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Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 

«Οργάνωση/ Διαχείριση του Αθλητισμού για άτομα με αναπηρίες» 
 
Το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμων Ανθρώπινης 
Κίνησης και ποιότητας Ζωής, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οργανώνει και 
λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΠΜΣ) με τίτλο «Οργάνωση/ Διαχείριση του Αθλητισμού για άτομα με αναπηρίες» 
Αυτός ο τίτλος ισοδυναμεί με το διεθνή τίτλο Master of Science (MSc) in Sport 
Management and Organization for people with disabilities. 

Αντικείμενο – Σκοπός (ΦΕΚ 1820/25.08.2015,τ.Β’) 

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση/Διαχείριση 
του Αθλητισμού για άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ) αποτελεί: 

α) Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στην Οργάνωση/Διαχείριση 
του Αθλητισμού των ΑμεΑ και συναφών με τον αθλητισμό και 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/Διαχείρισης 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. 

Κατηγορίες Πτυχιούχων 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης 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 ΤΕΙ συναφούς γνωστικού 
αντικειμένου. 

Χρονική Διάρκεια 

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 
(ΜΔΕ) ορίζεται σε τρία εξάμηνα. 

Διάθρωση Πιστωτικών Μονάδων ECTS 

Οι φοιτητές για την επιτυχή ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών τους θα πρέπει 
να συγκεντρώσουν συνολικά 90 πιστωτικές μονάδες ECTS. Τα μαθήματα του κάθε 
εξαμήνου αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές μονάδες. Αναλυτικά το ΠΜΣ περιλαμβάνει 
δέκα (10) μαθήματα (εννέα [9] υποχρεωτικά μαθήματα και ένα [1] μάθημα επιλογής) 
και εκπόνηση  Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ). Τα μαθήματα και οι 
αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες ορίζονται ως εξής: 
 

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 
Πιστωτικές 

μονάδες 
(ECTS) 

1. Θεωρία, σχεδιασμός, εφαρμογή παρουσίαση και επεξεργασία 
ερευνητικών δεδομένων- Advanced research methods (Υποχρεωτικό). 6 

2. Διοίκηση ολικής ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών για ΑμεΑ. Total 
quality management of services for the disabled (Υποχρεωτικό). 6 

3. Κοινωνιολογική και ψυχολογική προσέγγιση των ΑμεΑ. 
Sociological and psychological perspectives in servicing the disabled 
(Υποχρεωτικό). 

6 

4. Διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων για ΑμεΑ. Planning and 
managing sport facilities for people with disabilities (Υποχρεωτικό). 6 

5. Διαχείριση της αποκατάστασης/ αθλητιατρική των ΑμεΑ. Rehabilitation 
management/sport medicine for the disabled (Υποχρεωτικό). 6 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων – ECTS 30 

 
 

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 
Πιστωτικές 

μονάδες 
(ECTS) 

1. Ταξινόμηση των αναπηριών και Ειδικά θέματα διαχείρισης κινδύνου, 
ασφάλειας και προσβασιμότητας για ΑμεΑ. -Disability classification and 
Risk management, safety and accessibility for people with disabilities 
(Υποχρεωτικό). 

6 

2. Μάνατζμεντ/μάρκετινγκ αθλητικών διοργανώσεων- εκδηλώσεων για 
ΑμεΑ και διαχείριση εθελοντών. Sport events management for people with 6 



disabilities (Υποχρεωτικό). 

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

6 

4. 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). 

6 

5. Μάθημα επιλογής 6 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων – ECTS 30 
 
 

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 
Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS) 

 MSc Thesis -  Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 

 Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων – ECTS 30 
 Γενικό σύνολο πιστωτικών μονάδων – ECTS 90 
 
 
Τα μαθήματα δεν αφορούν αποκλειστικά διδασκαλία αλλά συμπεριλαμβάνουν και 
άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Μια ενδεικτική δομή ενός μαθήματος είναι η 
ακόλουθη: Α) διαλέξεις 30% του συνολικού χρόνου , Β) ομαδικές εργασίες μέσα στη 
τάξη 25% και Γ) 45% μελέτη περιπτώσεων (case studies). 
 
Ακολουθεί η αναλυτική δομή του προγράμματος σπουδών. Περισσότερες πληροφορίες 
για το κάθε μάθημα ξεχωριστά υπάρχουν στα πληροφοριακά έντυπα (syllabi) 
μαθημάτων στο site http://www.sportmanagement.uop.gr/pmsamea όπως επίσης και 
στο Open eClass - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης στην ακόλουθη 
ηλεκτρονική διεύθυνση http://eclass.uop.gr/  

 Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

1. Θεωρία, σχεδιασμός, εφαρμογή παρουσίαση και επεξεργασία ερευνητικών 
δεδομένων 
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των αρχών που διέπουν την 
ερευνητική διαδικασία και την επεξεργασία δεδομένων στην 
Οργάνωση/Διαχείριση του Αθλητισμού για Αμεα. 

2. Διοίκηση ολικής ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών για ΑμεΑ 
Στόχος του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση των αρχών και τεχνικών της 
Διοίκησης Ολικής Ποιότητας επιστήμης με εφαρμογή στους οργανισμούς και 



επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της 
παραγωγικότητας, της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικότερα 
της αποτελεσματικότητάς τους για ΑμεΑ. 

3. Κοινωνιολογική και ψυχολογική προσέγγιση των ΑμεΑ 
Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές/τριες τις θεμελιώδεις 
αρχές της κοινωνιολογίας και της ψυχολογίας καθώς και τον τρόπο εφαρμογής 
των θεωριών και θεωρητικών προσεγγίσεών των για ΑμεΑ.  

4. Διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων για ΑμεΑ 
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των θεμελιωδών αρχών της 
Διοίκησης και της πρακτικής τους εφαρμογής σε επίπεδο δημόσιων και 
ιδιωτικών τοπικών και διεθνών αθλητικών εγκαταστάσεων για ΑμεΑ. 

5. Διαχείριση της αποκατάστασης/ αθλητιατρική των ΑμεΑ 
Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές/τριες τους κανόνες 
διαχείρισης της συμμετοχής των ΑμεΑ στον αθλητισμό, τόσο ως προς την 
πρόληψη των τραυματισμών, όσο ως προς τη φυσικοθεραπευτική και 
ασκησιοθεραπευτική τους αποκατάσταση.  

B΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

6. Ταξινόμηση των αναπηριών και Ειδικά θέματα διαχείρισης κινδύνου, 
ασφάλειας και προσβασιμότητας για ΑμεΑ. 
Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές/τριες (α) τις μορφές 
αναπηρίας στα διάφορα συστήματα του ανθρώπινου σώματος (κεντρικό 
νευρικό σύστημα, ερειστικό, μυϊκό, κ.ά.) και τη δυνατότητα διάκρισης της 
βαρύτητας των αναπηριών αυτών, και (β) τις απαιτήσεις για την άρση των 
εμποδίων που αφορούν την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες, αλλά και με 
περιορισμένη κινητικότητα στη συμμετοχή τους σε αγώνες ή σ’ ένα μεγάλο 
αθλητικό γεγονός. Σχεδιασμός, συντονισμός και εξατομικευμένη βοήθεια 
έκτακτης ανάγκης και εθιμοτυπία ειδικών εκδηλώσεων για ΑμεΑ.   

7. Μάνατζμεντ/μάρκετινγκ αθλητικών διοργανώσεων- εκδηλώσεων για ΑμεΑ 
και διαχείριση εθελοντών 
Η ιδιαίτερη φύση των αθλητικών διοργανώσεων και εκδηλώσεων για ΑμεΑ 
αναπτύσσεται σε σχέση με το Αθλητικό Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ, τη 
Συμπεριφορά Αθλητικών Καταναλωτών, Το Αθλητικό προϊόν, την 
Τμηματοποίηση της αγοράς, τις Στρατηγικές τιμολόγησης, την Προώθηση 
αθλητικών προϊόντων,  τη Διοίκηση πωλήσεων, τη Χορηγία, τα Ηλεκτρονικά 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τις Δημόσιες Σχέσεις, και τον Συντονισμό και 
Έλεγχο του Μείγματος Μάρκετινγκ. 

8. Στρατηγικός σχεδιασμός μη- κερδοσκοπικών οργανισμών για ΑμεΑ 
Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής και 
πολιτικής αθλητικών και μη κερδοσκοπικών οργανισμών για ΑμεΑ. Ανάπτυξη 



και αξιολόγηση ενός στρατηγικού σχεδίου για αθλητικούς και μη 
κερδοσκοπικούς για ΑμεΑ. 

9. Οργάνωση και διαχείριση της ένταξης, της ενσωμάτωσης και των ίσων ευ-
καιριών στον αθλητισμό των ΑμεΑ στη τοπική αυτοδιοίκηση 
Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές/τριες τις αρχές και 
πολιτικές εξελίξεις για τη διαφορετικότητα, την ένταξη, την ενσωμάτωση και 
των ίσων ευκαιριών στον αθλητισμό για όλους. Την οργάνωση των υπηρεσιών 
και εγκαταστάσεων αναψυχής και αθλητισμού της τοπικής αυτοδιοίκησης για 
τα άτομα με αναπηρία. Τις στρατηγικές ανάπτυξης  προγραμμάτων άσκησης  
για τους νέους, ενήλικες με αναπηρία και  ειδικούς πληθυσμούς. 

10. Μάθημα Επιλογής 

Τα διαθέσιμα μαθήματα επιλογής από τα οποία ο/η φοιτητής/τρια μπορεί να 
επιλέξει είναι τα ακόλουθα:  
 

Μαθήματα Επιλογής 

- Κατηγοριοποίηση των Α. με. Α για συμμετοχή σε αγώνες/ Οργάνωση των 
ομοσπονδιών και διεθνών αθλητικών οργανισμών. International disability 
classification levels for sport events (6 ECTS). 

- Προαγωγή υγείας για ΑμεΑ. Health promotion for the disabled (6 ECTS). 
- Οργάνωση και διαχείριση κέντρων αποκατάστασης. Organization and 

management of rehabilitation centers (6 ECTS). 
- Καινοτόμες πρακτικές και πρότυπα για την εξίσωση των ευκαιριών στον 

αθλητισμό για ΑμεΑ. Innovative practices and equal opportunities programs for 
the disabled in sport (6 ECTS). 

- Τεχνολογία και πληροφορική στην εκπαίδευση του αθλητισμού για τα ΑμεΑ. 
Sport technology and information systems for the disable (6 ECTS). 

- Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στον αθλητισμό για ΑμεΑ. Human resources 
management in sport organizations for the disabled (6 ECTS). 

- Μέσα μαζικής ενημέρωσης/Δημόσιες σχέσεις στον αθλητισμό για ΑμεΑ. 
Communication and media for sport with disabilities (6 ECTS). 

- Ειδικά θέματα δικαίου και δεοντολογίας στον αθλητισμό για ΑμεΑ. Law and 
Ethics in sport for the disabled (6 ECTS). 

- H προπόνηση των ΑμεΑ για συμμετοχή στον αθλητισμό. Sport Training for the 
disabled (6 ECTS). 

- Έρευνα των ΑμεΑ από τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό.  Research in sport 
for the disabled (6 ECTS).  

 

Κάθε χρόνο υπάρχει η δυνατότητα της προσφοράς 2 στον αριθμό μαθημάτων επιλογής 
στα οποία οι φοιτητές κατανέμονται ανάλογα με την προτίμηση τους. Η περιγραφή των 



μαθημάτων επιλογής θα γίνει με την έναρξη λειτουργίας του ΠΜΣ. Για να διδαχτεί ένα 
συγκεκριμένο μάθημα επιλογής, πρέπει να το δηλώσουν τουλάχιστον οκτώ (8) 
μεταπτυχιακοί φοιτητές. Σε περίπτωση που δεν ικανοποιείται η προϋπόθεση αυτή το 
συγκεκριμένο μάθημα δεν θα προσφέρεται.  

 


