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1. Εισαγωγή  

 Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στα πλαίσια 

αναγνώρισης και ανταμοιβής των ενεργειών ή των  επιτευγμάτων των μελών του 

θεσπίζει την απονομή βραβείων.  

2. Σκοπός  

  Η ηθική αναγνώριση και η δημιουργία κινήτρων για την παροχή βέλτιστων 

τεχνικών, ευγενών συμπεριφορών, υψηλών επιτευγμάτων και αξιών.  

3. Βραβεία   

Α. Έπαινος Επίδοσης.  

Β. Αριστείο.   

Γ. Εύφημος Μνεία. 

4. Προϋποθέσεις και διαδικασία απόκτησης βραβείου  

 

Α. Έπαινος Επίδοσης.  

 Ο Έπαινος Επίδοσης χορηγείται στους προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες  

του Τμήματος Φυσικοθεραπείας με την προϋπόθεση:  

1. Να έχουν πετύχει μέσο όρο βαθμολογίας από 8,00 έως 10 στις εξετάσεις όλων 

των μαθημάτων κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος. Ο βαθμός θα 

υπολογίζεται με έως δύο (2) δεκαδικά ψηφία.  

2. Να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα του ακαδημαϊκού έτους 

για το οποίο αιτούνται Έπαινο Επίδοσης.  

3. Να μην έχουν υπερβεί το όγδοο (8ο ) εξάμηνο σπουδών. 

4. Να μην έχουν υποπέσει σε οποιοδήποτε παράπτωμα (π.χ. αντιγραφή, 

λογοκλοπή κ.λ.π.), κατά το παρελθόν.  

  Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και με ευθύνη της γραμματείας  θα 

ανακοινώνεται και θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος η ημερομηνία 

απονομής των Επαίνων Επίδοσης. Οι βραβευθέντες φοιτητές και φοιτήτριες θα 

υποβάλουν δήλωση συναίνεσης, έως 5 ημέρες πριν την τελετή, για τη δημοσιοποίηση 

των στοιχείων τους από το Τμήμα Φυσικοθεραπείας.  

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που βραβεύονται θα λαμβάνουν έντυπο Έπαινο 

Επίδοσης. Παράλληλα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος δύναται να απασχολούν τους 

βραβεύσαντες φοιτητές και φοιτήτριες, εφόσον και οι ίδιοι το επιθυμούν, σε 

ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα ως αναγνώριση των εκπαιδευτικών 

προσπαθειών τους.   

 

 



Β. Αριστείο 

Το Αριστείο αποδίδεται στους πτυχιούχους κατά τη τελετή ορκωμοσίας με την 

προϋπόθεση ο βαθμός πτυχίου να είναι μεγαλύτερος ή ίσως του οκτώ και πέντε (8,5). 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες  φοιτητές και φοιτήτριες υποβάλλουν στη γραμματεία  μαζί με 

την αίτηση ορκωμοσίας και αίτηση για την απονομή Αριστείου η οποία θα 

συνοδεύεται από δήλωση συναίνεσης για δημοσιοποίηση των στοιχείων τους. Η 

διαδικασία απονομής και τα ονόματα των αριστευσάντων πτυχιούχων, θα 

επικυρώνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. 

 

Γ.  Εύφημος Μνεία 

Η Εύφημος Μνεία απονέμεται μετά από απόφαση της Συνέλευσης του 

Τμήματος σε μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Φοιτητές, Διοικητικό και Λοιπό Προσωπικό του 

Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στις περιπτώσεις που: 

1. Έχουν προβεί σε πράξεις αλτρουισμού και αυτοθυσίας. 

2. Έχουν επιδείξει αφοσίωση στο καθήκον. 

3. Έχουν προβεί σε επιτυχή αντιμετώπιση εκτάκτων ή επειγουσών 

καταστάσεων. 

4. Έχουν επιτύχει διεθνή αναγνώριση του ερευνητικού, επιστημονικού έργου 

τους.  

5. Έχουν επιτύχει διεθνείς ή εθνικές διακρίσεις στα γράμματα, στις τέχνες, στον 

αθλητισμό, στον  πολιτισμό και στον εθελοντισμό.  

Η πρόταση για απονομή της Εύφημου Μνείας σε μέλος της ακαδημαϊκής μονάδας 

γίνεται από τουλάχιστον 3 μέλη (δύο εκ των οποίων να είναι μέλη ΔΕΠ), προς τη 

Συνέλευση Τμήματος.  

 

5.   Τόπος και χρόνος χορήγησης των βραβείων 

 Οι Έπαινοι Επίδοσης των φοιτητών θα αποδίδονται στους φοιτητές σε ειδική 

τελετή η οποία θα πραγματοποιείται μια φορά τον χρόνο σε ώρα και ημέρα που θα 

καθορίζεται μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. 

  Τα Αριστεία των πτυχιούχων θα αποδίδονται κατά την διάρκεια  των τελετών 

ορκωμοσίας όποτε αυτές ορίζονται μετά από απόφαση του Πρυτάνεως του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.  

 Η Εύφημος Μνεία θα αποδίδεται οποιαδήποτε στιγμή,  σε τόπο και χρόνο που 

θα αποφασίζεται  από  τη Συνέλευση του Τμήματος. 

 

 

 



6. Περιγραφή Βραβείου  

   Ο Έπαινος Επίδοσης θα επιδίδεται σε έντυπη μορφή. Το έντυπο θα είναι 

υποκίτρινου χρώματος, μεγέθους Α4,  θα φέρει το λογότυπο του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας και του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, το κείμενο θα είναι γραμμένο στα 

Ελληνικά με γραμματοσειρά Times New Roman και μέγεθος 16 για το κυρίως σώμα 

του κειμένου και μέγεθος 18 για τον τίτλο, με διπλό διάστιχο και θα φέρει την 

πρωτότυπη υπογραφή του/της προέδρου και τη σφραγίδα του τμήματος 

(Παράρτημα Α).  

 Το Αριστείο θα  επιδίδεται σε έντυπη μορφή. Το έντυπο θα είναι υποκίτρινου 

χρώματος, μεγέθους Α4,  θα φέρει το λογότυπο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και 

του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, το κείμενο θα είναι γραμμένο στα Ελληνικά με 

γραμματοσειρά Times New Roman και μέγεθος 16 για το κυρίως σώμα του κειμένου 

και μέγεθος 18 για τον τίτλο, με διπλό διάστιχο και θα φέρει την πρωτότυπη 

υπογραφή του/της προέδρου και τη σφραγίδα του τμήματος (Παράρτημα Β). 

  Η Εύφημος Μνεία θα επιδίδεται σε έντυπη μορφή. Το έντυπο θα είναι 

υποκίτρινου χρώματος, μεγέθους Α4,  θα φέρει το λογότυπο του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας και του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, το κείμενο θα είναι γραμμένο στα 

Ελληνικά ή τα Αγγλικά με γραμματοσειρά Times New Roman και μέγεθος 16 για το 

κυρίως σώμα του κειμένου και μέγεθος 18 για τον τίτλο, με διπλό διάστιχο και θα 

φέρει την πρωτότυπη υπογραφή του/της προέδρου και τη σφραγίδα του τμήματος 

(Παράρτημα Γ). 

 

 

  



 

 

  

 

ΕΠΑΙΝΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 

 

Απονέμεται στον/στην Φοιτητή/-τρια 

……………..…………………………………………………………του………………………………… 

Για τις ακαδημαϊκές του/της επιδόσεις κατά το Ακαδημαϊκό Εξάμηνο 20…./20…. με μέσο όρο Βαθμολογίας   

(Βαθμός / Ολογράφως) 

Ο/Η Πρόεδρος  του Τμήματος 

  

 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α 

Κεφαλαία/ Έντονη Γραφή 
Κεφαλαία/ Έντονη Γραφή 



                                                                                                                                                                                   

 

 

ΑΡΙΣΤΕΙΟ 

 

Απονέμεται στον/στην Φοιτητή/ τρια 

……………..…………………………………………………………του………………………………… 

Απόφοιτο του Τμήματος Φυσικοθεραπείας  της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας ως Αριστούχος κατά τη 

διάρκεια των σπουδών του/της με βαθμό ………………………………………….(Βαθμός / Ολογράφως) 

                                                                                           

                                                                                         Ο/Η Πρόεδρος  του Τμήματος 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β 

Κεφαλαία/ Έντονη Γραφή  Κεφαλαία/ Έντονη Γραφή 

Όνομα, Επίθετο     



 

 

 

 

      ΕΥΦΗΜΟΣ ΜΝΕΙΑ  

 

Απονέμεται στον/στην ………………………….του……………………….. 

……………………………………του Τμήματος Φυσικοθεραπείας  της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας  

για την……………………………………. 

 

 

  

                                                                           Ο/Η Πρόεδρος  του Τμήματος 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ 

 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

 

Κεφαλαία/ Έντονη Γραφή  Κεφαλαία/ Έντονη Γραφή 

Ιδιότητα βραβευθέντος  

Κεφαλαία/ Έντονη Γραφή 

Όνομα, Επίθετο     



                                                                                                                

                       

 

                                                                                                       HONORARY PRAISE 

 

Awarded to………………………………………………. fathers name…………………. 

………………………………………… of the Department of Physiotherapy of the School of Health 

Professions for…………………………………………….. 

 

 

 

 

                                                                        

                                                The president of the Physiotherapy Department 

UNIVERSITY OF THESSALY  

PHYSICOTHERAPY DEPARTMENT  

 




