
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ένταξη του Νινίκα Κωνσταντίνου του Γεωργίου, 
υπηρετούντος μέλους της κατηγορίας Ειδικού Τε-
χνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π. ), ΤΕ 
κατηγορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε κενή 
οργανική θέση της κατηγορίας Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).

2 Τροποποίηση Διακρατικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) μεταξύ του Τμήμα-
τος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, Αθλητι-
σμού και Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας και της Σχολής Επιστήμης Αθλητισμού του 
Πανεπιστημίου της Λειψίας (Leipzig) της Γερμανί-
ας, με τίτλο «Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
Ειδίκευσης στην Ψυχολογία του Αθλητισμού και 
της Άσκησης».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    18328/20/ΓΠ1 (1)
Ένταξη του Νινίκα Κωνσταντίνου του Γεωργίου, 

υπηρετούντος μέλους της κατηγορίας Ειδικού 

Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π. ), 

ΤΕ κατηγορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε 

κενή οργανική θέση της κατηγορίας Εργαστηρι-

ακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.). 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 (Α΄ 31), όπως τροπο-

ποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του π.δ. 167/1988 «Ίδρυση θέσεων 

Ε.Ε.Π. και Ε.Δ.Τ.Π. στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας» (Α΄ 76).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 79 του ν. 4009/2011 

(Α΄ 195).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 3 περ. 2 του 

ν. 4235/2014 (Α΄ 32).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 18 και 20 του 
ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Την υπ’ αρ. 2702/05-03-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΣ469Β7Ξ-ΧΧΕ) 
διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη για την αυτοδίκαια με-
τατροπή των θέσεων Ε.Ε.ΔΙ.Π., κλάδου ΙΙ σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 2 του ν. 4264/2014 
(Α΄ 118) όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 27 παρ. 4 
και 5 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 1 του ν. 4386/2016 
(Α΄ 83).

9. Την εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. υπό στοιχεία 126603/
Ζ2/29-7-2016.

10. Την υπό στοιχεία 127422/Ζ1/26-7-2018 (ΥΟΔΔ 463) 
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων για την εκλογή Πρύτανη του Π.Θ.

11. Την υπ’ αρ. 104/18-11-2019 αίτηση του Νινίκα Κων-
σταντίνου, μόνιμου μέλους ΕΤΕΠ, ΤΕ κατηγορίας του Τμή-
ματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προς την Κοσμητεία της 
Σχολής Τεχνολογίας.

12. Το γεγονός ότι ο ανωτέρω διορίσθηκε με την υπ’ αρ. 
3934/07-05-2008 (Γ΄ 1056) πράξη του Προέδρου του ΤΕΙ 
Λάρισας, σε κενή οργανική θέση Ε.Τ.Π., και ανέλαβε κα-
θήκοντα την 26-11-2008. Μονιμοποιήθηκε με την υπ’ αρ. 
12619/6-12-2010 πράξη του Προέδρου του ΤΕΙ Λάρισας.

13. Το γεγονός ότι ο ανωτέρω εντάχθηκε με την υπ’ αρ. 
4241/10-7-2014 (Β΄ 2022) πράξη του Προέδρου του ΤΕΙ 
Θεσσαλίας στην κατηγορία Ειδικού Τεχνικού Εργαστη-
ριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.).

14. Την απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Τεχνο-
λογίας στην υπ’ αρ. 1/13-7-2020 συνεδρίασή της για τον 
ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής.

15. Την υπ’ αρ. 156/27-7-2020 εισήγηση της Τριμελούς 
Εισηγητικής Επιτροπής της Σχολής Τεχνολογίας του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας.

16. Την απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Τεχνο-
λογίας στην υπ’ αρ. 2/04-8-2020 συνεδρίασή της για την 
ένταξη του μέλους ΕΤΕΠ Νινίκα Κωνσταντίνου σε θέση 
Ε.ΔΙ.Π.

17. Την απόφαση της Συγκλήτου στην υπ’ αρ. 238/ 
28-08-2020 συνεδρίασή της για την μεταφορά μιας (1) 
κενής οργανικής θέσης της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π., ΤΕ κατη-
γορίας από το ΑΕΙ στο Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών 
Ξύλου και Σχεδιασμού της Σχολής Τεχνολογίας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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18. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του Νινίκα 
Κωνσταντίνου.

19. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Την ένταξη του Νινίκα Κωνσταντίνου του Γεωργίου, 
μόνιμου μέλους της κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Ερ-
γαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), ΤΕ κατηγορίας του 
Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδια-
σμού της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας, σε κενή οργανική θέση της κατηγορίας Εργαστη-
ριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), ΤΕ κατηγορίας, 
για εργαστηριακό – εφαρμοσμένο διδακτικό έργο του 
Τμήματος Δασολογίας, Επιστήμης Ξύλου και Σχεδιασμού 
της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
επειδή είναι κάτοχος συναφούς μεταπτυχιακού και διδα-
κτορικού τίτλου σπουδών κατά το χρόνο υποβολής της 
αίτησής του και διαθέτει τα προβλεπόμενα στην παρ. 2γ 
του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως ισχύει σήμερα, 
τυπικά προσόντα, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 5 του 
ν. 4386/2016.

Η θέση που κατείχε ο ανωτέρω ως μέλος της κατηγο-
ρίας Ε.Τ.Ε.Π. καταργείται.

Η διανυθείσα προϋπηρεσία του ανωτέρω λαμβάνεται 
υπόψη για κάθε υπηρεσιακή και μισθολογική συνέπεια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Λάρισα, 23 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ   

 Ι 

 Αριθμ. 18405/20/ΓΠ (2)
Τροποποίηση Διακρατικού Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) μεταξύ του Τμήμα-

τος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 

της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, Αθλητι-

σμού και Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Θεσ-

σαλίας και της Σχολής Επιστήμης Αθλητισμού του 

Πανεπιστημίου της Λειψίας (Leipzig) της Γερμα-

νίας, με τίτλο «Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Δίπλω-

μα Ειδίκευσης στην Ψυχολογία του Αθλητισμού 

και της Άσκησης». 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 30 έως και 37, 43, 45 και 

85 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώ-
τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 114).

2. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/8‐12‐2017 απόφαση 
του Υπουργού  Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  
«Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού 
λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προ-
γραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).

3. Την υπό στοιχεία 41931/Ζ1/13-03-2018 (Β΄ 972) 
απόφαση του Υπουργού  Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης κοινών Π.Μ.Σ. 
και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη 
μεταξύ ημεδαπών Α.Ε.Ι. και αναγνωρισμένων ως ομοτα-
γών ιδρυμάτων ή ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων 
της αλλοδαπής».

4. Τις διατάξεις του ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό 
Ταμείο και άλλες διατάξεις.

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα δι-
πλώματος» (Α΄ 189), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των 
Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού 
και Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της 
Σχολής Επιστήμης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου της 
Λειψίας (Leipzig) της Γερμανίας.

7. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην υπ’ αρ. 24η/8-7-2020 
συνεδρίασή της.

8. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη 2000 € στον ΚΑΕ 
4121 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αποφασίζει:

Την επανίδρυση του Διακρατικού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) μεταξύ του Τμήματος 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχο-
λής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαι-
τολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της Σχολής 
Επιστήμης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου της Λειψίας 
της Γερμανίας, με τίτλο «Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Δί-
πλωμα Ειδίκευσης στην Ψυχολογία του Αθλητισμού και 
της Άσκησης», ως εξής:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Τμή-
μα Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Λειψίας (Leipzig) της 
Γερμανίας θα λειτουργήσει για την περίοδο 2020-25 κοι-
νό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτ-
λο “ European Master in Sport and Exercise Psychology” 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ) έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προά-
γει η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση ερευνητών και 
επαγγελματιών για την ανάπτυξη της ψυχολογίας του 
αθλητισμού και της άσκησης, η οποία θεμελιώνεται στις 
επιστημονικές βάσεις του αθλητισμού και της άσκησης, 
της ψυχολογίας και της δημόσιας υγείας. Η εκπαίδευση 
στο Π.Μ.Σ. εστιάζει στην ψυχολογική υποστήριξη των 
αθλητών και στην προώθηση υγιεινών συνηθειών και 

msc-grammateia
Highlight
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τρόπους ζωής μέσω της τακτικής ενασχόλησης με διάφο-
ρες μορφές σωματικής δραστηριότητας. Το πρόγραμμα 
ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις για ειδικούς 
στην Ευρώπη και σ’ όλο τον κόσμο προκειμένου (1) να 
παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη στους αθλητές για τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής και της απόδοσής τους, 
και (2) για να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες προκλήσεις 
που συνδέονται με την κακή κατάσταση της υγείας και 
το στυλ της καθιστικής ζωής των σύγχρονων ανθρώπων. 
Το πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς τις 
προπτυχιακές σπουδές που παρέχουν Τμήματα των ΑΕΙ 
της Ελλάδος καλύπτοντας ένα κενό που υπάρχει στην πα-
ρεχόμενη εκπαίδευση σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το ΔΠΜΣ απονέμει το «Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ψυχολογία του Αθλητισμού 
και της Άσκησης» στους φοιτητές που στα πλαίσια των 
σπουδών τους παρακολουθούν κατ’ επιλογή το Εντατικό 
Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή διάσταση στην ψυχολογία του 
αθλητισμού και της άσκησης» (Πίνακας 3) και φοιτούν για 
ένα εξάμηνο σε ένα από τα Πανεπιστήμια του Ευρωπαϊ-
κού Δικτύου Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ψυχολογία 
του Αθλητισμού και της Άσκησης1. Για όσους φοιτητές 
επιλεγούν να φοιτήσουν για αυτό το εξάμηνο στο Πανε-
πιστήμιο της Λειψίας απονέμεται Διπλό Πτυχίο, με βάση 
τη συμφωνία μεταξύ του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας και 
του Πανεπιστημίου της Λειψίας.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από διεθνή Πα-
νεπιστήμια από όλα τα Τμήματα Πανεπιστημίων ανα-
γνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που 
είναι συναφή με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της 
Ψυχολογίας του Αθλητισμού και της Άσκησης. Η επιλογή 
των φοιτητών/τριών γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπό-
μενα στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας, καθώς και 
σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τέσσερα 
(4) διδακτικά εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας
Πρόγραμμα Μαθημάτων

1. Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να συγκεντρώσουν τριά-
ντα (30) Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) σε κάθε 
εξάμηνο, δηλαδή εκατόν είκοσι (120) ECTS στα τέσσε-
ρα εξάμηνα φοίτησης. Όλοι οι φοιτητές/τριες οφείλουν 

1 Inland Norway University of Applied Sciences, Norway, 
Catholic University of Leuven, Belgium; University of Leipzig, Ger-
many; University of Thessaly, Greece; Autonomous University of 
Barcelona, Spain; University Montpellier, France; Free University 
Amsterdam, The Netherlands; Halmstad University College, Swe-
den; University of Jyväskylä, Finland.

να παρακολουθήσουν τα προσφερόμενα μαθήματα σε 
κάθε εξάμηνο από το Πανεπιστήμιο που επέλεξαν.

2. Τα μαθήματα του ΔΔΠΜΣ πραγματοποιούνται στην 
αγγλική γλώσσα και σε ειδικές περιπτώσεις στην εθνική 
γλώσσα κάθε κράτους μέλους των Πανεπιστημίων (Ελ-
ληνική, Γερμανική).

3. Οι φοιτητές/τριες που συμμετέχουν στο ΔΠΜΣ απο-
λαμβάνουν τα προνόμια και υπόκεινται επιπλέον στους 
κανονισμούς και στους κανόνες εν ισχύ στο Πανεπιστή-
μιο όπου φοιτούν. Το Πανεπιστήμιο εγγραφής ορίζει τον 
επιβλέποντα, στον οποίο οι φοιτητές/τριες μπορούν να 
απευθύνονται για συμβουλές ή για βοήθειά τους, κατά 
τη διάρκεια της παραμονής τους στο ίδρυμα.

4. Το ΔΠΜΣ αποτελείται από τέσσερα (4) εξάμηνα - 
δύο (2) έτη. Στο πρώτο εξάμηνο οι φοιτητές/τριες εγ-
γράφονται σε ένα από τα δύο πανεπιστήμια εγγραφής, 
Πανεπιστήμιο της Λειψίας (Γερμανία) και Θεσσαλίας 
(Ελλάδα). Στο δεύτερο εξάμηνο οι φοιτητές του πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας μετακινούνται στο Πανεπιστήμιο 
της Λειψίας. Στο τρίτο εξάμηνο, οι φοιτητές/φοιτήτριες 
του Πανεπιστημίου Λειψίας και Θεσσαλίας μετακινούνται 
στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Στο τέταρτο εξάμηνο 
οι φοιτητές/φοιτήτριες εκπονούν την μεταπτυχιακή τους 
διατριβή στο Πανεπιστήμιο εγγραφής τους.

5. Η μεταπτυχιακή διατριβή γράφεται στο τέταρτο εξά-
μηνο του ΔΠΜΣ στην αγγλική ή στην εθνική γλώσσα του 
Πανεπιστημίου εγγραφής. Η μεταπτυχιακή διατριβή κα-
τατίθεται στο τέλος του τέταρτου εξαμήνου με την ορι-
στική μορφή της και υποστηρίζεται ενώπιον εξεταστικής 
επιτροπής του εκάστοτε Πανεπιστημιακού ιδρύματος.

6. Το πρόγραμμα μαθημάτων του ΔΠΜΣ συγκροτεί-
ται από 6 Δέσμες μαθημάτων που περιγράφονται στον 
Πίνακα 1.

Πίνακας 1

1 5 ΕΠΜ Εισαγωγή στο ΠΜΣ και γνώσεις και 
δεξιότητες Επικοινωνίας.

2 10 ΕΠΜ Βασικές γνώσεις στην Ψυχολογία του 
Αθλητισμού και της Άσκησης.

3 10 ΕΠΜ Ευρωπαϊκές διαστάσεις στην Ψυχολογία 
του Αθλητισμού και της Άσκησης.

4 25 ΕΠΜ
Εξειδικευμένα μαθήματα στην Ψυχολογία 
του Αθλητισμού και της Άσκησης στα δύο 
πανεπιστήμια.

5 50 ΕΠΜ

Ερευνητικό έργο (30 ΕΠΜ Μεταπτυχιακή 
Διατριβή και 20 ΕΠΜ μαθήματα 
Ερευνητικής Μεθοδολογίας και 
Στατιστικής).

6 20 ΕΠΜ Εφαρμοσμένο έργο, περιλαμβάνει και 
Πρακτική Άσκηση.

7. Το πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο και η περί-
οδος κινητικότητας περιγράφεται στον Πίνακα 2.
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Πίνακας 2
 

  
 
 
 
 
 
 

1st semester (30 ECTS credits) 
Introduction and language courses 
Research mission begins 
Modules in special expertise area  

 
 
 
 
 
 

2nd semester (30 ECTS credits) 
Study period at UL 
Language courses 
Courses and research mission 

 
 
 
 
 
 

3rd semester (30 ECTS credits) 
Study period at UTH 
Research mission continues 
Modules in special expertise area 

 
 
 
 
 
 

4th semester (30 ECTS credits) 
Master Thesis 
Congress and presentation skills 

 

HOME
UL 

HOME
UTH

HOST
UL UTH

UL HOST
UTH

HOME
UL 

HOME
UTH

8. Τα εξειδικευμένα μαθήματα στην Ψυχολογία του Αθλητισμού και της Άσκησης (25 ECTS) ορίζονται από το κάθε 
Πανεπιστήμιο ανάλογα με την ειδίκευση και την αριστεία του κάθε Πανεπιστημίου σε διαφορετικούς τομείς της 
Ψ.Α.Α. Τα μαθήματα που θα παρακολουθούν οι φοιτητές που εγγράφονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας περιγρά-
φονται στον Πίνακα 3. Με βάση την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και με βάση το σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ 
των Πανεπιστήμιων Θεσσαλίας και Λειψίας, οι φοιτητές μπορούν να αντικαταστήσουν κάποια από τα παρακάτω 
μαθήματα με άλλα μαθήματα επιλογής τους που έχουν τον ίδιο αριθμό Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων τα 
οποία παρέχονται στo Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας ή σε κάποιο συνεργαζόμενο 
Ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο.
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Πίνακας 3

«Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην 
Ψυχολογία του Αθλητισμού και της Άσκησης».

1o
εξάμηνο

Σ1. Εισαγωγή στο πρόγραμμα και ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας (Ε*-2 ECTS)

Μ1. Ψυχολογικές βάσεις του αθλητισμού και της φυσικής δραστηριότητας (Y-7 ECTS)

Μ2. Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων στον αθλητισμό (Y-7 ECTS)

Μ3. Ψυχολογία στη σχολική φυσική αγωγή και στο νεανικό αθλητισμό (Y-7 ECTS)

Μ4. Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική (Y-7 ECTS)

2o
εξάμηνο

ΕΠ1. Ευρωπαϊκή διάσταση στην ψυχολογία του αθλητισμού και της άσκησης (Ε-10 ECTS)

Μ5. Ψυχολογία της άσκησης και αγωγή υγείας (Ε-7 ECTS)

Μ6. Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στον αθλητισμό και την άσκηση (Ε-7 ECTS)

ΕΠ2. Ειδικά θέματα στην ψυχολογία του αθλητισμού και της άσκησης (Ε - 7 ECTS)

ΠΑ. Πρακτική Άσκηση Ι (Υ-4 ECTS)

Σ2. Σεμινάριο Ερευνητικής Διαδικασίας (Υ - 2 ECTS)

3o
εξάμηνο

ΠΑ. Πρακτική Άσκηση ΙΙ (Υ - 16 ECTS)

Μ7. Δεξιότητες Συμβουλευτικής (Ε - 7 ECTS)

Μ8. Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση δεδομένων (Υ - 7 ECTS)

Μ9. Αναγνώριση και Παρακίνηση μαθητών που χρειάζονται Φυσική Δραστηριότητα (Ε- 7 ECTS)

M10. Άσκηση και Ψυχική Υγεία (Ε-7 ECTS)

4o
εξάμηνο ΕΔ. Διατριβή (Υ - 30 ECTS)

Σ: Σεμινάριο, Μ: μάθημα, ΕΠ: Εντατικό πρόγραμμα, ΠΑ: Πρακτική Άσκηση, ΕΔ: Ερευνητική Διατριβή. Ε: Επιλογής, 
Υ: Υποχρεωτικό.

Άρθρο 7
Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών

Ο αριθμός εισακτέων στο ΔΔΠΜΣ για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης καθορίζεται ετησίως 
με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με ανώτατο όριο τα είκοσι άτομα κατά έτος.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Στο κοινό ΔΔΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ των συμμετεχόντων Τμημάτων και άλλων Τμημάτων του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας καθώς και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 9
Για τη λειτουργία του κοινού Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιούνται οι χώροι διδασκαλίας και έρευνας, τα εργαστήρια, ο 

εξοπλισμός και η διοικητική δομή του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας και του Τμήματος Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Λειψίας της Γερμανίας.

Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το κοινό Π.Μ.Σ. με τίτλο: «European Master in Sport and Exercise Psychology» θα λειτουργήσει μέχρι και το 
ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
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Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 το ετήσιο λειτουργικό κόστος του ΠΜΣ, που αφορά στις λειτουργικές 
δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 46.500 ευρώ. Τα τέλη φοίτησης για κάθε φοιτητή ορίζονται ρητά σε 4000 €/φοι-
τητή για το σύνολο του προγράμματος. Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε δύο ετήσιες δόσεις (2 x 2000 €) πριν 
την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους. Δεν υπάρχουν αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού. Ο προϋπολογισμός 
αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών παρακάτω. Την πρώτη ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021 (κατά την οποία θα υπάρ-
χουν εγγεγραμμένοι φοιτητές μόνο στο πρώτο έτος φοίτησης) τα έσοδα από τα τέλη φοίτησης υπολογίζονται σε 
40.000 € (20 φοιτητές x 2000€/έτος)2. Το ίδιο ισχύει και για την δεύτερη ακαδημαϊκή χρονιά (2021-2022) και για τις 
επόμενες χρονιές. Η ανάλυση των εξόδων που ακολουθεί γίνεται με βάση τα ετήσια έσοδα από το δεύτερο χρόνο 
λειτουργίας του προγράμματος (οπότε και ξεκινάει η πλήρης εισροή εσόδων από τέλη φοίτησης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 70%/ΕΤΟΣ 2020-2021 2021-2022

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 4.000,00 4.000,00

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 2.000,00 2.000,00

3. Δαπάνες αναλωσίμων 2.500,00 2.500,00

4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 7.000,00 7.000,00

5.  Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ., για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς 2.000,00 2.000,00

6.  Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού /ερευνητικών κέντρων 
και ινστιτούτων 0 0

7.  Αμοιβές έκτακτου προσωπικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην 
οργάνωση του ΠΜΣ 0 0

8.  Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 
του ν. 4485/2017 2.000,00 2.000,00

9. Αμοιβές διοικητικής υποστήριξης 10.600,00 10.600,00

10.  Λοιπές δαπάνες (Δημοσιότητα-προβολή, εκπαιδευτικό υλικό, 
συνέδρια κ.λπ.) 2.450,00 2.450,00

32.550,00 32.550,00

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 30%

11.  Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (Εκτός Δωρεών, Κληροδοτήματος 
ή Χορηγίας για συγκεκριμένο σκοπό, καθώς και για κρατικές 
επιχορηγήσεις)

13.950,00 13.950,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 46.500,00 46.500,00

2  Όλοι οι φοιτητές του προγράμματος θα είναι αλλοδαποί, οπότε δεν ισχύει η ποσόστωση (30%) για απαλλαγή τελών φοίτησης με 
εισοδηματικά κριτήρια. Οι Έλληνες φοιτητές εγγράφονται στο ΠΜΣ Ψυχολογία της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού που λειτουργεί 
παράλληλα στο Τμήμα και έχουν το δικαίωμα παρακολούθησης των μαθημάτων του ΔΔΠΜΣ «Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
Ειδίκευσης στην Ψυχολογία του Αθλητισμού και της Άσκησης».
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ΕΣΟΔΑ

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2020-2021 2021-2022

1. Προϋπολογισμός ΑΕΙ και Συνεργαζόμενων Φορέων 2.000,00 2.000,00

2. Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ

3.  Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα, Χορηγίες, Φορέων 
Δημοσίου Τομέα

4. Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων 3.000,00 3.000,00

5.  Πόροι Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Άλλων Διεθνών 
Οργανισμών

6. Ειδικός Λογαρισμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) 1.500,00 1.500,00

7. Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία

8. Τέλη Φοίτησης (Αιτιολογημένες Περιπτώσεις) 40.000,00 40.000,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ 46.500,00 46.500,00

Ο ΚΑΕ 4121 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα επιβαρυνθεί με το ποσό των 2000.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Βόλος, 24 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ  
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*02044140710200008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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