
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Συγχώνευση των Εργαστηρίων Μικροβιολογίας 
και Κλινικής Χημείας και ίδρυση Εργαστηρίου 
Ιατρικής Βιοπαθολογίας στο Τμήμα Ιατρικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας.

2 Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστή-
ριο Προηγμένων Υλικών και Κατασκευών (EΠΥΚ)», 
στο Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας της Σχολής Τε-
χνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

3 Τροποποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών «Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής και Αθλητι-
σμού» και μετονομασία του σε «Ψυχολογία Αθλητι-
σμού, Άσκησης και Φυσικής Αγωγής» του Τμήματος 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, της 
Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητι-
σμού και Διαιτολογίας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλί-
ας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.  15600/ 21/ΓΠ (1)
   Συγχώνευση των Εργαστηρίων Μικροβιολογί-

ας και Κλινικής Χημείας και ίδρυση Εργαστηρί-

ου Ιατρικής Βιοπαθολογίας στο Τμήμα Ιατρικής 

της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημί-

ου Θεσσαλίας .

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.  4485/2017 

(Α’ 114).
2. Το Α’ 181/1993 με το οποίο ιδρύθηκε το Εργαστήριο 

Μικροβιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας.

3. Την υπό στοιχεία Α1α/8729/97 (Β’ 332/2021) υπουρ-
γική απόφαση με την οποία εγκαταστάθηκε το Εργα-
στήριο Μικροβιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Πανεπιστημιακό Γενικό 
Νοσοκομείο Λάρισας.

4. Το Α’ 181/1993 με το οποίο ιδρύθηκε το Εργαστήριο 

Κλινικής Χημείας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας.

5. Την υπό στοιχεία Α1α/8729/97 (Β’ 332/2021) υπουρ-
γική απόφαση με την οποία εγκαταστάθηκε το Εργα-
στήριο Κλινικής Χημείας του Τμήματος Ιατρικής του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Πανεπιστημιακό Γενικό 
Νοσοκομείο Λάρισας.

6. Τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρι-
κής (Συνέλευση Τμήματος υπ’ αρ. 12η/30.06.2021 Έκτα-
κτη) και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
(Συνεδρίαση 255/30-07-2021).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο-
γισμού του Ιδρύματος αποφασίζουμε:

Τη συγχώνευση των Εργαστηρίων Μικροβιολογίας 
και Κλινικής Χημείας και την ίδρυση του Εργαστηρίου 
Ιατρικής Βιοπαθολογίας στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Άρθρο 1 
Ίδρυση

Ιδρύεται Εργαστήριο του Τμήματος Ιατρικής της Σχο-
λής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με 
την επωνυμία «Ιατρική Βιοπαθολογία», το οποίο θα έχει 
τις παρακάτω μονάδες:

1 Μικροβιολογία και
2. Κλινική Χημεία.
Το εργαστήριο κατανέμεται στον Κλινικοεργαστηρια-

κό Τομέα του Τμήματος.

Άρθρο 2
Αποστολή

Το Εργαστήριο της Ιατρικής Βιοπαθολογίας έχει ως 
αποστολή:

α) Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών ανα-
γκών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, σε 
θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο της 
Ιατρικής Βιοπαθολογίας.

β) Την εξυπηρέτηση διαφόρων κοινωνικών αναγκών 
όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή, που 
ανήκει σε διαγνωστικά θέματα με τα οποία ασχολείται 
η Ιατρική Βιοπαθολογία.

γ) Το Εργαστήριο της Ιατρικής Βιοπαθολογίας, με 
τις δύο μονάδες Ιατρικής Μικροβιολογίας και Κλινικής 
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Χημείας, έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας τη διε-
ξαγωγή μικροβιολογικών, μοριακών, ορολογικών, και 
βιοχημικών εξετάσεων στα πλαίσια διάγνωσης και πρό-
ληψης νοσημάτων.

δ) Την ειδίκευση ιατρών, νοσηλευτών, καθώς και άλ-
λων λειτουργών των κλάδων υγείας και τη συνεχή εκ-
παίδευση και επιμόρφωση αυτών.

ε) Την εκτέλεση κλινικών και πειραματικών ερευνητι-
κών προγραμμάτων με σκοπό τη μελέτη και αναζήτηση 
νέων διαγνωστικών μεθόδων.

στ) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώ-
σεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα και 
ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

ζ) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, 
διαλέξεων, εκθέσεων καθώς και την πραγματοποίηση 
δημοσιεύσεων και εκδόσεων με σκοπό την ενημέρωση 
του ιατρικού και λοιπού προσωπικού.

Άρθρο 3
Προσωπικό

Το προσωπικό του Εργαστηρίου Ιατρικής Βιοπαθολο-
γίας στελεχώνεται ή θα στελεχωθεί από μέλη Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του οικείου Τμήματος 
με συγγενή γνωστικά αντικείμενα που η ειδικότητά τους 
σχετίζεται με την αποστολή και τα γνωστικά αντικείμενα 
που καλύπτει το Εργαστήριο, όπως αυτά περιγράφονται 
στο άρθρο 1 της παρούσας πρυτανικής πράξης καθώς 
και από το ιατρικό, επιστημονικό και λοιπό προσωπικό 
των Μονάδων Μικροβιολογίας και Κλινικής Χημείας του 
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από τον Διευθυντή που 
είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
(ΔΕΠ) του οικείου Τμήματος, διαθέτει διοικητικά και 
οργανωτικά προσόντα καθώς και ουσιαστικές γνώσεις 
και εμπειρία στον γνωστικό τομέα της Ιατρικής Βιοπα-
θολογίας και εκλέγεται σύμφωνα με το άρθρο 29 του 
ν. 4485/2017, 1, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρ-
θρου 115 του ν. 4692/2020 (Α’ 111) και την υπό στοιχεία 
77561/Ζ1/19-06-2020 (Β’ 2481) υπουργική απόφαση.

2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες σύμφωνα με 
την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία, μεταξύ των οποίων 
περιλαμβάνονται η ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας 
της Μονάδας, ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυ-
χιακού - μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Ερ-
γαστηρίου, ο καθορισμός και η εφαρμογή της γενικής 
πολιτικής και της υλοποίησης των στόχων της, ο ορισμός 
των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό 
εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου, λογοδοτεί 
δε στη Γενική Συνέλευση και τον Πρόεδρο του Τμήματος.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο της Ιατρικής Βιοπαθολογίας εγκαθίστα-
ται σε νοσοκομείο της οικείας υγειονομικής περιφέρειας 
με τη διαδικασία του άρθρου 13 του ν. 1397/1983 (Α’ 143). 
Στον χώρο εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο 
του Εργαστηρίου και το ονοματεπώνυμο του Διευθυντή.

2. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις αυτό το οποίο προβλέπεται 
για κάθε κατηγορία.

3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων 
και υλικών και την παραμονή εργαζομένων σε χώρους 
όπου πραγματοποιούνται πειραματικές εργασίες. Ο διευ-
θυντής ενημερώνεται για κάθε ερευνητική πειραματική 
εργασία πριν από τη διεξαγωγή της και καθορίζει την 
προτεραιότητα χρήσης οργάνων και χώρων όταν δεν 
υπάρχει ήδη σχετική απόφαση.

4. Με την εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργα-
να είναι δυνατή η πρόσκληση διακεκριμένων επιστημό-
νων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές ερευνητικές και 
κλινικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου.

Άρθρο 6 
Έσοδα

Τα έσοδα του Εργαστηρίου προκύπτουν από:
1) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 

πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαρια-
σμό τρίτων.

2) Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

3) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 3 του π.δ. 159/1984 (Α’ 53).

4) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

5) Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τους 
σκοπούς του Εργαστηρίου.

Άρθρο 7 
Τηρούμενα Βιβλία

Για τις ανάγκες της Μονάδας τηρούνται τα ακόλουθα 
βιβλία και στοιχεία (σε ψηφιακή ή/και έντυπη μορφή):

- Βιβλίο εξοπλισμού και αναλωσίμων
- Πρωτόκολλα εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλο-

γραφίας/εγγράφων
- Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
- Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους
- Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων
- Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών
- Βιβλίο μεταβολών προσωπικού
- Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται 

και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο 
σε αναλογική ή ψηφιακή μορφή.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 3 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ
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    Αριθμ. 15676/21/ΓΠ (2)
Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργα-

στήριο Προηγμένων Υλικών και Κατασκευών 

(EΠΥΚ)», στο Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας της 

Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσα-

λίας.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.  4485/2017 

(Α’ 114).
2. Τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος Συστη-

μάτων Ενέργειας (Συνεδρίαση 15/30-06-2021) και της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Συνεδρίαση 
255/30-07-2021).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο-
γισμού του Ιδρύματος αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία Εργαστηρίου με την επωνυ-
μία «Εργαστήριο Προηγμένων Υλικών και Κατασκευών 
(EΠΥΚ)», στο Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας της Σχολής 
Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ως εξής:

Άρθρο 1 
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας, της Σχο-
λής Τεχνολογίας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το Ερ-
γαστήριο με τίτλο: “Εργαστήριο Προηγμένων Υλικών και 
Κατασκευών (EΠΥΚ) Laboratory of Advanced Materials 
and Constructions (LAMCO)” και αντικείμενο:

- Τη μελέτη ποιοτικού ελέγχου, χαρακτηριστικών και 
προδιαγραφών συμβατικών και προηγμένων υλικών.

- Τη διεξαγωγή δοκιμών και εφαρμογή προτύπων για 
το χαρακτηρισμό και προσδιορισμό της φυσικής μηχα-
νικής και υγροθερμικής συμπεριφοράς και απόκρισης 
υλικών και κατασκευών σε συνθήκες υγροθερμικής/
μηχανικής φόρτισης.

- Τη μελέτη εφαρμογής προϊόντων και υλικών σε διά-
φορες τεχνικές χρήσεις.

- Την παροχή και τεχνικών συμβουλών βέλτιστης 
εφαρμογής και συνθηκών χρήσης υλικών και συναφών 
προϊόντων.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός

Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από παρόντα 
Εσωτερικό Κανονισμό, όπως αναλύεται στα παρακάτω 
άρθρα.

Άρθρο 3
Αποστολή - Σκοπός, Τομείς Δραστηριότητας

Το Εργαστήριο έχει ως κύριο στόχο την προώθηση της 
έρευνας και της εκπαίδευσης σε θέματα:

- Μελέτης ποιοτικού ελέγχου, χαρακτηριστικών και 
προδιαγραφών συμβατικών και προηγμένων υλικών.

- Διεξαγωγής δοκιμών και εφαρμογής προτύπων για το 
χαρακτηρισμό και προσδιορισμό της φυσικής μηχανικής 
και υγροθερμικής συμπεριφοράς και απόκρισης υλικών 
και κατασκευών σε συνθήκες υγροθερμικής/μηχανικής 
φόρτισης.

- Μελετών εφαρμογής προϊόντων και υλικών σε διά-
φορες τεχνικές χρήσεις.

- Παροχής και τεχνικών συμβουλών βέλτιστης εφαρμο-
γής και συνθηκών χρήσης υλικών και συναφών προϊόντων.

Ειδικότερα, το “Εργαστήριο Προηγμένων Υλικών και 
Κατασκευών (EΠΥΚ) - Laboratory of Advanced Materials 
and Constructions LAMCO)” έχει ως αποστολή - σκοπό:

- Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων και έρ-
γων, που αποβλέπουν στην επίλυση συγκεκριμένων 
προβλημάτων που απασχολούν τις βιομηχανίες ή τις 
επιχειρήσεις.

- Την παροχή εξειδικευμένων τεχνικών υπηρεσιών, 
όπως εκπόνηση μελετών, για την αξιοποίηση από τις επι-
χειρήσεις ελληνικών πρώτων υλών με σκοπό την υποκα-
τάσταση των εισαγόμενων, ανάληψη και διεκπεραίωση 
τεχνικοοικονομικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας.

- Την εκπόνηση μελετών σε διαδικασίες παραγωγής 
υλικών και φάσεις της παραγωγής.

- Τη διεξαγωγή μελετών βέλτιστης εφαρμογής (νέων) 
προϊόντων προηγμένων υλικών ή σύνθετων προϊόντων 
σε εφαρμογές της ελληνικής παραγωγής.

- Μελέτες ποιοτικού ελέγχου σε διάφορες κατασκευές.
- Την εκπόνηση μελετών εφαρμογής προϊόντων και 

σε διάφορες τεχνικές χρήσεις και τεχνικές συμβουλές 
κατάλληλης εφαρμογής και συνθηκών χρήσης.

- Τη διεξαγωγή εργαστηριακών μετρήσεων επί των 
φυσικών, θερμικών και μηχανικών ιδιοτήτων των υπό 
μελέτη υλικών και προϊόντων και την παραγωγή πρω-
τοτύπων δοκιμίων υλικών και δειγμάτων.

- Εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών ποιότητας 
σε πρώτες ύλες, συμβατικά αλλά και προηγμένα υλικά 
(σύνθετα υλικά, βιοϋλικά, νανοϋλικά).

- Την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων με 
την διεθνή και εθνική κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτε-
χνίας (πατεντών) και συμμετοχή σε νέες έρευνες αγοράς.

- Την ενημέρωση και διάχυση επιστημονικών και τεχνο-
λογικών πληροφοριών στους τομείς αρμοδιότητάς του.

- Τη διεξαγωγή πειραματικών δοκιμών και αναλύσεων 
κατά τη διαδικασία πιστοποίησης της ποιότητας πρώτων 
υλών και προϊόντων.

- Την παροχή ειδικής τεχνολογικής επιμόρφωσης με 
χρηματοδότηση των ενδιαφερόμενων φορέων.

- Τη συνεργασία με ειδικευμένους εμπειρογνώμονες 
στο εσωτερικό ή εξωτερικό για την επίλυση βασικών 
ερευνητικών προβλημάτων σε θέματα που εμπίπτουν 
στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.

- Τη συμμετοχή ή διοργάνωση συνεδρίων, τεχνολογι-
κών συναντήσεων και σεμιναρίων στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό.

- Την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των βέλτιστων 
διαθέσιμων τεχνικών παραγωγικών κλάδων με έμφαση 
την οριζόντια σύνδεση (συνεργασία κλάδων σε προτει-
νόμενες αναδυόμενες τεχνικές).

- Τη συμμετοχή γενικά σε οποιοδήποτε φορέα/συνερ-
γασία φορέων παρεμφερούς σκοπού στο εσωτερικό ή 
το εξωτερικό.

- Τη συνεργασία με ερευνητικούς φορείς, ακαδημαϊκά 
ιδρύματα, οργανισμούς και φορείς ημεδαπής και αλλο-
δαπής στις περιπτώσεις κοινών επιστημονικών στόχων.
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- Τη διάθεση των κερδών του για τη χρηματοδότηση 
της λειτουργίας του, την ανάπτυξη της έρευνας και της 
παρεχόμενης εκπαίδευσης στο Παν. Θεσσαλίας, την ανα-
νέωση και συντήρηση του εξοπλισμού του, την κάλυψη 
των εξόδων πιστοποίησης συγκεκριμένων δοκιμών και 
γενικά την επίτευξη των σκοπών του.

Άρθρο 4 
Προσωπικό

Το “Εργαστήριο Προηγμένων Υλικών και Κατασκευ-
ών (EΠΥΚ)  - Laboratory of Advanced Materials and 
Constructions (LAMCO)” στελεχώνεται από:

- Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ΣΕ, των οποίων το γνωστικό 
αντικείμενο της θέσης τους, εμπίπτει στα ερευνητικά 
ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιο-
ρίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας.

- Μέλη ΕΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ και το λοιπό επιστημονικό προ-
σωπικό που τοποθετείται στα εργαστήρια σύμφωνα με 
τις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες.

- Επισκέπτες καθηγητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ της 
αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένους επιστήμο-
νες από άλλα ΑΕΙ ή ερευνητικά κέντρα, άτομα με αναγνω-
ρισμένο επαγγελματικό έργο στα γνωστικά αντικείμενα 
του Εργαστηρίου και συνεργάζονται κατά περίπτωση με 
το Εργαστήριο.

- Μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, υπο-
ψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές που 
συμμετέχουν στην εκτέλεση έργων και προσφορά υπη-
ρεσιών του Εργαστηρίου.

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται από τη Συ-
νέλευση του Τμήματος Συστημάτων Ενέργειας, σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) 
και μπορεί να ανήκει στις βαθμίδες του Καθηγητή πρώτης 
βαθμίδας, του Αναπληρωτή Καθηγητή και του μόνιμου 
Επίκουρου Καθηγητή του οποίου το γνωστικό αντικείμε-
νο καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, 
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότη-
τές του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως:

- Ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού/με-
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου.

- Η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσι-
ου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και η 
μέριμνα για την τήρησή του.

- Η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχεί-
ριση και κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου.

- Η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον 
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον 
κινητό εξοπλισμό.

- Η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου 
απολογισμού των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου και 
ότι προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

- Η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το 
Εργαστήριο.

- Η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια όρ-
γανα του Πανεπιστημίου.

- Η μέριμνα για συνεργασία του Εργαστηρίου με συ-

ναφείς επιστημονικούς φορείς του εσωτερικού και εξω-
τερικού.

- Έχει την γενική ευθύνη για την ομαλή και απρόσκο-
πτη λειτουργία του Εργαστηρίου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Εργαστήριο για τη διεξαγωγή του έργου του Θα 
περιλαμβάνει τις κάτωθι εγκαταστάσεις και υλικοτεχνική 
υποδομή:

- Στεγασμένος εργαστηριακός χώρος για εκπαιδευτι-
κές και ερευνητικές δραστηριότητες εμβαδού 300 τ.μ. 
στο κτίριο του Τμήματος Συστημάτων Ενέργειας της 
Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

- Υποδομές με υποστήριξη Η/Υ, σαρωτών, εκτυπωτών 
και σύγχρονων μέσων ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

- Αίθουσα δοκιμών με τα απαραίτητα όργανα, κλιβά-
νους, ζυγούς, θαλάμους, κ.ά.

- Σύγχρονη μηχανή ποιοτικού ελέγχου για μετρήσεις 
μηχανικών αντοχών (εφελκυσμού, θλίψης, κάμψης, δι-
άτμησης, κ.ά.).

- Θάλαμος κλιματισμού με δυνατότητες ρύθμισης 
συνθηκών από -40oC έως 300oC και σχετικής υγρασίας 
αέρα.

- Συσκευές κοπής και προετοιμασίας δοκιμίων και δειγ-
μάτων για θερμομηχανική καταπόνηση και υγροθερμική 
φόρτιση.

- Μηχανουργείο εφοδιασμένο με όλα τις απαραίτητες 
συσκευές και μηχανήματα (τόρνοι, φρέζες, κοπτικά, κορ-
δέλες κοπής, πλάνες, συνδετικά κ.ά.).

- Συσκευές κατεργασίας υλικών, Πριονοκορδέλα, δί-
σκος κοπής, συγκολλητική συσκευή.

- Μηχανές κατεργασίας υλικών.

Άρθρο 7
Κανόνες Λειτουργίας Εργαστηρίου

Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λει-
τουργίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το ωράριο 
εργασίας του προσωπικού, όπως αυτό προβλέπεται για 
κάθε κατηγορία στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΘ. 
Η λειτουργία του Εργαστηρίου πέραν του ωραρίου αυτού 
απαιτεί σχετική απόφαση του Διευθυντή του. Στους χώ-
ρους εγκατάστασης τοποθετούνται πινακίδες με τον τίτλο 
του Εργαστηρίου και της κάθε εργαστηριακής μονάδας. 
Ο Διευθυντής συντονίζει κάθε εργασία η οποία γίνεται 
στο εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος 
ή άλλου έργου που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την 
προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, 
σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση. Ο Δι-
ευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του 
Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που 
ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προ-
σωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους καθώς 
και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων 
του εργαστηρίου από βλάβες. Ο Διευθυντής ενημερώ-
νεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται 
στο Εργαστήριο, στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος 
ή άλλου έργου που έχει αποφασιστεί. Η χρήση ειδικών 
οργάνων του Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσω-
πικό του Εργαστηρίου ή σε άλλους ερευνητές που έχουν 
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ειδική εκπαίδευση και εξουσιοδότηση επί των οργάνων 
αυτών. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται 
για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά την χρη-
σιμοποίηση τους στην κατάσταση που έχουν παραδοθεί.

Για την εκτέλεση πειραματικής εργασίας από ερευνη-
τές, οι οποίοι δεν είναι μέλη του Εργαστηρίου, χορηγείται 
άδεια ύστερα από σχετική αίτηση, στην οποία αναφέρο-
νται: ο σκοπός της εργασίας, το χρονοδιάγραμμα της, 
η χρησιμοποίηση ή μη οργάνων τα οποία διαθέτει το 
Εργαστήριο, οι διατάξεις οι οποίες διέπουν την εκτέλεση 
αυτής της πειραματικής εργασίας και ο προϋπολογισμός 
της δαπάνης που απαιτείται.

Με ευθύνη του Διευθυντή λαμβάνεται μέριμνα έτσι 
ώστε να εξασφαλίζεται:

- Η συνεχής προσφορά του στο πλαίσιο της αποστολής 
του, όπως περιγράφεται στο άρθρο 1 του παρόντος.

- Η διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας που δι-
εξάγεται και των γενικότερων δράσεων του.

- Η δυναμική τήρηση της ιστοσελίδας του Εργαστηρί-
ου, η οποία πρέπει να εμπεριέχει αναλυτικές πληροφο-
ρίες των δραστηριοτήτων του.

Άρθρο 8
Πόροι - Έσοδα

Το Εργαστήριο λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πό-
ρους, οι οποίοι θα προέρχονται από:

- Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών 
προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή 
υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς 
φορείς.

- Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

- Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 3 του π.δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής 
υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώ-
τες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς» (Α’ 53).

- Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδοτή-
σεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά 
Πρόσωπα.

- Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κληρο-
δοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
για τους σκοπούς του Εργαστηρίου και εφόσον δεν τί-
θενται όροι που αντιβαίνουν σε αυτούς.

- Συνέδρια και Επιμορφωτικά-Εκπαιδευτικά σεμινάρια.
- Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:

- Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων 
εγγράφων.

- Ηλεκτρονικό αρχείο διατριβών.
- Ηλεκτρονικό αρχείο ερευνητικής δραστηριότητας.
- Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
- Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
- Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και 

λογισμικών που ανήκουν στο εργαστήριο.
- Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και δεδομένων.
- Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και 

κάθε άλλο βιβλίο, στοιχείο και αρχείο που προβλέπεται 

από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για 
το Εργαστήριο.

Άρθρο 10
Τίτλος - Σφραγίδα

- Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «“Εργαστήριο Προ-
ηγμένων Υλικών και Κατασκευών (EΠΥΚ) - Laboratory 
of Advanced Materials and Constructions (LAMCO)” και 
αναγράφεται σε κάθε έντυπό του, μαζί με το διακριτικό 
του τίτλο “ΕΠΥΚ -LAMCO”. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα 
στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται 
στους χώρους του Τμήματος που είναι εγκατεστημένο 
το Εργαστήριο.

- Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του σφραγίδα με το διακριτικό του τίτλο.

- Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική γλώσ-
σα “Laboratory of Advanced Materials and Constructions 
LAMCO” χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του.

Άρθρο 11 
Δεοντολογία

Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου εναρμονίζονται 
με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά ζητήματα ηθικής και δε-
οντολογίας της έρευνας.

Άρθρο 12
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 6 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

Ι

    Αριθμ. 15661/21/ΓΠ (3)
Τροποποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών «Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισμού» και μετονομασία του σε «Ψυχολο-

γία Αθλητισμού, Άσκησης και Φυσικής Αγωγής» 

του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισμού, της Σχολής Επιστημών Φυσικής 

Αγωγής και Αθλητισμού και Διαιτολογίας του 

Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 30 έως και 37, 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 υπουργι-
κή απόφαση με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυ-
τικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης 
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βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών» (Β’ 4334).

3. Την υπό στοιχεία 131757/Ζ1/2-8-2018 υπουργική 
απόφαση με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από 
τα τέλη φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών των ελληνικών ΑΕΙ».

4. Τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 38).

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

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

7. Την εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

8. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην υπ’ αρ. 44η/30-6-2021 
συνεδρίασή της.

9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας στην υπ’ αρ. 255/30- 07-2021 
συνεδρίασή της.

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

Την τροποποίηση του Μεταπτυχιακού Προγράμμα-
τος Σπουδών με τίτλο «Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού» και τη μετονομασία του σε «Ψυχολογία 
Αθλητισμού, Άσκησης και Φυσικής Αγωγής» του Τμή-
ματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της 
Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού και 
Διαιτολογίας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα λειτουργήσει από το 
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών με τίτλο «Ψυχολογία Αθλητισμού, Άσκησης 
και Φυσικής Αγωγής» σύμφωνα με τις διατάξεις της από-
φασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ψυ-
χολογία Αθλητισμού, Άσκησης και Φυσικής Αγωγής» του 
Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού  
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στοχεύει στην εξειδίκευ-
ση των φοιτητών στη μελέτη της ανθρώπινης συμπερι-
φοράς σε χώρους άθλησης και φυσικής δραστηριότη-
τας περιλαμβανομένου και του μαθήματος της φυσικής 
αγωγής και στην πρακτική εφαρμογή αυτής της γνώσης 
για την προαγωγή της υγείας, της απόδοσης και της ποιό-
τητας ζωής. Το πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά 
προς τις προπτυχιακές σπουδές που παρέχει το ΤΕΦΑΑ. 
Το Π.Μ.Σ. προσφέρει εξειδίκευση η οποία θα καλύψει 
υπαρκτές και ουσιαστικές ανάγκες και θα συμβάλει στην 

αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, 
καθώς και κλάδων που αναπτύσσουν δραστηριότητες 
σε τομείς που σχετίζονται με την εκπαίδευση.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
«Ψυχολογία Αθλητισμού, Άσκησης και Φυσικής Αγωγής» 
είναι μοναδικό στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα στην 
Ευρώπη στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Το πρόγραμμα 
εστιάζει στη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε 
χώρους άσκησης και άθλησης και την πρακτική εφαρ-
μογή αυτής της γνώσης για την προαγωγή της υγείας και 
της ποιότητας ζωής.

Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών αναπτύσ-
σουν εξειδίκευση στις πτυχές της ψυχολογίας σε όλα τα 
πεδία της φυσικής δραστηριότητας (άσκηση, φυσικής 
αγωγή, και αθλητισμού). Ως εκ τούτου, το Π.Μ.Σ. αποτελεί 
φυσική συνέχεια του Προπτυχιακού Κύκλου Σπουδών 
του Τμήματος στο οποίο οι φοιτητές διδάσκονται μαθή-
ματα εισαγωγής και βασικής κατανόησης της ψυχολογίας 
της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού. Υπάρχει έμφα-
ση στην προβολή και μελέτη σύγχρονης βιβλιογραφίας 
και στην ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων, καθώς και 
στη σύνδεση τους. Επιπλέον μεγάλη σημασία δίνεται 
στην απόκτηση εμπειριών για τους φοιτητές μέσα από 
εκτεταμένη Πρακτική Άσκηση.

Το Π.Μ.Σ. συνολικά, αλλά και τα επιμέρους μαθήματα 
θα αξιολογούνται συστηματικά σύμφωνα με τις προτει-
νόμενες διαδικασίες και τα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί 
από το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του 
Ιδρύματος λαμβάνει εξαιρετική αξιολόγηση. Τα αποτε-
λέσματα των αξιολογήσεων υποστηρίζουν την υψηλή 
ποιότητα υφιστάμενου ΜΠΣ (με τίτλο «Ψυχολογία της 
Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού») και παράλληλα 
συνεισφέρουν στην περαιτέρω βελτίωση του.

Ως επιστέγασμα της ποιότητας του διδακτικού προ-
σωπικού και του Προγράμματος συνολικότερα, το πρό-
γραμμα προσελκύει διεθνείς φοιτητές και σημαντικούς 
επισκέπτες καθηγητές από την Ευρώπη.

Το πρόγραμμα θα παράγει στελέχη με γνώσεις και ικα-
νότητες συμβουλευτικής σε αθλητές και ασκούμενους, 
στελέχη με ικανότητες για την καθοδήγηση προγραμ-
μάτων που προάγουν τη φυσική δραστηριότητα, την 
υγεία και την ποιότητα ζωής, και στελέχη εκπαίδευσης 
με εξειδίκευση στην ψυχολογία της σχολικής φυσικής 
αγωγής και της αγωγής υγείας. Επιπλέον σημαντικός 
αριθμός αποφοίτων συνεχίζει την ακαδημαϊκή πορεία 
ακολουθώντας το Διδακτορικό κύκλο σπουδών.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΔΜΣ) στην «Ψυχολογία Αθλητισμού, Άσκησης και 
Φυσικής Αγωγής».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. «Ψυχολογία Αθλητισμού, Άσκησης και Φυσι-
κής Αγωγής» γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ, Ψυχολογίας 
και Παιδαγωγικών, καθώς και συναφών ειδικοτήτων των 
Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων 
ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, 
καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφών γνωστικών 
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αντικειμένων, σύμφωνα με την παρ. 12γ του άρθρου 5 
του ν. 2916/2001 (Α’ 114). Η επιλογή των υποψηφίων και 
η ένταξη τους στο Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 12 του ν. 2083/1992.

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών στην «Ψυχολογία Αθλητισμού, Άσκησης και Φυσικής 
Αγωγής» μετά από σπουδές διάρκειας τριών ακαδημαϊ-
κών εξαμήνων (90 ECTS), με ελάχιστη χρονική διάρκεια 
για την ολοκλήρωση του προγράμματος 18 μήνες.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

Η επιτυχής ολοκλήρωση Π.Μ.Σ. «Ψυχολογία Αθλητι-
σμού, Άσκησης και Φυσικής Αγωγής» μπορεί να επιτευ-
χθεί με δύο τρόπους: (α) παρακολούθηση και εξέταση 
σε εννέα Μαθήματα (63 ECTS), δύο Σεμινάρια (5 ECTS), 
και Πρακτική Άσκηση (22 ECTS), ή (β) παρακολούθηση 
και εξέταση σε επτά μαθήματα (49 ECTS), δύο σεμινά-
ρια (5 ECTS) πρακτική άσκηση (6 ECTS), και ερευνητική 
διατριβή (30 ECTS).

Η δομή του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

ΠΜΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Τρόπος 1 (χωρίς διατριβή) Τρόπος 2 (με διατριβή)

1ο
εξάμηνο

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα και ανάπτυξη 
δεξιοτήτων επικοινωνίας (Υ- 2 ECTS)

Ψυχολογικές βάσεις του αθλητισμού και φυσικής 
δραστηριότητας (Y- 7 ECTS

Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων στον 
αθλητισμό (Y-7 ECTS 

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

Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική (Y-7 ECTS
1Ευρωπαϊκή διάσταση στην ψυχολογία του 

αθλητισμού και της άσκησης (Ε-7 ECTS

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα και ανάπτυξη 
δεξιοτήτων επικοινωνίας (Υ- 2 ECTS)

Ψυχολογικές βάσεις του αθλητισμού και φυσικής 
δραστηριότητας (Y- 7 ECTS

Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων στον 
αθλητισμό (Y-7 ECTS 

Ψυχολογία στη σχολική φυσική αγωγή και στον 
νεανικό αθλητισμό (Y- 7 ECTS

Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική (Y-7 ECTS
1Ευρωπαϊκή διάσταση στην ψυχολογία του 

αθλητισμού και της άσκησης (Ε-7 ECTS
2ο

εξάμηνο
Ψυχολογία της άσκησης και αγωγή υγείας 

(Ε-7 ECTS
Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση και τον 

αθλητισμό: εισαγωγή στις ηλεκτρονικές 
πλατφόρμες και εφαρμογές ρομποτικής 

(Ε-7 ECTS) 
Ψυχολογία στην προσαρμοσμένη φυσική 

δραστηριότητα (Ε-7 ECTS
Διατροφική συμπεριφορά και αγωγή (Ε-7 ECTS 
Σεμινάριο Ερευνητικής Διαδικασίας (Υ-3 ECTS)

Πρακτική Άσκηση Ι (Υ-6 ECTS)

Ψυχολογία της άσκησης και αγωγή υγείας 
(Ε-7 ECTS

Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση και τον 
αθλητισμό: εισαγωγή στις ηλεκτρονικές 

πλατφόρμες και εφαρμογές ρομποτικής (Ε-7 ECTS 
Ψυχολογία στην προσαρμοσμένη φυσική 

δραστηριότητα (Ε-7 ECTS
Διατροφική συμπεριφορά και αγωγή (Ε-7 ECTS
Σεμινάριο Ερευνητικής Διαδικασίας (Υ-3 ECTS)

Πρακτική Άσκηση Ι (Υ-6 ECTS)

3ο
εξάμηνο

Δεξιότητες Συμβουλευτικής (Ε - 7 ECTS 
Άσκηση και Ψυχική Υγεία (Ε - 7 ECTS

Παρακίνηση μαθητών που χρειάζονται Φυσική 
Δραστηριότητα (Ε-7 ECTS

Πρακτική Άσκηση ΙΙ (Ε - 16 ECTS)

Ερευνητική Διατριβή (Ε - 30 ECTS)

Η ανακατανομή ή η τροποποίηση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών θα γίνεται με αποφάσεις των 
οργάνων του ΠΜΣ και θα περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η γλώσσα διδασκαλίας και 
η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας του Π.Μ.Σ είναι η είναι η Αγγλική και η Ελληνική.

Άρθρο 7
Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε είκοσι τέσσερις (24).

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ «Ψυχολογία Αθλητισμού, Άσκησης και Φυσικής Αγωγής» θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΠΘ και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (Α’ 114). Επιπλέον θα διδάσκουν: (α) Επισκέπτες/τριες Καθηγητές/τριες από άλλα 
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πανεπιστήμια της ημεδαπής ή αλλοδαπής που θα 
πραγματοποιήσουν σεμινάρια ή εντατικά μαθήματα σε 
γνωστικά αντικείμενα ιδιαίτερου ερευνητικού ενδιαφέ-
ροντος, (β) Ερευνητές/τριες από αναγνωρισμένα ερευ-
νητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή στελέχη 
άλλων φορέων σχετικών με την εκπαίδευση που θα 
προσκληθούν να δώσουν σειρά διαλέξεων.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή

Για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ διατίθεται η απα-
ραίτητη υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2026-27 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 
του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 το κόστος 
του ΠΜΣ, που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρ-
χεται στο ποσό των εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων και 
πεντακοσίων ευρώ (74.500) και αναλύεται σε κατηγορίες 
εσόδων - εξόδων ως εξής:

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02044662909210008*

ΕΞΟΔΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 70%
1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 10.000,00
2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 1.000,00
3. Δαπάνες αναλωσίμων 3.150,00
4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 12.000,00
5.Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 3.000,00
6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων και
ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ
7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην
οργάνωση του ΠΜΣ
8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 3.000,00
9. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 12.000,00
10. Δαπάνες δημοσιεύσεων 3.000,00
11. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς
εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου.

5.000,00

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 30%
11. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (Εκτός Δωρεών, Κληροδοτήματος ή Χορηγίας για
συγκεκριμένο σκοπό, καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις)

22.350,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 74.500 €
Οι πηγές χρηματοδότησης του ΠΜΣ προέρχονται από χορηγίες, δωρεές, ερευνητικά προγράμματα και τα δίδακτρα 

των Μεταπτυχιακών φοιτητών κ.ά.
ΕΣΟΔΑ ΠΟΣΟ
1. Προϋπολογισμός ΑΕΙ και Συνεργαζόμενων Φορέων 2000
2. Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ
3. Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα, Χορηγίες, Φορέων Δημοσίου Τομέα
4. Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων 3000
5. Πόροι Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Άλλων Διεθνών Οργανισμών
6. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) 1500
7. Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία
8. Τέλη Φοίτησης (Στο Π.Μ.Σ. συμμετέχουν 24 φοιτητές. Εξ αυτών το 30%, ήτοι 24 x 30% = 7 
απαλλάσσονται από τέλη φοίτησης. Οι υπόλοιποι 17 φοιτητές θα πληρώσουν
τέλη φοίτησης 4000€ ανά φοιτητή, ήτοι 17 x 4000 = 68000 €

68000

ΣΥΝΟΛΟ 74500 €

Ο ΚΑΕ 4121 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα επιβαρυνθεί με το ποσό των 2000 €.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 6 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ   
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