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ΣΕΡΡΩΝ  
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Ο δεύτερος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και ολοκληρώνεται με την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). 
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών οργανώνονται και λειτουργούν:  

1) σε αυτοδύναμα Τμήματα που παρέχουν σπουδές πρώτου κύκλου, 
2) από περισσότερα Τμήματα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. και τα Ερευνητικά Κέντρα και  Ινστιτούτα που 

αναφέρονται στο άρθρο 13 Α του Ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της 
Ακαδημίας Αθηνών. Απαραίτητη  προϋπόθεση είναι ένα τουλάχιστον από τα συνεργαζόμενα Τμήματα να 
είναι αυτοδύναμο και 

3) από αυτοδύναμα Τμήματα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής σε συνεργασία με Τμήματα αναγνωρισμένων ως 
ομοταγών ιδρυμάτων ή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της αλλοδαπής. Στην περίπτωση διατμηματικού ή 
διιδρυματικού Π.Μ.Σ. καταρτίζεται Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.) το οποίο εγκρίνεται από τις 
οικείες Συγκλήτους και τα συλλογικά όργανα διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων. 
 Ο παρών Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών συμπληρώνει τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ 
[Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών] του Ν. 4485/4-8-2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017): «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

 Σελ. 
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Άρθρο 1 
 Σκοπός των Προγραμμάτων  Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 
   Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας 
και των τεχνών, καθώς και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών 
και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας,  στην κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου  ικανών να 
συμβάλουν σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, ειδικές 
θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών των 
οικείων Τμημάτων καθώς και  στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών 
εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο που δραστηριοποιείται το κάθε 
Τμήμα. 
  
 

Άρθρο 2 
Όργανα των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών  

 (άρθρα  31, 44 και 45  του Ν.4485/2017) 
 
      Αρμόδια Όργανα για τη διοίκηση, οργάνωση  και λειτουργία των προγραμμάτων μεταπτυχιακών 
σπουδών είναι:  

I. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος, είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, 
οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα των Π.Μ.Σ., και ασκεί όσες  αρμοδιότητες σχετικά με τα 
Π.Μ.Σ. δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα. 

II. Η Συνέλευση του οικείου Τμήματος έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 31 παρ. 3 
του Ν. 4485/2017. 

III. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, 
οι οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση του οικείου 
Τμήματος για διετή θητεία και είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της 
λειτουργίας των Π.Μ.Σ.  

IV. Η Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης των Υποψηφίων που ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος.   

V. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών που αποτελείται από τον/την Αντιπρύτανη/νι 
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικών Θεμάτων, ο/η οποίος/α εκτελεί χρέη Προέδρου και τους 
Κοσμήτορες του Ιδρύματος ως μέλη και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 32 
στην παράγραφο 5 του Ν. 4485/2017.  

VI. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ., είναι μέλος της Σ.Ε. και ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του, με 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διετή θητεία και πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 31 της παρ. 8 Ν. 4485/2017. Δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) 
συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο. 
Ο Διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 31 παρ. 8 του Ν. 4485/2017 και 
όποιες άλλες ορίζονται από τη Συνέλευση του οικείου Τμήματος (άρθρο 45, παρ. 1γ).  

VII. Η εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.), αρμόδια για την εξωτερική 
ακαδημαϊκή αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. (άρθρο 44 παρ. 3 του Ν. 4485/2017). 

 
 
 
 
 
 

Άρθρο 3 
Κατηγορίες υποψηφίων για φοίτηση σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών  

(άρθρο 34 παρ. 1, 7 και 8 του Ν.4485/2017) 
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Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι: 

1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι.  της ημεδαπής και 
2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών  Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από 
ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων 
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80). 

3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ 
έτος ανά  Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με 
τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα. 
 

Άρθρο 4 
Αριθμός Εισακτέων, Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων 

(άρθρα 34 και 45 του Ν.4485/2017) 
 

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) μεταπτυχιακούς/ες 
φοιτητές/τριες. 

Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ανά διδάσκονται ορίζεται σε 2 φοιτητές ανά 
διδάσκοντα ενώ η αναλογία του αριθμού προπτυχιακών φοιτητών/τριών ανά διδάσκοντα του τμήματος 
ορίζεται περίπου σε 20 . 

Το ΤΕΦΑΑ Σερρών σε ημερομηνίες που ορίζονται από την Συνέλευση προκηρύσσει θέσεις με 
ανοιχτή διαδικασία (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) για την εισαγωγή πτυχιούχων στο Π.Μ.Σ. 
Κινησιολογία.  

Στην πρόσκληση αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής, κατηγορίες  πτυχιούχων και αριθμός 
εισακτέων, τρόπος εισαγωγής, κριτήρια επιλογής, κ.λ.π., οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων καθώς και τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται.  

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του  οικείου 
Τμήματος είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή. 

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, ενδεικτικά, δύναται να περιλαμβάνουν: 
I. Βαθμό Πτυχίου/Διπλώματος 
II. Αναλυτική Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το Π.Μ.Σ. 

III. Επίδοση στην  Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών. 
IV. Επαρκής γνώση μιας ξένης γλώσσας, ως απαραίτητη προϋπόθεση, σε επίπεδο που ορίζεται από 

τη Συνέλευση του Τμήματος. 
V. Γνώση δεύτερης ή και άλλης ξένης γλώσσας.  

VI. Συστατικές επιστολές. 
VII. Συνέντευξη από αρμόδια Επιτροπή. 

VIII. Επιπλέον πρόσθετα κριτήρια, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος όπως: 
1) Επαγγελματική Εμπειρία (διάρκεια και είδος). 
2) Ερευνητική Εμπειρία.  
3) Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα. 

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων με απόφαση της  Συνέλευσης του Τμήματος  γίνεται από 
αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης απαρτιζόμενη από μέλη ΔΕΠ που έχουν αναλάβει 
μεταπτυχιακό έργο. 

Η Επιτροπή καταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους τους υποψηφίους και ύστερα από τον σχετικό 
έλεγχο, απορρίπτει όσους δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν καθοριστεί από το οικείο Τμήμα 
και καλεί σε συνέντευξη, όπου προβλέπεται, τους προκρινόμενους υποψηφίους που έχουν συγκεντρώσει 
τα προαπαιτούμενα.   

Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων αφού επικυρωθεί από τη Συνέλευση του 
Τμήματος αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 
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Αριθμός Εισακτέων 
Σε κάθε ακαδημαϊκό έτος θα φοιτούν στο ΠΜΣ μέχρι είκοσι (20) φοιτητές. Η επιλογή θα γίνεται με 

βάση τα μόρια που θα συγκεντρώσει ο κάθε υποψήφιος από τα κριτήρια εισαγωγής. 
  

Σε ποιούς απευθύνεται 
Το ΠΜΣ απευθύνεται στις παρακάτω κατηγορίες ενδιαφερομένων: 
1. σε πτυχιούχους όλων των ΤΕΦΑΑ της χώρας, 
2. σε πτυχιούχους Τμημάτων Φυσικής Αγωγής της αλλοδαπής, των οποίων τα πτυχία 

αναγνωρίστηκαν ως ισότιμα με τα Ελληνικά, 
3. σε πτυχιούχους άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή 

της αλλοδαπής (με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών). Οι πτυχιούχοι της κατηγορίας αυτής θα 
αποτελούν κατ’ ανώτατο όριο το 20% του συνόλου των εισαγομένων φοιτητών. 

  
    Διαδικασία επιλογής 
            Α. Προϋποθέσεις  

Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση  και να προχωρήσει η διαδικασία της μοριοδότησης των προσόντων 
του κάθε υποψηφίου πρέπει να πληρούνται δυο βασικές προϋποθέσεις: 

1. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ξένης γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά) με 
πιστοποιητικό τουλάχιστον «Lower» για την Αγγλική ή πτυχίο αντίστοιχου επιπέδου από τις άλλες 
γλώσσες. Τα πιστοποιητικά  πρέπει να είναι μεταφρασμένα και επικυρωμένα.  

2. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και της 
αλλοδαπής (συμπεριλαμβανομένων και ομότιμων καθηγητών/τριών). 
 

  Β. Δικαιολογητικά: 
   Οι αιτήσεις των υποψηφίων πρέπει να συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Αντίγραφο πτυχίου και βεβαίωση ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης 
Τίτλων Ακαδημαϊκών  και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμιο 
της αλλοδαπής, 
2. Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας (μεταφρασμένο και επικυρωμένο), 
3. Βιογραφικό σημείωμα (με στοιχεία ερευνητικής δραστηριότητας και επαγγελματικής εμπειρίας 
εφόσον υπάρχει), 
4. Βεβαίωση εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας  
5. Βεβαιώσεις επαγγελματικής προϋπηρεσίας 
6. Δικαιολογητικά δημοσιεύσεων 
7. Δικαιολογητικά ανακοινώσεων 
8. Επιπλέον πτυχία πρώτου κύκλου σπουδών από Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ  

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται σε ημερομηνίες που ορίζονται στην προκήρυξη κάθε 
Ακαδημαϊκού έτους. Την ημέρα κατάθεσης της αίτησης ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλλει όλα τα 
δικαιολογητικά. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα ή ευκρινή αντίγραφα των πρωτοτύπων. 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη γραμματεία του ΤΕΦΑΑ Σερρών ή αποστέλλονται ταχυδρομικά εμπρόθεσμα 
με συστημένη επιστολή. Επισημαίνεται ότι δεν γίνεται δεκτή η εκπρόθεσμη συμπληρωματική κατάθεση 
δικαιολογητικών.  

Οι υποψήφιοι που θα φοιτήσουν στο ΠΜΣ επιλέγονται με αντικειμενικά κριτήρια. Η αξιολόγηση των 
αιτήσεων γίνεται από τριμελή επιτροπή επιλογής, η οποία ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. 

 
Γ. Κριτήρια. 
Κάθε υποψήφιος που καλύπτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις, αξιολογείται και κατατάσσεται με 

βάση τα μόρια που συγκεντρώνει από επιμέρους κριτήρια. Κάθε κριτήριο έχει διαφορετική αξιολογική 
βαρύτητα. Τα κριτήρια για τη μοριοδότηση των υποψηφίων είναι τα παρακάτω: 
 
1. Βαθμός πτυχίου (50 μόρια) 
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Βαθμός Πτυχίου: ΤΕΦΑΑ Χ  5 
Βαθμός Πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ x 5  
 
2. Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (15 μόρια) 
Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, ανεξάρτητα από τη βαθμολογία της, αξιολογείται με 15 μόρια. 
Πιστοποιείται από τον σχετικό  βαθμό που αναγράφεται στην αναλυτική βαθμολογία του υποψηφίου.   
 
3. Αποδεδειγμένη επαγγελματική προϋπηρεσία στην επιστημονική περιοχή του υποψηφίου όπως 
παρακάτω (3 μόρια): 
• 5 εξάμηνα εργασίας =3 μόρια  
• 2 εξάμηνα εργασίας =1 μόριo 
• 1 εξάμηνο εργασίας =½ μόριο 
 

Η επαγγελματική προϋπηρεσία αποδεικνύεται με τα εξής δικαιολογητικά: 
1. Βεβαίωση προϋπηρεσίας ή σύμβαση με το Δημόσιο ή με ΝΠΔΔ, 
2. Βεβαίωση από το ΥΠΕΠΘ, 
3. Πιστοποιητικό ασφάλισης, 
4. Συμβόλαιο με Αθλητική Ομοσπονδία ή απόδειξη πληρωμής από Αθλητική Ομοσπονδία. 
Στα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να αναγράφεται το είδος της σχέσης εργασίας καθώς επίσης 

και ο ακριβής χρόνος απασχόλησης του υποψηφίου στη θέση αυτή. Δικαιολογητικά που δεν εμπίπτουν 
στις παραπάνω κατηγορίες δε γίνονται αποδεκτά ως αποδεικτικά επαγγελματικής προϋπηρεσίας και δεν 
αξιολογούνται.  
 
 
4. Δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά (20 μόρια) 

 Ελληνικά και διεθνή περιοδικά με επιτροπή σύνταξης (editorial board) σε βάση δεδομένων = 20 
μόρια για τον 1ο, 15 μόρια για το 2ο, και 10 μόρια για τον 3ο συγγραφέα με την προϋπόθεση να είναι 
ερευνητική εργασία και όχι ανασκόπηση βιβλιογραφίας. 

 Ελληνικά και διεθνή περιοδικά με επιτροπή σύνταξης εκτός βάσεων δεδομένων = 8 μόρια για τον 1ο, 
5 μόρια για το 2ο, και 3 μόρια για τον 3ο συγγραφέα με την προϋπόθεση να είναι ερευνητική εργασία 
και όχι ανασκόπηση βιβλιογραφίας. 

 Ελληνικά και διεθνή περιοδικά χωρίς επιτροπή σύνταξης λαμβάνουν μηδέν (0) μόρια. 
 

     Δημοσιεύσεις που δεν καλύπτουν τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις δεν υπολογίζονται για την 
αξιολόγηση του υποψηφίου (π.χ. δημοσιεύσεις σε εφημερίδες ή στον περιοδικό τύπο). Οι υποψήφιοι είναι 
υποχρεωμένοι να καταθέσουν αντίτυπο της δημοσιευμένης εργασίας και της σελίδας που αναγράφεται η 
επιτροπή σύνταξης του περιοδικού (editorial board). Η επιτροπή αξιολόγησης των κριτηρίων έχει το 
δικαίωμα να κρίνει κατά περίπτωση τις εργασίες που είναι δημοσιευμένες σε ελληνικά και διεθνή 
περιοδικά εκτός βάσεων δεδομένων. Αν η εργασία είναι υπό δημοσίευση, τότε πρέπει επιπλέον να 
κατατεθεί η βεβαίωση αποδοχής από τη σύνταξη του περιοδικού. 

 
5. Προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (10 μόρια) 

 Η συμμετοχή σε κάθε ανακοίνωση αξιολογείται για τον 1ο συγγραφέα με 5 μόρια, και για το 2ο με 3 
μόρια*. 

 Ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει το πλήρες αντίγραφο της ανακοίνωσης καθώς και το αντίγραφο 
των πρακτικών του συνεδρίου, στο οποίο έγινε η ανακοίνωση. 

 
 

*Σημείωση. Θα αξιολογηθούν μέχρι δύο (2) ανακοινώσεις. Το σύνολο των μορίων και 
για τα δύο είδη των ανακοινώσεων (προφορικές και αναρτημένες) δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα 10 μόρια. 
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6. Δεύτερο πτυχίο από άλλο Τμήμα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (5 μόρια) 
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι και δεύτερου πτυχίου ΑΕΙ αξιολογούνται με  5 μόρια.  
 
 
ΣΥΝΟΛΟ: 103 μόρια 

 
περιπτώσεις ισοβαθμίας 

 Η ισοβαθμία μεταξύ υποψηφίων στην τελευταία θέση καθίσταται αδύνατη αφού λαμβάνεται υπόψη η 
διαφορά στο δεκαδικό ψηφίο των μορίων που συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι. Σε περίπτωση 
ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη και το τρίτο δεκαδικό, κτλ. 

 

 

Δ. Τρόπος εγγραφής 

H αρχική εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται σε ημερομηνίες που ορίζονται στην  

προκήρυξη κάθε ακαδημαϊκού έτους. Kατά την αρχική εγγραφή οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταθέτουν 

επιπλέον των δικαιολογητικών που υπέβαλαν με την αίτησή τους και τα εξής: (α) Αίτηση εγγραφής  β) 

Δήλωση ατομικών στοιχείων, (γ) φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους και 

(δ) Υπεύθυνη δήλωση. 

 

 

 
Άρθρο 5  

Διάρκεια και Όροι Φοίτησης 
(άρθρα 33, 34  και 35  του Ν. 4485/2017) 

 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η χρονική διάρκεια φοίτησης που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ) ορίζεται κατ΄ ελάχιστο στα τρία (3) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης 
και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης 
των σπουδών είναι τα έξι (6) εξάμηνα. 
 
 Για θέματα επανεξέτασης μαθημάτων σε οφειλόμενα μαθήματα ή διαγραφής αποφαίνεται η 
Συνέλευση του Τμήματος μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία αποφασίζει για τους 
όρους της επανεξέτασης και τους λόγους διαγραφής και τους περιλαμβάνει στον οικείο Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών. Αν ο μεταπτυχιακός/ή φοιτητής ή φοιτήτρια αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή 
μαθημάτων και θεωρείται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών ότι δεν έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς το πρόγραμμα, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. της 
Σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται 
από τη Συνέλευση του Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων. 
 Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εγγράφονται και συμμετέχουν στα μεταπτυχιακά προγράμματα υπό 
τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Οι 
μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες έχουν όλα τα δικαιώματα, τις παροχές και τις διευκολύνσεις που 
προβλέπονται και για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν 
διδακτικών συγγραμμάτων. Το οικείο Τμήμα  οφείλει να εξασφαλίζει διευκολύνσεις σε  μεταπτυχιακούς/κες 
φοιτητές/τριες με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 
 
 Στον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθορίζονται τυχόν επιπλέον υποχρεώσεις που 
απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. για τη  λήψη Δ.Μ.Σ. 
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  Στους μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες προβλέπεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33 του 
Ν. 4485/2017 (114 Α΄) η δυνατότητα  μερικής φοίτησης για εργαζόμενους/νες φοιτητές /τριες, η διάρκεια 
της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της κανονικής φοίτησης. Η μερική φοίτηση προβλέπεται 
και για μη εργαζόμενους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις 
ελάχιστες απαιτήσεις του προγράμματος «πλήρους» φοίτησης και για ιδιαίτερες εξαιρετικά σοβαρές 
περιπτώσεις, για τις οποίες αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος (π.χ., ασθένεια, φόρτος εργασίας, 
σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, στράτευση, λόγοι ανωτέρας βίας). Οι εργαζόμενοι άνω των 20 ωρών 
εβδομαδιαίως φοιτητές/τριες, για να αποκτήσουν το δικαίωμα μερικής φοίτησης λόγω φόρτου εργασίας, θα 
πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση και οφείλουν να προσκομίσουν στη Συνέλευση του Τμήματος κάθε 
απαραίτητο δικαιολογητικό που να πιστοποιεί επίσημα την ανάγκη του/της και να είναι στη διάθεση της 
Συνέλευσης για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή αίτημα προσκόμισης οποιουδήποτε άλλου πιστοποιητικού 
ανάλογα με την περίπτωση. 
 

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του υποψηφίου παρατείνεται 

κατά ένα (1) έτος (παράταση σπουδών) ο χρόνος σύνταξης και κατάθεσης της μεταπτυχιακής 

διπλωματικής εργασίας ή και ο χρόνος φοίτησης (π.χ., ασθένεια, φόρτος εργασίας, σοβαροί οικογενειακοί 

λόγοι, στράτευση, λόγοι ανωτέρας βίας). Μεταπτυχιακός φοιτητής ο οποίος δεν έχει αποκτήσει το M.Δ.E. 

μετά την πάροδο έξι (6) εξαμήνων από την ημερομηνία εγγραφής του, διαγράφεται από το Π.M.Σ.  

Στους μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες μπορεί να χορηγηθεί, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, 

προσωρινή αναστολή σπουδών, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα  εξάμηνα. Κατά 

την διάρκεια της αναστολής, ο μεταπτυχιακός φοιτητής χάνει την ιδιότητα του φοιτητή. Ο χρόνος της 

αναστολής δεν προσμετράται  στην ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης. Στο χρόνο των έξι (6) εξαμήνων 

δεν υπολογίζεται ο χρόνος που τυχόν ο μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια έχει διακόψει νόμιμα, ύστερα από 

απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος τις σπουδές του (στράτευση, λόγοι υγείας, εγκυμοσύνη κ.λπ.). 

ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 
 
Στο ΠΜΣ «Κινησιολογία» δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης. 
 
 

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Σπουδών-Έλεγχος Γνώσεων 

(άρθρα 34 και 45 του Ν. 4485/2017) 
 

Πρόγραμμα Σπουδών 

Το ΠΜΣ χωρίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια του 1ου και 2ου εξαμήνου 

διδάσκονται 10 γνωστικά αντικείμενα  ενώ το 3ο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στη συγγραφή της 

μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η συμμετοχή σε όλα τα μαθήματα, εργαστήρια, πρακτικές 

ασκήσεις, κλπ. είναι υποχρεωτική για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές (δικαιολογούνται μόνο δύο (2) 

απουσίες ανεξάρτητα από αιτία). Τα μαθήματα διδάσκονται τις ημέρες Δευτέρα , Τρίτη και Τετάρτη. Η 

διδασκαλία κάθε μαθήματος διαρκεί 3 διδακτικές ώρες και η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. 

Επιπλέον εβδομάδες προβλέπονται στον χρονικό προγραμματισμό για την πιθανή ανάγκη αναπλήρωσης 

μαθήματος. Τα μαθήματα διεξάγονται με διδασκαλία δια ζώσης και με εξ’ αποστάσεως μαθήματα τα οποία 

δεν ξεπερνούν το 35% του συνόλου των μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Τα 

μαθήματα εξ’ αποστάσεως διεξάγονται με τη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
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Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να συμμετάσχει στις διαδικασίες αξιολόγησης ενός μαθήματος 

μέχρι δύο φορές. Σε περίπτωση αποτυχίας και τη δεύτερη φορά, είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει 

εκ νέου το μάθημα.  

Απώλεια μαθήματος για δεύτερη φορά, συνεπάγεται έξοδο από το πρόγραμμα. Απώλεια 

μαθήματος θεωρείται:  

 Βαθμολογία μικρότερη του έξι (6), σε 10-βάθμια κλίμακα, ή μη συμμετοχή στις εξετάσεις σε δύο 
συνεχόμενες προγραμματισμένες εξετάσεις. 

 Απουσίες περισσότερες από το προβλεπόμενο όριο.   
  

Η εξεταστική περίοδος διαρκεί μια εβδομάδα.  

 

Τα μαθήματα του ΠΜΣ είναι τα παρακάτω: 

 

1ο εξάμηνο ω/ε ECTS 

1. Νευρομυϊκές προσαρμογές και έλεγχος της προπόνησης 3 8 

2. Ψυχολογία του αθλητισμού και της άσκησης 3 7 

3. Πρακτικές εφαρμογές της Εργοφυσιολογίας - Εργομετρίας 3 8 

4. Στατιστική 3 7 

2ο εξάμηνο   

5. Μέθοδοι έρευνας  3 5 

6. Πειραματικός σχεδιασμός και ανάλυση στην Κινησιολογία 3 5 

7. Λειτουργική ανατομική  3 5 

8. Θέματα Κινησιολογίας στην Προσ. Φυσική Δραστηριότητα 3 5 

9. Αξιολόγηση της ανθρώπινης απόδοσης και καθοδήγηση της 
προπόνησης 

3 5 

10. Πρακτικές εφαρμογές της Αθλητικής Βιομηχανικής 3 5 

3ο εξάμηνο   

  Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (Master’s Thesis)  30 

ΣΥΝΟΛΟ 30 
 

90 
 

 

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 

Η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας αφορά στο τρίτο εξάμηνο σπουδών. Ο 

μεταπτυχιακός φοιτητής εφόσον έχει συμπληρώσει κατ’ ελάχιστο 22 ECTS υποβάλλει αίτηση για 

εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Νοέμβριο-χειμερινό εξάμηνο και Απρίλιο-εαρινό 

εξάμηνο). Η αίτηση περιλαμβάνει τη δήλωση του θέματος. Ο επιβλέπων καθηγητής καθώς και η τριμελής 

εξεταστική επιτροπή ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή. Ως επιβλέπων καθηγητής αναλαμβάνει το 

κάθε μέλος ΔΕΠ του Τμήματος που διδάσκει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. 

Η διαδικασία εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) αποτελείται από τα 

στάδια: 

     Δημόσια παρουσίαση της πρότασης της ΜΔΕ που αφορά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και το 
πειραματικό πρωτόκολλο (2ο δεκαπενθήμερο Δεκεμβρίου ή Μαΐου).  

 Κατάθεση της γραπτής πρότασης της ΜΔΕ στη γραμματεία του ΠΜΣ ένα (1) μήνα μετά τη δημόσια 
παρουσίασή της. Μη κατάθεση της πρότασης στο καθορισμένο χρονικό διάστημα, ακυρώνει τη 
δημόσια παρουσίαση και η διαδικασία της  επαναλαμβάνεται στο επόμενο εξάμηνο (χειμερινό ή 
εαρινό). Η πρόταση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από την τριμελή επιτροπή.  

 Υποστήριξη της ΜΔΕ (1ο δεκαπενθήμερο Ιουνίου ή Νοεμβρίου ή Φεβρουαρίου). Η υποστήριξη μπορεί 
να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 6ου μήνα, από την ημερομηνία παρουσίασης της πρότασης 
της ΜΔΕ (ελάχιστος χρόνος εκπόνησης της  Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας) και μόνο εάν ο 
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υποψήφιος καταθέσει τη ΜΔΕ γραπτώς σε όλα τα μέλη της τριμελούς επιτροπής, τουλάχιστον 
δεκαπέντε ημέρες πριν την υποστήριξή της. Υποβολή αίτησης για την υποστήριξή της ΜΔΕ δεκαπέντε 
ημέρες νωρίτερα από την ημερομηνία υποστήριξης. Στο τέλος της υποστήριξης της ΜΔΕ 
συμπληρώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης από την τριμελή επιτροπή και παραμένει στον επιβλέποντα 
καθηγητή. Παραδίδεται στον υποψήφιο με την ολοκλήρωση των σχετικών διορθώσεων της ΜΔΕ. 

 Κατάθεση στη Γραμματεία του ΠΜΣ του Πρακτικού Αξιολόγησης, μαζί με ένα (1) αντίτυπο της ΜΔΕ σε 
έντυπη μορφή και ένα (1) αντίτυπο της ΜΔΕ σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο PDF) σε CD, τη βεβαίωση 
κατάθεσης της ΜΕ σε ηλεκτρονική μορφή στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης (ΠΕ8) της Κεντρικής 
Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ, και τη βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος.  

 

Οι ακριβείς ημερομηνίες της παρουσίασης της πρότασης και της υποστήριξης της ΜΔΕ θα 

ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ. Κατάθεση της πρόσκλησης και των δικαιολογητικών  για τη 

δημόσια παρουσίαση της πρότασης και της υποστήριξης της ΜΔΕ στη Γραμματεία του ΠΜΣ, τουλάχιστον 

δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την παρουσίαση.  Η απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

γίνεται μετά την επικύρωση του Πρακτικού της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την κρίση της 

ΜΔΕ από τη Συνέλευση του Τμήματος. 

 

Υποχρεώσεις για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. και έλεγχος γνώσεων 

 

1. Για την απονομή Μ.Δ.Ε. απαιτείται η συμμετοχή στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών 

δραστηριοτήτων και η επιτυχής εξέταση στα προβλεπόμενα από το οικείο πρόγραμμα μαθήματα. Η 

παρακολούθηση των μαθημάτων και των ασκήσεων είναι υποχρεωτική. 

 

2. H διδασκαλία και εξετάσεις του 1ου εξαμήνου διεξάγονται από την 1η Νοεμβρίου έως την 28η 

Φεβρουαρίου και του 2ου  διδακτικού εξαμήνου από την 8 Μαρτίου έως την 30η Ιουνίου ή σε τακτές 

ημερομηνίες που ορίζονται στην  προκήρυξη κάθε ακαδημαϊκού έτους.  

 

3. Η αξιολόγηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας γίνεται από τριμελή εξεταστική επιτροπή, στην 

οποία μετέχουν ο/η επιβλέπων/ουσα και δύο (2) άλλα μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές/τριες των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή 

Γ΄, οι οποίοι/ες είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή 

συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος. 

 

4. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία συγγράφεται στην ελληνική γλώσσα. Με αιτιολογημένη απόφαση 

της Συνέλευσης του Τμήματος  και λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία είναι δυνατή η συγγραφή 

της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας σε άλλη γλώσσα.  
 

 Ο έλεγχος στα επιμέρους μαθήματα γίνεται με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, εκπόνηση 
εργασιών ή συνδυασμό των ανωτέρω.  
 Η βαθμολογική κλίμακα  για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών  ορίζεται 
από μηδέν (0) έως δέκα (10), ως εξής: 

Άριστα (8,5 έως 10) 
Λίαν Καλώς (6,5 έως 8,5 μη συμπεριλαμβανομένου) 
Καλώς (6 έως 6,5 μη συμπεριλαμβανομένου). 

  Προβιβάσιμος βαθμός είναι το έξι (6) και οι μεγαλύτεροί του. 
 
 Για την  εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας  όπου προβλέπεται (άρθρο 34, παρ. 4 
του Ν.4485/2017), η Συντονιστική Επιτροπή ύστερα από αίτηση του υποψηφίου, στην οποία αναγράφεται 
ο προτεινόμενος τίτλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων και 
επισυνάπτεται  περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον/την  επιβλέποντα/ουσα αυτής και 
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συγκροτεί Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή  για την έγκριση της εργασίας, ένα μέλος της οποίας είναι ο 
επιβλέπων/πουσα.  
 Τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική 
ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 
 Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας υποστηρίζεται ενώπιον της Τριμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής σε ημερομηνία και τόπο που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Κατόπιν 
της έγκρισής της από την Επιτροπή, αναρτάται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο της οικείας Σχολής. 
 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν υφίσταται αντικειμενική αδυναμία ή σπουδαίος λόγος, είναι δυνατή 
η αντικατάσταση του επιβλέποντα ή μέλους της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής μετά από απόφαση της 
Συνέλευσης του οικείου Τμήματος. 
 
Η έκταση, η γραμματοσειρά, ο τρόπος συγγραφής, και οτιδήποτε άλλο σχετικό με τη δομή της 
καθορίζονται από τον Οδηγό Συγγραφής Μεταπτυχιακής Διατριβής του Τμήματος. 
 
 Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών  Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) προκύπτει από τον σταθμικό μέσο 
όρο των μαθημάτων του ΠΜΣ και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (η στάθμιση γίνεται από τις 
πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων και της ΜΔΕ) και  υπολογίζεται, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού 
ψηφίου, με τον ακόλουθο τρόπο: 
 O βαθμός κάθε μαθήματος και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (όπου 
προβλέπεται), πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS) και το 
άθροισμα των γινομένων διαιρείται με τον ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται 
για τη λήψη του Δ.Μ.Σ. 
βαθμός Μ.Δ.Ε.  =  άθροισμα γινομένων (βαθμού κάθε μαθήματος x αντίστοιχα ECTS κάθε μαθήματος) + (βαθμός μεταπτυχιακής  διπλωματικής εργασίας x ECTS) 

         (σύνολο ECTS) 

 

 

 

Άρθρο 7 
Υποτροφίες 

(άρθρο 35 και 45 του Ν.4485/2017) 
 

 
Στο ΠΜΣ Κινησιολογία δεν προβλέπεται χορήγηση υποτροφιών. 
 
 
 

Άρθρο 8 
Διδακτικό Προσωπικό 

(άρθρα 36 και 45 του Ν. 4485/2017) 
 
Τη διδασκαλία των μαθημάτων στα Π.Μ.Σ., μπορούν να αναλαμβάνουν:  

I. Μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος.  
II. Μέλη της κατηγορίας Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος, κάτοχοι 

διδακτορικού διπλώματος, εκτός αν το αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για 
το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. 

III. Διδάσκοντες σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 του ΤΕΦΑΑ Σερρών . 
IV. Ομότιμα και Αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ του ΤΕΦΑΑ Σερρών. 

Με αιτιολογημένη απόφασή της η Συνέλευση του Τμήματος, σε περίπτωση που δεν επαρκεί το 
διδακτικό προσωπικό των κατηγοριών που αναφέρονται παραπάνω, μπορεί να αναθέσει διδακτικό έργο 
σε μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου Α.Ε.Ι. ή να προσκαλέσει μέλη ΔΕΠ άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητών από 
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ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13 Α του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258), συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών 
κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.  

Επιπλέον η Συνέλευση του οικείου Τμήματος με απόφασή της, έχοντας υπόψη την εισήγηση 
του Διευθυντή του Π.Μ.Σ., μπορεί να καλέσει, ως επισκέπτες,  καταξιωμένους επιστήμονες που έχουν 
θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου 
κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. από την 
ημεδαπή ή την αλλοδαπή,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 36.     

Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση διδασκαλίας των μαθημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του 
Π.Μ.Σ. αποφασίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε.  

Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η περιγραφή του μαθήματος ή 
των διαλέξεων, η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, ο τρόπος εξέτασης του μαθήματος, η επικοινωνία με 
τους/τις  μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες. 

 
 
 
 
 
 
 

Άρθρο 9  
Έσοδα Προγραμμάτων-Διαδικασία Οικονομικής Διαχείρισης 

(άρθρο 37 του Ν. 4485/2017) 
 
Τα έσοδα των Π.Μ.Σ. προέρχονται από:   
α) τον προϋπολογισμό των Α.Ε.Ι. και των συνεργαζόμενων για την οργάνωσή του φορέων 
β) τον  προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως 

οριοθετείται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143) ή του ιδιωτικού 
τομέα, 

δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα, 
ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών, 
στ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι., 
ζ) κάθε άλλη νόμιμη αιτία. 
  
 Επιπρόσθετα υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την παρ. 6 του ίδιου άρθρου τα  Α.Ε.Ι.,- αντιστοίχως 

τα Τμήματα  στα οποία  λειτουργούν Π.Μ.Σ.- οφείλουν ετησίως να δημοσιεύουν, με ανάρτηση στην 
ιστοσελίδα τους, απολογισμό εσόδων-εξόδων, με αναγραφή της κατανομής των δαπανών ανά κατηγορία 
και ιδίως το ύψος των τελών φοίτησης, των αμοιβών των διδασκόντων στα Π.Μ.Σ. και του αριθμού των 
διδασκόντων που τις εισέπραξαν. 

 
Άρθρο 10 

Διοικητική Υποστήριξη - Υλικοτεχνική Υποδομή 
 

 
Διοικητική υποστήριξη παρέχεται στο ΠΜΣ από τη Γραμματεία του Τμήματος. Σαν χώρος διδασκαλίας του 
ΠΜΣ ορίζεται η αίθουσα του ΠΜΣ στο διδακτήριο του ΤΕΦΑΑ Σερρών όπως και συγκεκριμένα εργαστήρια 
του Τμήματος που διαθέτουν σχετικό υλικοτεχνικό εξοπλισμό για τη διεξαγωγή συγκεκριμένων μαθημάτων 
του προγράμματος. 

 
Άρθρο 11 

Τελετουργικό Αποφοίτησης 
(άρθρο 45 παρ. 1 εδαφ. ιε΄ του Ν. 4485/2017) 
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 Το τελετουργικό αποφοίτησης ορίζεται με απόφαση της  Συνέλευσης Τμήματος. 

 
 

Άρθρο 12 
Τύπος Απονεμόμενου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) 

(άρθρο 45 παρ. 1 εδαφ. ιε΄ του Ν. 4485/2017) 
 

 
Ο τίτλος του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  είναι δημόσιο έγγραφο και απονέμεται  από 

το ΠΜΣ «Κινησιολογία»  του Τμήματος   
Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών εκδίδεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Στο Δίπλωμα 

αναγράφεται το Τμήμα, το ΄Ιδρυμα,  η χρονολογία περάτωσης των σπουδών, η χρονολογία έκδοσης του, ο 
αριθμός πρωτοκόλλου αποφοίτησης, ο τίτλος του Π.Μ.Σ., τα στοιχεία του μεταπτυχιακού/κης φοιτητή/τριας, 
η βαθμολογία και ο χαρακτηρισμός αξιολόγησης Καλώς, Λίαν Καλώς, Άριστα. 

Στον απόφοιτο του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να χορηγείται, πριν την 
απονομή, βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης και περάτωσης του Προγράμματος 
 Επιπλέον του  Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών χορηγείται Παράρτημα Διπλώματος [άρθρο 
15 του Ν. 3374/2005 και της Υ.Α. Φ5/89656/ΒΕ/13-8-2007 (ΦΕΚ 1466 τ.Β΄)], το οποίο είναι ένα 
επεξηγηματικό έγγραφο που παρέχει πληροφορίες σχετικά με την φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο 
εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και 
δεν υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων που χορηγούν τα 
Ιδρύματα. 
 

Άρθρο 13 
Λογοκλοπή 

 
Καταθέτοντας οποιαδήποτε μεταπτυχιακή εργασία, ο μεταπτυχιακός/κη φοιτητής/τρια υποχρεούται 

να αναφέρει αν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων. 
 Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή 

εργασίας κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου/ης -δημοσιευμένης ή μη- 
χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες 
του/της ιδίου/ας του/της υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της 
Συνέλευσης του οικείου Τμήματος για διαγραφή του/της. 

Στις παραπάνω περιπτώσεις -και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του/της επιβλέποντος/σας 
καθηγητή/τριας- η Συνέλευση του οικείου Τμήματος  μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του/της . 
 Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής δεοντολογίας παραπέμπεται στη 
Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. για κρίση και εισήγηση για αντιμετώπιση του προβλήματος  στη 
Συνέλευση του Τμήματος. Ως παραβάσεις θεωρούνται και τα παραπτώματα της αντιγραφής ή της 
λογοκλοπής και γενικότερα κάθε παράβαση των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας από 
μεταπτυχιακό/κη φοιτητή/τρια κατά τη συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο των μαθημάτων ή την εκπόνηση 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.  

 
 

Άρθρο 14 
Διατμηματικά ή διιδρυματικά Π.Μ.Σ. 

(άρθρο 43 του Ν.4485/2017) 
Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών  της Σχολής Επιστημών Φυσικής 

Αγωγής και Αθλητισμού του ΑΠΘ είναι δυνατό να συνεργάζεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 
άρθρο 43 παρ.1  του Ν.4485/2017: 

α) με Τμήματα  του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα του άρθρου 13Α του 
Ν.4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος 
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Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών . Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ένα τουλάχιστον από 
τα συνεργαζόμενα Τμήματα να είναι αυτοδύναμο. Τα σχετικά με τη λειτουργία και οργάνωση 
προβλέπονται στο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που καταρτίζεται.  

Τα διατμηματικά ή διιδρυματικά Π.Μ.Σ. ιδρύονται με απόφαση της οικείας Συγκλήτου ή  των 
οικείων Συγκλήτων  και του συλλογικού οργάνου διοίκησης του Ερευνητικού Κέντρου, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα του άρθρου 32  και των εισηγήσεων των Συνελεύσεων των συνεργαζόμενων Τμημάτων. 

β) με αναγνωρισμένα ως ομοταγή Ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της αλλοδαπής για 
την οργάνωση και λειτουργία κοινών Π.Μ.Σ.. Τα σχετικά με την ίδρυση  του κοινού Π.Μ.Σ. και του Ειδικού 
Πρωτοκόλλου Συνεργασίας ορίζει σχετική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

 
 
 

Άρθρο 15 
Μεταβατικές ρυθμίσεις 

 

 Οι  φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί σε Π.Μ.Σ. κατά την έναρξη ισχύος του Ν.4485/2017, καθώς 
και οι φοιτητές που εγγράφονται και αρχίζουν τη φοίτηση το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε Π.Μ.Σ. 
ιδρυθέν έως τη δημοσίευση του Ν.4485/2017, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες, έως την έναρξη ισχύος του Ν.4485/2017, διατάξεις  (άρθρο 85 παρ.2 του ν. 4485/2017). 
  Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν καλύπτεται από  την σχετική νομοθεσία  ή τον 
οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα αντιμετωπιστεί με αποφάσεις της Συνέλευσης του 
Τμήματος και της Συγκλήτου του Ιδρύματος με τροποποίηση του Κανονισμού και δημοσίευση στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
  


