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Αντιςτοιχία Σμθμάτων - Δυνατότθτεσ Μετεγγραφισ ςε άλλα Σμιματα: 
Υπάρχει δυνατότητα μετεγγραφήσ ανάμεςα ςτα 4 τμήματα τησ ομάδασ:  
o ΑΘΗΝΩΝ 
o ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
o ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 
o ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

κοπόσ - Αντικείμενο πουδών:  Το γνωςτικό αντικείμενο του Τμήματοσ Φυςικοθεραπείασ 

αναφζρεται ςτην φυςικοθεραπευτική αξιολόγηςη κακϊςεων, παθήςεων και δυςλειτουργιϊν, ςυγγενϊν 

και επίκτητων, οι οποίεσ προκαλοφν διαταραχζσ ςτη λειτουργία του ερειςτικοφ, μυϊκοφ, νευρικοφ, 

αναπνευςτικοφ και καρδιαγγειακοφ ςυςτήματοσ. Επίςησ, αφορά ςτην εφαρμογή κατάλληλων 

επιςτημονικϊν μεθόδων, τεχνικϊν και μζςων για την πρόληψη, αντιμετϊπιςη και αποκατάςταςη των 

παραπάνω παθολογικϊν καταςτάςεων. Στόχοσ του Τμήματοσ Φυςικοθεραπείασ είναι η δημιουργία 

υπεφθυνων ςτελεχϊν, ικανϊν να εφαρμόςουν τισ ςυγκεκριμζνεσ επιςτημονικζσ κατευθφνςεισ του 

προγράμματοσ ςπουδϊν ςτο χϊρο τησ Δημόςιασ Υγείασ. 

 

 

 



Η διάρκεια των ςπουδών ςτο Σμιμα Φυςικοκεραπείασ είναι οκτώ (8) εξάμθνα. Κατά τθ διάρκεια των επτά 
πρώτων εξαμινων οι ςπουδζσ περιλαμβάνουν κεωρθτικι διδαςκαλία, εργαςτθριακζσ και κλινικζσ αςκιςεισ, 
εκπόνθςθ εργαςιών και ςεμινάρια. το ζβδομο εξάμθνο ανατίκεται ςτουσ φοιτθτζσ το κζμα για τθν εκπόνθςθ 
τθσ πτυχιακισ τουσ εργαςίασ. Κατά τθ διάρκεια του όγδοου εξαμινου ςυνεχίηεται θ εκπόνθςθ τθσ πτυχιακισ 
εργαςίασ, ενώ πραγματοποιείται και θ εξάμθνθ πρακτικι  αμειβόμενθ άςκθςθ ςτο επάγγελμα ςε Δθμόςια 
Νοςθλευτικά Ιδρφματα. 
 
 

Ενδεικτικά  Μακιματα:  
Ανατομία , Πρϊτεσ Βοήθειεσ , Φυςιολογία , Παθολογία , Ορθοπεδική, Νευροφυςιολογία, Παθοφυςιολογία, 
Νευρολογία , Χειρουργική Κινηςιολογία Βιοφυςική, Φυςικά Μζςα ςτη Φυςικοθεραπεία , Τεχνικζσ Μάλαξησ, 
Κλινική Εργοφυςιολογία , Βιολογική Μηχανική – Εργονομία ,Μεθοδολογία Ζρευνασ ςτη Φυςικοθεραπεία , 
Προςαρμοςμζνη Κινητική Αγωγή , Στοιχεία Διαγνωςτικήσ Απεικόνιςησ, Βιοςτατιςτική ,Φαρμακολογία , Βιοηθική 
και Δεοντολογία ςτη Φυςικοθεραπεία, Φυςικοθεραπεία ςε Παθήςεισ του Μυοςκελετικοφ Συςτήματοσ 
Φυςικοθεραπεία ςε Νευρολογικζσ Παθήςεισ Ενηλίκων , Κλινική Άςκηςη ςτη Φυςικοθεραπεία Μυοςκελετικϊν 
Κακϊςεων και Παθήςεων 
 

 
Σομείσ Μακθμάτων:  
1. Μυοςκελετικό και Κυκλοφορικό Σφςτημα,  
2. Νευρικό Σφςτημα και Φυςικά Μζςα,  
3. Αναπνευςτικό Σφςτημα και Ειδικά Θζματα. 
 
 



 

 

Μεταπτυχιακζσ πουδζσ 

 

 

 

   Φυςικοκεραπείασ ΣΕΙ Λαμίασ: 

 

• Φυςιοθεραπεία (Ζδρα, Διαπανεπιςτημιακό / Διεθνζσ. Απονζμει: Μ.Δ.Ε.) 

 



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ: Προκειμζνου να αςκήςουν το επάγγελμα του φυςικοθεραπευτή, οι 
απόφοιτοι των τμημάτων φυςικοθεραπείασ θα πρζπει να πάρουν άδεια άςκηςησ του επαγγζλματόσ τουσ 
από το Υπουργείο Υγείασ. 

 

ΣΟΜΕΙ ΑΠΑΧΟΛΗΗ 

Οι απόφοιτοι των ςχολϊν Φυςικοθεραπείασ μποροφν να εργαςτοφν:  

 

 Σε ιδιωτικά και δημόςια νοςοκομεία, κλινικζσ και ιατρικά κζντρα, αςφαλιςτικά ταμεία και 
θεραπευτήρια. 

 Σε κζντρα αποκατάςταςησ. 

 Σε ερευνητικά Κζντρα. 

 Σε αθλητικοφσ ςυλλόγουσ, ομοςπονδίεσ και αθλητικά κζντρα. 

 Σε εργαςτήρια φυςικοθεραπείασ. 

 Σε ιαματικζσ πηγζσ - υδροθεραπεία. 

 Σε κζντρα κοινοτικήσ προληπτικήσ. 

 Καθηγητζσ Ειδικότητασ (ΠΕ18.24) Τεχνολόγων Φυςικοθεραπείασ, ςτη δημόςια δευτεροβάθμια 
εκπαίδευςη, εφόςον διαθζτουν πιςτοποιημζνη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.  

 Ωσ ελεφθεροι επαγγελματίεσ ςε ιδιωτικό Εργαςτήριο Φυςικοθεραπείασ ή ςε κατ' οίκον επιςκζψεισ 
αςθενϊν. 

 

 

 

Σμιμα Φυςικοκεραπείασ: http://www.teiath.gr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ: http://www.biol.uoa.gr/ 
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