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ΕΡΓΟ0ΕΡΑΠΕΙΑ 

To περιεχόµενο σπουδών του Τµήµατος 
Εργοθεραπείας καλύπτει το 

γνωστικό αντικείµενο της µελέτης 
των λειτουργικών ενασχολήσεων/ 
έργων του ατόµου, στους τοµείς 
της αυτοσυντήρησης, της παραγωγικότητας 

και του ελεύθερου χρόνου, 
του εντοπισµού των δυσλειτουργικών 

στοιχείων και της εξειδικευµένης 
εργοθεραπευτικής παρέµβασης 

µε σκοπό την κατάκτηση 
του ανώτερου δυνατού επιπέδου 

λειτουργικότητας και προσαρµοστικής 
συµπεριφοράς του ατόµου, 

έτσι ώστε να επιτευχθεί η επιτυχής 
ανάληψη των λειτουργικών 

ρόλων της ζωής του. 
Με την ολοκλήρωση των σπουδών 
τους σι πτυχιούχοι του Τµήµατος 
αποκτούν τις απαραίτητες επιστηµονικές 

γνώσεις και αναπτύσσουν 
τις απαιτούµενες δεξιότητες και 
ικανότητες ως εργοθεραπευτές 
ώστε να µπορούν να δραστηριοποιούνται 

επαγγελµατικά σε όλους 
τους τοµείς του γνωστικού αντικειµένου 

του Τµήµατος είτε ως 
ελεύθεροι επαγγελµατίες είτε ως 
υπεύθυνοι, στελέχη η µέλη επιστηµονικών 

οµάδων σε νοσοκοµεία, 
οργανισµούς και υπηρεσίες της 
Πρωτοβάθµιας, ∆ευτεροβάθµιας 
και Τριτοβάθµιας Περίθαλψης. 
Ο πτυχιούχος εργοθεραπευτής, 
κατανοώντας τη σηµασία των έργων 

και των δραστηριοτήτων στην 
καθηµερινή ζωή των ανθρώπων, 
δουλεύει µε άτοµα κάθε ηλικίας 
που εµφανίζουν δυσλειτουργίες ή/ 
και αναπηρίες, περιορισµούς στην 
εκτέλεση των έργων και των δραστηριοτήτων 

της καθηµερινής 
τους ζωής, ή/ και δυσκολίες στην 
ισότιµη κοινωνική συµµετοχή (άτοµα 

µε ψυχικές, κινητικές, νευρολογικές, 
αισθητηριακές και γνωστικές 

διαταραχές, καθώς και άτοµα 
µε κοινωνικούς περιορισµούς 
όπως άτοµα της τρίτης ηλικίας, 
φυλακισµένοι, άστεγοι, πρόσφυγες...). 

ΛΟΓΟ0ΕΡΑΠΕΙΑ 

Λογοθεραπεία (TEI Πάτρας, Ηπείρου 
- Γιάννενα, Καλαµάτας) 

To περιεχόµενο των σπουδών είναι 
προσανατολισµένο στην παροχή 
εκπαίδευσης σε θέµατα παθολογίας 

λόγου, οµιλίας και φωνής µε 
ένα σύγχρονο πρόγραµµα υποδοµής 

στη γλωσσολογία, ιατρική και 
ψυχολογία, τις νέες τεχνολογίες 
και πρακτική άσκηση. 
Οι λογοθεραπευτές πτυχιούχοι 
του Τµήµατος απασχολούνται 
επαγγελµατικά στους ακόλουθους 
τοµείς: 
Αξιολόγηση της ανθρώπινης Επικοινωνίας-Φωνής, 

Οµιλίας, Λόγου 
(προφορικού, γραπτού) και πρόληψη, 

διαγνωστική αξιολόγηση και 
θεραπεία των διαταραχών που 
συνδέονται µε αυτήν καθώς και 
των διαταραχών που σχετίζονται 
µε τις καταποτικές κινήσεις του 
στοµατοφάρυγγα. 
Επιστηµονική έρευνα και µελέτη 
στο εν λόγω γνωστικό αντικείµενο. 
Άσκηση κάθε άλλης επαγγελµατικής 

και επιστηµονικής δραστηριότητας 
που εµπίπτει στο αντικείµενο 

του κλάδου της Λογοθεραπείας 
σύµφωνα µε την εξέλιξη της επιστήµης 

και της τεχνολογίας. 

Αντέχουν στην κρίση τα 
παραϊατρικά επαγγέλµατα 
t,.. :0 r 

Πόλο έλξης για χιλιάδες 
υποψηφίους 

που συµµετέχουν 
στις Πανελλαδικές 

εξετάσεις αποτελούν τα λεγόµενα 
«παραϊατρικά» τµήµατα, 

καθώς έρευνες δείχνουν 
πως οι απόφοιτοι 

έχουν καλές προοπτικές 
στην αγορά εργασίας και 
σε πολλές περιπτώσεις αυξηµένες 

πιθανότητες να 
βρουν δουλειά σε σχέση µε 
αποφοίτους πιο υψηλόβαθµων 

σχολών. 
Ενα από τα βασικότερα 

κίνητρα των υποψηφίων οι 
οποίοι επιλέγουν ως πρώτη 
προτίµηση τα τµήµατα που 
οδηγούν στα παραϊατρικά 
επαγγέλµατα, είναι ότι 
έχουν τη δυνατότητα να 
αναζητήσουν µε ευοίωνες 
προοπτικές εργασία στο 
εξωτερικό. 

Ειδικότερα, αρκετά νοσοκοµειακά 
ιδρύµατα και 

ιατρικά κέντρα διαφόρων 
χωρών της Ευρώπης ζητούν 

εξειδικευµένους επιστήµονες 
στους τοµείς της 

Φυσικοθεραπείας, ∆ιαιτολογίας, 
Εργοθεραπείας, 

Λογοθεραπείας κ. ά. 
Οι βάσεις εισαγωγής µά- 

∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ 

λίστα παραµένουν προσιτές 
για πολλές χιλιάδες υποψηφίων, 

καθώς κυµαίνονται 
από 12.719 έως 15.518 

µόρια. Εξαίρεση αποτελούν 
δύο τµήµατα τα οποία προσελκύουν 

περισσότερο 
υψηλόβαθµους υποψηφίους. 

To πρώτο αφορά τη σχολή 
Επιστήµης ∆ιαιτολογίας 

και ∆ιατροφής του Χαροκόπειου 
Πανεπιστηµίου 

όπου οι περσινοί υποψήφιοι 
«χρειάστηκαν» 18.041 

µόρια. Στα 16.592 µόρια 
διαµορφώθηκε η βάση εισαγωγής 

στο τµήµα Νοσηλευτικής 
του Πανεπιστήµιου 

Αθηνών. Αξίζει να επισηµανθεί 
ότι στην πλειονότητα 

των παραϊατρικών 
σχολών, οι βάσεις ανέβηκαν 

συγκριτικά µε το 2012 
από 50 έως 350 µόρια. 

Όσον αφορά τις πιθανότητες 
επιτυχίας για τους 

υποψηφίους που επιλέξουν 
τα τµήµατα στην κορυφή 
του µηχανογραφικού, έχουµε 

να παρατηρήσουµε τα 
εξής: 

Τα ποσοστά επιτυχίας ξεκινούν 
ανάλογα µε το τµήµα 

- από το 10,3% και φτά¬ 

νουν έως και το 92%. 
To χαµηλότερο ποσοστό 

καταγράφηκε στο τµήµα 
Επιστήµης ∆ιαιτολογίας 
και ∆ιατροφής του Χαροκόπειου 

µε 10,3%, καθώς 
347 υποψήφιοι το δήλωσαν 
ως πρώτη προτίµηση, ενώ 
οι θέσεις εισακτέων δεν ξεπέρασαν 

τις 36. 
To δεύτερο κατά σειρά 

τµήµα από πλευράς δυσκολίας 
εισαγωγής αφορά 

το τµήµα Εργοθεραπείας 
ΤΕΙ Αθήνας (17,6%) 

Ένας στους τρεις υποψηφίους 
κατάφερε να εισαχθεί 

στις σχολές Νοσηλευτικής 
του Πανεπιστηµίου 

Αθηνών και Αισθητικής 
και Κοσµητολογίας ΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης. 

Ένας στους δύο υποψηφίους 
που επέλεξαν στην 

κορυφή του µηχανογραφικού 
το τµήµα Λογοθεραπείας 

ΤΕΙ Ηπείρου πέρασαν 
τις «πύλες» του ιδρύµατος. 

Τα υψηλότερα ποσοστά 
επιτυχίας παρατηρούνται 
στο τµήµα Φυσικοθεραπείας 

ΤΕΙ Λαµίας (83,1 %) και 
Μαιευτικής ΤΕΙ ∆υτικής 
Μακεδονίας (92%) 

Χαροκόπειο, Αιγαίο - Λήµνος και ΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης, Κρήτης) 

Αποστολή: Εφαρµοσµένη επιστήµη µε 
στόχο την παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών 

τροφίµων µε ανώτερα θρεπτικά και 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, τη βελτιστοποίηση 

των µεθόδων επεξεργασίας, 
συσκευασίας, συντήρησης και διανοµής 
τροφίµων. Επίσης, µελετά την επίδραση 
των συστατικών των τροφίµων στην υγεία 
του ανθρώπου καθώς και των κοινωνικών, 
οικονοµικών, πολιτιστικών και ψυχολογικών 

παραγόντων που σχετίζονται και επηρεάζουν 
την πρόσληψη της τροφής από 

τον άνθρωπο. 
Απήχηση: Αξιοποιούνται βασικές επιστήµες 

για ανάλυση και µελέτη των τροφίµων 
και της αλληλεπίδρασής τους µε τον 

άνθρωπο σε επίπεδο χηµείας, βιοχηµείας, 
µικροβιολογίας, µηχανικής, περιβάλλοντος 
και οικονοµικών. To γεγονός ότι το 26% 
των ελληνικών επιχειρήσεων και το 24% 
του παραγόµενου εγχώριου προϊόντος 
αντιστοιχούν σε επιχειρήσεις τροφίµων και 

παραγόµενες απ1 αυτές προϊόντα, αντικατοπτρίζει 
το σηµαντικά µεγάλο πεδίο δράσης 

για την εφαρµογή της επιστήµης αυτής 
στον ελλαδικό χώρο. 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΠΑ 

Σκοπός του Τµήµατος είναι η σωστή 
εκπαίδευση και η δηµιουργία υψηλής 
ποιότητας επαγγελµατιών αισθητικών, 
ικανών να εφαρµόσουν σωστά και αποτελεσµατικά 

τις γνώσεις τους, προσφέροντας 
ασφαλή και κυρίως αποτελεσµατική 
αισθητική. Η Αισθητική, 

όπως είναι γνωστό στην Ανώτατη εκπαίδευση, 
ασχολείται µε την πρόληψη 

και αντιµετώπιση των δερµατολογικών 
και ενδοκρινολογικών προβληµάτων 

(µετά τη θεραπευτική αντιµετώπιση 
της αντίστοιχης ιατρικής ειδικότητας) 

και ενισχύει την ψυχική ισορροπία 
του ατόµου. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Οι σπουδές 
σε Νοσηλευτική - 
Φυσικοθεραπεία 

Νοσηλευτική (Πανεπιστήµια Αθήνας και Πελοποννήσου 
- Σπάρτη και 8 τµήµατα ΤΕΙ) 

Εκπαιδεύουν επιστήµονες που θα ασχοληθούν µε τη 
φροντίδα της υγείας του ατόµου, της οικογένειας και 
της κοινότητας. Παράλληλα παρέχουν γνώσεις για τη διοίκηση 

και την οργάνωση υπηρεσιών υγείας, για την 
έρευνα και την εκπαίδευση. 

Η Νοσηλευτική εκπαίδευση ξεκινά µε την είσοδο του 
σπουδαστή στη σχολή και συνεχίζεται διά βίου. Η Νοσηλευτική 

Σχολή είναι οργανωµένη ώστε να επιτελεί 
τους παρακάτω σκοπούς: 

Η εκπαίδευση περιλαµβάνει θεωρητική διδασκαλία, 
εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις, σεµινάρια και επισκέψεις 

σε εξειδικευµένες Μονάδες Νοσοκοµείων καθώς 
και Κέντρων Υγείας. Επίσης, περιλαµβάνει Πρακτική 

Ασκηση στο επάγγελµα και στο τέλος την παρουσίαση 
µιας Πτυχιακής Εργασίας. 

Τα µαθήµατα διακρίνονται σε υποχρεωτικά, κατ' επιλογή 
υποχρεωτικά. Η δοµή του προγράµµατος Σπουδών 

κατά εξάµηνο, ο εβδοµαδιαίος αριθµός ωρών διδασκαλίας 
θεωρίας ή εργαστηρίου καθώς και οι διδακτικές 

µονάδες παρουσιάζονται παρακάτω. 
Φυσικοθεραπεία (ΤΕΙ Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Αιγίου, 

Λαµίας) 
Οι σπουδές προάγουν την ανάπτυξη και τη µετάδοση 
των γνώσεων στην επιστήµη και την τεχνολογία που 

περιλαµβάνει το γνωστικό αντικείµενο της θεραπείας 
φυσικών παθήσεων οργάνων και µερών του ανθρώπινου 

σώµατος. 
To πρόγραµµα σπουδών καλύπτει την εκπαίδευση βασικών 

λειτουργιών του ανθρώπινου σώµατος, την αξιολόγηση 
παρεκκλίσεων από το φυσιολογικό, την επιλογή 

φυσικοθεραπευτικών µεθόδων και τεχνικών και τη 
σωστή εφαρµογή αυτών. 

Οι κακώσεις και γενικότερα οι παθολογικές καταστάσεις 
στις οποίες παρεµβαίνει κυρίως η Φυσικοθεραπεία 

είναι οι: ορθοπεδικές, ρευµατολογικές, αθλητικές, 
νευρολογικές, καρδιοαγγειακές και αναπνευστικές. 

Οι απόφοιτοι απασχολούνται, είτε αυτοδύναµα είτε 
σε συνεργασία µε τους γιατρούς, έπειτα από σχετική ιατρική 

διάγνωση, µε 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. 

Έχουν δικαίωµα απασχόλησης στον 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.∆.29/87). Η άσκηση του επαγγέλµατος 

προϋποθέτει απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος, 
που χορηγείται από τις υπηρεσίες του υπουργείου 

Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
Ιατρικά Εργαστήρια (ΤΕΙ Αθήνας, Θεσσαλονίκης, 

Λάρισας) 
To περιεχόµενο σπουδών καλύπτει το γνωστικό αντικείµενο 

των βιοϊατρικών επιστηµονικών και τεχνολογικών 
εφαρµογών, όπως αυτές εφαρµόζονται στα εργαστήρια 

µικροβιολογίας, ιολογίας, αιµατολογίας, ανοσολογίας, 
βιοχηµείας, τοξικολογίας, ιστολογίας γενετικής, 

πειραµατόζωων. Με την ολοκλήρωση των 4ετών 
σπουδών τους, οι πτυχιούχοι Τεχνολόγοι του Τµήµατος 
Ιατρικών Εργαστηρίων, αποκτούν τις απαραίτητες εξειδικευµένες 

και σύγχρονες επιστηµονικές γνώσεις ως Τεχνολόγοι 
Ιατρικών Εργαστηρίων, ώστε να µπορούν να 

απασχολούνται σε όλους τους Εργαστηριακούς τοµείς, 
που καλύπτει το γνωστικό αντικείµενο του Τµήµατος, 
ενώ ιεραρχικά εξελίσσονται στα Τµήµατα της ειδικότητας 

τους µέχρι και τη θέση του προϊσταµένου του εργαστηρίου. 

Αντέχουν στην κρίση τα 
παραϊατρικά επαγγέλµατα 
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