
Τίτλος Μαθήματος ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

Κωδικός 

Μαθήματος 

4101ΕΡΦΣ 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό 

Επίπεδο Προπτυχιακό 

Έτος / Εξάμηνο 

φοίτησης 

4 έτος / Ζ’ εξάμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα Ελπίδα Μιχαήλ 

ECTS 4 Διαλέξεις / 

εβδομάδα 

1 (2ώρες) Εργαστήρια / 

εβδομάδα 

1(1ώρα) 

Στόχος Μαθήματος Να κατανοήσει ο φοιτητής το περιεχόμενο της  Εργομετρίας και την 

σημαντική τους συμβολή στο σχεδιασμό των διαφόρων διαιτολογίων. 

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι διδασκόμενοι αναμένεται να είναι σε 

θέση να: 

• εκτιμούν το έργο που απαιτείται για κάθε φυσιολογική δραστηριότητα και 

να προσαρμόσει ανάλογα το διαιτολόγιό του σύμφωνα με τις ανάγκες που 

απαιτούνται. 

• κατανοούν ότι η σωστή συνεργασία του διαιτολόγου με τον Εργομέτρη 

προϋποθέτει την γνώση του αντικειμένου της Εργομετρίας.  

• κατανοούν τις ενεργειακές απαιτήσεις για κάθε έργο που παράγει ο 

ανθρώπινος οργανισμός και να σχεδιάζει ορθότερα το διαιτολόγιό του. 

Προαπαιτούμενα κανένα Συναπαιτούμενα κανένα 

Περιεχόμενο 

Μαθήματος 

Αρχές της εργομετρίας. Σχέση Διατροφής, άσκησης και υγείας. 

Μέθοδοι μέτρησης, αξιολόγησης, δοκιμασιών: Μέτρηση, Αξιολόγηση, 

Δοκιμασίες 

Προσδιορισμός δύναμης στους αθλητές. Μέτρηση μυϊκού έργου: 

Μονάδες μέτρησης. Βασικά εργόμετρα (Κυκλοεργόμετρο, 

Δαπεδοεργόμετρο, Βαθμιδοεργόμετρο ). Ειδικά εργόμετρα. 

Μέτρηση καρδιακής απόδοσης: Μέτρηση καρδιακής συχνότητας. 



Μέθοδοι μέτρησης. Επίδραση παραγόντων. Μέτρηση αρτηριακής πίεσης. 

Μέθοδοι μέτρησης. Επίδραση παραγόντων.  

Εργοσπιρομέτρηση: Θερμιδομετρία. Κλειστό κύκλωμα σπιρομέτρησης. 

Ανοιχτό κύκλωμα σπιρομέτρησης. Μέγιστη πρόσληψη  οξυγόνου. Μέτρηση 

της VO2.  

Πρόβλεψη μέγιστης πρόληψης οξυγόνου, προσδιορισμός αεροβικής 

ικανότητας: Υπομέγιστες εργοδοκιμασίες. Πρόβλεψη με καρδιακή 

συχνότητα. Υπομέγιστες κυκλοεργομετρικές δοκιμασίες. Υπομέγιστες 

δαπεδοεργομετρικές δοκιμασίες. Υπομέγιστες βαθμιδοεργομετρικές 

διαδικασίες. 

Δοκιμασίες αερόβιας ικανότητας: Δρομικές δοκιμασίες 

Δέσμες δοκιμασιών φυσικής κατάστασης: Παράγοντες φυσικής 

κατάστασης. Δέσμες δοκιμασιών.  

Μέτρηση της μέγιστης αναεροβικής γαλακτικής ισχύος. Διατροφή και 

αύξηση αθλητικής απόδοσης. Οργάνωση εργομετρικού εργαστηρίου. Ηλικία 

άσκηση και καρδιαγγειακή υγεία. Προσδιορισμός ενεργειακού ισοζυγίου. 

 

Ασκήσεις εργομετρίας 

Πρακτική εφαρμογή του κυκλοεργόμετρου. Εξοπλισμός  

Πρακτική εφαρμογή του Δαπεδοεργόμετρο: Εξοπλισμός  

Πρακτική εφαρμογή του Βαθμιδοεργόμετρο. Εξοπλισμός  

Πρακτικές εφαρμογές μέτρησης της καρδιακής απόδοσης: Προϋποθέσεις 

μέτρησης. Πρωτόκολλο ελέγχου περιβαλλοντικών παραγόντων. Μέτρηση 

καρδιακής συχνότητας  

Πρακτικές εφαρμογές VO2 max: Προετοιμασία δοκιμαζόμενου. Συνθήκες 

εργαστηρίου. Εργομέτρηση για VO2 max. Μέτρηση VO2 max υπό 

αγωνιστικές συνθήκες.  

Πρακτικές εφαρμογές υπομέγιστων δοκιμασιών: Δοκιμασία ικανότητας 

αερόβιου έργου (παράγοντες, εξοπλισμός, επιλογή φορτίου, διαδικασία 

εργομέτρησης, υπολογισμός  αερόβιου έργου) 

Μεθοδολογία Το μάθημα θα πραγματοποιείται με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων. 



Διδασκαλίας Εικόνες και βίντεο θα παρέχονται στους φοιτητές όταν και όπου χρειάζεται 

για περαιτέρω κατανόηση των βασικών εννοιών του κάθε μαθήματος. Η 

συμμετοχή για συζήτηση στην τάξη είναι επιθυμητή και θα επιδιώκεται από 

τον καθηγητή του μαθήματος.  

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος γίνεται στο εργαστήριο Αισθητικής 

Σώματος, το οποίο περιλαμβάνει διάφορα όργανα φυσικής άσκησης, 

λιπομετρητές, δερματοπτυχόμετρα, όργανα για τη μέτρηση του βασικού 

μετβολισμού, ζυγαριές, όργανα για προσδιορισμό σύστασης του σώματος, 

πιεσόμετρα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, γίνεται υπόδειξη ορισμένων 

πολύπλοκων οργάνων στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή από τον υπεύθυνο 

καθηγητή. 

Βιβλιογραφία Κύριο διδακτικό βιβλίο 

1. ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ, Β. Κλεισούρα, εκδόσεις Συμμετρία 

Επιπλέον προτεινόμενη βιβλιογραφία  

2. ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ, Β. Κλεισούρα, εκδόσεις Συμμετρία 

3. Γόνατο και Ισοκίνηση, Π.β. Τσακλής 

4. Εισαγωγή στην ισοκινητική άσκηση , Π.β. Τσακλής 

5. Φυσιολογία της άσκησης και του αθλητισμού (τόμοι Ι και ΙΙ), Jack H. 

Wilmore et al, Π.Χ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ 

Αξιολόγηση 
Τελική εξέταση (θεωρία & εργαστήριο): 50% 

Ενδιάμεση αξιολόγηση (θεωρία): 20% 

Ενδιάμεση αξιολόγηση (εργαστήριο) : 20% 

Παρουσία και συμμετοχή στην τάξη: 10% 

Γλώσσα Ελληνική 

 


