frontida-neognoy-sti-monada-entatikis-nosileias-neognon-menn/
https://midw.uniwa.gr/course/maieytiki-frontida-neognoy-sti-monada-entatikis-nosileias-neognon-menn/
https://midw.uniwa.gr/course/proetoimasia-goneon-fysikos-toketos/
https://midw.uniwa.gr/course/efarmoges-technologias-sti-maieytiki-gynaikologia/
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Μαιευτική/Γυναικολογία, Πρωτοβάθμια Φροντίδα στη Μαιευτική/Γυναικολογία, 

Πρακτική Άσκηση – Κλινικές Δεξιότητες στη Μαιευτική Φροντίδα, το Τμήμα 

Μαιευτικής συνεργάζεται με Νοσοκομεία της Αττικής καθώς και όλης της Ελλάδας. 

Συγκεκριμένα κατόπιν αλληλογραφίας του Τμήματος Μαιευτικής με το εκάστοτε 

Γραφείο Εκπαίδευσης του νοσοκομείου ξεκινά η πραγματοποίηση της κλινικής 

άσκησης των φοιτητριών/των που συνοδεύονται από τους εργαστηριακούς 

συνεργάτες. Ο αριθμός των συνεργαζόμενων φορέων κυμαίνεται ανάλογα με τις 

ανάγκες του έτους. Παρόμοια και για την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης 

(ΠΑ). 

Σκοπός της ΠΑ είναι η ανάπτυξη και καλλιέργεια των κατάλληλων ικανοτήτων και 

δεξιοτήτων των φοιτητών για την εφαρμογή των αρχών της Μαιευτικής Επιστήμης 

στην κλινική πρακτική. Επίσης, η ΠΑ στοχεύει στην απόκτηση των κλινικών 

δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη λήψη της άδειας ασκήσεως του μαιευτικού 

επαγγέλματος. Η ΠΑ των φοιτητών υλοποιείται σύμφωνα με τις ελάχιστες 

απαιτήσεις εκπαίδευσης στην Μαιευτική, που είναι επιβεβλημένες από τις οδηγίες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (οδηγία 2005/36/ΕC και επικαιροποίησή της με την οδηγία 

2013/55/EU) και οι οποίες ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο (ΠΔ. 38, ΦΕΚ78, τ.Α΄, 

25.05.210 και ΠΔ.51, ΦΕΚ 82, τ.Α΄, 09.06.2017). Οι ελάχιστες απαιτήσεις 

εκπαίδευσης περιγράφονται στην οδηγία 2005/36 και στο παράρτημα V, 5.5.1 του 

ΠΔ, 38/2010. 

 

Κάθε φοιτητής, μετά την ολοκλήρωση της προπτυχιακής του εκπαίδευσης, στην 

οποία εντάσσεται και η ΠΑ, απαιτείται να έχει πραγματοποιήσει (ενδεικτικά) την 

εξέταση 100 εγκύων γυναικών, την παρακολούθηση 40 επιτόκων, την εκτέλεση 

40 φυσιολογικών τοκετών, την εκτέλεση συρραφής περινέου, την 

παρακολούθηση 40 εγκύων υψηλού κινδύνου, την παρακολούθηση και φροντίδα 

100 λεχωΐδων και 100 νεογνών, ώστε ως πτυχιούχος του Τμήματος Μαιευτικής να 

έχει τη δυνατότητα απόκτησης άδειας επαγγέλματος μαίας/μαιευτή.  

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ΠΑ, ο φοιτητής δύναται να: 

https://midw.uniwa.gr/course/efarmoges-technologias-sti-maieytiki-gynaikologia/
https://midw.uniwa.gr/course/protovathmia-frontida-sti-maieytiki-gynaikologia/
https://midw.uniwa.gr/course/praktiki-askisi-klinikes-dexiotites-sti-maieytiki-frontida/
https://midw.uniwa.gr/course/praktiki-askisi-klinikes-dexiotites-sti-maieytiki-frontida/
https://midw.uniwa.gr/course/praktiki-askisi-klinikes-dexiotites-sti-maieytiki-frontida/
https://midw.uniwa.gr/course/praktiki-askisi-klinikes-dexiotites-sti-maieytiki-frontida/
https://midw.uniwa.gr/course/praktiki-askisi-klinikes-dexiotites-sti-maieytiki-frontida/
https://midw.uniwa.gr/course/praktiki-askisi-klinikes-dexiotites-sti-maieytiki-frontida/
https://midw.uniwa.gr/course/praktiki-askisi-klinikes-dexiotites-sti-maieytiki-frontida/
https://midw.uniwa.gr/course/praktiki-askisi-klinikes-dexiotites-sti-maieytiki-frontida/
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✓ αναλαμβάνει την ευθύνη, την αξιολόγηση, το συντονισμό και τη συνέχιση 

της μαιευτικής φροντίδας, 

✓ αξιολογεί, σχεδιάζει και παρέχει ολοκληρωμένη μαιευτική φροντίδα στη 

γυναίκα, την έγκυο, την επίτοκο, τη λεχωΐδα και το νεογνό, τόσο σε 

φυσιολογικές, όσο και σε παθολογικές καταστάσεις, 

✓ προωθεί και να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των 

γυναικών, χρηστών των υπηρεσιών υγείας και τη διαφορετικότητά τους, 

λαμβάνοντας υπόψη τις οργανικές, ψυχολογικές, πνευματικές και 

κοινωνικές ανάγκες κάθε ατόμου,  

✓ προστατεύει την υγεία και την ευημερία των γυναικών και των νεογνών τους 

και να προωθεί την αυτονομία τους, 

✓ έχει την ικανότητα να επικοινωνεί, να αλληλοεπιδρά και να συνεργάζεται 

αποτελεσματικά με τις γυναίκες που φροντίζει, το οικογενειακό τους 

περιβάλλον και τους άλλους επαγγελματίες υγείας.  

 

Προκειμένου ένας φοιτητής να πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση, 

απαιτείται να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα κάτωθι μαθήματα: 

✓ Περιεγχειρητική Φροντίδα στη Μαιευτική/Γυναικολογία - Στοιχεία 

Αναισθησιολογίας 

✓ Μαιευτική Φροντίδα Φυσιολογικού Τοκετού 

✓ Μαιευτική Φροντίδα Τοκετού Υψηλού Κινδύνου 

✓ Μαιευτική Φροντίδα Λοχείας  

✓ Μητρικός Θηλασμός  

✓ Φροντίδα Φυσιολογικού Νεογνού  

✓ Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Εμβρύου  

✓ Προετοιμασία γονέων - Φυσικός τοκετός  

✓ Μαιευτική Φροντίδα Κύησης Υψηλού Κινδύνου  
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Μετά το πέρας της ΠΑ χορηγείται στους φοιτητές από τον Φορέα Υλοποίησης 

της Πρακτικής τους Άσκησης (ΦΥΠΑ) σχετική βεβαίωση ολοκλήρωσης, στην 

οποία αναγράφεται το χρονικό διάστημα της ΠΑ και ο συνολικός αριθμός των 

φυσιολογικών τοκετών που διενήργησε αυτόνομα ο φοιτητής. Η διάρκεια της 

ΠΑ, η βαθμολόγησή της και ο ΦΥΠΑ που δέχεται τον φοιτητή για ΠΑ 

περιγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος που χορηγεί το Τμήμα Μαιευτικής. 

Κανένας φοιτητής δεν έχει δυνατότητα απαλλαγής από την ΠΑ. Αναλυτικές 

πληροφορίες για την ΠΑ, https://praktiki.uniwa.gr/ και στην ιστοσελίδα του 

Τμήματος Μαιευτικής: https://midw.uniwa.gr/metaptychiakes-spoydes/praktiki-

askisi/  

 

3.4 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

3.4.1 Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών 

 

Στο Τμήμα Μαιευτικής πραγματοποιούνται τα εξής Προγράμματα Μεταπτυχιακών 

σπουδών: 

1. “Προηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική Φροντίδα” 

(https://www.uniwa.gr/spoydes/metaptychiakes/) 

 

2. Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(https://researchreproduction.gr/site/?lang=en) “ Έρευνα στην Γυναικεία 

Αναπαραγωγή” Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών και το ΠΑΔΑ.  

 

3. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  

https://biofertil.uniwa.gr/  

“Εφαρμογές της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Υπογονιμότητα – Ανδρικός και 

Γυναικείος Παράγοντας“ Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών και Τμήμα 

Μαιευτικής 

https://praktiki.uniwa.gr/
https://midw.uniwa.gr/metaptychiakes-spoydes/praktiki-askisi/
https://midw.uniwa.gr/metaptychiakes-spoydes/praktiki-askisi/
https://www.uniwa.gr/spoydes/metaptychiakes/
https://researchreproduction.gr/site/?lang=en
https://biofertil.uniwa.gr/
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3.4.2 Διδακτορικές Σπουδές  

 

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του τμήματος Μαιευτικής του 

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

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

Διδακτορικών Σπουδών ορίζονται οι κανόνες που διέπουν τις Διδακτορικές Σπουδές 

του τμήματος Μαιευτικής 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 

https://midw.uniwa.gr/metaptychiakes-spoydes/didaktorikes-spoydes/.  

 

Αντικείμενο - Σκοπός  

 

Οι Διδακτορικές Σπουδές του τμήματος Μαιευτικής αποβλέπουν στην κατάρτιση 

Διδακτόρων στους τομείς: α) Μαιευτικής και Μαιευτικής Φροντίδας (Obstetrics και 

Midwifery Care), β) Γυναικολογίας και Γυναικολογικής Φροντίδας (Gynecology και 

Gynecological Care), γ) Νεογνολογίας και Νεογνολογικής Φροντίδας (Neonatology 

και Neonatal Care), δ) Kοινοτικής φροντίδας στη Μαιευτική και Γυναικολογία, 

neonatal care, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα ανεξάρτητης και αυτόνομης 

προαγωγής της επιστήμης, της έρευνας και της τεχνολογίας. 2. 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 

(ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4658/18.10.2018). 

 

https://midw.uniwa.gr/metaptychiakes-spoydes/didaktorikes-spoydes/
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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. 

 

4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

4.1 Ερευνητικά Εργαστήρια Μαιευτικής  
 

Στο τμήμα έχουν ιδρυθεί δύο ερευνητικά εργαστήρια: 

• Το Εργαστήριο Παρακολούθησης και Συμβουλευτικής κατά την 

Περιγεννητική Περίοδο σε Ειδικούς Πληθυσμούς, https://spcarelab-

midw.uniwa.gr/, με ΦΕΚ Ίδρυσης και Διευθύντρια  την Καθηγήτρια 

Λυκερίδου Αικατερίνη, καθώς και 

https://spcarelab-midw.uniwa.gr/
https://spcarelab-midw.uniwa.gr/
https://midw.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/114/2020/07/FEK-ERGEYNHTIKOY-ERGASTHRIOY-TOMEA.pdf
https://midw.uniwa.gr/profile/lykeridoy-aikaterini/
https://midw.uniwa.gr/profile/lykeridoy-aikaterini/
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• Το Εργαστήριο Μαιευτικής Φροντίδας κατά την Κύηση και τη Λοχεία – 

Μητρικός θηλασμός, https://midwiferylab.uniwa.gr/,  με ΦΕΚ Ίδρυσης και 

Διευθύντρια την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αντωνίου Ευαγγελία. 

 

4.2 Εργαστηριακός και ερευνητικός εξοπλισμός Τμήματος 
 

• Εργαστήριο Κλινικών Δεξιοτήτων (Βασικές Κλινικές Δεξιότητες, και 

Μαιευτική Φροντίδα Νεογνού στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας (ΜΕΝΝ)) 

• Εργαστήριο Γυναικολογικής Φροντίδας (Περιεγχειρητική Φροντίδα στη 

Μαιευτική/Γυναικολογία – Στοιχεία Αναισθησιολογίας, Γυναικολογική 

Φροντίδα, Α΄ Βοήθειες – Διαχείριση Επείγοντος στη Μαιευτική/Γυναικολογία 

και Προετοιμασία Γονέων- Φυσικός Τοκετός) 

• Εργαστήριο Μαιευτικής και Νεογνικής Φροντίδας (Φροντίδα Φυσιολογικού 

Νεογνού, Μαιευτική Φροντίδα Φυσιολογικού Τοκετού και Τοκετού Υψηλού 

Κινδύνου) 

 

5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

Για τον κανονισμό πτυχιακών εργασιών επισκεφτείτε τον ακόλουθο ιστότοπο 

https://midw.uniwa.gr/ptychiaki-ergasia/  

 

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
 

6.1 Βιβλιοθήκη 
 

Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής λειτουργούν τρεις σύγχρονες ακαδημαϊκές 

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

https://midwiferylab.uniwa.gr/
https://midw.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/114/2020/05/fek-1140-tB-5Apr2019.pdf
https://midwiferylab.uniwa.gr/eyaggelia-antonioy/
https://midw.uniwa.gr/ptychiaki-ergasia/
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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/ 

Παν/πολη 3 2132010092 2132010092 library3@uniwa.gr  https://library3.uniwa.gr/ 

 

6.2 Φοιτητική Μέριμνα - Παροχές 

 

- Ιατρείο Πανεπιστημίου (Άλσος Αιγάλεω) λειτουργεί από Τμήμα Μαιευτικής 

και παρέχει στις φοιτήτριες υπερηχογραφικό έλεγχο και λήψη 

κολποτραχηλικού επιχρίσματος κατά Παπανικολάου 

         (https://www.uniwa.gr/announcements/exetaseis-gynaikologikis-

yperichografias-kai-doppler-sto-iatreio-tis-panepistimioypolis-alsos-aigaleo/) 

- Παροχές υγειονομικών υπηρεσιών  

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

ypiresia/) 

- 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/) 

mailto:library1@uniwa.gr
http://library1.uniwa.gr/
mailto:library2@uniwa.gr
http://library2.uniwa.gr/
mailto:library3@uniwa.gr
https://www.uniwa.gr/announcements/exetaseis-gynaikologikis-yperichografias-kai-doppler-sto-iatreio-tis-panepistimioypolis-alsos-aigaleo/
https://www.uniwa.gr/announcements/exetaseis-gynaikologikis-yperichografias-kai-doppler-sto-iatreio-tis-panepistimioypolis-alsos-aigaleo/
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/ygeionomiki-ypiresia/
https://www.uniwa.gr/foitites/
https://www.uniwa.gr/i-zoi-sto-pada/paroches-merimna/sitisi/
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- Στέγαση 

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

- Ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο)  

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

- 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/). 

- Σύμβουλος Φοιτητών του Τμήματος Μαιευτικής Ακαδημαϊκό Έτος 2021-

2022) κ. Παλάσκα Ερμιόνη, epalaska@uniwa.gr 

       https://midw.uniwa.gr/foitites/symvoyloi-spoydon/ 

- Σύμβουλος ΦμΕΑ του Τμήματος Μαιευτικής κ. Σαραντάκη Αντιγόνη, 

esarantaki@uniwa.gr, Αναπληρώτρια Σύμβουλος κ. Κύρκου Γιαννούλα, 

ikirkou@uniwa.gr 

- Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής» στη διεύθυνση: 

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

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/gymnastirio-athlitismos/
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://www.uniwa.gr/i-zoi-sto-pada/paroches-merimna/vraveia-ypotrofies/
mailto:epalaska@uniwa.gr
https://midw.uniwa.gr/foitites/symvoyloi-spoydon/
mailto:esarantaki@uniwa.gr
mailto:ikirkou@uniwa.gr
https://prosvasi.uniwa.gr/rythmiseis-gia-tis-exetaseis/
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