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1. Τίτλος σπουδών/προσόν 1 

 

Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  Επιπέδου 5. Ειδικότητα Ι.Ε.Κ.:  

ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΣΕ ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΑ 
 

2. Μεταφρασμένος τίτλος 2 

   

Vocational Training Diploma Initial Vocational Training (I.E.K.) Level 5. Specialty of I.E.K: 

ASSISTANT PHYSIOTHERAPIST IN SPAS AND BATHS 
 

3. Προφίλ ικανοτήτων και δεξιοτήτων 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα : Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Τυπικά, ο κάτοχος του παρόντος τίτλου 
σπουδών/προσόντος είναι σε θέση να: 

ΓΝΩΣΕΙΣ 
 Παραθέτει με λεπτομέρεια τα όργανα που απαρτίζουν το αναπνευστικό, ουροποιητικό, γεννητικό και νευρικό 

σύστημα και τους μύες και τα οστά που αποτελούν το ερειστικό και μυϊκό σύστημα και περιγράφει με γενικό τρόπο τη 
λειτουργία τους. 

 Παρουσιάζει τις ασκήσεις, τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή άσκησης και τις μαλάξεις που 
ενδείκνυνται σε ασθενείς με κινητικά προβλήματα. 

 Αποδίδει τις βασικές αρχές σε θέματα ασφάλειας των ασθενών κατά την άσκηση.  
 Διαχωρίζει και περιγράφει με λεπτομέρεια τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση των ασθενών 

που πάσχουν από ορθοπεδικές, νευρολογικές, ρευματολογικές και καρδιοαναπνευστικές παθήσεις. 
 Παρουσιάζει με επάρκεια γνώσεις για την ιαματική λουτροθεραπεία και την υδροθεραπεία σε ατομική δεξαμενή και 

πισίνα. 
 Αναλύει τα υδροθεραπευτικά προγράμματα που ενδείκνυνται για ορθοπεδικές, νευρολογικές, ρευματολογικές και 

καρδιοαναπνευστικές, γυναικολογικές και δερματολογικές παθήσεις, αθλητικές κακώσεις, άτομα με ειδικές ανάγκες 
και άτομα τρίτης ηλικίας. 

 Αποδίδει τις βασικές αρχές που διέπουν τη φυσική ιατρική και τις θεραπείες αποκατάστασης. 
 Διατυπώνει βασικές γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών και θεμάτων υγιεινής σε λουτρά, ιαματικές πηγές ή χώρους 

φυσικοθεραπείας που χρησιμοποιούν ως βάση της θεραπείας το υγρό στοιχείο.  
 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
 Ακολουθεί χωρίς λάθη και παρεκκλίσεις τις οδηγίες που του δίνονται από τους ειδικούς για την άσκηση των ασθενών 

και την εφαρμογή υδροθεραπευτικών προγραμμάτων, υποβοηθώντας το θεραπευτικό έργο του φυσικοθεραπευτή. 
 Εφαρμόζει, υπό τις οδηγίες του φυσικοθεραπευτή, τις βασικές μεθόδους κινησιοθεραπείας και μάλαξης. 
 Τηρεί τους κανόνες υγιεινής που προβλέπονται στους χώρους όπου εργάζεται (ιαματικές πηγές, λουτρά, κέντρα 

υδροθεραπείας, κτλ) 
 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 
 Δρα με βάση τη δεοντολογία του επαγγέλματός τους σεβόμενος τα δικαιώματα, τις ανάγκες, την αξιοπρέπεια και τις 

αξίες των ασθενών. 
 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των γνώσεων, των δυνατοτήτων και της εμπειρίας του πάντα ενημερώνοντας 

τους ειδικούς και έχοντας τη συγκατάθεση τόσο εκείνων, όσο και των ασθενών. 
 Συνεργάζεται με τους άλλους εργαζόμενους στις ιαματικές πηγές, στα λουτρά ή σε όποιον άλλο χώρο εργάζεται με 

τρόπο αποτελεσματικό, χωρίς να δημιουργεί προβλήματα ή να ρισκάρει την ασφάλεια των ασθενών. 
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4.  Φάσμα επαγγελμάτων στα οποία έχει πρόσβαση ο/η κάτοχος του τίτλου σπουδών/προσόντος 

3
 

 

Ο κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας μπορεί να απασχοληθεί σε ιαματικές πηγές, ξενοδοχεία-spa και σε λοιπές 
επιχειρήσεις παροχής συναφών υπηρεσιών. 
Η αναγνώριση του ∆ιπλώµατος ΙΕΚ ως τυπικού προσόντος για διορισµό στο δηµόσιο τοµέα ρυθµίζεται µε το Π.∆. 50/2001 (Φ.Ε.Κ. 
39 / Α΄ / 5-3-2001), ως ισχύει 

 

5.  Επίσημη βάση του τίτλου σπουδών/προσόντος  
 

Φορέας απονομής του τίτλου σπουδών/προσόντος  Αρχή που είναι αρμόδια για την επικύρωση ή αναγνώριση 
του τίτλου σπουδών/προσόντος  

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 142 34 Ν. Ιωνία 
https://www.eoppep.gr/ 

 

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 142 34 Ν. Ιωνία 
https://www.eoppep.gr/ 

 
Επίπεδο (εθνικό ή ευρωπαϊκό) του τίτλου σπουδών  1  

 
Κλίμακα βαθμολόγησης / απαιτήσεις επιτυχίας 

 

    Επίπεδο 5 Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. 

α) επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και 

απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης 

β) επιτυχία στο θεωρητικό µέρος των τελικών εξετάσεων 
πιστοποίησης (κλίµακα βαθµολόγησης 1-20, µε βάση το 10) 

γ) επιτυχία στο πρακτικό µέρος των τελικών εξετάσεων 

πιστοποίησης (επιτυχών / αποτυχών) 

 

Πρόσβαση σε επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης ή κατάρτισης 1 Διεθνείς συμφωνίες αναγνώρισης των προσόντων 1 

Ναι Όχι  

Νομική βάση 

Νόμος 2009/1992 περί Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

Νόμος 4186/2013 περί Αναδιάρθρωσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις 

Νόμος 4763/2020 περί Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης 

6. Επίσημα αναγνωρισμένοι τρόποι απόκτησης τίτλου σπουδών/ προσόντος  

 

Επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης απόφοιτων Ι.Ε.Κ.. Συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης/κατάρτισης που οδηγεί 
στο πιστοποιητικό: 4 εξάμηνα (έως τον ν.4186/2013) / 5 εξάμηνα (μετά τον ν.4186/2013) 

7.  Πρόσθετες πληροφορίες 

 

Προϋποθέσεις εισαγωγής 1 

Απολυτήριο ή Πτυχίο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή  Πτυχίο ΕΠΑΣ (Επίπεδο 4 ΕΠΠ/EQF) ΣΕΚ  ή ισότιμο τίτλο σπουδών 
(Επίπεδο 3 ΕΠΠ/EQF) / Μετά την ψήφιση του Ν 4763/2020, μόνο με Απολυτήριο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΓΕΛ ή 
ΕΠΑΛ) ή ισότιμο τίτλο σπουδών (Επίπεδο 4 ΕΠΠ/EQF)   

Ενδεικτικά Διδασκόμενα Μαθήματα ειδικότητας: 

Ανατομία, Φυσιολογία, Κινησιολογία, Υγιεινή – Πρώτες Βοήθειες, Στοιχεία ιατρικής φυσικής, Φυσική ιατρική και αποκατάσταση, 
Κινησιοθεραπεία – Μάλαξη Ι, ΙΙ, Ιατρική Βιοκλιματοθεραπεία, Ψυχολογικές και κοινωνικές διαστάσεις αναπηρίας, Φυσικά και 
Μηχανικά μέσα, Ορθοπεδική τραυματολογία, Νευρολογία, Ρευματολογία, Τεχνικές αποκατάστασης σε ορθοπεδικές,  
νευρολογικές, ρευματολογικές και καρδιοαναπνευστικές παθήσεις, Εργοφυσιολογία, Ιαματική λουτροθεραπεία και πηγές, 
Υδροθεραπεία σε ατομική δεξαμενή ή και πισίνα, Υδροθεραπευτικά προγράμματα στις ορθοπεδικές, νευρολογικές, 
ρευματολογικές, καρδιοαναπνευστικές, γυναικολογικές, δερματολογικές και άλλες παθήσεις, Υδροθεραπευτικά προγράμματα σε 
αθλητικές κακώσεις, Υδροθεραπευτικά προγράμματα σε ΑμεΑ, άτομα τρίτης ηλικίας, Πρακτική, Αγγλικά, Χρήση Η/Υ. 

 

Περισσότερες πληροφορίες  για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων: www.nqf.gov.gr και http://proson.eoppep.gr 

Εθνικό Κέντρο Europass Ελλάδας: Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π- ΕL/NEC 

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34, Ν. Ιωνία, Αθήνα Τηλ. (0030) 210 2709000 europass@eoppep.gr 
http://europass.eoppep.gr       https://www.eoppep.gr/ 
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