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φοιτητή/τριας
Θέμα πτυχιακής και εισηγητής/τρια

1 Μιχαηλίδου Ελένη Εικονική πραγματικότητα: Η χρήση της στην Εργοθεραπεία στην αντιμετώπιση ατόμων με ΑΕΕ (ΤΖΟΝΙΧΑΚΗ)

2 Αυγερινού Κωνσταντίνα Ο ρόλος της Εργοθεραπείας στα αντιληπτικά και γνωστικά προβλήματα ατόμου με ΑΕΕ (ΤΖΟΝΙΧΑΚΗ)

3 Μαρίνα Ανουαρ Εργοθεραπευτική προσέγγιση της επανεκπαίδευσης του άνω άκρου μετά από ΑΕΕ (ΤΖΟΝΙΧΑΚΗ)

4 Φραγκογιάννης Διονύσιος
Εργοθεραπευτική προσέγγιση στην οδήγηση σε άτομα με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και 

Υπερκινητικότητα. (ΚΑΤΣΟΥΡΗ)

5 Καλενδέρης Σωκράτης Εργοθεραπευτική προσέγγιση στην σεξουαλικότητα ατόμων με Νοητικές Διαταραχές. (ΚΑΤΣΟΥΡΗ)

6 Κιττέ Ασημίνα
Εφαρμογές (Apps) Εργοθεραπείας για παιδιατρικό πληθυσμό με μαθησιακές δυσκολίες (εκπόνηση από 2 

φοιτητές) (ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ)

7 Ρόμπε Ειρήνη 
Εφαρμογές (Apps) Εργοθεραπείας για παιδιατρικό πληθυσμό με μαθησιακές δυσκολίες (εκπόνηση από 2 

φοιτητές) (ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ)

8 Μοροσίδου Σαβούλα
Εφαρμογές (Apps) Εργοθεραπείας για ενήλικο πληθυσμό με ψυχική νόσο (εκπόνηση από 2 φοιτητές) 

(ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ)

9 Σακελλαρίου Αγγελική 
Εφαρμογές (Apps) Εργοθεραπείας για ενήλικο πληθυσμό με ψυχική νόσο (εκπόνηση από 2 φοιτητές) 

(ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ)

10 Μηχανικού Αναστασία
Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των εργοθεραπευτικών πρακτικών σε διαφορετικές ιατρικές καταστάσεις 

(εκπόνηση από 2 φοιτητές) (ΒΛΟΤΙΝΟΥ)

11 Χρόνη Γεωργία
Η επίδραση της  COVID-19 στον περιορισμό του Εκτελούμενου Έργου και η εφαρμογή των εργοθεραπευτικών 

πρακτικών παγκοσμίως (ΒΛΟΤΙΝΟΥ)

12 Χριστοπούλου Αφροδίτη 
Εργοθεραπεία σε ενήλικες  ογκολογικούς ασθενείς: μια πρόκληση για την επιστήμη της Εργοθεραπείας 

(ΒΛΟΤΙΝΟΥ)

13 Εξάρχου
Ειρήνη 

Χρυσοβαλάντου
Η συμβολή της Εργοθεραπείας σε νοσηλευόμενους σε μονάδα εντατικής θεραπείας. (ΓΑΛΑΝΑΚΟΣ)

14 Kυριάκου Πετρινα Εργοθεραπευτικές παρεμβάσεις βελτίωσης κινητικότητας σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση. (ΓΑΛΑΝΑΚΟΣ)

15 Καραγεώργος Ευάγγελος Εργοθεραπευτικές παρεμβάσεις στη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε ασθενείς με κακοήθεια. (ΓΑΛΑΝΑΚΟΣ)

16 Μουτζούρη Πηνελόπη Στρες και στρατηγικές αντιμετώπισης σε φοιτητές εργοθεραπείας (ΚΟΥΛΙΕΡΑΚΗΣ)

17 Ιμερτζιάδη Άννα Εργοθεραπευτική ανάλυση της κίνησης της σίτισης (ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ)

18 Γκουζούμας Ιωάννης Εργοθεραπευτική ανάλυση της κίνησης της ένδυσης (ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ)

19 Μασούρα Ανδρομάχη
Η σημασία του παιχνιδιού στην εργοθεραπευτική αξιολόγηση και παρέμβαση σε παιδιά στην προσχολική ηλικία. 

(ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)

20 Πούφτση Ελευθερία
Η χρήση των δραστηριοτήτων ζωγραφικής στην εργοθεραπευτική αξιολόγηση παιδιών στη λανθάνουσα περίοδο 

(παιδιά στη σχολική ηλικία-δημοτικό). (ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)

21 Ψυχαλίνου Ιωάννα
Εργοθεραπευτικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο λειτουργίας διεπιστημονικής ομάδας σε εφήβους με ΔΕΠΥ 

(Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας). (ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)

22 Ψαρομμάτη Ευαγγελία Εργοθεραπευτικές παρεμβάσεις στις διαταραχές ύπνου.  (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ)

23 Ντινώρη Ραφαέλα 
Ο ρόλος της Εργοθεραπείας στην φροντίδα ασθενών με μείζονες ψυχικές διαταραχές κατά την διάρκεια της 

πανδημίας Covid-19.  (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ)

24 Οικονομόπουλος
Νικόλαος 

Παναγιώτης 

Εργοθεραπευτικές προσεγγίσεις σε ασθενείς με Διαταραχή Λειτουργικού Νευρολογικού Συμπτώματος. 

(ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ)
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