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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
29 Αυγούστου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 5290
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 113992/Β7/
21-7-2014 (ΦΕΚ 2103/τ.Β’/31-7-2014) υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’ αριθμ. 5418/21-7-2015 (ΦΕΚ 1829/τ.Β΄/
25-8-2015) απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ισχύει και αφορά στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
«Οργάνωση/Διαχείριση Αθλητισμού για Άτομα
με Αναπηρίες» του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α’)
«θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές»,
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24
του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/τ.Α’), του άρθρου 27 του
Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α’), των παρ. 5 και 6 του άρθρου
37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α’) και του άρθρου 34 του
Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/τ.Α’)
2. Τις διατάξεις του εδ. α της παρ. 11 του άρθρου 80
του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α’) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του στοιχείου γ’ του άρθρου 47
του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/τ.Α’), της παρ. 8 του άρθρου 5
του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/τ.Α’), της παρ. 2 του άρθρου
34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α’).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και κυρίως τα άρθρα
14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α’) «Διασφάλιση της ποιότητας στην
ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις τους του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α’).
5. Το Π.δ. 70/2013 (ΦΕΚ 119/τ.Α’/28-5-2013) «Κατάργηση και Συγχώνευση Τμημάτων, Κατάργηση, Μετονομασία και Συγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου».
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6. Την υπ’ αριθμ. 113992/Β7/21-7-2014 (ΦΕΚ 2103/
τ.Β’/31-7-2014) υπουργική απόφαση που αφορά στην
έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με
τίτλο: «Οργάνωση/Διαχείριση του Αθλητισμού για άτομα
με αναπηρίες» του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης
Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου».
7. Την υπ’ αριθμ. 5418/21-7-2015 (ΦΕΚ 1829/τ.Β’/
25-8-2015) απόφαση Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που αφορά στην τροποποίηση της υπ’
αριθμ. 113992/Β7/21-7-2014 (ΦΕΚ 2103/τ.Β’/31-7-2014)
υπουργικής απόφασης έγκρισης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οργάνωση/Διαχείριση
Αθλητισμού για Άτομα με Αναπηρίες» του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής.
8. Το απόσπασμα πρακτικών της 42ης ΓΣΕΣ του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (συνεδρία της 20.05.2016).
9. Το απόσπασμα πρακτικού της 65ης συνεδρίασης
Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Συνεδρίαση 65η /28.06.2016).
10. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1045/18.3.2014 έγγραφο της
ΑΔΙΠ, από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η
εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμο, αποφασίζουμε:
Την αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 113992/Β7/21-7-2014
(ΦΕΚ 2103/31-7-2014) υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5418/21-7-2015 (ΦΕΚ 1829/
τ.Β’/25-8-2015) απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου και ισχύει και αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οργάνωση/Διαχείριση
του Αθλητισμού για Άτομα με Αναπηρίες» του Τμήματος
Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, της
Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας
Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αναμορφώνει
από το Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 τη λειτουργία του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτ-
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λο: «Οργάνωση/Διαχείριση του Αθλητισμού για Άτομα
με Αναπηρίες» και το μετονομάζει σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Οργάνωση και
Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για Άτομα με
Αναπηρίες», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης
αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α’)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για Άτομα με Αναπηρίες», αποτελεί:
α) Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας
στην «Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για Άτομα με Αναπηρίες» και συναφών με τον αθλητισμό
επιστημών και κλάδων όπως ο πολιτισμός, η εκπαίδευση, η
υγεία, ο τουρισμός, η τοπική αυτοδιοίκηση, και η ψυχαγωγία.
β) Η προετοιμασία στελεχών με άρτια εκπαίδευση
ικανών να προωθήσουν, αφενός την ανάπτυξη του
Αθλητισμού των ΑμεΑ στην Ελλάδα και παγκόσμια και
αφετέρου των παραπάνω συναφών κλάδων, μέσω της
εξειδικευμένης γνώσης και εμπειριών που παρέχει το
συγκεκριμένο πρόγραμμα.
γ) Η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, σε μεταπτυχιακό
επίπεδο, για επαγγελματικά στελέχη οργάνωσης κέντρων
αποκατάστασης για ΑμεΑ στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
δ) Η προαγωγή της Οργάνωσης/Διαχείρίσης των Ομοσπονδιών, Συλλόγων και της Ελληνικής Παρα-Ολυμπιακής Επιτροπής των ΑμεΑ και η κατανόηση της συμβολής
αυτής της επιστήμης στη βελτίωση της οργάνωσης και
αποτελεσματικότητας του αθλητισμού για ΑμεΑ στην
Ελλάδα και παγκόσμια.
ε) Η πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών σε κέντρα
αποκατάστασης, σε εξειδικευμένα φυσικοθεραπευτήρια,
σε κέντρα διάγνωσης και στήριξης, σε σχολικές μονάδες
ειδικής αγωγής και σε χώρους κοινωνικής υποστήριξης
και ένταξης, όπου φοιτούν μαθητές με αναπηρίες ή και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ώστε να αποκτήσουν
την εμπειρία της εκπαίδευσης στην πράξη και να αποκτήσουν γνώσεις/ικανότητες σχετικές με τον σχεδιασμό
και τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, αλλά και δεξιότητες
συνεργασίας και επικοινωνίας με τους μαθητές/τριες και
τους γονείς τους. Η πρακτική άσκηση πρέπει να βεβαιώνεται από τον επόπτη καθηγητή, τον υπεύθυνο της σχολικής μονάδας ή τον υπεύθυνο του αντίστοιχου κέντρου
και να συνοδεύεται από ημερολόγιο/παρουσιολόγιο.

Τεύχος Β’ 2694/29.08.2016

Η πρακτική άσκηση να περιλαμβάνει σχεδιασμό μαθημάτων ή εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, παρατήρηση, συμμετοχή στη διδασκαλία και απαραιτήτως εποπτευόμενη
αυτόνομη διδασκαλία ή εκπαιδευτική παρέμβαση, όπως
αυτή ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
στ) Η εξοικείωση των φοιτητών/τριών σε ερευνητικές
διαδικασίες σε επιμέρους θέματα των παραπάνω αναφερόμενων επιστημονικών περιοχών και τη συγγραφή
ανάλογων εργασιών.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
στον τομέα της Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητικών
Δραστηριοτήτων για Άτομα με Αναπηρίες. Αυτός ο τίτλος
ισοδυναμεί με τον διεθνή τίτλο MSc (Master of Science in
Sport Management and Organization of sport activities
for people with disabilities).
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ), Ιατρικής,
Βιολογίας, Νοσηλευτικής, Διατροφής και Διαιτολογίας,
Οικονομικών και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της
ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων
της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι.
συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια του Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης ορίζεται σε 4 εξάμηνα. Η φοίτηση και η ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
μπορούν να παραταθούν μέχρι τρία (3) κατ’ ανώτατο
όριο επιπλέον διδακτικά εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης. Για την απόκτηση του
Μ.Δ.Ε., οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των μεταπτυχιακών μαθημάτων, συγγραφή μεταπτυχιακής εργασίας, καθώς και
πρακτική άσκηση. Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων
του προγράμματος που πρέπει να παρακολουθήσουν και να
εξεταστούν επιτυχώς οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ανέρχεται
σε δώδεκα (12), δέκα (10) υποχρεωτικά και δύο (2) επιλογής.

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

1. Κατηγοριοποίηση των αναπηριών. -Disability classification (Υποχρεωτικό).
2. Θεωρία, σχεδιασμός, εφαρμογή παρουσίαση και επεξεργασία ερευνητικών δεδομένωνAdvanced research methods (Υποχρεωτικό).
3. Διοίκηση ολικής ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών για ΑμεΑ. Total quality management of
services for the disabled (Υποχρεωτικό).
4. Κοινωνιολογική και ψυχολογική προσέγγιση των ΑμεΑ. Sociological and psychological
perspectives in servicing the disabled (Υποχρεωτικό).
5. Οργάνωση και διαχείριση της ένταξης, της ενσωμάτωσης και των ίσων ευκαιριών στον αθλητισμό
των ΑμεΑ στη τοπική αυτοδιοίκηση. Equal opportunity in sport for the disabled in local government
programs (Υποχρεωτικό).
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων – ECTS

Πιστωτικές
μονάδες
(ECTS)

6
6
6
6
6
30
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Πιστωτικές
μονάδες
(ECTS)

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Διαχείριση της αποκατάστασης/ αθλητιατρική των ΑμεΑ. Rehabilitation management/sport
medicine for the disabled (Υποχρεωτικό).

6

2. Μάνατζμεντ/μάρκετινγκ αθλητικών διοργανώσεων-εκδηλώσεων για ΑμεΑ και διαχείριση
εθελοντών. Sport events management for people with disabilities (Υποχρεωτικό).

6

3. Στρατηγικός σχεδιασμός μη-κερδοσκοπικών οργανισμών για ΑμεΑ. Strategic planning of non-profit
(disability related) organizations (Υποχρεωτικό).

6

4. Διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων για ΑμεΑ. Planning and managing sport facilities for people
with disabilities (Υποχρεωτικό).

6

5. Ειδικά θέματα διαχείρισης κινδύνου, ασφάλειας και προσβασιμότητας για ΑμεΑ . Risk management,
safety and accessibility for people with disabilities (Υποχρεωτικό).

6

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων – ECTS

30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Πιστωτικές
μονάδες (ECTS)

Πρακτική άσκηση

20

2 μαθήματα επιλογής

10

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων – ECTS

30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Πιστωτικές
μονάδες (ECTS)

MSc Thesis -Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

30

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων – ECTS

30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 120 ΕCTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Μάθημα

ECTS

-Σύγχρονες θεωρήσεις της αναπηρίας και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Συνέπειες για την
εκπαίδευση. Current trends of the disabled and special education needs.

5

-Προσαρμοσμένη φυσική αγωγή των ΑμεΑ στην εκπαίδευση. Adapted physical education for disabled
in the education.

5

-Σύγχρονες τάσεις στην προσαρμοσμένη φυσική αγωγή. Βιολογική και εκπαιδευτική προσέγγιση.
Current trends in adapted physical education. Biological and education approach.

5

-Χαρακτηριστικά και εκπαίδευση των Α.με.Α. με εγκεφαλική παράλυση. Characteristics and education
of disabled with cerebral palsy.

5

-Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στον αθλητισμό για Α.με.Α. Human resources management in
sport organizations for the disabled,

5

Μέσα μαζικής ενημέρωσης/Δημόσιες σχέσεις στον αθλητισμό για Α.με.Α. Communication and media
for sport with disabilities.

5

-Χαρακτηριστικά και εκπαίδευση των Α.με.Α. με διανοητικές αναπηρίες. Characteristics and education
for the disabled with intellectual disabilities.

5

-Κατηγοριοποίηση των Α. με. Α για συμμετοχή σε αγώνες/ Οργάνωση των ομοσπονδιών και διεθνών
αθλη τικών οργανισμών. International disability classification levels for sport events.

5

-Ειδικά θέματα δικαίου και δεοντολογίας στον αθλητισμό για Α.με.Α. Law and Ethics in sport for the disabled.

5

-Βασική εκπαιδευτική αντιμετώπιση, εξειδικευμένοι τρόποι παρέμβασης, ειδική επαγγελματική εκπαίδευση και αποκατάσταση των Α.με.Α. Basic

5

-H προπόνηση των ΑμεΑ για συμμετοχή στον αθλητισμό. Sport training for the disabled.

5

-Χαρακτηριστικά και εκπαίδευση των Α.με.Α. με κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα &
πολλαπλές αναπηρίες. Characteristics and Education of disabled with motor disabilities, chronic non
treated illness and multiple disabilities.

5
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-Αξιολόγηση στην προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή για Α.με.Α. Evaluation in adapted physical
education for the disabled.

5

-Σχεδιασμός προγραμμάτων στην προσαρμοσμένη φυσική αγωγή Α.με.Α. Planning programs in
adapted physical education for the disabled.

5

- Προαγωγή υγείας για ΑμεΑ. Health promotion for the disabled.

5

- Καινοτόμες πρακτικές και πρότυπα για την εξίσωση των ευκαιριών στον αθλητισμό για ΑμεΑ.
Innovative practices and equal opportunities programs for the disabled in sport.

5

- Τεχνολογία και πληροφορική στην εκπαίδευση του αθλητισμού για τα ΑμεΑ. Sport technology and
information systems for the disabled.
5
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός των κατ’ έτος εισακτέων στο Πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40).
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή άλλων Τμημάτων
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες
διδακτικού προσωπικού όπως ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α’).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού στη
Σπάρτη.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το Ακαδημαϊκό έτος 2021−22 με τη επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α
του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄) το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας
του ΠΜΣ που αφορά τις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 104.000 ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες
δαπανών ως εξής:
Κατηγορία Δαπάνης

Ποσό σε €

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

90.000

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

2.000

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ

2.000

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

3.000

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΗΜΕΡΙΔΩΝ

3.000

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

4.000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
104.000
Τα ανωτέρα κόστη καλύπτονται από τα δίδακτρα των φοιτητών καθώς και άλλες πηγές όπως εισφορές, χορηγίες,
υποτροφίες και δωρεές από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς.
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 18 Ιουλίου 2016
Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ
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