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Για το ακ. ϋτοσ 2022-23 αιτόςεισ για κατατακτόριεσ εξετϊςεισ μπορούν να 

κϊνουν οι απόφοιτοι των ΙΕΚ Ν. 4186/2013 Ειδικότητα: Βοηθόσ 

Υυςικοθεραπευτή ςε ποςοςτό 0,5% 

 

Αιτήςεισ για τισ κατατακτήριεσ εξετάςεισ γίνονται 1-15 
Νοεμβρίου 2022  με αίτηςη ςυνοδευόμενη από τα απαραίτητα  
δικαιολογητικά που κατατίθεται είτε αυτοπροςώπωσ ςτη 
γραμματεία του τμήματοσ είτε ςτέλνοντασ email  ςτη 
γραμματεία του τμήματοσ g-physio@uth.gr 
 
 
 
Σα μαθήματα για εξέταςη είναι :  

1. Ανατομύα Μυοςκελετικού υςτόματοσ 

2. Ανατομύα Νευρικού υςτόματοσ & Οργϊνων 

3. Υυςιολογύα 
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ΤΛΗ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ 

1. Ανατομία Μυοςκελετικού υςτήματοσ 

Οςτεολογία. 
- Δομό των οςτών, ιςτολογύα, αιμϊτωςη, νεύρωςη, ανϊπτυξη. 
- Σα εύδη οςτών. Ο ρόλοσ των οςτών ςαν όργανα και η φιλοςοφύα τησ 

κατανομόσ τουσ ςτο ανθρώπινο ςώμα. 
- Ειςαγωγό ςτην αρχιτεκτονικό του ανθρωπύνου ςώματοσ: επύπεδα, ϊξονεσ 

κύνηςησ, ονοματολογύα. 

 Οςτά του Κρανίου και τησ πονδυλικήσ τήλησ. 
- Οςτϊ του κρανύου, εύδη, ρόλοσ, κατανομό, περιγραφό και ονοματολογύα. 
- πόνδυλοι: Εύδη, ανατομικϊ χαρακτηριςτικϊ (αρθρικϋσ επιφϊνειεσ, τρόματα 

κλπ), κατανομό, περιγραφό και ονοματολογύα. Μεςοςπονδύλιοσ δύςκοσ: 
ιςτολογικϊ χαρακτηριςτικϊ και ρόλοσ του. 

- πονδυλικό τόλη: ΑΜ, ΘΜ, ΟΜ, θωρακικόσ κλωβόσ. Κυρτώματα, 
περιγραφό, ονοματολογύα και ρόλοσ.   

 Οςτά Άνω Άκρου. 
- Οςτϊ τησ ωμικόσ ζώνησ, το βραχιόνιο οςτό, τα οςτϊ του αντιβραχύου και τησ 

ϊκρασ χειρόσ.  
- Περιγραφό, ανατομικϊ χαρακτηριςτικϊ και ονοματολογύα του κϊθε οςτού 

(αρθρικϋσ επιφϊνειεσ, φύματα, ογκώματα, κόνδυλοι κλπ), εύδη και ρόλοσ τουσ. 

Οςτά τησ Λεκάνησ και του Κάτω Άκρου. 
- Οςτϊ τησ λεκϊνησ, το μηριαύο οςτό, τα οςτϊ τησ κνόμησ και του ϊκρου ποδόσ.  
- Περιγραφό, ανατομικϊ χαρακτηριςτικϊ και ονοματολογύα του κϊθε οςτού 

(αρθρικϋσ επιφϊνειεσ, φύματα, ογκώματα, κόνδυλοι κλπ), εύδη και ρόλοσ τουσ. 

Αρθρώςεισ και Μύεσ. 
- Εύδη αρθρώςεων, ρόλοσ, ιςτολογύα και χαρακτηριςτικϊ αρθρικών επιφανειών 

(θρϋψη, αιμϊτωςη, νεύρωςη κλπ), αρθρικόσ θύλακοσ. 
- ύνδεςμοι, ιςτολογικϊ χαρακτηριςτικϊ, ρόλοσ και φιλοςοφύα κατανομόσ τουσ 

επύ των αρθρώςεων. 
- Μυσ, τϋνοντασ, μυοτενόντιο ςύνολο. Ιςτολογικϊ χαρακτηριςτικϊ. Εύδη των 

μυών και ρόλοσ τουσ.  

Ωμική Ζώνη και Ώμοσ. 
- τερνοκλειδικό, ακρωμιοκλειδικό και «ωμοπλατοθωρακικό» ϊρθρωςη. 

Ανατομικϊ χαρακτηριςτικϊ, περιγραφό, ρόλοσ και ονοματολογύα (θύλακοι, 
ςύνδεςμοι, ορογόνοι θύλακοι κλπ). Μύεσ που δρουν ςτισ αρθρώςεισ αναλυτικϊ 
(περιγραφό, ονοματολογύα, εκφύςεισ, καταφύςεισ κλπ). 

- Άρθρωςη του ώμου. Ανατομικϊ χαρακτηριςτικϊ, περιγραφό, ρόλοσ και 
ονοματολογύα (θύλακοσ, ςύνδεςμοι, ορογόνοι θύλακοι κλπ). Μύεσ που δρουν 
ςτην ϊρθρωςη αναλυτικϊ (περιγραφό, ονοματολογύα, εκφύςεισ, καταφύςεισ 
κλπ). 



Αγκώνασ, Αντιβράχιο, Καρπόσ. 
- Αρθρώςεισ του αγκώνα και του αντιβραχύου. Ανατομικϊ χαρακτηριςτικϊ, 

περιγραφό, ρόλοσ και ονοματολογύα (θύλακοι, ςύνδεςμοι, ορογόνοι θύλακοι 
κλπ). Μύεσ που δρουν ςτισ αρθρώςεισ αναλυτικϊ ( περιγραφό, ονοματολογύα, 
εκφύςεισ, καταφύςεισ κλπ). 

- Άρθρωςη του καρπού. Ανατομικϊ χαρακτηριςτικϊ, περιγραφό, ρόλοσ και 
ονοματολογύα (θύλακοσ, ςύνδεςμοι, ορογόνοι θύλακοι κλπ). Μύεσ που δρουν 
ςτην ϊρθρωςη αναλυτικϊ ( περιγραφό, ονοματολογύα, εκφύςεισ, καταφύςεισ 
κλπ). 

Άκρα Φείρα. 
- Αρθρώςεισ τησ ϊκρασ χειρόσ και του αντύχειρα. Ανατομικϊ χαρακτηριςτικϊ, 

περιγραφό, ρόλοσ και ονοματολογύα (θύλακοι, ςύνδεςμοι, ορογόνοι θύλακοι 
κλπ). Μύεσ που δρουν ςτισ αρθρώςεισ αναλυτικϊ (περιγραφό, ονοματολογύα, 
εκφύςεισ, καταφύςεισ κλπ).  

Ιςχίο. 
- Άρθρωςη του Ιςχύου. Ανατομικϊ χαρακτηριςτικϊ, περιγραφό, ρόλοσ και 

ονοματολογύα (θύλακοσ, ςύνδεςμοι, ορογόνοι θύλακοι κλπ). Μύεσ που δρουν 
ςτην ϊρθρωςη αναλυτικϊ (περιγραφό, ονοματολογύα, εκφύςεισ, καταφύςεισ 
κλπ). 

 Γόνατο. 
- Κνημομηριαύα και επιγονατηδομηριαύα ϊρθρωςη. Ανατομικϊ χαρακτηριςτικϊ, 

περιγραφό, ρόλοσ και ονοματολογύα (θύλακοι, ςύνδεςμοι, μηνύςκοι, ορογόνοι 
θύλακοι κλπ). Μύεσ που δρουν ςτισ αρθρώςεισ αναλυτικϊ (περιγραφό, 
ονοματολογύα, εκφύςεισ, καταφύςεισ κλπ). 

Άκρο Πόδι. 
- Ποδοκνημικό, αςτραγαλοπτερνικό και αρθρώςεισ του πρόςθιου ϊκρου ποδόσ. 

Ανατομικϊ χαρακτηριςτικϊ, περιγραφό, ρόλοσ και ονοματολογύα (θύλακοι, 
ςύνδεςμοι, ορογόνοι θύλακοι κλπ). Μύεσ που δρουν ςτισ αρθρώςεισ αναλυτικϊ 
(περιγραφό, ονοματολογύα, εκφύςεισ, καταφύςεισ κλπ). 

Κρανίο και Αυχενική Μοίρα τησ πονδυλικήσ τήλησ. 
- Αρθρώςεισ του κρανύου. Ανατομικϊ χαρακτηριςτικϊ, περιγραφό, ρόλοσ και 

ονοματολογύα. Μύεσ του προςώπου αναλυτικϊ (περιγραφό, ονοματολογύα, 
εκφύςεισ, καταφύςεισ κλπ).  

- Αρθρώςεισ τησ αυχενικόσ μούρασ τησ ςπονδυλικόσ ςτόλησ. Ανατομικϊ 
χαρακτηριςτικϊ, περιγραφό, ρόλοσ και ονοματολογύα (θύλακοι, ςύνδεςμοι, 
ορογόνοι θύλακοι κλπ). Μύεσ που δρουν ςτην ΑΜ αναλυτικϊ (περιγραφό, 
ονοματολογύα, εκφύςεισ, καταφύςεισ κλπ). 

Θωρακική και Οςφυΰκή Μοίρα τησ πονδυλικήσ τήλησ. 
- Αρθρώςεισ τησ θωρακικόσ μούρασ τησ ςπονδυλικόσ ςτόλησ. Ανατομικϊ 

χαρακτηριςτικϊ, περιγραφό, ρόλοσ και ονοματολογύα (θύλακοι, ςύνδεςμοι, 
ορογόνοι θύλακοι κλπ). Μύεσ που δρουν ςτην ΘΜ αναλυτικϊ (περιγραφό, 
ονοματολογύα, εκφύςεισ, καταφύςεισ κλπ). 

- Αρθρώςεισ τησ οςφυικόσ μούρασ τησ ςπονδυλικόσ ςτόλησ. Ανατομικϊ 
χαρακτηριςτικϊ, περιγραφό, ρόλοσ και ονοματολογύα (θύλακοι, ςύνδεςμοι, 
ορογόνοι θύλακοι κλπ). Μύεσ που δρουν ςτην ΟΜ αναλυτικϊ (περιγραφό, 
ονοματολογύα, εκφύςεισ, καταφύςεισ κλπ). 

 



  

 

 

 

 

2. Ανατομία Νευρικού υςτήματοσ & Οργάνων 
 Ειςαγωγή ςτα ςυςτήματα και εςωτερικά όργανα του ανθρώπου 

- Ειςαγωγό και αδρό περιγραφό των ςυςτημϊτων του ανθρωπύνου ςώματοσ 
- Ειςαγωγό και αδρό περιγραφό των εςωτερικών οργϊνων 
- Ειςαγωγό ςτη ςπλαχνολογύα 
- χϋςεισ μεταξύ των εςωτερικών οργϊνων και ςπλϊχνων 
 

 Νευρικό ςύςτημα Ι 
- Κεντρικό νευρικό ςύςτημα 
- Ημιςφαύρια και λοβού 
- Εγκεφαλικϊ κϋντρα  
- ύνδεςμοι ημιςφαιρύων 
- Παρεγκεφαλύδα 
- Προμόκησ   
- Νωτιαύοσ μυελόσ 
 

Νευρικό ςύςτημα ΙΙ 
- Μόνιγγεσ εγκεφϊλου και νωτιαύου μυελού 
- Αγγεύα εγκεφϊλου-Εξϊγωνο του Willis.  
- Υλεβώδεισ κόλποι.  
- Εγκεφαλονωτιαύο υγρό (Ε.Ν.Τ). Παραγωγό και κυκλοφορύα του Ε.Ν.Τ. 

Νευρικό ςύςτημα ΙΙΙ 
- Περιφερικό νευρικό ςύςτημα 
- Εγκεφαλικϋσ ςυζυγύεσ και νωτιαύα νεύρα. Αναλυτικό περιγραφό 

Νευρικό ςύςτημα IV 
- Πλϋγματα (Αυχενικό-Βραχιόνιο-Οςφυώκό-Ιερό-Αιδοιώκό-Κοκκυγικό). Αναλυτικό 

περιγραφό 
- Υυτικό ό αυτόνομο νευρικό ςύςτημα (υμπαθητικό-Παραςυμπαθητικό) 

Λειτουργικά ςυςτήματα 
- Πυραμιδικό οδόσ  
- Εξωπυραμιδικό κινητικό ςύςτημα 
- Σελικϋσ κινητικϋσ πλϊκεσ 
- Μυώκό ϊτρακτοσ 
- Σελικό κινητικό οδόσ  
- Αιςθητόρια όργανα δϋρματοσ  
- Οδόσ επικριτικόσ και πρωτοπαθούσ αιςθητικότητασ  
- Όργανα γεύςησ και όςφρηςησ  
- Μεταιχμιακό ςύςτημα 

 Αιςθητήρια όργανα 
- Oφθαλμόσ με επικϋντρωςη ςτουσ μυσ του οφθαλμού και τα οφθαλμοκινητικϊ 



νεύρα 
- Όργανα ακοόσ και ιςορροπύασ (ϋςω, μϋςο και ϋξω αυτύ, όργανα ιςορροπύασ, 

αιθουςαύεσ οδού και κύτταρα) 
  
 
Αναπνευςτικό ςύςτημα  

- Ανώτερο αναπνευςτικό (Ρύνα, ρινικό και ςτοματικό μούρα του φϊρυγγα, 
λϊρυγγασ,) 

- Κατώτερο αναπνευςτικό (Πνεύμονεσ, τραχεύα, βρόγχοι και διακλαδώςεισ, 
κυψελύδα, υπεζωκότασ, κλπ) 

- Αγγεύωςη πνευμόνων 
Κυκλοφορικό ςύςτημα 

- Καρδιϊ 
- Αγγεύα 
- Λεμφοφόρο ό λεμφικό ςύςτημα  

Πεπτικό ςύςτημα 
- Αδρό περιγραφό των οργϊνων που απαρτύζουν τον πεπτικό ςωλόνα 

(Εντερικόσ ςωλόνασ, Σο κούλο του ςτόματοσ, Υϊρυγγασ, Οιςοφϊγοσ, τόμαχοσ, 
Λεπτό ϋντερο, Παχύ ϋντερο) 

- Πεπτικού αδϋνεσ (Ήπαρ, Πϊγκρεασ, πλόνασ) 
Ουροποιητικό ςύςτημα 

- Περιγραφό των τμημϊτων του Ουροποιητικού υςτόματοσ (Νεφρού – νεφρικό, 
πύελοσ – ουρητόρεσ -ουροδόχοσ κύςτη - ουρόθρα (ανδρικό-γυναικεύα) 

Γεννητικό ςύςτημα 
- Γεννητικό ςύςτημα ϊρρενοσ. Περιγραφό των ϋξω και ϋςω γεννητικών οργϊνων 

του ϊνδρα. 
- Γεννητικό ςύςτημα θόλεοσ. Περιγραφό των ϋξω και ϋςω γεννητικών οργϊνων 

τησ γυναύκασ. Μαςτόσ. 
 ύςτημα ενδοκρινών αδένων 

- Περιγραφό των βαςικών ενδοκρινών αδϋνων   
 

 
3. Υυςιολογία 
Ειςαγωγή ςτο μάθημα τησ Υυςιολογίασ του Ανθρώπου 

- κοπόσ τησ φυςιολογύασ του ανθρώπου. 
- Κοινωνύα κυττϊρων: εύδη κυττϊρων, ιςτού, όργανα και ςυςτόματα οργϊνων. 
- Εςωτερικό περιβϊλλον και ομοιόςταςη. 
- Διαμεριςματοπούηςη των υγρών του ςώματοσ.   

 
Βαςικέσ Αρχέσ Κυτταρικήσ Βιολογίασ 

- Δομό και λειτουργύα κυττϊρων, κυτταρικϊ οργανύδια.  
- Γενετικό πληροφορύα και πρωτεώνοςύνθεςη. 
- Κυτταρικό μεμβρϊνη και διακύνηςη μορύων μϋςω μεμβρανών. 

 
Υυςιολογία του Αίματοσ 

- Οριςμόσ, λειτουργύεσ, ςύςταςη.  
- Ερυθρϊ αιμοςφαύρια: Ερυθροπούηςη. Αιμοςφαιρύνη, δομό και λειτουργύεσ. 

Παθολογικϋσ ενώςεισ τησ αιμοςφαιρύνησ. Αιματοκρύτησ. Ομϊδεσ αύματοσ, 
ςύςτημα Rhesus. 



- Λευκϊ αιμοςφαύρια: Παραγωγό των λευκών αιμοςφαιρύων. Καταςκευό και 
λειτουργύα των πολυμορφοπύρηνων, λεμφοκυττϊρων, μονοπύρηνων. 
Λευκοκυτταρικόσ τύποσ. Βαςικϋσ αρχϋσ τησ ανοςύασ, κυτταρικό και χημικό 
ανοςύα.  

- Αιμοπετϊλια: Παραγωγό και ιδιότητεσ. Πόξη του αύματοσ. Αιμόςταςη.  
- Πλϊςμα: ύςταςη και λειτουργύα. Λειτουργύεσ των λευκωμϊτων του 

πλϊςματοσ. 
Υυςιολογία του Νευρομυΰκού υςτήματοσ Ι 

- Δομό νευρικόσ ύνασ, Νευρογλοιακϊ κύτταρα. 
- Δυναμικϊ μεμβρϊνησ (κατανομό ιόντων, δυναμικό ηρεμύασ, δυναμικό 

ενϋργειασ) 
- Οργϊνωςη και δομό ςκελετικού μυόσ, νευρομυώκό ςύναψη. 

 
Υυςιολογία του Νευρομυΰκού υςτήματοσ ΙΙ 

- Μυώκό ςυςτολό, κινητικό μονϊδα, μυώκόσ τόνοσ, μυώκό τετανύα, μυώκόσ κϊματοσ, 
ενεργειακόσ μηχανιςμόσ ςκελετικού μυόσ. 

- Σύποι ςκελετικών μυών. 
- Λεύοι μύεσ. 
- Περιτονύα. 

 
Υυςιολογία του Αναπνευςτικού υςτήματοσ Ι 

- Καταςκευό του αναπνευςτικού ςυςτόματοσ. Αεραγωγού οδού, νεκρόσ χώροσ. 
- Η μηχανικό και το ϋργο τησ αναπνοόσ. Σο αναπνευςτικό κϋντρο και η ρύθμιςη 

του μεγϋθουσ τησ αναπνοόσ.  
- Διϊχυςη αερύων και μεταφορϊ Ο2 από τουσ πνεύμονεσ ςτουσ ιςτούσ, 

μεταφορϊ και αποβολό CO2. Πνευμονικό κυκλοφορύα. 
- Αναπνευςτικό προςαρμογό ςε ειδικϋσ καταςτϊςεισ. Επιδρϊςεισ τησ μυώκόσ 

εργαςύασ, υποξύα, υπερκαπνύα και υποκαπνύα. 
 

 Υυςιολογία του Αναπνευςτικού υςτήματοσ ΙΙ 
- Αναπνευςτικό προςαρμογό ςε ειδικϋσ καταςτϊςεισ. Ανταπόκριςη του 

αεριςμού ςτη μυώκό εργαςύα, υποξύα, υπερκαπνύα και υποκαπνύα. 
- Οξεοβαςικό Ρύθμιςη 

 
Υυςιολογία του Καρδιαγγειακού υςτήματοσ Ι 

- Καρδιϊ, βαςικϊ ςτοιχεύα ανατομικόσ και ιςτολογύασ.  
- Λειτουργικϋσ διαφορϋσ από το ςκελετικό μυ. ύςτημα παραγωγόσ και αγωγόσ 

τησ διϋγερςησ.  
- τεφανιαύα κυκλοφορύα, νεύρωςη τησ καρδιϊσ. Μηχανικό τησ καρδιακόσ 

λειτουργύασ, ακουςτικϊ φαινόμενα που ςυνοδεύουν την καρδιακό λειτουργύα. 
Κατανϊλωςη οξυγόνου και μετατροπό ενϋργειασ ςτον καρδιακό μυ. Καρδιακό 
ϋργο, Ρύθμιςη και προςαρμογό τησ καρδιακόσ ςυςτολόσ. 
Ηλεκτροκαρδιογρϊφημα. 
 

Υυςιολογία του Καρδιαγγειακού υςτήματοσ ΙΙ 
- Αρτηριακόσ ςφυγμόσ, Αρτηριακό πύεςη.  
- υςτηματικό και πνευμονικό κυκλοφορύα. 
- Καταςκευό των αγγεύων και ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ των αγγεύων διαφόρων 

περιοχών.  



- Ανταλλαγό ουςιών μεταξύ τριχοειδών και του υγρού των ιςτών. Υλϋβεσ, 
φλεβικό κυκλοφορύα.  

- Αγγειοκινητικϊ κϋντρα. Ρύθμιςη τησ κυκλοφορύασ.  
- Λϋμφοσ. ύςταςη, κύνηςη, λεμφαγγεύα και λεμφογϊγγλια. 

 
 
 
Υυςιολογία του Πεπτικού υςτήματοσ - Υυςιολογία των Νεφρών 

- Δομό γαςτρεντερικού ςωλόνα, λειτουργύεσ οργϊνων του γαςτρεντερικού. 
- Πϋψη και απορρόφηςη. 
- Φολό, πϊγκρεασ, λεπτό ϋντερο, παχύ ϋντερο. 
- Δομό νεφρών και ουροποιητικού ςυςτόματοσ, ςπειραματικό διόθηςη, 

ςωληναριακό επαναρρόφηςη, ςωληναριακό ϋκκριςη, ούρηςη. 
- Ρύθμιςη ιςοζυγύου νατρύου, καλύου και ύδατοσ. 

 
 Υυςιολογία του Ενδοκρινικού υςτήματοσ 

- Σι εύναι ορμόνη, φύςη ορμονών. 
- Ορμόνεσ του πρόςθιου και οπύςθιου λοβού τησ υπόφυςησ. 
- Ορμόνεσ του θυρεοειδούσ αδϋνα. 
- Ορμόνεσ του παγκρϋατοσ και ςακχαρώδησ διαβότησ. 
- Ορμόνεσ του φλοιού των επινεφριδύων. 

 
 Υυςιολογία του Ανοςοποιητικού υςτήματοσ 

- Μη ειδικό ανοςολογικό ϊμυνα. 
- Ειδικό ανοςολογικό ϊμυνα. 
- Λειτουργύεσ Β και Σ λεμφοκυττϊρων, Σ κυτταροτοξικϊ, Σ βοηθητικϊ, ΝΚ 

κύτταρα 
 

Υυςιολογία των Οςτών, του Δέρματοσ και του υςτήματοσ Αναπαραγωγήσ 
- Αςβϋςτιο και φωςφορικϊ ϊλατα, βιταμύνη D, εναπόθεςη και απορρόφηςη 

αςβεςτύου και φωςφορικών ςτα οςτϊ, παραθορμόνη, καλςιτονύνη, νόςοι των 
οςτών. 

- Υυςιολογύα δϋρματοσ. 
- Αναπαραγωγικό φυςιολογύα ϊρρενοσ, ςπερματογϋνεςη, μεταφορϊ ςπϋρματοσ. 
- Αναπαραγωγικό φυςιολογύα θόλεοσ, ωοθόκεσ και ωογϋνεςη, καταμόνιοσ 

κύκλοσ, επιδρϊςεισ οιςτρογόνων και προγεςτερόνησ, κύηςη. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΓΓΡΑΜΜΑΣΑ 
 

ΥΑ1 ΑΝΑΣΟΜΙΑ 
ΜΤΟΚΕΛΕΣΙΚΟΤ 

ΤΣΗΜΑΣΟ 

Εγχειρύδιο Περιγραφικόσ Ανατομικόσ, Platzer, Fritsch, Kuhnel, Kahle, 
Frotscher 

13256819 

ΑΝΑΣΟΜΙΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ. ANNE M. GILROY Έκδοςη: 1/2019 
υγγραφεύσ: ISBN: 9789606080272 

86057378 

Gray's ανατομύα (1,2), Drake Richard L.,Vogl Wayne,Mitchell Adam W. M. 13256927 
Ανατομύα του Μυοςκελετικού υςτόματοσ, Dufour M 13257012 
ΕΠΙΥΑΝΕΙΑΚΗ ΚΑΙ KΛΙΝΙΚΗ AΝΑΣΟΜΙΑ ΣΟΤ AΝΘΡΩΠΟΤ, Ζιμπόσ 
Αριςτεύδησ, Εκδόςεισ Κωνςταντϊρασ 

77120181 

Netter’s Κλινικό Ανατομύα 2η ϋκδοςη Hansen T. John 86055584 
ΥΑ2 ΑΝΑΣΟΜΙΑ ΝΕΤΡΙΚΟΤ 

ΤΣΗΜΑΣΟ 
&ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΑΝΑΣΟΜΙΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ. ANNE M. GILROY Έκδοςη: 1/2019 
υγγραφεύσ: ISBN: 9789606080272 

86057378 

Εγχειρύδιο Περιγραφικόσ Ανατομικόσ, Platzer, Fritsch, Kuhnel, Kahle, 
Frotscher 

13256819 

ΝΕΤΡΟΑΝΑΣΟΜΙΑ, JOHNSON 12638321 
Κλινικό Νευροανατομύα, Waxman St 13256820 
Κλινικό νευροανατομικό, Snell Richard 25209 
ΕΠΙΥΑΝΕΙΑΚΗ ΚΑΙ KΛΙΝΙΚΗ AΝΑΣΟΜΙΑ ΣΟΤ AΝΘΡΩΠΟΤ, Ζιμπόσ 
Αριςτεύδησ, Εκδόςεισ Κωνςταντϊρασ 

77120181 

Netter’sΚλινικό Ανατομύα 2η ϋκδοςη Hansen T. John 86055584 
ΥΑ4 ΥΤΙΟΛΟΓΙΑ Υυςιολογύα, Linda S. Costanzo 22698807 

Υυςιολογύα του Ανθρώπου, ταύροσ Σ. Πλϋςςασ 33133306 
Ganong's Ιατρικό Υυςιολογύα, Barett K 13256892 
 Υυςιολογύα του Ανθρώπου , Silverthorn Dee Unglaub  77107020 
Υυςιολογύα του ανθρώπου για επιςτόμεσ υγεύασ, Πανουςόπουλοσ 
Γεώργιοσ 

94701623 

 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 
 

 
Μάθημα Ημ. Εξέταςησ 

Ανατομύα Μυοςκελετικού υςτόματοσ 
 

Δευτέρα  5 -12-22 
12:00-14:00 

 

Ανατομύα Νευρικού υςτόματοσ και Οργϊνων 
 

Σετάρτη  7-12-22 
12:00-14:00 

 
Υυςιολογύα 

 
 

Παραςκευή 9-12-22 
12:00-14:00 



 
Κατϊ την διϊρκεια των εξετϊςεων θα τηρούνται τα υγειονομικϊ μϋτρα και 
πρωτόκολλα  που θα ιςχύουν την περύοδο εκεύνη για τον covid-19.  
 
 

 


