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Προοίμιο 

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 

δημιουργήθηκε με το Ν.4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. 

Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

13/Α΄/29.01.2019). Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποτελεί ένα 

από τα 35 Τμήματα του Πανεπιστημίου και ένα από τα πέντε Τμήματα Φυσικοθεραπείας που 

λειτουργούν στην Ελλάδα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής - Αθήνα, Διεθνές Πανεπιστήμιο της 

Ελλάδος - Θεσσαλονίκη, Πανεπιστήμιο Πατρών - Αίγιο, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - 

Σπάρτη). Τοπογραφικά το Τμήμα έχει το πλεονέκτημα να βρίσκεται στο κέντρο της χώρας, στη 

πόλη της Λαμίας, με αποτέλεσμα την δυνατότητα προσέλκυσης φοιτητών απ’ όλη την Ελληνική 

Επικράτεια. Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι ένα νέο Τμήμα 

ωστόσο διαθέτει σημαντική ιστορία καθώς αποτελεί μια εξέλιξη του Τμήματος 

Φυσικοθεραπείας που ιδρύθηκε αρχικά στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Λαμίας 

το 1994 και συνέχισε στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Στερεάς Ελλάδας. Έχει 

ιστορία πλέον των 25 ετών και το εκπαιδευτικό προσωπικό διαθέτει πολυετή εκπαιδευτική και 

επαγγελματική εμπειρία. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

Άρθρο 1 
Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας έχει αποφασίσει να ορίσει ως έμβλημά του το ακόλουθο: 
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Άρθρο 2 
ΣΚΟΠΟΣ 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 215/17-

5-2019 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κύριος στόχος του 

προγράμματος σπουδών είναι η κατάρτιση επιστημόνων οι οποίοι θα θεραπεύουν την 

επιστήμη 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 καρδιοαγγειακό 

σύστημα. Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας διαθέτει άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, με σύγχρονες 

εγκαταστάσεις και υποδομές, τρία θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια και είναι σε θέση 

να παρέχει υψηλού επιπέδου ποιοτική και εκσυγχρονισμένη εκπαίδευση σε φοιτητές/τριες. 

Επιπλέον, το Τμήμα Φυσικοθεραπείας συνεργάζεται, στα πλαίσια της κλινικής άσκησης των 

φοιτητών του, με το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Ταράτσας και 

διαθέτει 318 αναπτυγμένες κλίνες νοσηλείας και έναν μεγάλο αριθμό μονάδων Τ.Ε.Π., Μ.Ε.Θ., 

Μ.Α.Φ., στεφανιαίας νόσου καθώς και κλινικών όπως Ορθοπαιδική, Πνευμονολογική, 

Παιδιατρική, Μαιευτική, Παθολογική, Ψυχιατρική, Ογκολογική, κ.ά. Το Τμήμα επίσης 

συνεργάζεται και με άλλους φορείς όπως το ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ., το Εκκλησιαστικό Γηροκομείο 

Στυλίδας, τα ΚΑΠΗ του Δήμου Λαμιαίων και τα Ειδικά Σχολεία της πόλης της Λαμίας.  

 

Επιπλέον, στόχος του προγράμματος σπουδών είναι η καλλιέργεια αναλυτικής και κριτικής 

σκέψης και η υποστήριξη των φοιτητών για ενεργό συμμετοχή στη διαδικασία της μάθησης 

και στη δια βίου εκπαίδευση ώστε να μπορούν να εργασθούν ως αυτόνομοι επαγγελματίες και 

ως μέλη της ομάδας υγείας και να μπορούν με επάρκεια να προβαίνουν σε θεραπευτικές 

πράξεις που αφορούν την πρόληψη και αποκατάσταση της υγείας του ασθενούς. Επιπλέον, το 

πρόγραμμα σπουδών στοχεύει στην εφαρμογή σύγχρονων, τεκμηριωμένων μεθόδων 

διδασκαλίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όπως η συνεργατική διαδικασία επίλυσης 

προβλημάτων (problem based learning) ή οι μέθοδοι προσομοίωσης (simulation) ενώ δύναται 

να υποστηρίζονται οι ανάγκες των φοιτητών/τριών με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες μέσω της υπηρεσίας «ΠΡΟΣΒΑΣΗ» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.    
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Η Φυσικοθεραπεία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ευρύτερου πεδίου των Επιστημών 

Υγείας, συνεπώς, ένας επιπρόσθετος στόχος του προγράμματος σπουδών είναι η 

διεπιστημονικότητα και η εκπαίδευση των φοιτητών ώστε να συνεργάζονται με άλλους 

Επιστήμονες Υγείας όπως Ιατρούς, Νοσηλευτές, Εργοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές κ.α. Τέλος, 

το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει στην ασθενοκεντρική προσέγγιση ως μοντέλο θεραπείας και 

αποσκοπεί στην ανάπτυξη όχι μόνο των κλινικών δεξιοτήτων των φοιτητών αλλά και των 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων τους ώστε να είναι σε θέση αυτοί να ανταποκριθούν στις νέες 

απαιτήσεις και προοπτικές στον χώρο της υγείας. 

 

Άρθρο 3 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 

Ακολουθώντας τις εξελίξεις στην Επιστήμη της Φυσικοθεραπείας, τις οδηγίες της Παγκόσμιας 

Συνομοσπονδίας Φυσικοθεραπευτών (World Physiotherapy) (https://world.physio/policy/ps-

education) και του Ευρωπαϊκού Τμήματος της WP (ER-WP) όσον αφορά τα προπτυχιακά 

προγράμματα σπουδών Φυσικοθεραπείας 

(https://www.erwcpt.eu/education/key_documents_education), τις οδηγίες της ΕΘΑΑΕ όσον 

αφορά την πιστοποίηση των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, καθώς και το 

περιεχόμενο σπουδών προγραμμάτων Φυσικοθεραπείας Α.Ε.Ι. της χώρας και του εξωτερικού , 

το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης της Φυσικοθεραπείας, με σκοπό: 

 την ενίσχυση της προαγωγής της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς 

επιστημονικές περιοχές της φυσικοθεραπείας, 

 τη δημιουργία υψηλού επιπέδου φυσικοθεραπευτών βάσει των διεθνών 

προκαθορισμένων δεξιοτήτων όπως αυτές ορίζονται από την Παγκόσμια 

Συνομοσπονδία Φυσικοθεραπείας αλλά και τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς 

όφελος του κοινωνικού συνόλου και της δημόσιας υγείας, 
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 την απόκτηση υψηλής επιστημονικής κατάρτισης για ερευνητική ή και ακαδημαϊκή 

σταδιοδρομία Φυσικοθεραπευτών στις ανταγωνιστικές συνθήκες που διαμορφώνονται 

στο σύγχρονο Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο περιβάλλον. 

Αποστολή του Τμήματος Φυσικοθεραπείας είναι η προαγωγή, ανάπτυξη και μετάδοση των 

γνώσεων στην Επιστήμη της Φυσικοθεραπείας, με την κατάλληλη θεωρητική διδασκαλία, την 

ευρύτερη εργαστηριακή, κλινική και πρακτική άσκηση και την εφαρμοσμένη έρευνα, ώστε να 

παρέχει στους φοιτητές/τριες τα απαραίτητα εφόδια, που εξασφαλίζουν την άρτια 

εκπαίδευση τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, αποκτούν τις 

απαραίτητες γνώσεις, ώστε να μπορούν με επάρκεια να προβαίνουν σε Φυσικοθεραπευτική 

αξιολόγηση του ασθενούς, να επιλέγουν, να οργανώνουν και να εκτελούν με ασφάλεια τις 

Φυσικοθεραπευτικές πράξεις, που για κάθε περίπτωση ενδείκνυνται.  

Οι απόφοιτοι του τμήματος πρέπει να κατέχουν με απόλυτη επάρκεια τις απαιτούμενες 

γνώσεις για να χρησιμοποιούν τα φυσικά μέσα και τις θεραπευτικές μεθόδους και τεχνικές με 

σκοπό να αποκαταστήσουν, διατηρήσουν και προωθήσουν τη φυσική και ψυχολογική 

κατάσταση του ατόμου όπως και την κοινωνική του υπόσταση, όπου η φθορά, ο τραυματισμός 

ή η νόσος έχουν διαφοροποιήσει τις καθημερινές του δυνατότητες.   

 Το πρόγραμμα σπουδών διαθέτει συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα ώστε οι 

απόφοιτοι να είναι σε θέση: 

 να προσφέρουν την ενδεικνυόμενη Φυσικοθεραπεία σε ασθενείς που 

νοσηλεύονται σε δημόσια ή ιδιωτικά νοσηλευτήρια ή ιδρύματα, 

 να προσφέρουν υπηρεσίες στην οικογένεια και στην κοινότητα όπου υπάρχει 

ασθενής ή άτομο με αναπηρίες, 

 να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην προαγωγή και στην αγωγή υγείας και 

ευημερίας του κοινού μέσω εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, 
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 να εκπαιδεύσουν εργονομικά τον ασθενή ώστε να ελέγχει τα φορτία που 

εφαρμόζονται στις αρθρώσεις του κατά την διάρκεια των καθημερινών του 

δραστηριοτήτων, 

 να συμβάλλουν στην εκπαίδευση του προσωπικού των επιστημών υγείας ώστε να 

μπορεί αυτό να υιοθετεί την καταλληλότερη κάθε φορά στάση για ελαχιστοποίηση 

της κατανάλωσης ενέργειας. 

 να παρέχουν συμβουλές και να εκπαιδεύουν τους ασθενείς στην αυτοεξυπηρέτηση, 

 να σέβονται την αυτονομία των ασθενών και να εργάζονται με απόλυτη εχεμύθεια,  

 να δίνουν επαρκείς πληροφορίες για την λειτουργική ανικανότητα των ασθενών 

ώστε να μπορούν αυτοί να συναινέσουν στο προτεινόμενο σχήμα αποκατάστασης, 

 να είναι γνώστες της ερευνητικής διεργασίας, με απόλυτο σεβασμό στα δικαιώματα 

των συμμετεχόντων, των ερευνητών και των συγγραφέων που χρησιμοποιούν τις 

πηγές τους, 

 να μπορούν να αναπτύξουν ερευνητική δραστηριότητα με σκοπό την πρόοδο της 

Επιστήμης της Φυσικοθεραπείας, 

 να είναι έτοιμοι να προσαρμόσουν τη φυσικοθεραπευτική πράξη στις καινούργιες 

συνθήκες της επιστήμης όπως αυτή διαμορφώνεται. 

 

3.1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Ο τίτλος του τμήματος είναι «Φυσικοθεραπεία» και το πρόγραμμα σπουδών αντιστοιχεί σε 

αναγνωρισμένο επιστημονικό πεδίο με αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα 

(ΠΔ90/1995, ΦΕΚ 53, τ. Α’). Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος 

Φυσικοθεραπείας ορίζονται από το ως άνω Π.Δ., που προβλέπει ότι οι απόφοιτοι αυτοί 

φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο «Φυσικοθεραπευτές ή Φυσιοθεραπευτές» και 

απασχολούνται, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με τους γιατρούς, μετά από σχετική 

ιατρική διάγνωση, με την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, 
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συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο 

ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα. 

Έχουν δικαίωμα απασχόλησης στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στον ιδιωτικό 

τομέα ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες, μπορούν δε να ιδρύσουν ιδιωτικά εργαστήρια 

Φυσικοθεραπείας κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ.29/87). Η άσκηση του 

επαγγέλματος προϋποθέτει απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, που χορηγείται από τις 

υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4316/2014 «Οι πτυχιούχοι του Τμήματος 

Φυσικοθεραπείας των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας 

αξιολογούν, επιλέγουν και εκτελούν τις πράξεις φυσικοθεραπευτή, όπως αυτές προβλέπονται 

στο β.δ. 411/1972, το π.δ. 29/1987 και το π.δ. 90/1995, όπως ισχύουν, και περιέχονται 

κοστολογημένες στο Κεφάλαιο «Φυσικοθεραπείες» του π.δ. 157/1991, όπως ισχύει, σύμφωνα 

με γραπτή διάγνωση ή γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού, στους χώρους όπου εργάζονται 

κατά την κείμενη νομοθεσία.». Σημείωση: Με τις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης στην Ελλάδα από το 2019 ο θεσμός των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) δεν υφίσταται πλέον και η εκπαίδευση της Φυσικοθεραπείας παρέχεται 

μόνο από τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα επομένως όλοι οι σχετικοί νόμοι που αναφέρονταν 

στους πτυχιούχους των Τ.Ε.Ι. θα πρέπει να αναθεωρηθούν. Ήδη με τις ρυθμίσεις του άρθρου 

247 του Ν. 4610/2019, ΦΕΚ 70/Α’/7-5-2019 σχετικά με την εγγραφή στο Πανελλήνιο Σύλλογο 

Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ), ΝΠΔΔ,  έχουν γίνει οι πρώτες νομοθετικές προσαρμογές για την 

απρόσκοπτη απόκτηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων από τους αποφοίτους των νέων 

Πανεπιστημιακών Τμημάτων. 

Τέλος, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) ορίζει ως διακριτή επαγγελματική ειδικότητα 

τους Φυσικοθεραπευτές → «Physiotherapists, ISCO code 2264», με βάση τα International 

Standard Classification of Occupations (ISCO, 2008 revision), ενώ το επάγγελμα του 

Φυσικοθεραπευτή ανήκει στην World Health Professions Alliance (WHPA, 2010) ως 

αυτοδύναμο Επάγγελμα Υγείας όπως οι Ιατροί, Φαρμακοποιοί, Οδοντίατροι και Νοσηλευτές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Άρθρο 4 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του Τμήματος και στην αντίστοιχη 

Εκπαίδευση εξετάζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η προσωρινή Συνέλευση του 

Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

συγκροτήθηκε με την Αρ.Πρωτ.:2987/19/ΓΠ πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α/29-1-2019) 

ενώ μετά την αυτοδυναμία του Τμήματος συγκροτήθηκε η Συνέλευση του Τμήματος με την με 

αριθμ. 3715/20/ΓΠ/18-2-2020 πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σύμφωνα με 

τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 11 και 24 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/4-8-2017). 

Η Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από: 

α) Τους καθηγητές του Τμήματος, ο αριθμός των οποίων είναι μεγαλύτερος από πέντε (5) 

καθηγητές, και μικρότερος από τριάντα (30) καθηγητές. 

β) Τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος  

γ) Έναν (1) εκπρόσωπο των προπτυχιακών και έναν (1) εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών 

φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων 

Οι ανωτέρω εκπρόσωποι εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωματικούς τους, για ετήσια θητεία, 

εκ των φοιτητών, με δικαίωμα συμμετοχής, με γενική ψηφοφορία από το σύνολο των 

φοιτητών της οικείας κατηγορίας του Τμήματος και συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου επί 

φοιτητικών θεμάτων.  

δ) Τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του 

Τμήματος, οι οποίοι εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, για ετήσια θητεία, με 

δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία, με άμεση, μυστική και 

καθολική ψηφοφορία όλων των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού του Τμήματος.  

Οι εκπρόσωποι της κάθε κατηγορίας συμμετέχουν, με δικαίωμα ψήφου, μόνο αν συζητούνται 

θέματα που αφορούν σε ζητήματα της οικείας κατηγορίας προσωπικού.  
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Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η Συνέλευση του Τμήματος έχει τις ακόλουθες 

αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου, του Οργανισμού και 

του Εσωτερικού Κανονισμού:  

α) Χαράσσει τη γενική εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική του Τμήματος και την πορεία 

ανάπτυξής του, στο πλαίσιο της πολιτικής της Σχολής και του Ιδρύματος. β) Γνωμοδοτεί για 

θέματα που αφορούν στην οργάνωση των σπουδών του Τμήματος και ιδίως: α. ο 

απαιτούμενος αριθμός μαθημάτων για τη χορήγηση τίτλου σπουδών βάσει του αντίστοιχου 

προγράμματος σπουδών και η δυνατότητα παροχής επιλεγόμενων μαθημάτων σε ξένη 

γλώσσα, β. η αλληλεξάρτηση των μαθημάτων και τον τρόπο αναπλήρωσής τους, γ. η 

ποσοστιαία αναλογία μεταξύ υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων στο πρόγραμμα 

σπουδών, δ. οι προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών στις εξεταστικές περιόδους, η 

διάρκεια των εξεταστικών περιόδων και οι όροι και η διαδικασία επανεξέτασης των φοιτητών, 

ε. ο ειδικότερος τρόπος και η διαδικασία εξετάσεων και άλλων μεθόδων αξιολόγησης των 

φοιτητών και συντάσσει τον Εσωτερικό Κανονισμό του Τμήματος, στο πλαίσιο των 

κατευθύνσεων του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος. γ) Καθορίζει το ενιαίο γνωστικό 

αντικείμενο κάθε Τομέα και αποφασίζει την αλλαγή του γνωστικού αντικειμένου στο οποίο 

έχει διοριστεί μέλος ΔΕΠ, μετά από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τομέα. δ) 

Ορίζει Διευθυντή Τομέα όταν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες.  

ε) εισηγείται στην Κοσμητεία της Σχολής την οργάνωση κοινών μαθημάτων του Τμήματος με 

άλλα Τμήματα της ίδιας ή άλλης Σχολής.  

στ) συντάσσει το οδηγό προγράμματος σπουδών του Τμήματος.  

ζ) Απονέμει τους τίτλους σπουδών των προγραμμάτων σπουδών που οργανώνει το Τμήμα.  

η) Κατανέμει το διδακτικό έργο στους διδάσκοντες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 

μαθημάτων.  

θ) Αναθέτει αυτοδύναμο διδακτικό έργο στα μέλη Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στις οικείες διατάξεις.  

ι) Εγκρίνει τα διανεμόμενα συγγράμματα για κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών.  

ια) Συγκροτεί ομάδες για την εσωτερική αξιολόγηση του Τμήματος.  
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ιβ) Εισηγείται στην Κοσμητεία της Σχολής τη δημιουργία νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π. και μελών 

Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.  

ιγ) Καταρτίζει και επικαιροποιεί τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών, τα οποία 

τηρούνται για τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης και ανανέωσης της θητείας 

μελών Δ.Ε.Π. τα οποία και υποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο. 

ιδ) Εισηγείται στον Πρύτανη την προκήρυξη θέσεων μελών Δ.Ε.Π. και ασκεί τις προβλεπόμενες 

από το νόμο αρμοδιότητες κατά τη διαδικασία κρίσης μελών Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και 

Ε.Τ.Ε.Π.  

ιε) Αποφασίζει για την ένταξη μελών Δ.Ε.Π. σε καθεστώς μερικής απασχόλησης  

ιστ) Γνωμοδοτεί για τη μετακίνηση μελών Δ.Ε.Π. από και προς το Τμήμα.  

ιζ). Προκηρύσσει θέσεις έκτακτου διδακτικού προσωπικού, συγκροτεί εισηγητικές επιτροπές 

και λαμβάνει απόφαση περί της επιλογής.  

ιη) Προσκαλεί επισκέπτες καθηγητές και επισκέπτες μεταδιδακτορικούς ερευνητές και τους 

παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη για την εκτέλεση του ακαδημαϊκού έργου τους.  

ιθ) Εισηγείται στη Σύγκλητο την απονομή τίτλων Επίτιμου Διδάκτορα, Ομότιμου και Επίτιμου 

Καθηγητή.  

κ) Κατανέμει τα κονδύλια στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του 

Τμήματος.  

κα) Συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που 

εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της. 

 

Άρθρο 5 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όπου προβλέπεται αρμοδιότητα της Γενικής 

Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης για τη συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων μελών Δ.Ε.Π., 

νοείται η Συνέλευση Τμήματος, στην οποία δεν μετέχουν τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π., 

Ε.Τ.Ε.Π. και οι φοιτητές. 



13 
 

Άρθρο 6 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ο Πρόεδρος του Τμήματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες 

και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου, του Οργανισμού και του Εσωτερικού 

Κανονισμού:  

α) Προΐσταται των υπηρεσιών του Τμήματος και εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος 

και την τήρηση των νόμων, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού.  

β) Συγκαλεί τη Συνέλευση του Τμήματος, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των 

θεμάτων μέλος της Συνέλευσης, προεδρεύει των εργασιών της, εισηγείται τα θέματα για τα οποία 

δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος της Συνέλευσης και μεριμνά για την εκτέλεση των 

αποφάσεών της.  

γ) Συγκροτεί επιτροπή για την κατάρτιση ή την αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών.  

δ) Μεριμνά για την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών, συμπεριλαμβανομένων των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.  

ε) Επιμελείται την τήρηση των μητρώων επιστημονικών δημοσιεύσεων του Τμήματος.  

στ) Ασκεί τις προβλεπόμενες από το νόμο αρμοδιότητες κατά τη διαδικασία κρίσης καθηγητών και 

υπηρετούντων λεκτόρων.  

ζ) Εκδίδει πράξεις ένταξης καθηγητών σε καθεστώς μερικής απασχόλησης.  

η) Διαβιβάζει στα προβλεπόμενα από το νόμο όργανα γνώμες, προτάσεις ή εισηγήσεις της 

Συνέλευσης Τμήματος.  

θ) Συγκροτεί επιτροπές για την μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων της αρμοδιότητας 

του Τμήματος. 

ι) Συντάσσει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Τμήματος και την διαβιβάζει στην Κοσμητεία.  

ια) Εκπροσωπεί το Τμήμα στη Σύγκλητο και υποχρεούται να ενημερώνει τη Συνέλευση για τις 

συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συγκλήτου.  

Τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου για 

οποιονδήποτε λόγο ή προσωρινού κωλύματος, καθώς και αν παραιτηθεί ή εκλείψει. 
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Άρθρο 7 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας συγκροτούνται επιτροπές για την μελέτη ή διεκπεραίωση 

συγκεκριμένων θεμάτων της αρμοδιότητας του Τμήματος.  

Οι επιτροπές αυτές είναι :  

α) Επιτροπή Κατατακτηρίων Εξετάσεων 

β) Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας 

γ) Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών 

δ) Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης 

ε) Επιτροπή παρακολούθησης Διδακτορικών Σπουδών 

στ) Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος (Ο.Μ.Ε.Α.) 

ζ) Συντονιστική Επιτροπή Κλινικών 

η) Γραφείο Εκπαίδευσης 

 

Άρθρο 8 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

Στις αρμοδιότητες της Γραμματείας περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:  

 Η διεκπεραίωση της εγγραφής των φοιτητών σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο.  

 Η έκδοση, μετά από αίτηση, πιστοποιητικών εγγραφής στο Τμήμα, αναλυτικής 

βαθμολογίας και πάσης φύσεως βεβαιώσεων των ενδιαφερομένων φοιτητών.  

 Η έκδοση και καταχώρηση της βαθμολογίας των φοιτητών.  

 Η τήρηση μητρώων φοιτητών.  

 Η συγκέντρωση, επεξεργασία, διάθεση στατιστικών δεδομένων των σπουδών.  

 Η έκδοση και απονομή πτυχίων.  

Η Γραμματεία του Τμήματος Φυσικοθεραπείας βρίσκεται στο κτήριο της Σχολής Επιστημών 

Υγείας στην Λαμία, στον πρώτο όροφο. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι 2231060176 και 177, 

το email επικοινωνίας είναι g-physio@uth.gr και η ιστοσελίδα www.physio.uth.gr. 

http://www.physio.uth.gr/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΥΠΟΔΟΜΗ 
 

Άρθρο 9 
ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

Οι αίθουσες διδασκαλίας, τα εργαστήρια, η Γραμματεία του Τμήματος, τα γραφεία Καθηγητών 

και τα αμφιθέατρα βρίσκονται στο κτήριο της Σχολής Επιστημών Υγείας στην Λαμία, στη 

διεύθυνση: 3ο χλμ ΠΕΟ Λαμίας-Αθηνών, ΤΚ 35100, Λαμία (τηλ.: 22310 60176-7). 

Άρθρο 10 
ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Σύγχρονοι, λειτουργικοί διδακτικοί χώροι έχουν κατασκευαστεί για τους εκπαιδευτικούς 

σκοπούς του Τμήματος. Πρόκειται για επτά αίθουσες εξοπλισμένες με εποπτικά μέσα 

τελευταίας τεχνολογίας, ένα αμφιθέατρο, ένα γυμναστήριο και εννέα εκπαιδευτικά 

εργαστήρια, πλήρως εξοπλισμένα (με Η/Υ, προπλάσματα ανατομίας  και άλλο ειδικό 

εξοπλισμό ανάλογα με τη χρήση τους) που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες διδασκαλίας, 

εκπαίδευσης και άσκησης.  

 

Άρθρο 11 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Στο κτήριο του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, στον πρώτο όροφο, υπάρχουν τα γραφεία του 

διδακτικού προσωπικού, τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες των διδασκόντων. 

Άρθρο 12 
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

1. Εργαστήριο Κλινικής Φυσιολογίας της Άσκησης και Αποκατάστασης 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3923/Β/ 25-10-2019 στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας εντάχθηκε το 

Ερευνητικό εργαστήριο Κλινικής Φυσιολογίας της Άσκησης και Αποκατάστασης.  

Το αντικείμενο έρευνας του εργαστηρίου είναι 1) η μελέτη των άμεσων και χρόνιων 

προσαρμογών των διαφόρων συστημάτων του ανθρωπίνου σώματος ως αποτέλεσμα της 
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άσκησης, 2) η διερεύνηση των μηχανισμών δυσλειτουργίας και 3) η ανάπτυξη νέων μεθόδων 

αποκατάστασης σε ασθενείς με χρόνιες παθήσεις ή παθολογικές καταστάσεις όπως ενδεικτικά 

αναφέρονται, οι καρδιοαναπνευστικές παθήσεις, ο διαβήτης, ο καρκίνος, η οστεοπόρωση, ο 

χρόνιος πόνος, οι χρόνιες μυοσκελετικές κακώσεις ή τα σύνδρομα υπέρχρησης, η αρθρίτιδα 

κ.λ.π και σε ειδικές ομάδες πληθυσμών όπως για παράδειγμα, οι αθλητές, οι παχύσαρκοι, οι 

καπνιστές, οι γυναίκες με οργανικά προβλήματα κ.λ.π. 

2. Εργαστήριο Αξιολόγησης της Υγείας και της Ποιότητας Ζωής  

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3811/Β/15-10-2019 στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας εντάχθηκε το 

Ερευνητικό εργαστήριο  Αξιολόγησης της Υγείας και της Ποιότητας Ζωής. 

Το «Εργαστήριο Αξιολόγησης της Υγείας και της Ποιότητας Ζωής (Health Assessment and 

Quality of Life Laboratory)» έχει αντικείμενο την προώθηση της έρευνας και της 

εκπαίδευσης σε θέματα αξιολόγησης της υγείας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής και πιο 

συγκεκριμένα: 1) την έρευνα και την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων αξιολόγησης, 

τεχνολογιών και προσεγγίσεων σε όλους τους τομείς της Αξιολόγησης της Υγείας και της 

Ποιότητας Ζωής και ειδικότερα αξιολόγησης της υγείας ατόμων με προβλήματα που 

πηγάζουν από όλα τα συστήματα του ανθρωπίνου σώματος, 2) τη δημιουργία και χρήση 

συστημάτων και ηλεκτρονικών υπηρεσιών για κατ' οίκον αυτοπαρακολούθηση ασθενών με 

χρόνια νοσήματα, αλλά και επιμόρφωση υγιούς πληθυσμού σε επίπεδο πρόληψης και 

βελτίωσης της ποιότητας ζωής και 3) την διερεύνηση της επίδρασης της 

διαπολιτισμικότητας στην αξιολόγηση της υγείας και της ποιότητας ζωής. 

3. Εργαστήριο Ανθρώπινης Δραστηριότητας και Αποκατάστασης 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1592/Β/27-4-2020 στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας εντάχθηκε το 

Ερευνητικό εργαστήριο  Ανθρώπινης Δραστηριότητας και Αποκατάστασης. 

Το «Εργαστήριο Ανθρώπινης Δραστηριότητας και Αποκατάστασης (Human Performance 

and Rehabilitation Laboratory)» έχει αντικείμενο α) την αξιολόγηση της ανθρώπινης 

δραστηριότητας, υγιών και ασθενών ατόμων, ως προς την εμβιομηχανική και τη 

φυσιολογική της διάσταση και β) την αποκατάσταση με εφαρμογή των μέσων και των 

μεθόδων της Φυσικοθεραπείας.  
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Το εργαστήριο Ανθρώπινης Δραστηριότητας και Αποκατάστασης περιλαμβάνει τους 

παρακάτω τομείς/ κυψέλες, οι οποίοι αναπτύσσουν τη σχετική ερευνητική δραστηριότητα 

και αποτελούν το αντικείμενο που καλύπτει, ως ακολούθως: Α. Τομέας Ανθρώπινης 

Δραστηριότητας Α.1 Κινηματικής και κινητικής ανάλυσης Α.2 Εργομετρίας Α.3 Νευρομυϊκής 

λειτουργίας Α.4 Λειτουργικής αξιολόγησης. Η έρευνα στον τομέα ανθρώπινης 

δραστηριότητας περιλαμβάνει την σχετική με τις κυψέλες του έρευνα, σε υγιείς αλλά και 

σε άτομα με δυσλειτουργίες, με σκοπό την προώθηση της γνώσης στην πρόληψη, την 

αποκατάσταση και τη μεγιστοποίηση της ανθρώπινης απόδοσης ως προς τις νευρομυϊκές, 

τις μυοσκελετικές και τις καρδιοαναπνευστικές της παραμέτρους.  

Β. Τομέας Αποκατάστασης - Κλινικής Φυσικοθεραπείας. Στον τομέα της Κλινικής 

Φυσικοθεραπείας η ερευνητική δραστηριότητα θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη και τον 

έλεγχο φυσιοθεραπευτικών παρεμβάσεων με τη χρήση των υφιστάμενων μέσων και 

μεθόδων της ειδικότητας, καθώς και την ανάπτυξη καινοτόμων θεραπευτικών 

προσεγγίσεων ή/και εργαλείων στο πλαίσιο της Φυσικοθεραπείας. 

 

Άρθρο 13 
ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΥΛΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας γίνεται χρήση τoυ e-Class, ενός Ηλεκτρονικού Συστήματος 

Διαχείρισης Μαθημάτων, για την παροχή Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης 

(http://eclass.uth.gr)  καθώς και της πλατφόρμας MS Teams για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως 

διδασκαλία μαθημάτων όταν απαιτείται. 

 

Άρθρο 14 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Στις κτιριακές εγκαταστάσεις της βιβλιοθήκης βρίσκεται το κέντρο Διαχείρισης Δικτύου, το 

οποίο εξασφαλίζει την αδιάλειπτη και υψηλών ταχυτήτων διασύνδεση των χρηστών του 

Τμήματος με το εσωτερικό δίκτυο καθώς και με τα ελληνικά και διεθνή δίκτυα φωνής και 

δεδομένων. Ταυτόχρονα, υποστηρίζεται και τεχνολογία VPN για τους φοιτητές και το 

προσωπικό του Τμήματος.  

http://eclass.uth.gr/
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Το κέντρο Διαχείρισης Δικτύου φροντίζει για τη συνεχή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό 

των υποδομών του, την αφομοίωση της νέας τεχνογνωσίας και την ταχεία ενσωμάτωση της 

συνεχώς εξελισσόμενης τεχνολογίας στις υποδομές του. Στους στόχους του είναι η χρήση της 

πλέον πρόσφατης τεχνολογίας στην εκπαίδευση, την έρευνα, τη διοίκηση καθώς και ο 

εκσυγχρονισμός της μηχανοργάνωσης. 

Άρθρο 15 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ 

Στο χώρο που βρίσκεται το κτίριο του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, βρίσκεται και  λειτουργεί 

βιβλιοθήκη με στόχο την κάλυψη των αναγκών της Ακαδημαϊκής κοινότητας από άποψη 

σύγχρονης επιστημονικής ενημέρωσης και πληροφόρησης. Σκοπός της βιβλιοθήκης είναι η 

κάλυψη, η υποστήριξη, και η προώθηση των διδακτικών –εκπαιδευτικών και ερευνητικών 

διαδικασιών οι οποίες αναπτύσσονται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Σπουδών των 

Τμημάτων που στεγάζονται στο χώρο, τόσο σε προπτυχιακό επίπεδο όσο και σε μεταπτυχιακό 

επίπεδο.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

Άρθρο 16 
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Σε όλους τους φοιτητές παρέχεται το δικαίωμα δωρεάν προμήθειας και επιλογής αριθμού 

συγγραμμάτων ίσου με τον αριθμό των υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων που 

απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου. Η δήλωση τους γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου, μέσω της 

Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων και λοιπών Βοηθημάτων 

«Εύδοξος», με βάση τη δήλωση μαθημάτων του κάθε φοιτητή και η διανομή των 

συγγραμμάτων γίνεται με ευθύνη των Εκδοτικών Οίκων. Σε περίπτωση που ο φοιτητής 

επαναλαμβάνει το μάθημα με νέα δήλωσή του, επειδή απέτυχε σε προηγούμενο εξάμηνο, δεν 

δικαιούται σύγγραμμα (Άρθρο 80, παράγραφος 10ββ, Νόμος 4009/2011). 
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Άρθρο 17 
ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΦΕΚ 1965τ.Β'/18-6-2012 παρέχεται στους φοιτητές δωρεάν 

σίτιση με βάση την ατομική και οικογενειακή οικονομική τους κατάσταση.   

Πληροφορίες για τις παροχές φοιτητικής σίτισης και μέριμνας ανευρίσκονται στον ιστότοπο: 

http://www.uth.gr/students/student-welfare . 

 

Άρθρο 18 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

Η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα χορηγείται σε όλους τους ενεργούς φοιτητές, προπτυχιακούς και 

μεταπτυχιακούς μέσω του ιστότοπου https://submit-academicid.minedu.gov.gr/. Έχει ισχύ για 

όσα έτη διαρκεί η φοιτητική ιδιότητα και καλύπτει πολλαπλές χρήσεις, επιπλέον του 

Φοιτητικού Εισιτηρίου (Πάσο). 

Εξασφαλίζει έκπτωση σε λεωφορεία, τρένα από και προς την πόλη της Λαμίας, μουσεία και 

καλλιτεχνικές εκδηλώσεις (πρόσθετες πληροφορίες στον ιστότοπο 

http://www.uth.gr/students/student-welfare/academicid). 

 

Άρθρο 19 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

Οι ανασφάλιστοι φοιτητές, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 31 του νόμου 4452/2017 

(Α’17), δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό 

Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής 

Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 33 του ν.4368/2016 (Α’21).  

Για τους ανασφάλιστους φοιτητές που μετακινούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

τον ΕΟΧ για εκπαιδευτικούς σκοπούς, εκδίδεται Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας 

(Ε.Κ.Α.Α.) από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας.  

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη παρέχονται στον ιστότοπο  

http://www.uth.gr/students/student-welfare/perithalpsi . 

http://www.uth.gr/students/student-welfare
http://www.uth.gr/students/student-welfare/academicid
http://www.uth.gr/students/student-welfare/perithalpsi
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Άρθρο 20 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Στους φοιτητές παρέχεται η δυνατότητα για πραγματοποίηση μέρους των σπουδών τους στο 

εξωτερικό (από 3 έως 12 μήνες), μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Δια Βίου Μάθησης / 

Erasmus+». Παρέχεται μηνιαία υποτροφία κινητικότητας, η οποία καθορίζεται κάθε χρόνο από 

τον Εθνικό Φορέα, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Περισσότερες πληροφορίες στον 

ιστότοπο http://erasmus.uth.gr/index.php/el/. 

 

Άρθρο 21 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ – ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

Στο πλαίσιο της μέριμνας για τους φοιτητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και προκειμένου 

η φοίτηση των ατόμων αυτών στο Πανεπιστήμιο να είναι αποτελεσματική, παρέχονται ειδικές 

διευκολύνσεις τόσο κατά την περίοδο των σπουδών (γραμματειακή και συμβουλευτική 

υποστήριξη) όσο και κατά την περίοδο των εξετάσεων (ειδικοί τρόποι εξετάσεων). Για το 

σκοπό αυτό οι φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία αυτή μπορούν να απευθύνονται στον 

Πρόεδρο του Τμήματος ή στη Γραμματεία του Τμήματος καταθέτοντας τα σχετικά 

δικαιολογητικά. Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο http://prosvasi.uth.gr/ 

 

Άρθρο 22 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

Η Υπηρεσία Συμβουλευτικής Φοιτητών/τριών του Εργαστηρίου Ψυχολογίας και Εφαρμογών 

στην Εκπαίδευση δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 

εφόσον το επιθυμούν, να δεχθούν ψυχολογική στήριξη και βοήθεια για προσωπικές τους 

δυσκολίες και ανησυχίες, αλλά και να εκπαιδευθούν στην απόκτηση δεξιοτήτων διαχείρισης 

και επίλυσης προβλημάτων που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν. Πληροφορίες: 

(http://www.uth.gr/students/symvouleutiki). 

 

http://erasmus.uth.gr/index.php/el/
http://prosvasi.uth.gr/
http://www.uth.gr/students/symvouleutiki
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 

Άρθρο 23 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Αυγούστου του 

επόμενου. Κάθε ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε δύο διδακτικές περιόδους - εξάμηνα: το 

χειμερινό και το εαρινό. Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης των εξαμήνων 

καθορίζονται κάθε χρόνο από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μεταξύ Σεπτεμβρίου 

και Ιανουαρίου για το χειμερινό εξάμηνο και μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαΐου για το εαρινό 

εξάμηνο.  

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε τρεις περιόδους: Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου για τα 

μαθήματα χειμερινού εξαμήνου, Μαΐου/Ιουνίου για τα μαθήματα εαρινού εξαμήνου και η 

συμπληρωματική εξεταστική περίοδος για τα μαθήματα και των δύο εξαμήνων τον Σεπτέμβριο 

κάθε ακαδημαϊκού έτους.  

Η ελάχιστη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών στο Τμήμα είναι οκτώ (8) εξάμηνα. 

 

Άρθρο 24 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Η εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος γίνεται μέσω παραδόσεων, φροντιστηρίων, 

εργαστηριακών ασκήσεων, σεμιναρίων και εργασιών που τους ανατίθενται με σκοπό την 

εξάσκησή τους στη διδασκόμενη ύλη. 

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών στην Φυσικοθεραπεία αποτελείται από τα μαθήματα 

κορμού, που είναι υποχρεωτικά και από τα μαθήματα επιλογής. Από τα μαθήματα επιλογής ο 

φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει συγκεκριμένο αριθμό, τόσο κατά το χειμερινό όσο και 

κατά το εαρινό εξάμηνο.  

Ο φόρτος εργασίας κάθε μαθήματος δηλώνεται σε Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). Ο 

εξαμηνιαίος φόρτος εργασίας ενός φοιτητή είναι το άθροισμα των Πιστωτικών Μονάδων 

(ECTS) των μαθημάτων στα οποία έχει εγγραφεί στο συγκεκριμένο κάθε φορά, εξάμηνο. 
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Συνιστάται ο φόρτος αυτός να είναι περίπου ίσος με 30 ECTS για κάθε εξάμηνο. Ο μέγιστος 

επιτρεπτός φόρτος είναι τριάντα οκτώ (38) ECTS ανά εξάμηνο.  

Για κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών δίδεται παρακάτω το έτος των σπουδών στο 

οποίο αυτό κανονικά αντιστοιχεί, ο φόρτος του σε διδακτικές μονάδες, το κατά πόσο είναι 

μάθημα κορμού ή επιλογής, καθώς και τα προαπαιτούμενα μαθήματα τα οποία ο φοιτητής 

πρέπει να έχει περάσει για να μπορεί να εγγραφεί σ' αυτό και να το παρακολουθήσει 

(αλυσίδες). 

 

Άρθρο 25 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

Οι εξετάσεις των μαθημάτων γίνονται από το διδάσκοντα (ή τους διδάσκοντες) στο τέλος του 

εξαμήνου σε καθορισμένη ύλη. Σε περίπτωση αποτυχίας ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα μιας 

συμπληρωματικής εξέτασης το Σεπτέμβριο. Εάν αποτύχει και στη συμπληρωματική εξέταση, ο 

φοιτητής θα πρέπει να επανεγγραφεί στο μάθημα και να το παρακολουθήσει σε επόμενο 

ακαδημαϊκό έτος. 

 Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις: α) Ιανουαρίου, για τα µαθήµατα του χειµερινού 

εξαµήνου. β) Ιουνίου, για τα µαθήµατα του εαρινού εξαµήνου και γ) Σεπτεµβρίου 

(επαναληπτική), για τα µαθήµατα των δύο εξαµήνων.  

 Το πρόγραµµα των εξετάσεων κάθε εξαµήνου ανακοινώνεται πριν από τη λήξη του 

εξαµήνου. Το πρόγραµµα της περιόδου Σεπτεµβρίου ανακοινώνεται το αργότερο στα 

τέλη του Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου.  

 Υπεύθυνος για τη διεξαγωγή των εξετάσεων είναι ο Επόπτης, ο οποίος μαζί με τους 

Επιτηρητές ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. 

 Δικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις έχουν µόνο οι φοιτητές/τριες του προγράµµατος 

προπτυχιακών σπουδών, οι οποίοι έχουν συµπεριλάβει το αντίστοιχο µάθηµα στη 

δήλωση µαθηµάτων που έχουν καταθέσει στη Γραµµατεία του Τµήµατος.  
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 Ο φοιτητής κατά την προσέλευση του στις εξετάσεις οφείλει να φέρει µαζί του την 

φοιτητική του ή έστω την αστυνοµική του ταυτότητα (για έλεγχο ταυτοπροσωπίας). 

Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων ηλεκτρονικών µέσων κατά τη 

διάρκεια των εξετάσεων και εξυπακούεται ότι αφήνει τα βιβλία και τις σηµειώσεις του 

όπου του υποδειχθεί. Τέλος επιβάλλεται η συμπλήρωση των στοιχείων του φοιτητή 

(ονοματεπώνυμο, ΑΜ, υπογραφή) πριν την αποµάκρυνση από την αίθουσα εξέτασης.  

 Ο επιτηρητής φροντίζει για τη διαφύλαξη του κύρους, της αξιοπιστίας και του 

αδιάβλητου των εξετάσεων κατανέµοντας σωστά τους φοιτητές ώστε να µην 

επιτρέπεται η οπτική πρόσβαση του ενός στο γραπτό του άλλου.  

 Ουδείς φοιτητής επιτρέπεται να εγκαταλείψει την αίθουσα που διενεργούνται οι 

εξετάσεις πριν την παρέλευση είκοσι (20) λεπτών από την έναρξή τους. 

 Μετά την εκφώνηση ή την επίδοση των θεµάτων δεν επιτρέπεται η είσοδος άλλων 

φοιτητών στην αίθουσα και δίδονται οι απαραίτητες διευκρινίσεις από τον υπεύθυνο 

του µαθήµατος. Στο βαθµό που απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις αυτές θα πρέπει 

να γίνονται δηµόσια. Δεν επιτρέπεται να δίνονται διευκρινίσεις µετά την αποχώρηση 

των πρώτων φοιτητών από την αίθουσα.  

 Κατά την παράδοση του γραπτού ελέγχεται από τον επιτηρητή η ταυτοπροσωπία των 

εξεταζοµένων.  

 Σε περίπτωση αντιγραφής ο επιτηρητής ενηµερώνει τον Επόπτη, µονογράφει την κόλλα 

και αποβάλλει τον φοιτητή από την αίθουσα.  

 Για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των εξετάσεων δεν επιτρέπεται να µείνει µόνος του 

ο τελευταίος/-α εξεταζόµενος/-η και ζητείται από τον προτελευταίο να παραµείνει 

στην αίθουσα µέχρι και ο τελευταίος να παραδώσει το γραπτό του.  

 Οι επιτηρητές ελέγχουν µετά το πέρας της εξέτασης αν ο αριθµός των γραπτών 

συµφωνεί µε τον αριθµό των εξετασθέντων και σε περίπτωση ασυµφωνίας 

συντάσσουν σχετικό πρωτόκολλο.  
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 Η βαθµολογία των µαθηµάτων πρέπει να κατατίθεται στη Γραµµατεία το συντοµότερο 

δυνατό και οπωσδήποτε όχι αργότερα των πέντε εργάσιμων ηµερών από το τέλος της 

εξέτασης του μαθήματος.  

 Ο φοιτητής έχει το δικαίωµα να ενηµερωθεί από το διδάσκοντα για τον τρόπο 

βαθµολόγησης του γραπτού του, ανεξάρτητα από το είδος της εξέτασης.  

 Αλλαγές µετά την κατάθεση της βαθµολογίας δεν επιτρέπονται παρά µόνον ύστερα 

από έγγραφη αιτιολόγηση του διδάσκοντος.  

 Τα γραπτά φυλάσσονται µε ευθύνη του διδάσκοντα για διάστηµα ενός (1) 

ακαδηµαϊκού χρόνου. Στη συνέχεια µπορούν να καταστραφούν.  

 Συστήνεται οι φοιτητές που επιθυµούν να δουν το γραπτό τους για να αντιληφθούν τα 

λάθη τους να επισκέπτονται το γραφείο του διδάσκοντος στις προσδιορισµένες ώρες 

γραφείου σε εύλογο χρονικό διάστηµα µετά την κατάθεση της βαθµολογίας. 

 

Άρθρο 26 
ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η επίδοση των φοιτητών στα μαθήματα βαθμολογείται στην κλίμακα 0-10, με άριστα το 10 και 

ελάχιστο βαθμό επιτυχίας το 5. Οι βαθμοί δίνονται με διαβαθμίσεις της μισής μονάδας. Η 

κλίμακα βαθμολόγησης είναι (ΦΕΚ 596/28-09- 1981 τ.Β): 

8,5 – 10: «Άριστα» 

7 – 8,49: «Λίαν Καλώς» 

6 – 6,99: «Καλώς» 

5 – 5,99: «Επαρκώς» 

0 – 4,99 : «Ανεπιτυχώς» 

Για την επιτυχή παρακολούθηση ενός μαθήματος η βαθμολογία πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 5,0 τόσο στο θεωρητικό όσο και στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος. 
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Άρθρο 27 
ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ 

Κάθε μορφή λογοκλοπής, και σε οποιαδήποτε βαθμίδα εκπαίδευσης αντίκειται στον 

κανονισμό και τον κώδικα της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας:   https://www.uth.gr/sites/default/files/documents/2020/2020-9-11-GP-EGKRISI-

KANONISMOU_2030830429.pdf. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει καθιερώσεις μηχανισμούς 

πρόληψης της λογοκλοπής:   http://www.lib.uth.gr/lws/el/is/preventplagiarism.asp . 

 

Άρθρο 28 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

Τα εργαστήρια των μαθημάτων είναι υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές/φοιτήτριες του 

Τμήματος. Το δικαίωμα για απουσίες ανέρχεται στο 20% των πραγματοποιηθέντων 

εργαστηριακών μαθημάτων. 

 

Άρθρο 29 
ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Αναβαθμολόγηση μαθημάτων δεν υπάρχει. Εάν κάποιος φοιτητής αποτύχει τρεις (3) φορές σε 

κάποιο μάθημα, έχει το δικαίωμα, πριν από την εξέταση του μαθήματος να κάνει αίτηση για 

να εξεταστεί από επιτροπή, σε θέματα που θα βάλει ο εισηγητής του μαθήματος. 

 

Άρθρο 30 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  

Παραδόσεις που δεν γίνονται εξαιτίας Γ.Σ. ή άλλων λόγων πρέπει να αναπληρώνονται. Ο 

διδάσκων κανονίζει την αναπλήρωση του μαθήματος κατόπιν συνεννοήσεως με τους φοιτητές. 

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, δεν συμπληρωθούν οι ώρες που αντιστοιχούν στις απαιτούμενες 

ελάχιστες εβδομάδες διδασκαλίας σε κάποιο μάθημα, το μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε 

και επαναλαμβάνεται, στο επόμενο εξάμηνο και επιπλέον του αριθμού των μαθημάτων που 

https://www.uth.gr/sites/default/files/documents/2020/2020-9-11-GP-EGKRISI-KANONISMOU_2030830429.pdf
https://www.uth.gr/sites/default/files/documents/2020/2020-9-11-GP-EGKRISI-KANONISMOU_2030830429.pdf
http://www.lib.uth.gr/lws/el/is/preventplagiarism.asp
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προσδιορίζονται από τον οδηγό σπουδών, ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. (υπό την προϋπόθεση 

ότι υπάρχουν τα αντίστοιχα μέλη ΔΕΠ). 

Άρθρο 31 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΦΟΙΤΗΣΗ-ΤΙΤΛΟΙ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 
1. Ο αριθμός των κατ’ έτος εισακτέων στο Τμήμα και τα του τρόπου εισαγωγής ορίζονται κατά 

τις περί εισαγωγής φοιτητών στα Πανεπιστήμια εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.  

2. Το Τμήμα απονέμει τίτλους σπουδών μέχρι και διδακτορικού διπλώματος.  

3. Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης για τη λήψη πτυχίου ορίζεται σε οκτώ (8) 

εξάμηνα σπουδών ενώ η μέγιστη διάρκεια σπουδών ορίζεται κάθε φορά από τις κείμενες 

διατάξεις.  

 

Άρθρο 32 
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν, με αίτησή τους στη Συνέλευση του Τμήματος 

Φυσικοθεραπείας (διαμέσου της Γραμματείας του Τμήματος), τις σπουδές τους για όσα 

εξάμηνα επιτρέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Τα εξάμηνα αυτά δεν προσμετρούνται στην 

παραπάνω ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Οι φοιτητές που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις 

σπουδές τους, δεν διατηρούν τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της 

διακοπής των σπουδών τους. Μετά τη λήξη της διακοπής, οι φοιτητές επανέρχονται και 

εντάσσονται ξανά στο Τμήμα. 

Άρθρο 33 
ΔΙΑΓΡΑΦΗ 

Ο φοιτητής έχει δικαίωμα διαγραφής από το Τμήμα μετά από έγγραφη αίτησή του στη 

Γραμματεία. Τα απαραίτητα έντυπα για τη διαγραφή είναι τα ακόλουθα: 

• Έντυπο αίτησης Διαγραφής (διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος) 

• Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη ότι δεν υπάρχει κάποια εκκρεμότητα. 

• Πάσο, Ακαδημαϊκή Ταυτότητα και Βιβλιάριο Υγείας (όποιο από αυτά είχαν εκδοθεί) 

επιστρέφονται στη Γραμματεία. 
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Άρθρο 34 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Φοιτητής που επιθυμεί να του αναγνωριστούν μαθήματα που έχει περάσει σε προηγούμενο 

Τμήμα που έχει φοιτήσει, υποβάλει προς τη Συνέλευση του Τμήματος τα εξής: α. Αίτηση στην 

οποία θα πρέπει να αναφέρονται οι τίτλοι των μαθημάτων του Τμήματος προέλευσης (όχι 

μεταπτυχιακού) που επιθυμούν να τύχουν απαλλαγής και τα οποία θα πρέπει να αντιστοιχούν 

σε συγκεκριμένα μαθήματα του Τμήματος Φυσικοθεραπείας. β. Επικυρωμένο οδηγό σπουδών 

του Τμήματος προέλευσης, στον οποίο θα περιλαμβάνονται οι μαθησιακοί στόχοι και τα 

περιεχόμενα των μαθημάτων που αιτούνται να λάβουν απαλλαγή με τις αντίστοιχες ώρες 

διδασκαλίας, φόρτο εργασίας και πιστωτικές μονάδες (ECTS). γ. Επικυρωμένη αναλυτική 

βαθμολογία μαθημάτων του Τμήματος προέλευσης.  

Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει υπεύθυνο να εξετάσει την αίτηση αναγνώρισης μαθημάτων 

και να εισηγηθεί επί της κάλυψης της ύλης και της αντιστοίχησης του φόρτου εργασίας και των 

πιστωτικών μονάδων (ECTS). Η τελική απόφαση επί του αιτήματος της αναγνώρισης ανήκει 

στην Συνέλευση του Τμήματος. 

Μαθήματα που έχει περάσει ο φοιτητής στη διάρκεια των σπουδών του στο πλαίσιο του 

προγράμματος Erasmus αναγνωρίζονται βάσει των αποφάσεων της Συνέλευσης του Τμήματος. 

Η βαθμολογία των μαθημάτων που επέτυχε ο φοιτητής στο εξωτερικό αντιστοιχίζεται με το 

ελληνικό βαθμολογικό σύστημα. 

 

Άρθρο 35 
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Οι κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας διενεργούνται σύμφωνα με την 

υπουργική απόφαση αριθμ. Φ.1/192329/Β3 (ΦΕΚ: 3185-τ.Β’/16-12-2013) όπως κάθε φορά 

ισχύει.  

1. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στο Τμήμα 

υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού 

έτους. Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 
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κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα εξέτασης των μαθημάτων ανακοινώνεται στη 

Γραμματεία και στην ιστοσελίδα του Τμήματος τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη 

του πρώτου εξεταζόμενου μαθήματος. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναρτώνται από την 

Επιτροπή Κατατάξεων στην ιστοσελίδα του Τμήματος.  

2. Τα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:  

α). Αίτηση του ενδιαφερομένου  

β). Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους 

εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το 

Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.  

γ). Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας. 

 

Άρθρο 36 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Για τη διασφάλιση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου σημαντικό εργαλείο 

αποτελεί η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων από τους φοιτητές.  

Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων πραγματοποιείται δύο φορές ετησίως, πριν τη 

λήξη του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου αντίστοιχα, σε περίοδο που ορίζεται από τη 

Συνέλευση του Τμήματος και σύμφωνα με τις οδηγίες της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.  

Η συμμετοχή στην ηλεκτρονική αξιολόγηση γίνεται μέσω του Συστήματος Διαχείρισης 

Ποιότητας της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Π.Θ. Ο φοιτητής ή η φοιτήτρια εισέρχεται στο σύστημα μέσω ενός 

φυλλομετρητή (browser) εισάγοντας τη διεύθυνση που αντιστοιχεί στο Τμήμα και εμφανίζεται 

το ερωτηματολόγιο του εκάστοτε προγραμματισμένου προς αξιολόγηση μαθήματος του 

τρέχοντος εξαμήνου.  

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι απλή καθώς με την είσοδο του φοιτητή στο 

σύστημα εμφανίζεται η φόρμα για την αξιολόγηση του μαθήματος και του διδάσκοντα. 

Το ερωτηματολόγιο είναι χωρισμένο σε 5 ενότητες: - Στην πρώτη ενότητα αξιολογείται το 

μάθημα (14 ερωτήσεις) - Στη δεύτερη ενότητα αξιολογείται εάν στο μάθημα ανατέθηκαν 

γραπτές ή/και προφορικές εργασίες (7 ερωτήσεις) - Στην τρίτη ενότητα αξιολογείται το 
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διδακτικό προσωπικό (7 ερωτήσεις) - Στην τέταρτη ενότητα δηλώνεται η συμμετοχή του 

φοιτητή στην εκπαιδευτική δραστηριότητα (5 ερωτήσεις) - Στην πέμπτη ενότητα δίνεται η 

δυνατότητα καταγραφής παρατηρήσεων και σχολίων. Για την απάντηση των ερωτήσεων 

γίνεται χρήση διαβαθμισμένης κλίμακας [0 (Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ), 1 (Διαφωνώ Απόλυτα), 

2 (Διαφωνώ), 3 (Έτσι κι Έτσι), 4 (Συμφωνώ) και 5 (Συμφωνώ Απόλυτα)]. Ποσοτικοποιείται με 

αυτόν τον τρόπο η θετική, ουδέτερη ή αρνητική στάση του φοιτητή ή της φοιτήτριας σε κάθε 

ερώτημα.  

Η διαδικασία είναι απλή και γρήγορη και σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται η ανωνυμία των 

απαντήσεων. Κανένα μέλος του διδακτικού ή διοικητικού προσωπικού δε λαμβάνει γνώση για 

το ποιοι φοιτητές συμμετείχαν και κανένας δεν μπορεί να ταυτοποιήσει τις απαντήσεις που 

δόθηκαν.  

Η διατυπωμένη άποψη και τα σχόλια των φοιτητών αποτελούν σημαντικό εργαλείο για τη 

βελτίωση του επιτελούμενου έργου και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τους διδάσκοντες 

κατά το σχεδιασμό του μαθήματος για το επόμενο εξάμηνο. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται 

η διατήρηση του υψηλού επιπέδου ποιότητας των σπουδών. 

 

Άρθρο 37 
Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

Ένα μέλος ΔΕΠ ορίζεται ως ακαδημαϊκός σύμβουλος για κάθε φοιτητή/τρια κατά την εγγραφή 

του στο Τμήμα. Ο ρόλος του Ακαδημαϊκού Σύμβουλου είναι να υποστηρίζει τον/την 

φοιτητή/τρια του Τμήματος σε όλα τα ζητήματα που αφορούν την ακαδημαϊκή του/της 

δραστηριότητα. Στόχος του θεσμού είναι να καθοδηγήσει τον/την φοιτητή/τρια ώστε να 

ολοκληρώσει τις σπουδές του/της και να αποκτήσει το πτυχίο χρησιμοποιώντας με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο τους διαθέσιμους πόρους του Τμήματος και του Πανεπιστημίου. Η 

συνεργασία μεταξύ του/της φοιτητή/τριας και Ακαδημαϊκού Συμβούλου πραγματοποιείται 

στους χώρους του Πανεπιστημίου σε προσωπική βάση και επικεντρώνεται ενδεικτικά στα 

ακόλουθα θέματα:  

 Προσδιορισμός ακαδημαϊκών στόχων  
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 Προσδιορισμός επαγγελματικών στόχων  

 Επιλογή κατεύθυνσης σπουδών και επιλογής μαθημάτων  

 Παρακολούθηση ακαδημαϊκής προόδου  

 Διάθεση και χρήση ακαδημαϊκών πόρων  

 Διευκρίνιση ακαδημαϊκών και πανεπιστημιακών κανονισμών  

 

Άρθρο 38 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

1. O Πρόεδρος του Τμήματος ελέγχει αυτεπάγγελτα τις παραβάσεις των φοιτητών ή μετά από 

αναφορές των διδασκόντων ή τρίτων. Το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό όργανο για τους 

προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές είναι η Συνέλευση του Τμήματος, δευτεροβάθμιο 

πειθαρχικό όργανο είναι η Κοσμητεία ή η Σύγκλητος.  

2. Το προβλεπόμενο με τον παρόντα κανονισμό πειθαρχικό όργανο για τους προπτυχιακούς 

και μεταπτυχιακούς φοιτητές δύναται να επιβάλει στον φοιτητή μία από τις κατωτέρω ποινές:  

- Επίπληξη.  

- Στέρηση συμμετοχής στις εξετάσεις ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων.  

- Στέρηση συμμετοχής σε μία ή περισσότερες εξεταστικές περιόδους.  

- Αποβολή από το Ίδρυμα για ένα μήνα έως δύο εξάμηνα και σε εξαιρετικές περιπτώσεις 

διαρκής αποβολή. Η ποινή της διαρκούς αποβολής επιβάλλεται από τη Σύγκλητο.  

3. O φοιτητής που έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά έχει το δικαίωμα να προσφύγει με ένστασή του 

στο αμέσως ανώτερο ιεραρχικά πειθαρχικό όργανο, που αποφαίνεται οριστικά για την ποινή. 

Σε περίπτωση άσκησης ένστασης, η ποινή αναστέλλεται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 

Άρθρο 39 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ECTS 

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών στην Φυσικοθεραπεία αποτελείται από τα μαθήματα 

κορμού, που είναι υποχρεωτικά και από τα μαθήματα επιλογής. Από τα μαθήματα επιλογής ο 

φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει συγκεκριμένο αριθμό, τόσο κατά το χειμερινό όσο και 

κατά το εαρινό εξάμηνο.  

Ο φόρτος εργασίας κάθε μαθήματος δηλώνεται σε Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). Ο 

εξαμηνιαίος φόρτος εργασίας ενός φοιτητή είναι το άθροισμα των Πιστωτικών Μονάδων 

(ECTS) των μαθημάτων στα οποία έχει εγγραφεί στο συγκεκριμένο κάθε φορά, εξάμηνο. 

Συνιστάται ο φόρτος αυτός να είναι περίπου ίσος με 30 ECTS για κάθε εξάμηνο. Ο μέγιστος 

επιτρεπτός φόρτος είναι τριάντα οκτώ (38) ECTS ανά εξάμηνο.  

 

Άρθρο 40 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Η γενική περιγραφή του προγράμματος σπουδών είναι όπως παρακάτω: 

1. Εξάμηνα  Οκτώ (8) 

2. Μαθήματα  Σαράντα (46)  ή σαράντα επτά (47) 

Μαθήματα Γενικού Υποβάθρου (ΜΓΥ) Εννέα (9) 

Μαθήματα  Ειδικού Υποβάθρου (ΜΕΥ) Οκτώ (8) 

Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ) Είκοσι τρία (23) 

Μαθήματα Επιλογής για πτυχίο (ΜΕΠ)  Έξι (6) ή Επτά (7) 

3. Διδακτικές (πιστωτικές) Μονάδες   

Σύνολο ΔΜ (ECTS)  Διακόσιες σαράντα (240) 

ΔΜ (ECTS)/εξάμηνο Τριάντα (30) 

4. Ώρες Διδασκαλίας (ΩΔ)  

Σύνολο ΩΔ Διακόσια τριάντα τέσσερα (234) 

 ΩΔ/Εξάμηνο Είκοσι δύο έως τριάντα δύο (22 - 32) 

5. Φόρτος Εργασίας (σε ώρες)  

ΦΕ/εβδομάδα Πενήντα έως Πενήντα Επτά (50 - 57) 
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Άρθρο 41 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα ειδικότητας, το οποίο εντάσσεται στο 

8ο εξάμηνο σπουδών του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και η πραγματοποίησή της αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για 

την ολοκλήρωση των σπουδών στη Φυσικοθεραπεία και την λήψη του πτυχίου. Προϋπόθεση 

για την πραγματοποίηση της ΠΑ είναι η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των υπολοίπων 

μαθημάτων ειδικότητας του Προγράμματος Σπουδών. Είναι εποπτευόμενη από το Σύμβουλο 

Σπουδών του φοιτητή. 

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε θέσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μετά από 

σχετικό προγραμματισμό και σχεδιασμό από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος. 

Είναι αμειβόμενη, τετράμηνης διάρκειας (40 ώρες/εβδομάδα) και με συνεχή ισχύ (δεν 

διακόπτεται). Στο φορέα απασχόλησης απαιτείται να υπάρχει Πτυχιούχος Φυσικοθεραπευτής, 

οριζόμενος ως Επόπτης (από την μεριά του φορέα) για την ΠΑ των φοιτητών σε όλη τη 

διάρκεια εκπόνησης. 

Άρθρο 42 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Η αναθεώρηση του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας γίνεται με βάση 

τα πορίσματα της εξωτερικής και της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης και σύμφωνα με τη 

διαδικασία που προβλέπεται από τον εσωτερικό κανονισμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ή 

αν δεν υπάρχει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

Άρθρο 43 
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 

Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση πτυχίου είναι οι εξής: 

1. Εγγραφή στο Τμήμα και παρακολούθηση μαθημάτων για τουλάχιστον οκτώ (8) 

εξάμηνα. 

2. Συμπλήρωση τουλάχιστον διακοσίων σαράντα (240) ECTS συνολικά. 
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Άρθρο 44 
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 

Από την 01-01-2021, ο βαθμός πτυχίου υπολογίζεται από όλα τα Τμήματα και τα 

Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ως ο μέσος όρος των βαθμών όλων 

των μαθημάτων που απαιτούνται για τη συμπλήρωση των σπουδών, αφού ληφθεί υπόψη ο 

συντελεστής βαρύτητας κάθε μαθήματος. Ο συντελεστής βαρύτητας ορίζεται από τις 

πιστωτικές μονάδες (ECTS) που έχει κάθε μάθημα. 

Για τον υπολογισμό δηλαδή του βαθμού του τίτλου σπουδών πολλαπλασιάζεται ο βαθμός 

κάθε μαθήματος με τον αντίστοιχο αριθμό των πιστωτικών μονάδων (ECTS) του μαθήματος και 

το συνολικό άθροισμα των επιμέρους γινομένων διαιρείται με το σύνολο των πιστωτικών 

μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του τίτλου σπουδών, όπως απεικονίζεται 

στην παρακάτω εξίσωση: 

Βαθμός πτυχίου = (Βαθμός μαθήματος Ι Χ ECTS μαθήματος Ι + Βαθμός μαθήματος 2 Χ ECTS 

μαθήματος 2 ±. . .± Βαθμός εργασίας Χ ECTS εργασίας) / Συνολικός αριθμός ECTS. 

 

Άρθρο 45 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας  χορηγεί στις/στους πτυχιούχους φοιτήτριες/-τές του Παράρτημα 

Διπλώματος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Το Παράρτημα Διπλώματος ακολουθεί το 

υπόδειγμα που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η 

UNESCO/CEPES. Στόχος του παραρτήματος είναι να παράσχει επαρκή ανεξάρτητα στοιχεία για 

τη βελτίωση της διεθνούς "διαφάνειας" και τη δίκαιη ακαδημαϊκή και επαγγελματική 

αναγνώριση των τίτλων σπουδών (διπλώματα, πτυχία, πιστοποιητικά κ.τ.λ.). Σχεδιάστηκε για 

να δίνει περιγραφή της φύσης, του επιπέδου, του υπόβαθρου, του περιεχομένου και του 

καθεστώτος των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από το άτομο που 

αναγράφεται ονομαστικά στο πρωτότυπο του τίτλου, στο οποίο επισυνάπτεται αυτό το 

παράρτημα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ 

Άρθρο 46 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

Το Τμήμα διαθέτει Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), ήτοι το «Προηγμένη 

Φυσικοθεραπεία –Advanced Physiotherapy». Ο Κανονισμός του έχει δημοσιευτεί στο Φ.Ε.Κ. 

1946/21-05-2020, τ.Β, τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 2560/16-06-2021, τ.Β , και βρίσκεται 

αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού  https://bit.ly/322UBT6 . 

Άρθρο 47 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

Ο κανονισμός εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής έχει δημοσιευτεί στο Φ.Ε.Κ. 3126/06-08-

2019 τ.Β, είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος: https://bit.ly/3p9pLkn . 

Άρθρο 48 
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Το Τμήμα ακολουθεί τον κανονισμό Μεταδιδακτορικής έρευνας του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας, και ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου 

https://www.uth.gr/ereyna/periballon/metadidaktoriki-ereyna . 

Άρθρο 49 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Οι διεθνείς συνεργασίες του Τμήματος ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του, καθώς στις 

ιστοσελίδες των θεσμοθετημένων εργαστηρίων και των μελών ΔΕΠ αυτού. 

Άρθρο 50 
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

Η εποπτεία της υλοποίησης του κανονισμού αυτού είναι αρμοδιότητα του Πρόεδρου του 

Τμήματος και η τήρησή του αφορά όλα τα μέλη του Τμήματος. 

Άρθρο 51 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

Αλλαγή στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού μπορεί να γίνει, μετά από γραπτή εισήγηση 

του Προέδρου, στη Συνέλευση του Τμήματος. 

https://bit.ly/322UBT6
https://bit.ly/3p9pLkn
https://www.uth.gr/ereyna/periballon/metadidaktoriki-ereyna

