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ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  
Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου. Το διδακτικό έργο κάθε 

ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο εξάμηνα, στο χειμερινό και το εαρινό. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον 

δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία και δύο (2) για εξετάσεις. Το πρώτο εξάμηνο, το χειμερινό, αρχίζει το δεύτερο 

δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου και το δεύτερο, το εαρινό, λήγει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Σε ειδικές περιπτώσεις 

κατά τις οποίες δεν συμπληρώνεται ο ελάχιστος αριθμός διδακτικών εβδομάδων, είναι δυνατό με απόφαση του Τμήματος να 

συνεχιστούν τα μαθήματα τον Ιανουάριο ή τον Ιούνιο.  

Για τη λήψη πτυχίου απαιτούνται τουλάχιστον οκτώ (8) εξάμηνα. Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις: του Ιανουαρίου - 

Φεβρουαρίου, του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας που 

πραγματοποιήθηκαν σ’ ένα μάθημα είναι μικρότερος από τα 4/5 του προβλεπόμενου στο πρόγραμμα για εργάσιμες ημέρες του 

αντίστοιχου εξαμήνου, το αντίστοιχο μάθημα θεωρείται ότι δε διδάχθηκε. Παράταση της διάρκειας ενός εξαμήνου επιτρέπεται μόνο 

σε εξαιρετικές περιπτώσεις προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας, δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τις δύο εβδομάδες και γίνεται με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από πρόταση της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών 

Υγείας. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σ’ ένα μάθημα είναι μικρότερος 

από δεκατρείς, το μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε και δεν εξετάζεται, τυχόν δε εξέτασή του είναι άκυρη και ο βαθμός δεν 

υπολογίζεται για την απονομή του τίτλου σπουδών (Ν. 4009/11, άρθρο 33, παράγραφος 7).  

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

Από τη νομοθεσία (Ν. 4009/11, άρθρο 33), παρέχεται η δυνατότητα αναστολής φοίτησης κατά τη διάρκεια της οποίας διακόπτεται 

προσωρινά η φοιτητική ιδιότητα. Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν, με έγγραφη αίτησή τους στη Γραμματεία, τις σπουδές 



τους για ένα έτος ανά έτος, και πάντως όχι περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό ετών που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου 

σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Τα έτη αυτά δεν προσμετρώνται στην παραπάνω ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Οι 

φοιτητές που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους, δεν έχουν τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της 

διακοπής των σπουδών τους. Μετά τη λήξη της διακοπής των σπουδών οι φοιτητές επανέρχονται στη σχολή (Ν.4009/11, άρθρο 80, 

παρ. 9δ).  

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  
Στο πρόγραμμα σπουδών υπάρχουν μαθήματα υποχρεωτικά και υποχρεωτικά επιλογής. Τα υποχρεωτικά είναι συγκεκριμένα βασικά 

μαθήματα της επιστήμης της Εργοθεραπείας τα οποία πρέπει να παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς κάθε φοιτητής. Τα 

υποχρεωτικά επιλογής είναι μαθήματα από τα οποία πρέπει να επιλέξει ο φοιτητής ένα ανά εξάμηνο για να συμπληρώσει το σύνολο 

των μαθημάτων και των πιστωτικών μονάδων για τη λήψη του πτυχίου. Μόνο στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών (8ο) πρέπει να 

επιλεγούν δύο μαθήματα Υποχρεωτικά – Επιλογής ή εναλλακτικά πτυχιακή εργασία. 

Τα μαθήματα σπουδών αντιστοιχίζονται σε πιστωτικές μονάδες ECTS σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και 

Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS). 

Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ)-Πιστωτικές Μονάδες ECTS 

Η Διδακτική Μονάδα (Δ.Μ.) αντιστοιχεί σε μία εβδομαδιαία ώρα διδασκαλίας ή μία έως τρεις εβδομαδιαίες ώρες εργαστηρίου. Οι 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS βασίζονται στον φόρτο εργασίας που απαιτείται να καταβάλει κάθε φοιτητής ή σπουδαστής για να επιτύχει 

τους αντικειμενικούς στόχους ενός προγράμματος σπουδών, ανάλογα με τα εκάστοτε μαθησιακά αποτελέσματα και τις γνώσεις, 

ικανότητες και δεξιότητες που επιδιώκεται να αποκτηθούν μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή του. 

Η εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) στα Πανεπιστήμια έγινε με την υπ’ 

αριθμ. Φ5/89656/Β3 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1466/2007 Τεύχος Β’). Οι Πιστωτικές Μονάδες ECTS θεσπίστηκαν για να είναι δυνατή 



η μεταφορά και συσσώρευση επιτυχών επιδόσεων σε άλλα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών του ιδίου ή άλλου ΑΕΙ σε εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο, γεγονός που διευκολύνει την κινητικότητα και την ακαδημαϊκή αναγνώριση. 

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα Υπουργική Απόφαση, ο φόρτος εργασίας που απαιτείται να καταβάλει κάθε φοιτητής ή 

σπουδαστής κατά τη διάρκεια ενός (1) ακαδημαϊκού έτους πλήρους φοίτησης που περιλαμβάνει κατά μέσο όρο τριάντα έξι (36) έως 

σαράντα (40) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας, προετοιμασίας και εξετάσεων, αποτιμάται μεταξύ χιλίων πεντακοσίων (1.500) και 

χιλίων οκτακοσίων (1.800) ωρών εργασίας, οι οποίες αντιστοιχούν σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες. Με βάση τα παραπάνω, οι 

τετραετούς διάρκειας σπουδές πρέπει να αντιστοιχούν σε συνολικά 60x4=240 πιστωτικές μονάδες ECTS. 

Το τετραετούς διάρκειας προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος οργανώθηκε εξ’ αρχής έτσι ώστε να αντιστοιχεί σε 

240 πιστωτικές μονάδες ECTS. Οι πιστωτικές αυτές μονάδες κατανέμονται ισομερώς στα οκτώ εξάμηνα φοίτησης που απαιτούνται για 

τη λήψη διπλώματος, έτσι ώστε σε κάθε εξάμηνο να αντιστοιχούν 240/8=30 πιστωτικές μονάδες ECTS και τουλάχιστον 750 ώρες 

εργασίας. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  
Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος δομείται ως εξής: Σε όλα τα έτη φοίτησης (εξάμηνο 1ο έως και 8ο) οι σπουδές 

είναι κοινές για όλους τους φοιτητές του Τμήματος και περιλαμβάνουν συνολικά 45 υποχρεωτικά βασικά μαθήματα (36 υποχρεωτικά 

και 9 υποχρεωτικά επιλογής ή 36 υποχρεωτικά, 7 υποχρεωτικά επιλογής και πτυχιακή εργασία). 

ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Κάθε εξάμηνο ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει τα μαθήματα που προβλέπονται στο πρόγραμμα σπουδών. Η δήλωση των 

μαθημάτων (υποχρεωτικών και επιλογής) γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου μέσα στις εκάστοτε ισχύουσες προθεσμίες. Στην αρχή του 

εξαμήνου και μέσα σε διάστημα δυο εβδομάδων η/ο φοιτήτρια/τής καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος ηλεκτρονική δήλωση, η 



οποία περιέχει τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών που αποφάσισε να παρακολουθήσει κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο. Η 

επιλογή ισχύει μόνο για το ακαδημαϊκό έτος που γίνεται η δήλωση. Ειδικότερα για τα μαθήματα επιλογής ισχύουν τα ακόλουθα: 

• Κάθε φοιτητής δύναται να επιλέξει τα μαθήματα ΕΠ  από το εξάμηνο φοίτησής του ή και από προγενέστερα εξάμηνα. 

Κατά τη δήλωση των μαθημάτων, κυρίως των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών, η/ο φοιτήτρια/τής πρέπει να λαμβάνει υπόψη 

της/του αν η συμμετοχή στο συγκεκριμένο μάθημα προαπαιτεί την παρακολούθηση συγκεκριμένων υποχρεωτικών μαθημάτων. 

Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει υπόψη της/του το ωρολόγιο πρόγραμμα, προκειμένου να μη συμπίπτουν οι ώρες διδασκαλίας των 

μαθημάτων που προτίθεται να επιλέξει. Η/Ο φοιτήτρια/τής έχει δικαίωμα να παραλάβει δωρεάν τα σχετικά διδακτικά συγγράμματα 

και να εξεταστεί μόνο στα μαθήματα, τα οποία δήλωσε κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο. 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας καμία δήλωση δε γίνεται δεκτή, αρχική ή τροποποιητική της υποβληθείσας. Με αυτή τη δήλωση 

κάθε φοιτητής αποκτά δικαίωμα στο τέλος του συγκεκριμένου εξαμήνου και στην επόμενη εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου να 

συμμετέχει στις εξετάσεις των μαθημάτων που δήλωσε. Αν ένας φοιτητής δεν καταθέσει δήλωση στην αρχή του εξαμήνου, τότε 

θεωρείται ότι δεν θα παρακολουθήσει μαθήματα και δεν θα συμμετέχει στις εξετάσεις αυτού του εξαμήνου. Η δήλωση επέχει θέση 

εγγραφής και αν ο φοιτητής δεν εγγραφεί για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, διαγράφεται αυτοδικαίως από τη Σχολή (Ν.4009/11, άρθρο 

33, παρ. 2). Για τη διαγραφή εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του τμήματος με την οποία βεβαιώνονται και τα 

μαθήματα στα οποία ο φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς. 

Για το χειμερινό εξάμηνο μπορεί να δηλωθούν μόνον εκείνα τα μαθήματα, τα οποία περιλαμβάνονται στα μαθήματα των 

χειμερινών εξαμήνων (1ο, 3ο, 5ο, 7ο) του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών. Αντίστοιχα, για το εαρινό εξάμηνο μπορεί να 

δηλωθούν μόνο τα μαθήματα των εαρινών εξαμήνων (2ο, 4ο, 6ο, 8ο) του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών. 

Στη δήλωση μαθημάτων περιλαμβάνονται: 



• Όλα τα μαθήματα προηγουμένων εξαμήνων, στα οποία ο φοιτητής απέτυχε. 

• Όλα τα μαθήματα προηγουμένων εξαμήνων, τα οποία ο φοιτητής δεν είχε ενδεχομένως δηλώσει. 

• Όλα τα μαθήματα του εξαμήνου στο οποίο ο φοιτητής εγγράφεται. 

Δεν επιτρέπεται η δήλωση μαθημάτων επόμενου διδακτικού εξαμήνου από αυτό που βρίσκεται ο φοιτητής. 

Η εγγραφή σε μάθημα, η παρακολούθηση του οποίου προϋποθέτει γνώσεις από μαθήματα προηγουμένων εξαμήνων του 

ενδεικτικού προγράμματος σπουδών τα οποία ο φοιτητής δεν έχει παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς, γίνεται με αποκλειστική 

ευθύνη του εγγραφόμενου φοιτητή. 

Φοιτητές που εισάγονται στο τμήμα μετά από κατατακτήριες εξετάσεις για τα ακαδημαϊκά έτη έως το 2023 δεν μπορούν να 

εγγραφούν σε ακαδημαϊκό έτος μεταγενέστερο από τη διάρκεια λειτουργίας του τμήματος. Για παράδειγμα, όλοι οι εισαχθέντες με 

κατατακτήριες για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 δεν μπορούν να εισαχθούν στο δεύτερο ή στο τρίτο έτος σπουδών, καθώς δεν θα 

έχει διδαχθεί ποτέ το δεύτερο ή το τρίτο έτος στο τμήμα έως τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-20.  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Η διδασκαλία των μαθημάτων του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών γίνεται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που 

καταρτίζεται από τη Γραμματεία του Τμήματος με ευθύνη του Προέδρου. Η διδασκαλία των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων 

είναι υποχρεωτική, εφόσον εγγραφούν πέντε άτομα στο καθένα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει αν θα πρέπει να διδαχθεί μάθημα 

επιλογής και με λιγότερους από πέντε φοιτητές. Το ωρολόγιο πρόγραμμα περιλαμβάνει την κατανομή των ωρών διδασκαλίας των 

μαθημάτων μέσα στις πέντε εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, τους διδάσκοντες και τις αίθουσες διδασκαλίας. Στην αρχή του 

εξαμήνου κάθε διδάσκουσα/ων ανακοινώνει τους στόχους και συνοπτικά το περιεχόμενο του μαθήματος, τη μορφή διδασκαλίας, τις 

υποχρεώσεις των φοιτητών, τον τρόπο αξιολόγησής τους, όπως επίσης και έναν ενδεικτικό πίνακα διδακτικών βιβλίων και 

βοηθημάτων για τη διευκόλυνση της μελέτης των φοιτητών. 



ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Η παρακολούθηση μαθημάτων, εργαστηρίων, πρακτικών ασκήσεων κ.λπ. εκ μέρους των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το ωρολόγιο 

πρόγραμμα. Οι φοιτητές δικαιούνται να χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτό τη βιβλιοθήκη, τα αναγνωστήρια, τα εργαστήρια και τον 

υπόλοιπο εξοπλισμό της Σχολής. Η παρακολούθηση των πρακτικών ασκήσεων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική. Οι φοιτητές 

θα πρέπει να συμπληρώσουν σ’ αυτά αριθμό παρουσιών που να αντιστοιχεί στα 4/5 τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των ωρών 

διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος. Η συνολική απασχόληση των φοιτητών σε παραδόσεις, εργαστήρια, φροντιστήρια και 

πρακτικές ασκήσεις δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τριάντα ώρες εβδομαδιαίως. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών γίνεται κυρίως με βάση την τελική εξέταση μετά τη λήξη του εξαμήνου. Η εξέταση μπορεί 

να είναι - κατά την κρίση του διδάσκοντα - γραπτή ή προφορική. Η αξιολόγηση της επίδοσης μπορεί να στηρίζεται και σε γραπτή 

εργασία ή και σε εργαστηριακές, φροντιστηριακές ή πρακτικές ασκήσεις. Οι διδάσκοντες δικαιούνται να απαλλάξουν φοιτητές από 

την τελική εξέταση, εφόσον έχει προηγηθεί επαρκής διαδοχικός έλεγχος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και με την προϋπόθεση ότι 

δεν διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος σπουδών του Τμήματος. Οι φοιτητές δικαιούνται να εξεταστούν κατά 

την περίοδο του Σεπτεμβρίου στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων, χειμερινού και εαρινού, ενώ κατά τις περιόδους Ιανουαρίου - 

Φεβρουαρίου και Ιουνίου μόνο στα μαθήματα του αντίστοιχου εξαμήνου. Πιο συγκεκριμένα ισχύουν τα ακόλουθα: 

• Σε περίπτωση αποτυχίας σε κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό ή προαιρετικό μάθημα οι φοιτητές μπορούν να το επαναλάβουν σε 

επόμενο εξάμηνο, αν προσφέρεται, ή να το αντικαταστήσουν με άλλο κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα.  

• Το εργαστήριο ή η πρακτική άσκηση εξαμηνιαίου μαθήματος κατοχυρώνονται και δεν επαναλαμβάνονται, εφόσον η 

παρακολούθηση κρίθηκε επαρκής.  



• Εάν φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές σε ένα μάθημα έχει τη δυνατότητα εξέτασης, με απόφαση του 

Προέδρου, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή καθηγητών του τμήματος, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές 

γνωστικό αντικείμενο και ορίζονται από τον Πρόεδρο. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων. Σε 

περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής συνεχίζει ή όχι τη φοίτησή του σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

καθορίζονται στον Οργανισμό του ιδρύματος, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μέγιστος αριθμός επαναλήψεων της 

εξέτασης σε ένα μάθημα.  

• Οι επί πτυχίω φοιτητές έχουν δικαίωμα να εξετάζονται σε μαθήματα μη αντιστοίχου εξαμήνου κατά τις Εξετάσεις Ιανουαρίου-

Φεβρουαρίου και Ιουνίου εάν οφείλουν συνολικά 8 μαθήματα ή λιγότερα.  

• Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την προφορική εξέταση φοιτητών με αποδεδειγμένη πριν από την εισαγωγή τους στο Τμήμα 

δυσλεξία.  

• Φοιτητές που δεν έχουν υποβάλει δήλωση μαθημάτων ή έχουν υποβάλει εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτοί στις 

εξετάσεις του εξαμήνου. Οποιαδήποτε βαθμολογία κατατεθεί εκ παραδρομής από διδάσκοντα για φοιτητές που δεν έχουν 

εγγραφεί εγκαίρως σε μάθημα δεν μπορεί να καταχωρηθεί από τη Γραμματεία. 

Το πρόγραμμα εξετάσεων της περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου ανακοινώνεται πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων, της 

περιόδου του Ιουνίου πριν από τη λήξη της περιόδου των μαθημάτων, και της περιόδου του Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια των 

εξετάσεων του Ιουνίου. Οι διδάσκοντες είναι υπεύθυνοι για τις επιτηρήσεις των γραπτών εξετάσεων.  

Η διάρκεια των εξετάσεων είναι τρεις εβδομάδες για τις περιόδους Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου και Ιουνίου και τέσσερις εβδομάδες για 

την περίοδο Σεπτεμβρίου. 

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ 

Τα μαθήματα διακόπτονται: 



• από την παραμονή των Χριστουγέννων μέχρι και την ημέρα των Θεοφανίων (διακοπές των Χριστουγέννων) 

• από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι την Κυριακή του Θωμά (διακοπές του Πάσχα) 

• την ημέρα των γενικών φοιτητικών εκλογών 

• την ημέρα των πρυτανικών εκλογών 

Επίσης, μαθήματα δε γίνονται και κατά τις παρακάτω αργίες: 

• εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου 

• επέτειος της απελευθέρωσης της Πτολεμαΐδας, 15 Οκτωβρίου 

• επέτειος του Πολυτεχνείου, 17 Νοεμβρίου 

• εορτή των Τριών Ιεραρχών, 30 Ιανουαρίου 

• εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου 

• 1η Μαΐου και 

• του Αγίου Πνεύματος 

• Οι μήνες Ιούλιος και Αύγουστος ορίζονται ως περίοδος θερινών διακοπών. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Η επίδοση στα μαθήματα εκτιμάται και εκφράζεται με βαθμούς. Κάθε μάθημα ή πτυχιακή εργασία βαθμολογείται σε ακέραιες ή και 

μισές μονάδες. Η βαθμολογική κλίμακα ορίζεται από το μηδέν έως το δέκα: 0 -1 =  κακώς, 2 - 4 = μετρίως, 5 – 6,5 = καλώς, 6,5 – 8,5 = 

λίαν καλώς,  8,5 - 10 = άριστα. Ελάχιστος ικανοποιητικός βαθμός είναι το πέντε (5). Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ανακοινώνονται 

από τους διδάσκοντες και αποστέλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος το πολύ μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την εξέταση του 

μαθήματος. Η βαθμολογία του φοιτητή σε κάθε μάθημα του Τμήματος καθορίζεται από τον διδάσκοντα, ο οποίος οργανώνει κατά την 

κρίση του γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις και συνεκτιμά και άλλα τεκμήρια επιδόσεως των φοιτητών. 



Επανεξέταση ή αναθεώρηση δεν επιτρέπεται. Κατ’ εξαίρεση το Τμήμα μπορεί να αποφασίσει επανεξέταση σε μάθημα σε 

περίπτωση αποτυχίας ποσοστού μεγαλύτερου του 85% των φοιτητών που εξετάστηκαν. Σε όσους μετεγγράφονται ή κατατάσσονται 

σε επόμενα του πρώτου εξάμηνα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, τους αναγνωρίζονται τα μαθήματα με ίδιο 

γνωστικό περιεχόμενο, στα οποία έχουν επιτύχει προβιβάσιμο βαθμό μετά από παρακολούθηση.  

ΠΤΥΧΙΟ 
Οι φοιτητές ολοκληρώνουν τις σπουδές τους και παίρνουν πτυχίο, όταν έχουν επιτύχει στα προβλεπόμενα μαθήματα και 

συγκεντρώνουν διακόσια σαράντα ECTS (240ECTS). 

Βαθμολόγηση - Υπολογισμός Βαθμού Πτυχίου 

Ο βαθμός πτυχίου ή διπλώματος θα υπολογίζεται βάσει των πιστωτικών μονάδων ECTS και του βαθμού κάθε μαθήματος 

ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία: 

• Θα λαμβάνονται υπόψη οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) του κάθε μαθήματος, καθώς και ο βαθμός του. Τα μαθήματα που δεν 

αξιολογούνται με βαθμό δεν συμμετέχουν στον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου. 

• Θα πολλαπλασιάζεται ο βαθμός του κάθε μαθήματος με τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες (ECTS). Για παράδειγμα: 

ΜΑΘΗΜΑ 1 (ΠΙΣΤΩΤΙΚΈΣ ΜΟΝΑΔΕΣ-ECTS :3, ΒΑΘΜΟΣ:10) Γινόμενο: 3 x 10 = 30 

ΜΑΘΗΜΑ (ΠΙΣΤΩΤΙΚΈΣ ΜΟΝΑΔΕΣ-ECTS :4, ΒΑΘΜΟΣ:8) Γινόμενο: 4 x 8 = 32 

• Στην συνέχεια: 

α) αθροίζονται τα γινόμενα όλων των μαθημάτων που βαθμολογούνται (ΔΙΑΙΡΕΤΕΟΣ) 

β) αθροίζονται οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) όλων των μαθημάτων που έχουν βαθμό (ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ) 

γ) διαιρείται το άθροισμα των γινομένων (ΔΙΑΙΡΕΤΕΟΣ) με το άθροισμα των πιστωτικών μονάδων των μαθημάτων που 

βαθμολογούνται (ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ). 



Το πηλίκο της διαίρεσης είναι ο βαθμός του πτυχίου, ο οποίος περιλαμβάνει δύο (2) δεκαδικά ψηφία (XX,XX). 

Η εξίσωση για την παραπάνω διαδικασία είναι: 

 

Βαθμός Πτυχίου = (Βαθμός Μαθήματος 1 x ECTS Μαθήματος 1 + Βαθμός Μαθήματος 2 x ECTS Μαθήματος 2 + … + Βαθμός Εργασίας x 

ECTS Εργασίας) / (Συνολικός Αριθμός ECTS μαθημάτων + Αριθμός ECTS Εργασίας) που βαθμολογούνται για την λήψη του Πτυχίου (η 

πτυχιακή εργασία προσμετράται για δύο μαθήματα) 

 

Ο νέος τύπος του βαθμού του πτυχίου θα ισχύσει για όσους εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 σε όλα τα Τμήματα του 

Πανεπιστημίου. 

 

Βαθμολογική κλίμακα-Χαρακτηρισμός Βαθμού Πτυχίου: 

5,0 - 6,49 = ΚΑΛΩΣ 

6,50 - 8, 49 = ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ 

8,50 - 10,0 = ΑΡΙΣΤΑ 

 

Κατάθεση Βαθμολογίων – Ημερομηνία Κτήσης Πτυχίου 

Η Ημερομηνία Κτήσης Πτυχίου είναι ενιαία για όλους τους αποφοίτους της ίδιας εξεταστικής περιόδου και ορίζεται ως η 20η 

ημερολογιακή ημέρα μετά τη λήξη της περιόδου αυτής. Τα βαθμολόγια των μαθημάτων κατατίθενται υποχρεωτικά εντός του 

επομένου 20ημέρου από την εξέταση του αντιστοίχου μαθήματος και των Πτυχιακών εργασιών μέχρι και 20 ημέρες μετά τη λήξη της 

εξεταστικής περιόδου. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να καταστούν πτυχιούχοι κατά την συγκεκριμένη εξεταστική περίοδο 



καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήματος αίτηση για ορκωμοσία. Οι αιτήσεις ορκωμοσίας αρχίζουν να υποβάλλονται μία εβδομάδα 

πριν από το τέλος της εξεταστικής περιόδου και διαρκούν δύο εβδομάδες. 

Ορκωμοσία  

Στους πτυχιούχους απονέμεται το πτυχίο Εργοθεραπείας. Το πτυχίο απονέμεται από το Τμήμα και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του 

Τμήματος Εργοθεραπείας και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου. Το πτυχίο που απονέμεται είναι ισότιμο προς τα πτυχία των λοιπών 

Α.Ε.Ι. 

Το τελετουργικό αποφοίτησης καθορίζεται από και συνάδει με αυτό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτό ορίζεται 

στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

Η καθομολόγηση γίνεται σε τελετή τρεις φορές το χρόνο, στο τέλος κάθε εξεταστικής περιόδου. Προκειμένου να χορηγηθούν η 

μεμβράνη του πτυχίου, αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό τελικής αναλυτικής βαθμολογίας, πρέπει ο φοιτητής να έχει καταθέσει 

στην Οικονομική Υπηρεσία σχετικό παράβολο. Κάθε πτυχιούχος δικαιούται να λάβει δωρεάν δύο αντίγραφα πτυχίου. 

 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021  

To Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην υπ’ αριθμ. 12/10-03-2020 έκτακτη συνεδρίασή του ενέκρινε 

το ακαδημαϊκό ημερολόγιο έτους 2020-2021 ως εξής: 
 

Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020 (4 εβδομάδες) 31.08.2020 – 25.09.2020 

Χειμερινό εξάμηνο (13 εβδομάδες μαθημάτων) 28.09.2020 – 23.12.2020 

 07.01.2021 - 08.01.2021 

Εξετάσεις εργαστηρίων (Αναπληρώσεις μαθημάτων) 11.01.2021 - 15.01.2021 



Εξεταστική περίοδος χειμερινού εξαμήνου (3  

εβδομάδες, περιλαμβάνεται και η εξεταστική για τους 18.01.2021 – 05.02.2021 

επί πτυχίω φοιτητές)  

Εαρινό εξάμηνο (13 εβδομάδες μαθημάτων) 15.02.2021 – 23.04.2021 

 10.05.2021- 28.05.2021 

Εξετάσεις εργαστηρίων (Αναπληρώσεις μαθημάτων) 31.05.2021 -04.06.2021 

Εξεταστική περίοδος εαρινού εξαμήνου (3 εβδομάδες,  

περιλαμβάνεται και η εξεταστική για τους επί πτυχίω 07.06.2021 – 30.06.2021 

φοιτητές)  

  

Διευκρινίσεις: 

• Μετά την εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου και την έναρξη του εαρινού εξαμήνου μεσολαβεί μία (1) κενή εβδομάδα 

8/2/2021 έως 12/2/2021. 
 

• Οι διακοπές των Χριστουγέννων αρχίζουν 24 Δεκεμβρίου, ημέρα Πέμπτη, και διαρκούν έως τα Θεοφάνεια 6 Ιανουαρίου, ημέρα 

Τετάρτη. Επομένων η τελευταία, 13η εβδομάδα, του χειμερινού εξαμήνου περιλαμβάνει τις ημέρες: 21, 22, 23/12/2020 και 7, 

8/1/2021 (Η γιορτή του Ιωάννου Προδρόμου, 7 Ιανουαρίου, περιλαμβάνεται στις εργάσιμες ημέρες). 
 

• Η εξεταστική του εαρινού εξαμήνου λήγει στις 30/6 (31/2 εβδομάδες). 
 

ΗΜΕΡΕΣ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΓΙΩΝ 
 



Εθνική εορτή: 28 Οκτωβρίου 2020 
 

Επέτειος Εξέγερσης του Πολυτεχνείου: 17 Νοεμβρίου 2020 
 

Διακοπές Χριστουγέννων: 24 Δεκεμβρίου 2020 έως και 6 Ιανουαρίου 2021 
 

Καθαρά Δευτέρα: 15 Μαρτίου 2021 
 

Εθνική εορτή: 25 Μαρτίου 2021 
 

Διακοπές Πάσχα: 24 Απριλίου έως 9 Μαΐου 2021 
 

Αγίου Πνεύματος: 21 Ιουνίου 2021 
 

Ημέρα Απελευθέρωσης της πόλης των Γρεβενών: 13 Οκτωβρίου 2020 
 

Ημέρα Απελευθέρωσης της πόλης της Πτολεμαΐδας: 15 Οκτωβρίου 2020 
 

Ημέρα Απελευθέρωσης της πόλης της Φλώρινας: 8 Νοεμβρίου 2020 
 

Ημέρα Απελευθέρωσης της πόλης της Καστοριάς: 11 Νοεμβρίου 2020 
 

Ημέρα διεξαγωγής φοιτητικών εκλογών 
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