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Πρόλογος 

Καλώς ήρθατε στον Οδηγό Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της 

Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών.  

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών, με έδρα  το Αίγιο,  ξεκινά τη 

λειτουργία του στα πλαίσια της Πανεπιστημιακής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το 

ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Το Τμήμα λειτουργεί με ένα σύγχρονο πρόγραμμα 

προπτυχιακών σπουδών (ΠΠΣ) τετραετούς φοίτησης, 240 πιστωτικών μονάδων (ECTS), το 

οποίο είναι απόλυτα συμβατό με τις απαιτήσεις των επίσημων φυσικοθεραπευτικών 

συλλόγων όλων των ανεπτυγμένων χωρών εντός και εκτός Ευρώπης.   

Η επιστήμη της Φυσικοθεραπείας υπηρετεί την πρόληψη, τη βελτίωση και την αποκατάσταση 

παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που 

προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιοαγγειακό 

σύστημα. Οι Φυσικοθεραπευτές, στηριζόμενοι στην τεκμηριωμένη (evidence-based) 

αξιολόγηση κλινικών, ψυχοσωματικών και λειτουργικών ελλειμμάτων και, μέσα από μία 

σύνθετη διαδικασία κλινικής σκέψης (clinical reasoning process), ιεραρχούν, οργανώνουν και 

εφαρμόζουν στοχευμένη αποκατάσταση. Τα θεραπευτικά εργαλεία αφορούν εξειδικευμένες 

χειροθεραπευτικές μεθόδους και τεχνικές, φυσικά μέσα, θεραπευτικές ασκήσεις, καθώς και 

μία σειρά τεκμηριωμένων οδηγιών σε ασθενείς όλων των ηλικιών. 

Ο παρών Οδηγός αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εργαλείο μέσα από τον οποίο δίνεται μία 

πλήρη εικόνα για τη φυσικοθεραπευτική ειδικότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών. Ειδικότερα, στον Οδηγό περιγράφονται οι στόχοι, το 

περιεχόμενο σπουδών, αναλυτικό περίγραμμα κάθε μαθήματος, με τα μαθησιακά του 

αποτελέσματα και τον τρόπο εκπαίδευσης και αξιολόγησής του, ενώ επίσης περιγράφονται 

και όλες οι εκπαιδευτικές διαδικασίες (π.χ. εκπόνηση πτυχιακής εργασίας κ.α.). Επιπλέον, 

στον Οδηγό περιγράφεται η εργαστηριακή, ερευνητική και υλικοτεχνική υποδομή του 

Τμήματος.  

Ως αρωγοί για την διεκπεραίωση των σπουδών, οι συντελεστές του Οδηγού κι όλοι οι 

καθηγητές, ευχόμαστε στους φοιτητές του Τμήματος Φυσικοθεραπείας να έχουν καλές 

σπουδές και να προάγουν την επιστήμη και το επάγγελμα της Φυσικοθεραπείας με σύνεση, 

ηθική και με γνώμονα πάντα την προσφορά στον ασθενή!!! 

Με εκτίμηση 

Η ακαδημαϊκή ομάδα του Τμήματος 
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Εισαγωγή 

Ο συγκεκριμένος Οδηγός Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Φυσικοθεραπείας 

έχει σαν κύριο σκοπό να ενημερώσει όλους τους φοιτητές του Τμήματος Φυσικοθεραπείας 

σχετικά με τις σπουδές τους και τις υπηρεσίες που προσφέρει το Τμήμα.  

Το πρόγραμμα της Φυσικοθεραπείας αποτελείται από 4 χρόνια ακαδημαϊκών σπουδών που 

σκοπό έχει να ακολουθήσει τα βασικά χαρακτηριστικά της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 

ενισχύοντας την προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας. Παράλληλα, βασική 

φιλοσοφία  των σπουδών είναι η απόκτηση ολοκληρωμένης και τεκμηριωμένης θεωρητικής 

γνώσης και πρακτικών δεξιοτήτων που και τα δύο είναι εξίσου σημαντικά για την 

επαγγελματική καταξίωση στο χώρο της Φυσικοθεραπείας. Η απόκτηση υψηλού επιπέδου 

κατάρτισης, βάσει των διεθνών εξελίξεων και απαιτήσεων, προάγει την επιστήμη της 

Φυσικοθεραπείας και διαμορφώνει επαγγελματίες που μπορούν να σταδιοδρομήσουν σε ένα 

παγκόσμιο περιβάλλον. 

 

Ο παρών οδηγός λοιπόν, κατευθύνει τους φοιτητές παρουσιάζοντας τις γενικές αρχές και 

αποστολή του Τμήματος, την ακαδημαϊκή του συγκρότηση, και πληροφορίες σχετικά με τη 

φοίτηση, τη διδασκαλία και τις εξετάσεις. Ο φοιτητής μπορεί να βρει τις επιλογές για την 

επιτυχία του και να πάρει πληροφορίες για τον τρόπο εισαγωγής, τους εκπαιδευτικούς, 

ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς στόχους του τμήματος, τις περιόδους αξιολόγησης, τις 

κλινικές ασκήσεις, την πρακτική εξάσκηση και την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας. 

Επιπλέον παρουσιάζεται το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος, ο τρόπος αξιολόγησης, ο 

φόρτος εργασίας, οι μονάδες  στις οποίες αντιστοιχεί το κάθε μάθημα βάση του Ευρωπαϊκού 

Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων  (ECTS / European Credit 

Transfer System).      
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Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών 

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου 

Πατρών (https://physio.upatras.gr/) ιδρύθηκε με το νόμο 4610/07-05-2019 “Συνέργειες 

Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 

Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις” μετά την κατάργηση του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του 

πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος. 

Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου ανήκει πλέον το Τμήμα 

Φυσικοθεραπείας, λειτουργεί από το 1966 (Νομοθετικό Δ/γμα 4425/11-11-1966) στηριζόμενο σε ένα 

σύνολο αξιών με έμφαση στην αρχή της ελευθερίας της διδασκαλίας και της έρευνας, της ελεύθερης 

έκφρασης και διακίνησης ιδεών, του σεβασμού των δικαιωμάτων των μελών της Ακαδημαϊκής 

Κοινότητας, της δικαιοσύνης, της διαφάνειας, της ισότητας και της αξιοκρατίας, χωρίς διακρίσεις 

σχετιζόμενες με το φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα ή την ιδεολογία. Έμβλημα του Πανεπιστημίου 

είναι ο Απόστολος Ανδρέας όπως αυτό έχει καθιερωθεί με το Π.Δ/γμα 336/1975 (ΦΕΚ 99Α).  

Το Πανεπιστήμιο συγκροτείται από τις Σχολές, τα Τμήματα, τους Τομείς και τα Εργαστήρια, τα 

Σπουδαστήρια και τις Κλινικές. Οι ακαδημαϊκές λειτουργίες του Ιδρύματος ασκούνται από τους 

θεσμοθετημένους φορείς, σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα διοικητικά όργανα του 

Πανεπιστημίου διακρίνονται σε συλλογικά (Σύγκλητος, Πρυτανικό Συμβούλιο, Γενική Συνέλευση 

Σχολής, Κοσμητεία, Γενική Συνέλευση Τμήματος, Διοικητικό Συμβούλιο Τμήματος, Γενική Συνέλευση 

Τομέα) και μονομελή (Πρύτανης, Αντιπρυτάνεις, Κοσμήτορες Σχολών, Πρόεδροι Τμημάτων, 

Διευθυντές Τομέων, Διευθυντές Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων) (ΦΕΚ 

1062/14-07-2004).  

 

Αποστολή και Όραμα του Τμήματος Φυσικοθεραπείας 

Λειτουργώντας σε ένα πανεπιστημιακό ακαδημαϊκό περιβάλλον και πλαισιωμένο από τις αρχές του 

Πανεπιστημίου Πατρών, η αποστολή του Τμήματος Φυσικοθεραπείας εναρμονίζεται με την αποστολή 

του Ιδρύματος να μεταδίδει γνώση με τη διδασκαλία και την έρευνα, να διαμορφώνει υπεύθυνους 

πολίτες με επιστημονική, κοινωνική πολιτιστική και πολιτική συνείδηση, παρέχοντάς τους τα 

απαραίτητα εφόδια για την άρτια, επιστημονική και επαγγελματική τους κατάρτιση και ανάπτυξη και 

να συμβάλλει στις ανάγκες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και διαρκούς επιμόρφωσης. Λαμβάνοντας 

υπόψη τη δυναμική του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος, η λειτουργία του αποσκοπεί στην 

βελτίωση των παρεχόμενων ακαδημαϊκών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του. Παράλληλα, ως 

αυτοδύναμο Τμήμα, στοχεύει να οργανώσει όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακό, 

μεταπτυχιακό και διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών) και η συνύπαρξή του, στο ίδιο οικοσύστημα, με 

άλλα Τμήματα και επιστήμονες του Πανεπιστημίου, να οδηγήσει σε ανάπτυξη, εξωστρέφεια και 

διεπιστημονικές συνεργασίες.   

 
Αποστολή του Τμήματος πιο συγκεκριμένα, είναι η προαγωγή, ανάπτυξη και μετάδοση των γνώσεων 

της επιστήμης της Φυσικοθεραπείας, με την κατάλληλη θεωρητική διδασκαλία, την ευρύτερη 

https://physio.upatras.gr/)
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εργαστηριακή και κλινική πρακτική και την εφαρμοσμένη έρευνα, ώστε να παρέχει στους φοιτητές και 

πτυχιούχους τα απαραίτητα εφόδια, που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευσή τους για την 

επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη ως Φυσικοθεραπευτές. 

 

Στα πλαίσια της αποστολής του το Τμήμα Φυσικοθεραπείας: 

▪ Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον επιστημονικό, εκπαιδευτικό και επαγγελματικό 

τομέα 

▪ Αναπτύσσει συνεργασίες με ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού 

▪ Διεξάγει εφαρμοσμένη έρευνα στο αντικείμενο της Φυσικοθεραπείας  

▪ Συνεργάζεται με παραγωγικές μονάδες, εργασιακούς και άλλους φορείς, που έχουν συνάφεια 

με το γνωστικό αντικείμενο 

▪ Χρησιμοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες στην εκπαίδευση  

▪ Αναπτύσσει στους σπουδαστές ικανότητες και δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς 

και ανταγωνιστικούς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 

▪ Παρακολουθεί τις όποιες εξελίξεις και αλλαγές (εκπαιδευτικές, οικονομικές και κοινωνικές) 

του γνωστικού αντικειμένου στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον 

▪ Βρίσκεται διαρκώς σε ετοιμότητα για να αποδεχθεί, αναλύσει και ενσωματώσει νέες απόψεις 

με στόχο πάντα τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας σπουδών στο Τμήμα. 

 

Το Όραμα του Τμήματος περιλαμβάνει πέντε αλληλοεξαρτώμενες πτυχές: 

1. Την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης σε όλους τους τομείς της Φυσικοθεραπείας, η 

οποία να ακολουθεί τις σύγχρονες εξελίξεις και τάσεις της επιστήμης διεθνώς 

2. Την παροχή και εφαρμογή υψηλού επιπέδου εργαστηριακής και κλινικής  έρευνας στους 

επιστημονικούς τομείς που δραστηριοποιείται το Τμήμα 

3. Την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών επικεντρωμένη στους φοιτητές  

4. Την παροχή δευτέρου (επίπεδο μεταπτυχιακού) και τρίτου (επίπεδο διδακτορικού) κύκλου 

σπουδών στη Φυσικοθεραπεία 

5.   Την διασύνδεση και συνεργασία του Τμήματος με φορείς της τοπικής κοινωνίας  

 

Στρατηγικοί Στόχοι του Τμήματος 

Οι Στρατηγικοί Στόχοι του Τμήματος βρίσκονται σε αντιστοιχία µε την Αποστολή και το Όραµά του και 

αναπτύσσονται σε τρεις άξονες: Εκπαίδευση, Έρευνα και Διασύνδεση με την Κοινωνία-Εξωστρέφεια.  

Επιγραμματικά παρατίθενται οι στόχοι: 

▪ Πιστοποίηση προπτυχιακού προγράμματος σπουδών και συνεχής διασφάλιση της ποιότητας 

όλων των υπηρεσιών του Τμήματος 

▪ Βελτίωση της αναλογίας διδασκόντων προς φοιτητές για την βελτίωση της ποιότητας της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης 

▪ Ενίσχυση του υποστηρικτικού ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος σε τεχνικό και ειδικό 

διδακτικό προσωπικό 
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▪ Άμεση λειτουργία του δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών του Τμήματος, με στόχο αφ’ ενός 

την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, και αφ’ ετέρου την παραγωγή υψηλού επιπέδου 

έρευνας  

▪ Διεκδίκηση εθνικών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων 

▪ Ανάπτυξη προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης  

▪ Προαγωγή της εξωστρέφειας του Τμήματος μέσω συνεργασίας με εκπαιδευτικά ιδρύματα της 

Ελλάδας και του εξωτερικού 

▪ Ενίσχυση δραστηριοτήτων διασύνδεσης µε το κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον, μέσω 

συνεργασίας µε παραγωγικούς φορείς και δυνατότητας επαγγελματικής αποκατάστασης των 

αποφοίτων 

▪ Προφορά υπηρεσιών φυσικοθεραπείας σε ειδικούς πληθυσμούς μέσω συνεργασιών με φορείς 

στο χώρο της υγείας και στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων 

▪ Βελτίωση των υπαρχόντων κτιριακών υποδομών και αναβάθμιση του εργαστηριακού και 

ερευνητικού εξοπλισμού καθώς και της βιβλιοθήκης του Τμήματος 

 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών 

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων του ΠΠΣ, οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να: 

▪ διαθέτουν το βασικό υπόβαθρο των επιστημών υγείας και αποκατάστασης  

▪ εξοικειωθούν με την προσέγγιση οποιουδήποτε ασθενούς σύμφωνα με τα σύγχρονα κριτήρια 

βιοηθικής – δεοντολογίας, καθώς και την ανάπτυξη της σχέσης φυσικοθεραπευτή- ασθενούς  

▪ αξιολογούν ένα ευρύ φάσμα παθήσεων και τραυματισμών με τη χρήση σύγχρονων 

επιστημονικών τεκμηρίων και αναπτύσσοντας την κριτική τους σκέψη να είναι σε θέση να 

επιλέγουν τα καταλληλότερα θεραπευτικά μέσα και μεθόδους Φυσικοθεραπείας 

▪ πραγματοποιούν μια σωστά δομημένη φυσική εξέταση με βάση το ιστορικό της πάθησης και τα 

πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα, επιλέγοντας αξιόπιστα και έγκυρα μέσα αξιολόγησης, 

και βάσει κλινικού συλλογισμού να σχεδιάζουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης 

για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων και την λειτουργική αποκατάσταση του ασθενούς 

▪ αναγνωρίζουν και να κατανοούν την επίδραση των προδιαθεσικών και επιβαρυντικών 

παραγόντων στις διάφορες παθήσεις  

▪ εφαρμόζουν ολοκληρωμένα φυσικοθεραπευτικά προγράμματα για κακώσεις και παθήσεις, 

που να είναι ασφαλή, κατάλληλα και εξειδικευμένα για την κάθε κλινική περίπτωση  

▪ γνωρίζουν την λειτουργία των μονάδων υγείας όπου νοσηλεύονται ασθενείς με μυοσκελετικές, 

νευρολογικές, καρδιοαναπνευστικές κ.α. παθήσεις και κακώσεις, καθώς και τον ρόλο κάθε 

επαγγελματία υγείας της διεπιστημονικής ομάδας αποκατάστασης 

▪ αξιολογούν ερευνητικά και σύγχρονα βιβλιογραφικά δεδομένα αναφορικά με την 

αποκατάσταση των ασθενών με σκοπό να τα προσαρμόζουν στον σχεδιασμό της 

φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης και έρευνας  
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Διοικητική Δομή Τμήματος Φυσικοθεραπείας 

 

Πρόεδρος και Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος 

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας βάσει της υπ’ αριθ. 876/10-06-2021 (ΑΔΑ: ΨΘ11469Β7Θ-Κ10), απόφαση 

του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, σχετικά με την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη 

Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φυσικοθεραπείας και του υπ΄ αριθμ. 

555/19.7.2021 (τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) ΦΕΚ περί εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος 

Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας, Πανεπιστημίου Πατρών, από 

1.9.2021 έως 31.8.2023, ανασυγκροτεί τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος (ΑΔΑ: ΨΒΟΘ469Β7Θ-Χ5Ω) 

ως εξής:  

Πρόεδρος: Δρ. Φουσέκη Κωνσταντίνο, Αναπλ. Καθηγητή Φυσικοθεραπείας, MSc, PhD στην 

Αθλητριατρική (Email: kfousekis@upatras.gr) και  

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Δρ. Ματζάρογλου Χαράλαμπο, Αναπλ. Καθηγητή Ορθοπαιδικής – 

Τραυματολογίας, MD, PhD (Email: matzaroglou@upatras.gr). 

 

Εκπαιδευτικό προσωπικό 

Το βασικό εκπαιδευτικό προσωπικό (βλέπε παρακάτω) αποτελείται από φυσικοθεραπευτές και 

άλλους επαγγελματίες υγείας με μόνιμη θέση εργασίας, εκλεγμένους από σώμα αντιπροσώπων του 

Υπουργείου Παιδείας. Το υπόλοιπο ακαδημαϊκό προσωπικό είναι εκπαιδευτικοί (κυρίως ακαδημαϊκοί 

υπότροφοι) εργαζόμενοι σε ετήσια βάση, οι περισσότεροι των οποίων είναι επίσης 

φυσικοθεραπευτές, ενώ υπάρχουν και κάποιοι εκπαιδευτικοί άλλων ειδικοτήτων υγείας. 

Περισσότερες πληροφορίες για το εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος Φυσικοθεραπείας 

αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος μαζί με  τα βιογραφικά σημειώματα και πληροφορίες για το 

ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο των καθηγητών.   

 

Μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό 

 

▪ Δρ. Τσέπης Ηλίας, Καθηγητής Φυσικοθεραπείας, MSc, PhD στην Αθλητική Φυσικοθεραπεία. 

(Email: tsepis@upatras.gr) 

▪ Δρ. Κουτσογιάννης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής, PhD στην Ιατρική Φυσική 

(Email: ckoutsog@upatras.gr) 

mailto:kfousekis@upatras.gr
https://physio.upatras.gr/portfolio-items/tsepis/?portfolioCats=24
https://physio.upatras.gr/portfolio-items/koutsojannis/?portfolioCats=24
mailto:ckoutsog@upatras.gr
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▪ Δρ. Μπίλλη Ευδοκία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φυσικοθεραπείας, MMACP, MCSP, MSc, PhD 

στη Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία, (Email: billis@upatras.gr)  

▪ Δρ. Φουσέκης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Φυσικοθεραπείας, MSc, PhD στην 

Αθλητριατρική (Email: kfousekis@upatras.gr) 

▪ Δρ. Ματζάρογλου Χαράλαμπος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ορθοπαιδικής – Τραυματολογίας,  

MD, PhD (Email: matzaroglou@upatras.gr)  

▪ Δρ. Ξεργιά Σοφία, Επίκουρη Καθηγήτρια Φυσικοθεραπείας, MSc, PhD, Αθλητική Φυσικοθεραπεία 

(Email: sxergia@upatras.gr)  

▪ Δρ. Λαμπροπούλου Σοφία, Επίκουρη Καθηγήτρια Φυσικοθεραπείας, MSc (Neuro-Rehab), PhD, 

Νευρολογική Φυσικοθεραπεία (Email: lampropoulou@upatras.gr)  

▪ Δρ. Μπανιά Θεοφανή, Επίκουρη Καθηγήτρια Φυσικοθεραπείας, MSc, PhD, Παιδιατρική 

Νευρολογική Φυσικοθεραπεία (Email: fbania@upatras.gr)  

▪ Δρ. Μακρυνιώτη Δήμητρα, Επίκουρη Καθηγήτρια Οπτικής, MSc, PhD, Φακοί Επαφής  (Email: 

dmakrynioti@upatras.gr) 

▪ Δρ. Πετροπούλου Γιαννίτσα, Μέλος ΕΔΙΠ, (Email: gpetrop@upatras.gr) 

 

Γραμματεία 

▪ Πετρή Θωμαΐς, Γραμματέας Τμήματος – Αναπληρώτρια Προισταμένη Γραμματείας, Tηλ.: 
+302691061270, Email: petri@upatras.gr  

▪ Ασημακοπούλου Κων/να, Διοικητική Υπάλληλος, Προσωπικό Γραμματείας Tηλ.: 
+302691061150, 26910 62851 Email: asimakopk@upatras.gr 

▪ Πετροπούλου Σωτηρία, Διοικητική Υπάλληλος, Προσωπικό Γραμματείας Tηλ.: +302691061150, 
26910 62851, Email: sotiriapetr@upatras.gr 

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραμματείας 

▪ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Φυσικοθεραπείας Πανεπιστημίου Πατρών, 
Ψαρρών 6, Μυρτιά, Αίγιο, 25100 

▪ E-mail: physiosecr@upatras.gr  
▪ Τηλ: 26910 61150, 26910 62850 

 

Βιβλιοθήκη 

▪ Λώλου Ελένη, Βιβλιοθηκονόμος, Τηλ. +30 26910 23566, Email: loloue@upatras.gr 

https://physio.upatras.gr/portfolio-items/billi/?portfolioCats=24
mailto:billis@upatras.gr
https://physio.upatras.gr/portfolio-items/fousekis/?portfolioCats=24
mailto:kfousekis@upatras.gr
https://physio.upatras.gr/portfolio-items/matzaroglou/?portfolioCats=24
http://atras.gr/
https://physio.upatras.gr/portfolio-items/xergia/?portfolioCats=24
http://atras.gr/
https://physio.upatras.gr/portfolio-items/lampropoulou/?portfolioCats=24
mailto:lampropoulou@upatras.gr
https://physio.upatras.gr/portfolio-items/bania/?portfolioCats=24
https://physio.upatras.gr/portfolio-items/makrinioti/?portfolioCats=24
mailto:dmakrynioti@upatras.gr
https://physio.upatras.gr/portfolio-items/petropoulou/?portfolioCats=26
mailto:gpetrop@upatras.gr
https://physio.upatras.gr/portfolio-items/petri/?portfolioCats=27
mailto:petri@upatras.gr
https://physio.upatras.gr/portfolio-items/asimakopoulou/?portfolioCats=27
https://physio.upatras.gr/portfolio-items/petropoulou-2/?portfolioCats=27
mailto:physiosecr@upatras.gr
https://physio.upatras.gr/portfolio-items/lolou/?portfolioCats=27
mailto:loloue@upatras.gr
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Εγκαταστάσεις- Εργαστηριακός Εξοπλισμός Τμήματος 

Φυσικοθεραπείας 

Οι εγκαταστάσεις του Τμήματος βρίσκονται στην πόλη του Αιγίου, (Ψαρών 6, Μυρτιά Αιγίου, ΤΚ 

25100). Οι εγκαταστάσεις αυτές αποτελούνται από: 

▪ 9 εργαστήρια Φυσικοθεραπευτικής Εκπαίδευσης και Έρευνας (Ανατομίας, Ανθρώπινης 

Αξιολόγησης και Αποκατάστασης, Κινησιολογίας, Μάλαξης, Νευρομυϊκής Επανεκπαίδευσης, 

Κινησιοθεραπείας, Φυσικών Μέσων-Εφαρμοσμένης Ηλεκτροθεραπείας, Θεραπευτικής Άσκησης, 

Κλινικής Αποκατάστασης) 

▪ Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

▪ 3 αίθουσες διδασκαλίας 

▪ Δύο (2) επιπλέον θεσμοθετημένα Κλινικά και Ερευνητικά Εργαστήρια, α) Εργαστήριο 

Θεραπευτικής Άσκησης & Αθλητικής Αποκατάστασης, (ΦΕΚ 3603 / τ.Β’ /29-08-2020) 

https://physio.upatras.gr/erevnitika/er_ergast/therapeytikis-askisis-apokatastasis/ & β) Κλινικής 

Φυσικοθεραπείας και Έρευνας, (ΦΕΚ 3604 / τ.Β’ /29-08-2020) 

https://physio.upatras.gr/erevnitika/er_ergast/kliniki-physio-ereyna/ 

▪ Βιβλιοθήκη 

▪ Αμφιθέατρο «Πολυκέντρο» (αν και υπάγεται στο Δήμο Αιγιαλείας, χρησιμοποιείται από το 

Τμήμα σε όλες τις επίσημες εκδηλώσεις και δράσεις). 

Επιπλέον, μέρος του Τμήματος είναι και η Εστία Σίτισης για τους σπουδαστές, το οποίο όμως 

βρίσκεται εκτός εγκαταστάσεων, στην πόλη του Αιγίου. Παρακάτω απεικονίζονται φωτογραφίες από 

τους προαναφερόμενους χώρους. 

Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας & λοιποί χώροι: 

 

1. Ανατομίας 

 

 

 

2. Ανθρώπινης Αξιολόγησης και                                                                                                       

Αποκατάστασης 

 

 

https://physio.upatras.gr/erevnitika/er_ergast/therapeytikis-askisis-apokatastasis/
https://physio.upatras.gr/erevnitika/er_ergast/kliniki-physio-ereyna/
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3. Φυσικών Μέσων -                                                                                                                   

Κλινικής Ηλεκτροθεραπείας  

 

 

 

4. Κινησιοθεραπείας 

 

 

 

5. Κινησιολογίας 

 

 

 

6. Μάλαξης 

 

 

 

7. Νευρομυικής Επανεκπαίδευσης 

 

 

 

8. Θεραπευτικής Άσκησης 

 

 

 

 

9. Κλινικής Φυσικοθεραπείας  
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Εργαστήριο Πληροφορικής 

 

 

 

 

Αίθουσα Διδασκαλίας 

 

 

 

 

Βιβλιοθήκη 

 

 

 

 

 

Αμφιθέατρο «Πολυκέντρο» 

 

 

 

  

Εστία Σίτισης  
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Εργαστηριακός & επιστημονικός εξοπλισμός 

Ο εργαστηριακός Εξοπλισμός του Τμήματος Φυσικοθεραπείας είναι σύγχρονος με αρκετά 

επιστημονικά όργανα μέτρησης. Ενδεικτικά αποτελείται από: 

❖ Οπτοηλεκτρονικό (3D) Σύστημα Ανάλυσης Κίνησης (Motion Analysis System) 

❖ Ισοκινητικό Δυναμόμετρο (Biodex, SystemIII) 

❖ Δαπεδοεργόμετρο  (Preco) 

❖ Σύστημα Πελματογράφου (Novel-EMED) 

❖ Διαγνωστικό Υπέρηχο 

❖ Κυκλοεργόμετρα 

❖ Πλατφόρμα Ισορροπίας 

❖ Σύγχρονο εξοπλισμό φυσικοθεραπευτηρίου 

❖ Βοηθήματα βάδισης 

❖ Όργανα άσκησης (βάρη, μπάλες, στρώματα, πολύζυγα) 

 

 

Μέσα διδασκαλίας – Εποπτικά μέσα 

Εποπτικά μέσα καλύπτουν τις ανάγκες διδασκαλίας στις αίθουσες και συνίστανται κυρίως από: 

❖ Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, LCD Προβολείς, Ηλεκτρονικούς Πίνακες, Τηλεοράσεις-Videos, 
Συστήματα παραγωγής & παρουσίασης διαφανειών κ.α. 
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ΜΕΡΟΣ 2ο                                                                                                          

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ & ΔΟΜΗ ΣΠΟΥΔΩΝ  
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Διαδικασίες Φοίτησης 

Ακαδημαϊκό Έτος 

Το διδακτικό έτος συγκροτείται από δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό), κάθε ένα από 

τα οποία περιλαμβάνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 5 του ν. 4009/2011 (Α΄195), 

τουλάχιστον συνολικά 13 πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας και 4 εβδομάδες  εξετάσεων. Κάθε 

ακαδημαϊκό έτος έχει έναρξη την 1η Σεπτεμβρίου και λήξη την 31η Αυγούστου. Στην αρχή κάθε 

ακαδημαϊκού έτους ανακοινώνεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος το ακαδημαϊκό 

ημερολόγιο.  

Μαθήματα, εργαστηριακές, κλινικές, φροντιστηριακές ασκήσεις και εκπαιδευτικές ασκήσεις υπαίθρου 

δεν πραγματοποιούνται τις παρακάτω ημερομηνίες, βάσει του κανονισμού του Πανεπιστημίου 

Πατρών (ΦΕΚ 3899/25-10-2019, Τευχος Β’): 

• 28 Οκτωβρίου 

• 17 Νοεμβρίου 

• 30 Νοεμβρίου 

• Διακοπές Χριστουγέννων (από 24 Δεκεμβρίου έως και 6 Ιανουαρίου) 

• 30 Ιανουαρίου 

• Καθαρά Δευτέρα 

• 25 Μαρτίου 

• Διακοπές Πάσχα (από Σάββατο του Λαζάρου έως και Κυριακή του Θωμά) 

• 1ηΜαΐου 

• Αγίου Πνεύματος 

• Ημέρα διενέργειας φοιτητικών εκλογών 

Οι εξετάσεις των μαθημάτων διενεργούνται κατά τις εργάσιμες μέρες των εξεταστικών περιόδων 

Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, Ιουνίου και της επαναληπτικής του Σεπτεμβρίου. Η τελευταία, για κάθε 

ακαδημαϊκό έτος, περίοδος διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων λόγω ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών 

και επαναληπτικών εξετάσεων των μαθημάτων χειμερινού και εαρινού εξαμήνου, μπορεί να αρχίζει 

τη δεύτερη Δευτέρα μετα την 15η Αυγούστου. 

 

Εγγραφές Φοιτητών 

Οι εγγραφές των φοιτητών πραγματοποιούνται στην αρχή κάθε εξαμήνου. Ο σπουδαστής που έχει 

εγγραφεί στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα 

εγγεγραμμένος και σε άλλο τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα εκτός κι αν ανήκει σε κάποιο ειδικό 

πρόγραμμα κινητικότητας.   

Οι διαδικασίες εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων πραγματοποιούνται από τους φοιτητές 

ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Ιδρύματος. Κατά την εγγραφή τους οι 

φοιτητές στην αρχή κάθε εξαμήνου δηλώνουν και τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν κατά την 

διάρκεια του εξαμήνου αυτού. Ο συνολικός αριθμός των εβδομαδιαίων ωρών που παρακολουθεί ο 
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φοιτητής σε κάθε νέο εξάμηνο κυμαίνεται μεταξύ 19-25 ωρών, ανάλογα το εξάμηνο (με εξαίρεση το 

τελευταίο, 8ο εξάμηνο σπουδών που εμπεριέχει το μάθημα της Κλινικής Πρακτικής στην 

Φυσικοθεραπείας, το οποίο λόγω της φύσης του, προϋποθέτει σχεδόν διπλάσιο αριθμό ωρών 

παρακολούθησης). Ο φοιτητής πρέπει να έχει υπόψη του να μην δηλώνει μαθήματα  των οποίων τα 

προαπαιτούμενα δεν έχει παρακολουθήσει με επιτυχία. Επίσης, έχει τη δυνατότητα να δηλώσει και 

επιπλέον μαθήματα, τα οποία έχει παρακολουθήσει αλλά δεν έχει εξεταστεί επιτυχώς (βλ. παρακάτω 

Κανόνες Δήλωσης). Για την ολοκληρωμένη ενημέρωση του φοιτητή απαιτείται άμεση ηλεκτρονική 

εγγραφή στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης (e-class) του μαθήματος. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ο 

φοιτητής μπορεί να βρει το υλικό του μαθήματος, επιπρόσθετο υλικό που τυχόν αναρτά ο εκάστοτε 

καθηγητής, και ανακοινώσεις σχετικά με το μάθημα.  

Τόσο η εγγραφή όσο και η δήλωση μαθημάτων των φοιτητών σε κάθε εξάμηνο αποτελούν από κοινού 

απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου ο/η φοιτητής/ρια να έχει ενεργή παρουσία στο Ίδρυμα. Φοιτητής 

που δεν πραγματοποιεί ανανέωση εγγραφής-δήλωση μαθημάτων δεν μπορεί να συμμετέχει στις 

εξετάσεις των μαθημάτων. Οι φοιτητές που δεν έχουν υποβάλει δήλωση μαθημάτων ή έχουν 

υποβάλει εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις του οικείου εξαμήνου και, εάν 

παρά ταύτα συμμετείχαν σε αυτές, η επίδοσή τους δεν βαθμολογείται και, εάν παρά ταύτα 

βαθμολογήθηκαν, ο βαθμός επιτυχίας που τυχόν έλαβαν δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν καταχωρείται 

σε καμία εξεταστική περίοδο βάσει του κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 3899/25-10-

2019, Τευχος Β’). 

Το πρόγραμμα σπουδών υλοποιείται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στο Αίγιο, ενώ οι κλινικές 

γίνονται σε Κρατικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κέντρα Αποκατάστασης και άλλες Δομές (π.χ. Κ.Α.Π.Η., 

γηροκομεία) στην περιοχή. Ενδέχεται, με τον κατάλληλο προγραμματισμό, να πραγματοποιηθούν 

μαθήματα Αγγλικών στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών.  

 

Κανόνες Δήλωσης Μαθημάτων 

Ο συνολικός αριθμός μαθημάτων του ΠΠΣ είναι πενήντα τέσσερα (54), και αφορούν δύο κατηγορίες 

μαθημάτων, Υποχρεωτικά μαθήματα (38 μαθήματα) και Μαθήματα Επιλογής (16 μαθήματα). Τα 

Υποχρεωτικά μαθήματα δηλώνονται και πρέπει να παρακολουθηθούν επιτυχώς από όλους τους 

φοιτητές, ενώ από το σύνολο των 16 Μαθημάτων Επιλογής, ο φοιτητής υποχρεούται να δηλώσει και 

να φέρει εις πέρας τα 7 ή 8 μαθήματα (ανάλογα με το εάν επιλέξει Πτυχιακή Εργασία ή 2 μαθήματα 

αντ’ αυτής στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών). 

 

Στο 1ο (Α’) Εξάμηνο δηλώνονται όλα τα μαθήματα του εξαμήνου, σύνολο 30 Πιστωτικών Μονάδων 

(ΠΜ ή ECTS), τα οποία αναγράφονται στο Πρόγραμμα Σπουδών. 

 

Οι φοιτητές οφείλουν στην αρχή του κάθε εξαμήνου να δηλώσουν μαθήματα συνολικού αριθμού 

Πιστωτικών Μονάδων 30 που αντιστοιχούν στο εξάμηνο φοίτησής τους. Επίσης, μπορούν να 

δηλώσουν μαθήματα στα οποία δεν έχουν εξεταστεί επιτυχώς, με συνολικό αριθμό επιπλέον ECTS 

μέχρι 30. Υποχρεωτικά, η δήλωση των μαθημάτων θα ξεκινά με τα μαθήματα των μικρότερων 

εξαμήνων στα οποία ο φοιτητής δεν έχει εξεταστεί επιτυχώς (π.χ. αν κάποιος φοιτητής οφείλει 
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μαθήματα του Α’, Γ’, και Ε’ εξαμήνου, υποχρεούται να δηλώσει πρώτα τα μαθήματα του Α’ που 

χρωστάει, μετά του Γ’ κ.ο.κ. μέχρι να συμπληρώσει τον ανώτερο αριθμό των ECTS που δικαιούται). 

 

Στο Β, Δ, Ε, ΣΤ & Ζ Εξάμηνο ο φοιτητής επιλέγει Μαθήματα Επιλογής που αντιστοιχούν στο εξάμηνο 

φοίτησής του (χειμερινό ή εαρινό) μέχρι να συμπληρώσει τον αριθμό των 30 ECTSπου απαιτούνται.   

 

Στο 8ο (Η’) Εξάμηνο ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να δηλώνει την Πτυχιακή Εργασία (Μάθημα 

Επιλογής) ή 2 άλλα μαθήματα (αντ’ αυτής) από τη λίστα μαθημάτων Επιλογής του Εαρινού Εξαμήνου. 

 

Κατά την δήλωση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική η τήρηση των αλληλοεξαρτήσεων 

(προαπαιτούμενων - εξαρτώμενων) η οποία αναλύεται στον σχετικό Πίνακα 6 του Μέρους Β’ του 

παρόντος οδηγού. 

 

Για την δήλωση της «Κλινικής Πρακτικής στη Φυσικοθεραπεία» είναι υποχρεωτική η επιτυχής 

παρακολούθηση των μαθημάτων Ειδικότητας μέχρι και το Ζ’ Εξάμηνο (βλ. Πίνακα5 Μέρους Β’ του 

παρόντος οδηγού). 

Αναλυτικότερα, ανά εξάμηνο, οι φοιτητές οφείλουν να δηλώσουν: 

▪ Α’ εξάμηνο: 
Υποχρεωτικά Μαθήματα 1ου εξαμήνου:  
ΣΥΝΟΛΟ:                                                           

 
30 ΠΜ (ECTS) 
30 ΠΜ 

 
▪ Β’ εξάμηνο: 

Υποχρεωτικά Μαθήματα 2ου εξαμήνου:   
Ένα (1) Μάθημα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου:      
ΣΥΝΟΛΟ:                                                             

 
 
26 ΠΜ (ECTS) 
  4 ΠΜ 
30 ΠΜ 

 
▪ Γ’ εξάμηνο: 

Υποχρεωτικά Μαθήματα 3ου εξαμήνου:   
Υποχρεωτικά Μαθήματα 1ου εξαμήνου:  
ΣΥΝΟΛΟ:                                                             

 
 
30 ΠΜ (ECTS) 
30 ΠΜ 
60 ΠΜ 

 
▪ Δ’ εξάμηνο: 

Υποχρεωτικά Μαθήματα 4ου εξαμήνου:   
Ένα (1) Μάθημα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου:      
Υποχρεωτικά Μαθήματα 2ου εξαμήνου:  
ΣΥΝΟΛΟ:                                                                                                                

 
 
 26 ΠΜ (ECTS) 
   4 ΠΜ 
 30 ΠΜ 
 60 ΠΜ 

 
▪ Ε’ εξάμηνο: 

Υποχρεωτικά Μαθήματα 5ου εξαμήνου:   
Δύο (2) Μαθήματα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου:   
Υποχρεωτικά Μαθήματα 1ου & 3ου εξαμήνου:  
ΣΥΝΟΛΟ:     

 
 
 22 ΠΜ (ECTS) 
   8 ΠΜ (4+4) 
 30 ΠΜ 
 60 ΠΜ 

 

▪ ΣΤ’ εξάμηνο: 
Υποχρεωτικά Μαθήματα 6ου εξαμήνου:   
Ένα (1) Μάθημα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου: 
Υποχρεωτικά Μαθήματα 2ου & 4ου εξαμήνου:                

        ΣΥΝΟΛΟ:                                                            

 
 
 26 ΠΜ (ECTS) 
   4 ΠΜ 
 30 ΠΜ 
 60 ΠΜ 
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▪ Ζ’ εξάμηνο: 

Υποχρεωτικά Μαθήματα 7ου εξαμήνου:   
Ένα (1) Μάθημα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου:                 

               Υποχρεωτικά Μαθήματα 1ου , 3ου & 5ου εξαμήνου:  
       ΣΥΝΟΛΟ: 

 
 
 26 ΠΜ (ECTS) 
   4 ΠΜ 
 30 ΠΜ 
 60 ΠΜ 

 
▪ Η’ εξάμηνο: 
 Υποχρεωτικά Μαθήματα 8ου εξαμήνου:   

Επιλογή είτε Πτυχιακής Εργασίας, είτε δύο (2) άλλων 
Μαθημάτων Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου: Υποχρεωτικά 
Μαθήματα 2ου, 4ου & 6ου εξαμήνου:                

               ΣΥΝΟΛΟ: 

 
 
22 ΠΜ (ECTS) 
 
  8 ΠΜ 
30 ΠΜ 
60 ΠΜ 

 

 

Αξιολόγηση Μαθημάτων και Κανονισμοί Εξετάσεων 

Οι φοιτητές δικαιούνται να εξεταστούν κατά τις περιόδους Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου και Ιουνίου στα 

μαθήματα μόνο των αντίστοιχων εξαμήνων (χειμερινών - εαρινών), ενώ κατά την περίοδο του 

Σεπτεμβρίου στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων. Οι φοιτητές δικαιούται να εξεταστούν στα 

μαθήματα και των δύο (2) εξαμήνων πριν από την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου κατά την περίοδο 

του Σεπτεμβρίου. Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον ελάχιστο 

αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το πρόγραμμα 

σπουδών του Τμήματος, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού 

και του εαρινού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα 

εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο, έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης του 

Τμήματος. Οι γενικότεροι κανονισμοί και λειτουργίες, εκτός του παρόντος οδηγού, διέπονται από τον 

κανονισμό του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 3899/25-10-2019) καθώς και από την κείμενη νομοθεσία 

και δύναται να υπόκεινται σε μικρές αλλαγές.   

Στις εξετάσεις περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ολόκληρη η διδακτέα ύλη, που καθορίζεται από το 

πρόγραμμα σπουδών. Η ύλη των εξετάσεων ανακοινώνεται με την έναρξη του εξαμήνου και δεν 

μπορεί να μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο. Τα θέματα των εξετάσεων συντάσσονται από τον 

διδάσκοντα, ο οποίος τα ανακοινώνει στους εξεταζόμενους και δύναται να δίνει διευκρινήσεις για 

τυχόν παρουσιαζόμενα προβλήματα ή απορίες. Οι γραπτές εξετάσεις μπορούν να διενεργούνται με τη 

βοήθεια βιβλίων, κωδικών ή σημειώσεων, αν επιτρέπεται από τον διδάσκοντα, λόγω του είδους των 

θεμάτων. Ο διδάσκων μπορεί κατά την κρίση του να οργανώνει γραπτές ή προφορικές εξετάσεις ή και 

να στηριχθεί σε θέματα ή εργαστηριακές ασκήσεις.  Η διάρκεια της τελικής εξέτασης του θεωρητικού 

μέρους του μαθήματος είναι 2 ώρες. Η αξιολόγηση του εργαστηριακού μέρους των μαθημάτων 

λαμβάνει χώρα συνεχώς σε καθημερινή βάση ενώ δίνεται η δυνατότητα και με ενδιάμεσες 

προφορικές αξιολογήσεις. Εκτός από την καθημερινή και τις ενδιάμεσες αξιολογήσεις, μια τελική 

επίσημη εργαστηριακή αξιολόγηση πραγματοποιείται στο τέλος του εξαμήνου. Περισσότερες 

πληροφορίες παρέχονται και στο περίγραμμα του κάθε μαθήματος (παρακάτω). 

Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων δεν επιτρέπεται i) το κάπνισμα μέσα στην αίθουσα από 

διαγωνιζόμενους κι επιτηρητές ii) η επικοινωνία μεταξύ διαγωνιζόμενων χωρίς άδεια επιτηρητών iii) η 

χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων μέσων επικοινωνίας iii) σε κανέναν εξεταζόμενο η αποχώρηση 
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από τις αίθουσες των εξετάσεων πριν από την παρέλευση μίας (1) ώρας από την έναρξη της εξέτασης 

iv) στους εξεταζόμενους να παίρνουν μαζί τους εξεταστικό υλικό (π.χ. τα θέματα των εξετάσεων) πριν 

από την επίσημη λήξη της εξέτασης. Ο επιτηρητής έχει δικαίωμα και υποχρέωση να κάνει 

παρατηρήσεις σε όσους διαγωνιζόμενους δεν τηρούν τους κανόνες εξετάσεων, να τους αλλάζει θέση 

σε περίπτωση υποτροπής και να αναφέρει στον διδάσκοντα τυχόν άρνηση συμμόρφωσης προς τις 

οδηγίες του. Τυχόν προσπάθεια αντιγραφής ή εν γένει φαλκίδευσης της εξεταστικής και 

εκπαιδευτικής διαδικασίας από οποιονδήποτε εξεταζόμενο, πέραν του μηδενισμού, συνιστά βαρύ 

πειθαρχικό παράπτωμα.  

 

 

Βαθμολόγηση Μαθημάτων 

Η επίδοση στα μαθήματα εκτιμάται με τους βαθμούς που δίνονται κατά την διαδικασία ελέγχου των 

γνώσεων. Κάθε μάθημα βαθμολογείται αυτοτελώς. Οι βαθμοί, που δίνονται, κυμαίνονται από μηδέν 

(0) μέχρι δέκα (10), με διαβαθμίσεις της ακέραιης ή μισής μονάδας. Προβιβάσιμοι βαθμοί είναι το 5 

και οι μεγαλύτεροί του. Επιτυγχάνοντας το θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος του μαθήματος, οι 

σπουδαστές κατακτούν/βραβεύονται με τις αντίστοιχες του κάθε αντικειμένου διδακτικές μονάδες.  Ο 

τελικός βαθμός σε μικτό μάθημα είναι ενιαίος και κατατίθεται εφόσον υπάρξει επιτυχής αξιολόγηση 

(βάση του «5») και στα δύο μέρη του μαθήματος, θεωρητικό κι εργαστηριακό. Το ποσοστό 

συμμετοχής του θεωρητικού και του εργαστηριακού μέρους μικτού μαθήματος στο τελικό βαθμό του 

μαθήματος είναι 60% και 40% αντίστοιχα, ενώ σε ένα αμιγώς θεωρητικό μάθημα η εξέταση της 

θεωρίας αποδίδει κι το 100% του βαθμού στο μάθημα. Ο βαθμός που δίνεται σε μάθημα, το οποίο 

περιλαμβάνει παράδοση και εργαστηριακή άσκηση, δεν διαχωρίζεται. Η εξέταση όμως του 

θεωρητικού μέρους του μαθήματος προϋποθέτει την επιτυχή παρακολούθηση στο εργαστήριο ή την 

κλινική. 

Μαθήματα στα οποία ο φοιτητής δεν έλαβε προβιβάσιμο βαθμό, υποχρεούται να τα επαναλάβει ή, 

εφόσον είναι κατ’ επιλογή, δύναται να τα αντικαταστήσει με άλλα επίσης κατ’ επιλογής. Μάθημα που 

αποτελείται από θεωρητικό και πρακτικό μέρος (κλινική εργαστήριο) αν το πρακτικό μέρος εξετάστηκε 

επιτυχώς αλλά στο θεωρητικό ο φοιτητής απέτυχε, τότε δίνεται η δυνατότητα κατοχύρωσης του 

βαθμού της κλινικής/εργαστηρίου και δεν επαναλαμβάνεται η κλινική ή εργαστηριακή άσκηση. Για 

τον τελικό βαθμό αναμένεται ο προβιβάσιμος βαθμός του θεωρητικού μέρους του μαθήματος.  

 

 

Κανόνες Αποφοίτησης 

Προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου είναι η φοίτηση 8 διδακτικών εξαμήνων, η επιτυχής 

παρακολούθηση των Υποχρεωτικών μαθημάτων (38 μαθήματα) καθώς και αριθμού μαθημάτων 

Επιλογής μέχρι την συμπλήρωση τουλάχιστον 240 μονάδων Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). 

Συγκεκριμένα, από το σύνολο των 16 Μαθημάτων Επιλογής, ο φοιτητής υποχρεούται να δηλώσει και 
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να φέρει εις πέρας τα 7 ή 8 μαθήματα (ανάλογα με το εάν έχει επιλέξει Πτυχιακή Εργασία ή 2 

μαθήματα αντ’ αυτής στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών). 

 

Σύνολο Μαθημάτων:     240 ΠΜ 

Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων:   208 ΠΜ 

Σύνολο Μαθημάτων Επιλογής:      32 ΠΜ 

 

Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 1ου Εξαμήνου:   30 ΠΜ 

 

Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 2ου Εξαμήνου:   26 ΠΜ 

Σύνολο Μαθημάτων Επιλογής 2ου Εξαμήνου:      4 ΠΜ 

 

Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 3ου Εξαμήνου:   30 ΠΜ 

 

Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 4ου Εξαμήνου: 26 ΠΜ 

Σύνολο Μαθημάτων Επιλογής 4ου Εξαμήνου:    4 ΠΜ 

 

Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 5ου Εξαμήνου: 22 ΠΜ 

Σύνολο Μαθημάτων Επιλογής 5ου Εξαμήνου:    8 ΠΜ 

 

Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 6ου Εξαμήνου: 26 ΠΜ 

Σύνολο Μαθημάτων Επιλογής 6ου Εξαμήνου:    4 ΠΜ 

 

Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 7ου Εξαμήνου: 26 ΠΜ 

Σύνολο Μαθημάτων Επιλογής 7ου Εξαμήνου:    4 ΠΜ 

 

Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 8ου Εξαμήνου: 22 ΠΜ 

Σύνολο Μαθημάτων Επιλογής 8ου Εξαμήνου:    8 ΠΜ 

 

Σύνολο Μαθημάτων 1ου Εξαμήνου:   30 ΠΜ 

Σύνολο Μαθημάτων 2ου Εξαμήνου:   30 ΠΜ 

Σύνολο Μαθημάτων 3ου Εξαμήνου:   30 ΠΜ 

Σύνολο Μαθημάτων 4ου Εξαμήνου:   30 ΠΜ 

Σύνολο Μαθημάτων 5ου Εξαμήνου:   30 ΠΜ 

Σύνολο Μαθημάτων 6ου Εξαμήνου:   30 ΠΜ 

Σύνολο Μαθημάτων 7ου Εξαμήνου:   30 ΠΜ 

Σύνολο Μαθημάτων 8ου Εξαμήνου:   30 ΠΜ 

 

Το πτυχίο πιστοποιεί την επιτυχή αποπεράτωση των σπουδών του φοιτητή και αναγράφει βαθμό που 

μπορεί να είναι δεκαδικός μέχρι εκατοστά. Ο βαθμός αυτός είναι κατά σειρά επιτυχίας:  

• Άριστα από 8,50 έως 10  

• Πολύ Καλά από 6,50 έως 8,49  

• Καλά από 5,00 έως 6,49  
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Στους φοιτητές που μεταγράφονται σε επόμενο του πρώτου εξαμήνου, με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Τμήματος, αναγνωρίζονται μαθήματα προηγούμενων ή επόμενων εξαμήνων και 

κατοχυρώνονται οι βαθμοί του Τμήματος προέλευσης, με τις διδακτικές μονάδες που καθορίζονται 

από το Τμήμα Υποδοχής.  

Ο φοιτητής γίνεται πτυχιούχος με την ολοκλήρωση των σπουδών του και πριν ακόμα τη χορήγηση του 

πτυχίου του, δηλαδή ο φοιτητής παίρνει το πτυχίο του από την ημερομηνία κατά την οποία ο 

αρμόδιος εξεταστής του τελευταίου απαιτούμενου μαθήματος, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, 

βεβαιώνει ότι εξετάστηκε επιτυχώς στο μάθημα αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι είχε συγκεντρώσει τον 

προβλεπόμενο από το πρόγραμμα αυτό αριθμό διδακτικών μονάδων.  

Η ημερομηνία απονομής του πτυχίου είναι κοινή για τους φοιτητές του Τμήματος που παίρνουν 

πτυχίο την ίδια εξεταστική περίοδο ασχέτως της ημερομηνίας ορκωμοσίας.   

 

Περιγραφή του Πτυχιούχου του Τμήματος και Επαγγελματικά Προσόντα του 

Φυσικοθεραπευτή 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φυσικοθεραπείας φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο «Φυσικοθεραπευτές» 

και με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές 

γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να μπορούν αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με ιατρούς μετά 

από σχετική ιατρική διάγνωση, για την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών 

καταστάσεων συγγενών και επίκτητων καθώς και τραυματικών βλαβών στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, 

αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα, να προβαίνουν σε φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση του 

ασθενούς, να επιλέγουν,  να οργανώνουν και να εκτελούν με ασφάλεια τις κατάλληλες 

φυσικοθεραπευτικές πράξεις (ΦΕΚ 222/17-09-2003). Ειδικότερα, ο πτυχιούχος του Τμήματος είναι 

ικανός να προβαίνει και να εκτελεί τις φυσικοθεραπευτικές πράξεις μετά από γραπτή διάγνωση του 

ιατρού και τις σχετικές οδηγίες του και πιο ειδικά να: 

▪ Αποκαθιστά τον ασθενή χρησιμοποιώντας ύστερα από Φυσικοθεραπευτική Αξιολόγηση τα 

κατάλληλα, αποδοτικότερα και ασφαλέστερα ειδικά μέσα, μεθόδους και τεχνικές, όπως η 

κινησιοθεραπεία, οι ειδικές τεχνικές κινητοποίησης, η αύξηση και μείωση της θερμοκρασίας, ο 

ηλεκτρικός ερεθισμός, η βιοανάδραση, η αναστολή του πόνου, η εργονομική εκπαίδευση του 

ασθενή και η βελτίωση της μυϊκής λειτουργικής ικανότητας 

▪ Αξιολογεί την πρόοδο ή τη στασιμότητα της κατάστασης του ασθενούς και τροποποιεί το 

πρόγραμμα αποκατάστασής του 

▪ Εκτελεί ερευνητικά προγράμματα που προάγουν την επιστήμη της Φυσικοθεραπείας  

▪ Σχεδιάζει και εφαρμόζει προγράμματα πρόληψης και αποκατάστασης δυσλειτουργιών, που η 

Φυσικοθεραπεία επιλέγεται να αντιμετωπίσει, σε άτομα, ομάδες και κοινότητες, σχολεία και 

επαγγελματικούς χώρους 

▪ Εφαρμόζει τους κανόνες δεοντολογίας του γνωστικού αντικειμένου 

▪ Εκπαιδεύει και υποστηρίζει τον ασθενή και την οικογένειά του, με σκοπό τη λειτουργική του 

ανεξαρτησία. 

Οι πτυχιούχοι Φυσικοθεραπευτές έχουν δικαίωμα απασχόλησης ως : 
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▪ Στελέχη του Δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα όπως αυτό προσδιορίζεται από τις 

διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, 

▪ Στελέχη του Ιδιωτικού τομέα, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή με άλλη μορφή εργασιακής 

σχέσης, 

▪ Ελεύθεροι επαγγελματίες σε ιδιωτικό Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας  ή σε κατ΄ οίκον επισκέψεις 

ασθενών 

▪ Μπορούν δε να ιδρύουν ιδιωτικά εργαστήρια Φυσικοθεραπείας κατά τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος Φυσικοθεραπείας έχουν θεσπιστεί 

βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 90/95 (ΦΕΚ 53/8-3-95) και ακολουθούν την κείμενη νομοθεσία. 

Επιπρόσθετα, το επίσημο επαγγελματικό όργανο και φορέας διεκδίκησης και διασφάλισης των 

επαγγελματικών δικαιωμάτων του κλάδου, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, 

αναβαθμίστηκε σε Ν.Π.Δ.Δ. με το νόμο 3599/2007.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.leisurejobs.com/article/the-definitive-guide-how-to-become-a-physiotherapist 
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Σχεδιασμός και Δομή Προγράμματος Σπουδών  

Διαμόρφωση Προγράμματος σπουδών 

Το Περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης της 

Φυσικοθεραπείας, με σκοπό την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, 

συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, 

μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα. 

Στα πλαίσια της Συνέργειας των ΤΕΙ με τα Πανεπιστήμια (Ν. 4610/2019) το 2019, και παρά των δύο 

πρόσφατων αναμορφώσεων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος (όντας 

στο πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας), γίνεται εκ νέου αναβάθμιση του Προπτυχιακού Προγράμματος 

Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία (Ν. 4610/2019, Ν. 4521/2018 & 4009/2011). Το νέο ΠΠΣ του Τμήματος 

Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση του 

Τμήματος και επικυρώθηκε από τη Σύγκλητο (έγκριση αρ. πρωτ. 86/20016 της Έκτακτη Συνεδρίασης 

του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, υπ.’ αρίθμ. 2/24-6-2019) με έναρξη εφαρμογής από το ακαδημαϊκό 

έτος 2019-2020. Σκοπός του νέου ΠΠΣ είναι να ακολουθήσει τα βασικά χαρακτηριστικά της 

πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, προάγοντας την επιστήμη της Φυσικοθεραπείας, παρέχοντας μία 

υψηλού επιπέδου κατάρτιση στους φοιτητές, βάσει των διεθνών εξελίξεων και απαιτήσεων, και 

εναρμονίζοντας το πρόγραμμα με τις απαιτήσεις των επίσημων φυσικοθεραπευτικών συλλόγων και 

οργάνων όλων των ανεπτυγμένων χωρών εντός και εκτός Ευρώπης.  

 

Συστήματα αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας προγράμματος σπουδών 

 

Ο έλεγχος και ο σχεδιασμός του ΠΠΣ υποστηρίζεται από τις παρακάτω δομές:  

(α) Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών. Αποτελείται από μέλη ΔΕΠ και έχει ως ρόλο 

την εισήγηση προς τη Συνέλευση του Τμήματος βελτιωτικών αλλαγών στο προπτυχιακό πρόγραμμα 

και στον οδηγό σπουδών, την προετοιμασία της πιστοποίησης του ΠΠΣ, τη μελέτη της 

αποτελεσματικότητας του ΠΠΣ, και την διαμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος και του 

προγράμματος εξετάσεων. 

 

(β) Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης. Αποτελείται από μέλη ΔΕΠ και χρησιμοποιεί διάφορες πηγές 

όπως: 

▪ τις εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος καθώς και άλλων συναφών Τμημάτων της 

Ελλάδας και του εξωτερικού, 

▪ τις ετήσιες εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος, 

▪ Τις οδηγίες της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσικοθεραπευτών (WCPT) 

(https://www.wcpt.org/education/Entry-level-physical-therapy-education-programmes), καθώς 

και του  Ευρωπαϊκού Τμήματος της WCPT (ER-WCPT), σχετικά με τα προγράμματα σπουδών 

στην Φυσικοθεραπεία  (http://www.erwcpt.eu/education)  

▪ Τις εξελίξεις της Επιστήμης της Φυσικοθεραπείας 

https://www.wcpt.org/education/Entry-level-physical-therapy-education-programmes
http://www.erwcpt.eu/education
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▪ Τη γνώμη αποφοίτων, συναφών επιστημονικών οργανώσεων, συλλόγων και εργοδοτών που 

δραστηριοποιούνται σε σχετικούς κλάδους, αναφορικά με το βαθμό επίτευξης των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων 

 

Όλες αυτές οι πληροφορίες μελετώνται εκτενώς από την Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών 

Σπουδών και την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Τμήματος με μοναδικό σκοπό την 

επικαιροποίηση του ΠΠΣ και την προσαρμογή του στις νέες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά 

εργασίας και στην επιστημονική κοινότητα του γνωστικού αντικειμένου της Φυσικοθεραπείας. 

 

Το Τμήμα υποχρεούται να πραγματοποιεί και να παρουσιάζει κάθε χρόνο την Ετήσια Εσωτερική 

Έκθεση (ΕΕΕ), η οποία αποτελεί μια αναφορά που περιλαμβάνει την αναλυτική αξιολόγηση όλων των 

λειτουργικών δομών του, όπως για παράδειγμα των κτιριακών και υλικών υποδομών, των 

σπουδαστών, των πτυχιούχων, των εκπαιδευτικών και άλλων καθώς και όλων των ετήσιων επιδόσεων 

και επιτευγμάτων του. Κάθε 2 χρόνια, συγγράφεται μια εκτενέστερη ανάλυση, η Έκθεση Εσωτερικής 

Αξιολόγησης (ΕΕΑ) του Τμήματος που επιπροσθέτως περιέχει όλες τις στρατηγικές που σχεδιάζεται να 

τεθούν σε εφαρμογή στα επόμενα 2 χρόνια. Η αναφορά της Εκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης του 

Τμήματος στέλνεται στο Υπουργείο Παιδείας, όπου η αρμόδια Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης 

(ΕΘΑΑΕ) την αξιολογεί. Βάση αυτής προγραμματίζεται η «Εξωτερική Αξιολόγηση» του Τμήματος, από 

ομάδα εμπειρογνωμόνων, μελών ΔΕΠ ή έμπειρους ερευνητές Πανεπιστημίων του εξωτερικού. Κάθε 

λεπτομέρεια της δομής και λειτουργίας του Τμήματος καταγράφεται σε αυτές τις αξιολογήσεις, με  

συγκεκριμένη μεθοδολογία και τελικά διαμορφώνεται η έκθεση της επιτροπής η οποία συνοψίζει τα 

ισχυρά και αδύνατα σημεία και αποτελεί οδηγό για τη στρατηγική βελτίωσης του Τμήματος. Μετά από 

την έγκριση του παρόντος ΠΠΣ, το Τμήμα θα προχωρήσει σύντομα και στην πιστοποίηση του 

προγράμματός του από την ΕΘΑΑΕ. 

 

Συνοπτική Παρουσίαση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) 

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος (ΠΠΣ) του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του 

Πανεπιστημίου Πατρών, αποτελείται από οκτώ (8) εξάμηνα φοίτησης. Το πρόγραμμα σπουδών 

δομείται με βάση το φόρτο εργασίας (ΦΕ) του φοιτητή. Επιπλέον σε κάθε μάθημα του προγράμματος 

σπουδών κατανέμεται ένας αριθμός Πιστωτικών Μονάδων (ΠΜ) του συστήματος ECTS. Το σύνολο των 

Πιστωτικών Μονάδων των μαθημάτων κάθε εξαμήνου είναι τριάντα (30) και κατανέμεται στα 

μαθήματα αναλογικά προς το ΦΕ (ο ΦΕ σε κάθε μάθημα ορίζεται ως 25-30 ώρες ανά πιστωτική 

μονάδα). Οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πράξης, εργαστηριακές 

ασκήσεις, σεμινάρια και επισκέψεις σε νοσοκομεία, νοσηλευτικά ιδρύματα, κέντρα αποκατάστασης, 

κλπ.   

Τα εργαστήρια, ως εφαρμογές της θεωρίας, δηλώνονται στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος και 

από τη φύση τους προϋποθέτουν την υποχρεωτική ενεργή συμμετοχή των φοιτητών καθ' όλη τη 

διάρκεια του εξαμήνου. Περιλαμβάνουν πρακτικές εφαρμογές, μελέτες περιπτώσεων (case studies), 

ατομικές και ομαδικές εργασίες, κλινικά περιστατικά, ανάπτυξη ειδικών θεμάτων από 

προσκεκλημένους ειδικούς ομιλητές, βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις, βιντεοπροβολές, κ.λ.π.  
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Η κλινική άσκηση, αναφερόμενη ως «Κλινική» αποτελεί βασικό στοιχείο του προγράμματος 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του φυσικοθεραπευτή, ενώ και η Παγκόσμια 

Συνομοσπονδία Φυσικοθεραπευτών τονίζει ως επαγγελματικό καθήκον την ποιοτική κλινική 

εκπαίδευση του φοιτητή φυσικοθεραπείας.  Οι χώροι κλινικής εκπαίδευσης περιλαμβάνουν 

πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας, κέντρα κοινότητας, ιδιωτικά κέντρα φυσικοθεραπείας, κέντρα 

αποκατάστασης, γηροκομεία, αθλητικά σωματεία, ειδικά διαμορφωμένα κλινικά εργαστήρια για 

υποδοχή ασθενών, που παρέχουν πλήρη αντιμετώπιση του ασθενή (εξέταση, αξιολόγηση, θεραπεία, 

αποκατάσταση, πρόληψη, διάγνωση, προαγωγή της ποιότητας ζωής). Σκοπός της Κλινικής Άσκησης 

είναι να βοηθήσει το φοιτητή να ενισχύσει τις κλινικές του δεξιότητες, την  εκτέλεση 

φυσικοθεραπευτικών πράξεων με ασφάλεια και την επικοινωνία του σε όλα τα επίπεδα. Παράλληλα, 

η κλινική άσκηση στοχεύει να προετοιμάσει τον φοιτητή ώστε να γίνει ένας αυτόνομος, 

εξειδικευμένος κλινικός επαγγελματίας, ικανός για τη διαχείριση ασθενών με ποικίλες διαταραχές 

(π.χ. μυοσκελετικές, νευρομυϊκές, καρδιαγγειακές, αναπνευστικές). Ιδιαίτερης σημασίας είναι η 

Κλινική Άσκηση  για να βοηθήσει τον φοιτητή να αποδείξει την κατάλληλη επαγγελματική 

συμπεριφορά, να προάγει την διεπιστημονική κοινωνικοποίηση, να αναπτύξει συμπεριφορές και 

διαπροσωπικές δεξιότητες που απαιτούνται από το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή, 

ενσωματώνοντας τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις επαγγελματικές συμπεριφορές στο κλινικό 

περιβάλλον 

(https://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/Guideline_clinical_education_complete1.pdf).  

Ειδική βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων του φοιτητή, περιλαμβανομένης 

της ανάπτυξης πρωτοβουλιών, της λήψης αποφάσεων βάση κλινικού συλλογισμού (clinical reasoning 

process), της κριτικής σκέψης, της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων, προαγωγή ελεύθερης, 

επαγωγικής κι δημιουργικής σκέψης, αυτόνομης και ομαδικής εργασίας. Ταυτόχρονα, πολύ σημαντική 

είναι η  μέριμνα ώστε οι φοιτητές να εκπαιδευτούν στην επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής κι 

ηθικής υπευθυνότητας, σεβασμό στην διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα. Λεπτομέριες 

για τον τρόπο οργάνωσης και πραγματοποίησης της κλινικής άσκησης ο φοιτητής μπορεί να βρει στον 

«Οδηγό Κλινικής ‘Ασκησης» στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φυσικοθεραπείας 

https://physio.upatras.gr/proptixiaka/programs/.  

Ο συνολικός αριθμός μαθημάτων του ΠΠΣ είναι πενήντα τέσσερα (54), συγκεντρώνουν διακόσιες 

σαράντα (240) πιστωτικές μονάδες (ECTS) και αφορούν δύο κατηγορίες μαθημάτων, Υποχρεωτικά 

μαθήματα και Μαθήματα Επιλογής.  

Υποχρεωτικά μαθήματα για πτυχίο: 38 μαθήματα, τα οποία χωρίζονται στις εξής επιμέρους 

κατηγορίες μαθημάτων α) Γενικής Υποδομής: 11, β) Ειδικής Υποδομής: 8 & γ) Ειδικότητας: 19. 

Μαθήματα Επιλογής για πτυχίο: 16 σύνολο (εκ των οποίων επιλέγουν οι φοιτητές 7 ή 8, ανάλογα με 

το εάν επιλέξουν Πτυχιακή Εργασία ή 2 μαθήματα αντ’ αυτής).  

Στα πλαίσια του αναβαθμισμένου ΠΠΣ το μάθημα της Πτυχιακής Εργασίας είναι μάθημα επιλογής του 

τελευταίου (Η’) εαρινού εξαμήνου σπουδών. Η εκπόνηση της, εξασφαλίζει την εμβάθυνση και 

ολοκλήρωση του τελειόφοιτου του Τμήματος σε ένα επίκαιρο θέμα που αφορά κλινικά ή θεωρητικά 

την ειδικότητα ή τον ευρύτερο χώρο της υγείας που άπτεται του Φυσικοθεραπευτικού ενδιαφέροντος. 

Οι φοιτητές στο τελευταίο αυτό εξάμηνο σπουδών ακολουθούν μία συγκεκριμένη διαδικασία 

επιλογής θέματος προς μελέτη στην πτυχιακή εργασία, προσδιορισμού τίτλου εργασίας, ανάθεση, 

εκπόνηση, ολοκλήρωση και εν τέλη εξέταση και παρουσίαση της πτυχιακής τους εργασίας. 

https://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/Guideline_clinical_education_complete1.pdf
https://physio.upatras.gr/proptixiaka/programs/
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Λεπτομέρειες της αναθεωρημένης διαδικασίας εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας καθώς και χρήσιμα 

έντυπα, ο φοιτητής μπορεί να βρει στον «Οδηγό Πτυχιακής Εργασίας» στο μάθημα «Πτυχιακή 

Εργασία» της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης https://eclass.upatras.gr/courses/PT126/ και στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος Φυσικοθεραπείας: https://physio.upatras.gr/proptixiaka/programs/ . 

Η Κλινική Πρακτική στη Φυσικοθεραπεία αποτελεί μάθημα του τελευταίου εαρινού εξαμήνου και 

διαρκεί ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο. Είναι καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται 

σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κέντρα Αποκατάστασης και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, που 

σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικοθεραπείας. Προϋπόθεση για την έγκριση έναρξης 

Πρακτικής Άσκησης στο Η’ εξάμηνο είναι η επιτυχής παρακολούθηση όλων των μαθημάτων 

ειδικότητας. Λεπτομερείς πληροφορίες μπορεί ο φοιτητής να βρει στον «Οδηγό Πρακτικής Άσκησης», 

στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φυσικοθεραπείας https://physio.upatras.gr/proptixiaka/programs/ και 

στο μάθημα «Κλινική Πρακτική στη Φυσικοθεραπεία» της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης του Τμήματος 

Φυσικοθεραπείας:  https://eclass.upatras.gr/modules/contact/index.php?course_id=7212. 

 

Παρακάτω απεικονίζεται συνοπτικός πίνακας μαθημάτων ΠΠΣ (Πίν. 1) με κατανομή εβδομαδιαίας 

διδασκαλίας, φόρτου εργασίας, πιστωτικών (ECTS) και διδακτικών μονάδων. 

 

Πίνακας 1. Συνοπτική περιγραφή μαθημάτων ΠΠΣ Φυσικοθεραπείας 

 

 

 

Εξάμηνο 
Αριθμός 

Μαθημάτων 

Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα Ανά εξάμηνο 
ΠΜ 

(ECTS) 
Θεωρία Φροντιστήριο Εργαστήριο Κλινική Σύνολο 

Φόρτος 
εργασίας 

ΔΜ 

Α 6 16 1 4 - 21 860 19 30 

Β 6 13 2 4 - 19 840 17 30 

Γ 6 14 1 1 5 21 810 18 30 

Δ 6 13 1 2 9 25 810 19,5 30 

Ε 6 12 2 1 7 22 790 18 30 

ΣΤ 5 10  2 - 12 24 760 18 30 

Ζ 6 12 1 2 7 22 780 17,5 30 

Η 4 ή 5 8 - - 40 48 790 28 30 

Σύνολο 45 ή 46 98 10 14 80 202 6440 155 240 

https://eclass.upatras.gr/courses/PT126/
https://physio.upatras.gr/proptixiaka/programs/
https://eclass.upatras.gr/courses/PT126/
https://physio.upatras.gr/proptixiaka/programs/
https://eclass.upatras.gr/modules/contact/index.php?course_id=7212
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Πρόγραμμα Μαθημάτων του ΠΠΣ Φυσικοθεραπείας 

Στις επόμενες σελίδες παρατίθεται το συνοπτικό πρόγραμμα μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) Φυσικοθεραπείας, 

ανά εξάμηνο, με την κατανομή σε ώρες παραδόσεων, φροντιστηρίων, εργαστηρίων, κλινικών, φόρτου εργασίας, και πιστωτικές μονάδες ανά 

μάθημα.  

 

  

Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ 
 

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 
ΦΡΟΝΤΙ-
ΣΤΗΡΙΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

(ΔΜ) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(ΣΒ) 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

(ECTS) 

PTH_101 
ΑΝΑΤΟΜΙΑ 
ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

3 - 2 - 4 1,5 6 

PTH_102 

ΑΝΑΤΟΜΙΑ 
ΝΕΥΡΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ & 
ΟΡΓΑΝΩΝ  

3 - - - 3 1,5 5 

PTH_103 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 3 - - - 3 1,5 5 

PTH_104 ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 
ΚΟΡΜΟΥ 

2 1 2 - 4 1,5 6 

PTH_105 

ΑΡΧΕΣ 
ΒΙΟΦΥΣΙΚΗΣ-
ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛ
ΟΓΙΑ  

3 - - - 3 1,5 4 

PTH_106 
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ-
ΟΡΟΛΟΓΙΑ 

2 - - - 2 1,0 4 

 

ΣΥΝΟΛΟ             
(21 Ώρες 
Διδασκαλίας) 

16 1 4 0 19 - 30 
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Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ 
 

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 
ΦΡΟΝΤΙ-
ΣΤΗΡΙΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

(ΔΜ) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(ΣΒ) 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

(ECTS) 

  

PTH_201 
ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 
-ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 

3 1 - - 4 1,5 6 

PTH_202 
ΒΑΣΙΚΗ 
ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 

2 - - - 2 1,0 4 

PTH_203 ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 2 - - - 2 1,0 4 

PTH_204 
ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 
ΑΚΡΩΝ 

2 1 2 - 4 1,5 7 

PTH_205 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΜΑΛΑΚΩΝ 
ΜΟΡΙΩΝ  ΣΤΗΝ 
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ  

2 - 2 - 3 1,5 5 

 
ΜΑΘΗΜΑ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ 
ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

2 - - - 2 1,0 4 

 
ΣΥΝΟΛΟ              
(19 Ώρες 
Διδασκαλίας) 

13 2 4 0 17 - 30 
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Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ 
 

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 
ΦΡΟΝΤΙ-
ΣΤΗΡΙΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

(ΔΜ) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(ΣΒ) 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

(ECTS) 

PTH_301 
ΓΕΝΙΚΗ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ-
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ  

3 1 - - 4 1,5 6 

PTH_302 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ 2 - - - 2 1,0 4 

PTH_303 

ΑΡΧΕΣ 
ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤ
ΙΚΗΣ 
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  

3 - - - 3 1,5 5 

PTH_304 ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 2 - 1 1 3 1,5 5 

PTH_305 ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΣΘΕΝΟΥΣ   

2 - - 4 4 1,5 6 

PTH_306 ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 2 - - - 2 1,0 4 

 
ΣΥΝΟΛΟ             
 (21 Ώρες 
Διδασκαλίας) 

14 1 1 5 18 - 30 
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Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟ 

 
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 
ΦΡΟΝΤΙ-
ΣΤΗΡΙΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

(ΔΜ) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(ΣΒ) 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

(ECTS) 

PTH_401 
ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ 
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ  

2 - - 6 5 2,0 6 

PTH_402 ΑΡΧΕΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗΣ 
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΑΣ 

2 1 - - 3 1,5 5 

PTH_403 
ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

3 - 1 1 4 1,5 6 

PTH_404 

ΚΛΙΝΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ 
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ  

2 - - 1 2,5 1,5 4 

PTH_405 
ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ – 
ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ  

2 - 1 1 3 1,5 5 

 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

2 - - - 2 1,0 4 

 
ΣΥΝΟΛΟ             
 (25 Ώρες 
Διδασκαλίας) 

13 1 2 9 19,5 - 30 

 

 



Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Ψαρών 6, 25100, Αίγιο 
http://physio.upatras.gr 

 

Οδηγός ΠΠΣ Φυσικοθεραπείας Ακαδημαϊκού Έτους 2021-22 (εκδ. 08.02.2022)                                                          35 

 

 

 

 
Ε΄ΕΞΑΜΗΝΟ 

 
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 
ΦΡΟΝΤΙ-
ΣΤΗΡΙΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

(ΔΜ) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(ΣΒ) 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

(ECTS) 

PTH_501 

ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Ι  
2 1 - 6 6 2,0 8 

PTH_502 
ΑΡΧΕΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  2 1 - - 3 1,5 5 

PTH_503 
ΧΕΙΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 2 - 1 1 3 1,5 5 

PTH_504 ΠΑΘΟΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 2 - - - 2 1,0 4 

 

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
2 - - - 2 1,0 4 

 

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
2 - - - 2 1,0 4 

 
ΣΥΝΟΛΟ             
 (22 Ώρες 
Διδασκαλίας) 

12 2 1 7 18 - 30 
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ΣΤ΄ΕΞΑΜΗΝΟ 

 
ΜΑΘΗΜΑ  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 
ΦΡΟΝΤΙ-
ΣΤΗΡΙΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

(ΔΜ) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(ΣΒ) 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

(ECTS) 

PTH_601 

ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΙ  
2 1 - 6 6 2,0 9 

PTH_602 

ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ  
2 1 - 6 6 2,0 9 

PTH_603 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 

ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ 

ΠΑΘΗΣΕΙΣ-ΚΑΚΩΣΕΙΣ  

2 - - - 2 1,0 4 

PTH_604 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ 

ΕΙΔΙΚΟΥΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ  
2 - - - 2 1,0 

4 

 
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ  2 - - - 2 1,0 4 

 
ΣΥΝΟΛΟ             
 (24 Ώρες 
Διδασκαλίας) 

10 2 0 12 18 - 30 
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Ζ΄ΕΞΑΜΗΝΟ 

 
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 
ΦΡΟΝΤΙ-
ΣΤΗΡΙΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

(ΔΜ) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(ΣΒ) 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

(ECTS) 

PTH_701 

ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ  

2 1 - 6 6 2,0 9 

PTH_702 
ΑΘΛΗΤΙΚΗ 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ  2 - 1 1 3 1,5 5 

PTH_703 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ & 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
2 - - - 2 1,0 4 

PTH_704 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ  
2 - 1 - 2,5 1,5 4 

PTH_705 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 2 - - - 2 1,0 4 

 
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ 
ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

2 - - - 2 1,0 4 

 
ΣΥΝΟΛΟ             
 (22 Ώρες 
Διδασκαλίας) 

12 1 2 7 17,5 - 30 
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Η΄ΕΞΑΜΗΝΟ 

 
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 
ΦΡΟΝΤΙ-
ΣΤΗΡΙΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

(ΔΜ) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(ΣΒ) 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

(ECTS) 

PTH_801 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
ΣΤΗ 
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

- - - 40 20 2,0 14 

PTH_802 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ – 
ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  

2 - - - 2 1,0 4 

PTH_803 ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  

2 - - - 2 1,0 4 

 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ή 
2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ 
ΕΞΑΜΗΝΟΥ  

4 - - - 4 1,5 8 

 
ΣΥΝΟΛΟ             
 (48 Ώρες 
Διδασκαλίας) 

8 0 0 40 28 - 30 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο φοιτητής μπορεί να βρει αναλυτικές πληροφορίες για κάθε μάθημα στα αναλυτικά περιγράμματα μαθημάτων 

στο ένθετο παράρτημα «Περιγράμματα Μαθημάτων ΠΠΣ Φυσικοθεραπείας» 
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Ομαδοποίηση Μαθημάτων ανά Γνωστικό Αντικείμενο 

Αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα που ομαδοποιούνται ως: Γενικής 

Υποδομής, Ειδικής Υποδομής, Επιλογής, και Ειδικότητας. Επίσης, αναφέρονται 

οι μεταξύ των μαθημάτων αλληλεξαρτήσεις και τα προαπαιτούμενα μαθήματα 

για την Κλινική Πρακτική. 

 

❖ Μαθήματα Γενικής Υποδομής 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίν. 2) αναφέρονται τα 11 Μαθήματα Γενικής Υποδομής.  Ως Γενικής 

Υποδομής ορίζονται τα μαθήματα τα οποία, αποτελούν την βάση της γνώσης για να μπορέσει ο 

φοιτητής μέσα από το πρόγραμμα σπουδών να συνεχίσει προς τα μαθήματα Ειδικής Υποδομής και 

Ειδικότητας που συγκροτούν την επιστημονική και κλινική υπόσταση του Φυσικοθεραπευτή. Στο 

συγκεκριμένο πρόγραμμα, τα μαθήματα αυτά είναι στο σύνολό τους Ιατρικού υποβάθρου σε βασικό 

επίπεδο. 

 

Πίνακας 2.  Μαθήματα Γενικής Υποδομής του ΠΠΣ Φυσικοθεραπείας   

Κωδικός ΜΑΘΗΜΑ (Εξάμηνο) 

PTH_101 ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Α’) 

PTH_102 ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΝ (Α’) 

PTH_103 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ(Α’) 

PTH_106 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ –ΟΡΟΛΟΓΙΑ (Α’) 

PTH_201 ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ -ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Β’) 

PTH_202 ΒΑΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ (Β’) 

PTH_203 ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (Β’) 

PTH_301 ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ-ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ(Γ’) 

PTH_302 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ(Γ’) 

PTH_705 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ (Ζ’) 

PTH_802 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ – ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (Η’) 
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❖ Μαθήματα Ειδικής Υποδομής 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίν. 3) αναφέρονται τα 8 Μαθήματα Ειδικής Υποδομής του ΠΠΣ. Ως Ειδικής 

Υποδομής ορίζονται τα μαθήματα τα οποία, βασιζόμενα πάνω στις γνώσεις των μαθημάτων Γενικής 

Υποδομής, λειτουργούν ως «γέφυρες» για τα μαθήματα Ειδικότητας (λειτουργούν δηλαδή ως 

ενδιάμεσα στάδια στην πυραμίδα της γνώσης και των δεξιοτήτων του Φυσικοθεραπευτή). 

 

Πίνακας 3.  Μαθήματα Ειδικής Υποδομής του ΠΠΣ Φυσικοθεραπείας 

Κωδικός ΜΑΘΗΜΑ (Εξάμηνο) 

PTH_104 ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΟΡΜΟΥ (Α’) 

PTH_105 ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΦΥΣΙΚΗΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (Α’) 

PTH_204 ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΚΡΩΝ (Β’) 

PTH_306 ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (Γ’) 

PTH_504 ΠΑΘΟΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ (Ε’) 

PTH_703 ΑΝΑΠΗΡΙΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Ζ’) 

PTH_704 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ζ’) 

PTH_803 ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ (Η’) 

 

 

❖ Μαθήματα Επιλογής 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίν. 4) περιγράφονται τα 16 Μαθήματα Επιλογής του ΠΠΣ, τα οποία 

χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: εκείνα που επιλέγονται κατά το Χειμερινό εξάμηνο, και εκείνα που 

επιλέγονται κατά το Εαρινό εξάμηνο σπουδών. Όλα τα μαθήματα επιλογής έχουν από 4 πιστωτικές 

μονάδες (ECTS) το καθένα, με εξαίρεση την Πτυχιακή Εργασία, η οποία έχει 8 ECTS. Ο φοιτητής, στα 

εξάμηνα φοίτησης όπου του δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσει μάθημα Επιλογής, έχει  τη 

δυνατότητα να επιλέξει από την αντίστοιχη κατηγορία όποιο μάθημα επιθυμεί, με μοναδική εξαίρεση 

την Πτυχιακή Εργασία, η οποία επιλέγεται μόνο στο τελευταίο (Η’) εξάμηνο σπουδών.  
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Πίνακας 4. Μαθήματα Επιλογής του ΠΠΣ Φυσικοθεραπείας  

Μαθήματα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου 

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

(ΔΜ) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(ΣΒ) 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

(ECTS) 

PTH_W01 ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ 2 - - - 2 1,0 4 

PTH_W02 ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΚΑΙ 
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 

2 - - - 2 1,0 4 

PTH_W03 ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 2 - - - 2 1,0 4 

PTH_W04 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ 
ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

2 - - - 2 1,0 4 

PTH_W05 

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ – 
ΠΡΟΛΗΨΗ 
ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ 
ΠΑΘΗΣΕΩΝ 

2 - - - 2 1,0 4 

PTH_W06 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

2 - - - 2 1,0 4 

PTH_W07 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

2 - - - 2 1,0 4 

Μαθήματα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου 

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

(ΔΜ) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(ΣΒ) 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

(ECTS) 

PTH_S01 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ 
ΑΣΚΗΣΗΣ  

2 - - - 2 1,0 4 

PTH_S02 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ  

2 - - - 2 1,0 4 

PTH_S03 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ 

2 - - - 2 1,0 4 

PTH_S04 ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 
ΟΡΘΩΤΙΚΗ  

2 - - - 2 1,0 4 

PTH_S05 ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  
ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

2 - - - 2 1,0 4 

PTH_S06 
ΟΜΑΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  
ΑΣΚΗΣΗΣ 

2 - - - 2 1,0 4 

PTH_S07 
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ 

2 - - - 2 1,0 4 

PTH_S08 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 - - - 2 1,0 4 

PTH_S09 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ * 4 - - - 4 2,0 8 

* Η πτυχιακή εργασία επιλέγεται μόνο στο τελευταίο (Η’) εξάμηνο σπουδών και είναι το μόνο μάθημα με 8 ECTS που 

ισοδυναμεί σε 2 άλλα μαθήματα Επιλογής (στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν την επιλέξει). 
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❖ Μαθήματα Ειδικότητας 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίν. 5) αναφέρονται τα 19 Μαθήματα Ειδικότητας. Ως Μαθήματα Ειδικότητας 

ορίζονται τα μαθήματα τα οποία, βασιζόμενα πάνω στις γνώσεις των μαθημάτων Γενικής και Ειδικής 

Υποδομής, εμφυσούν τις συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζεται να έχει ένας φοιτητής 

για να μπορέσει να ασκήσει την ειδικότητα του Φυσικοθεραπευτή. 

 

Πίνακας 5.  Μαθήματα Ειδικότητας του ΠΠΣ Φυσικοθεραπείας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κωδικός ΜΑΘΗΜΑ (Εξάμηνο)  

PTH_205 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ  ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (Β’) 

PTH_303 ΑΡΧΕΣ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Γ’) 

PTH_304 ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ(Γ’) 

PTH_305 ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ  (Γ’) 

PTH_401 ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (Δ’) 

PTH_402 ΑΡΧΕΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΑΣ (Δ’)  

PTH_403 ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ(Δ’) 

PTH_404 ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (Δ’) 

PTH_405 ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ – ΚΛΙΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ  (Δ’) 

PTH_501 ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Ι (Ε’) 

PTH_502 ΑΡΧΕΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Ε’) 

PTH_503 ΧΕΙΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ(Ε’) 

PTH_601 ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΙ (ΣΤ’) 

PTH_602 ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΣΤ’) 

PTH_603 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ-ΚΑΚΩΣΕΙΣ (ΣΤ’) 

PTH_604 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ (ΣΤ’) 

PTH_701 ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Ζ’) 

PTH_702 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (Ζ’) 

PTH_801 ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (Η’) 
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❖ Αλληλεξάρτηση μαθημάτων (αλυσίδες) 

Στον Πίνακα 6 αναφέρονται τα προαπαιτούμενα και εξαρτώμενα μαθήματα του ΠΠΣ,  τα οποία 

χωρίζονται σε 5 ομάδες. Λόγω της ιδιαιτερότητας του μαθήματος «Κλινική Πρακτική στη 

Φυσικοθεραπεία» (Η’ εξαμήνου), κρίνεται αναγκαία προϋπόθεση να έχει περάσει επιτυχώς ο 

σπουδαστής όλα τα μαθήματα ειδικότητας μέχρι και το Ζ’ εξάμηνο του ΠΠΣ (18 σύνολο), όπως 

αναγράφονται στον Πίνακα 5.  

 

Πίνακας 6.  Σχέση εξαρτώμενων και προπαιτούμενων μαθημάτων του ΠΠΣ Φυσικοθεραπείας.   

Προαπαιτούμενα μαθήματα (Εξάμηνο) Εξαρτώμενα μαθήματα (Εξάμηνο) 

▪ Φυσιολογία (Α’) 
▪ Ανατομία Μυοσκελετικού Συστήματος (Α’) 
▪ Παθοφυσιολογία - Βασικές Αρχές 

Παθολογίας –(Β’) 

▪ Κλινική Καρδιοαναπνευστική Φυσικοθεραπεία (Δ’) 
▪ Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία Ι  (Ε’) 
▪ Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ (ΣΤ’) 

▪ Κινησιολογία Κορμού (Α’) 
▪ Κινησιολογία Άκρων (Β’) 

▪ Κλινική Διαχείριση Ασθενούς (Γ’) 
▪ Κλινική Καρδιοαναπνευστική Φυσικοθεραπεία (Δ’) 
▪ Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία Ι (Ε’) 
▪ Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ (ΣΤ’) 
▪ Κλινική Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία (ΣΤ’) 
▪ Κλινική Νευρολογική Φυσικοθεραπεία Ενηλίκων (Ζ’) 
▪ Κλινική Φυσικοθεραπευτική Αξιολόγηση (Δ’) 

▪ Κινησιοθεραπεία (Γ’) ▪ Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία Ι (Ε’) 

▪ Ανατομία Νευρικού Συστήματος και 
Οργάνων (Α’) 

▪ Νευρολογία (Γ’) 

▪ Κλινική Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία (ΣΤ’) 
▪ Κλινική Νευρολογική Φυσικοθεραπεία Ενηλίκων (Ζ’) 

▪ Όλα τα Μαθήματα Ειδικότητας μέχρι και 
το Ζ’ εξάμηνο (βλ. παραπάνω) 

▪ Κλινική Πρακτική στη Φυσικοθεραπεία (Η’) 
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Αναλυτικά Περιγράμματα Μαθημάτων 

 

Αναλυτικό περίγραμμα για κάθε μάθημα, κατανεμημένα ανά εξάμηνο, όπου ο φοιτητής μπορεί να 

βρει τα μαθησιακά αποτελέσματα, πληροφορίες για τον τρόπο παράδοσης κι αξιολόγησης σε κάθε 

μάθημα, προτεινόμενη ελληνική κι ξενόγλωσση αρθρογραφία κι συναφή επιστημονικά περιοδικά, 

βρίσκονται στο ειδικό ένθετο «Περιγράμματα Μαθημάτων Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

Φυσικοθεραπείας». 
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ΜΕΡΟΣ 3ο                                                                                                    

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ  
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Γενικές πληροφορίες για τους φοιτητές 

 

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας με ενσωματωμένο Δελτίο Φοιτητικού 

Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ) 

Από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανέπτυξε κεντρικό 

πληροφοριακό σύστημα για την έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας για τους φοιτητές πρώτου, 

δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών. Στην Ακαδημαϊκή Ταυτότητα ενσωματώνεται και το Δελτίο 

Φοιτητικού Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ), το οποίο καταργείται ως ξεχωριστό έντυπο. Οι φοιτητές μπορούν να 

υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση για απόκτηση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας καθ' όλη τη διάρκεια του 

ακαδημαϊκού έτους. Οι φοιτητές λαμβάνουν την ταυτότητα χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. 

Για την υποβολή αίτησης απόκτησης δελτίου ειδικού εισιτηρίου είναι απαραίτητο ο φοιτητής να 

διαθέτει λογαριασμό πρόσβασης στις υπηρεσίες τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Το 

λογαριασμό αυτό τον παραλαμβάνει κατά την εγγραφή του στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματός 

του. Επιπλέον με τον ίδιο λογαριασμό έχει πρόσβαση σε όλες τις κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

του Πανεπιστημίου Πατρών. Σε περίπτωση που ο φοιτητής χάσει το λογαριασμό πρόσβασης πρέπει να 

μεριμνήσει για την άμεση έκδοση νέου κωδικού από το αρμόδιο Τμήμα Δικτύων του Πανεπιστημίου 

Πατρών. 

Για τις διαδικασίες και τρόπο χορήγησης της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (με το ενσωματωμένο ΠΑΣΟ) ο 

φοιτητής μπορεί να ενημερωθεί από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών  

https://www.upatras.gr/foitites/protoeteis/akadimaiki-taftotita-kai-paso/ 

 

Προμήθεια Συγγραμμάτων 

Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα δωρεάν προμήθειας και επιλογής ενός (1) διδακτικού συγγράμματος 

για κάθε διδασκόμενο υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα του προγράμματος σπουδών τους. 

Συγκεκριμένα, για τους φοιτητές που εγγράφονται για πρώτη φορά στα Πανεπιστήμια από το 

ακαδημαϊκό έτος 2008−2009 και στο εξής, τα συγγράμματα που διανέμονται ισούνται κατ’ αριθμό με 

τα υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. 

Η παραγγελία των διδακτικών συγγραμμάτων πραγματοποιείται από τους δικαιούχους φοιτητές 

ηλεκτρονικά, μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων και 

λοιπών βοηθημάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ». Η προθεσμία παραγγελίας των συγγραμμάτων κάθε ακαδημαϊκού 

εξαμήνου ανακοινώνεται από την υπηρεσία Εύδοξος μέσω της Γραμματείας του κάθε Τμήματος. 

https://www.upatras.gr/foitites/protoeteis/akadimaiki-taftotita-kai-paso/
https://service.eudoxus.gr/
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Για να δηλώσουν οι φοιτητές τα συγγράμματα που θα προμηθευτούν, είναι απαραίτητο να έχουν 

λογαριασμό πρόσβασης στις υπηρεσίες τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Το λογαριασμό αυτό 

τον παραλαμβάνει κάθε φοιτητής κατά την εγγραφή του στο πρώτο έτος σπουδών από το Τμήμα του. 

Σε περίπτωση που ένας φοιτητής χάσει το λογαριασμό πρόσβασης πρέπει να μεριμνήσει για την 

άμεση έκδοση νέου κωδικού από το αρμόδιο Τμήμα Δικτύων του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συγγράμματα ο φοιτητής μπορεί να απευθύνεται στην 

ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών https://www.upatras.gr/foitites/foitisi/syngrammata/, στην 
ιστοσελίδα του προγράμματος «ΕΥΔΟΞΟΣ»: http://eudoxus.gr/Students, και στην Βιβλιοθήκη του 
Τμήματος Φυσικοθεραπείας (κ. Ελένη Λώλου, Τηλ. +30 26910 23566, Email: loloue@upatras.gr 

 

 

 

Υγειονομική Περίθαλψη Φοιτητών 

Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες που δεν έχουν άλλη 

ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή 

περίθαλψη στο ΕΣΥ, με κάλυψη των σχετικών δαπανών μέσω ΕΟΠΥΥ. Στους δικαιούχους παρέχονται οι 

εν λόγω υπηρεσίες με την επίδειξη και μόνο του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), 

χωρίς την προσκόμιση βιβλιαρίου υγείας. 

Η έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) για τις ανωτέρω κατηγορίες 

φοιτητών, οι οποίοι μετακινούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η κάλυψη των 

δαπανών που τυχόν προκύπτουν, συνεχίζει να πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες του 

Πανεπιστημίου Πατρών, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν. 

Η αίτηση για την έκδοση της Ε.Κ.Α.Α. πρέπει να υποβάλλεται πριν την ημερομηνία αναχώρησης  και τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα παρακάτω: 

• Αίτηση έκδοσης Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης ασθενείας 

• Πιστοποιητικό Σπουδών 

• Για φοιτητές που μετακινούνται στα πλαίσια προγράμματος σπουδών (Erasmus, κ.λ.π). 
Βεβαίωση συμμετοχής από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πατρών για το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα και τη διάρκειά του. 

• Σε περίπτωση μετακίνησης για άλλο λόγο, Υπ. Δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) για ποιο λόγο 
μετακινείται και αιτείται την Ε.Κ.Α.Α. 

• Φωτοαντίγραφο Αστ. ταυτότητας 

• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν . 1599/1986. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες και χρήσιμο υλικό ο φοιτητής μπορεί να απευθύνεται στο Τμήμα 
Πρόνοιας και Εκδηλώσεων της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας: dfm@upatras.gr | 2610997970 | 
2610997956 και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών https://www.upatras.gr/foitites/foititiki-
merimna/ygeionomiki-perithalpsi/. 
 

http://www.upnet.gr/
https://www.upatras.gr/foitites/foitisi/syngrammata/
http://eudoxus.gr/Students
mailto:loloue@upatras.gr
https://www.upatras.gr/foitites/foititiki-merimna/ygeionomiki-perithalpsi/
https://www.upatras.gr/foitites/foititiki-merimna/ygeionomiki-perithalpsi/
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Σίτιση 

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών δικαιούνται δωρεάν σίτιση στις ειδικές εστίες σίτισης του 

Πανεπιστημίου, με την επίδειξη ειδικής ταυτότητας. 

Η σίτιση αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει την 30η Ιουνίου του επομένου έτους. Σίτιση 

δεν παρέχεται κατά τις ημέρες των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα. Σε περίπτωση παράτασης του 

διδακτικού έτους αποφασίζει σχετικά η Σύγκλητος για παράταση της παροχής δωρεάν σίτισης για το 

αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Η σίτιση περιλαμβάνει πρωϊνό, μεσημεριανό και βραδινό φαγητό. 

Η αίτηση για δωρεάν σίτιση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (το κάθε ένα ξεχωριστά, 

ψηφιοποιημένα σε μορφή pdf) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο https://sitisi.upatras.gr, από 

όπου οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθούν την αίτησή τους καθώς και να εκτυπώσουν ή να 

κατεβάσουν στο κινητό τους την ηλεκτρονική κάρτα σίτισης με την οποία προσέρχονται στο 

εστιατόριο. 

Δυνατότητα σίτισης στη Φοιτητική Εστία έχουν και όλοι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, 

που δεν δικαιούνται κάρτα δωρεάν σίτισης, με την καταβολή μικρής οικονομικής αποζημίωσης. 

Αναλυτικότερες πληροφορίες για τη δωρεάν σίτιση παρέχονται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου 

Πατρών https://www.upatras.gr/foitites/foititiki-merimna/sitisi/. 

 
 
 

Στέγαση 

Η δυνατότητα στέγασης των φοιτητών στην Φοιτητική Εστία της Πανεπιστημιούπολης δίνεται υπό 

προϋποθέσεις. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων για στέγαση έχουν οι πρωτοετείς φοιτητές του 

Πανεπιστήμιου κατόπιν της σχετικής αίτησης που υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

στη διεύθυνση https://stegasi.upatras.gr.  

Η διάθεση των δωματίων στο χώρο φιλοξενίας του Πανεπιστημίου, που βρίσκεται στο Προάστιο 

Πατρών, εξυπηρετεί κυρίως αλλοδαπούς φοιτητές μεταπτυχιακούς και διδάσκοντες για περιορισμένο 

χρόνο οι οποίοι επισκέπτονται το Πανεπιστήμιο μέσω προγραμμάτων ανταλλαγής. 

Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα εύρεσης στέγης σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και δωμάτια της 

ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής της Πανεπιστημιούπολης. Το Πανεπιστήμιο Πατρών σε μία 

προσπάθεια υποβοήθησης των φοιτητών του στην εύρεση στέγης υποστηρίζει τον ιστότοπο 

http://erent.upatras.gr/. Οι φοιτητές μπορούν να τον επισκέπτονται και να αναζητούν δυνατότητες 

στέγασης διαφορετικών κατηγοριών. 

Για διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες: 2610997969 | 2610434820 | dfm@upatras.gr 

|spirlou@upatras.gr 

Περισσότερες πληροφορίες ο φοιτητής μπορεί να βρει την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών 

περί στέγασης: https://www.upatras.gr/foitites/foititiki-merimna/stegasi/. περί δυνατότητας 

στεγαστικού επιδόματος: https://www.upatras.gr/foitites/foititiki-merimna/stegastiko-epidoma/ 

https://sitisi.upatras.gr/
https://www.upatras.gr/foitites/foititiki-merimna/sitisi/
https://stegasi.upatras.gr/
http://erent.upatras.gr/
mailto:dfm@upatras.gr
mailto:spirlou@upatras.gr
https://www.upatras.gr/foitites/foititiki-merimna/stegasi/
https://www.upatras.gr/foitites/foititiki-merimna/stegastiko-epidoma/
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Ψηφιακές Υπηρεσίες 

Το τμήμα δικτύων παρέχει λογαριασμούς χρήστη Upnet ID σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής 

κοινότητας. Ο λογαριασμός αυτός είναι απαραίτητος για τη χρήση όλων των υπηρεσιών τηλεματικής 

που παρέχει το Upnet καθώς και για τη χρήση υπηρεσιών συνεργαζόμενων φορέων. Μερικές από τις 

υπηρεσίες τηλεματικής είναι: η ηλεκτρονική γραμματεία, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η ψηφιακή 

βιβλιοθήκη, οι δυνατότητες εγκατάστασης λογισμικών, οι υπηρεσίες ΕΥΔΟΞΟΣ, η ακαδημαϊκή 

ταυτότητα, η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eclass, οι υπηρεσίες cloud. 

Περισσότερες πληροφορίες για τις παροχές των ψηφιακών υπηρεσιών ο φοιτητής μπορεί να βρεί στην 

ιστοσελίδα των υπηρεσιών τηλεματικής Upnet του Πανεπιστημίου Πατρών 

https://www.upnet.gr/services/. 

 

 

Υποτροφίες 

Υπάρχει πληθώρα υποτροφιών και δανείων που παρέχονται τόσο σε προπτυχιακούς όσο και 

μεταπτυχιακούς φοιτητές. Ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης οι υποτροφίες διακρίνονται στις 

εξής κατηγορίες: 

• Υποτροφίες Πανεπιστημίου Πατρών 
• Κρατικές Υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) 
• Υποτροφίες Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
• Υποτροφίες Κληροδοτημάτων και Οργανισμών 
• Υποτροφίες Ξένων Πολιτιστικών Ιδρυμάτων 
• Υποτροφίες Ιδιωτών 
• Υποτροφίες Διεθνών Οργανισμών 
• Υποτροφίες Ξένων Κυβερνήσεων 
• Υποτροφίες Ερευνητικών Ινστιτούτων 

 
Ο φοιτητής μπορεί να ενημερωθεί για θέματα υποτροφιών στον ιστότοπο ανακοινώσεων του 

Πανεπιστημίου Πατρών https://www.upatras.gr/el/ypotrofies. 

 

 

 

 

 

 

https://www.upnet.gr/services/progress/
https://www.upnet.gr/services/email/
https://library.upatras.gr/
https://library.upatras.gr/
https://www.upnet.gr/services/software/
https://eudoxus.gr/
https://academicid.minedu.gov.gr/
https://academicid.minedu.gov.gr/
https://www.upnet.gr/services/eclass/
http://www.upnet.gr/cloud/
https://www.upnet.gr/services/
https://www.upatras.gr/foitites/prizes-scholarships/
https://www.upatras.gr/foitites/prizes-scholarships/
https://www.iky.gr/el/
https://www.upatras.gr/foitites/prizes-scholarships/
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Προγράμματα Κινητικότητας (Erasmus+) 

Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, 

τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχόλησης 

καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους 

τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης. Το πρόγραμμα ERASMUS+, που έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η 

Ιανουαρίου του 2014, συνδυάζει όλα τα σημερινά προγράμματα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την 

κατάρτιση και τη νεολαία όπως, μεταξύ άλλων, το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (LLP) 

(Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), το πρόγραμμα «Νεολαία σε Δράση» και πέντε 

προγράμματα διεθνούς συνεργασίας (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink και τα προγράμματα 

συνεργασίας με τις βιομηχανικές χώρες). Το Erasmus+ προωθεί τη διεθνοποίηση της ελληνικής 

εκπαίδευσης με την δυναμική ενίσχυση των συνεργασιών και της διπλωματίας μεταξύ των Ιδρυμάτων 

Ανώτατης Εκπαίδευσης. Έχει ως άμεσο στόχο τη σύνδεση της ακαδημαϊκής ζωής με τις ανάγκες 

εργασίας και ως αδιαμφισβήτητη προοπτική την ενσωμάτωση νέων πρακτικών, την ενδυνάμωση της 

καινοτομίας και αριστείας καθώς και την προώθηση των ίσων ευκαιριών.  

Στα πλαίσια ευρωπαϊκών αυτών προγραμμάτων κινητικότητας φοιτητών μεταξύ τριτοβάθμιων 

ιδρυμάτων  χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας μπορούν να 

εγγραφούν φοιτητές της αλλοδαπής, ως φιλοξενούμενοι φοιτητές. Οι φιλοξενούμενοι φοιτητές έχουν 

τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των υπολοίπων φοιτητών του Τμήματος για όσο διαρκεί η 

φοίτησή τους σε αυτό.  

Επιπλέον οι φοιτητές του Τμήματος Φυσικοθεραπείας μπορούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα 

Κινητικότητας για σπουδές ή πρακτική άσκηση. Ο Οδηγός Erasmus του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, 

που μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος 

https://physio.upatras.gr/proptixiaka/erasmus/, δίνει λεπτομερή πληροφόρηση για τις δυνατότητες 

κινητικότητας των φοιτητών, ενώ παράλληλα ο φοιτητής μπορεί να βρει όλο το απαραίτητο υλικό, 

χρήσιμα έγγραφα, λίστα με πανεπιστήμια επιλογής για κινητικότητα, στο μάθημα «Erasmus» της 

πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας 

https://eclass.upatras.gr/courses/PT125/. Ταυτόχρονα συνίσταται ο φοιτητής να επισκέπτεται την 

ιστοσελίδα Erasmus του Πανεπιστημίου Πατρών https://www.upatras.gr/international-

relations/erasmus/programma-erasmus/ για περεταίρω χρήσιμα έντυπα, σημαντικές ανακοινώσεις κι 

προσκλήσεις ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα.  

 

https://physio.upatras.gr/proptixiaka/erasmus/
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Επίλογος 

Ολοκληρώνοντας τον Οδηγό αυτό, θα θέλαμε να ευχηθούμε σε όλους σας Καλές Σπουδές, με 

επιτυχίες και καλλιέργεια πνεύματος. Αυτή τη στιγμή το ταξίδι σας στη ζωή διευρύνεται και 

σας χαρίζει ευκαιρίες για επιστημονική ανάπτυξη, επαγγελματική εξύψωση, ψυχική ανάταση. 

Εκμεταλλευτείτε όλες αυτές τις ευκαιρίες κι χαράξτε το δικό σας απόλυτο δρόμο μέσα στο 

επάγγελμα κι τη ζωή!!! Οι ορίζοντες που ανοίγονται μπροστά σας, δίνουν χώρο για τα δικά 

σας όνειρα κι τους δικούς σας στόχους. Βάλτε τα δικά σας θεμέλια κι θέστε τα δικά σας 

βήματα στην αλλαγή. Όλοι οι καθηγητές σας θα είμαστε κοντά σας υπερήφανοι για τις 

προσπάθειές σας κι για τα επιτεύγματά σας!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 


