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Το νέο Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) εγκρίθηκε από τις Γ.Σ. της 7 & 8 Ιουλίου 
2009 και επικυρώθηκε της 28 Απριλίου 2010. Η τροποποίηση αυτή στηρίχθηκε στις σχετικές 
αποφάσεις της επιτροπής αναθεώρησης του Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών (Π.Π.Σ.) 
και στις προτάσεις που κατατέθηκαν στη Γ.Σ. από µέλη ∆Ε  και το φοιτητικό σύλλογο. Στην 

παρούσα  του µορφή το Π.Π.Σ. ισχύει από το µβριο το ενώ η προηγούµενη µορφή 
του ίσχυσε  από τ Σεπτέµβριο του 2004. 

 
 

Η σύνταξη και η µορφοποίηση του οδηγού σπουδών έγινε από τον Πρόεδρο του Τµήµατος 
Καθηγητή Γιώργο Γεωργιάδη. Η κωδικοποίηση των µαθηµάτων στηρίχθηκε στην προηγούµενη 
έκδοση που έγινε µε ευθύνη του Καθηγητή Γ. Βαγενά και στην αρχική έκδοση του Π.Π.Σ..  Η 
σύνταξη του οδηγού συγγραφής εργασιών έγινε από τον οµότιµο Καθηγητή Ι. Ζέρβα. Την 

Αγγλική έκδοση του πίνακα µαθηµάτων κατά Τοµείς επιµελήθηκαν η Επίκουρος Καθηγήτρια 
ος Ε.Ε.∆Ι.Π. Αικ. Κάκκαβα Για τις διορθώσεις

Π
υ 2009,  Σεπτέ

ο 

 
 
 

Το Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, ως θεµατοφύλακας των ολυµπιακών 
παραδόσεων και εστία έρευνας και αθλητικής παιδείας, έχει έµβληµα που συµβολίζει την 

ενότητα αγώνα και πολιτισµού. Η σφραγίδα του φέρει την παράσταση τού θεού αγώνα, όπως 
εµφανίζεται σε αρχαίο νόµισµα τού 4ου αιώνα, το δε χρώµα της τηβέννου του είναι κεραµιδί, 

για να εκφράζει αφενός την ελληνική αρχαιότητα, που ενέπνευσε και διαµόρφωσε την αθλητική 
ιδέα, και αφετέρου το γήινο στοιχείο από το οποίο αντλεί τη δύναµή του το σώµα. 
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Πρόλογος 

 
Αγαπητοί Φοιτητές και Φοιτήτριες, 
 
Η εισαγωγή σας στο Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού (ΤΕΦΑΑ) έχει 
ιδιαίτερη σηµασία τόσο για εσάς και τις οικογένειές σας όσο και για την ίδια την αθλητική 
επιστήµη και τη µελλοντική της ανάπτυξη. Με αισθήµατα χαράς και ειλικρινούς συγκίνησης 
σας υποδέχοµαι ως Πρόεδρος του Τµήµατος στον επιστηµονικό κλάδο της Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισµού, που µε τη θέλησή σας επιλέξατε να σπουδάσετε και να εξειδικευτείτε.  
Το ΤΕΦΑΑ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών αποτελεί, από το 1983, 
ένα από βασικότερα Τµήµατα του Αρχαιότερου Πανεπιστηµίου της Χώρας. Αποτελεί 
συνέχεια και εξέλιξη της Γυµναστικής Ακαδηµίας και της Εθνικής Ακαδηµίας Σωµατικής 
Αγωγής, διατηρώντας την παράδοση που το ανάδειξε ως κατεξοχήν ίδρυµα προβολής και 
καλλιέργειας της παιδαγωγικής, βιολογικής και κοινωνικής διάστασης της άσκησης και του 
αθλητισµού.  
Στο χώρο αυτό, θα πρέπει να διεκδικήσετε την ουσιαστική µάθηση, να κατακτήσετε την 
αθλητική επιστήµη και την έρευνα που την αναπτύσσει και την καταξιώνει. Να αρνηθείτε 
τους συµβιβασµούς, να αµφισβητήσετε τα κακώς κείµενα και να αντιταχθείτε σε κάθε 
µορφής στρεβλώσεις που υποβαθµίζουν την επιστήµη και τον κλάδο µας, υπερασπιζόµενοι, 
ταυτόχρονα, το αυτόνοµο δηµόσιο Πανεπιστήµιο. 
Στο πλαίσιο της αθλητικοπαιδαγωγικής σας ταυτότητας, να µορφωθείτε ως ειδικευµένοι 
προπονητές σε όλα τα αθλήµατα και αγωνίσµατα, ως δάσκαλοι του Ελληνικού 
Παραδοσιακού Χορού, ως ειδικοί για την αντιµετώπιση ατόµων µε ειδικές ανάγκες και ως 
ειδικά εκπαιδευµένα στελέχη στην οργάνωση και διοίκηση του αθλητισµού.  
Να αισθανθείτε τη σηµασία της παιδαγωγικής αξίας της άσκησης και του αθλητισµού και τη 
συµβολή τους στην ανάπτυξη της ευγενούς άµιλλας, της συναδελφικότητας, της 
καρτερικότητας, της επιµονής στην προσπάθεια, που αποτελούν τις πανανθρώπινες αξίες 
του Ολυµπιακού Ιδεώδους. Να µάθετε πώς να βοηθήσετε τα παιδιά και τους Νέους να 
νοιώσουν την αγωνία και τη χαρά του συναγωνισµού, να διεκδικούν τη νίκη χωρίς 
ανταγωνιστικές διαθέσεις σε ένα αγώνα προσωπικά έντιµο. Τέλος, να βιώσετε την 
πραγµατική αθλητική παιδεία προβάλλοντας το αθλητικό ιδεώδες ως υγιή τρόπο ζωής, 
αρνούµενοι να συµπράξετε στην εµπορική εκµετάλλευση του αθλητικού θεάµατος, που 
παράγει οπαδούς και αναδεικνύει το χρήµα και το κέρδος ως τη µόνη επιδίωξη. 
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι στην προσπάθειά σας αυτή θα έχετε τη συµπαράσταση τη 
δική µου, των δασκάλων σας και του ∆ιοικητικού προσωπικού του Τµήµατος. Ευχόµαστε 
ειλικρινά, η προσπάθειά σας να καρποφορήσει και να γίνετε η νέα δυναµική γενιά των 
πτυχιούχων µας, για τους οποίους όλοι θα είµαστε περήφανοι.  
 
 

O Πρόεδρος του Τµήµατος 
Καθηγητής Γεώργιος Γεωργιάδης 
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ΚΑΤΟΨΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

 
 

Α= Κεντρικό Κτήριο, Β= Κτήριο Μεγάλου αµφιθεάτρου, Γ= κτήριο γυµναστικής και Αθλοπαιδιών 
∆=Κτήριο Κολυµβητηρίου και Γραφείων, Ε= Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας, Ζ= Κτήριο Σχολείου,  
Η = Γυµναστήριο, Θ= Αίθουσες διδασκαλίας και Γραφεία, Ι = Ιατρείο, Κ = Γραφεία και εργαστήρια,  

Λ= Εργαστήριο Ανατοµίας, Μ= Γραµµατεία Τµήµατος, Ν=Βιβλιοθήκη, Π= Εστιατόριο
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ΕΘΝΙΚΟ  ΚΑΙ  ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ   

Πρύτανης  
Καθηγητής  Θ  Πελεγρ ίνης  .  

Αντ ιπρύτανης  
Ακαδηµαϊκών  Υποθέσεων  κα ι  Προσωπικού  

Καθηγητής  Α .  ∆ουκουδάκης   
Αντ ιπρύτανης  

Οικονοµ ι κού  Προγραµµατ ισµού  κα ι  Ανάπτυξης  
Καθηγητής  Θ .   Σφηκόπουλος 

Αντ ιπρύτανης  
Φοιτητ ικής  Μέριµνας ,  Πολι τ ισµού  κα ι  ∆ιεθνών  Σχέσεων  

Καθηγητής  Θ .  Λιακάκος      
ΤΜΗΜΑ  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ   

ΦΥΣΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ   ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ 
Πρόεδρος  

Καθηγητής  Γ ιώργος  Γεωργιάδης    
Αναπληρωτής  Πρόεδρος   

Καθηγητής  Σπύρο  Αθανασόπουλος  ς  
∆ιευθυντές  Τοµέων   

Θεωρητ ικών  Επιστηµών  
Καθηγητής  ∆ηµήτρης  Χατζηχαριστός  

 
Αθλητ ιατρ ικής  &  Βιολογ ίας  της  Άσκησης  

Καθηγητής Κώστας Μπουντόλος 
 

Αθλοπαιδ ιών  
Αναπληρωτής  Καθηγητής  Νίκος  Μπεργελές  

 
Γυµναστ ικής  &  Χορού  

Αναπληρώτρια  Καθηγήτρ ια  Βάσω  Τυροβολά  
 

Κλασικού  Αθλητ ισµού  
Αναπληρώτρια  Καθηγήτρ ια  Αθανασία  Σµυρν ιώτη  

 
Υγρού  Στ ίβου  

Καθηγητής  Θεόδωρος  Πλατάνου  
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∆ΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ  ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ  ΤΟΥ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
 
 
 

 
1983           Ι .  Ζοµπανάκης  
 
1984- ’87      Β .  Κλε ισούρας  
 
1987- ’89      Γ .  Φαράντος  
 
1989           Α .  ∆ανασής -Αφεντάκης  
 
1989- ’90      Σ .  Χατζηκωνσταντ ίνου ,  Αναπλ .Πρόεδρος  
 
1990- ’94      Β .  Κλε ισούρας   
 
1994- ’95      Γ .  Φαράντος   
 
1995- ’98      Ν .  Συµεωνίδης  
 
1998            Ν .  Κλαµαρής  
 
1998- ’99      Α .  ∆ανασής–Αφεντάκης  
 
1999-2001   Β .  Κλε ισούρας   
 
2001- ’05       ∆ .  Κουτσούκη  
 
2005- ’07       Γ .  Βαγενάς   
 
2007            Η .∆ήµας ,  Αναπλ .Πρόεδρος  
 
2007- ’11       Γ .  Γεωργιάδης  
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1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
1.1 Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ 
 
Τ α Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Χώρας έχουν ως Αποστολή :   
Να παράγουν και να µεταδίδουν τη γνώση µε την έρευνα και τη διδασκαλία και να 
αλλιεργούν τις τέχνες.  κ 
Να συντείνουν στη διαµόρφωση υπεύθυνων ανθρώπων µε επιστηµονική, κοινωνική, 
ολιτιστική και πολιτική συνείδηση.  π 

Να παρέχουν τα απαραίτητα εφόδια, που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για 
πιστηµονική και επαγγελµατική σταδιοδροµία.  ε 
Να συµβάλλουν στην αντιµετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών 
ναγκών του τόπου. α 

Να συµβάλλουν στην αντιµετώπιση της ανάγκης για συνεχιζόµενη εκπαίδευση και διαρκή 
επιµόρφωση του λαού. 
 
Σ τα Α.Ε.Ι. ισχύουν οι εξής Ακαδηµαϊκές Ελευθερίες: 
Κατοχυρώνεται ακαδηµαϊκή ελευθερία στη διδασκαλία και στην έρευνα καθώς και η 
λεύθερη διακίνηση των ιδεών.  ε 
∆εν επιτρέπεται η επιβολή ορισµένων µόνο επιστηµονικών απόψεων και ιδεών και η 
ιεξαγωγή απόρρητης έρευνας. δ 
Οι φοιτητές είναι ελεύθεροι να εκφράζονται συλλογικά µέσα από τα συνδικαλιστικά τους 
ργανα, που διευκολύνονται στη λειτουργία τους από τις πανεπιστηµιακές αρχές. ό 
Για την κατοχύρωση της ακαδηµαϊκής ελευθερίας, της ελεύθερης επιστηµονικής αναζήτησης 
αι της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών, αναγνωρίζεται το Πανεπιστηµιακό Άσυλο. κ 

 
Τ ο Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού έχει ως Αποστολή: 
Να καλλιεργεί και να προάγει την Επιστήµη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισµού µε 
ασική και εφαρµοσµένη έρευνα. β 
Να παρέχει στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια, που θα εξασφαλίσουν την άρτια 
ατάρτισή τους για την επιστηµονική και την επαγγελµατική τους σταδιοδροµία. κ 
Να συµβάλλει στην πρόοδο του Ελληνικού Αθλητισµού και ταυτόχρονα να καλλιεργεί και να 
ιαδίδει στο λαό την Αθλητική Ιδέα. δ 
Να συµβάλλει στη συνειδητοποίηση από το λαό της σηµασίας της Φυσικής Αγωγής ως 
ασικού παράγοντα για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής. β 
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1.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
 
Γενικά 
Το ακαδηµαϊκό έτος αρχίζει την 1η  Σεπτεµβρίου και λήγει την 31η  Αυγούστου. Το 
εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδηµαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο εξάµηνα: το 
χειµερινό και  το εαρινό, στα οποία συνυπολογίζονται και οι αντίστοιχες εξεταστικές 
περίοδοι. Το χειµερινό εξάµηνο αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου και λήγει την 15η Φεβρουαρίου, 
ενώ το εαρινό αρχίζει την 16η Φεβρουαρίου και λήγει την 30η Ιουνίου. Κάθε εξάµηνο 
περιλαµβάνει τουλάχιστο δεκατρείς (13) πλήρεις εβδοµάδες διδασκαλίας και τρεις (3) 
εβδοµάδες για εξετάσεις.  
Οι ακριβείς ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης κάθε ακαδηµαϊκού έτους καθορίζονται από τη 
ύγκλητο του Πανεπιστηµίου Αθηνών.  Σ 

Αν για οποιοδήποτε λόγο ο αριθµός των ωρών διδασκαλίας που πραγµατοποιήθηκαν σε ένα 
µάθηµα είναι µικρότερος από τα 4/5 του προβλεπόµενου στο πρόγραµµα για τις εργάσιµες 
έρες του αντίστοιχου εξαµήνου, το αντίστοιχο µάθηµα θεωρείται ως µη διδαχθέν. µ 
Στο περιεχόµενο των µαθηµάτων περιλαµβάνεται κάθε µορφής επιτελούµενο διδακτικό έργο. 
Το περιεχόµενο εξηγείται την πρώτη µέρα της διδασκαλίας του µαθήµατος και ανακοινώνεται 
 τρόπος αξιολόγησης της απόδοσης των φοιτητών και η βασική βιβλιογραφία του. ο 
Στο διδακτικό έργο περιλαµβάνονται :  
α) Η αυτοτελής διδασκαλία του µαθήµατος,  
β) Τα φροντιστήρια και οι φροντιστηριακές ασκήσεις,  
γ) Οι εργαστηριακές ασκήσεις και η πρακτική εξάσκηση των φοιτητών,  
δ) Η επίβλεψη πτυχιακών ή και άλλων εργασιών και  
ε) Η πραγµατοποίηση σεµιναρίων ή άλλων δραστηριοτήτων, που αποσκοπούν στην 
µπέδωση των γνώσεων των φοιτητών. ε 
Το διδακτικό έργο στηρίζεται και συµπληρώνεται µε τα αντίστοιχα διδακτικά βιβλία ή άλλα 
βοηθήµατα, τα οποία χορηγούνται στους φοιτητές δωρεάν, όπως και µε την εξασφάλιση της 
νηµέρωσης και της πρόσβασης των φοιτητών στη σχετική ελληνική και ξένη βιβλιογραφία.  ε 

 
∆ήλωση Μαθηµάτων 
Η κατανοµή των εξαµηνιαίων µαθηµάτων στο πρόγραµµα σπουδών είναι ενδεικτική και όχι 
ποχρεωτική για τους φοιτητές.  υ 
Γενικά, συνιστάται στους φοιτητές να προσαρµόζουν τα ατοµικά τους προγράµµατα όσο 
γίνεται περισσότερο στο ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών, τουλάχιστον σε ότι αφορά τα 
υποχρεωτικά µαθήµατα, καθότι το ενδεικτικό πρόγραµµα αποτελεί βάση για την οµαλή 
ειτουργία του ωρολογίου προγράµµατος διδασκαλίας των µαθηµάτων.  λ 
Ο φοιτητής υποχρεούται πριν την έναρξη κάθε εξαµήνου και εντός των χρονικών 
προθεσµιών που ορίζονται από το Τµήµα να δηλώσει στη Γραµµατεία, µέσω διαδικτύου, τα 
υποχρεωτικά µαθήµατα, µαθήµατα επιλογής, καθώς και τα συγγράµµατα που αντιστοιχούν 
σε αυτά τα µαθήµατα. Η δήλωση ολοκληρώνεται σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο αφορά τη 
δήλωση στο πρόγραµµα my studies και το δέυτερο στάδιο στο πρόγραµµα Εύδοξος. Για την 
παραλαβή των συγγραµµάτων είναι υποχρεωτική η δήλωση και στο my studies και στο 
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Εύδοξος. Μετά το πέρας του 6ου εξαµήνου σπουδών έχει το δικαίωµα να επιλέξει µαθήµατα 
Ειδίκευσης.  
 
Οι δηλώσεις των µαθηµάτων, αλλά και διάφορες άλλες δυνατότητες, όπως εµφάνιση 
βαθµολογιών και προγράµµατος αποείδαν καθώς και αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών 
θα παρέχονται από το site http: / / my-studies.uoa.gr 

Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία my-studies και να αποκτήσετε 
Username και Password σε αυτή, πρέπει πρώτα να επισκεφθείτε τη σελίδα 

http://webadm.uoa.gr 
και να προβείτε στη σχετική Αίτηση, επιλέγοντας τους συνδέσµους: 

“Αίτηση Νέου Χρήστη” --> “Προπτυχιακοί Φοιτητές” 
 

∆ιευκρινήσεις για τη ∆ιαδικασία Εγγραφής 
• Κατά τη διαδικασία εγγραφής σας, προκειµένου να αναγνωριστείτε από το σύστηµα, 
θα σας ζητηθεί να δώσετε 

o τον Πλήρη Αριθµό Μητρώου (13 ψηφία: 9980 ακολουθούµενο από το έτος 
εισαγωγής και τον 5ψήφιο Αριθµό Μητρώου) και 

o τον Αριθµό ∆ελτίου Ταυτότητας (Ο αριθµός ταυτότητας θα πρέπει να 
αποδίδεται χωρίς κενά και µε ελληνικούς κεφαλαίους χαρακτήρες όπου αυτό 
χρειάζεται) 

• Μετά την αναγνώριση από το σύστηµα, θα σας ζητηθεί να δώσετε το 
ονοµατεπώνυµό σας µε χρήση ελληνικών αλλά και λατινικών χαρακτήρων. Πρέπει 
να δώσετε επακριβώς το όνοµα και το επώνυµό σας και όχι κάποιο υποκοριστικό.  

• Μετά την ορθή συµπλήρωση και υποβολή αυτών των στοιχείων, θα σας ανακοινωθεί 
ο Αριθµός Πρωτοκόλλου της αίτησης σας, καθώς και ένας αριθµός PIN που θα 
σας χρησιµεύσει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού σας. 

• Τα στοιχεία που δώσατε θα ελέγχονται τις εργάσιµες ώρες από τη Γραµµατεία του 
Τµήµατος. 

• Ακολουθώντας το σύνδεσµο "Ενεργοποίηση Λογαριασµού (µέσω PIN)" στη 
σελίδα http://webadm.uoa.gr, µπορείτε να παρακολουθήσετε την εξέλιξη της 
αίτησής σας. Αν τα στοιχεία σας έχουν εγκριθεί θα σας ζητηθεί να ορίσετε το αρχικό 
Password που θα έχετε και θα σας ανακοινωθεί το Username που θα 
χρησιµοποιείτε για αυτή την υπηρεσία. 

• Μετά την έγκριση των στοιχείων σας από τη γραµµατεία και την ενεργοποίηση του 
λογαριασµού σας, µπορείτε να επισκεφθείτε το site http://my-studies.uoa.gr και να 
χρησιµοποιήσετε την υπηρεσία, δίνοντας το Username και το Password σας. 
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Εξετάσεις 
Οι τελικές εξετάσεις κάθε µαθήµατος πραγµατοποιούνται αµέσως µετά τη λήξη της διδακτικής 

 του φοιτητή είναι µικρότερη του 5 ο φοιτητής µπορεί να 

αλύτερη µελέτη.  

ορίζεται από το µέλος ∆ΕΠ 

αλλα  από τη 
µ

βαθ
απο λόγησης των φοιτητών στα µαθήµατα που εξετάστηκαν (βαθµολογία) 

κ
όχι ο

π
προ άσκεται το µάθηµα. Σε 

είτε καταστήσει µε άλλο 
΄

Ο φ
Πρό , συγκεντρώσει τον απαιτούµενο αριθµό 

στις

περιόδου του αντίστοιχου εξαµήνου και διαρκούν 2-4 εβδοµάδες. Κατά την εξεταστική 
περίοδο του Φεβρουαρίου εξετάζονται µόνο τα µαθήµατα του χειµερινού εξαµήνου, ενώ κατά 
την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου εξετάζονται µαθήµατα µόνο του εαρινού εξαµήνου. Οι επί 
πτυχίω φοιτητές εξετάζονται στα µαθήµατα και των δύο εξαµήνων.  
ν η τελική βαθµολογίαΑ

επανεξεταστεί στο αντίστοιχο µάθηµα κατά τη συµπληρωµατική περίοδο του Σεπτεµβρίου, 
κατά την οποία εξετάζονται µαθήµατα και των δύο κανονικών εξαµήνων (χειµερινού & 
εαρινού).  
Το µέλος ∆ΕΠ που έχει την ανάθεση του µαθήµατος, µπορεί να οργανώσει, κατά την κρίση 
του, γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις σε θέµατα της διδαχθείσας ύλης και σε 
εργαστηριακές ασκήσεις. Η διάρκεια επεξεργασίας των θεµάτων κατά τη γραπτή εξέταση 
κάθε µαθήµατος σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δύο (2) ώρες. Το 
ωρολόγιο πρόγραµµα των εξετάσεων κάθε περιόδου προσδιορίζεται από τη Γραµµατεία του 
Τµήµατος και η τήρησή του είναι υποχρεωτική. Η οµαλή διεξαγωγή των εξετάσεων µε την 
κατανοµή των φοιτητών σε αίθουσες και καθορισµό των επιτηρητών είναι στην ευθύνη του 
Τοµέα στον οποίο ανήκει το µάθηµα και του µέλους ∆ΕΠ που έχει την ανάθεση του 
µαθήµατος. Στην αρχή της εξέτασης ελέγχονται από τους επιτηρητές τα στοιχεία ταυτότητας 
ν εξεταζοµένων.  τω

 
Εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη διεξαγωγή των εξετάσεων ενός µαθήµατος, το 
αργότερο, το µέλος ∆ΕΠ που έχει την ανάθεση του µαθήµατος ανακοινώνει τη βαθµολογία 
των φοιτητών και προσδιορίζει ακριβή ηµεροµηνία και ώρα κατά την οποία οι φοιτητές 
µπορούν να δουν το γραπτό τους, να κατανοήσουν τυχόν σφάλµατα και να λάβουν 
αθοδήγηση για κκ 

 
Αξιολόγηση - Βαθµοί 
Η αξιολόγηση των φοιτητών και η αντίστοιχη βαθµολογία καθ
που έχει την ανάθεση του µαθήµατος από τη Γ.Σ. του αντίστοιχου τοµέα. ∆εν επιτρέπονται 

γές βαθµολογίας που έχει ήδη υποβληθεί και έχει οριστικοποιηθεί ηλεκτρονικά
Γρα µατεία του Τµήµατος. Σε περίπτωση ανάγκης, η σχετική απόφαση αλλαγής 

µολογίας θα πρέπει να έχει την έγκριση του ∆ιευθυντή του αντίστοιχου Τοµέα. Τα 
τελέσµατα της αξιο

ανα οινώνονται µε βάση τους Αριθµούς Εκπαιδευτικού Μητρώου (ΑΕΜ) των φοιτητών και 
νοµαστικά. 

Σε ερίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό µάθηµα ο φοιτητής είναι υποχρεωµένος να 
σέλθει εκ νέου σε εξέταση, σε επόµενο εξάµηνο που διδ

περίπτωση αποτυχίας σε κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικό µάθηµα ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα 
να προσέλθει εκ νέου σε εξέταση σε επόµενα εξάµηνα ή να το αντι

κατ  επιλογήν µάθηµα, ακολουθώντας όλες τις υποχρεώσεις που αφορούν στο νέο µάθηµα. 
οιτητής θεωρείται ότι ολοκληρώνει τις σπουδές του και παίρνει πτυχίο όταν, µε βάση το 
γραµµα Προπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος

µαθηµάτων και των αντίστοιχων διδακτικών και πιστωτικών µονάδων, που προσδιορίζονται 
 εκατόν είκοσι (120) και διακόσια σαράντα (240) αντίστοιχα.  
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Το Τ
πτυχ  αναγράφεται η ονοµασία του Τµήµατος, το ακαδηµαϊκό έτος απονοµής και 

α
κύκλ ακαδηµαϊκό έτος, η 
ιδίκευση και ο βαθµός. 
 βαθµός πτυχίου για τους τελειόφοιτους του Τµήµατός µας εξάγεται σύµφωνα µε τις 

 πτυχίου για τους τελειόφοιτους, που προέρχονται από 
 συνεκτίµηση των µαθηµάτων που επιτυχώς παρακολούθησε 

 µας όσο και στο Τµήµα 
ών λαµβάνονται υπόψη οι 

Αν του Προγράµµατος 
, ν ε

πιστ
σχετ υπολογιστούν οι βαθµοί ορισµένων κατ’ επιλογήν 

µονά
απα  για τη λήψη του πτυχίου.  

α

ν
εξετά

 ο 

Υπο

1. ινωνική 

2. δίο της αθλητικής 
επιστήµης χρειάζεται αποφασιστικότητα, συνεχή µελέτη και ανελλιπή παρακολούθηση 
των µαθηµάτων. 

. Το αναφαίρετο δικαίωµα για µάθηση και απόκτηση πτυχίου σε καµία περίπτωση δεν 
µπορεί να είναι εις βάρος των κανόνων ακαδηµαϊκής δεοντολογίας. 

. Στις µαθησιακές και άλλες δυσκολίες και απαιτήσεις του προγράµµατος σπουδών θα 
πρέπει να επιδεικνύεται συνέπεια, επιµονή και εργατικότητα. 

. Η συνολική διαδροµή στο Πανεπιστήµιο θα πρέπει να αντικατοπτρίζει την ατοµική 
ακαδηµαϊκή εικόνα και να αποτελεί έργο προσωπικών ικανοτήτων. 

. Η συµµετοχή στις διάφορες δραστηριότητες του Τµήµατος που αφορούν είτε στην 
αξιολόγηση είτε στην επιµόρφωση είτε στη βελτίωση των συνθηκών, θα πρέπει να 
γίνεται µε προθυµία και να είναι δηµιουργική. 

. Η αποδοχή των προϋποθέσεων και κανόνων που ορίζονται από τα µέλη ∆ΕΠ που 
έχουν την ανάθεση του κάθε µαθήµατος, για τη διδακτική και βαθµολογική διαχείριση 
του µαθήµατος στα πλαίσια του Π.Π.Σ.  και του κανονισµού, είναι υποχρεωτική για 
όλους. 

µήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού του Πανεπιστηµίου Αθηνών απονέµει 
ίο, στο οποίο

ο β θµός πτυχίου. Παράλληλα µε το πτυχίο µπορεί να χορηγείται ∆ίπλωµα Ειδίκευσης ή 
ου σπουδών στο οποίο αναγράφονται η ονοµασία του Τµήµατος, το 

Ε 
Ο
κείµενες διατάξεις. Ο βαθµός
ετεγγραφή, εξάγεται µετά απόµ
ο φοιτητής κατά τη διάρκεια των σπουδών του τόσο στο Τµήµα
ροέλευσης. Για τον υπολογισµό του βαθµού πτυχίου των φοιτητπ

βαθµοί όλων των µαθηµάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου.  
ένας φοιτητής έχει βαθµολογηθεί σε περισσότερα µαθήµατα 

Σπουδών από όσα α τιστοιχούν στον λάχιστο αριθµό µαθηµάτων και διδακτικών ή 
ωτικών µονάδων για τη λήψη πτυχίου, για την εξαγωγή του βαθµού πτυχίου, µπορεί µε 
ική αίτησή του, να ζητήσει να µην συν

υποχρεωτικών µαθηµάτων, µε την προϋπόθεση ότι ο αριθµός των διδακτικών ή πιστωτικών 
δων, που αντιστοιχούν στα εναποµένοντα µαθήµατα, είναι τουλάχιστον ίσος µε τον 
ιτούµενο  

Ο β θµός πτυχίου υπολογίζεται µε βάση τις διατάξεις αυτές µε προσέγγιση ενός  δεκαδικού 
ολογικήψηφίου και χαρακτηρίζεται µε βάση την ακόλουθη βαθµ  κλίµακα :  Καλώς (5,0-6,4),  

Λία  Καλώς (6,5-8,4),  Άριστα (8,5-10). Οι φοιτητές που επιτυγχάνουν στις πτυχιακές 
σεις και έχουν εκπληρώσει τις λοιπές υποχρεώσεις, που προβλέπονται από τις κείµενες 

διατάξεις, δίνουν ενώπιον του Πρύτανη και του Προέδρου του Τµήµατος την καθοµολόγηση 
της ρκωµοσίας. 
 

χρεώσεις Φοιτητών 
Κάθε φοιτητής, κάθε φοιτήτρια κατανοεί και αποδέχεται ότι:  

Για να είναι επιτυχείς οι σπουδές στην αθλητική επιστήµη, απαιτείται κο
ευαισθησία και αγάπη για τα ιδανικά και την πολιτιστική αξία του αθλητισµού. 
Η κατάκτηση της εξειδικευµένης γνώσης και µόρφωσης στο ευρύ πε

3

4

5
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8. Η ανελλιπής φοίτηση στο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών είναι υποχρεωτική και 
για τα µαθήµατα ειδικότητας, εργαστήρια και πρακτικές εφαρµογές. 

 
 
 
Υποχρεώσεις ∆ιδασκόντων 
 

υσα στο πρόγραµµα θα πρέπει : 

ποία πρέπει να 

προκειµένου να 
µπορεί να υποδεικνύει στους φοιτητές κατάλληλες πηγές µελέτης και έρευνας. 

. Να δηµιουργεί νέες δυνατότητες για την αποδοτικότερη έκβαση των διδακτικών του 
καθηκόντων, µε απώτερο στόχο την τελειοποίηση της µόρφωσης των φοιτητών. 

 οποίο να περιλαµβάνονται µε σαφήνεια οι στόχοι, 
 αξιολόγησης της απόδοσης των φοιτητών. 

ε τους φοιτητές σε εβδοµαδιαία βάση, ώστε να έχουν την ευκαιρία 
νωνίας και της συµβουλευτικής ενηµέρωσης. 

Κάθε διδάσκων, κάθε διδάσκο 
1. Να σέβεται έµπρακτα τις ακαδηµαϊκές αρχές και ελευθερίες, αποτελώντας παράδειγµα 

ήθους, ευπρέπειας και δηµοκρατικότητας για τους διδασκόµενους. 
2. Να αποδέχεται την αρχή ότι επίκεντρο ενός σύγχρονου προγράµµατος 

πανεπιστηµιακών σπουδών είναι η προσωπικότητα του φοιτητή, την ο
σέβεται χωρίς όρους και διακρίσεις. 

3. Να ακολουθεί πιστά τις αρχές της διδακτικής και ακαδηµαϊκής δεοντολογίας, 
παρέχοντας στους φοιτητές δικαιώµατα που προβλέπει ο νόµος και η ακαδηµαϊκή 
ηθική. 

4. Να εµπνέει σιγουριά και αξιοπιστία και να δηµιουργεί συνθήκες ευνοϊκές για την 
ανάπτυξη πνεύµατος πρωτοβουλίας και δηµιουργικότητας από πλευράς φοιτητών. 

5. Να δίνει προτεραιότητα στη διδακτική διαδικασία και στην κατάρτιση των φοιτητών, 
οργανώνοντας και υλοποιώντας δοµηµένα σχέδια διδασκαλίας µαθηµάτων µε σαφή 
θεµατολογία και πλούσια βιβλιογραφία. 

6. Να εµπλουτίζει συνεχώς τις επιστηµονικές του γνώσεις και εµπειρίες, 

7

8. Να συγκροτεί σχέδιο µαθήµατος, στο
οι απαιτήσεις και οι  προϋποθέσεις

9. Να συνεργάζεται µ
της προσωπικής επικοι
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Καθοµολόγηση Πτυχιούχου 
Η απονοµή του πτυχίου επιστήµης φυσικής αγωγής & αθλητισµού γίνεται σε ειδική Τελετή 
που οργανώνεται στην Μεγάλη Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστηµίου, παριστάµενου του 
Πρυτάνεως, του Προέδρου του Τµήµατος, των µελών του Ερευνητικού ∆ιδακτικού 
Προσωπικού & του κοινού. Η Καθοµολόγηση των Πτυχιούχων έχει ως εξής:  
 
«Του πτυχίου της Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού αξιωθείς όρκον οµνύω προ 
του Προέδρου του Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού και πίστιν 
καθοµολογώ τήνδε. Από του ιερού περιβόλου του σεπτού τούτο τεµένους των Μουσών 
εξερχόµενος κατ΄επιστήµην βιώσοµαι, ασκών ταύτην δίκην θρησκείας εν πνεύµατι και 
αληθεία. Ούτε χρήσιµον εµαυτόν καταστήσω προς άπαντας τους δεοµένους της εµής 
αρωγής και εν πάση ανθρώπων κοινωνία αεί προς ειρήνην και χρηστότητα ηθών συντελέσω 
βαίνων εν ευθεία του βίου οδώ, προς την αλήθειαν και το δίκαιον αποβλέπων και τον βίον 
ανυψών εις τύπον αρετής υπό την σκέπην της Σοφίας. Ταύτην την επαγγελίαν επιτελούντι 
είτη µοι συν ταις ευχαίς των εµών διδασκάλων ο Θεός βοηθός εν των βίω». 
 
 
 
Χαιρετισµός προς τους αποφοίτους 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι 
Νέοι πτυχιούχοι γυµναστές 
Κατακτήσατε το στόχο σας, αποκτήσατε την ταυτότητα του αθλητικού επιστήµονα, του ειδικά 
εκπαιδευµένου δάσκαλου και παιδαγωγού στον ευαίσθητο τοµέα της φυσικής αγωγής και 

ας, αλλά και σε εµάς τους 

αθλητισµού, δυναµώσατε την ύπαρξη του κλάδου µε τη στήριξη του αρχαιότερου 
πανεπιστηµίου της χώρας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου. Αθηνών.  
Να είστε υπερήφανοι 
Σας αξίζουν θερµά συγχαρητήρια. 
Σήµερα ζείτε την κορυφαία στιγµή της προσπάθειας που καταβάλατε στα χρόνια των 
σπουδών σας. Άλλοτε µε όρεξη και άλλοτε OXI, άλλοτε µε ειλικρίνεια και άλλοτε µε 
υπεκφυγές, άλλοτε µε πίστη και άλλοτε µε αµφισβητήσεις, όλα χαρακτηριστικά νέων 
ζωντανών ανθρώπων, ολοκληρώσατε µε επιτυχία τις σπουδές σας δίνοντας χαρά όχι µόνο 
στους εαυτούς σας, στην οικογένειά σας και στους φίλους σ
δασκάλους σας, τους οποίους έχω την τιµή εκπροσωπώ ως πρόεδρος του Τµήµατος και εκ 
µέρους των οποίων σας εκφράζω τη χαρά και την πλήρη ικανοποίησή µας. 
 
 
Το Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού διανύει την 3η δεκαετία λειτουργίας 
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του στο πανεπιστήµιο Αθηνών. Μια πορεία γεµάτη από αγώνες και συνεχείς προσπάθειες 
για την κατάκτηση ακαδηµαϊκών επιτευγµάτων τόσο σε ατοµικό όσο και σε συλλογικό 
επίπεδο. Αυτούς τους αγώνες θα χρειαστεί να συνεχίσετε και εσείς από εδώ και πέρα µε 

λά ως γυµναστές ξέρουµε να παλεύουµε, γνωρίζουµε την αξία του αγώνα 
νίκης. Θα ενσωµατωθείτε και θα δυναµώσετε το κίνηµα αυτών που 

ήµατος και επιστήµης του γυµναστή-προπονητή. 

πορεί να ανατίθεται παρά 

κή και 

ορά στην κοινωνία, στην 
παίδευση στη νεολαία ούτε και στον ίδιο τον αθλητισµό ως κοινωνικό αγαθό και να 

το κοµµάτι της οποίας είναι η άσκηση και ο αθλητισµός. 
πιλέξατε να υπηρετήσετε έναν ευαίσθητο κοινωνικά χώρο, όπου η τάση για ικανοποίηση 
υ ορµέµφυτου της κίνησης και της άσκησης γίνεται στα χέρια του γυµναστή εργαλείο 

µόρφωσης, ευγενούς άµιλλας, ναδέλφωσης, απόρριψης της 
µετριότητας, επιδίωξης της δι
Ως νέοι αθλητικοί επιστήµονες είστε υποχρεωµένοι να προασπίσετε τον κλάδο σας και την 
επιστήµη σας εµπράκτως. Να προβάλετε την αξία της διαρκούς προσπάθειας για τη 
βελτίωση, το σεβασµό στην αδυναµία και στην ιδιαιτερότητα του άλλου, Να ενθαρρύνετε, να 
εµψυχώνετε, να κατανοείτε και να καθοδηγείτε µε έµπνευση και επιµονή κάθε προσπάθεια 
που επιχειρεί να καλλιεργήσει την προσωπικότητά του ατόµου. 
Να βοηθήσετε τα παιδιά και τους νέους να νοιώσουν την αγωνία και τη χαρά του 
συναγωνισµού, να διεκδικούν τη νίκη χωρίς ανταγωνιστικές διαθέσεις, σ’ ένα αγώνα 
προσωπικά έντιµο, µε στόχο τη διατοµική σύγκριση για την ανάδειξη της υπεροχής. Να 
µάθουν να αγωνίζονται για τη µεγαλειώδη στιγµή της ικανοποίησης από την υπέρβαση των 
ατοµικών ορίων, της αναγνώρισης, της διάκρισης. Να συµβάλετε στην επανατοποθέτηση 

ανάλογο πάθος και αµείωτο ενδιαφέρον, ώστε να έχουµε συνέχεια όχι µόνο στην επιστήµη 
µας αλλά και στη καταξίωση του γυµναστικού κλάδου τον οποίο θα υπηρετείτε µε 
διαφορετική οντότητα από σήµερα. 
Ως παλαιότεροι και περισσότερο έµπειροι συνάδελφοί σας, οφείλουµε να σας δηλώσουµε 
ότι οι δυσκολίες που θα βρίσκετε διαρκώς µπροστά σας δεν είναι αξεπέραστες. Η πάλη για 
το αυτονόητο, καθηµερινή στην ελληνική πραγµατικότητα, είναι το πρώτο που θα 
αντιµετωπίσετε. Αλ
για την κατάκτηση της 
προσπαθούν να διατηρήσουν την ταυτότητά µας, ασφυκτιώντας µπροστά στην εµµονή της 
πολιτικής εξουσίας να µένει αδιάφορη στα παλαιά και σύγχρονα προβλήµατα που 
ταλαιπωρούν την κοινωνία και τον γυµναστικο-αθλητικό κλάδο, µε κορυφαίο το 
ακατοχύρωτο του επαγγέλµατος, λειτουργ
Η πρόχειρη και άδικη στις αποφάσεις της πολιτική εξουσία, δεν θέλει να κατανοήσει αυτό 
που εδώ και δεκαετίες είναι αποδεκτό. Ότι η παιδαγωγική, βιολογική και κοινωνική 
διάσταση της άσκησης και του αθλητισµού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή 
διάπλαση της προσωπικότητας των νέων. Ότι η διατήρηση και βελτίωση της ευρωστίας και 
υγείας του πληθυσµού είναι εθνική υπόθεση απόλυτης προτεραιότητας και ότι η ευθύνη 
διαχείρισης και λειτουργίας αυτής της εθνικής υπόθεσης δεν µ
µόνο σε αυτούς που το ίδιο το κράτος σπουδάζει και µορφώνει ως εξειδικευµένα στελέχη-
παιδαγωγούς, εσάς του γυµναστές. 
Είναι αδιανόητο ακόµη και σήµερα στην Ελλάδα του 21ου αιώνα να χτίζονται σχολικά 
συγκροτήµατα µε πλήρη αδιαφορία για χώρους που θα καλύπτουν τη βιολογι
ψυχοπνευµατική ανάγκη των παιδιών και των νέων µας για άσκηση και παιχνίδι. ∆εν είναι 
δυνατό να σπαταλιούνται αφειδώς τεράστια χρηµατικά ποσά για τη δηµιουργία 
πολυδάπανων και ογκωδέστατων αθλητικών εγκαταστάσεων για την πραγµατοποίηση 
µεγάλων αθλητικών διοργανώσεων που δεν έχουν καµία προσφ
εκ
παραµένουν σε απίστευτα χαµηλά επίπεδα οι επενδύσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία, 
σηµαντικό και αναπόσπασ
Ε
το

βιωµατικής παιδείας, συ
αρκούς βελτίωσης.  
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του αθλητισµού σε υγιείς βάσεις, χωρίς εθνικιστικές εξάρσεις, πολιτική σκοπιµότητα και 
ους αθλητικούς ήρωες, που η µόνη τους επιδίωξη είναι το 

θωτο, αδύνατο. Να αναδεικνύετε ότι µε την οργανωµένη 

µού και από την 
ναγνώριση και προβολή του αθλητικού ιδεώδους, που βρίσκεται στον αντίποδα της 

ον Μ. Αλέξανδρο, τον 
Παρθεν  έχουµε χρέος να αναδείξουµε ότι 
στον τό λείς ήρωες και  µεγάλοι φιλόσοφοι, που µε 

νθρώπινες αρετές του µέτρου, της 
της σωφροσύνης, της σοφίας και της 

δικαιοσ
Η µονα  νέοι 

 της ζωής που θα µεταλαµπαδεύσουν τις 
ας συµβουλή αυτή την ώρα προς εσάς είναι να 

 αξίες αυτές στη συνείδηση των παιδιών και των νέων µας.  
 την ίδρυση του 
στήµιο. Αυτό το 

Καθηγητής Γεώργιος Γεωργιάδης 

θαυµασµό σε κατασκευασµέν
κέρδος. 
Να διδάξετε µε πάθος ότι το µεγαλείο της αθλητικής ιδέας στηρίζεται στην αναγνώριση της 
αθλητικής αξίας, στο θαυµασµό του ανθρώπου και των διαρκώς µετατιθέµενων ορίων των 
ικανοτήτων του, στη λατρεία του άθλου και των κατορθωµάτων, που στην πλειοψηφία των 
απλών πολιτών φαντάζει ακατόρ
προσπάθεια, το πείσµα, την υποµονή και την επιµονή, σ’ ένα θεσµικό πλαίσιο ευγενούς 
άµιλλας, κανόνων κοινά αποδεκτών, τόλµη και αρετή, το φαινοµενικά ακατόρθωτο µπορεί να 
γίνει κατορθωτό.  
Αγαπητοί συνάδελφοι 
Η παιδεία µπορεί µόνο να κερδίσει από τη φιλοσοφία του ολυµπισ
α
εµπορικής εκµετάλλευσης του αθλητικού θεάµατος που παράγει οπαδούς και αναδεικνύει το 
χρήµα και το κέρδος ως θεµιτή επιδίωξη. 
Στη χώρα αυτή δεν αρκεί να είµαστε υπερήφανοι µόνο για τ

ώνα και την Ολυµπία. Όλοι, εµείς ως παιδαγωγοί
πο αυτό γεννήθηκαν πραγµατικοί ανιδιοτε

τις πράξεις και το πνεύµα τους ανέδειξαν τις πανα
γενναιότητας, της ταπεινοφροσύνης, της εντιµότητας, 

ύνης, θεµελιώδη συστατικά δηµοκρατικής λειτουργίας.  
δική αχτίδα ελπίδας για την ανάκτηση των χαµένων αξιών είστε εσείς, οι νέοι. Οι

επιστήµονες οι νέοι παιδαγωγοί οι νέοι αγωνιστές
αξίες αυτές στις επόµενες γενεές. Η δική µ
καλλιεργείτε µε πάθος τις
Αυτά τα ιδανικά και αυτή τη λειτουργία καλλιεργεί και προσφέρει από
σύγχρονου ελληνικού κράτους το ελεύθερο, αυτόνοµο δηµόσιο πανεπι
πανεπιστήµιο σας καλώ να συνεχίσετε να το υπερασπίζεστε, όπως το κάνατε και ως 
φοιτητές, και αύριο ως νέοι επιστήµονες και αργότερα ως γονείς. 
 
Σας ευχόµαστε ολόψυχα να είστε πάντα υγιείς, καλή σταδιοδροµία και καλή επιτυχία σε 
όλες τις προσδοκίες σας. 
 
 

O Πρόεδρος του Τµήµατος 
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2. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
2.1 ΑΡΧΕΣ και ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ 
 
Ενιαίο Πτυχίο  
ο Τµήµα χορηγεί ενιαίο πτυχίο στην «Επιστήµη τηςΤ  Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισµού». 

ε ενιαία βάση καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, 

χής, κ.ά.),  

τικά Μαθήµατα,  

 
- Ειδίκευ µένη 
  Κινητική Αγωγή», «Αθλητική ∆ιοίκηση», «Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός», 

 
 - Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας. 

τικό  κτη τυχ
ρηγείται:  

 των Αθληµάτων του Ολυ  Προγράµµ  που  
όγραµµα Σπουδών και αποτε φυσική συνέχεια  εκπ σης  

 αθλητικών δραστηριοτήτων ι κινητικών ιοτήτ  έχουν 
σχέση µε τη µεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης.  

α κινησιολογικής πρ γγι  Ε στί  Υ (Το  
ι Βιολογίας της Άσκησης), Προσαρµ µέν Κινητική Αγ , (Το  

µών) Ελληνικός Παραδοσιακός ορό και χησ  (Το  
Γυµναστικ

 Πεδίο Αθλητική ∆ιοίκηση, (Τοµ  Θεωρητικών ών) 

µατος Ειδίκευσης απα τητ ροϋ εση αι η πλήρωση 
τα προβλεπόµενα στην  ειδίκευση µ .  

 ορίζει από πέντε (5) µέχ ώδε  (12) µα  ειδίκευσης, απ  
οποία οι φοιτητές  να επιλέξουν ένα ε νο µό πέ ) α
αθήµατα αυτά ε  και υποχρεωτικά λο ου τη ς ση

 Ειδίκευσης

Όλοι οι φοιτητές εκπαιδεύονται σ
προκειµένου να ανταποκριθούν:  
α) Στη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισµού σε όλες τις βαθµίδες της 
εκπαίδευσης, στα αθλητικά σωµατεία, στα πολιτιστικά σωµατεία και στους χώρους δουλειάς 
(γυµναστήρια, χώροι αναψυ
β) Στη διεύθυνση και εποπτεία γυµναστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων και ως 
σύµβουλοι ή συνεργάτες σε αθλητικούς οργανισµούς ή άλλους φορείς. 
 
Το Πρόγραµµα Σπουδών διαρκεί τουλάχιστον οκτώ (8) εξάµηνα, απαιτεί εκ µέρους των 
φοιτητών (-τριών) τη συµπλήρωση τουλάχιστον 120 διδακτικών µονάδων και 240 
πιστωτικών µονάδων για την απόκτηση πτυχίου, και περιλαµβάνει:  

- Υποχρεωτικά Μαθήµατα,  
- Κατ επιλογήν Υποχρεω

 - Προαπαιτούµενα Μαθήµατα, 
- Ειδίκευση σε Όλα τα Ολυµπιακά Αθλήµατα  

ση στα Θεωρητικά Πεδία:  «Ευρωστία & Υγεία», «Προσαρµοσ

- Πρακτική Εξάσκηση, 

 
∆ίπλωµα Ειδίκευσης 
Το ∆ίπλωµα Ειδίκευσης δεν είναι υποχρεω για την από ση π ίου. 
Το ∆ίπλωµα Ειδίκευσης χο
α) Στην Προπονητική
Προπτυχιακό Πρ

µπιακ
λεί 

ού ατος
της

 καλύπτει
αίδευ

 το
 των

φοιτητών στο πλαίσιο των  κα  δεξ ων που

β) Στα γνωστικά Πεδί οσέ σης υρω α & γεία µέας
Αθλητιατρικής κα
Θεωρητικών Επιστη

οσ
 Χ

η 
ς 

ωγή
τική,

µέας
µέαςΟρ

ής & Χορού).  
γ) Στο γνωστικό
 

έας  Επιστηµ

Για την απόκτηση διπλώ
τουλάχιστον 18 δ.µ. από 

ραί
 κάθε

η π πόθ
 µαθή

 είν
ατα

 συµ

Κάθε Τοµέας µπορεί να ρι δ κα  µαθή τα ό τα
 οφείλουν
ίναι κοινά

 συγκ
για ό

κριµέ
υς τ

 αριθ
ς φοι

. Τα 
τές τη

ντε (5
Ειδίκευ

πό τα 
ς. Το µ

σύνολο των µαθηµάτων που απαιτούνται για την απόκτηση διπλώµατος  
ορίζονται σε πέντε (5) το ελάχιστο και οκτώ (8) το µέγιστο. Ο καθορισµός των µαθηµάτων 
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ειδίκευσης και όλες οι λεπτοµέρειες των προϋποθέσεων απόκτησης του ∆ιπλώµατος 
Ειδίκευσης ορίζονται από τις Γ.Σ. των αντίστοιχων Τοµέων. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή του φοιτητή στην Ειδίκευση, είναι η έγγραφη 
βεβαίωση του υπεύθυνου Καθηγητή ότι συναινεί.   
 
Πρόσθετο ∆ίπλωµα Ειδίκευσης 

κτησης και δεύτερου ή τρίτου ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης µε 

ρεωτικά Μαθήµατα 
για λήψη πτυχίου είναι 81 δ.µ. ή 162 π.µ. για τους 

ΣΕΙΣ ∆ιδ. Μον. Πιστ. Μον. Εκπαιδ. Φορτίο 

Παρέχεται η δυνατότητα από
απόφαση του οικείου Τοµέα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επέκταση του ελάχιστου 
χρόνου σπουδών τουλάχιστον κατά ένα (1) εξάµηνο για κάθε πρόσθετη ειδίκευση.   
ποχΥ

Το σύνολο των υποχρεωτικών µαθηµάτων 
άρρενες και 84 δ.µ. ή 168 π.µ. για τις θήλεις, που κατανέµονται στους έξι (6) Τοµείς του 
Τµήµατος ως εξής: 18 δ.µ. ή 36 π.µ. στον Τοµέα Αθλητιατρικής και Βιολογίας της Άσκησης, 
24 δ.µ. ή 48 π.µ. στον Τοµέα Θεωρητικών Επιστηµών, 12 δ.µ. ή 24 π.µ. στον Τοµέα 
Αθλοπαιδιών, 9 δ.µ. ή 18 π.µ. για άρρενες και 12 δ.µ. ή 24 π.µ. για θήλεις στον Τοµέα 
Γυµναστικής και Χορού, 14 δ.µ. ή 28 π.µ. στον Τοµέα Κλασικού Αθλητισµού και 4 δ.µ. ή 8 

.µ. στον Τοµέα Υγρού Στίβου. π
 

   Πίνακας 1 - Κατανοµή ∆ιδακτικών Μονάδων, Πιστωτικών  Μονάδων 
και Εκπαιδευτικού Φορτίου για την Απόκτηση Πτυχίου 

 
ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩ

Υποχρεωτικά Μαθήµατα (Υπ.) Α Γ Α Γ Α Γ 

Αθλητιατρικής και Βιολογίας της Άσκησης (ΒΑ) 18 18 36 36 900 900 

Θεωρητικών Επιστηµών (ΘΕ) 24 24 48 48 1200 1200 

Αθλοπαιδιών (ΑΠ) 12 12 24 24 600 600 

Γυµναστικής και Χορού (ΓΧ) 9 12 18 24 450 600 

Κλασικού Αθλητισµού (ΚΑ) 14 14 28 28 700 700 

Υγρ 4 8 8 200 200 ού Στίβου (ΥΣ) 4 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ             

Ειδίκευσης (Ει.) 18 18 36 36 900 900 

Ελεύθερα Μαθήµατα (Επ.) 17 14 34 28 850 700 

Πτυχιακή Εργασία (Πτ.) 4 4 8 8 200 200 

ΣΥΝΟΛΟ 120 120 240 240 6000 6000 
 

φοιτητές µπορούν να πάρουν πτυχίο αντικαθιστώντας τις ∆.Μ και Π.Μ. των *Οι 
µαθηµάτων Ειδίκευσης µε αντίστοιχο αριθµό από µαθήµατα ελεύθερης επιλογής. 
Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήµατα  
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Επί 
δ.µ. , από µαθήµατα κατ’ επιλογήν 

Ειδί
αντί

Προ
Κάθε
µαθή ι περισσότερα από ένα 

 
 
∆ιατ
Θεσ κολούθησε ο 

Για 
το µ άρχει 

 
Εφα

δυνα  προβλήµατα 

στον
 
Σύµ
εσµοθετείται Συµβούλιο Σπουδών που αποτελείται από πέντε έως οκτώ µέλη ∆ΕΠ για 

µατος και ιδιαίτερα για τους πρωτοετείς και τους φοιτητές 
ιδικεύσεων. 

. Η πτυχιακή εργασία είναι υποχρεωτική και εκπονείται στο πλαίσιο της ειδίκευσης του 
ηµάτων) της απολύτου 

επιλογής του µετ ση από τον υπεύθυνο καθηγητή της 
πρώτης ειδίκευση

2. Η πτυχιακή εργα . πειραµατική 
έρευνα) είναι δυν φοιτητών κατά 
την κρίση του επι

3. Η πτυχιακή εργα δ.µ. ή 8 π.µ. και αποτελεί προϋπόθεση 
απόκτησης πτυχίου και όχι εκπλήρωσης των απαιτήσεων του συνόλου των 18 δ.µ. ή 36 

κής εργασίας οι φοιτητές παίρνουν τις ίδιες 
διδακτικές ή πιστω  και στις ατοµικές εργασίες. 

4. Σε περίπτωση 2ης αιτείται 2  ή & 3η πτυχιακή εργασία. 
5. Ο επιβλέπων κ ϋποθέσεις έναρξης, δοµής, 

ολοκλήρωσης, συγγραφής, παρουσίασης, αξιολόγησης και κατάθεσης της εργασίας, 
στο πλαίσιο των γενικότερων αποφάσεων της Γ.Σ. του Τοµέα. 

ή της πτυχιακής του εργασίας ο φοιτητής υποχρεούται να την 

πλέον των Υποχρεωτικών µαθηµάτων, για τη λήψη πτυχίου απαιτούνται τουλάχιστον 35 
ή 70 π.µ. στους άρρενες και 32 δ.µ. ή 64 π.µ. στις θήλεις

υποχρεωτικά, εκ των οποίων οι 18 δ.µ. ή 36 π.µ. µπορεί να είναι από τα µαθήµατα 
κευσης και τουλάχιστον 17 δ.µ. ή 34 π.µ. και 14 δ.µ. ή 28 π.µ. για άρρενες και θήλεις 
στοιχα, από ελεύθερα µαθήµατα επιλογής.  

 
απαιτούµενα Μαθήµατα 
 Τοµέας µπορεί να ορίζει µαθήµατα ως προαπαιτούµενα. Τα προαπαιτούµενα 
µατα περιορίζονται µόνο στις ειδικεύσεις και δεν µπορεί να είνα

(1).  

µηµατική Αναγνώριση Μαθηµάτων 
µοθετείται η δυνατότητα αναγνώρισης δ.µ. και π.µ. για µαθήµατα που παρα

φοιτητής σε άλλα Τµήµατα του ιδίου ή άλλων Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 
την αναγνώριση ενός µαθήµατος χωρίς πρόσθετες υποχρεώσεις θα πρέπει αφενός µεν 
άθηµα να προβλέπεται από το πρόγραµµα σπουδών, αφετέρου δε να υπ

ουσιαστική κάλυψη τουλάχιστον των ¾ των ωρών διδασκαλίας. 

ρµογή Προγράµµατος Σπουδών 
Το Πρόγραµµα ισχύει στην παρούσα µορφή από το ακαδηµαϊκό έτος 2009-10. ∆ίνεται η 

τότητα σε όλους τους φοιτητές προηγούµενων ετών να επιλύουν τα τυχόν
που θα παρουσιαστούν σε συνεννόηση µε τον διδάσκοντα και τον ∆ιευθυντή του Τοµέα 

 οποίο ανήκει το Μάθηµα.  

βουλοι Σπουδών 
Θ
όλους τους φοιτητές του Τµή
Ε
 
Πτυχιακή Εργασία  
1

φοιτητή ή σε άλλο γνωστικό αντικείµενο-πεδίο (συνδυασµός µαθ
ά από συνεννόηση και έγκρι
ς που έχει παρακολουθήσει. 
σία είναι ατοµική. Σε ειδικές όµως περιπτώσεις (π.χ
ατόν να εκπονηθεί µε τη συνεργασία µέχρι τριών (3) 
βλέποντα καθηγητή. 
σία έχει διδακτικό βάρος 4 

π.µ. της ειδίκευσης. Σε περιπτώσεις οµαδι
τικές µονάδες (4 ή 6), όπως προβλέπεται

η ή & 3ης ειδίκευσης δεν απ
αθηγητής ορίζει τις επί µέρους προ

6. Μετά την ολοκλήρωσ
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υποστηρίξ  σε ία πο  ορίζεται από τη Γ.Σ. του Τοµέα, στον οποίο 
ανήκει ο ε αθη πτυχια

7. Μετά τη δ πό τον επιβλέποντα καθηγητή 
µε βάση ορίες «καλώς» (5-6.4), «λίαν καλώς» (6.5-8.4) και 
«άριστα» (8.5-10), που ισχύουν και για το πτυχίο και την ειδίκευση. 

 της εργασίας, ο επιβλέπων καθηγητής συµπληρώνει και 

ρά την επιβεβαίωση 
της εκπλήρωσης της υποχρέωσης για δηµόσια υποστήριξη. 

9. Το νο ς εργασίας κατατίθεται στη Γραµµατεία του Τοµέα ή στο 
αντίστοιχο σπουδαστήριο / εργαστήριο. Στη βιβλιοθήκη του Τµήµατος κατατίθεται σε 
ηλεκτρονική µορφή εκτεταµένη περίληψη τριών (3) σελίδων της εργασίας (περίπου 

η και ενηµέρωση των µελλοντικών φοιτητών. 
0. Για την έναρξη εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας, ο επιβλέπων καθηγητής έχει το 

µενα µαθήµατα σχετικά µε 

ς, έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τη Γ.Σ. του Τοµέα την 
έγκριση ως προαπαιτούµενου µαθήµατος, και ενός από τα µαθήµατα κορµού: 233 

και 336 Αθλητική Στατιστική. 

 στη Φ.Α.Α.). 
3. Στο πλαίσιο της τετραετούς υποχρεωτικής φοίτησης, η διαδικασία της πτυχιακής 

κά το Σεπτέµβριο (7ο εξάµηνο) και η κατάθεσή της στον 

για την αξιολόγησή της και τη δηµόσια υποστήριξη.  

ς 

µείς :

ει δηµοσίως  διαδικασ υ
πιβλέπων κ γητής της κής εργασίας. 
ηµόσια υποστήριξη, η πτυχιακή αξιολογείται α
τις βαθµολογικές κατηγ

8. Μετά την επιτυχή αξιολόγηση
καταθέτει στην γραµµατεία ειδικό έντυπο µε το βαθµό και τον τίτλο της εργασίας, το 
οποίο υπογράφεται και από τον διευθυντή του Τοµέα σε ότι αφο

 πλήρες κείµε  της πτυχιακή

1400 λέξεις) για αρχειοθέτησ
1

δικαίωµα να ορίζει ενιαία και κατά περίπτωση προαπαιτού
το γνωστικό πεδίο της εργασίας, ανάλογα µε τους επιστηµονικές απαιτήσεις της. 

11. Ο επιβλέπων Καθηγητή

Μεθοδολογία Αθλητικής Έρευνας 
12. Συνιστάται η γνώση ξένης γλώσσας (π.χ. 149 Ξένη Γλώσσα, κατά προτίµηση Αγγλικά), 

και πληροφορικής (word, excel κ.λπ., π.χ. 147 Πληροφορική
1

εργασίας αρχίζει τυπι
επιβλέποντα καθηγητή γίνεται το αργότερο στο τέλος Μαΐου (8ο εξαµήνου), ώστε να 
υπάρχει επαρκής χρόνος 

 
Κωδικοποίηση Μαθηµάτων 
 
Τα µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακε
σύµφωνα µε την εξής κωδικοποίηση: 
 
Το   ΑΒ - Αθλητιατρικής & Βιολογίας της Άσκησης 

ΘΕ - Θεωρητικών Επιστηµών 
ΑΠ - ΑθλοΠαιδιών    
ΓΧ - Γυµναστικής & Χορού    
ΚΑ - Κλασικού Αθλητισµού    
ΛΑ - Λοιπά Αθλήµατα     
ΥΣ - Υγρού Στίβου  

 
Θεωρητικά Πεδία : ΕΥ - Ευρωστία & Υγεία  

ΠΑ - Προσαρµοσµένη (Κινητική) Αγωγή 
Α∆ - Αθλητική ∆ιοίκηση 
ΕΧ - Ελληνικός (Παραδοσιακός) Χορός 

 
 
Υποχρεωτικά Μαθήµατα : 
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100  - 199 Α΄ έτος   
200 - 299 Β΄ έτος  Υπ - Υποχρεωτικά 
300 - 399 Γ΄ έτος  Επ - Επιλογής 
400 - 499 

 
Μ  : 100
Τ α  µαθήµατα του  έτο ακριβώς  
λόγο  από  Α΄ έτος. 
 

ν ίκες 
 
 
Π τα

∆΄ έτος 

αθήµατα Επιλογής  & 199 
α µαθήµατ  αυτά κωδικοποιούνται έτσι (όπως τα

 οι φοιτητές
 Α΄ υς) για το

 ότι µπορούν να τα παρακολουθήσουν το

Α : Ά δρες,  Γ : Γυνα

αραδείγµα  Κωδικοποίησης: 
 
Θ σ ς Αγωγής και Αθλητισµού 

α µέα Θεωρητικών Επιστηµών (Θ  διδάσκεται το Α ) 
αι είναι υποχρεωτικό (Υπ).  

 
ΑΒ σκησ
Το  της Άσκησης ( διδάσκεται  
∆΄  κ  κύκλο Ευρωστία & Υγεία ( ). 
 
Υ δ
Τ ν  στους φοιτητές τ  Α΄ ς 
(1 ι
 
Σ  αλλάξει κατηγορία κ έχο εταφερθεί ό 
Υποχρεωτικά  Κα  Υποχρεωτικά
Υποχρεωτικά ν νέο Κωδικό σύµφωνα µε τα πα πάν . Για υκό νσ
ό  ο προηγούµενος κωδικός. 
 

Ε-131Υπ  Ι
ο µάθηµα 

τορία Φυσική
νήκει στον τοΤ

κ
Ε),  σ ΄ έτος (131

-405ΕΥ  Ά η, Ευρωστία, Υγεία 
 Αθλητιατρικής & Βιολογίας µάθηµα ανήκει

 έτος (405)
 στον τοµέα

αι περιέχεται στον
 

ΕΥ
ΑΒ),  στο

Σ-186Επ  Υ ατοσφαίριση 
), διδάσκεταιο µάθηµα α

86) και είνα
ήκει στον τοµέα Υγρού Στίβου (ΥΣ
 επιλογής (Επ). 

ου  έτου

ηµείωση: Τα µαθήµατα που έχουν αι υν µ  απ
 σε Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά ή από
, διαθέτου

τ’ Επιλογήν
ρα

 σε 
η ω  διε λυ

µως των φοιτητών-τριών αναφέρεται και
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2 Ι ΜΕ
2 ς Άσκησης (
 

Κωδικός Υποχρεωτικά (Υπ) Θ Ε ∆.µ. Π.µ. Ε.φ. 

.2. ΣΥΝΟΠΤ ΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ Α 

.2.α. Τοµέα  Αθλητιατρικής & Βιολογίας της ΑΒ)  

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ      

ΑΒ-101Υπ Λειτουργική Ανατοµική του Ανθρώπου* 2 2 3 6 150 
ΑΒ-102Υπ Φυσιολογία του Ανθρώπου* 2 2 3 6 150 
ΑΒ-201Υπ Εργοφυσιολογία* 2 2 3 6 150 
ΑΒ-202Υπ Εργοµετρία 2 1 2 4 100 
ΑΒ-301Υπ Αθλητική Φυσικοθεραπεία 2 1 2 4 100 
ΑΒ-302Υπ Αθλητική Βιο-µηχανική* 2 2 3 6 150 
ΑΒ-303Υπ Αθλητιατρική 2 1 2 4 100 

 
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ      

Κωδικός Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά (Επ) Θ Ε ∆.µ. Π.µ. Ε.φ. 

ΑΒ-111Επ Κινησιολογία* 1 2 2 4 100 
ΑΒ-112Επ Φυσιολογικά Ρυθµιστικά Συστήµατα* 1 2 2 4 100 
ΑΒ-114Επ Εφαρµοσµένη Αθλητική Εργοφυσιολογία* 1 2 2 4 100 
ΑΒ-115Επ Εφαρµοσµένη Αθλητική Βιοµηχανική* 1 2 2 4 100 
ΑΒ-117Επ Αθλ. Ταλέντο: Επιλογή και Προετοιµασία 2 - 2 4 100 
ΑΒ-119Επ Ανατοµική Συστηµάτων* 1 2 2 4 100 

ΑΒ-120Επ Αυτόν.&Ελεύθ. Κατάδυση: Φυσιολογία & 
Ασφάλεια 2 - 2 4 100 

ΑΒ-121Επ   Υγιεινή και Πρώτες Βοήθειες 1 2 2 4 100 
ΑΒ-122Επ Παθοκινησιολογία 2 2 3 6 150 

  
ΜΑΘΗΜΑΤΑ      

Κωδικός Ειδίκευσης Ε ∆.µ. Π.µ. Ε.φ.  «ΕΥΡΩΣΤΙΑ & ΥΓΕ » (ΕΥ) Θ ΙΑ

ΑΒ-401ΕΥ ∆ιατροφή: Αθλητική - 3 6 150  Απόδοση & Υγεία 3 
ΑΒ-402ΕΥ Ανάπτυξη, Ωρίµανση και Άσκηση*   2 2 3 6 150 
ΑΒ-403ΕΥ Άσκηση και Γυναίκα ² 2 - 2 4 100 
ΑΒ-404ΕΥ Φυσική ∆ραστηριότητα και Γήρανση ² 2 - 2 4 100 
ΑΒ-405ΕΥ Άσκηση, Ευρωστία και Υγεία* ² 2 4 4 8 200 
ΑΒ-406ΕΥ Εργονοµία* 1 2 2 4 100 
ΑΒ-410ΕΥ Αποκ. Μυοσκελετικών ∆υσλειτουργιών² 2 2 3 6 150 
ΑΒ-412ΕΥ Παθήσεις και Άσκηση 2 - 2 4 100 
ΑΒ-415ΕΥ Καθοδηγούµενη Πρακτική Εξάσκηση1 1 3 2 4 100 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

ΑΒ-417ΕΥ Πρόληψη Τραυµατισµών των ασκουµένων* 1 2 2 4 100 

ΑΒ-419ΕΥ  Αξιολόγηση-Αρχές αποκατάστασης 
µυοσκελετικού συστήµατος 2  2 3 6 150 

ΑΒ-421ΕΥ Σύνταξη προγρα ς για χρόνιες 
παθήσεις 2 2 3 6 150 µµάτων άσκηση

 
Θ ρ ο ή πρακτική θλήµ ) 
* = ς ηρίω ιεξάγ αι στ .Α. 
1 Συνδιδάσκεται µ µών.   
²Μ χρ  φοιτητές της ειδίκευσης  
 

 

τίρ Β) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 = ώρες θεω ίας, Ε = ώρες εξάσκησης (εργαστήρι  α ατος
 Για λόγου λειτουργικούς η µία ώρα των εργαστ ν δ ετ ο Μ

ε τον Τοµέα Θεωρητικών Επιστη
αθήµατα υπο εωτικά για όλους τους

 
 

 
Εργαστήριο Βιο-µηχανικής (Κ ιο 
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2.2.β. µέας Θεωρητικών Ε ΘΕ) 
 

  .µ. .µ.  

Το πιστ µών (η

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ      
Κωδικός Υποχρεωτικά (Υπ) Θ Ε ∆ Π Ε.φ

ΘΕ-131Υπ  2 4 0 Ιστορία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού 2 - 10
ΘΕ-132Υπ 2 4  Οργάνωση και ∆ιοίκηση στον Αθλητισµό 2 - 100
ΘΕ-141Υπ Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία 2 2 4  - 100
ΘΕ-142Υπ Γενική Παιδαγωγική 2 2 4  - 100
ΘΕ-143Υπ Εισαγωγή στην Ψυχολογία 2 2 4  - 100
ΘΕ-233Υπ Μεθοδολογία Αθλητικής Έρευνας 2  2 4  1 100
ΘΕ-336Υπ Αθλητική Στατιστική (πρ.ΘΕ-234Υπ) 2 2 4  - 100
ΘΕ-235Υπ Κινητική Συµπεριφορ  2 2 4 00 ά 1 1
ΘΕ-331Υπ Αθλητική Ψυχο 2 1 2 4 100 λογία* 
ΘΕ-332Υπ     Αθλητική Παιδαγωγική 2 1 2 4 100
ΘΕ-333Υπ ∆ιδακτική Φυσικής Αγωγής 2  2 4  1 100
ΘΕ-334Υπ Κοινωνιολογία του Αθλητισµού 2 2 4  - 100

 

 Ε .µ. .µ.  
ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 Υποχρεωτικά (Επ) Κωδικός Κατ' Επιλογήν Θ ∆ Π Ε.φ
ΘΕ-153Επ µού 2 - 2 4 Εισ. στη Φιλοσοφία & Φιλ. του Αθλητισ 100 
ΘΕ-145Επ Άσκηση και Αθλητισµός για Όλους  2 - 4  2 100
ΘΕ-146Επ Μετρήσεις & Αξιολόγηση στη Φ. Α. & Α. 2 - 4  2 100
ΘΕ-147Επ Πληροφορική στη Φυσική Αγωγή 2 -  4  2 100
ΘΕ-148Επ Μουσική 2 - 2 4  100
ΘΕ-149Επ Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά Ι)  2 - 2 4 100 
ΘΕ-150Επ Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ΙΙ) 2 - 2 4 100 
ΘΕ-121Επ Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά)  2 - 2 4 100 
ΘΕ-122Επ Κατας/κός Θεσµός & Υπ. ∆ραστ. Αναψυχής 2 - 2 4 100 
ΘΕ-123Επ Ιστορία Πολιτισµού 2 - 2 4 100 
ΘΕ-124Επ Κοινωνικό Φύλο και Αθλητισµός 2 - 2 4 100 
ΘΕ-231Επ Αθλητικό ∆ίκαιο (πρ. ΘΕ 231Υπ) 2 - 2 4 100 
ΘΕ-232Επ Εισ. στην Προσ. Κιν. Αγωγή (πρ.ΘΕ232Υπ) 2 - 2 4 100 
ΘΕ-154Επ Αρχαίοι Ολυµπιακοί Αγλωνες & Ιστορία της 

Αθλητικής Τέχνης 
2 - 2 4 100 

ΘΕ-155Επ Ολυµπιακή Παιδεία & Αθλητική Ηθική 2 - 2 4 100 
ΘΕ-156Επ Ολυµπισµός:Κοινωνιολογική Προσέγγιση 2 - 2 4 100 
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. ΚΙΝΗΤ. ΑΓΩΓΗ» (ΠΑ) ∆ Π

 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

     

Κωδικός Ειδίκευσης «ΠΡΟΣ Θ Ε .µ. .µ. Ε.φ 
ΘΕ-421ΠΚΑ Ειδ. Θέµατα στην Προσ. Κινητική Αγωγή 2 - 2 4 100 
ΘΕ-424ΠΚΑ Μετρήσεις & Αξιολ. στην Προσ. Κιν. Αγωγή 1 2 2 4 100 
ΘΕ-425ΠΚΑ Ανάπτυξη και Κινητική Εξέλιξη ² 2 - 2 4 100 
ΘΕ-427ΠΚΑ Προσ. Άσκηση για Όλους - Κιν. Αναψυχή ² 2 - 2 4 100 
ΘΕ-428ΠΚΑ Αναπτυξ.∆ιατα  Εξάσκηση Ι ² 200 ραχές-Πρακτική 2 4 4 8 

ΘΕ-430ΠΚΑ Κιν. ς-
Πρα

Αναπηρίες - Αισθητηριακές ∆ιαταραχέ
κτική Εξάσκηση ΙΙ ² 2 4 4 8 200 

ΘΕ-432ΠΚΑ Νευροµυϊκές ∆ιευκολύνσεις ¹ 1 2 2 4 100 
ΘΕ-433ΠΚΑ Λειτουργική Αποκατάστ. Κινητ. Αναπηριών ² 1 2 2 4 100 

  
ΜΑΘΗΜΑΤΑ      

Κωδικός Ειδίκευσης «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ∆ ΟΙΚΗΣΗ» (Α∆) Ι ∆  Π  Θ Ε .µ. .µ. Ε.φ 

ΘΕ-435Α∆ ∆ιοικητική Επιστήµη - Γενικ ς Αρχές έ 2 - 2 4 100 
ΘΕ-436Α∆ Αθλητική Αγοραγνωσία 2 - 2 4 100 
ΘΕ-437Α∆ Αθλητικές Εργασιακές Σχέσεις 2 - 2 4 100 
ΘΕ-438Α∆ Οργάνωση και ∆ιοίκηση Εγκαταστάσεων 2 - 2 4 100 
ΘΕ-439Α∆ Αθλητική Οικονοµία 2 - 2 4 100 
ΘΕ-441Α∆ ∆ιεθνείς Αθλ. Ο ίκαιο Ο.Α. 2 - 2 4 ργανισµοί & ∆ 100 
ΘΕ-442Α∆   Οργάνωση Αθλητικών Αγώνων 2 - 2 4 100
ΘΕ-446Α∆ υχής 2 Οργάνωση Προγραµµάτων Κιν. Αναψ - 2 4 100 
ΘΕ-447Α∆ Πρακτική Άσκηση 1 2 2 4 100 

 
* λε  διεξάγεται στο Μ
¹ ό ς Άσκησης.  
² Μ
 

 
 
 
 
 
 
 
                       
 

 
2.2.γ. Τοµέας Αθλοπαιδιών

 = Για λόγους ιτουργικούς η µία ώρα των εργαστηρίων .Α. 
∆ιδάσκεται απ
Υποχρεωτικά 

 τον Τοµέα Αθλητιατρικής και Βιολογίας τη
αθήµατα της Ειδίκευσης.  

 

 

 (ΑΠ) 
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∆  Π  
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ      
Κωδικός Υποχρεωτικά (Υπ) Θ Ε .µ. .µ. Ε.φ 

ΑΠ-153Υπ Ποδοσφαίριση 2 4 3 6 150 
ΑΠ-154Υπ Χειροσφαίριση 2 4 3 6 150 
ΑΠ-352Υπ Καλαθοσφαίριση(πρ.ΑΠ-253Υπ) 2 4 3 6 150 
ΑΠ-254Υπ Πετοσφαίριση 2 4 3 6 150 

 
 

Κωδικός 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά (Επ) 
 
Θ 

   
Ε 

 
Ε.φ ∆.µ. Π.µ. 

ΑΠ-162Επ Αντισφαίριση  2 2 3 6 150 
ΑΠ-164Επ Επιτραπέζια Αντισφαίριση  1 2 2 4 100 

ΑΠ-183Επ Προχωρηµένο Επίπεδο Καλαθοσφαίρισης 
(πρ.ΠΕΚ-253Επ) 1 2 2 4 100 

ΑΠ-185Επ Προχωρηµένο Επίπεδο Πετοσφαίρι
(πρ.ΠΕΠ-254Επ) 

σης 1 2 2 4 100 

ΑΠ-187Επ Προχωρηµένο ειροσφαίρισης 
(πρ.ΠΕΧ-154Επ 1 2 2 4 Επίπεδο Χ

) 100 

ΑΠ-190Επ  Πετοσφαίριση επί Άµµου 1 2 2 4 100 
ΑΠ-193Επ Τοιχοσφαίριση  1 2 2 4 100 
ΑΠ-194Επ Χοκεϋ επί χόρτου 1 2 2 4 100 

 
    
Θ Ε ∆ Π

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ  
Κωδικός Ειδίκευσης «ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ» (Α∆)   .µ. .µ. Ε.φ 

ΑΠ-470ΚΑ Τεχνική  Ανάλυση Καλαθοσφαίρισης 2 4 4 8 200 
ΑΠ-471ΚΑ Προπονητική Κα  2 4 4 8 00 λαθοσφαίρισης 2
ΑΠ-473ΚΑ Ειδικά Θέµατα Καλαθοσφαίρισης 2 - 2 4 100 
ΑΠ-479ΚΑ Οµαδική Τακτική Καλαθοσφαίρισης 2 4 4 8 200 
ΑΠ-480ΚΑ Προπονητική Εξάσκηση Καλαθοσφαίρισης 2 4 4 8 200 

 

∆ Π  
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ           

Κωδικός Ειδίκευσης «ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ» (ΠΕ) Θ Ε .µ. .µ. Ε.φ 

ΑΠ-470ΠΕ Τεχνική Πετοσφαίρισης 2 4 4 8 200 
ΑΠ-471ΠΕ Προπονητική Πε 2 4 4 8 00 τοσφαίρισης 2
ΑΠ-473ΠΕ Ειδικά Θέµατα Πετοσφαίρισης 2 - 2 4 100 
ΑΠ-479ΠΕ Οµαδική Τακτική Πετοσφαίρισης 2 4 4 8 200 
ΑΠ-480ΠΕ Προπονητική Εξάσκηση Πετοσφαίρισης 2 4 4 8 200 

 

      
ΜΑΘΗΜΑΤΑ  



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

Κωδικός Ειδίκευσης «ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ» (ΧΕ) Θ Ε ∆  Π  .µ. .µ. Ε.φ 

ΑΠ-470ΧΕ Τεχνική Ανάλυση Χειροσφαίρισης 2 4 4 8 200 
ΑΠ-471ΧΕ Προπονητική Χειροσφαίρισης 2 4 4 8 200 
ΑΠ-473ΧΕ Ειδικά Θέµατα Χειροσφαίρισης 2 - 2 4 100 
ΑΠ-479ΧΕ Οµαδική Τακτική Χειροσφαίρισης 2 4 4 8 200 
ΑΠ-480ΧΕ Προπονητική Εξάσκηση Χειροσφαίρισης 2 4 4 8 200 

 
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ      

Κωδικός Ειδίκευσης «ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΗ» (ΠΟ) Θ Ε ∆.µ. Π.µ. Ε.φ 

ΑΠ-470ΠΟ Τεχνική Ανάλυση Ποδοσφαίρισης 2 4 4 8 200 
ΑΠ-471ΠΟ Προπονητική Ποδοσφαίρισης 2 4 4 8 200 
ΑΠ-473ΠΟ Ειδικά Θέµατα Ποδοσφαίρισης 2 - 2 4 100 
ΑΠ-479ΠΟ Οµαδική Τακτική Ποδοσφαίρισης 2 4 4 8 200 
ΑΠ-480ΠΟ Προπονητική Εξάσκηση Ποδοσφαίρισης 2 4 4 8 200 

 
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ      
Κωδικός Ειδίκευσης «ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ» (ΑΝ) Θ Ε ∆.µ. Π.µ. Ε.φ 

ΑΠ-470ΑΝ Τεχνική  Ανάλυση Αντισφαίρισης 2 4 4 8 200 
ΑΠ-471ΑΝ Προπονητική Αντισφαίρισης 2 4 4 8 200 
ΑΠ-472ΑΝ Μεθοδολογία ∆ιδασκαλίας Αντισφαίρισης 2 4 4 8 200 
ΑΠ-473ΑΝ Ειδικά Θέµατα Αντισφαίρισης 2 - 2 4 100 
ΑΠ-480ΑΝ Προπονητική Εξάσκηση Αντισφαίρισης 2 4 4 8 200 

 
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ      
Κωδικός Ε Π.µ. Ε.φ ιδίκευσης «ΕΠΙΤΡ. ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ» (ΕΑ) Θ Ε ∆.µ. 

ΑΠ-470ΕΑ Τεχνική  Ανάλυση Επιτρ. Αντισφαίρισης 2 4 4 8 200 
ΑΠ-471ΕΑ Προπονητική Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης 2 4 4 8 200 
ΑΠ-472ΕΑ Μεθοδολογία ∆ιδασκ. Επιτρ. Αντισφαίρισης 2 4 4 8 200 
ΑΠ-473ΕΑ Ειδικά Θέµατα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης 2 - 2 4 100 
ΑΠ-480ΕΑ Προπ/τική Εξάσκηση Επιτρ. Αντισφαίρισης 2 4 4 8 200 

 
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ      
Κωδικός Ειδίκευσης «ΠΕΤ/ΡΙΣΗ ΕΠΙ ΑΜΜΟΥ» (ΒΑ) Θ Ε ∆.µ. Π.µ. Ε.φ 

ΑΠ-470ΒΑ Τεχνική Πετοσφαίρισης Επί Άµµου 2 4 4 8 200 
ΑΠ-471ΒΑ Προπονητική Πετοσφαίρισης Επί Άµµου 2 4 4 8 200 
ΑΠ-473ΒΑ Ειδικά Θέµατα Πετοσφαίρισης Επί Άµµου 2 - 2 4 100 
ΑΠ-479ΒΑ µαδική Τακτική Πετοσφαίρισης Επί Άµµου 200 Ο 2 4 4 8 
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ΑΠ-480ΒΑ Προπ/τική Ε ί Άµµου ξάσκηση Πετ/ρισης Επ 2 4 4 8 200 
 
 

 
 
 

 

ιο Αθλοπαιδιών ίριο

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2. ς
 

 
 

Αίθουσα «κλ» Κλειστό Γυµναστήρ  (Κτ  Γ) 
 
 

 
 
 

2.δ. Τοµέα  Γυµναστικής & Χορού (ΓΧ) 
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Κωδικός Υποχρεωτικά ) Θ Ε ∆.µ. Π.µ. Ε.φ  (Υπ

ΓΧ-151Υπ Βασική Γυµναστική 2 4 3 6 150 

ΓΧ-256Υπ Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός  
(πρ.ΓΧ-155Υπ) 2 4 3 6 150 

ΓΧ-252Υπ Ενόργανη Γυµναστική 2 4 3 6 150 
ΓΧ-255Υπ Ρυθµική Γυµναστική  (Γ) 2 4 3 6 150 

 

∆  Π  
 

Κωδικός 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά (Επ) 
 
Θ 

   
Ε 

 
Ε.φ .µ. .µ.

ΓΧ-125Επ Θεατρικό Παιχν 100 ίδι 1 2 2 4 
ΓΧ-160Επ Αεροβική Γυµναστική 1 2 2 4 100 
ΓΧ-172Επ ∆ηµιουργική κίνηση - Αυτοσχεδιασµός 1 2 2 4 100 
ΓΧ-188Επ Λαϊκοί Χοροί Άλλων Χωρών 2 - 2 4 100 
ΓΧ-189Επ Ορχηστική-∆ηµιουργικός Χορός  1 2 2 4 100 
ΓΧ-190Επ Τραµπολίνο 1 2 2 4 100 
ΓΧ-191Επ Πιλάτες 1 2 2 4 100 
ΓΧ-192Επ Γυµναστική για όλους (Γενική Γυµναστική) 1 2 2 4 100 
ΓΧ-193Επ Γιόγκα 1 2 2 4 100 

 
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ      

Κωδικός Ειδίκευσης «ΕΛΛ. ΠΑΡΑ∆. ΧΟΡΟΣ»  (ΕΧ) Θ Ε ∆.µ. Π.µ. Ε.φ 

ΓΧ-461ΕΧ Ανάλυση και Κριτική του Χορού - Εισαγωγή 
στην Αισθητική Μορφολογία 2 - 2 4 100 

ΓΧ-463ΕΧ ∆ιδακτική Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού 1 6 4 8  200 
ΓΧ-464ΕΧ Μορφολογία Ελληνικού Παραδ. Χορού 2 2 3 6 150  
ΓΧ-465ΕΧ Ιστορία Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού 2 - 2 4 100 
ΓΧ-466ΕΧ Ειδικά Θέµατα Ελληνικού Παραδ. Χορού 1 4 3 6 150 
ΓΧ-467ΕΧ Εθνοχορολογία 2 - 2 4 100 
ΓΧ-468ΕΧ Σηµειογραφία του Χορού 2 - 2 4 100 

 
 
                                                    ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Κωδικός Ειδίκευσης «ΕΝΟΡΓ. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ» (ΕΓ) Θ Ε ∆.µ. Π.µ. Ε.φ 

ΓΧ-470ΕΓ Τεχνική Ανάλυση Ενόργ. Γυµναστικής 2 4 4 8 200 
ΓΧ-471ΕΓ Προπονητική Ενόργανης Γυµναστικής 2 4 4 8 200 
ΓΧ-472ΕΓ Μεθ 8 200 οδολογία ∆ιδασκ. Ενόργ. Γυµναστικής 2 4 4 
ΓΧ-473ΕΓ Ειδικά Θέµατα Ενόργανης Γυµναστικής 2 - 2 4 100 
ΓΧ-480ΕΓ Προπ. Εξάσκηση Ενόρ ανης Γυµναστικής 200 γ 2 4 4 8 
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» (ΡΓ) 
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
   

∆
 

Π
 

Κωδικός Ειδίκευσης «ΡΥΘΜΙΚΗ Θ Ε .µ. .µ. Ε.φ 

ΓΧ-470ΡΓ Τεχνική Ανάλυση Ρυθµικής Γυµναστικής 2 4 4 8 200 
ΓΧ-471ΡΓ Προπονητική Ρυθµικής Γυµναστικής 2 4 4 8 200 
ΓΧ-472ΡΓ Μεθοδολογία ∆ιδασκ. Ρυθµ. Γυµναστικής 2 4 4 8 200 
ΓΧ-473ΡΓ Ειδικά Θέµατα Ρυθµικής Γυµναστικής 2 - 2 4 100 
ΓΧ-480ΡΓ Προπονητική Εξάσκηση Ρυθµ. Γυµναστικής 2 4 4 8 200 

 

 «ΟΡΧΗΣΤΙΚΗ»  (ΟΡ) ∆ Π
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ      

Κωδικός Ειδίκευσης Θ Ε .µ. .µ. Ε.φ 

ΓΧ-461ΟΡ Ο Χορός στην Εκπαίδευση 2 - 2 4 100 
ΓΧ-462ΟΡ Μουσικοκινητική Αγωγή 1 4 3 6 150 
ΓΧ-463ΟΡ ∆ιδακτική του Χορού στην Εκπαίδευση 2 2 3 6 150 
ΓΧ-464ΟΡ Στοιχεία Σύγχρονου Χορού 1 2 2 4 100 
ΓΧ-465ΟΡ ∆ηµιουργικός Χορός  1 4 3 6 150 
ΓΧ-466ΟΡ Ειδικά Θέµατα Ορχηστικής 2 - 2 4 100 
ΓΧ-467ΟΡ Παραδ. Παιχν. & Χοροί απ’ όλο τον Κόσµο 1 4 3 6 150 

 
 

 
 

 (Κτίριο Α
2 ς

∆ιδακτική Αίθουσα Α1 Ρυθµικής Γυµναστικής ) 
.2.ε. Τοµέα  Κλασικού Αθλητισµού (ΚΑ) 

      ΜΑΘΗΜΑΤΑ  



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

Κωδικός Υποχρεωτικά ) Θ Ε ∆.µ. Π.µ. Ε.φ  (Υπ

ΚΑ-152Υπ Αθλητικοί ∆ρόµοι 2 4 3 6 150 
ΚΑ  Αθλητικά-251Υπ  Άλµατα 2 4 3 6 150 
ΚΑ-351Υπ Αθλητικές Ρίψεις 2 4 3 6 150 
ΚΑ-352Υπ Μυϊκή Ενδυνάµωση(πρ.ΚΑ-196Επ) 2 2 3 6 150 
ΚΑ-354Υπ Θεωρία Αθλητικής Προπόνησης 2 - 2 4 100 

 

Κωδικός Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά (Επ) Θ Ε ∆.µ. Π.µ. Ε.φ 
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ      

ΚΑ  Άρση Βαρών-163Επ  1 2 2 4 100 
ΚΑ-165Επ Σκοποβολή 1 2 2 4 100 
ΚΑ-167Επ Ιππασία 1 2 2 4 100 
ΚΑ-175Επ Ξιφασκία 1 2 2 4 100 
ΚΑ-176Επ Ορεινές ∆ραστηριότητες 1 2 2 4 100 
ΚΑ-178Επ Πάλη 1 2 2 4 100 
ΚΑ-179Επ Ποδηλασία 1 2 2 4 100 
ΚΑ-181Επ Πυγµαχία 100 1 2 2 4 
ΚΑ-183Επ Τάε-Κβο-Ντο 1 2 2 4 100 
ΚΑ-184Επ Τζούντο 1 2 2 4 100 
ΚΑ-185Επ Χιονοδροµία  1 2 2 4 100 

 

ΟΜΟΙ» (∆Ρ) ∆  Π  
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ      

Κωδικός Ειδίκευσης «ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ∆Ρ Θ Ε .µ. .µ. Ε.φ 

ΚΑ-470∆Ρ Τεχνική Ανάλυση Αθλητικών ∆ρόµων 2 4 4 8 200 
ΚΑ-471∆Ρ Προπονητική Α  200 θλητικών ∆ρόµων 2 4 4 8 
ΚΑ-472∆Ρ Μεθοδ ων /γία ∆ιδασκαλίας Αθλητικών ∆ρόµ 2 4 4 8 200 
ΚΑ-473∆Ρ Ειδικά Θέµατα Αθλητικών ∆ρόµων 2 - 2 4 100 
ΚΑ-480∆Ρ Προπονητική Εξάσκηση Αθλητικών ∆ρόµων 2 4 4 8 200 

 

 ΑΛΜΑΤΑ» (ΑΛ) ∆  Π  
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ      

Κωδικός Ειδίκευσης «ΑΘΛΗΤΙΚΑ Θ Ε .µ. .µ. Ε.φ 

ΚΑ-470ΑΛ Τεχνική Ανάλυση Αθλητικών Αλµάτων 2 4 4 8 200 
ΚΑ-471ΑΛ Προπονητική Αθλητικών Αλµάτων 2 4 4 8 200 
ΚΑ-472ΑΛ Μεθοδ/γία ∆ιδασκαλίας Αθλητικών Αλµάτων 2 4 4 8 200 
ΚΑ-473ΑΛ Ειδικά Θέµατα Α  2 100 θλητικών Αλµάτων - 2 4 
ΚΑ-480ΑΛ Προπονη λµάτων τική Εξάσκηση Αθλητικών Α 2 4 4 8 200 
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Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΗΤΙΚΕΣ ΡΙΨΕΙΣ» (ΡΙ) ∆  Π  

     
Κωδικός Ειδίκευσης «ΑΘΛ Θ Ε .µ. .µ. Ε.φ 

ΚΑ-470ΡΙ Τεχνική  Ανάλυση Αθλητικών Ρίψεων 2 4 4 8 200 
ΚΑ-471ΡΙ Προπονητική Αθλητικών Ρίψεων 2 4 4 8 200 
ΚΑ-472ΡΙ Μεθοδ/γία ∆ιδασκαλίας Αθλητικών Ρίψεων 2 4 4 8 200 
ΚΑ-473ΡΙ Ειδικά Θέµατα Αθλητικών  2 2 4 100  Ρίψεων - 
ΚΑ-480ΡΙ Προπον  ητική Εξάσκηση Αθλητικών Ρίψεων 2 4 4 8 200 

 

ΙΑ» (ΞΙ) ∆  Π  
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ      

Κωδικός Ειδίκευσης «ΞΙΦΑΣΚ Θ Ε .µ. .µ. Ε.φ 

ΚΑ-470ΞΙ Τεχνική Ανάλυση Ξιφασκίας 2 4 4 8 200 
ΚΑ-471ΞΙ Προπονητική Ξιφασκίας 2 4 4 8 200 
ΚΑ-472ΞΙ Μεθοδολογία ∆ιδασκαλίας Ξιφασκίας 2 4 4 8 200 
ΚΑ-473ΞΙ Ειδικά Θέµατα Ξιφασκίας 2 4 100  2 - 
ΚΑ-480ΞΙ Προπονητική Εξάσκηση Ξιφασκίας 2 4 4 8 200 

 
 

 ΒΑΡΩΝ» (ΑΒ) ∆  Π  
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ      

Κωδικός Ειδίκευσης «ΑΡΣΗ Θ Ε .µ. .µ. Ε.φ 

ΚΑ-470ΑΒ Τεχνική Ανάλυση Άρσης Βαρών 2 4 4 8 200 
ΚΑ-471ΑΒ Προπονητική Άρσης Βαρών 2 4 4 8 200 
ΚΑ-472ΑΒ Μεθοδολογία ∆ιδασκαλίας Άρσης Βαρών 2 4 4 8 200 
ΚΑ-473ΑΒ Ειδικά Θέµατα Άρσης 2 4 100  Βαρών 2 - 
ΚΑ  Προπον-480ΑΒ ητική Εξάσκηση Άρσης Βαρών 2 4 4 8 200 

 

ΑΧΙΑ» (ΠΥ) ∆  Π  
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ      

Κωδικός Ειδίκευσης «ΠΥΓΜ Θ Ε .µ. .µ. Ε.φ 

ΚΑ-470ΠΥ Τεχνική  Ανάλυση Πυγµαχίας 2 4 4 8 200 
ΚΑ-471ΠΥ Προπονητική Πυγµαχίας 2 4 4 8 200 
ΚΑ-472ΠΥ Μεθοδολογία ∆ιδασκαλίας Πυγµαχίας 2 4 4 8 200 
ΚΑ-473ΠΥ Ειδικά Θέµατα Πυγµαχίας 2 - 2 4 100 
ΚΑ-480ΠΥ Προπονητική Εξάσκηση Πυγµαχίας 2 4 4 8 200 

 
 
 
 

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κωδικός Ειδίκευσης «Π

      
ΑΛΗ» (ΠΑ) Θ Ε ∆.µ. Π.µ. Ε.φ 

ΚΑ-470ΠΑ Τεχνική Ανάλυσ 200 η Πάλης 2 4 4 8 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

ΚΑ-471ΠΑ Προπονητική Πάλης 2 4 4 8 200 
ΚΑ-472ΠΑ Μεθοδολογία ∆ιδασκαλίας Πάλης 2 4 4 8 200 
ΚΑ-473ΠΑ Ειδικά Θέµατα Πάλης 2 - 2 4 100 
ΚΑ-480ΠΑ νητική Εξάσκηση Πάλης 2 4 4 8 200 Προπο

 
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ      

Κωδικός Ειδίκευσης «ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΑ» (ΧΙ) Θ Ε ∆.µ. Π.µ. Ε.φ 

ΚΑ-470ΧΙ Τεχνική Ανάλυση Χιονοδροµίας 2 4 4 8 200 
ΚΑ-471ΧΙ Προπονητική Χιονοδροµίας 2 4 4 8 200 
ΚΑ-472ΧΙ Μεθοδολογία ∆ιδασκαλίας Χιονοδροµίας 2 4 4 8 200 
ΚΑ-473ΧΙ Ειδικά Θέµατα Χιονοδροµίας 2 - 2 4 100 
ΚΑ-480ΧΙ Προπονητική Εξάσκηση Χιονοδροµίας 2 4 4 8 200 

 
ΑΘΗΜΑΤΑ 

ΙΑ» (ΙΠ) ∆  Π  
 Μ      

Κωδικός Ειδίκευσης «ΙΠΠΑΣ Θ Ε .µ. .µ. Ε.φ 

ΚΑ-470ΙΠ Τεχνική Ανάλυση Ιππασίας 2 4 4 8 200 
ΚΑ-471ΙΠ Προπονητική Ιππασίας 2 4 4 8 200 
ΚΑ-472ΙΠ ία ∆ιδασκαλίας Ιππασίας 2 4 4 8 200 Μεθοδολογ
ΚΑ-473ΙΠ Ειδικά Θέµατα Ι 100 ππασίας 2 - 2 4 
ΚΑ-480ΙΠ Προπονητική Εξάσκηση Ιππασίας 2 4 4 8 200 

 

 ΝΤΟ» (ΤΚ) ∆  Π  
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ      

Κωδικός Ειδίκευσης «ΤΑΕ ΚΒΟ Θ Ε .µ. .µ. Ε.φ 

ΚΑ-470ΤΚ Τεχνική Ανάλυση Ταε κβο ντο 2 4 4 8 200 
ΚΑ-471ΤΚ Προπονητική Ταε κβο ντο 2 4 4 8 200 
ΚΑ-472ΤΚ Μεθοδολογία ∆ιδασκαλίας Ταε κβο ντο 2 4 4 8 200 
ΚΑ-473ΤΚ Ειδικά Θέµατα Τ 100 αε κβο ντο 2 - 2 4 
ΚΑ-480ΤΚ Προπονητική Εξάσκηση Ταε κβο ντο 2 4 4 8 200 

 
 
 
 
 
 
 
.2.στ. Τοµέας Υγρού Στίβου (ΥΣ)  

 

2

  
ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Υποχρεωτικά (Υπ) 

     

Κωδικός Θ Ε ∆.µ. Π.µ. Ε.φ 
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Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

ΥΣ-352Υπ Κολύµβηση 1 2 2 4 100 

ΥΣ-353Υπ ∆ιδακτική Κολύµβησης και Ασφάλεια στο 
Νερό 1 2 2 4 100 

 

∆  Π  
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ      

Κωδικός Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά (Επ) Θ Ε .µ. .µ. Ε.φ 

ΥΣ-166Επ Θαλάσσιο Σκι 1 2 2 4 100 
ΥΣ-168Επ Ι 100 στιοπλοΐα 1 2 2 4 
ΥΣ-169Επ Ιστιοσανίδα 1 2 2 4 100 
ΥΣ-170Επ Κανόε Καγιάκ 1 2 2 4 100 
ΥΣ-171Επ Καταδύσεις 1 2 2 4 100 
ΥΣ-173Επ Κωπηλασία 1 2 2 4 100 
ΥΣ-174Επ Ναυαγοσωστική 1 2 2 4 100 
ΥΣ-182Επ Συγχρονισµένη Κολύµβηση 1 2 2 4 100 
ΥΣ-186Επ Υδατοσφαίριση 1 2 2 4 100 

ΥΣ-188Επ Άσκηση στο νερό  
παθήσεις 100  στις καρδιοαναπνευστικές 1 2 2 4 

 

ΣΗ» (ΚΟ) ∆  Π  
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ      

Κωδικός Ειδίκευσης «ΚΟΛΥΜΒΗ Θ Ε .µ. .µ. Ε.φ 

ΥΣ-470ΚΟ Τεχνική Ανάλυση Κολύµβησης 2 4 4 8 200 
ΥΣ-471ΚΟ Προπονητική Κολύµβησης 2 4 4 8 200 
ΥΣ-472ΚΟ Μεθοδολογία ∆ιδασκαλίας Κολύµβησης 2 4 4 8 200 
ΥΣ-473ΚΟ Ειδικά Θέµατα Κολύµβησης 2 - 2 4 100 
ΥΣ-480ΚΟ Προπονητική Ε βησης 200 ξάσκηση Κολύµ 2 4 4 8 

 

ΑΣΙΑ» (ΚΩ) ∆  Π  
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ      

Κωδικός Ειδίκευσης «ΚΩΠΗΛ Θ Ε .µ. .µ. Ε.φ 

ΥΣ-470ΚΩ Τεχνική Ανάλυση Κωπηλασίας 2 4 4 8 200 
ΥΣ-471ΚΩ Προπονητική Κωπηλασίας 2 4 4 8 200 
ΥΣ-472ΚΩ Μεθοδολογία ∆ιδασκαλίας Κωπηλασίας 2 4 4 8 200 
ΥΣ-473ΚΩ Ειδικά Θέµατα Κωπηλασίας 2 - 2 4 100 
ΥΣ-480ΚΩ Προπονητική Εξάσκηση Κωπηλασίας 2 4 4 8 200 

 
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ      

Κωδικός Ειδίκευσης «Υ∆ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ» (Υ∆) Θ Ε ∆.µ. Π.µ. Ε.φ 

ΥΣ-470Υ∆ Τεχνική Ανάλυσ σης 200 η Υδατοσφαίρι 2 4 4 8 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

ΥΣ-471Υ∆ Προπονητική Υδατοσφαίρισης 2 4 4 8 200 
ΥΣ-473Υ∆ Ειδικά Θέµατα Υδατοσφαίρισης 2 - 2 4 100 
ΥΣ-479Υ∆ Οµαδική Τακτική Υδατοσφαίρισης 2 4 4 8 200 
ΥΣ-480Υ∆ Προπονητική Εξάσκηση Υδατοσφαίρισης 2 4 4 8 200 

 

Κωδικός Ειδίκευσης «ΣΥΓΧ/ΜΕΝΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ» 
(ΣΚ) Θ Ε ∆.µ. Π.µ. Ε.φ 

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ      

ΥΣ-470ΣΚ Τεχνική Ανάλυση Συγχρον. Κολύµβησης 2 4 4 8 200 
ΥΣ-471ΣΚ Προπονητική Συγχρον. Κολύµβησης 2 4 4 8 200 
ΥΣ-473ΣΚ Ειδικά Θέµατα Συγχρον. Κολύµβησης 2 - 2 4 100 

ΥΣ-472ΣΚ Μεθοδολογία ∆ιδασκαλίας Συγχρον. 
Κολύµβησης 2 4 4 8 200 

ΥΣ-480ΣΚ Προπ/τική Εξάσκηση Συγχρ. Κολύµβησης 2 4 4 8 200 
 

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ      
Κωδικός Ειδίκευσης «ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ» (ΘΣ) Θ Ε ∆.µ. Π.µ. Ε.φ 

ΥΣ-470ΘΣ Τεχνική Ανάλυση Θαλάσσιου Σκι 2 4 4 8 200 
ΥΣ-471ΘΣ Προπονητική Θαλάσσιου Σκι 2 4 4 8 200 
ΥΣ-472ΘΣ Μεθοδολογία ∆ιδασκαλίας Θαλάσσιου Σκι 2 4 4 8 200 
ΥΣ-473ΘΣ Ειδικά Θέµατα Θαλάσσιου Σκι 2 - 2 4 100 
ΥΣ-480ΘΣ Προπονητική Εξάσκηση Θαλάσσιου Σκι 2 4 4 8 200 

 
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ      

Κωδικός Ειδίκευσης «ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ» (ΙΣ) Θ Ε ∆.µ. Π.µ. Ε.φ 

ΥΣ-470ΙΣ Τεχνική Ανάλυση Ιστιοπλοΐας 2 4 4 8 200 
ΥΣ-471ΙΣ Προπονητική Ιστιοπλοΐας 2 4 4 8 200 
ΥΣ-472ΙΣ Μεθοδολογία ∆ιδασκαλίας Ιστιοπλοΐας 2 4 4 8 200 
ΥΣ-473ΙΣ Ειδικά Θέµατα Ιστιοπλοΐας 2 - 2 4 100 
ΥΣ-480ΙΣ Προπονητική Εξάσκηση Ιστιοπλοΐας 2 4 4 8 200 

 
 
 
 
 
 

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ      
Ε ∆.µ. Π.µ. Ε.φ Κωδικός Ειδίκευσης «ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ» (ΚΚ) Θ 
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Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

ΥΣ-470ΚΚ Τεχνική Ανάλυση Κανόε Καγιάκ 2 4 4 8 200 
ΥΣ-471ΚΚ Προπονητική Κανόε 2 4 4 8 200  Καγιάκ 
ΥΣ-472ΚΚ Μεθοδολ  2 4 4 8 ογία ∆ιδασκαλίας Κανόε Καγιάκ 200 
ΥΣ Ειδικά - -473ΚΚ  Θέµατα Κανόε Καγιάκ 2 2 4 100 
ΥΣ-480ΚΚ Προπονητική Εξάσκηση Κανόε Καγιάκ 2 4 4 8 200 

 
 
 
 
 

 
 
Κολυµ τήριο (Κτίριο ∆
 

.3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ 
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ
 

βη ) 

 
 
 
 
2

 ΕΞΑΜΗΝΟ 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

 Α΄ Εξάµηνο 
ωτικά (Υπ) Π  ∆  

     
Κωδικός Μαθήµατα Υποχρε Θ Ε Ε.φ .µ. .µ.

ΑΒ-101Υπ Λειτουργική Ανατοµική του Ανθρώπου** 2 2 150 6 3 
ΘΕ-142Υπ Γενική Παιδαγωγική 2 - 100 4 2 
ΘΕ-141Υπ Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία 2 - 100 4 2 
ΘΕ-131Υπ Ιστορία της Φ. Α. & του Αθλητισµού 2 - 100 4 2 
ΑΠ-153Υπ φαίρΠοδοσ ιση* 2 4 150 6 3 
ΓΧ-151Υπ Βασική Γυµναστική* 2 4 150 6 3 

 ΣΥΝΟΛΟ     750 30 15 
 

 Β' Εξάµηνο      
Κωδικός Μαθήµατα Υποχρεωτικά (Υπ) Θ Ε Ε.φ Π.µ. ∆.µ. 

ΑΒ-102Υπ Φυσιολογία του Ανθρώπου ** 2 2 150 6 3 
ΘΕ-132Υπ Οργάνωση & ∆ιοίκηση στον Αθλητισµό 2 - 100 4 2 
ΘΕ-143Υπ Εισαγωγή στη Ψυχολογία 2 - 100 4 2 
ΑΠ-154Υπ Χειροσφαίριση* 2 4 150 6 3 
ΚΑ-152Υπ Αθλητικοί δρόµοι* 2 4 150 6 3 

 ΣΥΝΟΛΟ     650 26 13
 

Κωδικός Μαθήµατ τικά (Υπ)     
 Γ' Εξάµηνο      

α Υποχρεω Θ Ε Ε.φ Π.µ. ∆.µ.

ΑΒ-201Υπ Εργοφυσιολογ 2 2 150 6 3 ία ** 
ΘΕ-233Υπ Μεθοδολογία Αθλητικής Έρευνας  2 1 100 4 2 
ΓΧ-155Υπ Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός* 2 4 150 6 3 
ΥΣ-352Υπ Κολύµβηση 1 2 100 4 2 
ΑΠ-254Υπ Πετοσφαίριση* 2 4 150 6 3 

  Μάθηµα επιλογής 1 2 100 4 2 
  Μάθηµα επιλογής 1 2 100 4 2 
 ΣΥΝΟΛΟ   850 3 17 4 

 
 
 
 

 ∆' Εξάµηνο      
Κωδικός Μαθήµατα Υποχρεωτικά (Υπ) Θ Ε Ε.φ Π.µ. ∆.µ. 

 

ΑΒ-202Υπ Εργοµετρία  2 1 100 4 2 
ΘΕ-235Υπ Κινητική Συµπεριφορά 2 1 100 4 2   
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Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

ΓΧ-255Υπ Ρυθµική Γυµναστική *** 2 4 150 6 3 
ΚΑ-251Υπ Αθλητικά Αλµατα* 2 4 150 6 3 
ΓΧ-252Υπ Ενόργανη Γυµν 2 4 150 6 αστική* 3 

ΥΣ-353Υπ ∆ιδακτική Κολύµβησης και Ασφάλεια στο 
Νερό 1 2 100 4 2 

 Μά  θηµα επιλογής 1 2 100 4 2 
  Μάθηµα επιλογής 1 2 100 4 2 
 ΣΥΝΟΛΟ   950 38 19 

 
Ε   

χρεω ικά (Υπ) Θ Ε Ε.φ Π.µ. ∆.µ. 
 ' Εξάµηνο    

Κωδικός Μαθήµατα Υπο τ

ΑΒ-301Υπ Αθλητική Φυσικοθεραπεία  2 1 100 4 2 
ΑΒ-302Υπ Αθλητική Βιο-µηχανική ** 2 2 150 6 3 
ΘΕ-331Υπ Αθλητική Ψυχολογία ** 2 1 100 4 2 
ΘΕ-332Υπ Αθλητική Παιδαγωγική  2 1 100 4 2 
ΑΠ-352Υπ Καλαθοσφαίριση(πρ.ΑΠ-253Υπ)* 2 4 150 6 3 
ΚΑ-351Υπ Αθλητικές Ρίψεις* 2 4 150 6 3 

 Μάθηµα επιλογής 1 2 100 4 2 
 ΣΥΝΟΛΟ   850 34 17 

 
 Στ' Εξάµηνο      

Κωδικός Μαθήµατα Υποχρεωτικά (Υπ) Θ Ε Ε.φ Π.µ. ∆.µ. 

ΑΒ-303Υπ Αθλητιατρική  2 1 100 4 2 
ΚΑ-354Υπ Θεωρία της Αθλητικής Προπόνησης 2 - 100 4 2 
ΘΕ-333Υπ ∆ιδακτική Φυσικής Αγωγής  2 1 100 4 2 
ΘΕ-335Υπ Αθλητική Στατιστική(πρ.ΘΕ-234Υπ) 2 - 100 4 2 
ΚΑ-352Υπ Μυϊκή Ενδυνάµωση(πρ.ΚΑ-196Επ)* 2 2 150 6 3 
ΑΠ-334Υπ Κοινωνιολογία του Αθλητισµού 2 - 100 4 2 

 Μάθηµα επιλογής 1 2 100 4 2 
  Μάθηµα επιλογής 1 2 100 4 2 
 ΣΥΝΟΛΟ   850 34 17 

 
 
 
 

 Ζ' Εξάµηνο      
Κωδικός Μαθήµατα  Θ Ε Ε.φ Π.µ. ∆.µ. 

  Μαθήµατα ειδίκευσης     500 20 10 
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 ΣΥΝΟΛΟ   500 20 10 
 

 Η' Εξάµηνο     
  Ε Ε . .

 
Π.µΚωδικός Μαθήµατα Θ  .φ ∆ µ. 

  Μαθήµατα ειδίκευσης     400 6 8 1
ΠΤ-499Υπ Πτυχιακή Εργασία     200 4 8 

 ΣΥΝΟΛΟ   600 4 12 2
 
Θ  
Ε κ ή αθλήµατος)
Ε ευ
Π ικ
∆ κέ
* = Για όγους λ τα διδάσκονται σ ν Τ µάτ  ανά µ  

 = Για λόγους λειτουργικούς η µία ώρα των εργαστηρίων διεξάγεται στο Μ.Α. για όλους τους φοιτητές 
 Κορίτσια  

 

 = ώρες θεωρητικής
 = ώρες εξάσ

 διδασκαλίας,  
ησης (εργαστήρια ή πρακτικ . 

.φ. = Εκπαιδ τικό Φορτίο 

.µ. = Πιστωτ

.µ. = ∆ιδακτι
ές µονάδες 
ς µονάδες 

 λ ειτουργικούς τα µαθήµα το 1/2 τω µη ων  εξά ηνο
**
*** = Το µάθηµα Ρυθµική Γυµναστική δίνεται µόνο στα
κα αι στο 1/2 των  εξάµηνο ι  διδάσκετ  Τµηµάτων ανά
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2.4. Κατανοµή των µαθηµάτων στα Εξάµηνα κατά Τοµείς 
 
2.4.   Βιολογίας της Άσκησης (Β ) 

∆ Σ
α. Τοµέας

Κωδικός 
Αθλητιατρικής και

ΜΑΘΗΜΑ
Α
Γ' ΤΑ Α' Β' ' Ε' τ' Ζ' Η' 

ΑΒ-101Υπ Λειτουργική Ανατοµική του 
Ανθρώπου                

ΑΒ-102Υπ Φυσιολογία του Ανθρώπου                
ΑΒ-201Υπ ογία Εργοφυσιολ                
ΑΒ-202Υπ Εργοµετρία                
ΑΒ-301Υπ Αθλητική Φυσικοθεραπεία                
ΑΒ-302Υπ Αθλητική Βιο-µηχανική                
ΑΒ-303Υπ Αθλητιατρική                

  Μάθηµατα Ειδίκευσης               
 
2 ς

ΤΑ Α Β ∆ Ε Ζ Η
.4.β. Τοµέα  Θεωρητικών Επιστηµών (ΘΕ) 
Κωδικός ΜΑΘΗΜΑ ' ' Γ' ' ' Στ' ' ' 
ΘΕ-131Υπ . Αγ. & Αθλητισµού Ιστορία Φυσ                
ΘΕ-142Υπ Γενική Παιδαγωγική                
ΘΕ-141Υπ Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία                
ΘΕ-132Υπ Οργ. και ∆ι λητισµό οίκηση στον Αθ                
ΘΕ-143Υπ Εισαγωγή στη Ψυχολογία                
ΘΕ-233Υπ Μεθοδολογία Αθλητικής Έρευνας                
ΘΕ-235Υπ µπεριφορά Κινητική Συ                
ΘΕ-331Υπ Αθλητική Ψυχολογία                
ΘΕ-332Υπ Αθλητική Παιδαγωγική                
ΘΕ-333Υπ ∆ιδακτική Φυσικής Αγωγής                
ΘΕ-334Υπ υ Αθλ       Κοινωνιολογία το ητισµού          
ΘΕ-235Υπ θλητική Στατιστική         Α        

  ιδ   Ε ίκευση             
 
2 . Τοµέ θλ ιδι ΑΠ) 

δικός ΜΑ Γ ∆' ' ' Ζ Η' 
.4.γ ας Α οπα ών  (
Κω ΜΑΘΗ ΤΑ Α' Β' ' Ε Στ ' 
ΑΠ-153Υπ οδο ίριΠ σφα ση               
ΑΠ-154Υπ ειρ ίρΧ οσφα ιση                
ΑΠ-254Υπ Πετοσφαίριση                
ΑΠ-352Υπ        Καλαθοσφαίριση          

  Ειδίκ    ευση             
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2.4.δ. Τοµέας Γυµναστικής και Χορού (ΓΧ) 
Κωδικός ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' Β' Γ' ∆' Ε' Στ' Ζ' Η' 
ΓΧ-151Υπ Βασική Γυµναστική               
ΓΧ-255Υπ Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός               
ΓΧ-255Υπ Ρυθµική Γυµναστική                
ΓΧ-252Υπ Ενόργανη Γυµναστική               

  Ειδίκευση               
 
2.4.ε. Τοµέας Κλασικού Αθλητισµού  (ΚΑ) 

Κωδικός ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' Β' Γ' ∆' Ε' Στ' Ζ' Η' 
ΚΑ-152Υπ Αθλητικοί δρόµοι              
ΚΑ-251Υπ Αθλητικά Αλµατα               
ΚΑ-351Υπ Αθλητικές Ρίψεις               
ΚΑ-354Υπ Θεωρία της Αθλητικής Προπόνησης               
ΚΑ-352Υπ Μυϊκή Ενδυνάµωση               

  Ειδίκευση               
 
2.4.στ. Τοµέας Υγρού Στίβου  (ΥΣ) 

Κωδικός ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' Β' Γ' ∆' Ε' Στ' Ζ' Η' 
ΥΣ-252Υπ Κολύµβηση              
ΥΣ-257Υπ ∆ιδ. Κολύµβ.και Ασφάλεια στο Νερό              

  Ειδίκευση               
 

Συγκεντρωτικός Πίνακας Κατανοµής Πιστωτικών µονάδων (Π.µ.), 
∆ιδακτικών Μονάδων (∆.µ.) και Εκπαιδευτικού φορτίου (Ε.φ.) σε Εξάµηνα 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
Υποχρεωτικά Κατ'επιλογήν Ειδίκευσης Πτυχιακή Εργασία 

ΕΞΑ        
ΜΗ         
ΝΑ Π.µ

. ∆.µ. Ε.φ. 
Π.µ

. ∆.µ. Ε.φ. 
Π.µ

. ∆.µ. Ε.φ. 
Π.µ

. ∆.µ Ε.φ. 
Α' 30 15 750                   
Β' 26 13 650                   
Γ' 26 13 650 8 4 200             
∆' 30 15 750 8 4 100             
Ε' 30 15 750 4 2  100             
Στ' 26 13 650 8 4 100             
Ζ'           200 20 10 500       
Η'             16 8 400 8 4 200 

Σύνολο 168 84 4200 28 14 900 36 18 900 8 4 200 
 
Οι άρρενες φοιτητές δεν διδάσκονται το µάθηµα της. ΡΑΓ. Συνεπώς, έχουν 3  δ.µ. και 6 π.µ. λιγότερες 
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στα υποχρεωτικά µαθήµατα, που θα πρέπει να καλυφθούν µε µαθήµατα επιλογής. 
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2.5. ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
Για λόγους λειτουργικούς, όπως η απρόσκοπτη παρακολούθηση 
φαρµογών, οι Φοιτητές κάθε έτους κανανέµονται σε 14 Τµήµατα, από

των εργαστηρίων και των 
 τα οποία τα 8-9 είναι 

. 

µαθ
παρ
δική
Πρι έτους και µετά την εγγραφή των νεοεισερχόµενων 
α

ΠΡ

ε
Αρρένων και 5-6 Θηλέων.  
Για τη διευκόλυνση των φοιτητών και φοιτητριών, τα υποχρεωτικά µαθήµατα κινησιολογικών 
εφαρµογών (µαθήµατα-αθλήµατα) διδάσκονται σε κάθε εξάµηνο στο ½ των Τµηµάτων. 
Η κατανοµή των πρωτοετών φοιτητών-τριών στα Τµήµατα γίνεται µε βάση τον τρόπο 
εισαγωγής τους. ∆ηλαδή, στο πρώτο (Α’) εξάµηνο διδάσκονται τα µαθήµατα υποχρεωτικής 
αρακολούθησης οι φοιτητές-τριες που εγγράφησαν στο Τµήµα µέχρι την 30π η Σεπτεµβρίου

Όσοι εγγράφονται αργότερα λόγω µεταγραφών, προνοµίων, κ.τ.λ. παρακολουθούν αυτά τα 
ήµατα στο δεύτερο (Β’) εξάµηνο. Αυτό γίνεται για να µη χάνεται η υποχρέωση 
ακολούθησης των µαθηµάτων και επιµηκύνεται ο χρόνος φοίτησης των φοιτητών χωρίς 
 τους ευθύνη. 
ν από την έναρξη κάθε ακαδηµαϊκού 

αν κοινώνεται η τακτοποίηση των φοιτητών στα Τµήµατα του Α’ έτους. 
ΟΣΟΧΗ: ΜΕΤΑ ΤΟ 1  ΕΤΟΣ η κατανοµή των φοιτητών-τριών στα  Τµήµατα ΑΛΛΑΖΕΙ 
εται µε απόλυτη Αλφαβητική σειρά) και έκτοτε παραµένει σταθερή µέχρι το τέλος των 
υδών. 

Ο

(γίν
σπο
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3. Η ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 
 
3. ΑΣ ΤΙΑ ΚΑ Ι ΣΚ
 
∆ιευθυντής: Καθηγητής Κ. ντόλος

ι στη διοχέτευση 
ι ευρωστίας του 

 στην 

 
ς 

ης. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος και άλλων επιστηµών έχουν 
ρτιση, 

συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό στην παραπέρα ανάπτυξη της αθλητικής έρευνας και 

• ργε ων 9, . /2003 ρια 
ατρ ε διευθυντή λ τ αλτόπ ικής 

Β ηχανικ ε διευ  τον Καθηγητή Κ. ουντόλο λητική ας  
µ διευθυν τον Α Καθηγητή Σπ. νασόπο  και  

ρια Μ. Μαριδάκη.  
ακών 
 την 

τικά 
  
δύο 
ουν 

ανικής 
 
 

 Υποχρεωτικά 

1. ΤΟΜΕ  ΑΘΛΗ ΤΡΙΚΗΣ Ι ΒΙΟΛΟΓ ΑΣ ΤΗΣ Α ΗΣΗΣ 

Μπου  
Ο Τοµέας Αθλητιατρικής και Βιολογίας της Άσκησης έχει ως κύρια αποστολή την παραγωγή 
και διάδοση της νέας γνώσης στο ευρύτερο επιστηµονικό πεδίο των προσαρµογών του 
ανθρώπινου οργανισµού κατά τη σωµατική άσκηση. Επίσης, αποβλέπε
επιστηµονικών πληροφοριών για τη βελτίωση και διατήρηση της υγείας κα
ανθρώπου, καθώς και στη µεγιστοποίηση της απόδοσής του. Στα πλαίσια αυτά ο Τοµέας: 
 
• Προσφέρει υποχρεωτικά µαθήµατα υποστήριξης των προπτυχιακών σπουδών και 

µαθήµατα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά για την ενίσχυση των ειδικεύσεων στην 
προπονητική αθληµάτων του Ολυµπιακού προγράµµατος, καθώς και των θεωρητικών 
ειδι-κεύσεων σε διάφορες γνωστικές περιοχές.  
Παρέχει µαθήµατα της Ειδίκευσης µε τίτλο «Ευρω• στία και Υγεία», που οδηγεί
απόκτηση αντίστοιχου διπλώµατος.  

• Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών, που οδηγεί στη
χορήγηση Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης και ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατο
Βιολογία της Άσκησ

Έχει την ευθύνη του 

δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους αποκτώντας υψηλού επιπέδου κατά

της επιστήµης στον τόπο µας.  
Λειτου
Αθλητι

ί σύµφ
ικής µ

α µε το Π∆ αρ. 
τον Αναπ

 ΦΕΚ αρ
. Καθηγη

 6, 20/10
ή Π. Μπ

 τα εργαστή
ουλο, Αθλητ

ιοµ
ε 

ής µ
τή 

θυντή
ναπλ. 

Μπ
Αθα

, Αθ
υλο

ς Φυσικοθεραπεί
Εργοφυσιολογίας –

Εργοµετρίας µε διευθύντρια την Επίκουρο Καθηγήτ
• Τα εργαστήρια χρησιµοποιούνται για τις εργαστηριακές ασκήσεις των προπτυχι

 καιφοιτητών, τη διεξαγωγή ερευνών στα πλαίσια των µεταπτυχιακών σπουδών
υλοποίηση ερευνητικών προγραµµάτων των µελών του διδακτικού και ερευνητικού 
προσωπικού. Επίσης παρέχουν υπηρεσίες στα µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας 
και στο κοινωνικό σύνολο γενικότερα.   

ω• Τα γνωστικά αντικείµενα του Τοµέα είναι συνολικά 32 και διακρίνονται σε Υποχρε
.(7), σε Επιλογής Υποχρεωτικά (10) και στα του Κύκλου «Ευρωστία και Υγεία» (15)

• Τα µέλη ∆ΕΠ του Τοµέα είναι οκτώ (8) και περιλαµβάνουν τρεις Καθηγητές, 
Αναπληρωτές Καθηγητές, µια Επίκουρο Καθηγήτρια και δύο Λέκτορες. Επίσης έχ
εκλεγεί και βρίσκονται σε διαδικασία διορισµού τρία (3) νέα µέλη ∆ΕΠ.  

 
Επίσης, ο τοµέας έχει την ευθύνη της λειτουργίας των εργαστηρίων Αθλητικής Βιοµηχ

. Μπουντόλο, Αθλητιατρικής µε ∆ιευθυντή (εκκρεµεί), Αθλητικήµε ∆ιευθυντή τον Καθηγητή Κ
Φυσικοθεραπεία µε ∆ιευθυντή τον Καθηγητή Σ. Αθανασόπουλο και Εργοφυσιολογίας µε
∆ιευθυντή τον Καθηγητή Ν. Γελαδά. 
 
 
.1.α. Μαθήµατα3
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ΑΒ-101Υπ.  Λειτουργική Ανατοµική του Ανθρώπου 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

4 56 150 6 3 Α’ Θεωρία: 2 ώρες 
Εργαστήριο:2 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Μπαλτόπουλος 
. Α. µε 

κές 

. 

 του Ανθρώπου  
π/τικό Πιστ/κές ∆ιδ/κές Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

∆ιδασκαλία: Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Μπαλτόπουλος, Καθηγητές Φ
απόσπαση 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Αρχές της δοµής και λειτουργίας του ανθρωπίνου σώµατος. 
Κατασκευή και συµπεριφορά του µυοσκελετικού συστήµατος. Γνωριµία µε τα λοιπά 
συστήµατα και τη δράση τους. 
Θεµατικές ενότητες: • Κύτταρο • Ιστοί • Μύες • Οστά - Αρθρώσεις • Σπονδυλική στήλη • 
Ωµική ζώνη και Άνω άκρα • Κάτω άκρα • Κεφαλή • Νευρικό σύστηµα • Αναπνευστικό 
σύστηµα • Καρδιαγγειακό σύστηµα • Πεπτικό σύστηµα. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτή εξέταση, ασκήσεις, εκπόνηση εργασίας 
Ενδεικτική βιβλιογραφία: 
•Μπαλτόπουλος, Π. Ι. (1994). Λειτουργική Ανατοµική του Ανθρώπου Ι & ΙΙ. Αθήνα : Ιατρι
Εκδόσεις Πασχαλίδης.  
•Moore, K. L. (1998). Κλινική Ανατοµική Ι & ΙΙ. Αθήνα : Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδης
 
ΑΒ-102Υπ  Φυσιολογία
Ώρες / Ώρες / Εκ
εβδοµ. εξάµ. φορτίο µονάδες µονάδες 

4 56 150 6 3 Β’ Θεωρία  
Ε  

: 2 ώρες
ργαστήριο:2 ώρες

Ανάθεση µαθή ς: Καθηγητής Νικόλαος Γελαδ  
 Καθηγητές Φ. Α. µε απόσπαση 

ή σε βασικές, γενικές έννοιες της λειτουργίας των 
συστηµάτων του ανθρώπινου σώµατος που άπτονται άµεσα των κινητικών δραστηριοτήτων  

άρου.  

ώπου. Αθήνα : Ιατρικές Εκδόσεις 

µατο άς 
∆ιδασκαλία: Καθηγητής Νικόλαος Γελαδάς, Π.∆.407 ή
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εισαγωγ

Θεµατικές ενότητες: • Χηµική σύνθεση του σώµατος και βασικές λειτουργίες κυττ
• ∆ιαπερατότητα µεµβρανών και κυτταρική επικοινωνία. • Οµοιοστατικός µηχανισµός.  
• Μηχανισµοί νευρικού ελέγχου. • ∆ιεγερσιµότητα νευρικού κυττάρου. • Συντονιστικές 
λειτουργίες νευρικού συστήµατος. • Συνείδηση και συµπεριφορά. • Λειτουργία µυός και 
Έλεγχος της σωµατικής κίνησης. • Αναπνευστικές λειτουργίες. • Αίµα και λειτουργία της 
καρδιάς.  
• Λειτουργία των αγγείων και ρύθµιση της αρτηριακής πίεσης. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτή ενδιάµεση και τελική εξέταση, εργασία.  
Ενδεικτική βιβλιογραφία:  
•Vander, A. J. & συνεργάτες. (2000). Φυσιολογία του Ανθρ
Πασχαλίδης.  
•McGeown, J. G. (2000). Συνοπτική φυσιολογία του ανθρώπου. Αθήνα : Ιατρικές Εκδόσεις 
Πασχαλίδης.  
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ΑΒ   Ε ιο

εβδο
Ώ
εξά

Ε
φορτίο µονάδες µονάδες Εξάµηνο 

-201Υπ
Ώρες / 

ργοφυσ
ρες / 

λογία  
κπ/τικό 

µ. µ. 
Πιστ/κές ∆ιδ/κές ∆ιδασκαλία 

4 56 150 6 3 Γ’ Θεωρία: 2 ώρες 
Εργαστήριο:2 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγητής Νικόλαος Γελαδάς 
ριδάκη∆ιδασκαλία: Καθηγητής Νικόλαος Γελαδάς, Αναπλ. Καθηγήτρια  Μαρία Μα , 

ίας του 

θµιση της 
 και 

.  
ή. 

Β. (2004). Εργοφυσιολογία Τόµος Α΄. Αθήνα Εκδόσεις Πασχαλίδης.  
Wilmore, J.HA. & Costill, D.L. 3η έκδοση (2004). Φυσιολογία της Άθλησης και της Άσκησης 

ΑΒ   Ε ία

εβδο
Ώ
εξά

Ε
φορτίο µονάδες µονάδες Εξάµηνο 

Επίκ.Καθηγήτρια  Μαρία Κοσκολού, Καθηγητές Φ. Α. µε απόσπαση 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Μύηση των φοιτητών στην κατανόηση της λειτουργ
ανθρώπινου οργανισµού κατά τη µυϊκή προσπάθεια. Η επίδραση της άσκησης στην υγεία, 
την ευρωστία και την αθλητική απόδοση. 
Θεµατικές ενότητες: • ∆οµή και Λειτουργία του Σκελετικού Μυός • Νευρολογικός Έλεγχος 
και Προσαρµογές στην Προπόνηση µε αντιστάσεις • Μεταβολισµός και τα Βασικά 
Ενεργειακά Συστήµατα • Ορµονική Ρύθµιση • Καρδιαγγειακός Έλεγχος και Ρύ

 ΠαιδιώνΑναπνοής Κατά την Άσκηση • Σύσταση του Σώµατος • Εργογόνα • Άσκηση
ση • Παχυσαρκία, ∆ιαβήτης και Φυσική ∆ραστηριότηταΕφήβων • Άσκηση και Γήραν

Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτές εξετάσεις, ασκήσεις, ενεργός συµµετοχ
Ενδεικτική βιβλιογραφία: 
• Κλεισούρας, 
• 
 

-202Υπ
Ώρες / 

ργοµετρ
ρες / 

  
κπ/τικό 

µ. µ. 
Πιστ/κές ∆ιδ/κές ∆ιδασκαλία 

3 42 100 4 2 ∆’ Εργαστήριο: 1ώρα 
Θεωρία: 2 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγητής Νικόλαος Γελαδάς  
∆ιδασκαλία: Καθηγητής Νικόλαος Γελαδάς, Μαρία Μαριδάκη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, 

scription, V.H. Heyward, 2002 Champaign Il: 

Μαρία Κοσκολού Επίκουρος Καθηγήτρια 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Μύηση στη µέτρηση και αξιολόγηση της µυϊκής 
προσπάθειας, µε στόχο τη βελτίωση της ευρωστίας και τη µεγιστοποίηση της απόδοσης. 
Θεµατικές ενότητες: • Προληπτικός έλεγχος υγείας • Έλεγχος της φυσικής κατάστασης • 
Ερµηνεία αποτελεσµάτων των εργοµετρήσεων • Μέτρηση, αξιολόγηση και Σχεδιασµός 
προγραµµάτων για βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας, της µυϊκής δύναµης, 
ισχύος, µυϊκής αντοχής και της σωµατικής σύστασης • Έλεγχος σωµατικού βάρους • 
Μέτρηση, αξιολόγηση και προγράµµατα βελτίωσης της ευλυγισίας. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτές εξετάσεις, ασκήσεις, ενεργός συµµετοχή  
Ενδεικτική βιβλιογραφία:  
• Β. Κλεισούρα (1992), Εργοµετρία. Εκδόσεις Συµµετρία  
• Advanced Fitness Assessment & Exercise Pre
Human Kinetics 
ΑΒ-301Υπ  Αθλητική Φυσικοθεραπεία  



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

Ώρες / Ώρες / Εκπ
εβδοµ. εξάµ. 

/τικό Πιστ/κές ∆ιδ/κές Εξάµηνο ∆ιδασκαλία φορτίο µονάδες µονάδες 

3 42 100 4 2 Ε’ Θε   
Ερ

ωρία: 2 ώρες
γαστήριο: 1 ώρα 

Ανάθεση µαθή ς: Καθηγητής Σπύρος Αθανασόπουλος  
ς 

τες) 
 µε τη χρήση 

chill 

µατο
∆ιδασκαλία: Καθηγητής Σπύρος Αθανασόπουλος, Λέκτορας Γιώργος Τσίγκανο
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκον
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Μύηση στην αποκατάσταση του ασκούµενου
φυσικών µέσων και µεθόδων. Κινησιοθεραπεία για τη λειτουργική αποκατάσταση. 
Θεµατικές ενότητες • Μηχανικές ιδιότητες και προσαρµογές των βιολογικών υλικών 
 • Φυσιοθεραπευτική αξιολόγηση του τραυµατία • Λειτουργική αποκατάσταση τραυµατισµών 
των κολλαγόνων ιστών στα άνω και κάτω άκρα • Προγράµµατα αποκατάστασης 
καταγµάτων • Λειτουργική αποκατάσταση τραυµατισµών του αρθρικού χόνδρου και των 
µηνίσκων 
• Άµεση αντιµετώπιση και λειτουργική αποκατάσταση θλάσεων και τενοντίτιδων  

: Εργαστηριακές ασκήσεις, Γραπτές εξετάσεις.  Αξιολόγηση φοιτητών-τριών
Ενδεικτική βιβλιογραφία:  
• Αθανασόπουλος, Σ. (1989). Κινησιοθεραπεία. Αθήνα : Εκδόσεις Κ. Ντούζγος.  
• Zuluaga, M. (1995). Sports Physiotherapy. Applied science & practice. New York: Chur
Livingstone.  
 
ΑΒ-302Υπ  Αθλητική Βιο-µ

 
ηχανική 

Ώρες /
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

4 56 150 6 3 Ε’ Θ
Ε

εωρία: 3 ώρες  
ργαστήριο: 1 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγητής, Κώστας  Μπουντόλος  
άνογλου, Μέλος 

 λειτουργίες του και τη µηχανική βάση της ανθρώπινης κίνησης.  

εις.  

κδοσης, Κ. Μπουντόλος, Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης. 

∆ιδασκαλία: Καθηγητής Κώστας  Μπουντόλος, Λέκτορας Ελισσάβετ Ρουσ
ΕΕ∆ΙΠ Νικολαϊδου Μαριλίζα  
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Μύηση των φοιτητών στα βασικά µέρη του ανθρώπινου 
κινητικού µηχανισµού, τις
Θεµατικές ενότητες: • Ανάλυση & Περιγραφές κίνησης, Συστήµατα αναφοράς • Λειτουργική 
ανατοµική και Βιοµηχανική άνω και κάτω άκρων, κορµού και κρανίου • Μηχανική 
παραµορφώσιµων σωµάτων, Μορφές φόρτισης • Γραµµική και Γωνιακή Κινηµατική, Ειδικές 
εφαρµογές και ανάλυση αθλητικών κινήσεων • Γραµµική και Γωνιακή Κινητική, Ειδικές 
εφαρµογές δύναµης • Κέντρο Μάζας και Υπολογισµοί,  • Γραµµική και Γωνιακή ώθηση και ορµή,  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Συµµετοχή, ασκήσεις, εργασίες, Γραπτές εξετάσ
Ενδεικτική Βιβλιογραφία: 
 • Μπουντόλος, Κ. (1996). Αθλητική Βιο-Μηχανική : Μηχανική βάση της ανθρώπινης κίνησης 
- Μελέτη της αθλητικής προσπάθειας. Αθήνα.  
• Ozkaya, N., M. Nordin (2003). Θεµελιώδεις Αρχές Βιο-Μηχανικής - Ισορροπία, Κίνηση και 
Παραµόρφωση,  Επιµ. Ελλ. Έ
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Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

ΑΒ-303Υπ  Αθλητιατρική  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

3 42 100 4 2 ΣΤ’ Θεωρία: 2 ώρες  
Εργαστήριο: 1 ώρα 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Μπαλτόπουλος  

α Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά 

∆ιδασκαλία: Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Μπαλτόπουλος  
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Αρχές που διέπουν τις αθλητικές κακώσεις και ανάλυση 
των συνηθέστερων. Η παθολογία του αθλητή. Ιδιαιτερότητες αθλητών ειδικών κατηγοριών. 
Θεµατικές ενότητες: • Καρδιο-αναπνευστική Αναζωογόνηση • Αιφνίδιος Θάνατος • 
Παθήσεις του Αναπνευστικού Συστήµατος και Άσκηση (άσθµα) • Αναιµία • Ασκησιογενείς 
µεταβολές της νεφρικής λειτουργίας • Κακώσεις µαλακών µορίων και οστών,  σύνδροµα 
υπέρχρησης • Κακώσεις στην σπονδυλική στήλη, άνω άκρα, γόνατα και ποδοκνηµική  

σίας.  Αξιολόγηση φοιτητών-τριών: Γραπτή εξέταση, ασκήσεις, εκπόνηση εργα
  Ενδεικτική  βιβλιογραφία :

• Χατζηκωνσταντίνου, Σ. (1993). Ιατρική της Σωµατικής Άσκησης : Ιατρική Παθολογία. 
Αθήνα. Παρισιάνος.  
• Αµπατζίδης, Γ. Ι. (1998). Αθλητικές Κακώσεις. Θεσσαλονίκη, University Studio Press  
 
.1.β. Μαθήµατ3
ΑΒ-111Επ  Κινησιολογία  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

3 42 100 4 2 Εαρινό Θεωρία: 1 ώρα 
Εργαστήριο:2 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγητής Κ. Μπουντόλος 
∆ιδασκαλία: Καθηγητής Κ. Μπουντόλος, Καθηγητής Σ. Αθανασόπουλος  
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Κινησιολογική ανάλυση των άνω και κάτω άκρων, του 

 Ισορροπία, Κίνηση και 
ικές 

κρανίου και της σπονδυλικής στήλης. Ανάλυση και αξιολόγηση των µυϊκών δυνάµεων. 
Θεµατικές Ενότητες:  
• Βασικές αρχές ανάλυσης, Μαθηµατικές έννοιες, Μυϊκές ∆υνάµεις και Ροπές, Στατική και 
Μυοσκελετικές ιδιαιτερότητες, Μηχανικές ιδιότητες τενόντων και αρθρώσεων • Κινησιολογία 
των άνω άκρων, Ωµικό σύµπλεγµα, • ∆οµή και λειτουργία των αρθρώσεων, Ανάλυση 
δυνάµεων. • Κινησιολογία του κρανίου και της σπονδυλικής στήλης, ∆οµή και λειτουργία των 
αρθρώσεων • Κινησιολογικά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης στάσης και της βάδισης.  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτή εξέταση, εργασία, Πρακτική εξάσκηση 
Ενδεικτική βιβλιογραφία:  

03). Θεµελιώδεις Αρχές Βιο-Μηχανικής, -• Ozkaya, N., M. Nordin (20
Παραµόρφωση, 2η έκδοση, Επιµέλεια Ελληνικής Έκδοσης, Κ. Μπουντόλος, Ιατρ
Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης.  
• Oatis, C.A. (2004). Kinesiology – The Mechanics & Pathomechanics of Human Movement, 
Lippincott Williams & Wilkins 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

ΑΒ–112Επ  Φυσιολογικά Ρυθµιστικά Συστήµατα 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

3 42 100 4 2 Χ  ειµερινό Θεωρία: 1 ώρα 
Εργαστήριο: 2ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγητής Νίκος Γελαδάς 
∆ιδασκαλία: Καθηγητής Νίκος Γελαδάς 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Λειτουργία και συνεργασία των φυσιολογικών συστηµάτων 
κατά την ηρεµία και των προσαρµογών µετά από διαταραχές της καθηµερινής διαβίωσης.  

Ε ∆

Θεµατικές Ενότητες: • Νευρο-ορµονικοί µηχανισµοί ελέγχου • Ορµονικοί µηχανισµοί 
ελέγχου • Ακοή, όραση και κιναισθησία • Πέψη και απορρόφηση τροφής • Ρύθµιση του 
οργανικού µεταβολισµού • Θερµορρύθµιση και ενεργειακή ισορροπία • Έλεγχος βάρους • 
Νεφροί και ρύθµιση σωµατικού ύδατος και ιόντων • Ρύθµιση της σωµατικής ανάπτυξης  • 
Ανοσοποιητικοί µηχανισµοί • Χειρισµός ξενοσωµατικών ουσιών και οργανισµών.  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτή ενδιάµεση και τελική εξέταση. 
Ενδεικτική βιβλιογραφία:  
• Vander, A. J. & συνεργάτες. (2000). Φυσιολογία του Ανθρώπου. Αθήνα : Ιατρικές Εκδόσεις 
Πασχαλίδης.  
• McGeown, J. G. (2000). Συνοπτική φυσιολογία του  ανθρώπου. Αθήνα : Ιατρικές Εκδόσεις 
Πασχαλίδης.   
 
 ΑΒ-114Επ  Εφαρµοσµένη Αθλητική Εργοφυσιολογία 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες ξάµηνο ιδασκαλία 

3 42 100 4 2 Χ Εργαστήριο  ειµερινό Θεωρία: 1 ώρα 
: 2ώρες

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπλ. Καθηγήτρια, Μ. Μαριδάκη, Επίκ. Καθηγήτρια Μ. Κοσκολού  
ια Μ. Κοσκολού 

ία 
ς.  

hardson, A. B. (2001). Η επιστήµη της κολύµβησης. 

∆ιδασκαλία: : Αναπλ. Καθηγήτρια, Μ. Μαριδάκη, Επίκ. Καθηγήτρ
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Σύνδεση της επιστήµης µε  την πράξη, εφαρµόζοντας 
θεµελιώδεις γνώσεις της εργοφυσιολογίας στην προπονητική ολυµπιακών αθληµάτων. 
Θεµατικές Ενότητες: • Βιοδυναµικά χαρακτηριστικά πρωταθλητών.• Εργοφυσιολογικά 
κριτήρια οριοθέτησης της απόδοσης • Ενεργειακές απαιτήσεις και βιολογικές προσαρµογές 
σε αθλητικές δραστηριότητες • Εργογόνες ουσίες και αθλητική απόδοση • Σύνδροµο 
υπερκόπωσης • Κορύφωση αθλητικής απόδοσης • Βιορυθµοί και αθλητική απόδοση • 
Περιοδικός εργοµετρικός έλεγχος αθλητών • Φυσιολογία οµαδικών αθληµάτων • Φυσιολογ
ατοµικών αγωνισµάτων αντοχής • Φυσιολογία ατοµικών αγωνισµάτων ισχύο

-τριών: Εκπόνηση εργασίας, εξετάσεις  Αξιολόγηση των φοιτητών
Ενδεικτική βιβλιογραφία:  
• Hawley, J. A. (2001). Η επιστήµη των δρόµων. Αθήνα : Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδη.  
• Costiel, D. H., Maglischo, E. W. & Ric
Αθήνα : Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδη.  
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Α   Ε µ ι α

εβ ε  
Ε
φορτίο µονάδες µονάδες Εξάµηνο 

Β-115Επ
Ώρες / 

φαρµοσ
Ώρες / 

ένη Αθλητ
κπ/τικό 

κή Βιοµηχ
Πιστ/κές 

νική 
∆ιδ/κές 

δοµ. ξάµ. ∆ιδασκαλία 

3 42 100 4 2 Εαρινό Θεωρία: 1 ώρα 
Εργαστήριο: 2ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγητής Κ. Μπουντόλος  
∆ιδασκαλία: Καθηγητής Κ. Μπουντόλος, Λέκτορας Ε.Ρουσάνογλου 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Ανάλυση της τεχνικής στις βασικές δραστηριότητες 

 edition, 

  

ατοµικών και οµαδικών αθληµάτων για την εφαρµογή στην αθλητική προπόνηση.  
Θεµατικές Ενότητες: • Βασικές αρχές • Τεχνική αγωνισµάτων Κλασικού Αθλητισµού • 
Τεχνική αγωνισµάτων γυµναστικής • Τεχνική αγωνισµάτων υγρού στίβου • Τεχνική βαρέων 
αθληµάτων • Τεχνική στις αθλοπαιδιές • Τεχνική κινήσεων ακρίβειας στόχου • Τεχνική 
κινήσεων σε χειµερινά αθλήµατα • Τεχνική στην ποδηλασία, κωπηλασία, ιστιοσανίδα κ.ά. • 
Μέθοδοι αξιολόγησης τεχνικών δεξιοτήτων αθλητών σε ατοµικά και οµαδικά αθλήµατα.  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εργαστηριακές ασκήσεις, εργασία, εξετάσεις. 
Ενδεικτική βιβλιογραφία:  
• Μπουντόλος, Κ. (1999).  Αθλητική Βιο-Μηχανική (Μηχανική βάση της ανθρώπινης κίνησης 
- Μελέτη της αθλητικής προσπάθειας). Αθήνα.  
• Hammil, J., Knutzen K.M (2003). Biomechanical Basis of Human Movement, 2nd

Lippincott Williams & Wilkins.  
 
 ΑΒ-117Επ  Αθλητικό Ταλέντο: Επιλογή και Προετοιµασία
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Εαρινό Θεωρία: 2 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγητής Κ. Μπουντόλος  
∆ιδασκαλία: Καθηγητής Κ. Μπουντόλος, Καθηγητής Ν. Γελαδάς 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Οι διεργασίες εξέλιξης του νεανικού οργανισµού βάσει των 

 
όσεων 

οσης • 
ν 

του.  

 & Perusse, L. (1997). Genetics of fitness and physical perform-

βιολογικών µεταβολών και η επίδραση γονότυπου και περιβάλλοντος στην απόδοση.  
Θεµατικές Ενότητες: • Βασικές νοµοτέλειες του αναπτυσσόµενου οργανισµού • Αρχές και
κριτήρια της αθλητικής επιλογής • Πρότυπα χαρακτηριστικά αθλητών υψηλών επιδ
ατοµικών και οµαδικών αθληµάτων • Γενετικά όρια της αθλητικής απόδ
Κληρονοµικότητα και προσαρµοστικότητα οριζουσών της απόδοσης • Πρόβλεψη επιδόσεω
• Παιδαγωγική παρέµβαση στα διάφορα στάδια προετοιµασίας του αθλητικού ταλέν
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εκπόνηση εργασίας, γραπτή εξέταση. 
Ενδεικτική βιβλιογραφία:  
• Bouchard, V., Malina, R. M.
ance. Champain, IL : Human Kinetics.  
• Μπουντόλος, Κ. (1993). Επιλογή ταλέντων στην κολύµβηση. Αθήνα.  
ΑΒ-119Επ  Ανατοµική Συστηµάτων  
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Ώρες / Ώρες / Εκπ/τικό Πιστ/κές ∆ιδ/κές Εξάµηνο ∆ιδασκαλία εβδοµ. εξάµ. φορτίο µονάδες µονάδες 

3 42 100 4 2 Εαρινό Θ  
Ε  

εωρία: 1 ώρα
ργαστήριο: 2ώρες

Ανάθεση µαθή ς: Αναπληρωτής Καθηγητής Π παλτό
πουλος 

ς και λειτουργική 

εις, εργασία. 

Ιατρικές 

Gray, Η. & Clemente, C. (1980). Gray’ s Anatomy. New York : Williams & Williams. 

Α   Υ αι ο ρ.

εβ ε  
Ε  
φορτίο µονάδες µονάδες Εξάµηνο 

µατο . Μ πουλος 
∆ιδασκαλία: Αναπληρωτής Καθηγητής Π. Μπαλτό
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Τα συστήµατα του ανθρωπίνου σώµατο
αλληλοσυσχέτισή τους. Επίδραση των αθλητικών δραστηριοτήτων στη λειτουργία τους.  
Θεµατικές Ενότητες: • Κατασκευή και λειτουργία της Καρδιάς • Λειτουργική του Αγγειακού 
Συστήµατος • Λειτουργική του Αναπνευστικού Συστήµατοςn • Σύστηµα Ενδοκρινών Αδένων • 
Ουροποιητικό –Γεννητικό Σύστηµα • Κατασκευή και Λειτουργία του Νευρικού Συστήµατος • 
Λειτουργική των περιφερικών νεύρων • Στάση • Βάδιση • Μυϊκή Λειτουργία των Άνω  Άκρων  
• Μυϊκή Λειτουργία των Κάτω Άκρων • Λειτουργική Ανατοµική κατά την Εκτέλεση 
Αθληµάτων.  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτή εξέταση, εργαστηριακές ασκήσ
Ενδεικτική βιβλιογραφία:  
• Μπαλτόπουλος, Π. Ι. (1994). Λειτουργική Ανατοµική του Ανθρώπου Ι & ΙΙ. Αθήνα : 
Εκδόσεις Πασχαλίδης.  
• 
 
Β-121Επ
Ώρες / 

γιεινή κ
Ώρες / 

 Πρώτες Β
κπ/τικό

ήθειες (π
Πιστ/κές 

 411ΕY)  
∆ιδ/κές 

δοµ. ξάµ. ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Εαρινό Εργαστήριο:2ώρες  
Θεωρία: 1ώρα 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Μπαλτόπουλος 

: ς

ή εξοπλισµού • Σχολική υγιεινή. 
ση. 

s.   

∆ιδασκαλία: Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Μπαλτόπουλος 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες (Ορίζονται από του  διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Απαραίτητες γνώσεις σε γενικά και ειδικά θέµατα της 
υγιεινής. 
Θεµατικές ενότητες: • Αίτια παθήσεων ή νόσων, εµβόλια, πρόληψη λοιµώξεων • Υγιεινή 
τροφίµων, διατροφή και δηµόσια υγεία • Επίδραση φωτισµού θερµότητας και αερισµού στη 
δηµόσια υγεία. Η επίδραση του θορύβου • Μόλυνση της ατµόσφαιρας. Έλεγχος των 
λοιµώξεων που µεταδίδονται µε τον αέρα. • Προβλήµατα υγείας εφήβων και νεαρών 
ενηλίκων. Η τοξικοµανία, Αλκοολισµός, κ.ά. • Υγεία παιδιών σχολικής ηλικίας, έλεγχος των 
γεννήσεων, εκτρώσεις • Αφροδίσια νοσήµατα. • Σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής 
ανεπάρκειας (aids) • Υγιεινή χώρων ασκουµένων. Υγιειν
Αξιολόγηση των φοιτητών
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  

-τριών: Εκπόνηση εργασίας, εργαστηριακές ασκήσεις, εξέτα

• Hobson, W. (1998). The theory and practice of public health (9th Ed.). London : Oxford Uni-
versity Pres
• Ροκάς, Κ. (1998). Ατοµική, ∆ηµόσια και Κοινωνική Υγιεινή. Αθήνα : ΟΕ∆Β.  
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ΑΒ-120Επ  Αυτόνοµη & Ελεύθερη Κατάδυση: Φυσιολογία και Ασφάλεια (πρ. 408ΕY) 
Ώρες / Ώρες / Εκπ/τικό Πιστ/κές ∆ιδ/κές 

δες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία εβδοµ. εξάµ. φορτίο µονάδες µονά

2 28 100 4 2 Εαρινό Θεωρία: 2 ώρες  

Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγητής Νίκος Γελαδάς 
∆ιδασκαλία: Καθηγητής Νίκος Γελαδάς 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Φυσιολογικές ανταποκρίσεων του οργανισµού για την 
επιβίωση σε υποβρύχιο περιβάλλον όπου βρίσκεται για αναψυχή, εργασία ή έρευνα. 
Θεµατικές ενότητες: • Σύντοµη ιστορία των καταδυτικών δραστηριοτήτων • Φυσικοί νόµοι 
και κατάδυση • Ελεύθερη κατάδυση, ασφάλεια και απόδοση, Συσκευές. • Αναπνευστικές 
προσαρµογές και βλάβες • Νάρκωση αζώτου και Σύνδροµο Υψηλών Πιέσεων • Πρόληψη 
νόσου της αποσυµπίεσης • Πρόληψη υποθερµίας • Οργάνωση και σχεδιασµός υποβρύχιας 
κατάδυσης  • Βαθιά κατάδυση µείγµατα αναπνευστικών αερίων. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτή εξέταση, εκπόνηση εργασίας. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Graver, D. K. (2000). Αυτόνοµη Κατάδυση. Αθήνα : Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδη.  
• Bone, A. A. (1997). Diving medicine. Philadelphia :  W. B. Saunders Company.  
 
ΑΒ-122Επ  Παθοκινησιολογία (πρ. 409ΕY) 
Ώρες / Ώρες / Εκπ/τικό Πιστ/κές ∆ιδ/κές Εξάµηνο ∆ιδασκαλία εβδοµ. εξάµ. φορτίο µονάδες µονάδες 

4 56 150 6 3 Εαρινό Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 2 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγητής Σπύρος Αθανασόπουλος 
ιδασκαλία: Καθηγητής Σπύρος Αθανασόπουλος ∆

Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
ενικοί στόχοι του µαθήµατος: Παράγοντες που επηρεάζουν, τροποποιούν, ή 
ποδιοργανώνουν την κίνηση του σώµατος, αξιολόγησης της παθολογικής κίνησης. 
εµατικές ενότητες • Παθολογική λειτουργία των αρθρώσεων & των βιολογικών υλικών 
ου την συνιστούν • Παθοκινησιολογία του ώµου, σύνδροµο πρόσκρουσης σε αθλητές 
ίψεων, εξάρθρηµα • Τραυµατισµοί νεύρων και µαλακών µορίων στην περιοχή του αγκώνα 
αι η διαταραχή της κίνησης των παρακείµενων αρθρώσεων • Τεχνικές ανάλυσης και 
ξιολόγησης της παθολογικής κίνησης • Παθοκινησιολογία καρπού και άκρας • Χαλάρωση 
ιλιακών, βράχυνση ισχιοκνηµιαίων, διαταραχές στην κίνηση και στη λειτουργικότητα της 
σφυϊκής µοίρας • Παθοκινησιολογία του ισχίου σε µυϊκή αδυναµία, • Ανάλυση της βάδισης 
ε επώδυνα σύνδροµα και λειτουργικές ανισοσκελίες. 
ξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Ασκήσεις, εκπόνησης εργασίας, Γραπτές εξετάσεις. 
νδεικτική Βιβλιογραφία:  
Soderberg, G. (1997). Kinesiology. Application to Pathological Motion. Baltimore : Williams 
 Wilkins.  
Frontera, W., Dawson D. & Slovik D. (1999). Exercise in Rehabilitation Medicine. New York : 
um 
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3.1.γ. Ειδίκευση (Κύκλος) «ΕΥΡΩΣΤΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ» 
 
Συντονιστής:    Α υ
 
Τα µ ήµατα ιδίκευ (Κύκλου Ευρωσ και Υ τιάζο ή 

η, στην ευρωστία και στην υγεία, µε 

 τη σωµατική 
, κοινωνικό και 

ς για 

αγωγή 
ς στη δηµιουργία µιας 

ς µε τίτλο «Ευρωστία και Υγεία». Για την 
επιλογήν µαθήµατα της ειδίκευσης.  

Γ ικ ει π ης κής 
σταδιοδροµ απα ς. Τ υ βάνει οργανω
άσκησης σε χώρους εργα  αναψυχής, σε θερινά κα νά θ  

Καθηγητής Σπύρος θανασόπο λος 

αθ της Ε σης ) « τία γεία» εσ νται στην τριαδικ
σχέση και αλληλεπίδραση ανάµεσα στην άσκησ
ιδιαίτερη έµφαση στο ρόλο της ευρωστίας στην πρόληψη ασθενειών και στη διατήρηση 
καλής υγείας. Ακόµα δίνεται έµφαση στους παράγοντες που επηρεάζουν
δραστηριότητα και ευρωστία, όπως διατροφή, ψυχολογική κατάσταση
φυσικό περιβάλλον, γενετική προδιάθεση, καθώς και σε ειδικούς πληθυσµούς, όπως νεαρά 
άτοµα µε δηµιουργική και ωφέλιµη αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, στρατευµένου
βελτίωση της ευρωστίας και ανύψωση του βιολογικού τους δυναµικού, ηλικιωµένους, 
πάσχοντες από χρόνιες νόσους, άτοµα µε ειδικές ανάγκες, παχύσαρκους κ.ά.  
Το Πρόγραµµα είναι σχεδιασµένο έτσι, ώστε να συνδέει τη θεωρία µε την πράξη και την 
παραγωγή, παρέχοντας παιδεία, εξειδίκευση και κατάρτιση (γνώση, εµπειρίες και 
δεξιότητες) που θα δώσουν τη δυνατότητα στους αποφοίτους να συµβάλουν στην προ
της άσκησης, της ευρωστίας και της ποιότητας ζωής, αποβλέποντα
υγιέστερης και ευτυχέστερης κοινωνίας. 
Η Ειδίκευση εισήχθη για πρώτη φορά στο πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος κατά το 
ακαδηµαϊκό έτος 1999-2000 και την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία της έχουν ο 
οµέας Αθλητιατρικής και Βιολογίας της Άσκησης και ο Τοµέας Θεωρητικών Επιστηµών.  Τ

Στους αποφοίτους χορηγείται ∆ίπλωµα Ειδίκευση
α . ή ππόκτησή το
ια τους κατό

υ απαιτούν
χους του Π

ίας και 

ται 18 δ.µ
ιστοποιητ
σχόληση

 36 π.µ. α
ού υπάρχ
ο πεδίο α

ό τα κατ’ 
 ένα ευρύ 
τό περιλαµ

εδίο δράσ , επαγγελµατι
µένες παρεµβάσεις 
έρετρα, καθώς και σεσίας και ι χειµερι

γυµναστήρια, ιδιωτικά και τοπικής αυτοδιοίκησης.  
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Α ∆ιατροφή: Α

εβ ε  
Ε  
φορτίο µονάδες µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

Β-401ΕY  
Ώρες / 

Αθλητική 
κπ/τικό

πόδοση και
Πιστ/κές 

 Υγεία 
∆ιδ/κές 

δοµ. 
Ώρες / 
ξάµ.

3 42 150 6 3 Εαρινό Θεωρία: 3 ώρες  
Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγητής Νίκος Γελαδάς,  
∆ιδασκαλία: Καθηγητής Νίκος Γελαδάς, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Μαριδάκη, 

δραση της 
ανα συστατικά 
ρκία.  

 

ού, Α. (1993). ∆ίαιτα : Θεωρία και Πράξη. Αθήνα : Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδης.  

 Ώ
ε φ ∆ιδ

Επίκουρος Καθηγήτρια Μαρία Κοσκολού  
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι: Κατανόηση των βασικών εννοιών σε θέµατα ανθρώπινης διατροφής και 
µεταβολισµού των ενεργειακών πηγών στην ηρεµία και κατά τη διάρκεια της άσκησης.  
Θεµατικές Ενότητες: • Ενεργειακός µεταβολισµός • Μεταβολισµός υδατανθράκων, λιπών 
και πρωτεϊνών στην άσκηση και στην ηρεµία • Υδατάνθρακες και λίπη ως εργογόνα 
βοηθήµατα • Ρόλος των πρωτεϊνούχων συµπληρωµάτων στην απόδοση • Επί
προπόνησης στο µεταβολισµό των ενεργειακών πηγών • Βιταµίνες και ανόργ

ρόλος της άσκησης και της διατροφής στη παχυσα• Νερό και ηλεκτρολύτες • Ο 
Αξιολόγηση: Εκπόνηση εργασίας, Γραπτές ή προφορικές εξετάσεις. 
Ενδεικτική βιβλιογραφία:  
• Wiliams, M. (2001). ∆ιατροφή: Ευρωστία, Υγεία και αθλητική Επίδοση. Αθήνα : Ιατρικές
Εκδόσεις Πασχαλίδης  
• Παπαηλι
 
ΑΒ-402ΕY  Ανάπτυξη, Ωρίµανση και Άσκηση 
Ώρες /
εβδοµ. 

ρες / 
ξάµ. 

Εκπ/τικό 
ορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ασκαλία 

4 56 150 6 3 Εαρινό Θ  
Εφαρµογές: 2 ώρες 
εωρία:   2  ώρες

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  
∆ιδασκαλία: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  Μαρία Μα

Μαρία Μαριδάκη 
ριδάκη 

ος• Αξιολόγηση κινητικών ικανοτήτων. 
τές εξετάσεις. 

 

ΑΒ-403ΕY  Άσκηση και Γυναίκα 

Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Φυσιολογικές διαφοροποιήσεις των ιστών κατά τις φάσεις 
της ανάπτυξης µέχρι την ωρίµανση.  
Θεµατικές ενότητες:• Σωµατική ανάπτυξη - Αλλαγές : σωµατική σύσταση, καρδιά & 
πνεύµονες, δύναµη & κινητική απόδοση, αερόβια & αναερόβια ικανότητα, θερµορρύθµιση • 
Βιολογική Ωρίµανση : µεταβολές στην ανάπτυξη και στην απόδοση • Παράγοντες ανάπτυξης 
και ωρίµανσης : δράση αδένων,  πρώιµη καθυστερηµένη ήβη, διατροφικές & ενεργειακές 
απαιτήσεις • Άσκηση στην παιδική και εφηβική ηλικία • Προφίλ του έφηβου αθλητή • 
Εκτίµηση βιολογικής ηλικίας • Σωµατότυπ
Αξιολόγηση των φοιτητών
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  

-τριών: Εργαστήρια, εκπόνηση εργασίας, Γραπ

• Armstrong, N. & Welsman, J. (1997). Young People and Physical Activity. Oxford University 
Press.  

atric exercise science. Champaign, IL. : Human• Docherty, D. (1996). Measurement in pedi
Kinetics.  
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Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Χειµερινό Θεωρία: 2 ώρες  

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  Μαρία Μαριδάκη 

ίζονται από τους διδάσκοντες) 
ιαιτερότητες του 

άντρα, 

, Sport and Performance. A physiological perspective. Cham-

. (1994). Physiology of Sport Exercise. Champaign, IL. : Human 

στηριότητα και Γήρανση  

∆ιδασκαλία: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  Μαρία Μαριδάκη 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορ
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Μορφολογικές και λειτουργικές ιδ
γυναικείου οργανισµού, κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής και µη ηλικίας.  
Θεµατικές ενότητες: • ∆οµή γυναικείου οργανισµού, διαφορές & οµοιότητες µε τον 
γεννητικό σύστηµα • Λειτουργία γυναικείου οργανισµού • Αναπαραγωγική λειτουργία : 
φυσιολογία εφηβείας, εµµηναρχής & εµµηνόπαυσης • Άσκηση και έµµηνος λειτουργία, 
δυσλειτουργίες, αθλητική αµηνόρροια • Προεφηβική και εφηβική ηλικία, εµµηνόπαυση, τρίτη 
ηλικία • Άσκηση, εγκυµοσύνη, λοχεία • Γυναίκα άσκηση και • Προφίλ αθλητριών. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτές εξετάσεις, Εκπόνηση εργασίας. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Wells, I. Ch. (1991). Women
paign, IL. : Human Kinetics.  
• Willmore, J. & Costill, D
Kinetics.  
 
ΑΒ-404ΕY  Φυσική ∆ρα
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Χ  ειµερινό Θεωρία: 2 ώρες  

Ανάθεση µαθήµατος: Επίκουρος Καθηγήτρια Μαρία Κοσκολού 

netics.  

∆ιδασκαλία: Επίκουρος Καθηγήτρια Μ. Κοσκολού 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Μηχανισµοί γήρανσης και η επίδρασή τους στις 
ανθρώπινες ικανότητες. Επίδραση της άσκησης ως µέσο αναχαίτισης της γήρανσης. 
Θεµατικές ενότητες: • Ορισµός της Γήρανσης • ∆ηµογραφικά στοιχεία, οικονοµικές και 
κοινωνικές συνέπειες • Θεωρίες γήρανσης • Γήρανση ιστών και άλλων οργάνων • Γήρανση 
οµοιοστατικών µηχανισµών • Επίδραση της γήρανσης στην ασκησιογενή ανταπόκριση • 
Αναχαιτιστική επίδραση της άσκησης στη διαδικασία γήρανσης • Η άσκηση ως µέσο 
θεραπείας και πρόληψης ασθενειών • Φυσική δραστηριότητα, διατροφή, ευρωστία και 
µακροζωία • Αρχές γύµνασης γερόντων  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτή εξέταση, εκπόνηση εργασίας. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Spirduso, W. W. (2001). Φυσική δραστηριότητα και γήρανση. Αθήνα : Ιατρικές Εκδόσεις 
Πασχαλίδης.  
• Shephard, R. J. (1997). Aging, Physical Activity, and Health. Champ., IL. : Human Ki
ΑΒ-405ΕY  Άσκηση, Ευρωστία και Υγεία  
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Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Χειµερινό Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγητής Νίκος Γελαδάς  
∆ιδασκαλία: Καθηγητής Νίκος Γελαδάς, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Μαριδάκη, 

ν ς ( τ
Επίκουρος Καθηγήτρια Μαρία Κοσκολού  
Ώρες συ εργασία  µε φοιτητές-τριες: Ορίζονται από ους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Αλληλεπίδραση άσκησης, ευρωστίας και υγείας και η 
απόκτηση γνώσεων, εµπειριών και δεξιοτήτων στον αντίστοιχο επαγγελµατικό τοµέα. 
Θεµατικές ενότητες: • Άσκηση, ευρωστία, υγεία • Άσκηση και φυσική δραστηριότητα  • 
Μορφολογικές, µεταβολικές, νευροµυϊκές & καρδιοαναπνευστικές • Παράγοντες που 
επηρεάζουν την υγεία • Έλεγχος σωµατικού βάρους : κληρονοµικότητα, άσκηση, διατροφή • 
Παράγοντες καρδιακού κινδύνου, υποκινητικότητα • Υγιεινός κανόνας άσκησης • Υγιής 
τρόπος ζωής • Συνταγογραφία άσκησης • Επιδηµιολογικές µελέτες, κίνητρα, στρατηγικές. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Ασκήσεις, εξετάσεις, ενεργός συµµετοχή. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Corbin, C., Lindsey, R. & Welk, I. (2001). Άσκηση, Ευρωστία και Υγεία. Αθήνα : Ιατρικές 
Εκδόσεις Πασχαλίδη,.  
• Sharkey, B.J. (1997). Fitness and Health. Champaign, IL. : Human Kinetics. 
 
ΑΒ-406ΕY Εργονοµία 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

4 56 150 6 3 Εαρινό Θεωρία: 2 ώρες 
ογές: 1 ώρεςΕφαρ  µ

Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγητής Κ. Μπουντόλος  
∆ιδασκαλία: Καθηγητής Κ. Μπουντόλος, Καθηγητής Ν. Γελαδάς 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Ανάλυση βασικών εµβιοµηχανικών και φυσιολογικών 
παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής και απόδοσης στο χώρο εργασίας.  

ις, ακτινοβολία, θερµότητα, χηµικοί κίνδυνοι και 
ταση • 

Hancock, P. (1999). Human performance and ergonomics. N.Y. : Academic Press. 
τουργιών  

Θεµατικές ενότητες: • Εργασία, παραγωγικότητα, ευρωστία και άσκηση • Λειτουργική 
ανάλυση, κινανθρωποµετρία, οργάνωση χώρου-τρόπου, εργασίας και εργαλείων. 
Εργασιογενείς µυοσκελετικές βλάβες • Προληπτική παρέµβαση µε φυσική δραστηριότητα. • 
Επαγγελµατικές ασθένειες, θόρυβος-δονήσε
ψυχικές εντάσεις. Βιορυθµοί, απόδοση και εργασία κατά βάρδιες • Φυσική κατάσ

τασης εργαζοµένων. Προγράµµατα φυσικής κατάσ
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτή εξέταση, εκπόνηση εργασίας. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Kumar, S. (1999). Biomechanics in Ergonomics. Washington D.C. : Taylor & Francis Wash-
ington D.C  
• 
ΑΒ-410ΕY  Αποκατάσταση Μυοσκελετικών ∆υσλει



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

4 56 150 6 3 Χ  ειµερινό Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 2 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγητής Σπύρος Αθανασόπουλος 
ανασόπουλος 

ση. 
. 

τριών: Ασκήσεις, εκπόνηση εργασίας, εξετάσεις. 

ner, S. (1997). Functional Movement in Orthopaedic and Sports.  

, J. (1990). Orthopaedic and Sports Physical Therapy. St. Louis : Mosby. 

∆ιδασκαλία:  Καθηγητής Σπύρος Αθ
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Αναγνώριση, αξιολόγηση και αποκατάσταση 
δυσλειτουργιών του µυοσκελετικού συστήµατος.  
Θεµατικές ενότητες: • Αξιολόγηση εύρους τροχιάς των αρθρώσεων  • Αποκατάσταση 
δυσλειτουργίας των διαρθρικών και των µονοαρθρικών µυών των κάτω άκρων.• Αξιολόγηση 
στάσης • Αποκατάσταση δυσλειτουργίας µυών κορµού και άνω άκρων • Βελτίωση 
λανθασµένων στάσεων • Άσκηση και οσφυαλγία • Αποκατάσταση σκολιώσεως • 
Θεραπευτικές εφαρµογές πλειοµετρικών προγραµµάτων άσκησης • Ισοκινητική αξιολόγη
αποκατάσταση µυοσκελετικών προβληµάτων • Θεραπευτικές εφαρµογές άσκησης στο νερό
Αξιολόγηση των φοιτητών-
Ενδεικτική Βιβλιογραφία: .  
• Brownstein, B. & Bron
Physical Therapy : Evaluation, Treatment and Outcomes. New York : Churchill Livingstone.  
• Gould
 
ΑΒ-412ΕΥ  Παθήσεις και Άσκηση  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Χειµερινό Θεωρία: 2 ώρες  

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Μπαλτόπουλος 

 εµφάνισής τους στους ασκούµενους. 

λογία. Αθήνα 

∆ιδασκαλία: Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Μπαλτόπουλος 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Μέθοδοι αναγνώρισης, εντόπισης και αντιµετώπισης 
παθολογικών καταστάσεων και η συχνότητα
Θεµατικές ενότητες: • Άτοµα µε ειδικές Ανάγκες και Άσκηση • Doping-Φάρµακα- Χρήση -
Κατάχρηση • ∆ιαβήτης -Άσκηση • Καρδιαγγειακό & Άσκηση • Οστεοπόρωση & Άσκηση • 
Σωµατική Άσκηση & Καρκίνος • Ανοσολογικό Σύστηµα και Άσκηση • Παθήσεις του Πεπτικού 
Συστήµατος & Άσκηση • Ανάλυση Βάδισης. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτή εξέταση, ασκήσεις, εκπόνηση εργασίας. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Χατζηκωνσταντίνου, Σ. (1993). Ιατρική της Σωµατικής Άσκησης : Ιατρική Παθο
: Παρισιάνος.  
• Fu, F. H., & Stone , D. A. (1994). Sports Injuries : Mechanisms-Prevention-Treatment. Bal-
timore : Williams & Wlikins. 
 
 ΑΒ-415ΕY  Καθοδηγούµενη Πρακτική Εξάσκηση  
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Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

3 42 100 4 2 Εαρινό Θεωρία:   1  ώρα 
Εφαρµογές: 3 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγητής Ν.Γελαδάς 
∆ιδασκαλία: Καθηγητής Ν.Γελαδάς 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Θεωρητικές αρχές βελτίωσης βιολογικών και ψυχολογικών 
παραµέτρων της λειτουργίας του  σώµατος σε εξειδικευµένους επαγγελµατικούς χώρους. 
Θεµατικές ενότητες: • Προγράµµατα µαζικού αθλητισµού • Προγράµµατα άθλησης στην 
τοπική αυτοδιοίκηση • Προγράµµατα άσκησης σε σωφρονιστικά ιδρύµατα • Συµµετοχή στην 
οργάνωση αγώνων µαζικού αθλητισµού • Υποδειγµατική διδασκαλία στην άσκηση ατόµων 
τρίτης ηλικίας • Αξιολόγηση ευρωστίας ειδικών πληθυσµών • ∆ιαµονή σε καταφύγιο ή 
κατασκήνωση. Ορεινή πεζοπορία, ποδηλασία • Το παιγνίδι. Παραδοσιακό & σύγχρονο. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Πρακτικές υποδειγµατικές διδασκαλίες, εξετάσεις. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Corbin, C. Lindsey, R. & Welk, I. (2001). Άσκηση, Ευρωστία, Υγεία. Αθήνα : Ιατρικές 
Εκδόσεις Πασχαλίδης.  
• Council of Europe. (1992). Eurofit : Για την αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης. Θεσ/νίκη : 
Salto. 
 
ΑΒ-417ΕΥ Πρόληψη Τραυµατισµών των Ασκουµένων (πρ. 118Επ) 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

3 42 100 4 2 Εαρινό Θεωρία: 1 ώρα 
Εργαστήριο: 2 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγητής Σ. Αθανασόπουλος  
∆ιδασκαλία: Καθηγητής Σ. Αθανασόπουλος, Λέκτορας Γ. Τσίγκανος  
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: ∆ιερεύνηση των παραγόντων κινδύνου πρόκλησης 
τραυµατισµών κατά την άθληση.  
Θεµατικές Ενότητες: • Έλεγχος πριν από την συµµετοχή στην άθληση • Αιτίες πρόκλησης 
τραυµατισµών • Προστατευτικά µέσα • Υλικά και τεχνικές περίδεσης και επίδεσης • Αιτίες 
πρόκλησης και τρόποι πρόληψης των τραυµατισµών σε δροµείς • Πρόληψη τραυµατισµών 
σε αθλητές που χρησιµοποιούν το χέρι πάνω από το κεφάλι, υπέρχρησης σε κολυµβητές και 
σε άλτες • Πρόληψη τραυµατισµών στην αναπτυξιακή ηλικία • Επιδηµιολογικά στοιχεία 
τραυµατισµών άρθρωσης ανά άθληµα.  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Ασκήσεις, εκπόνηση εργασίας, εξετάσεις. 
Ενδεικτική βιβλιογραφία:  
• Irvin, R. (1998). Sports Medicine : Prevention, Assessment, Management, and Rehabilita-
tion of Athletic Injuries. Boston : Allyn & Bacon.  
• Bird, S. (1997). Sports Injuries : Causes Diagnosis Treatment and Prevention. Chelten-
ham,U.K. : Stanley Thornes (Publ.).  
ΑΒ 421ΕΥ Σύνταξη Προγραµµάτων Άσκησης για Χρόνιες Παθήσεις  



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

4 56 150 6 3 Χειµερινό Θεωρία: 2 ώρες 
Εργαστήριο: 2 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγητής Νίκος Γελαδάς 
∆ιδασκαλία: Καθηγητής Νίκος Γελαδάς 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Απόκτηση γνώσης και εµπειρίας σε θέµατα 
εργοσπιροµέτρησης και συνταγογραφίας άσκησης για άτοµα µε χρόνιες παθήσεις.  
Θεµατικές ενότητες:  
Α. Αξιολόγηση ευρωστίας ασθενών και πρωτογενής πρόληψη: -Επιβαρυντικοί παράγοντες 
της υγείας και αξιολόγηση αυτών. ∆ιαγνωστικές ιδιότητες εργοσπιροµέτρησης  
Β. Αποκατάσταση Παθήσεων -Οργάνωση προγραµµάτων αποκατάστασης: -Συνταγογραφία 
άσκησης-Αντενδείξεις γύµνασης ασθενών-Μέτρα ασφαλούς γύµνασης. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Ασκήσεις, παρουσιάσεις, εξέταση 
• ACSM’ς Συνταγογραφία άσκησης, ACSM’ς Άσκηση Χρόνιες παθήσεις και Αναπηρίες, 
Άσκηση για καρδιαγγειακά νοσήµατα, Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιαγγειακής πρόληψης και 
αποκατάστασης, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2001. 
• H Άσκηση ως Θεραπευτικό Μέσο Ασθενών µε Στεφανιαία Νόσο, Σ. Τοκµακίδης & Κ. 
Βόλακλης, Εκδόσεις Πασχαλίδη, 2008.  
 
ΑΒ 419ΕΥ Αξιολόγηση-Αρχές Αποκατάστασης Μυοσκελετικού Συστήµατος  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

4 56 150 6 3 Εαρινό Θεωρία: 2 ώρες 
Εργαστήριο: 2 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγητής Σπύρος Αθανασόπουλος 
∆ιδασκαλία: Καθηγητής Σπύρος Αθανασόπουλος 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Η αξιολόγηση της λειτουργικής ικανότητας µυοσκελετικού 
συστήµατος των αθλουµένων πριν την υποβολή τους σε προγραµµατισµένη άσκηση.  
Θεµατικές ενότητες: • Αξιολόγηση κινητικών δραστηριοτήτων • Λήψη πληροφοριών µε 
ερωτηµατολόγια σχετικά µε τραυµατισµούς ή βλάβες του µυοσκελετικού συστήµατος •  
Αξιολόγηση εύρους τροχιάς των αρθρώσεων •  ∆οκιµασίες ελέγχου της ελαστικότητας µυών 
του κορµού, των άνω και κάτω άκρων • ∆οκιµασίες ελέγχου της στατικής  και δυναµικής  
ισορροπίας του σώµατος •  Ειδικές λειτουργικές  δοκιµασίες •  Καταγραφή των ευρηµάτων 
αξιολόγησης •  Στόχοι και σχεδιασµός προγράµµατος αποκατάστασης. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Ασκήσεις, εκπόνηση εργασίας, γραπτές εξετάσεις 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία: 
•  Houglum, P. (2009). Therapeutic Exercise for Musculoskeletal injuries. Leeds, UK : Human 
Kinetics. 
• Daniels,  L. Worthingham, S. (2004). Έλεγχος µυϊκής λειτουργικής ικανότητας. Αθήνα :  
Εκδόσεις Παρισιάνος  
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3.2. ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕ) 
 
∆ιευθυντής Καθηγητής ∆ηµήτριος Χατζηχαριστός  
 
Ο Τοµέας Θεωρητικών Επιστηµών είναι ο κατ’ εξοχήν ανθρωποκεντρικός τοµέας που 
αναγορεύει το φοιτητή σε οντότητα και αξία µε πνευµατική, κοινωνική και ηθική προοπτική.   
Ο τοµέας διατηρεί την παράδοση στη διδασκαλία των κλασικών γνωστικών αντικειµένων, µε 
την προσθήκη πολλών νέων µαθηµάτων, σύµφωνα µε την εξέλιξη της επιστήµης της φυσικής 
αγωγής και του αθλητισµού. Τον βασικό κορµό γνώσης του τοµέα αποτελούν οι 
ανθρωπιστικές, κοινωνικές και συµπεριφορικές σπουδές.  
 
Οι ανθρωπιστικές σπουδές περιλαµβάνουν µαθήµατα ιστορίας και φιλοσοφίας, αλλά και 
µαθήµατα µουσικής και ξένων γλωσσών. Οι κοινωνικές και συµπεριφορικές σπουδές 
περιλαµβάνουν µαθήµατα όπως η παιδαγωγική και διδακτική, η ψυχολογία, η κοινωνιολογία 
και η ειδική αγωγή µε αντίστοιχα µαθήµατα στην άσκηση και τον αθλητισµό.  
 
Στα παραπάνω µαθήµατα έχουν προστεθεί η στατιστική, η µεθοδολογία  επιστηµονικής 
έρευνας, η διοίκηση και οργάνωση, η αθλητική νοµοθεσία και η πληροφορική που 
συνθέτουν ένα σύγχρονο κορµό επιστηµονικής γνώσης.   
Η διδασκαλία και η εκπαίδευση εστιάζονται στην απόκτηση βαθιάς επιστηµονικής γνώσης 
όλων των γνωστικών αντικειµένων του τοµέα. Παράλληλα, επιδιώκεται η απόκτηση 
ικανοτήτων και δεξιοτήτων των φοιτητών για συζήτηση και κριτική σκέψη.   
Ο τοµέας συµµετέχει στα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φυσική Αγωγή και 
Αθλητισµός» και «Βιολογία της Άσκησης» µε τη διδασκαλία των µαθηµάτων κορµού, όπως η 
Μεθοδολογία επιστηµονικής έρευνας και η Στατιστική και µαθήµατα ειδίκευσης .  
Επίσης, ο τοµέας έχει την ευθύνη της λειτουργίας των εργαστηρίων Αθλητικής Ψυχολογίας & 
Κινητικής Συµπεριφοράς µε διευθύντρια την Επικ. Καθηγήτρια Μ. Ψυχουντάκη, Αθλητικής 
Παιδαγωγικής και ∆ιδακτικής Φ.Α. µε διευθυντή τον Καθηγητή ∆. Χατζηχαριστό και 
Προσαρµοσµένης Κινητικής Αγωγής µε διευθύντρια την Καθηγήτρια ∆. Κουτσούκη.  
 
Στον τοµέα λειτουργούν και τα σπουδαστήρια Ιστορίας Φ.Α και Αθλητισµού, Φιλοσοφίας του 
Αθλητισµού, Κοινωνιολογίας του Αθλητισµού και Αθλητικού ∆ικαίου, τα οποία 
χρησιµοποιούνται για τις ασκήσεις και τη διδασκαλία των φοιτητών καθώς και για τη 
διεξαγωγή σεµιναρίων και επιστηµονικής έρευνας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.α. Μαθήµατα Υποχρεωτικά  
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ΘΕ–131Υπ.  Ιστορία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού  
Ώρες/ 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 ½ Α’.      
½ Β’ Θεωρία: 2 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγήτρια ∆ήµητρα Κουτσούκη 
∆ιδασκαλία: Σωτηρία Γιαννάκη, µέλος ΕΕ∆ΙΠ 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Επιδιώξεις της Ιστορίας Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού 
από την απώτερη αρχαιότητα µέχρι σήµερα σε παγκόσµια κλίµακα. 
Θεµατικές ενότητες: • Εισαγωγή στις µεθόδους και βασικές έννοιες της Ιστορίας της 
Φυσικής Αγωγής • Η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισµός στους λαούς της Ασίας, της Μέσης 
Ανατολής και της Αφρικής • Η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισµός στον Ελληνικό χώρο • 
Μινωική Φυσική Αγωγή • Μυκηναϊκή Φυσική Αγωγή • Ιεροί Πανελλήνιοι Αγώνες (Ολύµπια, 
Πύθια, Νέµεα, Ίσθµια) • Αθηναϊκή και Σπαρτιατική Φυσική Αγωγή • Αρχαίοι Μεσογειακοί 
Αγώνες • Ελληνορωµαϊκή και Βυζαντινή Φυσική Αγωγή• Η Φυσική Αγωγή κατά την 
Αναγέννηση • Το χρονικό αναβίωσης των Ολυµπιακών αγώνων τον 19ο αιώνα. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εκπόνηση εργασιών, Γραπτές εξετάσεις. 
Ενδεικτική βιβλιογραφία: 
• Γιαννάκης, Θ. (1999). Ιστορία Φυσικής Αγωγής, Αθήνα  
• Μουρατίδης, Ι. (1995). Ιστορία Φυσικής Αγωγής, Θεσσαλονίκη.  
 
ΘΕ–141Υπ  Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία (πρ. 114Επ) 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Α’ Θεωρία: 2 ώρες  

Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγητής  Ιωάννης Σταµίρης 
∆ιδασκαλία: Καθηγητής  Ιωάννης Σταµίρης, Επικ. Καθηγήτρια Ε. Καµπερίδου 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Η εξοικείωση του φοιτητή µε την ορολογία, τον 
προβληµατισµό και το αντικείµενο της κοινωνιολογίας.  
Θεµατικές ενότητες:  • Η επιστήµη της κοινωνιολογίας. κοινωνική διαστρωµάτωση, 
κοινωνική συµπεριφορά • Κοινωνία, κουλτούρα, οικογένεια, παρεκκλίνουσα συµπεριφορά • 
Κοινωνικοποίηση, γραφειοκρατία, κοινωνία και θρησκεία, εκπαίδευση, αποξένωση και 
µοναξιά • Σκαπανείς της κοινωνιολογικής σκέψης • Ο Μαξ Βέµπερ και η αξιολογική 
ουδετερότητα στις κοινωνικές επιστήµες • Υποκειµενισµός και αντικειµενισµός στις 
κοινωνικές επιστήµες • Προσέγγιση της θεωρίας και της πρακτικής του κράτους. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτές εξετάσεις. 
Ενδεικτική βιβλιογραφία: 
• Σταµίρης, Ι. (2005). Γενική Κοινωνιολογία. Εκδόσεις Αττικό Μέλλον,  Αθήνα.  
• Σταµίρης, Ι. (2005). Κοινωνιολογικά Θέµατα. Εκδόσεις Αττικό Μέλλον, Αθήνα.  
 
ΘΕ–142Υπ  Γενική Παιδαγωγική (πρ. 142Επ) 
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Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Α’ Θεωρία: 2 ώρες  

Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγητής ∆ηµήτρης Χατζηχαριστός 
∆ιδασκαλία: Καθηγητής ∆ηµήτρης Χατζηχαριστός, Λέκτορας ∆ηµήτρης Χατζόπουλος, 
Καθηγητές Φ. Α. µε απόσπαση 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εισαγωγή στις θεµελιώδεις έννοιες της Παιδαγωγικής 
επιστήµης µέσα από τη διαχρονική της εξέλιξη. 
Θεµατικές ενότητες:  • Αντικείµενο, εξέλιξη και στόχοι της Παιδαγωγικής • Σκοποί και µέσα 
αγωγής και µάθησης • Παιδαγωγικές οµάδες και εκπαιδευτικά ιδρύµατα • Προέλευση και 
ιστορική εξέλιξη του σχολείου • Κωνικές λειτουργίες του σχολείου και σχολική 
κοινωνικοποίηση • Το έργο και ο ρόλος του εκπαιδευτικού • Μαθητής: µάθηση και ψυχική 
εξέλιξη • Η σχολική τάξη ως κοινωνική οµάδα • Μεταρρυθµίσεις στη σύγχρονη εκπαίδευση. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτές εξετάσεις. 
Ενδεικτική βιβλιογραφία: 
•Ξωχέλλης, Π. (1999). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική. Θεµελιώδη προβλήµατα της 
παιδαγωγικής επιστήµης. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός οίκος αδελφών Κυριακίδη Α.Ε.  
• Κρίβας, Σ. (1999). Παιδαγωγική επιστήµη: Βασική θεµατική. Αθήνα: Gutenberg. 
 
ΘΕ–132Υπ  Οργάνωση και ∆ιοίκηση στον Αθλητισµό  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Β’ Θεωρία: 2 ώρες  

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρωτής Καθηγητής  Ιωάννης Αυθίνος  
∆ιδασκαλία: Αναπλ.Καθηγητής  Ι. Αυθίνος, Μέλη Ε.Ε.∆Ι.Π. Αδ. Σωτηριάδης και Ζ. Κιάφφας  
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Κατανόηση των βασικών αρχών και εννοιών της διοίκησης 
και οργάνωσης του αθλητισµού, η λειτουργία και οργάνωση του ελληνικού αθλητισµού.  
Θεµατικές ενότητες: • Εξέλιξη, αρχές και έννοιες της διοικητικής και οργανωτικής επιστήµης 
• Λειτουργίες της διοίκησης .• ∆ιοίκηση προσωπικού • Επικοινωνία και δηµόσιες σχέσεις • Η 
διοικητική και οργανωτική δοµή της φυσικής αγωγής και του αθλητισµού στην  εκπαίδευση • 
Η διοικητική και οργανωτική δοµή του αθλητισµού • Φορείς αθλητικής πολιτικής • 
Σχεδιασµός αθλητικού προγράµµατος. • Προϋπολογισµός • Σχεδιασµός αθλητικών 
εγκαταστάσεων και ο ρόλος της διοίκησης • Αθλητικά κέντρα και γυµναστήρια.  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτές εξετάσεις. 
Ενδεικτική βιβλιογραφία:  
•Παπαδηµητρίου, ∆. & Γαργαλιάνος, ∆. (1997). Το µάνατζµεντ του αθλητισµού : Εισαγωγή 
σε βασικά θέµατα οργάνωσης και διοίκησης αθλητικών οργανισµών. Αθήνα : Αθλότυπο.  
•Parks, J., Zanger, B. & Quarterman, J. (1998). Contemporary sport management. Cham-
paign, IL. : Human Kinetics. 
ΘΕ–143Υπ  Εισαγωγή στην Ψυχολογία (πρ. 143Επ) 
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Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Β’ Θεωρία: 2 ώρες  

Ανάθεση µαθήµατος: Επίκουρος Καθηγήτρια Μαρία Ψυχουντάκη 
∆ιδασκαλία: Επίκουρος Καθηγήτρια Μαρία Ψυχουντάκη 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εισαγωγή στο αντικείµενο της ψυχολογίας µε έµφαση στην 
ανάπτυξη του ατόµου στις διάφορες φάσεις της ζωής του.  
Θεµατικές ενότητες: •  Μέθοδοι έρευνας, Κλάδοι και Σύγχρονες τάσεις της Ψυχολογίας. • Η 
εξελικτική ψυχολογία • Χαρακτηριστικά της βιοσωµατικής-ψυχοκινητικής, νοητικής-
γλωσσικής, συναισθηµατικής-κοινωνικής ανάπτυξης • Η ανάπτυξη στις φάσεις της ζωής • 
∆ιαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις αναπτυξιακών διαταραχών • Επιδράσεις της 
οικογένειας στην ψυχο-κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Συµβουλευτική γονέων.  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτές εξετάσεις. 
Ενδεικτική βιβλιογραφία:  
• Feldman, R.S. (2009). Εξελικτική Ψυχολογία (Τόµος A, B). (Επιµ. Η. Μπεζεβέγκης). Αθήνα: 
Γ. ∆αρδανός – Κ. ∆αρδανός ΟΕ.  
• Cole, M., & Cole, S.R.  (2001). Η ανάπτυξη των παιδιών (Τόµος, Β, Γ). (Eπιµ. Ζ. 
Παπαληγούρα  & Π. Βορριά). Αθήνα: Γ. ∆αρδανός – Κ. ∆αρδανός ΟΕ. 
 
ΘΕ–233Υπ  Μεθοδολογία Αθλητικής Έρευνας  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

3 42 100 4 2 Γ’ Θεωρία: 2 ώρες 
Εργαστήριο: 1 ώρα 

 Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγητής Κωνσταντίνος Καρτερολιώτης 
∆ιδασκαλία: Καθηγητής  Κ. Καρτερολιώτης 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Τρόποι αναζήτησης, απόκτησης και ανάπτυξης αθλητικής 
έρευνας. Βασικές ερευνητικές διαδικασίες στο σχεδιασµό και ερµηνεία των αποτελεσµάτων.  
Θεµατικές ενότητες: • Είδη και στάδια επιστηµονικής έρευνας • Επιλογή προβλήµατος. 
∆ιατύπωση υποθέσεων • Μέθοδοι δειγµατοληψίας • Είδη επιστηµονικών µεθόδων • 
Ερωτηµατολόγιο • Είδη συνέντευξης • Μέθοδοι παρατήρησης• Πειραµατική έρευνα. 
Πειραµατικά σχέδια • Ιστορική έρευνα • Ατοµική έρευνα • Μεθοδολογία, αποτελέσµατα, 
συζήτηση • Συγγραφή ερευνητικής εργασίας.  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτές εξετάσεις, ασκήσεις, ενεργός συµµετοχή. 
Ενδεικτική βιβλιογραφία:  
• Thomas, J.R., & Nelson, J.K. (2002). Μέθοδοι έρευνας στη φυσική δραστηριότητα (Τόµοι Α 
& Β) (Κ. Καρτερολιώτης, επιµέλεια έκδοσης). Αθήνα: Εκδόσεις Πασχαλίδη. (έτος 
πρωτότυπης έκδοσης 1996).  
• Παρασκευόπουλος, Ι. (1993). Μεθοδολογία επιστηµονικής έρευνας. Αθήνα. 
 
ΘΕ–235Υπ  Κινητική Συµπεριφορά 
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Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

3 42 100 4 2 ∆’ Θεωρία: 2 ώρες 
Εργαστήριο: 1 ώρα 

Ανάθεση µαθήµατος: Επίκουρος Καθηγήτρια Μαρία Ψυχουντάκη  
∆ιδασκαλία: Επίκουρος Καθηγήτρια Μαρία Ψυχουντάκη, Λέκτορας Νεκτάριος Σταύρου  
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Νευρο-ψυχολογικές έννοιες που συντελούν στον έλεγχο, 
στη µάθηση και στην εκτέλεση κινητικών δεξιοτήτων.  
Θεµατικές ενότητες: • Εισαγωγή στη µελέτη της Κινητικής Συµπεριφοράς • Κινητικές 
δεξιότητες και ικανότητες • Νευρικό σύστηµα και κινητική συµπεριφορά • Μνήµη, αντίληψη, 
προσοχή • Επεξεργασία πληροφοριών • Ανατροφοδότηση. Μεταφορά µάθησης • Θεωρίες 
µάθησης και ελέγχου των κινήσεων • Νοερή εξάσκηση • Φυσική δραστηριότητα και 
πνευµατική απόδοση • Η κινητική µάθηση στα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες.  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εργαστηριακές ασκήσεις, γραπτή εξέταση  
Ενδεικτική βιβλιογραφία:  
• Ζέρβας, Ι. (2006). Εισαγωγή στην κινητική συµπεριφορά-Κινητικός έλεγχος και µάθηση. 
Αθήνα.  
• Schmidt, R. A., & Weisberg, C. (2009). Κινητική µάθηση & απόδοση: Μία εφαρµοσµένη 
προσέγγιση (Επιµ. Μ. Μιχαλοπούλου). Αθήνα: Αθλότυπο. 
 
ΘΕ–331Υπ  Αθλητική Ψυχολογία  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

3 42 100 4 2 Ε’ Θεωρία: 2 ώρες  
Εργαστήριο: 1 ώρα 

Ανάθεση µαθήµατος: Επίκουρος Καθηγήτρια Μαρία Ψυχουντάκη  
∆ιδασκαλία: Επίκουρος Καθηγήτρια Μαρία Ψυχουντάκη,  Λέκτορας Νεκτάριος Σταύρου  
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Η ανάλυση των ψυχολογικών εννοιών, που συντελούν στον 
έλεγχο της αθλητικής συµπεριφοράς και στη µεγιστοποίηση της προσπάθειας και 
απόδοσης.  
Θεµατικές Ενότητες: • Εισαγωγή στην Αθλητική Ψυχολογία • Προσωπικότητα • Κίνητρα • 
Αθλητικό στρες, ψυχική επιβάρυνση • Τεχνικές ψυχολογικής παρέµβασης • Ηγετική 
συµπεριφορά • Συνοχή, σύµπνοια οµάδας • Προγράµµατα ψυχολογικής προετοιµασίας• 
Τυπικά ψυχολογικά προβλήµατα που απασχολούν τον προπονητή • Οι επιδράσεις του 
αθλητικού συναγωνισµού στα παιδιά.   
Αξιολόγηση φοιτητών-τριών: Παρακολούθηση, γραπτή εξέταση. 
Ενδεικτική βιβλιογραφία:  
• Ζέρβας, Ι. (2002). Ψυχολογία φυσικής αγωγής και αθλητισµού. Αθήνα.  
• Cox, H. R. (2002). Αθλητική ψυχολογία: Έννοιες και εφαρµογές. (Επιµ. Ι. Ζέρβας) Αθήνα: 
Επιστ. Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε. 
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ΘΕ–332Υπ  Αθλητική Παιδαγωγική   
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

3 42 100 4 2 Ε’ Θεωρία: 2 ώρες 
Εργαστήριο: 1 ώρα 

Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγητής  ∆. Χατζηχαριστός, Αναπλ.Καθηγήτρια Α. Ζουνχιά   
∆ιδασκαλία: Καθηγητής  ∆.Χατζηχαριστός, Αναπλ.Καθηγήτρια Α.Ζουνχιά, ∆.Χατζόπουλος 
Λέκτορας, Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Οι συνιστώσες του παιδαγωγικού έργου του γυµναστή- 
προπονητή. Θεµελιώδεις απόψεις της Παιδαγωγικής για την άσκηση και τον αθλητισµό. 
Θεµατικές ενότητες: • Αντικείµενο, εξέλιξη και στόχοι της Αθλητικής Παιδαγωγικής • Θέση, 
Σκοποί και στόχοι της Φ. Α. στο εκπαιδευτικό σύστηµα. • Κινητική ανάπτυξη των µαθητών • 
Σχεδιασµός και προγραµµατισµός της Φ.Α. • Αξιολόγηση των µαθητών και του 
εκπαιδευτικού έργου • Προσωπικότητα του καθηγητή Φ. Α.  • Αγωγή υγείας στο πλαίσιο της 
Φ. Α..  
Αξιολόγηση φοιτητών-τριών: Εξετάσεις, εργασία στη διδακτική εξάσκηση.  
Ενδεικτική βιβλιογραφία:  
• Ζουνχιά Κ. (2000). Φυσική Αγωγή στο δηµοτικό σχολείο. Προς τη δια βίου άσκηση. 
Εκδοτικός οίκος: Αυτοέκδοση. Αθήνα.  
• Χατζηχαριστός ∆. (2003). Σύγχρονο Σύστηµα Φυσικής Αγωγής. Από τη θεωρία στην 
πράξη. Εκδοτικός οίκος: Αυτοέκδοση. Αθήνα. 
 
ΘΕ–333Υπ  ∆ιδακτική Φυσικής Αγωγής  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

3 42 100 4 2 Στ’ Θεωρία: 2 ώρες 
Εργαστήριο: 1 ώρα 

Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγητής ∆ηµήτρης Χατζηχαριστός, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Αικατερίνη Ζουνχιά  
∆ιδασκαλία: Καθηγητής ∆.Χατζηχαριστός, Αναπλ. Καθηγήτρια Α. Ζουνχιά, Λέκτορας 
∆ηµήτρης Χατζόπουλος, Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Θεωρητική κατάρτιση, στην ικανότητα διδασκαλίας της  
Φυσικής Αγωγής στην εκπαίδευση, τον Αθλητισµό στα σωµατεία και στα γυµναστήρια.  
Θεµατικές ενότητες: • Αντικείµενο και στόχοι της ∆ιδακτικής της Φ. Α. • Σκοποί και στόχοι 
της διδασκαλίας • Οργάνωση, σχεδιασµός και αξιολόγηση της διδασκαλίας • Μέσα Φ. Α. • 
Μέθοδοι διδασκαλίας • ∆ιδακτικές αρχές.• Ανάλυση αλληλεπίδρασης στην τάξη • ∆ιατήρηση 
της ισότητας στη Φυσική Αγωγή. • Ανάπτυξη θετικών στάσεων προς τη Φ. Α. και την Υγεία.  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών:  Εξετάσεις, εργασία στη διδακτική εξάσκηση  
Ενδεικτική βιβλιογραφία:  
• ∆ιγγελίδης Ν. & Παπαϊωάννου Α. (2003). Για ένα ενδιαφέρον µάθηµα Φυσικής Αγωγής στο 
δηµοτικό σχολείο. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Χριστοδουλίδη.  
• Τσορµπατζούδης Χ. (2003). Εξελικτική και διδακτική προσέγγιση της Φυσικής Αγωγής στο 
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σχολείο. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Χριστοδουλίδη. 
ΘΕ–334Υπ  Κοινωνιολογία του Αθλητισµού  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Στ’ Θεωρία: 2 ώρες  

 Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγητής Ιωάννης Σταµίρης  
∆ιδασκαλία: Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Πατσαντάρας, Επίκουρος Καθηγήτρια Ειρήνη 
Καµπερίδου 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Ο αθλητισµός ως πολυδιάστατο φαινόµενο που επηρεάζει 
την παραγωγική ζωή, την κοινωνική συµπεριφορά και τον τρόπο ζωής.  
Θεµατικές ενότητες: • Εισαγωγή στην κοινωνιολογία του αθλητισµού • Αθλητές και 
φίλαθλοι • Φανερές και λανθάνουσες λειτουργίες του αθλητισµού • Ελεύθερος χρόνος και 
σπορ, µέσα µαζικής επικοινωνίας και σπορ • Γυναίκα και σπορ, βία και αθλητισµός, σπορ 
και εθνικές κουλτούρες • Αξίες, προσαρµογή και επαγγελµατική αποκατάσταση στον 
Αθλητισµό  • Η διαφοροποίηση της αθλητικής κοινωνικής περιοχής. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτές  εξετάσεις.  
Ενδεικτική βιβλιογραφία:  
• Σταµίρης, Ι. (2005). Κοινωνιολογία του Αθλητισµού. ∆εύτερη Ανανεωµένη Έκδοση. 
(Κείµενα και επιµέλεια ξένων κειµένων). Εκδόσεις Αττικό Μέλλον, Αθήνα.  
• Σταµίρης, Ι. (2005). Ειδικά Κοινωνιολογικά Ζητήµατα. ∆εύτερη Ανανεωµένη Έκδοση 
(Επιµέλεια). Εκδόσεις Αττικό Μέλλον, Αθήνα.  
 
ΘΕ–336Υπ  Αθλητική Στατιστική (πρ. ΘΕ 234 Υπ) 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Στ’ Θεωρία: 2 ώρες 

 Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγητής Γιώργος Βαγενάς  
∆ιδασκαλία: Καθηγητής Γιώργος Βαγενάς, Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Στατιστικές εφαρµογές στην επίλυση προβληµάτων από 
τον Αθλητισµό, την Εκπαίδευση, τη Βιολογία της Άσκησης και την Έρευνα.  
Θεµατικές ενότητες: • Βασικές στατιστικές  έννοιες • Κατανοµές Συχνότητας: Απλές, 
Οµαδοποιηµένες, Ανάλυση • Γραφήµατα • Κύρια µέτρα • Μέτρα διασποράς • Κανονική 
κατανοµή • Εκτίµηση & υπόθεση: Υποθέσεις (H0, HA), Σφάλµατα (I, II), Πιθανότητες (α, β) • 
Απλή. • Σύγκριση δύµο µέσων: Έλεγχος t - Εξαρτηµένα ∆είγµατα • Σύγκριση δύο µέσων t - 
Ανεξάρτητα ∆είγµατα. 
Αξιολόγηση φοιτητών-τριών: Εκπόνηση εργασίας, Γραπτές εξετάσεις. 
Ενδεικτική βιβλιογραφία:  
• Βαγενάς, Γ. (2002). Στατιστικές Εφαρµογές στην Αθλητική Επιστήµη (4η έκδοση). Αθήνα.  
• Vincent, W. J. (1995). Statistics in Kinesiology. Champaign, IL. : Human Kinetics.  
• Παρασκευόπουλος, Ι. (1990). Στατιστική Εφαρµ. στις Επιστήµες Συµπεριφοράς. Αθήνα.  
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3.2.β. Μαθήµατα Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά 
ΘΕ–231Επ  Αθλητικό ∆ίκαιο (πρ. ΘΕ-231Υπ) 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Χειµερινό Θεωρία: 2 ώρες  

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρωτής Καθηγητής ∆. Παναγιωτόπουλος 
∆ιδασκαλία: Αναπληρωτής Καθηγητής ∆. Παναγιωτόπουλος 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Οι βασικές έννοιες και εισαγωγή στους θεσµούς του 
αθλητισµού, των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων των φυσικών και νοµικών προσώπων.  
Θεµατικές ενότητες: • Περί δικαίου και αθλητισµού. Τι είναι αθλητικό δίκαιο • Εθνική και 
διεθνής αθλητική έννοµη τάξη  • Lex Sportiva. Πηγές και υποκείµενα αθλητικού δικαίου  • 
Συνταγµατική εποπτεία και έλεγχος στον αθλητισµό • Αθλητικό σωµατείο – αθλητική 
Οµοσπονδία • Αθλητική Ανώνυµη Εταιρεία και αµειβόµενη αθλητική δράση • ∆ίκαιο του 
αθλητή -Προπονητή • Αθλητικά αδικήµατα • Ειδικοί Αθλητικοί φορείς. Αθλητική ∆ικαιοδοσία. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εξετάσεις µε άσκηση και θεωρία, εκπόνηση µελέτης. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (2005), Αθλητικό ∆ίκαιο Ι Συστηµατική Θεµελίωση – 
Εφαρµογή. Νοµική Βιβλιοθήκη:Αθήνα.  
• ΑΝ∆ΡΕΑΣ Λ. ΜΑΛΑΤΟΣ (2005). Παραδόσεις Αθλητικού ∆ικαίου. Αντ. Ν. Σάκκουλας: Αθήνα- 
Κοµοτηνή  
 
ΘΕ–232Επ  Εισαγωγή στην Προσαρµοσµένη Κινητική Αγωγή (πρ.ΘΕ- 232Υπ) 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Χειµερινό Θεωρία: 2 ώρες  

Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγήτρια ∆. Κουτσούκη 
∆ιδασκαλία:  Καθηγήτρια ∆. Κουτσούκη, Επ. Καθηγητής Ε. Σκορδίλης, Μέλος Ε.Ε.∆.Ι.Π. Κ. 
Σωτηριάδη 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Θεωρητική προσέγγιση στη µελέτη των κινητικών, 
αισθητηριακών και αναπτυξιακών διαταραχών σε επιλεγµένες οµάδες. 
 Θεµατικές ενότητες: • Γενικές εκπαιδευτικές αρχές–ειδικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις–
Εξατοµικευµένο Πρόγραµµα • Βασικές έννοιες, αιτιολογία, χαρακτηριστικά και εκπαιδευτική 
αντιµετώπιση των ατόµων µε αναπηρίες • Ένταξη των παιδιών µε αναπηρία στη γενική 
εκπαίδευση έτσι, όπως ορίζονται στο νοµικό πλαίσιο που διέπει την Ειδική Αγωγή. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών:  Εξετάσεις, ασκήσεις, εκπόνηση µελέτης. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
•  .Αγγελοπούλου-Σακαντάµη, Ν. (2004). Ειδική Αγωγή. Αναπτυξιακές διαταραχές και 
χρόνιες µειονεξίες. Θεσ/νίκη: Εκδόσεις Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.  
• Κουτσούκη, ∆. (2008). Ειδική Φυσική Αγωγή: Θεωρία και Πρακτική (3η έκδ.).  Αθήνα: εκδ. 
της ιδίας. 
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ΘΕ–153Επ  Εισαγ. στη Φιλοσοφία και Φιλοσοφία του Αθλητισµού (πρ. 335Υπ & 140Επ) 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Ετήσιο Θεωρία: 2 ώρες  

Ανάθεση µαθήµατος: Επίκουρος Καθηγήτρια  Κ. Γογγάκη 
∆ιδασκαλία: Επίκουρος Καθηγήτρια  Κ. Γογγάκη 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος:  Η εξοικείωση µε τις ανθρωπιστικές επιστήµες. Η 
κατανόηση των αρχών της ζωής και του σκοπού του ανθρώπου επάνω στη γη. 
Θεµατικές ενότητες: • Οι βασικές έννοιες της Φιλοσοφίας. • Ψυχή και σώµα στην αρχαία 
ελληνική διανόηση και στον σύγχρονο στοχασµό. • Οι αντιλήψεις των αρχαίων Ελλήνων 
στοχαστών για τον αθλητισµό • Οντολογία και αξιολογία του αθλητισµού • Ο αθλητισµός ως 
στοιχείο του ανθρωπολογικού πολιτισµού • Οι συνιστώσες της υπονόµευσης του αθλητικού 
ιδεώδους • Ο κερδώος χαρακτήρας του αθλητισµού •  Βιοηθική, τεχνολογία και αθλητισµός 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εργασίες, Εξετάσεις. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Γογγάκη, Κ. (2003, 1η). Οι αντιλήψεις των αρχαίων Ελλήνων για τον αθλητισµό,  Αθήνα: 
Εκδόσεις Τυπωθήτω-Γ. ∆αρδανός.  
• Θεοδωρακόπουλος, Ι.Ν. (2006). Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, Τόµ. Α΄ (3η έκδ.),  και Τόµ. Β΄ 
(2η έκδ.), Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της ‘Εστίας’. 
 
Θ.Ε-145Eπ  Άσκηση και Αθλητισµός για Όλους 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Ετήσιο Θεωρία: 2 ώρες  

Ανάθεση µαθήµατος: Επίκουρος Καθηγητής Ν. Νικηταράς. 
∆ιδασκαλία:  Επίκουρος Καθηγητής Ν. Νικηταράς. 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Το δικαίωµα του πολίτη για άσκηση. Η αντίληψη του ρόλου 
της άσκησης στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Ο ρόλος της Πόλης –Κράτος της Κλασσικής Εποχής. 
Θεµατικές ενότητες: • Η πόλη-κράτος της Κλασικής εποχής. Η σχέση της Πόλης µε την 
Άσκηση του πλήθους • Η άσκηση κατά τον Ιπποκράτη. Η «Γυµναστική αµεσότης» ως 
αντίληψη • Ο ελεύθερος χρόνος. • Η αναψυχή και Υπαίθριες δραστηριότητες • Η ∆ιακήρυξη 
«αθλητισµός για όλους» του Συµβουλίου της Ευρώπης  • Η Ελληνική πολιτική για τα σπορ 
µετά την ∆ιακήρυξη του Συµβουλίου της Ευρώπης • Ο «Αθλητισµός για Όλους» ως κίνηµα. • 
Η Σύµβαση για τα δικαιώµατα του παιδιού. Το παιχνίδι. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εκπόνηση εργασίας, εξετάσεις. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Νικηταράς, Ν. (2003). Η Πόλη και η άσκηση του Πολίτη, ∆ιαχρονική εξέλιξη. Αθήνα : 
Τελέθριον.  
• Houlihanm B., 2003. Sport & Society SAGE Publications, London. 
ΘΕ–146Επ  Μετρήσεις και Αξιολόγηση στη Φυσική Αγωγή & στον Αθλητισµό  



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Ετήσιο Θεωρία: 2 ώρες  

Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγητής  Κ. Καρτερολιώτης 
∆ιδασκαλία:  Καθηγητής  Κ. Καρτερολιώτης 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Κατασκευή, χορήγηση και ερµηνεία των βασικότερων 
δοκιµασιών (τεστ) στο χώρο της ΦΑΑ. Τα κριτήρια επιλογής των δοκιµασιών. 
Θεµατικές ενότητες: • Εισαγωγή στις µετρήσεις και την αξιολόγηση • Χρήση των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών. • Μέθοδοι µέτρησης των σφαλµάτων στις δοκιµασίες • 
Αξιολόγηση των µέσων και διαδικασιών συλλογής των δεδοµένων • Είδη εγκυρότητας • Είδη 
αξιοπιστίας. Αντικειµενικότητα • ∆έσµες δοκιµασιών αθλητικής απόδοσης και φυσικής 
κατάστασης • Ψυχολογικές δοκιµασίες στη φυσική αγωγή και στον αθλητισµό • Κατασκευή 
ερωτηµατολογίων • Κατασκευή δοκιµασιών • Μέτρηση και αξιολόγηση της επίδοσης. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εργασίες, εξετάσεις. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Καµπίτσης, Χ. (1990). Αθλητικές µετρήσεις. Θεσσαλονίκη : Salto.  
• Morrow, J., Jackson, A., Disch, J. & Mood, D. (1995). Measurement & evaluation in human 
performance. Champaign, IL : Human Kinetics. 
 
ΘΕ–147Επ  Πληροφορική στη Φυσική Αγωγή  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Ετήσιο Θεωρία: 2 ώρες  

Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγητής  Κ. Καρτερολιώτης 
∆ιδασκαλία:  Π.∆.407/80 ή Καθηγητές Φ. Α. µε απόσπαση 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Βασικές λειτουργίες των Η/Υ. ∆ιαχείριση δεδοµένων,  
υπολογισµών, γραφικών αναλύσεων και πληροφορικής στήριξης προγραµµάτων. 
Θεµατικές ενότητες: • Αρχές λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ). • Το υλικό 
των ηλεκτρονικών υπολογιστών (hardware). • Το λειτουργικό σύστηµα των Windows. • 
Προγράµµατα επεξεργασίας κειµένου. • Προγράµµατα παρουσιάσεων. • Προγράµµατα 
γραφικών. • Εισαγωγή στο διαδίκτυο. • Επικοινωνία, µεταφορά και αποστολή δεδοµένων.• 
Εφαρµογές των Η/Υ στη ΦΑΑ. • Επιλεγµένα Θέµατα Πληροφορικής. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Συµµετοχή, εργαστήρια, εργασίες, εξετάσεις. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Καρτσακλής, ∆. (2002). Windows XP, Office XP: Εισαγωγή στου Η/Υ. Αθήνα: Εκδόσεις 
Κλειδάριθµος.  
• Κοίλας, Χ., Καλαφατούδης, Σ. & Αντωνακόπουλος, Κ. (2000). Χρήση Υπολογιστή - 
Εισαγωγή, Windows, Word, Excel. Αθήνα : Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. 
ΘΕ-122Επ  Κατασκηνωτικός Θεσµός & Υπαίθριες ∆ραστηριότητες Αναψυχής 
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Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Ετήσιο Θεωρία: 2 ώρες  

Ανάθεση µαθήµατος: Επίκουρος Καθηγητής Ν. Νικηταράς 
∆ιδασκαλία:  Επίκουρος Καθηγητής Ν. Νικηταράς 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: ∆ηµιουργία στελεχών κατασκήνωσης. Θέµατα 
κατασκηνώσεων σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχικές, µαζικού χαρακτήρα. 
Θεµατικές ενότητες: • Ο κατασκηνωτικός θεσµός : ∆ιαχρονική εξέλιξη. • Οργανωτική δοµή 
και λειτουργία των κατασκηνώσεων. • Ψυχαγωγία και υπαίθριες δραστηριότητες στην 
κατασκήνωση. • Περιβαλλοντικά προβλήµατα. • Το δάσος και η συµβολή του στην υγεία.  • 
Το πρόγραµµα «Νέοι και Βουνό» • Ορεινή πεζοπορία, τεχνική, ένδυση, υπόδηση. • 
Προσανατολισµός στη φύση. • Η σχέση «άνθρωπος - περιβάλλον». • ∆ιαµονή σε 
κατασκήνωση ή καταφύγιο. Πρακτική Εξάσκηση • Ελεύθερος χρόνος • Αναψυχή. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εκπόνηση εργασίας, Γραπτές εξετάσεις. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Ζερεφός, Χ. (1988). Φυσικές και Ανθρωπογενείς κλιµατικές µεταβολές. Επιστήµη και 
Πολιτική. Αθήνα : Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών.  
• Νικηταράς, Ν. (2004). Υπαίθρια Ζωή, Β΄ Έκδοση. Αθήνα : Τελέθριον. 
 
ΘΕ–123Επ  Ιστορία Πολιτισµού 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Χειµερινό Θεωρία: 2 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Επίκουρος Καθηγήτρια Κ. Γογγάκη 
∆ιδασκαλία:  Επίκουρος Καθηγήτρια Κ. Γογγάκη  
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Η εξέλιξη του πολιτισµού και την ιστορία των πολιτιστικών 
περιόδων της ανθρωπότητας. Ο σύγχρονος πολιτισµός και τα ανθρωπολογικά διλήµµατα.  
Θεµατικές ενότητες: • Η µυθολογική καταγωγή του πολιτισµού.  • Ο άνθρωπος ως φορέας 
του πολιτισµού • Τα αρχικά σπέρµατα του πολιτισµού • Χαρακτηριστικά του παλαιολιθικού 
και νεολιθικού πολιτισµού • Ο προσωκρατικός ανθρωπισµός • Η Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία και 
ο πολιτισµός των θεαµάτων • Η πνευµατικότητα της πρώιµης χριστιανικής • Πολιτισµός και 
παγκοσµιοποίηση • Η παιδεία ως συστατικό στοιχείο του ανθρωπολογικού πολιτισµού.  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών:  Εργασίες, Εξετάσεις. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Wittgenstein, L. (2000), Πολιτισµός και Αξίες, µτφρ. Μ. ∆ραγώνα-Μονάχου & Κ.Μ. 
Κωβαίου, Αθήνα: Εκδόσεις Καρδαµίτσα. 
• Ory, P. (2007). Πολιτισµική Ιστορία, µτφρ. Α.-Μ. Καραστάθη, σειρά Que sais-je?, Αθήνα: 
Εκδόσεις Ινστιτούτο του Βιβλίου, Α. Καρδαµίτσα. 
 ΘΕ-124Επ Κοινωνικό Φύλο και Αθλητισµός 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Ετήσιο Θεωρία: 2 ώρες  

Ανάθεση µαθήµατος: Επίκουρος Καθηγήτρια  Ε. Καµπερίδου 
∆ιδασκαλία: Επίκουρος Καθηγήτρια  Ε. Καµπερίδου 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Θέµατα και Σπουδές Φύλου. Αναφορές σε κοινωνικές 
ανισότητες, αποκλεισµούς, κατηγορίες ‘διαφορών’ και ‘οµοιοτήτων’. 
Θεµατικές ενότητες: • H ‘Εµφυλη Κοινωνία • Η έννοια, ο ορισµός και το νόηµα του 
Βιολογικού και του Κοινωνικού Φύλου • Έθνος, Τάξη, Κουλτούρα, Πολιτισµός • Αυτονοµία & 
Κοινωνικός Αποκλεισµός, Περιθωριοποίηση και ∆ουλεία • Επίδραση και Ρόλος του 
Αθλητισµού στην Ταυτότητα του φύλου • ‘Εµφυλη Ισότητα στην Εµπορευµατοποίηση-
Μοντελοποίηση του Σώµατος • Η Θηλυκοποίηση του Αθλητή, η Αρσενικοποίηση της 
Αθλήτριας  • Η Τεχνολογία του Σώµατος • Η Γυναίκα στους Ολυµπιακούς Αγώνες. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εξετάσεις, εργασία. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Kimmel, Michael S. (2004). The Gendered Society. N.Y: Oxford Un. Press  
• Kamberidou, I. & Patsantaras, N. (2004). The European Commision Information Society. 
Brussels: E.C.  
 
ΘΕ–154Επ  Αρχαίοι Ολυµπιακοί Αγώνες & Ιστορία της Αθλητικής Τέχνης 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Χειµερινό Θεωρία: 2 ώρες  

Ανάθεση µαθήµατος: Επίκουρος Καθηγήτρια Κ. Γογγάκη. 
∆ιδασκαλία: Επίκουρος Καθηγήτρια Κ. Γογγάκη, Μέλος Ε.Ε.∆Ι.Π. Σ. Γιαννάκη 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Το αθλητικό φαινόµενο στην κλασική τέχνη. Το αθλητικό 
ιδεώδες και οι αισθητικές του διαστάσεις. Η σύζευξη του αθλητισµού µε τα είδη τέχνης . 
Θεµατικές ενότητες:• Ο φιλοσοφικός κλάδος της αισθητικής και οι αισθητικές • Θεωρίες για 
την λειτουργία της τέχνης • Το ανθρώπινο σώµα ως πηγή καλλιτεχνικής δηµιουργίας • Ο 
νατουραλισµός της παλαιολιθικής και ο γεωµετρισµός της νεολιθικής εποχής • Η πρώιµη και 
η Κυκλαδική τέχνη • Αρχαϊκή τέχνη, Κούροι • ∆ιαγωνισµοί τέχνης στις Ολυµπιάδες • Η 
απεικόνιση του αθλητικού σώµατος στην Αναγέννηση και στη σύγχρονη τέχνη  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εργασίες, Εξετάσεις 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Φάλκος-Αρβανιτάκης, Τ. (2003). Ο Ελληνικός αθλητισµός, Βόλος: ∆ηµοτικό Κέντρο 
Ιστορίας και Τεκµηρίωσης Βόλου. 
• Βίνκελµαν, Ι.Ι. (2001, 2η). Σκέψεις για τη µίµηση των ελληνικών έργων στη ζωγραφική και τη 
γλυπτική, µτφρ. Ν.Μ. Σκουτερόπουλου, Αθήναι: Εκδόσεις Ίνδικτος.  
ΘΕ–155Επ Ολυµπιακή Παιδεία & Αθλητική Ηθική  
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Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Εαρινό Θεωρία: 2 ώρες  

Ανάθεση µαθήµατος: Επίκουρος Καθηγήτρια Κ. Γογγάκη,  
∆ιδασκαλία: Επίκουρος Καθηγήτρια Κ. Γογγάκη, Ε.Ε.∆Ι.Π. Σ. Γιαννάκη 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος:  Ο προσδιορισµός της Ολυµπιακής Παιδείας και η 
σύνδεσή της µε τη γενική Παιδεία.  
Θεµατικές ενότητες:  • Ο ορισµός της Ολυµπιακής Παιδείας στον ολυµπιακό καταστατικό 
χάρτη • Η έννοια της ηθικής • Η µυθολογική προέλευση της ηθικής • Οι ηθικές φιλοσοφικές 
θεωρίες • Η εφαρµογή των ηθικών θεωριών στον αθλητισµό • Η λειτουργία των ηθικών αξιών 
στην παιδεία και στην ολυµπιακή • Οι ηθικές αρχές του Ολυµπισµού • Η αναγκαιότητα της 
Ολυµπιακής παιδείας • Η συµβολή της Ολυµπιακής Παιδείας στη διαµόρφωση της ηθικής 
συνείδησης των νέων • Η αναγκαιότητα διαµόρφωσης µιας νέας ολυµπιακής ηθικής. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών:  Εργασίες, Εξετάσεις 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Σπαθάρη Έ. (2000). Το Ολυµπιακό πνεύµα, Αθήνα: Εκδόσεις Adam. 
• Καραφύλλης, Γ. (2005). Αξιολογία και Παιδεία, Αθήνα: Εκδόσεις Τυπωθήτω-Γ. ∆αρδανός. 
 
ΘΕ-156Επ  Ολυµπισµός: Κοινωνιολογική Προσέγγιση 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Ετήσιο Θεωρία: 2 ώρες  

Ανάθεση µαθήµατος: Επικ. Καθηγητής Ν.Πατσαντάρας 
∆ιδασκαλία: Επικ. Καθηγητής Ν.Πατσαντάρας 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Η συστηµατική µελέτη των κυρίων παραµέτρων του 
Ολυµπιακού Κινήµατος και της συµβολής του στη ζωή της σύγχρονης κοινωνίας. 
Θεµατικές ενότητες: • Ορισµός, προέλευση και ιδανικά του Ολυµπισµού • Ο Θεσµός των 
Ολυµπιακών Αγώνων διαχρονικά • Το Σύστηµα Αξιών  και οι Προϋποθέσεις Κοινωνικής • 
Επιστήµη και τεχνολογία στην υπηρεσία των Ολυµπιακών Αγώνων • Οι Ολυµπιακοί Αγώνες 
ως µοντέλο της παγκόσµιας οργανωµένης αθλητικής δραστηριότητας – Η επιδίωξη της νίκης 
και η κατασκευή ολυµπιονικών • Ολυµπιακοί Αγώνες και Doping • Οι Ολυµπιακοί Αγώνες 
και η κοινωνία του 21ου Αιώνα – προς µία πολιτιστική ολυµπιάδα. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Προφορική ή γραπτή εξέταση ή γραπτή εργασία. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Σταµίρης, Ι. (2005). Ειδικά Κοινωνιολογικά Ζητήµατα. ∆εύτερη Ανανεωµένη Έκδοση 
(Επιµέλεια). Εκδόσεις Αττικό Μέλλον,  Αθήνα.   
• Πατσαντάρας, Νικόλαος (2005). Το Φαινόµενο Ντόπινγκ: Η Αθλητική Αγωνιστική ∆ράση 
Μεταξύ Προσαρµογής και Απόκλισης. (υπό έκδοση).  
ΘΕ–148Επ  Μουσική 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Ετήσιο Θεωρία: 2 ώρες  

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  Αικ. Ζουνχιά 
∆ιδασκαλία: Μέλος Ε.Ε.∆Ι.Π. Μ. Ειρηναίου 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Γενική µουσική κατάρτιση (θεωρητική- πρακτική) για την 
προσέγγιση και κατανόηση διαφόρων µουσικολογικών φαινοµένων και µουσικών µορφών. 
Θεµατικές ενότητες: • Ήχος, σηµειογραφία, κλίµακες, σχέσεις βαθµίδων • Μουσικές αξίες, 
ρυθµός, µελωδία, αρµονία, πολυφωνία • Μέτρο, ρυθµική αγωγή, µουσικοκινητικές αξίες • 
Μουσικοκινητική προσαρµογή στα απλά, σύνθετα και µεικτά µέτρα • Τονικότητα – 
διαστάσεις. Ένταση – βάρος. Χροιά ηχητική και κινητική • Μορφολογική δοµή στις µουσικές 
και κινητικές µορφές • Αντίστιξη, χαρακτήρας, ύφος και στυλ στη µουσική και στην κίνηση • 
Ελληνική παραδοσιακή µουσική : ιστορία, µορφολογία, απλά µέτρα • Ελληνική 
παραδοσιακή µουσική : σύνθετα και µεικτά µέτρα 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εκπόνηση εργασίας, εξετάσεις. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Παναγιωτίδου, Α. (1997). Μουσική – Κίνηση. Αθήνα. Τελέθριον.  
•  Dalcroze, J. (1920). Le Rythme, la musique et l’ Education. Lausane : Institute Dalcroze. 
 
ΘΕ–149Επ  Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά Ι)  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Ετήσιο Θεωρία: 2 ώρες  

Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγητής ∆. Χατζηχαριστός 
∆ιδασκαλία: Μέλη Ε.Ε.∆Ι.Π. : Α. Κάκκαβα, Α. Γιωτοπούλου, Α. Βεκιαρέλλη, Π. Κοντοπόδης 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Γλωσσικές δεξιότητες για τη συστηµατική µελέτη 
επιστηµονικών κειµένων στην αγγλική γλώσσα και ανάπτυξη της αθλητικής ορολογίας. 
Θεµατικές ενότητες: • Answering pre-reading questions about texts. • Reading for general 
idea. • Reading for specific information. • Strategies for vocabulary development.  • Academic 
vocabulary • Specialized (physical education and sport science) vocabylary • Detailed reading 
• Efficient use of dictionaries. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εκπόνηση εργασίας, ενεργός συµµετοχή, εξετάσεις. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
•  Kontopodis, P., (2005). English for Sports Purposes. Athens.  
• Kontopodis, P., (2002). Analyzing the Grammar of English. Athens.  
• Kakkava, C., Vekiarelli, A., & Yiotopoulou, A. (n.d.). Structured sets of subject-specific lan-
guage material, organized according to topic, with practice in the set skills of the course. 
 
ΘΕ–150Επ  Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ΙΙ)  
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Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Ετήσιο Θεωρία: 2 ώρες  

Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγητής ∆. Χατζηχαριστός 
∆ιδασκαλία: Μέλη Ε.Ε.∆Ι.Π. : Α. Κάκκαβα, Α. Γιωτοπούλου, Α. Βεκιαρέλλη, Π. Κοντοπόδης 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος:  Συνέχεια του µαθήµατος «Αγγλικά Ι» µε εξειδίκευση στη 
µετάφραση επιστηµονικών κειµένων που αφορούν στο γνωστικό πεδίο της φυσικής αγωγής.  
Θεµατικές ενότητες:• Systematic analysis of specific types of scientific texts: Research Re-
portsLiterature Reviews • Translation: Aspects of Scientific TranslationTranslation of selected 
scientific texts related to Physical Education and Sport Sciense • Development of specialized 
(physical education and sport science) vocabulary. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εκπόνηση εργασίας, ενεργός συµµετοχή, εξετάσεις. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Kontopodis, P., (2005). English for Sports Purposes. Athens.  
• Kontopodis, P., (2002). Analyzing the Grammar of English. Athens.  
• Kakkava, C., Vekiarelli, A., & Yiotopoulou, A. (n.d.). Structured sets of subject-specific lan-
guage material, organized according to topic, with practice in the set skills of the course. 
 
ΘΕ–121Επ  Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά) 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Ετήσιο Θεωρία: 2 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Επ. Καθηγήτρια Ε. Καµπερίδου 
∆ιδασκαλία: ∆εν διδάσκεται. Σε περίπτωση που διδαχθεί θα αναρτηθεί σχετική 
ανακοίνωση. 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Κατανόηση κειµένων, ανάπτυξη αθλητικής ορολογίας. 
Θεµατικές ενότητες: • Introduction, test de classement, et questions express-rιponse instan-
tanιe. • Comprehension du texte : lecture et traduction, vocabulaire du sport. • Questions 
portant sur des thθmes de conaissance gιnιrale de sport, Vocabulaire du sport, lecture et 
traduction .• Questions express-pas de preparation-rιponse instantanιe, et ‘comment soumet-
tre ou preparer un texte, une ιtude’etc. • Vocabulaire du sport, lecture et traduction, dictιe.• 
Comprehension du texte : lecture et traduction, vocabulaire du sport. • Vocabulaire du sport, 
lecture et traduction, dictιe. • Vocabulaire du sport, lecture et traduction. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εκπόνηση εργασίας, ενεργός συµµετοχή, εξετάσεις. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Pariente, R., & Lagorce, G. (1988). La Fabuleuse Histoire Des Jeux Olympique. Paris : Edi-
tions O.D.I.L., Nathan.  
• Mogore, Christian, (1992). La Grande Histoire Des Jeux Olympiques D’ Hiver. Agraf, 1992 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

3.2.γ. Ειδίκευση (Κύκλος) «ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» 
 
Υπεύθυνη Καθηγήτρια ∆ήµητρα Κουτσούκη  
Ο κύκλος ‘Προσαρµοσµένη Κινητική Αγωγή’ αφορά στη µελέτη των αναπτυξιακών, κινητικών 
και αισθητηριακών διαταραχών και στην εκπαιδευτική αντιµετώπισή τους µε έµφαση στην 
Προσαρµοσµένη Κινητική Αγωγή.  
Η Προσαρµοσµένη Κινητική Αγωγή είναι ένα διεπιστηµονικό πεδίο, το οποίο προσεγγίζεται 
από διαφορετικά γνωστικά αντικείµενα, όπως αυτά της φυσικής αγωγής και  του 
αθλητισµού, της ψυχολογίας, της παιδαγωγικής, της νευροφυσιολογίας, της 
νευροψυχολογίας, και της κοινωνιολογίας.  
Πρωταρχικός στόχος του κύκλου είναι η µελέτη των θεωρητικών, ερευνητικών και πρακτικών 
ζητηµάτων µε εφαρµογές κυρίως στην εκπαίδευση, στη φυσική αγωγή και στον αθλητισµό. 
∆ηλαδή, η µελέτη των  αναπτυξιακών διαταραχών, η έγκαιρη ανίχνευση, η αξιολόγηση, και η 
πρώιµη εκπαιδευτική παρέµβαση. Αυτό επιτυγχάνεται µε τον σχεδιασµό και εκπόνηση 
εξατοµικευµένων προγραµµάτων διδασκαλίας και εξάσκησης, που απευθύνονται όσο πιο 
ακριβέστερα γίνεται στις ειδικές ανάγκες του εκπαιδευόµενου. 
Εκτός των παραπάνω, άλλοι στόχοι είναι οι επιµέρους εφαρµογές σε άλλες περιοχές, όπως 
ο πρωταθλητισµός για άτοµα µε αναπηρίες, η άσκηση ως µέσο αναψυχής και διατήρησης 
της υγείας, η πρόληψη και η αποκατάσταση και επανεκπαίδευση δεξιοτήτων σε άτοµα που 
έχουν προσβληθεί από ασθένειες και τραυµατισµούς  και έχουν απολέσει τις κινητικές και 
αθλητικές τους δεξιότητες, καθώς επίσης και άτοµα της τρίτης ηλικίας.   
Η φιλοσοφία του κύκλου στηρίζεται στην αρχή των ίσων ευκαιριών στην άσκηση και 
άθληση για όλα τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, καθώς επίσης και στην αρχή της 
συµπεριληπτικής  εκπαίδευσης και άθλησης.  
Οι πτυχιούχοι του κύκλου σπουδών ‘Προσαρµοσµένη Κινητική Αγωγή’, εκτός από τη γενική 
εκπαίδευση, µπορούν να εργαστούν σε Ειδικά Σχολεία, µονάδες Ειδικής Αγωγής και 
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, σε συλλόγους αθλητών µε αναπηρίες ως προπονητές, σε 
προγράµµατα Μαζικού Αθλητισµού και αναψυχής, σε προγράµµατα αποκατάστασης και 
επανένταξης µειονοτικών οµάδων, σε νοσοκοµεία ως µέλη της θεραπευτικής οµάδας και ως 
στελέχη οργάνωσης αθλητικών δραστηριοτήτων σε ειδικές πληθυσµιακές οµάδες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΘΕ–421ΠΚΑ  Ειδικά Θέµατα στην Προσ. Κινητική Αγωγή (ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ) 
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Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Εαρινό Θεωρία: 2 ώρες  

Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγήτρια ∆ήµητρα Κουτσούκη 
∆ιδασκαλία: Καθηγήτρια ∆. Κουτσούκη, Επ. Καθηγητής Ε. Σκορδίλης, Μέλος Ε.Ε.∆.Ι.Π. Κ. 
Σωτηριάδη 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος:  Προσέγγιση συναφών θεµάτων στην Προσαρµοσµένη 
Κινητική Αγωγή.  
Θεµατικές ενότητες: •  Αναπηρία και κοινωνικές αναπαραστάσεις • Ένταξη µαθητών µε 
αναπηρίες στη σχολική τάξη • Παραολυµπιακά αθλήµατα • ∆ιαταραχές διατροφής 
(ψυχογενής ανορεξία-ψυχογενής βουλιµία) και άσκηση • Κινητική εξέλιξη και µαθησιακές 
δυσκολίες • Αναπτυξιακή διαταραχή του κινητικού συντονισµού. • Ελλειµµατική προσοχή και 
υπερκινητικότητα • Παιδική παχυσαρκία • Υπαίθρια ζωή και κατασκηνώσεις ΑµΕΑ. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτή εξέταση. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Davis, R. (2002). Inclusion through sports. Champlain, IL: Human Kinetics. 
• Guralnick, M.J. (2005). The Developmental Systems Approach to Early Intervention. 
Brookes Publishing Co.  
 ΘΕ–424ΠΚΑ  Μετρήσεις & Αξιολόγηση στην Προσαρµοσµένη Κινητική Αγωγή  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

3 42 100 4 2 Χειµερινό Θεωρία: 1 ώρα 
Εργαστήριο:2 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Επίκουρος Καθηγητής Ε. Σκορδίλης 
∆ιδασκαλία: Επίκουρος Καθηγητής Ε. Σκορδίλης, Ε.Ε.∆.Ι.Π. Κ. Σωτηριάδη 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Η γνώση και εφαρµογή µεθόδων αξιολόγησης και 
εκτίµησης της κινητικής συµπεριφοράς και των αποκλίσεών της. 
Θεµατικές ενότητες: • Στόχοι της µέτρησης και αξιολόγησης • Μέτρηση και αξιολόγηση στη 
φυσική αγωγή µε έµφαση στην Προσαρµοσµένη Κινητική Αγωγή - Τοµείς µέτρησης και 
αξιολόγησης • Κινητικά πρότυπα - Βασικές κινητικές δεξιότητες • Αντίληψη του σώµατος • 
Αδρή και λεπτή κινητικότητα • Κατεύθυνση και προσανατολισµός στο χώρο • Οπτικο-
κινητικός συντονισµός • Ισορροπία • Φυσική κατάσταση • Αξιολόγηση εγκαταστάσεων. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εκπόνηση εργασίας, ενεργός συµµετοχή, εξετάσεις. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Horvat, M., Block, M., & Kelly, L. E. (2007). Developmental and Adapted Physical Activity 
Assessment. Chicago, IL: Human Kinetics. 
• Russell, D. J., Rosenbaum, P, L., Avery, L. M., & Lane, M. (2002). Gross Motor Function 
Measure (GMFM-66 & GMFM-88) User’s Manual. High Holborn, London: Cambridge Univer-
sity Press. 
ΘΕ-425ΠΚΑ Ανάπτυξη και Κινητική Εξέλιξη 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Εαρινό Θεωρία: 2 ώρες  

Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγήτρια ∆. Κουτσούκη 
∆ιδασκαλία: Καθηγήτρια ∆. Κουτσούκη, Μέλος Ε.Ε.∆.Ι.Π. Κ. Σωτηριάδη 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Βασικές έννοιες της φυσικής ανάπτυξης και ωρίµανσης, 
της κινητικής εξέλιξης και του ρόλου των διαταραχών στην κινητική συµπεριφορά.  
Θεµατικές ενότητες: • Κινητική ανάπτυξη. Μοντέλα και παράγοντες που την επηρεάζουν • 
Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη και κινητική εξέλιξη. • Ανίχνευση κινητικών 
δυσκολιών σε βρέφη µε ΑΙΜS • Παιδική αντίληψη και αντιληπτικο-κινητική ανάπτυξη • 
Ανάπτυξη και κινητική εξέλιξη στην εφηβεία και την ενηλικίωση • Κινητική εξέλιξη στην Μέση 
και Τρίτη Ηλικία. Φυσιολογικές αλλαγές και κινητική απόδοση. • Σχεδιασµός και εφαρµογή 
ειδικών προγραµµάτων. Αξιολόγηση της ανάπτυξης και κινητικής εξέλιξης.  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτή εξέταση. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Καµπάς Α. (2004). Εισαγωγή στην Κινητική Ανάπτυξη. Αθήνα: Εκδόσεις Αθλότυπο.  
• Κουτσούκη, ∆. (2008). Ειδική Φυσική Αγωγή: Θεωρία και Πρακτική (3η έκδ.). Αθήνα: Εκδ. 
της ιδίας. 
 
 ΘΕ–427ΠΚΑ  Προσαρµοσµένη Άσκηση για Όλους - Κινητική Αναψυχή 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Εαρινό Θεωρία: 2 ώρες  

Ανάθεση µαθήµατος: Επικ. Καθηγητής Ε. Σκορδίλης 
∆ιδασκαλία: Επικ. Καθηγητής Ε. Σκορδίλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ν. Νικηταράς  
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Η έννοια  και η θεωρητική προσέγγιση της διαδικασίας 
σχεδιασµού και εκπόνησης προγραµµάτων κινητικής αναψυχής για άτοµα µε αναπηρία.  
Θεµατικές ενότητες: • Εισαγωγή στην κινητική αναψυχή • Σχεδιασµός προγραµµάτων 
κινητικής αναψυχής • Προσδιορισµός ειδικών πληθυσµιακών οµάδων- Σκοποί και στόχοι 
των προγραµµάτων προσαρµοσµένης κινητικής αναψυχής για κάθε τύπο αναπηρίας: 
νοητική καθυστέρηση, κινητικές διαταραχές, προβλήµατα όρασης • Προσαρµοσµένη 
κινητική αναψυχή για άτοµα τρίτης ηλικίας. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτή εξέταση. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Αυθίνος, Γ. (1998). Άσκηση- άθληση- κινητική αναψυχή. Οργανωτική διάσταση. Αθήνα: εκδ. 
του ιδίου. 
• ∆ελλασούδας, Λ. (2006). Ποιότητα ζωής ατόµων µε αναπηρία. Αθήνα: Ατραπός. 
• Παπασωτηρίου, Κ. (1996). Το παιδί και η φυσιολογική σωµατο-ψυχοπνευµατική ανάπτυξη 
και εξέλιξη. Κατασκήνωση και Υπαίθρια ζωή. Αθήνα: εκδ. του ιδίου.  
ΘΕ–428ΠΚΑ  Αναπτυξιακές ∆ιαταραχές – Πρακτική Εξάσκηση Ι  

82 
 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

(συγχώνευση µε το ΘΕ-429ΠΑ Πρακτική Εξάσκηση Ι) 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Χειµερινό Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές 4 ώρες  

Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγήτρια ∆. Κουτσούκη 
∆ιδασκαλία:Καθηγήτρια ∆.Κουτσούκη, ΕπικΚαθηγητής Ε. Σκορδίλης, Μέλος Ε.Ε.∆.Ι.Π. 
Κ.Σωτηριάδη  
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εκπαιδευτική αντιµετώπιση και εφαρµογές της Πρ. Κιν. Αγ. 
Θεµατικές ενότητες: • Θεωρητικά µοντέλα γνωστικής και κινητικής • Βασικές διδακτικές 
αρχές στην Ειδική Αγωγή και στην Προσαρµοσµένη Κινητική Αγωγή • Μέθοδοι, στρατηγικές 
διδασκαλίας και ειδικές προσεγγίσεις στην Προσαρµοσµένη Κινητική Αγωγή • Σχεδιασµός 
Εξατοµικευµένου • Ειδικές µαθησιακές δυσκολίες • Αναπτυξιακή διαταραχή του κινητικού 
συντονισµού • Σύνδροµο υπερκινητικότητας και διάσπασης της προσοχής  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εκπόνηση εργασίας, ενεργός συµµετοχή, εξετάσεις. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Κουτσούκη, ∆. (2008). Ειδική Φυσική Αγωγή: Θεωρία και Πρακτική (3η έκδ.). Αθήνα: Εκδ. 
της ιδίας. 
• Woods, T.D. (2008). Νοητική καθυστέρηση. Αθήνα: Τόπος. 
 
ΘΕ–430ΠΚΑ  Κινητικές Αναπηρίες - Αισθητηριακές ∆ιαταραχές- Πρακτική Εξάσκηση ΙΙ  
(συγχώνευση µε το ΘΕ-431ΠΑ Πρακτική Εξάσκηση ΙΙ) 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Χειµερινό Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές 4 ώρες  

Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγήτρια ∆. Κουτσούκη, Επ. Καθηγητής Ε. Σκορδίλης  
∆ιδασκαλία: Καθηγήτρια ∆. Κουτσούκη, Επικ. Καθηγητής Ε. Σκορδίλης Μέλος Ε.Ε.∆.Ι.Π. Κ. 
Σωτηριάδη 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Κινητικές αναπηρίες και αισθητηριακές διαταραχές και της 
εκπαιδευτικής αντιµετώπισής τους µε έµφαση στον τοµέα της κινητικής αγωγής. 
Θεµατικές ενότητες: •  ∆ιαταραχές νωτιαίου µυελού • ∆ιαταραχές των άκρων. Νευροµυϊκές 
παθήσεις • Αποκλίσεις της σπονδυλικής στήλης • Επιληψία • Προσαρµοσµένη 
δραστηριότητα στο νερό • Αρθρίτιδα (οστεοαρθρίτιδα, ρευµατοειδής αρθρίτιδα, εφηβική 
ρευµατοειδής αρθρίτιδα) • Τύφλωση, Κώφωση, Βαρηκοΐα. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εκπόνηση εργασίας, ενεργός συµµετοχή, εξετάσεις. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Καµπάς, Α. (2003). Συναρµοστικές Ικανότητες: Ανάπτυξη και Προπόνηση. Αθήνα: Univer-
sity Studio Press. 
• Κουτσούκη, ∆. (2008). Ειδική Φυσική Αγωγή: Θεωρία και Πρακτική (3η έκδ.). Αθήνα : εκδ. 
της ιδίας. 
ΘΕ–432ΠΚΑ  Νευροµυϊκές ∆ιευκολύνσεις 
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Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

3 42 100 4 2 Εαρινό Θεωρία: 1 ώρα 
Εργαστήριο:2 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγήτρια ∆. Κουτσούκη 
∆ιδασκαλία: Λέκτορας Γ. Τσίγκανος 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Νευρογενείς µηχανισµοί που επηρεάζουν την κίνηση. 
Προγράµµατα αποκατάστασης και πρακτικές εφαρµογές κινητικών προτύπων. 
Θεµατικές ενότητες: • Νευροφυσιολογική άποψη της κίνησης, αντανακλαστικά • Κινητικά 
πρότυπα άνω άκρων • Κινητικά πρότυπα κάτω άκρων • Κινητικά πρότυπα κεφαλής-αυχένα • 
Κινητικά πρότυπα κορµού µε χρησιµοποίηση των κάτω άκρων • Τεχνικές ισχυροποίησης 
µυών • Τεχνικές χαλάρωσης µυών • Ρυθµική σταθεροποίηση τµηµάτων σώµατος • Βελτίωση 
ισορροπίας • Βελτίωση βάδισης • Αυτοεξυπηρέτηση • Προγράµµατα λειτουργικής 
αποκατάστασης - πρακτικές εφαρµογές. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εργαστήρια, εξετάσεις. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Μπάκας, Ε. (2003). Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση (τόµος 4ος). Αθήνα: Σιώκης. 
• Shumway-Cook, A., & Woollacott, M. (2000). Κινητικός έλεγχος, θεωρία και πρακτικές 
εφαρµογές. Αθήνα: Σιώκης. 
 
ΘΕ–433ΠΚΑ  Λειτουργική Αποκατάσταση Κινητικών Αναπηριών 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

3 42 100 4 2 Χειµερινό Θεωρία: 1 ώρα  
Εργαστήριο:2 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος:  Καθηγήτρια ∆. Κουτσούκη 
∆ιδασκαλία: Λέκτορας Γ. Τσίγκανος  
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος:  Λειτουργικές ιδιαιτερότητες των ατόµων µε κινητική 
αναπηρία. Αξιολόγηση και κατάταξη των κινητικών αναπηριών. 
Θεµατικές ενότητες: • Ο ρόλος της κίνησης στην αποκατάσταση προβληµάτων του Κ.Ν.Σ. • 
Αξιολόγηση κινητικότητας και όργανα µέτρησης αθλητών µε κινητικές αναπηρίες • Κινητική 
αποκατάσταση τραυµατικών βλαβών του νωτιαίου µυελού • Κινητική αποκατάσταση 
γενετικών βλαβών Κ.Ν.Σ. • Αθλητικές δραστηριότητες µε τροχοκαρέκλα • Προγράµµατα 
παρέµβασης • Ο ρόλος της οµάδας αποκατάστασης. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Πρακτική εξάσκηση, εξετάσεις. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Κοκαρίδας, ∆., & Πέρκος, Σ. (2005). Η καλαθοσφαίριση µε αµαξίδιο. Θεσ/νίκη: 
Χριστοδουλίδης. 
• Bromley, I. (2002). Τετραπληγία και παραπληγία. Οδηγός για φυσικοθεραπευτές. Αθήνα: 
Παρισιάνος.  
3.2.δ. Ειδίκευση (Κύκλος)  «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ» 

84 
 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

 
Συντονιστής Αναπληρωτής Καθηγητής Γιάννης Αυθίνος 
 
Τα µαθήµατα της Ειδίκευσης εστιάζονται σε βασικά θέµατα που καλύπτουν σφαιρικά την 
αθλητική διοίκηση, δίνοντας τη δυνατότητα στους αποφοίτους να αποκτήσουν εργασιακή 
σχέση στον χώρο του αθλητισµού µε νέα σύγχρονα επαγγέλµατα. Συγκεκριµένα διδάσκονται 
γνωστικά αντικείµενα από το χώρο της διοίκησης αθλητισµού, της φυσικής αγωγής και της 
αναψυχής, τα οποία καθιστούν ικανούς τους αποφοίτους στο χειρισµό θεµάτων µάνατζµεντ, 
µάρκετινγκ, διοίκησης ανθρώπινων πόρων, αθλητικών σχέσεων, νοµικών αθλητικών 
θεµάτων, αγώνων, εγκαταστάσεων, και ειδικών επιστηµονικών παραµέτρων της διοικητικής 
αθλητικής επιστήµης. Τα πιο πάνω, συνδυάζονται µε την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και 
εποπτευόµενης πρακτικής των φοιτητών σε φορείς επιλογής τους.  
Το πεδίο αυτό περιλαµβάνει θέσεις εργασίας σε ολόκληρο το φάσµα της διοικητικής 
αθλητικής επιστήµης, σε φορείς, όπως η Εθνική Ολυµπιακή Επιτροπή, η Γενική Γραµµατεία 
Αθλητισµού, ∆ηµοτικοί Αθλητικοί Οργανισµοί, Αθλητικοί Σύλλογοι, Οµοσπονδίες, Εθνικά 
Αθλητικά Κέντρα, ∆ηµοτικά Στάδια, Ιδιωτικά γυµναστήρια, κ.ά.  
Οι ρόλοι των αποφοίτων της Ειδίκευσης "Αθλητική ∆ιοίκηση" στους πιο πάνω φορείς 
αναλαµβάνονται, σε κάθε διοικητικό επίπεδο, από απλή στελέχωση έως και γενική 
διεύθυνση. Ενδεικτικοί τίτλοι θέσεων εργασίας είναι : ∆ιευθυντής δηµοτικών προγραµµάτων 
άθλησης, υπεύθυνος χορηγιών, στέλεχος µάρκετινγκ, στέλεχος τµήµατος πωλήσεων εταιρίας 
αθλητικού µάρκετινγκ, κ.ά. 
Τα θέµατα τα οποία θα χειρίζονται οι απόφοιτοι της Ειδίκευσης "Αθλητική ∆ιοίκηση" είναι : 
δόµησης αθλητικών οργανισµών, στελέχωσης / διεύθυνσης αθλητικών οργανισµών και 
προγραµµάτων, δηµιουργία  πλάνων αθλητικού µάρκετινγκ για ολόκληρο το φάσµα του 
αθλητισµού (ΠΑΕ, ΚΑΕ, συλλόγων, ενώσεων, οµοσπονδιών), δηµιουργία και επιµέλεια 
χορηγικών προγραµµάτων κ.α. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΘΕ–435Α∆  ∆ιοικητική Επιστήµη - Γενικές Αρχές 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Χειµερινό Θεωρία: 2 ώρες  

 Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρωτής Καθηγητής Ι. Αυθίνος 
∆ιδασκαλία: Μέλος Ε.Ε.∆Ι.Π. Α. Σωτηριάδης, Ζ.Κιάφφας 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Βασικές αρχές της διοικητικής επιστήµης, µε πρακτική 
εφαρµογή σε ολόκληρο το φάσµα της φυσικής αγωγής, του αθλητισµού και της αναψυχής. 
Θεµατικές ενότητες: • Τι είναι το µάνατζµεντ • Μάνατζµεντ : κοινωνική ευθύνη • Λήψη 
αποφάσεων • Η λειτουργία του προγραµµατισµού • ∆ιοίκηση µε στόχους. • Οργάνωση και 
δοµές • ∆ιοίκηση ανθρώπινων πόρων • Ηγεσία  : Θεωρία και πράξη • Οµάδες εργασίας, 
επικοινωνία • Αντιµετώπιση της αλλαγής στην οργάνωση, συγκρούσεις • ∆ιευθυντικές 
δεξιότητες • Συστήµατα πληροφοριών διεύθυνσης. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εξετάσεις. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Montana, P., Charnov, B. (1998). Μάνατζµεντ. Αθήνα : Κλειδάριθµος,  
• Mull, R., Bayless, K., Ross C., & Jamieson, L. (1997).  Recreational sport management, (3rd 
Ed.). Champaign, IL. : Human Kinetics. 
 
 
ΘΕ–436Α∆  Αθλητική Αγοραγνωσία 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Εαρινό Θεωρία: 2 ώρες  

 Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρωτής Καθηγητής Ι. Αυθίνος  
∆ιδασκαλία: Μέλος Ε.Ε.∆Ι.Π. Α. Σωτηριάδης. Ζ. Κιάφφας 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εκµάθηση βασικών αρχών και διαδικασιών εφαρµογής του 
µάρκετινγκ σε ολόκληρο το φάσµα της φυσικής αγωγής, του αθλητισµού και της αναψυχής. 
Θεµατικές ενότητες: • Βασικές έννοιες • Η διεργασία και το του αθλητικού µάρκετινγκ • Τα 
συστήµατα αθλητικού µάρκετινγκ • Συστήµατα πληροφοριών µάρκετινγκ και έρευνα 
αθλητικής αγοράς • Συµπεριφορά καταναλωτών αθλητισµού • Η αθλητική αγορά • 
∆ιεύθυνση αθλητικών υπηρεσιών και προϊόντων • Τιµολόγηση και ∆ιανοµή των αθλητικών 
προϊόντων και υπηρεσιών • Προώθηση και πώληση των αθλητικών προϊόντων και 
υπηρεσιών.   
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εκπόνηση εργασίας, εξετάσεις. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Pits, B., Stotlar, D. (1996). Fundamentals of sport marketing. Morgantown, WV : Fitness 
Information Technology.  
• Mullin, R., Hardy, S. & Sutton, W. (1993). Sport marketing. Champaign, IL. : Human Kinet-
ics. 
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ΘΕ–437Α∆  Αθλητικές Εργασιακές Σχέσεις 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Χειµερινό Θεωρία: 2 ώρες  

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρωτής Καθηγητής ∆. Παναγιωτόπουλος 
∆ιδασκαλία:  Αναπληρωτής Καθηγητής ∆. Παναγιωτόπουλος 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Οι σχέσεις που αναπτύσσονται µε την παροχή αθλητικών 
και προπονητικών υπηρεσιών. Εξασφάλιση των δικαιωµάτων των συµβαλλοµένων. 
Θεµατικές ενότητες: • Εισαγωγή στις εργασιακές σχέσεις • Σύµβαση • Αθλητικές υπηρεσίες 
και Κοινοτικό δίκαιο • Εργασιακές σχέσεις αθλητών και προπονητών • Προσφορά και 
Παροχή αθλητικών υπηρεσιών • Σχέσεις επαγγελµατικών αθλητικών φορέων και αθλητών • 
Παροχές στους αθλητές • Παροχή εργασιών σωµατικής άσκησης σε ιδιωτικά γυµναστήρια • 
Παροχή υπηρεσιών φυσικής Αγωγής • Ένδικη προστασία   
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εξετάσεις µε άσκηση & θεωρία, εκπόνηση µελέτης. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Χάρης Ταγαράς (2002). Η ελεύθερη κυκλοφορία εµπορευµάτων, προσώπων, υπηρεσιών, 
κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντ. Ν. Σάκκουλας: Αθήνα –Κοµοτηνή.  
• ∆. Π. Παναγιωτόπουλος (2000). Εργασιακές Σχέσεις στον Αθλητισµό. Παν/µιακές 
Παραδόσεις, Αθήνα: Έλλην.  
 
ΘΕ–438Α∆  Οργάνωση και ∆ιοίκηση Εγκαταστάσεων 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Χειµερινό Θεωρία: 2 ώρες  

 Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρωτής Καθηγητής Ι. Αυθίνος 
∆ιδασκαλία: Μέλος Ε.Ε.∆Ι.Π. Α. Σωτηριάδης, Ζ. Κιάφφας 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Στοιχεία σχεδιασµού, οργάνωσης, λειτουργίας και 
αξιολόγησης των εγκαταστάσεων που καλύπτουν όλο το φάσµα της ΦΑΑ και της αναψυχής. 
Θεµατικές ενότητες: • Εγκαταστάσεις άσκησης και κινητικής αναψυχής σε αστικό και 
περιαστικό περιβάλλον • Παιδικές χαρές • Παιχνιδότοποι • Πάρκα & πλατείες • 
Εξειδικευµένες εγκαταστάσεις άσκησης • Εγκαταστάσεις άσκησης σε υπαίθριο περιβάλλον • 
∆ιαδικασία δηµιουργίας εγκαταστάσεων άσκησης • Οργάνωση εγκαταστάσεων • ∆ιεύθυνση 
εγκαταστάσεων • Αξιολόγηση εγκαταστάσεων  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εκπόνηση εργασίας, εξετάσεις. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Farmer, P., Mulrooney, A. & Ammon, R. (1996). Sport facility planning and management. 
Morgantown, WV : Fitness Information Technology.  
• Patton, R., Grantham, W., Gerson, R. & Gettman, L. (1989). Developing and managing 
health / fitness facilities. Champain, IL. : Human Kinetics Books. 
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ΘΕ–439Α∆  Αθλητική Οικονοµία 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Εαρινό Θεωρία: 2 ώρες  

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρωτής Καθηγητής Ι.Αυθίνος 
∆ιδασκαλία:  Αναπληρωτής Καθηγητής Ι.Αυθίνος 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Η οικονοµική πλευρά της αθλητικής δραστηριότητας και 
αναλυτική εξοικείωση µε τις οικονοµικές παραµέτρους της ανάπτυξης της αθλητικής δράσης. 
Θεµατικές ενότητες: • Εισαγωγή στην οικονοµική θεωρία • Οικονοµία και αθλητική 
δραστηριότητα • Μακροοικονοµικά και µικροοικονοµικά µεγέθη • Θεωρία αξίας και χρήµατος 
• Πολιτική οικονοµία και αθλητική δράση • Εισαγωγή στην οικονοµική διαχείριση 
(αθλητικών) οργανισµών • Προϋπολογισµός & εναλλακτικές πηγές χρηµατοδότησης 
οργανισµών διαγωνισµών • Χρήση λογισµικών προγραµµάτων οικονοµικής διαχείρισης. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εξετάσεις µε άσκηση και θεωρία, εκπόνηση µελέτης. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Παπανίκος, Α. (1994). Management και Marketing στον Αθλητισµό., Αθήνα. Τελέθριον.  
• Houvardas, Α. (1997). Homo Economicus Athleticus. International Sports law Review 
Pandektis (ISLR/Pandektis), Vol ΙΙ, 1: 2.  
 
ΘΕ–441Α∆ ∆ιεθνείς Αθλητικοί Οργανισµοί & ∆ίκαιο Ο.Α.  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Εαρινό Θεωρία: 2 ώρες  

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρωτής Καθηγητής ∆. Παναγιωτόπουλος 
∆ιδασκαλία:  Αναπληρωτής Καθηγητής ∆. Παναγιωτόπουλος 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: ∆ικαιϊκή προσέγγιση-ανάλυση των θεσµικών πτυχών των 
Ολυµπιακών Αγώνων στην αρχαία και στη σύγχρονη εποχή.  
Θεµατικές ενότητες: • Ελληνική Αγωνιστική Θεσµική Παράδοση • Γενεαλογία των 
Ολυµπίων Αγώνων. Πόλις – κράτος και τα Ολύµπια • Παράλληλοι θεσµοί µε τα Ολύµπια  • 
∆ίκαιο ∆ιεθνούς Αθλητικής ∆ραστηριότητας • ∆ιεθνείς αθλητικοί και ολυµπιακοί θεσµοί • Lex 
Sportiva και αθλητική δικαιοδοσία • Ολυµπιακοί και ∆ιεθνείς Αθλητικοί θεσµο ί• ∆ιεθνής 
Ολυµπιακή Επιτροπή και ∆ιεθνής Οµοσπονδίες • Πολυµερείς Συµβάσεις για τον Αθλητισµό  
• ∆ιεθνείς Αθλητικές και Ολυµπιακές Σχέσεις. Αθλητισµός και Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εξετάσεις µε άσκηση και θεωρία, εκπόνηση µελέτης. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• DIMITRIOS. P. PANAGIOTOPOULOS (2005). Sports Law: Implementation And the Olympic 
Games (10th IASL Congrss2005). Ant. N. Sakkoulas: Athens.  
• ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (2005). ∆ιεθνείς Αθλητικοί και Ολυµπιακοί Θεσµοί. Εκδ. 
Έννοια: Αθήνα.   
ΘΕ–442Α∆  Οργάνωση Αθλητικών Αγώνων 
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Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Εαρινό Θεωρία: 2 ώρες  

 Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρωτής Καθηγητής Ι. Αυθίνος 
∆ιδασκαλία: Αναπλ.Καθηγητής Ι. Αυθίνος, Μέλος Ε.Ε.∆Ι.Π. Α. Σωτηριάδης, Ζ. Κιάφφας 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Γνώση βασικών παραµέτρων διοργάνωσης αθλητικών 
αγώνων και ανάπτυξη ικανότητας εφαρµογής τους. 
Θεµατικές ενότητες: • Αναδροµή στους αθλητικούς συναγωνισµούς. • Είδη συναγωνισµών. 
∆ιάρκεια διεξαγωγής αθλητικών αγώνων • Οργανωτικά σχήµατα και εκτροπές. • Τοµείς 
οργάνωσης Ι & ΙΙ.• Προσωπικό οργάνωσης αθλητικών αγώνων. • ∆ιεξαγωγή αθλητικών 
αγώνων. • Αξιολόγηση αθλητικών αγώνων. • Προετοιµασία διεξαγωγής αθλητικού αγώνα  • 
Ανάλυση οργανωτικών θεµάτων & προβληµάτων διεξαγωγής αθλητικών αγώνων. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Συµµετοχή σε διοργανώσεις, εξετάσεις. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Graham S., Goldblatt J. & Delpy L. (1995).  The ultimate guide to special events manage-
ment & marketing.  New York : McGraw-Hill.  
• Byl, J. (1999). Organising successful tournaments (2nd ed.). Champ., IL. : Human Kinetics. 
 
ΘΕ–446Α∆  Οργάνωση Προγραµµάτων Κινητικής Αναψυχής  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Χειµερινό Θεωρία: 2 ώρες  

 Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρωτής Καθηγητής Ι. Αυθίνος 
∆ιδασκαλία: Αναπλ. Καθηγητής Ι. Αυθίνος, Μέλος Ε.Ε.∆Ι.Π. Α. Σωτηριάδης, Ζ. Κιάφφας 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Βασικές γνώσεις οργάνωσης, υλοποίησης και αξιολόγησης 
προγραµµάτων άσκησης για όλους σε συγκεκριµένους χώρους εφαρµογής τους. 
Θεµατικές ενότητες: • Σχόλη & αναψυχή, Φυσική Αγωγή & Αθλητισµός, άσκηση για όλους 
(ΑγΟ). • Η ΑγΟ σε άλλες χώρες - διεθνείς οργανισµοί. • Η ΑγΟ στη σύγχρονη Ελλάδα : 
διαχρονική αναδροµή και λειτουργική δοµή. • Οργάνωση & διεύθυνση γυµναστηρίων 
άσκησης. • ∆ιαδικασία δηµιουργίας προγραµµάτων ΑγΟ. • Οργάνωση Προγραµµάτων στην 
τοπική αυτοδιοίκηση, σε χώρους τουρισµού, διακοπών, εργασίας, στην ύπαιθρο, στα 
σώµατα ασφαλείας και σε άτοµα µε προβλήµατα συµπεριφοράς και εξαρτήσεων. • Στέλεχος 
ΑγΟ & κινητικής αναψυχής. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εκπόνηση εργασίας, εξετάσεις. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Αυθίνος, Ι. (1998). Άσκηση - Άθληση - Κινητική Αναψυχή : Οργανωτική διάσταση. Αθήνα.  
• Carpenter, G. & Howe, C. (1985). Programming leisure experiences : A cyclical approach. 
Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall  
ΘΕ-447Α∆  Πρακτική Άσκηση 
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Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

3 42 100 4 2 Εαρινό Θεωρία: 1 ώρα 
Εφαρµογές: 2 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρωτής Καθηγητής Ι. Αυθίνος 
∆ιδασκαλία: Μέλος Ε.Ε.∆Ι.Π. Α. Σωτηριάδης, Ζ. Κιάφφας 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εξοικείωση και εφαρµογή των θεωρητικών παραµέτρων της 
αθλητικής διοίκησης στους χώρους υλοποίησής της. 
Θεµατικές ενότητες:  • Οι φοιτητές επιλέγουν από σχετικό κατάλογο συγκεκριµένη θέση 
πρακτικής εξάσκησης σε ιδιωτικό ή δηµόσιο φορέα. • Η πρακτική γίνεται υπό την εποπτεία / 
αξιολόγηση πτυχιούχου µε συναφή ειδικότητα και αναγνωρισµένη εµπειρία στο 
συγκεκριµένο αντικείµενο, το οποίο θα τυγχάνει της έγκρισης του υπεύθυνου για την 
πρακτική. • Στο τέλος της πρακτικής, οι φοιτητές καταθέτουν έκθεση µε τις εργασιακές τους 
εµπειρίες. • Η θεωρία περιλαµβάνει θέµατα οργάνωσης, γραφείου και αθλητικής 
επιχειρηµατικότητας. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εργασία, εργασιακή αξιολόγηση, εξετάσεις . 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Chelladurai, P. (1999). Human resource management in sport and recreation. Champaign 
IL. : Human Kinetics.  
• Πετράκης Π. (2007). Η Επιχειρηµατικότητα. Αθήνα: ΕΠΕΑΕΚ.: ΕΚΠΑ.  
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3.3. ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΟΠΑΙ∆ΙΩΝ (ΑΠ) 
∆ιευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Ν. Μπεργελές 
 
Ο Τοµέας Αθλοπαιδιών έχει ως κύριο αντικείµενό του την ανάλυση της τεχνικής και της 
τακτικής των ατοµικών και οµαδικών αθληµάτων, καθώς και τη µελέτη της διδακτικής 
µεθοδολογία τους στα διάφορα επίπεδα του αγωνιστικού και του σχολικού αθλητισµού.  
Η ειδική προπονησιολογία και η µεγιστοποίηση της ατοµικής και οµαδικής απόδοσης στα 
οµαδικά και µη- αθλήµατα αποτελεί για τον Τοµέα κατ΄ εξοχήν πεδίο έρευνας και 
εφαρµογών.   
Στα πλαίσια της αποστολής του ο Τοµέας :  
• Προσφέρει υποχρεωτικά µαθήµατα και µαθήµατα επιλογής υποχρεωτικά, που 

καλύπτουν όλες σχεδόν τις γνωστές και παγκοσµίου ενδιαφέροντος αθλοπαιδιές. 
• Παρέχει µέσω εξειδικευµένου προγράµµατος µαθηµάτων ∆ίπλωµα Ειδίκευσης στην 

προπονητική των Ολυµπιακών Αθληµάτων µε στόχο την επιστηµονική κατάρτιση των 
νέων πτυχιούχων µας, προκειµένου να είναι σε θέση να ασκήσουν προπονητική υψηλού 
επιπέδου στο άθληµα της εξειδίκευσής τους. 

• Συνεργάζεται µε τους Τοµείς των Θεωρητικών Επιστηµών και της Αθλητιατρικής & 
Βιολογίας της Άσκησης, όπως και µε τους άλλους τρεις Τοµείς των Προπονητικών 
Επιστηµών για την παραγωγή και διάδοση της νέας γνώσης και την εφαρµογή της στον 
χώρο της ειδικής προπονητικής των αθλοπαιδιών. 

• Συµµετέχει στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Βιολογίας της Άσκησης και στο 
Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φυσική Αγωγή και Αθλητισµός προσφέροντας 
ακαδηµαϊκά κίνητρα στους πτυχιούχους µε Προπονητική Ειδίκευση να συνεχίσουν τις 
σπουδές τους και σε µεταπτυχιακό επίπεδο, ώστε να µπορούν να συµβάλλουν στην 
ανάπτυξης της αθλητικής έρευνας και της αθλητικής επιστηµονικής σκέψης στον τόπο 
µας. 

Επίσης, ο τοµέας έχει την ευθύνη της λειτουργίας του εργαστηρίου Αθλοπαιδιών µε 
∆ιευθυντή τον Αναπλ. Καθηγητή Ι. Μ πάγιο. 
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3.3.α. Μαθήµατα Υποχρεωτικά 
 
ΑΠ–154Υπ  Χειροσφαίριση (Συγχώνευση των πρ. 154Υπ & 158Υπ) 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 150 6 3 ½ Α’       
½ Β’ 

Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Μπάγιος  
∆ιδασκαλία: Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιωάννης Μπάγιος, Λέκτορας Αντώνης 
Κουτουλούλης,  µέλος Ε.Ε.∆Ι.Π. Παναγιώτης Κορορός, Καθηγητές Φ. Α. µε απόσπαση 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Βασικών τεχνικά στοιχεία. Κανονισµοί, τεχνική και τακτική 
τερµατοφύλακα. ∆ιδακτική ατοµικής και οµαδικής τακτικής στην άµυνα και στην επίθεση. 
Θεµατικές ενότητες: • Βασικές θέσεις, µετακινήσεις, κανόνες. Κράτηµα µπάλας, υποδοχή, 
βασική πάσα. • Τρίπλα και προσποίηση και Σουτ • Μαρκάρισµα, µπλοκ & διεκδίκηση. • 
Τεχνική τερµατοφύλακα. • Εισαγωγή στην τακτική του παιγνιδιού : σκοπός, κανόνες, µορφές, 
αρχές. • Ατοµική και Οµαδική τακτική άµυνας και επίθεσης.• Τακτική τερµατοφύλακα 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Πρακτική και θεωρητική εξέταση, εργασίες. 
Ενδεικτική βιβλιογραφία:  
• Μπάγιος, Ι. (1999). Η τεχνική της χειροσφαίρισης. Αθήνα. • Μπάγιος, Ι., Καρράς, ∆., 
Κορορός, Π. & Κουτουλούλης, Α. (1991). Χειροσφαίριση.  Αθήνα. 
• Μπάγιος, Ι. (2000). Η τακτική της χειροσφαίρισης. Αθήνα.  
 
 
ΑΠ–153Υπ  Ποδοσφαίριση  (Συγχώνευση των πρ. 153Υπ & 157Υπ) 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 150 6 3 ½ Α’       
½ Β’ 

Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Επίκουρος Καθηγητής Αριστοµένης Σωτηρόπουλος  
∆ιδασκαλία: Επίκουρος Καθηγητής Αριστοµένης Σωτηρόπουλος ,Π.∆.407/80 και Καθηγητές 
Φ. Α. µε απόσπαση 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εισαγωγή στην ποδοσφαίριση, ιστορική εξέλιξη, βασική 
τεχνική, µέθοδος διδασκαλίας και βασικές αρχές τακτικής.  
Θεµατικές ενότητες:  
• Φύση του αθλήµατος της ποδοσφαίρισης • Ιστορική ανασκόπηση. • Βασικοί κανόνες της 
ποδοσφαίρισης • Έλεγχος. • Μεταβίβαση. • Ελιγµός. • Σουτ. • Γλίστρηµα. • Τεχνική 
τερµατοφύλακα. • Ατοµικές επιθετικές ενέργειες. •Ατοµικές αµυντικές ενέργειες. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Πρακτική και  θεωρητική εξέταση, εργασίες. 
Ενδεικτική βιβλιογραφία:  
• Σωτηρόπουλος, Α. & συνεργάτες (2003). Το Ποδόσφαιρο. (Β’ Έκδοση). Αθήνα : Τελέθριον. 
• Σωτηρόπουλος, Α. & Μπεκρής, Ε. (2007). Προπονησιολογία Ποδοσφαίρου. Αθήνα : 
Τελέθριον. 
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ΑΠ–254Υπ  Πετοσφαίριση (Συγχώνευση των πρ. 254Υπ & 257Υπ) 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 150 6 3 ½ Γ’       
      ½ ∆’ 

Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

 Ανάθεση µαθήµατος: Αναπλ. Καθηγητής Ι. Αγγελονίδης, Επίκ. Καθηγητής Π.Κουντούρης 
∆ιδασκαλία:  Αναπληρωτής Καθηγητής Ι. Αγγελονίδης, Επίκουρος Καθηγητής Π.  
Κουντούρης, Καθηγητές Φ. Α. µε απόσπαση 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: ∆ιδακτική της τεχνικής, τακτικής και προπονητικής του 
αθλήµατος. Προγραµµατισµός και διδασκαλία της Πετοσφαίρισης. 
Θεµατικές ενότητες:  •  Εισαγωγή  • Μεθοδολογία της τεχνικής του αθλήµατος.• Ατοµική και 
οµαδική τακτική.• Στοιχεία προπονητικής και ανάπτυξης των φυσικών ικανοτήτων.• 
Οργάνωση και καταρτισµός οµάδας (σύνθεση οµάδας).• Καθοδήγηση του αγώνα .• Ψυχικός 
παράγων .• Στατιστική ανάλυση αγώνα .• Συστήµατα διοργάνωσης αγώνων.• 
Προγραµµατισµός του αθλήµατος σε επίπεδο σχολικό και συλλόγων.• Κανονισµοί του 
αθλήµατος της Πετοσφαίρισης.• Μίνι βόλεϊ .• Ανάπτυξη του αθλήµατος στον Κοινωνικό 
χώρο. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εργασία. Γραπτές και Πρακτικές εξετάσεις. 
Ενδεικτική βιβλιογραφία:  
• Κατσικαδέλλη, Α., Αγγελονίδης, Ι., Κουντούρης, Π., Λάιος, Ι. (2003). Πετοσφαίριση. Αθήνα. 
• Κατσικαδέλλη, Α., Αγγελονίδης, Ι., Κουντούρης, Π., Λάιος, Ι. (2003). Πετοσφαίριση – 
Μεθοδική διδασκαλία. Αθήνα. (Β΄ έκδοση). 
 
ΑΠ–352Υπ  Καλαθοσφαίριση (Συγχώνευση των πρ. 253Υπ & 256Υπ) 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 150 6 3 ½ Ε’       
½ Στ’ 

Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Επικ.Καθηγητής Ν.Αποστολίδης 
∆ιδασκαλία: Επίκ. Καθηγητής Ν. Αποστολίδης, Επικ. Καθηγητής Α. Γαβριηλίδης, Λέκτορας 
Ν. Κωστόπουλος, Λέκτορας Εµµ. Ζαχαράκης, Μέλος Ε.Ε.∆Ι.Π. Π.Ταυρόπουλος,  
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Θεωρητική και πρακτική γνώση της βασικής τεχνικής και 
οµαδικής τακτικής του αθλήµατος, στοιχεία προπονητικής, η µεθοδολογία διδασκαλίας. 
Θεµατικές Ενότητες:  • Εισαγωγή • Η βασική τεχνική της καλαθοσφαίρισης • Η οµαδική 
επίθεση (αιφνιδιασµός, διάσπαση προσωπικής άµυνας, άµυνας ζώνης, πιεστικής άµυνας, 
κ.α.).• Η οµαδική άµυνα: (προσωπική άµυνα µε κάλυψη, άµυνα ζώνης, πιεστική άµυνα, 
κ.α.).• Σκοποί και βασικές αρχές της προπόνησης.• Προγραµµατισµός των προπονήσεων.• 
Η φυσική κατάσταση στην καλαθοσφαίριση.• Η µεθοδολογία. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών:Πρακτικές και θεωρητικές εξετάσεις, εργασίες.  
Ενδεικτική βιβλιογραφία:  
• Αναστασιάδης, Μ. (2007). Βασική τεχνική της Καλαθοσφαίρισης. Αθήνα.  
• Αναστασιάδης, Μ. (1994). Καλαθοσφαίριση «Οµαδική Τεχνική και Τακτική». Αθήνα.  
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3.3.β. Μαθήµατα Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά 
ΑΠ–162Επ  Αντισφαίριση 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

4 56 150 6 3 Ετήσιο Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 2 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρωτής Καθηγητής Ι. Αγγελονίδης 
∆ιδασκαλία: Λέκτορας Ν. Γρίβας, Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εκµάθηση τεχνικής και τακτικής, Οργάνωση Αγώνων. 
Θεµατικές ενότητες: 
• Παγκόσµια και ελληνική ιστορία του αθλήµατος. • Κανονισµοί & διαιτησία. • Βασική 
τεχνική. • Βασικές αρχές τακτικής. • Μίνι τένις. • Οργάνωση αγώνων. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτές και πρακτικές εξετάσεις. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• ∆ουβής, Σ. (1992). Τέννις : Τεχνική & Τακτική. Αθήνα.  
• ∆ουβής, Σ. & Τραυλός, Α. (2000). Μεγιστοποίηση της Ικανότητας Εστίασης της Προσοχής. 
Αθήνα.  
 
 
ΑΠ–164Επ  Επιτραπέζια Αντισφαίριση 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

3 42 100 4 2 Ετήσιο Θεωρία: 1 ώρα 
Εφαρµογές: 2 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρωτής Καθηγητής Ι. Αγγελονίδης 
∆ιδασκαλία: Μέλος Ε.Ε.∆Ι.Π. Α. Μακρής 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος:  Εκµάθηση τεχνικής, τακτικής και προπονητικής του 
αθλήµατος. Κανονισµοί διαιτησίας. 
Θεµατικές ενότητες: • Ιστορία του αθλήµατος. • Αθλητικός εξοπλισµός : ρακέτα, λάστιχα, 
τραπέζι, φιλέ, µπαλάκι, ενδυµασία, παραβάν, φωτισµός. • Υλικά διαιτησίας.• Κανονισµοί 
παιδιάς & διαιτησίας. • Πιάσιµο ρακέτας, βασική στάση, θέση ετοιµότητας. • Βασική τεχνική 
των επιθετικών και αµυντικών παικτών. • Ασκήσεις για αρχάριους-Φύλλα Αγώνα. • 
Οργάνωση Αγώνων. • Παρακολούθηση Αγώνων (βίντεο). 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτές εξετάσεις, παρακολούθηση και οργάνωση 
αγώνων. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Μanfred, M. (1986). Tischtennis (Lerner und Trainieren). Wiesbaden, Germany : Limpert.  
• Μεσσήνης, ∆. (1997). Επιτραπέζια Αντισφαίριση από το Ά έως το Ώ. Αθήνα. 
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 ΑΠ–183Επ  Προχωρηµένο Επίπεδο Καλαθοσφαίρισης(πρ.ΠΕΚ-253Επ) 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

3 42 100 4 2 Ετήσιο Θεωρία: 1 ώρα 
Εφαρµογές: 2 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Επίκουρος Καθηγητής Ν. Αποστολίδης 
∆ιδασκαλία: Επίκουρος Καθηγητής Ν. Αποστολίδης 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εµπλουτισµός των θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων 
του φοιτητή µε επιλεγµένα θέµατα τεχνικής, τακτικής και προπονητικής. 
Θεµατικές ενότητες:• Φυσική κατάσταση. • Προπόνηση αρχαρίων. • Ιδιαιτερότητες 
προπόνησης γυναικών. • Προγραµµατισµός προπονητικών δραστηριοτήτων .• 
Προγραµµατισµός και αξιολόγησης τεχνικών ικανοτήτων. • Στοιχεία καθοδήγησης. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εκπόνηση εργασίας, εξετάσεις. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Αναστασιάδης, Μ. (1995). Προπονητική της Καλαθοσφαίρισης. Αθήνα.  
• Martin, D., Carl, K. & Lehnertz, K. (1995). Εγχειρίδιο Προπονητικής Handbunch 
Trainingslehre, Schomborf, Germany : V. K. Hofmann. Επιµέλεια Ελληνικής Έκδοσης Κ. 
Ταξιλδάρης. Θεσ/νίκη : Εκδότης Κυριάκος Ταξιλδάρης  
 
 
ΑΠ–185Επ  Προχωρηµένο Επίπεδο Πετοσφαίρισης (πρ.ΠΕΠ-254Επ) 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

3 42 100 4 2 Ετήσιο Θεωρία: 1 ώρα 
Εφαρµογές: 2 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Επίκουρος Καθηγητής  Π. Κουντούρης 
∆ιδασκαλία: Επίκουρος Καθηγητής  Π. Κουντούρης 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Βελτίωση των γνώσεων µε επιλεγµένα θέµατα τεχνικής, 
τακτικής και προπονητικής του αθλήµατος. 
Θεµατικές ενότητες: • Προπονητική : προπόνηση ειδικής φυσικής κατάστασης. • 
Προγράµµατα προπόνησης σε οµάδα. • Καθοδήγηση.• Κατασκοπεία, καταγραφή, και 
ανάλυση αγώνα. • Έλεγχος αγωνιστικής απόδοσης. • Εξειδικευµένη προπόνηση 
πετοσφαιριστών. • Κυβερνητική στην πετοσφαίριση • Επιλογή ταλέντων. • Η πετοσφαίριση 
σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτές και πρακτικές εξετάσεις, εργασίες. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Κατσικαδέλλη, Α., Αγγελονίδης, Ι., Λάιος, Ι. & Κουντούρης, Π., (2000). Πετοσφαίριση 
υψηλών στόχων. Αθήνα.  
• Λάιος, Ι. (1994). Στόχοι και Προοπτικές του Σύγχρονου Βόλλεϋ. Αθήνα : Αθλότυπο.  
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ΑΠ–187Επ  Προχωρηµένο Επίπεδο Χειροσφαίρισης (πρ.ΠΕΧ-154Επ) 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

3 42 100 4 2 Ετήσιο Θεωρία: 1 ώρα 
Εφαρµογές: 2 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπλ. Καθηγητής  Ι.Μπάγιος 
∆ιδασκαλία: Αναπλ. Καθηγητής  Ι.Μπάγιος, Λέκτορας Α. Κουτουλούλης 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εµβάθυνση των θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων µε 
επιλεγµένα θέµατα τεχνικής, τακτικής και προπονητικής του παιχνιδιού. 
Θεµατικές ενότητες: •  Προχωρηµένη µεθοδολογία εκµάθησης τεχνικών στοιχείων του 
παιχνιδιού. •  ∆ιδασκαλία ειδικών ασκήσεων µε πολλαπλούς αγωνιστικούς στόχους.•  
Ασκήσεις συνεργασίας δύο και τριών παικτών στην άµυνα και την επίθεση.•   Ανάπτυξη 
αιφνιδιασµού •  Άµυνα ζώνης•  Μικτές άµυνες •  Επίθεση µε έναν και δύο παίκτες γραµµής •  
Τεχνική και τακτική του τερµατοφύλακα •  Προπόνηση φυσικής κατάστασης •  Καθοδήγηση 
οµάδας •  ∆ιαιτησία 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών:  Εργασία, πρακτικές και θεωρητικές εξετάσεις. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
•  Μπάγιος, Ι. (2008). Η τεχνική της Χειροσφαίρισης, Αθήνα, αυτοέκδοση. 
•  Μπάγιος, Ι. (2010). Τακτική της Χειροσφαίρισης, Αθήνα, αυτοέκδοση. 
 
ΑΠ–190Επ  Πετοσφαίριση επί Άµµου 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

3 42 100 4 2 Εαρινό Θεωρία: 1 ώρα 
Εφαρµογές: 2 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Επίκουρος Καθηγητής Γρ. Μαλουσάρης 
∆ιδασκαλία: Επίκουρος Καθηγητής Γρ. Μαλουσάρης 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Να γνωρίσει ο φοιτητής το νέο ολυµπιακό άθληµα και να 
διδαχθεί τη χρησιµότητά του, τις µεθόδους διδασκαλίας και τις µεθόδους προπόνησης. 
Θεµατικές ενότητες: • Ιστορία του αθλήµατος. • ∆οµή του αθλήµατος. • Κανονισµοί του 
παιγνιδιού. • ∆ιαφορές από την παραδοσιακή πετοσφαίριση. • ∆ιάφορες µορφές του 
αθλήµατος. • Τεχνική και τακτική. • Επιθετικά και αµυντικά συστήµατα. • Ειδικές αρχές 
προπόνησης. • Μορφές προπόνησης τεχνικής και τακτικής : µέθοδοι. • Η φυσική 
προετοιµασία : µέθοδοι. • Επιθετικές και αµυντικές αγωνιστικές στρατηγικές. • Οργάνωση 
αγώνων. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Παρουσίαση εργασιών, διδακτική ικανότητα, εξετάσεις. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Homberg, S. & Papageorgiou, A. (1995). Handbook for beach volley. Aachen Cover. CEV, 
Luxemburg : Meyer & Meyer Verlag.  
• Vandewegue, B. & Hoemberg, S. (1996). Two training weeks of a beach volleyball profes-
sional during the 1995 season. International Volleyball, 3, pp. 4-9, Lausanne. 
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ΑΠ–193Επ  Τοιχοσφαίριση 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

3 42 100 4 2 Ετήσιο Θεωρία: 1 ώρα 
Εφαρµογές: 2 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρωτής Καθηγητής Ι. Αγγελονίδης 
∆ιδασκαλία: Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: 
 Εκµάθηση της τεχνικής, τακτικής και οργάνωσης αγώνων.  
Θεµατικές ενότητες: • Ιστορία του αθλήµατος. • Αθλητικός εξοπλισµός. • Βασικό forehand 
και backhand. • Τεχνική : βασικά χτυπήµατα. • Τεχνική : ειδικά χτυπήµατα. • Τακτική του 
παιγνιδιού. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτές και πρακτικές εξετάσεις. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Yarrow, P. (1997). Squash : Steps to Success. Champaign IL. : Human Kinetics.  
• Sales, P. (1996). Improve Your Squash Game: 101 Drills. Honolulu : Disa Publications.  
• Mitchell, C. (1997). Squash (know the Game). 
 
 
 
ΑΠ–194Επ  Χόκεϋ επί χόρτου 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

3 42 100 4 2 Ετήσιο Θεωρία: 1 ώρα 
Εφαρµογές: 2 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρωτής Καθηγητής Ν. Μπεργελές 
∆ιδασκαλία: Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος:  Εκµάθηση της τεχνικής, τακτικής και οργάνωσης αγώνων.  
Θεµατικές ενότητες: 
• Ιστορία του αθλήµατος.  
• Αθλητικός εξοπλισµός. 
 • Τεχνική : βασικά χτυπήµατα.  
• Τεχνική : ειδικά χτυπήµατα. 
 • Τακτική του παιγνιδιού. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτές και πρακτικές εξετάσεις. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
Σηµειώσεις 
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3.3.γ. Ειδίκευση «ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ» 
Συντονιστής: Αναπληρωτής Καθηγητής Θ. Μπολάτογλου 
ΑΠ-470ΚΑ Τεχνική Ανάλυση Καλαθοσφαίρισης 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Ζ’ Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρωτής Καθηγητής Θ. Μπολάτογλου 
∆ιδασκαλία:  Αναπληρωτής Καθηγητής Θ. Μπολάτογλου, Μέλος Ε.Ε.∆Ι.Π. Κ. Μίσσας 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Ανάλυση επιδεξιοτήτων, που συνθέτουν τη βασική τεχνική, 
της ατοµικής και οµαδικής επιθετικής και αµυντικής τεχνικής και των συνεργασιών.  
Θεµατικές ενότητες: • Ανάλυση των στάσεων, µετατοπίσεων, σταµατηµάτων και στροφών. 
•  Ανάλυση του ελιγµού µε την µπάλα και της µεταβίβασης. •  Ανάλυση της βολής . •  
Ανάλυση των ατοµικών  επιθετικών και αµυντικών ενεργειών •  Ανάλυση των επιθετικών και 
αµυντικών ενεργειών δύο, τριών και τεσσάρων παικτών.  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτές εξετάσεις. Πρακτική εφαρµογή. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
 • Βασική Τεχνική της Καλαθοσφαίρισης. Αναστασιάδης Μιχαήλ, Αθήνα 1993 
 • Η σχετική ελληνική και ξένη βιβλιογραφία 
 
ΑΠ-471ΚΑ Προπονητική Καλαθοσφαίρισης  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Ζ’ Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρωτής Καθηγητής Θ. Μπολάτογλου 
∆ιδασκαλία:  Αναπληρωτής Καθηγητής Θ. Μπολάτογλου, Μέλος Ε.Ε.∆Ι.Π. Κ. Μίσσας 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Η θεωρητική προσέγγιση της  ειδικής προπονητικής της 
καλαθοσφαίρισης σε ατοµικό και οµαδικό επίπεδο.  
Θεµατικές ενότητες: •  Βασικές αρχές. •  Μέθοδοι προγραµµατισµού των προπονήσεων. •  
Προπονητικές περίοδοι. Ατοµική και οµαδική προπόνηση. •  Ιδιαιτερότητες προπόνησης 
αρχαρίων, παίδων και εφήβων και προπόνησης γυναικών. •  Ενεργειακές απαιτήσεις της 
καλαθοσφαίρισης. •  Η φυσική προετοιµασία του καλαθοσφαιριστή. •  Μέθοδοι 
προπόνησης για µεγιστοποίηση  της απόδοσης. •  Η µεθοδολογία  της ατοµικής επιθετικής 
και αµυντικής τεχνικής.•  Η µεθοδολογία των επιθετικών και αµυντικών συνεργασιών δύο και 
τριών  παικτών. •  Η µεθοδολογία του αιφνιδιασµού και του δευτερεύοντα αιφνιδιασµού. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτές εξετάσεις. Εργασίες 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
•  Προπονητική της Καλαθοσφαίρισης, Αναστασιάδης Μιχαήλ, Αθήνα, 2006 
•  Αναλυτικό πρόγραµµα προπόνησης αρχαρίων καλαθοσφαίρισης: Εισαγωγικός 
προγραµµατισµός. Αναστασιάδης Μιχαήλ, Αθήνα 2000. 
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ΑΠ-473ΚΑ Ειδικά Θέµατα Καλαθοσφαίρισης  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Η’ Θεωρία: 2 ώρες  

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρωτής Καθηγητής Θ. Μπολάτογλου 
∆ιδασκαλία:  Αναπληρωτής Καθηγητής Θ. Μπολάτογλου, Μέλος Ε.Ε.∆Ι.Π. Κ. Μίσσας 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Θεωρητική προσέγγιση θεµάτων ειδικού προπονητικού 
ενδιαφέροντος.  
Θεµατικές ενότητες: • Η προσωπικότητα του προπονητή • Τύποι παικτών και η ειδική 
αντιµετώπιση τους.•  Η διατροφή • Μεταβολικές ανάγκες της καλαθοσφαίρισης • 
Ιδιαιτερότητες της γυναικείας καλαθοσφαίρισης. •  Φυσική κατάσταση παίδων και εφήβων.• 
Η τραυµατιολογία της καλαθοσφαίρισης.•  Αξιολόγηση της τεχνικής ικανότητας  • 
Αξιολόγηση της οµαδικής απόδοσης. • Ψυχολογική ενεργοποίηση των καλαθοσφαιριστών.   
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εργασίες 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Προπονητική της Καλαθοσφαίρισης Αναστασιάδης Μιχαήλ, Αθήνα, 1995. 
•Αναλυτικό πρόγραµµα προπόνησης αρχαρίων καλαθοσφαίρισης:Εισαγωγικός 
προγραµµατισµός. Αναστασιάδης Μιχαήλ, Αθήνα 2000. 

 
ΑΠ-479ΚΑ Οµαδική Τακτική Καλαθοσφαίρισης  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Η’ Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρωτής Καθηγητής Θ. Μπολάτογλου 
∆ιδασκαλία:  Αναπληρωτής Καθηγητής Θ. Μπολάτογλου, Μέλος Ε.Ε.∆Ι.Π. Κ. Μίσσας 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Η θεωρητική ανάλυση της οµαδικής επίθεσης και άµυνας 
της καλαθοσφαίρισης. Ειδικές επιθετικές και αµυντικές καταστάσεις.  
Θεµατικές ενότητες: •  Βασικές αρχές οµαδικής επίθεσης. •  Αιφνιδιασµός. ∆ευτερεύοντας 
αιφνιδιασµός. •  Οµαδική επιθετική τακτική για διάσπαση της προσωπικής άµυνας •  
Οµαδική επιθετική τακτική για διάσπαση της άµυνας ζώνης•  Οµαδική επιθετική τακτική για 
διάσπαση της πιεστικής άµυνας. •  Ειδικές επιθετικές καταστάσεις.• Βασικές αρχές οµαδικής 
άµυνας.• Η προσωπική άµυνα. Μορφές προσωπικής άµυνας.• Άµυνα ζώνης. Αµυντικές 
διατάξεις ζώνης.• Βασικές αρχές πιεστικής άµυνας. Προσωπική πιεστική άµυνα.• Πιεστική 
άµυνα ζώνης. Αµυντικές διατάξεις πιεστικής ζώνης.• Μικτές άµυνες. 
 Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτές εξετάσεις. Πρακτική εφαρµογή.  
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Καλαθοσφαίριση “Οµαδική Τεχνική και Τακτική”.  Αναστασιάδης Μιχαήλ, Αθήνα, 1994. 
• Η σχετική ελληνική και ξένη βιβλιογραφία 
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ΑΠ-480ΚΑ Προπονητική Εξάσκηση Καλαθοσφαίρισης 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Η’ Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρωτής Καθηγητής Θ. Μπολάτογλου 
∆ιδασκαλία:  Αναπληρωτής Καθηγητής Θ. Μπολάτογλου, Μέλος Ε.Ε.∆Ι.Π. Κ. Μίσσας 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Πρακτική εξάσκηση στη διδακτική και προπονητική της 
καλαθοσφαίρισης 
Θεµατικές ενότητες: • Καθοδηγούµενη εξάσκηση στη διδασκαλία της βασικής τεχνικής της 
καλαθοσφαίρισης. • Καθοδηγούµενη εξάσκηση στη διδασκαλία της ατοµικής επιθετικής και 
αµυντικής τεχνικής  της καλαθοσφαίρισης.• Καθοδηγούµενη εξάσκηση στη διδασκαλία 
επιθετικών και αµυντικών συνεργασιών καλαθοσφαίρισης.• Καθοδηγούµενη εξάσκηση στη 
διδασκαλία της τακτικής της καλαθοσφαίρισης.• Καθοδηγούµενη εξάσκηση προπονητικής µε 
εφαρµογή ενδεικτικών προπονητικών προγραµµάτων.• Πρακτική εξάσκηση καθοδήγησης 
οµάδας σε αγώνα.  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: ∆ιδακτική ικανότητα. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Προπονητική της Καλαθοσφαίρισης, Αναστασιάδης Μιχαήλ, Αθήνα, 2006 
• Αναλυτικό Πρόγραµµα Προαγωνιστικής Προετοιµασίας Οµάδας Καλαθοσφαίρισης. 
Αναστασιάδης Μιχαήλ, Αθήνα, 1992 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.δ. Ειδίκευση «ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ» 
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Συντονιστής: Αναπληρωτής Καθηγητής Ν. Μπεργελές, 
ΑΠ-470ΠΕ Τεχνική Πετοσφαίρισης 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Ζ’ Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρωτής Καθηγητής Ν. Μπεργελές 
∆ιδασκαλία:  Αναπληρωτής Καθηγητής Ν. Μπεργελές, Λέκτορας Κ. Μπαρζούκα 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Περιγραφή της τεχνικής και της ατοµικής τακτικής στον 
αγώνα. Αρχές προπόνησης και µέθοδοι για την τελειοποίηση της τεχνικής. Εφαρµογές. 
Θεµατικές ενότητες: • Μέθοδοι προπόνησης για την τεχνική και αγωνιστική εφαρµογή των 
δεξιοτήτων του αθλήµατος. Σύστηµα προπόνησης για την τεχνική. Μέσα και οµάδες 
ασκήσεων.• Τεχνική ανάλυση των στάσεων και µετακινήσεων. Μεθοδολογία και 
εφαρµοσµένες µορφές προπόνησης. • Η Τεχνική της εναρκτήριας βολής (σερβίς). Μέθοδοι 
µάθησης και τακτική στον αγώνα.• Η Τεχνική ανάλυση της υποδοχής. Μέθοδοι µάθησης και 
ατοµική τακτική στον αγώνα.• Η Τεχνική ανάλυση της δεύτερης µεταβίβασης (πάσας). 
Μέθοδοι µάθησης και ατοµική τακτική στον αγώνα• Τεχνική ανάλυση στο επιθετικό χτύπηµα. 
Μέθοδοι µάθησης και τακτική στον αγώνα.• Τεχνική ανάλυση του µπλοκ. Κινητική πρόβλεψη 
και µέθοδοι µάθησης όλων των τύπων. • Ανάλυση και µέθοδοι µάθησης της τεχνικής όλων 
των τύπων της άµυνας εδάφους. • Τεχνική των ενεργειών του ακραίου, του κεντρικού και του 
διαγώνιου επιθετικού, του πασαδόρου και του αµυντικού.• Μεθοδολογία της βασικής 
τεχνικής και ατοµικής τακτικής στα διάφορα στάδια.  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εργασίες για την αξιολόγηση της ατοµικής απόδοσης. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Μπεργελές, Ν., Προπονητική πετοσφαίρισης, Αθήνα 1993 
• Μπεργελές, Ν., Προπόνηση Πασαδόρου 1991 
• Μπεργελές, Ν. Προπόνηση για την υποδοχή του σερβίς στην πετοσφαίριση 
 
ΑΠ-471ΠΕ Προπονητική Πετοσφαίρισης  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Ζ’ Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρωτής Καθηγητής Ν. Μπεργελές 
∆ιδασκαλία:  Αναπληρωτής Καθηγητής Ν. Μπεργελές, Λέκτορας Κ. Μπαρζούκα 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος:Βασικές αρχές, και εφαρµοσµένες µορφές προπόνησης, µε 
σκοπό την θεµελίωση, βελτίωση και µεγιστοποίηση της ατοµικής και οµαδικής απόδοσης.  
Θεµατικές ενότητες: 
• Προπονητικές ορίζουσες - Χαρακτηριστικά, έννοια, σκοπός, παράγοντες της προπόνησης . 
• Παιδαγωγικές παράµετροι της προπόνησης. Αρχές, στόχοι, µέδοδοι.• Βιολογικές 
παράµετροι της προπόνησης. Προπονητική επιβάρυνση και προσαρµογή.• Μέθοδοι 
προπόνησης για την ανάπτυξη της δύναµης. Προπόνηση για την ανάπτυξη του άλµατος. 
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Πλειοµετρικές ασκήσεις. Προγραµµατισµός για την ανάπτυξη της δύναµης• Μέθοδοι 
προπόνησης για την ανάπτυξη της ταχύτητας στην Πετοσφαίριση.• Μέθοδοι για την 
ανάπτυξη της αντοχής στην Πετοσφαίριση.• Τεχνική: µεγιστοποίηση της απόδοσης στην 
τεχνική σε συνδυασµό µε την αντοχή.• Προγραµµατισµός προπόνησης. Είδη 
προγραµµατισµού. Η περιοδικότητα της προπόνησης. Ετήσιος προγραµµατισµός και 
προπονητικοί κύκλοι. Η προπονητική µονάδα.• Καθοδήγηση. Βασικές αρχές και κανόνες για 
την καθοδήγησης της οµάδας. Η καθοδήγηση πριν τον αγώνα. Συλλογή πληροφοριών για 
την αντίπαλη οµάδα (κατασκοπία). • Η στρατηγική, η τακτική και η ψυχολογική 
προετοιµασία της οµάδας πριν και κατά την διάρκεια του αγώνα. Ανάλυση της απόδοσης 
και του αποτελέσµατος µετά τον αγώνα.• Έλεγχος της απόδοσης 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εργασίες συλλογής αγωνιστικών πληροφοριών και 
ανασκόπηση βιβλιογραφίας. Γραπτές ή προφορικές εξετάσεις. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Μπεργελές, Ν., Προπονητική πετοσφαίρισης, Αθήνα 1993 
• Μπεργελές, Ν., Προπόνηση Πασαδόρου 1991 
• Μπεργελές, Ν. Προπόνηση για την υποδοχή του σερβίς στην πετοσφαίριση 
 
 
ΑΠ-473ΠΕ Ειδικά Θέµατα Πετοσφαίρισης  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Η’ Θεωρία: 2 ώρες  

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρωτής Καθηγητής Ν. Μπεργελές 
∆ιδασκαλία:  Αναπληρωτής Καθηγητής Ν. Μπεργελές 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Παροχή εξειδικευµένης γνώσης και ενίσχυση της 
επιστηµονικής κατάρτισης των φοιτητών.  
Θεµατικές ενότητες: • Ο ψυχικός παράγων. Η προσωπικότητά και η δυναµική του 
προπονητή • Προσοχή και αυτοσυγκέντρωση. • Η ενίσχυση της. • Μακροπρόθεσµος 
προγραµµατισµός στις ηλικίες ανάπτυξης.• ∆ιαλογή και καταλληλότητα των παικτών.• 
Έλεγχος, δοκιµασίες και µετρήσεις για την τεχνική και τη φυσική κατάσταση των παικτών • 
Εργαστηριακός έλεγχος και σωµατοµετρικά χαρακτηριστικά.  Εκτίµηση των δεδοµένων.• 
∆ιαφορές µεταξύ των δύο • ∆ιατροφή και απόδοση. • Προπόνηση σε υψόµετρο. Οι 
τραυµατισµοί και η πρόληψή τους • Πετοσφαίριση για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτές ή προφορικές εξετάσεις. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Reeser, J., C., Bahr, R, Πετοσφαίριση, Επ. Π. Κουντούρης, Σ. Παπαδοπούλου, Ι.Ο.C, 
2003. 
• Μπεργελές, Ν., Προπονητική πετοσφαίρισης, Αθήνα 1993 
 
 
 
 
ΑΠ-479ΠΕ Οµαδική Τακτική Πετοσφαίρισης  
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Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Η’ Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρωτής Καθηγητής Ν. Μπεργελές 
∆ιδασκαλία:  Αναπληρωτής Καθηγητής Ν. Μπεργελές, Λέκτορας Κ. Μπαρζούκα 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Η έννοια και η εφαρµογή των παραµέτρων της οµαδικής 
τακτικής: αγωνιστική σύνθεση, επιθετικά και αµυντικά συστήµατα και στρατηγική. 
Θεµατικές ενότητες: • Έννοια και περιεχόµενο της οµαδικής τακτικής και της στρατηγικής .• 
∆οµή και λειτουργία της οµάδας.• Οµαδικά συστήµατα και δοµικά συστατικά τους. Μορφές 
προπόνησης.• Επιθετικοί συνδυασµοί. Παράγοντες και κανόνες συνεργασίας µεταξύ των 
παικτών. • Μορφές προπόνησης για την εκµάθηση των συστηµάτων µπλοκ. Αµυντικά 
συστήµατα. • Μορφές προπόνησης αµυντικών συστηµάτων. • Στρατηγικές επίθεσης και 
άµυνας. • Αγωνιστικές συνθέσεις των οµάδων. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εργασίες. Γραπτές ή προφορικές εξετάσεις. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Σελινγκερ Τ., Α. Power volleyball, 1986  
• Μπεργελές, Ν., Βόλλεϋ-Μπωλ-Τεχνική (1993) 
• Μπεργελές, Ν., Το σύνδροµο ΙΙ στην πετοσφαίριση, Πετοσφαίριση 
 
ΑΠ-480ΠΕ Προπονητική Εξάσκηση Πετοσφαίρισης  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Η’ Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρωτής Καθηγητής Ν. Μπεργελές, 
∆ιδασκαλία:  Αναπληρωτής Καθηγητής Ν. Μπεργελές, Λέκτορας Κ. Μπαρζούκα 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος:Πρακτική εξάσκηση στην εφαρµοσµένη προπόνηση, στην 
καθοδήγηση της οµάδας και στη διαιτησία αγώνων.  
Θεµατικές ενότητες: • Θεωρίες της κινητικής. Σύστηµα προπόνησης • ∆οµή και περιεχόµενο 
προπονητικών µονάδων ανάλογα µε τους προπονητικούς στόχους.  • Ορισµός θεµάτων 
από:- Φυσική κατάσταση- Τεχνική- Οµαδική τακτική. - ∆ιεύθυνση αγώνα- Παρουσίαση 
εργασιών σε µορφή σεµιναρίου από τη διεθνή βιβλιογραφία- Ανάλυση της εφαρµοσµένης 
προπόνησης σε µορφή διάλεξης. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εργασίες. Γραπτές ή προφορικές εξετάσεις. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Μπεργελές, Ν., Προπονητική πετοσφαίρισης, Αθήνα 1993 
• Bonnie, K., Cindy, G., Πετοσφαίριση- βήµατα για την επιτυχία, 2008 
 
 
3.3.ε. Ειδίκευση «ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ»  
Συντονιστής: Επικ. Καθηγητής ∆. Καρράς 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

ΑΠ-470ΧΕ Τεχνική Ανάλυση Χειροσφαίρισης 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Ζ’ Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Επικ. Καθηγητής ∆. Καρράς 
∆ιδασκαλία: Επικ. Καθηγητής  ∆. Καρράς, Λέκτορας Α. Κουτουλούλης,  Μέλος ΕΕ∆ΙΠ Π. 
Κορορός 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Ανάλυση των Τεχνικών ενεργειών και εκµάθηση της 
σωστής εκτέλεσης των δεξιοτήτων του παιχνιδιού. Μεθοδολογική προσέγγιση των τεχνικών. 
Θεµατικές ενότητες:  • Μηχανική και Κινησιολογική ανάλυση τεχνικών στοιχείων.• Ανάλυση 
σύνθετων κινήσεων άµυνας, επίθεσης.• Ανάλυση κινήσεων του Τερµατοφύλακα. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εργασίες, πρακτικές και γραπτές εξετάσεις, διδακτική. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Καρράς ∆., Μπάγιος Ι., Κουτουλούλης Α., Κορορός Π., Χάντµπολ (1986) Μπάγιος Ι., (1999) 
Η Τεχνική της Χειροσφαίρισης.  
•Παρασκευάς Σ., Παυλίδης Ε., Χατζηορφανός Α., (1991) Η Μεθοδολογία της 
Χειροσφαίρισης. 
 
ΑΠ-471ΧΕ Προπονητική Χειροσφαίρισης  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Η’ Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Επικ. Καθηγητής  ∆. Καρράς  
∆ιδασκαλία: Επικ. Καθηγητής ∆. Καρράς, Λέκτορας Α. Κουτουλούλης, Μέλος ΕΕ∆ΙΠ Π. 
Κορορός 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εκµάθηση της Ειδικής Προπονητικής της Χειροσφαίρισης 
Θεµατικές ενότητες: 
• Βασικές αρχές της προπόνησης της Χειροσφαίρισης.• Μέθοδοι πρόπονησης.• ∆οµή της 
προπόνησης.• Προγραµµατισµός, σχεδιασµός της προπόνησης.• Προπόνηση Φυσικής 
Κατάστασης στη Χειροσφαίριση. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εργασίες, γραπτές εξετάσεις, διδακτική ικανότητα. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Κοτζαµανίδης Χ. (1992) Αθλητική προπόνηση στο Χάντµπολ, Θεσ/νίκη, Εκδόσεις 
Χριστοδουλίδη. 
• Hans-Diter Trosse (2008) Εγχειρίδιο Χειροσφαίρισης Εκδόσεις Αθλότυπο.  
ΑΠ-473ΧΕ Ειδικά Θέµατα Χειροσφαίρισης 
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Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Ζ’ Θεωρία: 2 ώρες  

Ανάθεση µαθήµατος: Επικ. Καθηγητής ∆. Καρράς,  
∆ιδασκαλία: Επικ. Καθηγητής ∆. Καρράς , Λέκτορας Α. Κουτουλούλης, Μέλος ΕΕ∆ΙΠ Π. 
Κορορός 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος:  
Θεµατικές ενότητες: • Η Ψυχολογία της καθοδήγησης της οµάδος - Παρακολούθηση του 
αγώνα και της προπόνησης - Μορφές παρακολούθησης – Κατανοµή των ρόλων µέσα στην 
οµάδα – Τρόποι καθοδήγησης – Προϋποθέσεις για την καθοδήγηση της οµάδος που 
απαιτούν µέσο χρονικό διάστηµα. • Παράγοντες που επηρεάζουν την σύνθεση της οµάδος • 
Κοουτσάρισµα • Η Χειροσφαίριση στην παιδική ηλικία και στο σχολείο • Η επιλογή 
Ταλέντων • Έλεγχος αξιολόγηση Αθλητών  υψηλού επιπέδου • Οργάνωση αγώνων 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εργασίες, Γραπτές εξετάσεις.  
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Κοτζαµανίδης Χ. (1992) Αθλητική Προπόνηση στο Χάντµπολ, Θεσ/νίκη : Εκδόσεις 
Χριστοδουλίδη. 
• Καρράς ∆., Σηµειώσεις για την ειδικότητα της Χειροσφαίρισης Αθήνα 2000. 
 
ΑΠ-479ΧΕ Οµαδική Τακτική Χειροσφαίρισης  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Η’ Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Επικ. Καθηγητής ∆. Καρράς,  
∆ιδασκαλία: Επικ. Καθηγητής ∆. Καρράς, Λέκτορας Α. Κουτουλούλης, Μέλος ΕΕ∆ΙΠ Π. 
Κορορός 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εκµάθηση των Τακτικών στοιχείων στην Άµυνα και 
Επίθεση. Εφαρµογή εξειδικευµένων επιθετικών και αµυντικών συστηµάτων. 
Θεµατικές ενότητες: 
• Ανάλυση ατοµικής Τακτικής  στοιχείων άµυνας και επίθεσης. • Ανάλυση τακτικής τµήµατος  
άµυνας και επίθεσης. • Ανάλυση οµαδικής Τακτικής επίθεσης και άµυνας. • Αµυντικά και 
επιθετικά συστήµατα και τρόποι αντιµετώπισής τους. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εργασίες, πρακτική αξιολόγηση, γραπτές εξετάσεις. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Μπάγιος Ι. (2000)  Τακτική Χειροσφαίρισης.  
 
 
 
ΑΠ-480ΧΕ Προπονητική Εξάσκηση Χειροσφαίρισης 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Η’ Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Επικ. Καθηγητής  ∆. Καρράς 
∆ιδασκαλία: Επικ. Καθηγητής ∆. Καρράς, Λέκτορας Α. Κουτουλούλης 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Καθοδηγούµενη εξ’άσκηση Προπόνησης Χειροσφαίρισης. 
Θεµατικές ενότητες: 
• Σχεδιασµός και εφαρµογή προπονητικών προγραµµάτων, κατά ηλικία και φύλο.  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εργασίες, πρακτική αξιολόγηση, διδακτική ικανότητα. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Κοτζαµανίδης Χ. (1992) Αθλητική προπόνηση στο Χάντµπολ, Θεσ/νίκη, Εκδόσεις 
Χριστοδουλίδη. 
 
 
 
 
3.3.στ. Ειδίκευση «ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ»  
Συντονιστής: Επίκουρος Καθηγητής Α. Σωτηρόπουλος 
ΑΠ-470ΠΟ Τεχνική Ανάλυση Ποδοσφαίρισης  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Ζ’ Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Επίκουρος Καθηγητής Α. Σωτηρόπουλος 
∆ιδασκαλία: Επίκουρος Καθηγητής Α. Σωτηρόπουλος, Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Τεχνικές δεξιότητες, µεθοδολογία διδασκαλίας της 
ποδοσφαιρικής τεχνικής, πρακτική προπονητική εξάσκηση θεµατικών ενοτήτων τεχνικής. 
Θεµατικές ενότητες: Μηχανική και κινησιολογική ανάλυση των δεξιοτήτων, βιοµηχανική 
ανάλυση τεχνικής, µεθοδολογία διδασκαλίας, η τεχνική στις αναπτυξιακές ηλικίες, η 
διδασκαλία του ποδοσφαίρου στο σχολείο, φάσεις και µέθοδοι εκµάθησης, τεχνική 
τερµατοφύλακα, αξιολόγηση δεξιοτήτων, το ταλέντο, η τεχνική στην προπονητική µονάδα. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτές και πρακτικές εξετάσεις, εκπόνηση εργασιών. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• «ΤΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ» Αρ.Σωτηρόπουλος, Ε. Μπεκρής, Αντ. Τραυλός, ∆.Μπαλάφας, 
Γ.Τσαϊνης, Α Σουγλής, Χ.Ζελενίτσας,Γ Καραγιώργος, ∆ Γεωργούλιας  (2003), Β΄ έκδοση, 
Τελέθριον, Αθήνα 
•  «ΠΡΟΠΟΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ»: Αρ.Σωτηρόπουλος, Ε. Μπεκρής (2007), 
εκδόσεις Τελέθριον,Αθήνα 
 
ΑΠ-471ΠΟ Προπονητική Ποδοσφαίρισης  
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Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Ζ’ Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Επίκουρος Καθηγητής Α. Σωτηρόπουλος 
∆ιδασκαλία: Επίκουρος Καθηγητής Α. Σωτηρόπουλος, Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εξάσκηση προπονητικής, προσαρµογές κατά την 
προπόνηση φυσικής κατάστασης, σχεδιασµός  προπονητικών κύκλων. 
Θεµατικές ενότητες: Αρχές προπόνησης φυσικής κατάστασης, φυσιολογικά 
χαρακτηριστικά ποδοσφαιριστών/τριών, ετήσιος προγραµµατισµός, µεταβατική περίοδος, 
µακρόκυκλος,  µεσόκυκλος, µικρόκυκλος, δοµή προπονητικής µονάδας, Ανάπτυξη όλων των 
ικανοτήτων, νευροµυϊκή συναρµογή, µέθοδοι προπόνησης, αξιολόγηση απόδοσης, 
υπερπροπόνηση, φορµάρισµα οµάδας. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτές και πρακτικές εξετάσεις, εκπόνηση εργασιών. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
•  Προγραµµατισµός Προετοιµασία οµάδων Α. ∆όκας, Σ Κέλλης, ∆. Λιάπης, Χ. Μιχαηλίδης, 
Α.Παπαργυρίου, Κ. Τελµετίδης (1997) Εκδόσεις ΣΑΛΤΟ Θεσ/κη 
• Προπονητική – Φυσική κατάσταση ποδοσφαίρου J Weineck (1997) Εκδ. ΣΑΛΤΟ Θεσ/κη 
 
ΑΠ-473ΠΟ Ειδικά Θέµατα Ποδοσφαίρισης  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Ζ’ Θεωρία: 2 ώρες  

Ανάθεση µαθήµατος: Επίκουρος Καθηγητής Α. Σωτηρόπουλος 
∆ιδασκαλία: Επίκουρος Καθηγητής Α. Σωτηρόπουλος, Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εργοµετρική αξιολόγηση, προετοιµασία και επιπτώσεις της 
προπόνησης και του αγώνα σε ιδιαίτερες συνθήκες, εκµάθηση εννοιών. 
Θεµατικές ενότητες: Προπόνηση  σε υψόµετρο, προαγωνιστικός έλεγχος ποδοσφαιριστών, 
διατροφή, θερµορρύθµιση, πρόσληψη υγρών, ηλεκτρολύτες, εργαστηριακός, βιοχηµικός και 
ενζυµατικός έλεγχος , , επιπτώσεις του αγώνα ποδοσφαίρου στους δείκτες της απόδοσης, 
ιδιαιτερότητες παιδικού ποδοσφαίρου, ψυχολογικές και ψυχοκινητικές απαιτήσεις, 
τραυµατισµοί στο ποδόσφαιρο και άµεση αντιµετώπιση, πηγές ενέργειας ,µυϊκή λειτουργία. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτές εξετάσεις, εκπόνηση εργασιών  
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• «ΤΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ» Αρ.Σωτηρόπουλος, Ε. Μπεκρής, Αντ. Τραυλός, ∆.Μπαλάφας, 
Γ.Τσαϊνης, Α Σουγλής, Χ.Ζελενίτσας,Γ Καραγιώργος, ∆ Γεωργούλιας  (2003), Β΄ έκδοση, 
Τελέθριον, Αθήνα 
•  «ΠΡΟΠΟΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ»: Αρ.Σωτηρόπουλος, Ε. Μπεκρής (2007), 
εκδόσεις Τελέθριον,Αθήνα 
 
ΑΠ-479ΠΟ Οµαδική Τακτική Ποδοσφαίρισης  



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Η’ Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Επίκουρος Καθηγητής Α. Σωτηρόπουλος 
∆ιδασκαλία: Επίκουρος Καθηγητής Α. Σωτηρόπουλος, Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Οµαδική αµυντική και επιθετική τακτικής, εφαρµογή, 
σύγκριση και αντιµετώπιση συστηµάτων, µεθοδολογική προσέγγιση και διδασκαλία. 
Θεµατικές ενότητες: Βασικές αρχές άµυνας και επίθεσης, εκµάθηση συστηµάτων 
παιχνιδιού, αµυντική και επιθετική τακτική υποοµάδων, µονοµαχίες, συνεργασία, ατοµική 
αµυντική και επιθετική τακτική, αντεπίθεση, διατήρηση µπάλας, ενισχυµένη άµυνα, διπλό 
µαρκάρισµα, συνοχή, διάσπαση άµυνας µε διπλή µεταβίβαση, ειδικές καταστάσεις 
υπεραριθµίας και ολιγαριθµίας,  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτές και πρακτικές εξετάσεις, εκπόνηση εργασιών. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
•  «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ» Α.Zauli (2003),  Επιστηµονική επιµέλεια 
Αρ.Σωτηρόπουλος, Β. Βούζας, εκδόσεις Αθλότυπο,Αθήνα 
•  Τακτική- άµυνα χώρου Ο.Εµµανουηλίδης,∆ Λιάπης,Χ.Μιχαηλίδης,Β.Μούγιος,Κ. Τελµετίδης 
(1997) Εκδόσεις ΣΑΛΤΟ,Θεσσαλονίκη 
 
ΑΠ-480ΠΟ Προπονητική Εξάσκηση Ποδοσφαίρισης  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Η’ Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Επίκουρος Καθηγητής Α. Σωτηρόπουλος 
∆ιδασκαλία: Επίκουρος Καθηγητής Α. Σωτηρόπουλος, Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: ∆ιδακτική και παιδαγωγική ικανότητα προπονητή ,αρχές 
διδασκαλίας προπόνησης τακτικής, οργάνωση προπόνησης ,κοουτσάρισµα. 
Θεµατικές ενότητες:  Ο ρόλος του προπονητή, προσωπικότητα και παιδαγωγική ικανότητα, 
η στρατηγική και ο ρόλος του προπονητή πριν και κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού 
αγώνα, διαχείριση παιχνιδιού, αντιµετώπιση απρόβλεπτων παραγόντων κατά τη διάρκεια 
του αγώνα, καθοδήγηση οµάδας, ανάλυση αγώνα, µεθοδολογία προπόνησης και 
ασκησιολόγιο προοδευτικής αύξησης της δυσκολίας, από το σχολείο έως τον επαγγελµατία. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτές και πρακτικές εξετάσεις, εκπόνηση εργασιών. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
•  Ποδόσφαιρο στο σταυροδρόµι των µεθόδων Joseph Mercier (1995) Επιστηµ.επιµέλεια 
Α.Σωτηρόπουλος, ∆ Γρηγοριάδης. Γραφικές Τέχνες Π. Νιφλής  Αθήνα  
•  Ποδόσφαιρο από το σχολείο….στις οµοσπονδίες.Corbeau J (1998) Επιστηµ.Επιµέλεια 
Σωτηρόπουλος Α, Γρηγοριάδης ∆. Γραφικές Τέχνες Π. Νιφλής  Αθήνα 
3.3.ζ. Ειδίκευση «ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ»  
ΑΠ-470ΑΝ Τεχνική Ανάλυση Αντισφαίρισης  
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Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Ζ’ Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρωτής Καθηγητής Ι. Αγγελονίδης 
∆ιδασκαλία: Λέκτορας Ν. Γρίβας, Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Περιγραφή και ανάλυση της τεχνικής των βασικών 
κτυπηµάτων. Μέθοδοι για την ανάπτυξη της βασικής τεχνικής. Εφαρµογές. 
Θεµατικές ενότητες: • Ιστορία του αθλήµατος •  Παράγοντες που επηρεάζουν το άθληµα της 
αντισφαίρισης   • Ορισµός της τεχνικής. Κύρια ενέργεια και δευτερεύουσες ενέργειες  τεχνική 
• Φάσεις κτυπήµατος• Τεχνική ανάλυση των στάσεων, των λαβών και των µετακινήσεων                               
• Τεχνική ανάλυση του φόρχαντ • Τεχνική ανάλυση του µπάκχαντ                               
• Τεχνική ανάλυση του βολέ • Τεχνική ανάλυση του σερβίς • Τεχνική ανάλυση του ρετούρ   • 
Τεχνική ανάλυση της λοµπ• Τεχνική ανάλυση του σµάς• Αξιολόγηση της τεχνικής 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτές και πρακτικές εξετάσεις.  
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Brown, J. Αντισφαίριση Βήµατα για την επιτυχία, Χριστοδουλίδη, Θεσσαλονίκη 2008 
• ∆ουβής, Σ.. Το Τένις, Art Work, Αθήνα, 2006 
 
ΑΠ-471ΑΝ Προπονητική Αντισφαίρισης  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Η’ Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρωτής Καθηγητής Ι. Αγγελονίδης 
∆ιδασκαλία: Λέκτορας Ν. Γρίβας, Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Βασικές αρχές και εφαρµοσµένες µορφές προπόνησης, µε 
σκοπό την θεµελίωση, βελτίωση και µεγιστοποίηση της  επίδοσης.  
Θεµατικές ενότητες: • Η ικανότητα επίδοσης στην αντισφαίριση • Παράγοντες επίδοσης. 
Ρόλος και σχέση τεχνικής – τακτικής και φυσικής κατάστασης• Χαρακτηριστικά, έννοια, 
σκοπός, παράγοντες της προπόνησης • Παιδαγωγικές και Βιολογικές παράµετροι της 
προπόνησης. Αρχές, στόχοι • Επιβάρυνση και προσαρµογή.• Μέθοδοι προπόνησης για την 
ανάπτυξη ικανοτήτων. • Μακροχρόνιος προγραµµατισµός • Τακτική απλού - διπλού 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτές εξετάσεις, εργασίες 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Γρίβας, Ν. και Μάντης, Κ.  Η Τακτική του Τένις Θεωρία και Πράξη, Θεσσαλονίκη, Κάρολος, 
1996 
• Γρίβας Ν., Ζαχοπούλου Ε., Καµπάς Α. και Μάντης Κ., (1996), ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ, ΓΓΑ, Αθήνα, 1996 
ΑΠ-472ΑΝ Μεθοδολογία ∆ιδασκαλίας Αντισφαίρισης  



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Ζ’ Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρωτής Καθηγητής Ι. Αγγελονίδης 
∆ιδασκαλία: Λέκτορας Ν. Γρίβας, Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Γενικές και ειδικές µέθοδοι διδασκαλίας της Αντισφαίρισης. 
Ο ρόλος του προπονητή 
Θεµατικές ενότητες: • Ειδικά χαρακτηριστικά  της αντισφαίρισης  •∆ιαφορές παιγνιδο-
κεντρικής και τεχνικο-κεντρικής µεθόδου διδασκαλίας  •Μεθοδικές αρχές διδασκαλίας • 
Μεθοδολογία διδασκαλίας αρχαρίων αθλητών •Θεµελιώδεις ικανότητες τεχνικής •Ο ρόλος 
και τα καθήκοντα του προπονητή  • ∆ιαφορετικά στυλ προπονητή  • Είδη τροφοδοσίας  • 
Ατοµικό και οµαδικό µάθηµα • ∆ιάγνωση και διόρθωση λαθών • Αγωνιστικές µορφές και 
πρωταθλήµατα αντισφαίρισης  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτές  εξετάσεις. Εργασίες. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• International Tennis Federation, Παίξε Τένις, Αθήνα, ΕΦΟΑ, 1998   
•Γρίβας Ν., Ζαχοπούλου Ε., Καµπάς Α. και Μάντης Κ., (1996), ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ, ΓΓΑ, Αθήνα, 1996 
 
ΑΠ-473ΑΝ Ειδικά Θέµατα Αντισφαίρισης  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Η’ Θεωρία: 2 ώρες  

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρωτής Καθηγητής Ι. Αγγελονίδης 
∆ιδασκαλία: Λέκτορας Ν. Γρίβας, Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Παροχή εξειδικευµένης γνώσης και ενίσχυση της 
επιστηµονικής κατάρτισης των φοιτητών.  
Θεµατικές ενότητες: • Κανονισµοί αντισφαίρισης • Εξοπλισµός και ο ρόλος του στην 
σύγχρονη αντισφαίριση • Ψυχολογική προετοιµασία .• ∆ιαφορές µεταξύ των δύο φύλων 
στην αντισφαίριση.  • Οι τραυµατισµοί και η πρόληψή τους στην αντισφαίριση . • ∆ιατροφή 
στην αντισφαίριση• Αντισφαίριση και αθλητικό µάρκετινγκ • Οργάνωση  πρωταθληµάτων• Ο 
όρος ταλέντο στην αντισφαίριση• Ο ρόλος και η συµπεριφορά των γονέων στην 
αντισφαίριση• Μπιτς τένις• Αντισφαίριση για άτοµα µε αναπηρίες • Αθλήµατα ρακέτας  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτές εξετάσεις, εργασίες 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• ∆ουβής, Σ. και Τραυλός, Α., Μεγιστοποίηση της Ικανότητας Εστίασης της Προσοχής, 
Αθήνα, 2000                                                                 
• Κανονισµοί Αντισφαίρισης, ΕΦΟΑ, 2006  
ΑΠ-480ΑΝ Προπονητική Εξάσκηση Αντισφαίρισης  
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Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Η’ Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρωτής Καθηγητής Ι. Αγγελονίδης 
∆ιδασκαλία: Λέκτορας Ν. Γρίβας, Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Περιγραφή και ανάλυση της τεχνικής των ειδικών 
κτυπηµάτων. Μέθοδοι για την τελειοποίηση της ειδικής τεχνικής. Εφαρµογές 
Θεµατικές ενότητες: • Ορισµός και έννοια της περιστροφής (σπιν). Είδη περιστροφής• 
Τεχνική ανάλυση των τοπ σπιν και σλαϊς φόρχαντ. • Τεχνική ανάλυση των τοπ σπιν και 
σλαϊς µπάκχαντ • Τεχνική ανάλυση των ντράϊβ και ντεµί βολέ • Τεχνική ανάλυση των τοπ 
σπιν και σλαϊς σερβίς • Τεχνική ανάλυση του ντροπ σοτ • Τεχνική ανάλυση της  τοπ σπιν 
λοµπ• Τεχνική ανάλυση του µπάκχαν σµάς. •Παρατήρηση και ανάλυση αγώνων                                                    
• Καταγραφή και παρουσίαση στατιστικών παραµέτρων αγώνων. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτές και πρακτικές εξετάσεις. Εργασίες 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Brown, J. Αντισφαίριση Βήµατα για την επιτυχία, Χριστοδουλίδη, Θεσσαλονίκη 2008 
• ∆ουβής, Σ.. Το Τένις, Art Work, Αθήνα, 2006 
 
3.3.η. Ειδίκευση «ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ»  
ΑΠ-470ΕΑ Τεχνική Ανάλυση Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Ζ’ Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρωτής Καθηγητής Ι. Αγγελονίδης 
∆ιδασκαλία: Μέλος Ε.Ε.∆Ι.Π. Α. Μακρής, Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εκµάθηση της τεχνικής και µηχανικής, ανάλυση των 
βασικών κτυπηµάτων σε προχωρηµένο επίπεδο.  
Θεµατικές ενότητες: Ιστορία του αθλήµατος – Ελληνική – Ευρωπαϊκή – Παγκόσµια. 
• Ορισµός της τεχνικής στο άθληµα.• Φάσεις κτυπηµάτων.• Τεχνική ανάλυση του πιασίµατος 
της ρακέτας.• Τεχνική ανάλυση του φορχαντ.• Τεχνική ανάλυση του µπακχαντ.• Τεχνική 
ανάλυση του σερβίς.• Τεχνική της κοφτής µπαλιάς από φορχαντ-µπακχαντ.• Τεχνική του 
σπίν από φορχαντ-µπακχαντ.• Τεχνική του µπλοκ από φορχαντ-µπακχαντ. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτές και πρακτικές εξετάσεις.  
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
•  Tischtennis – Lehrplan Ralf Michaelis / Martin Sklorz – Technik 1-1982. 
• Wie wird man Nzi im Tischtennis 2 Glenn Osth / Jens Felke – 1992. 
• Επιτραπέζια Αντισφαίριση από το Α έως το Ω Μεσσήνης ∆. -1997. 
 
ΑΠ-471ΕΑ Προπονητική Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης  



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Η’ Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρωτής Καθηγητής Ι. Αγγελονίδης 
∆ιδασκαλία: Μέλος Ε.Ε.∆Ι.Π. Α. Μακρής, Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Βασικές αρχές και εφαρµοσµένες µορφές προπόνησης µε 
σκοπό την θεµελίωση, βελτίωση και µεγιστοποίηση της επίδοσης.  
Θεµατικές ενότητες: • Χαρακτηριστικά, έννοια, σκοπός, παράγοντες της προπόνησης.• 
Παιδαγωγικές παράµετροι της προπόνησης : αρχές, µέσα και µέθοδοι ατοµικής τεχνικής, 
τακτικής και συστηµάτων.• Προγραµµατισµός του προπονητικού έργου – προετοιµασία 
αγώνων, µεταβατική περίοδος .• Ιδιαιτερότητες προπόνησης ανδρών – γυναικών – παιδιών 
και εφήβων.•  Βοηθητικά µέσα προπονητικής.• Ψυχολογική προετοιµασία. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτές και πρακτικές εξετάσεις. Εργασίες 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Tischtennis – Lehrplan Ralf Michaelis / Martin Sklorz – Theorie 4-1982  
• Tischtennis – Lehrplan Jochen Leib / Jurgen Wolf Training and wettkamf 3-1982 
• Θεωρία της τακτικής στην Επιτραπέζια Αντισφαίριση Ν.Κωστόπουλος -1998. 
 
 
ΑΠ-472ΕΑ Μεθοδολογία ∆ιδασκαλίας Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Ζ’ Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρωτής Καθηγητής Ι. Αγγελονίδης 
∆ιδασκαλία: Μέλος Ε.Ε.∆Ι.Π. Α. Μακρής, Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Γενικές και ειδικές µέθοδοι διδασκαλίας της επιτραπέζιας 
αντισφαίρισης.  
Θεµατικές ενότητες: •  Μεθοδικές αρχές διδασκαλίας.•  Μεθοδική διδασκαλία βασικής 
τεχνικής. •  Μέθοδοι – τρόποι διόρθωσης λανθασµένων κινήσεων.•  Αγωνιστικές µορφές και 
πρωτάθληµα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης.•  Προπόνηση µε Ροµπότ και κούτα.• ∆ιάφορες 
ασκήσεις µε µπάλα και χωρίς για ειδίκευση του χώρου για τα αρχάρια παιδιά.  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτές εξετάσεις – εργασίες  
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
•  1014 Spiel – und ubungsformen In Tischtennis 2005. 
• Table Tennis in Schools Program Australia – 2002. 
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Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 84 100 4 2 Η’ Θεωρία: 2 ώρες  

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρωτής Καθηγητής Ι. Αγγελονίδης 
∆ιδασκαλία: Μέλος Ε.Ε.∆Ι.Π. Α. Μακρής, Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εξειδικευµένη γνώση και ενίσχυση της επιστηµονικής 
κατάρτισης των φοιτητών.  
Θεµατικές ενότητες: • Κανονισµοί διεθνών και εσωτερικών διοργανώσεων. •  ∆ιαιτησία – 
σύστηµα επίσπευσης – διπλά αγωνίσµατα.•  Αθλητικός εξοπλισµός.•  Φύλλα αγώνων – 
οµαδικά – ατοµικά. • ∆ιατροφή.• ∆ελτία αθλητών – ιατρική παρακολούθηση.• Αγωνιστικό 
πρόγραµµα.• Προκηρύξεις πρωταθληµάτων – δηλώσεις συµµετοχής. • Ο ρόλος και η 
συµπεριφορά των γονέων στην Επιτραπέζια Αντισφαίριση.• Ο προγραµµατισµός για τα 
προπονητικά καµπ. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτές εξετάσεις – εργασίες. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
•  Tischtennis – Munchen 2004 Ralf Michaelis / Martin Sklorz. 
• Κανονισµοί – τεχνικοί κανονισµοί αθλήµατος ΕΦΟΕΠΑ 2000 
•  Κανονισµοί αθλήµατος Καταστατικό Οµοσπονδίας ΕΦΟΕΠΑ  2000. 
 
ΑΠ-480ΕΑ Προπονητική Εξάσκηση Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Η’ Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρωτής Καθηγητής Ι. Αγγελονίδης 
∆ιδασκαλία: Μέλος Ε.Ε.∆Ι.Π. Α. Μακρής, Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Περιγραφή και ανάλυση των ειδικών κτυπηµάτων. 
Θεµατικές ενότητες: 
• Προπονητική εξάσκηση σε όλα τα βασικά κτυπήµατα.• Προπονητική εξάσκηση σε ποικιλία 
σερβίς. • Προπονητική εξάσκηση σε διπλά αγωνίσµατα.• Προπονητική εξάσκηση σε άµυνα.• 
Προπονητική εξάσκηση για την βελτίωση της φυσικής κατάστασης. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτές και πρακτικές εξετάσεις.  
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Table Tennis The Skills of Game Gordon Steggall 1986.  
• Tischtennis Lernen und Trainieren Germany 1986. 
 
 
 
 
 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

3.3.θ. Ειδίκευση «ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙ ΑΜΜΟΥ»  
 
Συντονιστής: Επίκουρος Καθηγητής Γρηγόρης Μαλουσάρης  
 
Τα µαθήµατα της Ειδίκευσης αφορούν στην παροχή ειδικής γνώσης στο µάθηµα της 
πετοσφαίρισης επί άµµου. Με τον τρόπο αυτό η πετοσφαίριση επί άµµου αντιµετωπίζεται 
ως ένα ιδιαίτερο και όχι κοινό άθληµα µε την πετοσφαίριση της σάλας. 
Το πρόγραµµα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συνδέει τη θεωρία και την πράξη µε την 
παραγωγή και δίνει τη δυνατότητα στους αποφοίτους να διαδώσουν και να προάγουν το 
άθληµα µέσα από γνώσεις που συνδέονται όχι µόνο µε την προπονητική και τη 
µεγιστοποίηση της σωµατικής απόδοσης αλλά και µε την αγοραγνωσία και τη δυνατότητα 
επιλογής αθλητικών ταλέντων. Στους αποφοίτους χορηγείται ∆ίπλωµα Ειδίκευσης µε τίτλο 
«Πετοσφαίριση επί Άµµου». Για την απόκτηση του ∆ιπλώµατος αυτού απαιτούνται 18 δ.µ. 
και 36 π.µ. αντίστοιχα.  
 
 
 
 
ΑΠ-470ΒΑ Τεχνική Πετοσφαίρισης Επί Άµµου  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Ζ’ Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Επίκουρος Καθηγητής  Γ. Μαλουσάρης 
∆ιδασκαλία: Επίκουρος Καθηγητής  Γ. Μαλουσάρης 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εκµάθηση των δεξιοτήτων σύµφωνες µε τους κανονισµούς 
του αθλήµατος. ∆ηµιουργία κατάλληλων συνθηκών για την επίτευξη υψηλών επιδόσεων. 
Θεµατικές ενότητες: 
• Ιστορία αθλήµατος • Τεχνική και ατοµική τακτική • Εκµάθηση βασικών δεξιοτήτων που 
αφορούν την υποδοχή, µεταβίβαση, επίθεση, άµυνα, µπλοκ και σερβίς.• Μέθοδοι 
διδασκαλίας τεχνικών επιδεξιοτήτων – ∆ιδακτικά βήµατα. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτή και πρακτική εξέταση. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Το βιβλίο του Beach Volley, Homberg St., Papageorgiou. Αθλότυπο 1999. 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΠ-471ΒΑ Προπονητική Πετοσφαίρισης Επί Άµµου  
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Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Ζ’ Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Επίκουρος Καθηγητής  Γ. Μαλουσάρης 
∆ιδασκαλία: Επίκουρος Καθηγητής  Γ. Μαλουσάρης  
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Βελτίωση και µεγιστοποίηση φυσικών ικανοτήτων ανάλογα 
µε την ηλικία και το φύλο. Συνδυασµός µε την τεχνική και τακτική απόδοση. 
Θεµατικές ενότητες: 
• Μέθοδοι ανάπτυξης φυσικών ικανοτήτων. • Ειδική φυσική κατάσταση. • Βελτίωση φυσικών 
ικανοτήτων µέσω της τεχνικής και τακτικής του αθλήµατος. • Σχεδιασµός επιβάρυνσης και 
ανάπαυλας ανά περίοδο και προπονητική ενότητα. • ∆ιατήρηση αποκτηµένων γνώσεων και 
συντήρηση φυσικών ικανοτήτων. • Σχεδιασµός προπονητικών προγραµµάτων. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών:Γραπτή εξέταση, εργασία. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Προπονητική Πετοσφαίρισης, Μπεργελές Ν., 1993 Αθήνα. 
• Σύγχρονη Προπόνηση ∆ύναµης. Επιστηµονική Επιµέλεια Ζαρζαβατσίδης ∆., Κέλλης Σπ., 
Ταξιλδάρης Κ., 1989 Εκδ. ΑΛΤΟ. 
 
ΑΠ-473ΒΑ Ειδικά Θέµατα Πετοσφαίρισης Επί Άµµου  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Ζ’ Θεωρία: 2 ώρες  

Ανάθεση µαθήµατος: Επίκουρος Καθηγητής Γ. Μαλουσάρης 
∆ιδασκαλία: Επίκουρος Καθηγητής Γ. Μαλουσάρης 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εξειδικευµένη γνώση και ενίσχυση της επιστηµονικής 
κατάρτισης των φοιτητών σε ειδικά θέµατα  
.Θεµατικές ενότητες: • Εφαρµοσµένη Εργοφυσιολογία • Θερµορρύθµιση. Αναπλήρωση 
υγρών • Τραυµατισµοί και αποκατάσταση. ∆ιατάσεις • Βελτίωση των ατοµικών 
επιδεξιοτήτων µε βάσει τη βιντεοανάλυση • Ειδικές συνθήκες αγώνων πετοσφαίρισης επί 
άµµου (άµµος, ήλιος, βροχή, κρύο, υγρασία, ακραία καιρικά φαινόµενα περιβάλλοντος, 
υψόµετρο, τζετ-λαγκ) • Ψυχολογική εκπαίδευση • Οµοιότητες και διαφορές µε την 
πετοσφαίριση της σάλας και τα αθλήµατα ρακέτας • Οργάνωση αγώνων • Στάδια κινητικής 
ανάπτυξης. Βιολογική ωρίµανση • Αξιολόγηση επιλεγµένων παραµέτρων. Προφίλ. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εξετάσεις, Εργασίες 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Reeser, J., C., Bahr, R, Πετοσφαίριση, Επ. Π. Κουντούρης, Σ. Παπαδοπούλου, Ι.Ο.C, 
2003. 
 
 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

ΑΠ-479ΒΑ Οµαδική Τακτική Πετοσφαίρισης Επί Άµµου  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Η’ Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος:  Επικ. Καθηγητής Γ. Μαλουσάρης 
∆ιδασκαλία: Επικ. Καθηγητής Γ. Μαλουσάρης 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εκµάθηση βασικών συστηµάτων επίθεσης και άµυνας σε 
συνδυασµό µε τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες 
Θεµατικές ενότητες: 
• Στρατηγικές επίθεσης (υποδοχή, πάσα, επίθεση). • Στρατηγικές άµυνας (σέρβις, µπλοκ, 
άµυνα). • Στρατηγική αντεπίθεσης ή 2ης επίθεσης. • Μεθοδολογία οµαδικής τακτικής – 
∆ιδακτικά βήµατα. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτή και πρακτική εξέταση. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Το βιβλίο του Beach Volley, Homberg St., Papageorgiou. Εκδόσεις Αθλότυπο 1999. 
 
 
ΑΠ-480ΒΑ Προπονητική Εξάσκηση Πετοσφαίρισης Επί Άµµου  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Η’ Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Επίκουρος Καθηγητής  Γ. Μαλουσάρης 
∆ιδασκαλία: Επίκουρος Καθηγητής  Γ. Μαλουσάρης  
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εφαρµογή προπονητικών προγραµµάτων ανά περίοδο 
ανάλογο µε το φύλο και την ηλικία. Συστηµατική καθοδήγηση.  
Θεµατικές ενότητες: • Εφαρµογή προπονητικών προγραµµάτων ανά περίοδο κατά φύλο 
και ηλικία • Εφαρµογή επιβαρύνσεων και ανάπαυλας ανάλογα • Εφαρµογή προπονητικών 
προγραµµάτων σε διαφορετικές καιρικές συνθήκες • Βασικές αρχές και ορισµός της 
ανθρώπινης κίνησης • Συνδυασµός και χρήση των βασικών αρχών της ανθρώπινης κίνησης 
στην πετοσφαίριση επί άµµου • Ενδεικτικά προπονητικά προγράµµατα • Κατασκοπεία • 
Ανάλυση αντιπάλου • Μέθοδοι • Καθοδήγηση της οµάδας • α) Πριν τον αγώνα (στοιχεία 
αντιπάλου, βιντεοανάλυση, καιρικές συνθήκες, ψυχολογία, επιλογή τακτικών β) 
Απολογισµός (η µετά τον αγώνα κριτική και ανάλυση καθώς και έλεγχος της απόδοσης) • 
Τρόποι ελέγχου της απόδοσης   
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτή και πρακτική εξέταση καθώς και εργασία. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Α. Κατσικαδέλλη, Ι. Αγγελονίδη, Π. Κουντούρη, Ι. Λάιου «Πετοσφαίριση - Μεθοδική 
διδασκαλία» (2000). 
 

116 
 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

3.4. ΤΟΜΕΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & ΧΟΡΟΥ (ΓΧ) 
 
∆ιευθυντής: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Βασιλική Τυροβολά 
 
Ο Τοµέας Γυµναστικής και Χορού έχει ως αποστολή του τη συστηµατική ανάλυση της 
τεχνικής των ασκήσεων των αθληµάτων Γυµναστικής και των δραστηριοτήτων που ανήκουν 
στο πεδίο του Χορού, καθώς και την προαγωγή της διδακτικής µεθοδολογίας τους στα 
διάφορα επίπεδα του αγωνιστικού αθλητισµού και των σχολικών αθλητικο-πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων. Στα πλαίσια της αποστολής του ο Τοµέας :  
• Ερευνά νέες κατευθύνσεις ανάλυσης και εφαρµογής των διαφόρων µεθόδων 

διδασκαλίας και συστηµατοποιεί ερευνητικά τις αντίστοιχες αρχές µάθησης. 
• Επιδιώκει τη µεθοδική εκπαίδευση των µελλοντικών στελεχών της Φυσικής Αγωγής 

καθώς και την ειδίκευση των προπονητών των Ολυµπιακών Αθληµάτων. 
• Στοχεύει στην αναβάθµιση και την ενίσχυση του αθλητισµού και του πρωταθλητισµού σε 

αθλήµατα και δραστηριότητες της αρµοδιότητάς του. 
• Προσφέρει τις Ειδικεύσεις, Ενόργανη Γυµναστική, Ρυθµική Γυµναστική, και Ελληνικός 

Παραδοσιακός Χορός, µέσω του οποίου οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τµήµατός µας 
έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν εξειδικευµένες λαογραφικές και χορολογικές 
γνώσεις και κινητικές εµπειρίες, ώστε να είναι σε θέση να συµβάλλουν στη µελέτη, στη 
διατήρηση και στη διάδοση των παραδόσεων και των αρχών της πολιτιστικής µας 
κληρονοµιάς. Συµµετέχει σε ερευνητικές και θεωρητικές µελέτες για την παραγωγή νέας 
γνώσης µε βάση τις σύγχρονες επιστηµονικές µεθόδους, και στα πλαίσια αυτά 
συνεργάζεται µε τα εργαστήρια του Τµήµατος και ειδικότερα µε αυτά της Αθλητικής 
Βιοµηχανικής, της Εργοφυσιολογίας  και της Αθλητικής Ψυχολογίας - Κινητικής 
Μάθησης.  

Επίσης, ο τοµέας έχει την ευθύνη της λειτουργίας του εργαστηρίου Γυµναστικής και Χορού 
µε ∆ιευθυντή (εκκρεµεί).  
 

 
 
3.4.α. Μαθήµατα Υποχρεωτικά 
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ΓΧ–151Υπ  Βασική Γυµναστική  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 150 6 3 ½ Α’       
½ Β’ 

Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια Καλλιόπη Θεοδωράκου  
∆ιδασκαλία: Αναπλ.Καθηγήτρια Θεοδωράκου, Καθηγητές Φ. Α. µε απόσπαση 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Τα δοµικά στοιχεία της γυµναστικής. Ψυχοκινητική 
ανάπτυξη, φυσικής κατάστασης, καλλιέργεια του ρυθµού, και της δηµιουργικότητας. 
Θεµατικές ενότητες: • Εισαγωγή, • Ρυθµός και κίνηση, εκτέλεση γυµναστικών ασκήσεων µε 
µουσική.• Θεµελιώδεις κινήσεις για την εκτέλεση των γυµναστικών ασκήσεων • Φυσικές 
ικανότητες και δοκιµασίες φυσικής κατάστασης. • Μέθοδοι γύµνασης .• Γυµναστικά και 
χορευτικά βήµατα, ασκήσεις και εκφραστικά στοιχεία. • ∆ηµιουργική κίνηση και 
αυτοσχεδιασµός, δηµιουργική γυµναστική για τις µικρές ηλικίες. • Γυµναστικές ασκήσεις στα 
όργανα, γυµναστικά παιδαγωγικά παιχνίδια, τακτικές ασκήσεις  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτή και πρακτική εξέταση. 
Ενδεικτική βιβλιογραφία:  
• Κ. Θεοδωράκου (2010). Γυµναστική - µια πολύπλευρη προσέγγιση. Τελέθριον. Αθήνα. 
• Κ. Θεοδωράκου (2004). ∆ηµιουργική Γυµναστική. Αθήνα.  
 
ΓΧ–252Υπ  Ενόργανη Γυµναστική 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 150 6 3 ½ Γ’       
      ½ ∆’ 

Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

 Ανάθεση µαθήµατος: Επίκουρος Καθηγητής Σπύρος Καµπιώτης  
∆ιδασκαλία: Επίκουρος Καθηγητής Σπύρος Καµπιώτης, Μέλος Ε.Ε.∆Ι.Π. Σπύρος Αντωνίου, 
Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση 
 Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Η πρακτική εξάσκηση και η διδασκαλία σύµφωνα µε τους 
κανόνες της Μεθοδικής και της ∆ιδακτικής απλών και βασικών ασκήσεων. 
Θεµατικές ενότητες:  • Ιστορική προσέγγιση της Ενόργανης Γυµναστικής. • Η Ενόργανη 
Γυµναστική στο Σχολείο, στο Σύλλογο, στα Γυµναστήρια, στο ∆ήµο. • Μέθοδοι διδασκαλίας 
και µάθησης καθώς και τρόποι καθοδήγησης. •Παράµετροι των ασκήσεων. • Στοιχεία 
µηχανικής των απλών και βασικών Ασκήσεων. • Κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση πάνω σε 
στοιχειώδεις, απλές και βασικές ασκήσεις και στις παραµέτρους αυτών. • Ειδικά θέµατα και 
θεωρητικά πλαίσια συνδεόµενα µε την προπονησιολογία της ενόργανης. • Οργάνωση του 
µαθήµατος και της προπόνησης της ενόργανης γυµναστικής. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών:  Προφορική, πρακτική, και γραπτή εξέταση. 
Ενδεικτική βιβλιογραφία:  
•.Καµπιώτης, Σ. (2004) Αρχές και Στοιχεία της Ενόργανης Γυµναστικής  
•.Ντάλλας, Γ. (2004). Ενόργανη Γυµναστική. Εκδόσεις Art Work. Αθήνα.  
ΓΧ–255Υπ  Ρυθµική Γυµναστική (Γ)  
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Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 150 6 3 ½ Γ’       
½ ∆’ 

Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Καλλιόπη Θεοδωράκου  
∆ιδασκαλία: ∆έσποινα Τσοπάνη Λέκτορας, Καθηγητές Φ. Α. µε απόσπαση 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Θεωρητική κατάρτιση, µεθοδική διδασκαλία και εφαρµογή 
στο βασικό επίπεδο διδασκαλίας του µαθήµατος   
Θεµατικές ενότητες:  • Ιστορική αναδροµή. • Αγωγή στο ρυθµό. • Βασικές αρχές 
µεθοδολογίας. • Ασκήσεις χωρίς όργανο. • Τεχνική των οργάνων. • Σύνθεση ασκήσεων και 
συνδυασµοί αυτών. • Εξάσκηση διδακτικής ικανότητας. • Τεχνικοί κανονισµοί. • Σύνθεση 
προγραµµάτων µε µουσική. • Προσανατολισµός στον πρωταθλητισµό.  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτή και πρακτική εξέταση. 
 Ενδεικτική βιβλιογραφία:  
• Καρπένκο, Λ. Α., Βίννερ Ι. Α., Μπιστρόβα Ι. Β., Νακλόνοφ Γ. Ι., Ρούµπα Ο. Γ., Σιβίτσκι Β. 
Α., Στεπάνοβα Ι. Α., Τεριοχίνα Π. Ν. (2007). Ρυθµική γυµναστική – Ειδική προπονητική, 
χορογραφία – σκηνοθεσία, ρυθµική αγωγή (µετ. Αθ. Αθανασίου, επιµ. ∆. Τσοπάνη). 
Τελέθριον. Αθήνα 
 
ΓΧ–256Υπ  Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός (πρ. 155Υπ) 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 150 6 3 ½ Γ’       
½ ∆’ 

Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Μ. Κουτσούµπα Επίκουρος Καθηγήτρια 
∆ιδασκαλία: Μ. Κουτσούµπα Επίκ.Καθηγήτρια, Γ. Ρούµπης Λέκτορας, Β. Λάντζος 
Λέκτορας, Μέλος ΕΕ∆ΙΠ 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Η θεωρία και η πράξη του ελληνικού παραδοσιακού χορού 
και πρακτική εφαρµογή στο σύγχρονο κοινωνικό, παιδαγωγικό και ακαδηµαϊκό πλαίσιο.  
Θεµατικές ενότητες:  • Ο ελληνικός παραδοσιακός χορός στο πλαίσιο της παραδοσιακής 
και της σύγχρονης κοινωνίας. • Κοινωνικός µετασχηµατισµός και ελληνικός παραδοσιακός 
χορός.• Χορός και αυτοσχεδιασµός. • Αισθητική και χορός.• Η µελέτη και έρευνα του χορού. 
• Η µορφή του χορού. • Μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης της µορφής του χορού.• Ο ρόλος του 
ρυθµού στη διδακτική του ελληνικού παραδοσιακού χορού • Μέθοδοι διδασκαλίας του 
ελληνικού παραδοσιακού χορού  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Πρακτική και γραπτή εξέταση. 
Ενδεικτική βιβλιογραφία:  
• ∆ήµας, Η., Τυροβολά, Β. & Κουτσούµπα, Μ. (2010-υπό έκδοση), Ελληνικός παραδοσιακός 
χορός. Θεωρήσεις για το λόγο, τη γραφή και τη διδασκαλία του.  
• Καρφής, Β. & Ζιάκα, Μ. (2009). Ο ελληνικός παραδοσιακός χορός στην εκπαίδευση. 
Προτάσεις διδασκαλίας, Θεσσαλονίκη: Βιβλιοδιάπλους.  
3.4.β. Μαθήµατα Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά 
ΓΧ–160Επ  Αεροβική Γυµναστική  
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Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

3 42 100 4 2 Ετήσιο Θεωρία: 1 ώρα 
Εφαρµογές: 2 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κ. Θεοδωράκου  
∆ιδασκαλία: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κ. Θεοδωράκου, Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Η Ανάλυση της τεχνικής των βασικών ασκήσεων και των 
βηµάτων της αεροβικής γυµναστικής, εξάσκηση.  
Θεµατικές ενότητες: • Μέσα της αεροβικής  γυµναστικής. • Βασικές ασκήσεις, µουσική, 
βήµατα. • Αρχές  αερόβιας άσκησης • Παράγοντες που επηρεάζουν την ένταση του 
προγράµµατος. • Προγραµµατισµός του µαθήµατος. • Καθοδήγηση • Προϋποθέσεις 
σύνθεσης και ανάπτυξης του µαθήµατος. • Μέθοδοι ανάπτυξης του µαθήµατος,  
χορογραφίες, συνδυασµοί. • ∆ιδασκαλία της αεροβικής γυµναστικής. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτή & πρακτική εξέταση. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Εµµανουήλ, Κ. ∆ιαµάντης, ∆. (2009). Η διδακτική της αεροβικής γυµναστικής. Εκδ. ΕΚΠΑ. 
• Aerobics and Fitness Association of America. (2002). Fitness theory and practice (4th ed.). 
California: AFAA.  
 
ΓΧ–172Επ  ∆ηµιουργική Κίνηση - Αυτοσχεδιασµός  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

3 42 100 4 2 Ετήσιο Θεωρία: 1 ώρα 
Εφαρµογές: 2 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κ. Θεοδωράκου  
∆ιδασκαλία: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κ. Θεοδωράκου, Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Η ανάπτυξη του ατόµου σε σωµατικό, ψυχοκινητικό και 
κοινωνικό επίπεδο µέσα από τη δηµιουργική κίνηση και τον αυτοσχεδιασµό.  
Θεµατικές ενότητες: • Η γυµναστική από τη σκοπιά της δηµιουργικότητας και του 
αυτοσχεδιασµού.• Ανάλυση της κίνησης . Είδη κινήσεων. • Ατοµικές ασκήσεις. • 
Συνασκήσεις. • Εξάσκηση µε µουσική. • Ατοµικές και οµαδικές συνθέσεις. • Άσκηση στα / µε 
τα γυµναστικά όργανα. • Μεθοδολογία. Οργάνωση του µαθήµατος. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτή & πρακτική εξέταση. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Θεοδωράκου, Κ. (2004). ∆ηµιουργική Γυµναστική. Αθήνα.  
• Sawyer, R. K., Moran, S., John-Steiner, V., Sternberg, R., Feldman, D.H., Csikszentmihalyi, 
M., Nakamura, J. (2003). Creativity and development. Oxford University Press.  
 
 
ΓΧ–188Επ  Λαϊκοί Χοροί Άλλων Χωρών 
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Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Ετήσιο Θεωρία: 2 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π. Μπουρνέλλη 
∆ιδασκαλία: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π. Μπουρνέλλη 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος:  Η κατανόηση άλλων πολιτισµών µέσο της µουσικής και 
του χορού µε στόχο τον σεβασµό και την αποδοχή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους.  
Θεµατικές ενότητες: • Εισαγωγή σε βασικές έννοιες.• Ανάλυση βιντεοσκοπηµένου υλικού 
µε ιστορικά, πολιτιστικά, τοπογραφικά και ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά της χώρας που 
αναφέρεται ο λαϊκός χορός.• Ανάλυση της δηµιουργικής µεθόδου διδασκαλίας και των 
παραγόντων επιδρούν. • Βιωµατική προσέγγιση των λαϊκών χορών από άλλες χώρες, • 
Βασικά χαρακτηριστικά των Ευρωπαϊκών, Αµερικανικών, Ασιατικών και Αφρικανικών 
λαϊκών χορών • Απλοποίηση και προσαρµογή των λαϊκών χορών στα γνωστικά, 
συναισθηµατικά και κινητικά χαρακτηριστικά των παιδιών. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εκπόνηση εργασίας ,πρακτική εξέταση. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Μπουρνέλλη, Π. (2010). Λαϊκοί χοροί απ΄ όλο τον κόσµο. Αθήνα.(Αυτοέκδοση) 
• Christy, L. (1998). Multicultural Folk Dance Guide. U.S.A. : Human Kinetics. 
 
ΓΧ–189Επ  Ορχηστική-∆ηµιουργικός Χορός  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

3 42 100 4 2 Ετήσιο Θεωρία: 1 ώρα 
Εφαρµογές: 2 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π. Μπουρνέλλη 
∆ιδασκαλία: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π. Μπουρνέλλη 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Ανάπτυξη της δηµιουργικότητας της αισθητικής αγωγής, 
της µη λεκτικής επικοινωνίας, της κινητικής έκφραση.   
Θεµατικές ενότητες: • Εισαγωγή, Παράγοντες που επιδρούν στην έκφραση των 
δηµιουργικών ικανοτήτων • Αγωγή και Φυσική Αγωγή και δηµιουργικότητα. • Ειδικά 
προγράµµατα ανάπτυξης της κινητικής δηµιουργικότητας • Εφαρµογές των διδακτικών 
στόχων του ψυχοκινητικού τοµέα στον δηµιουργικό χορό • Εφαρµογές του  περιεχοµένου του 
συστήµατος και θεµάτων. Laban στον δηµιουργικό • Κινητική δηµιουργική έκφραση στη 
Φυσική Αγωγή και στο χορό. • Βασικά στοιχεία χορογραφίας δηµιουργικού χορού.•  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτή εξέταση, πρακτική εξέταση. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Bournelli, P., Makri, A., Mylonas, C. (2009). Motor creativity and self-concept. Creativity 
research Journal 21(1), 1-7.   
• Μπουρνέλλη, Π. (2006). Κινητική ∆ηµιουργικότητα -  Ειδικό πρόγραµµα ανάπτυξης της 
κινητικής δηµιουργικότητας για παιδιά,. Αθήνα. (Αυτοέκδοση)  



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

ΓΧ- 125Επ- Θεατρικό Παιχνίδι 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

3 42 100 4 2 Ετήσιο Θεωρία: 1 ώρα 
Εφαρµογές: 2 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π. Μπουρνέλλη 
∆ιδασκαλία: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π. Μπουρνέλλη 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Ανάπτυξη των δηµιουργικών ικανοτήτων, της αισθητικής 
αγωγής και της επικοινωνίας.  
Θεµατικές ενότητες: 
• Εισαγωγή στις έννοιες, θεατρικό παιχνίδι, δραµατοποίηση. • Στοιχεία δραµατοποίησης. • 
∆ραµατοποίηση χωρίς λόγο. • Ο αυτοσχεδιασµός στο θεατρικό παιχνίδι. • Εισαγωγή στη 
σωµατική έκφραση • Εισαγωγή στη µη λεκτική επικοινωνία. • Ανάλυση των διδακτικών 
στόχων. • Ανακάλυψη και έκφραση δηµιουργικών ικανοτήτων. • Ελευθερία έκφρασης µε 
λόγο και κίνηση. • Ανάπτυξη θεατρικού παιχνιδιού µε οπτικοακουστικά µέσα. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εκπόνηση εργασίας, εξετάσεις. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Άλκιστης, (1993). Η δραµατοποίηση για παιδιά. Αθήνα: Άλκιστης.  
• Κουρετζής, Λ., (1991). Το θεατρικό παιχνίδι. Αθήνα: Καστανιώτης. 
 
 
ΓΧ- 192Επ- Γυµναστική για όλους (Γενική Γυµναστική) 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

3 42 100 4 2 Εαρινό Θεωρία: 1 ώρα 
Εφαρµογές: 2 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κ. Θεοδωράκου  
∆ιδασκαλία: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κ. Θεοδωράκου, Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Ανάπτυξη και διατήρηση των φυσικών ικανοτήτων του 
ατόµου, γύµναση µέσα από συλλογική και δηµιουργική εργασία.  
Θεµατικές ενότητες: • Σύνθεση και ανάπτυξη οµαδικών προγραµµάτων.• Ρυθµική αγωγή, 
ανάλυση ρυθµών, χορογραφία. • Μέθοδοι ανάπτυξης των φυσικών ικανοτήτων ανάλογα µε 
το φύλο και την ηλικία. • Στοιχεία ενόργανης, ρυθµικής, αεροβικής, τραµπολίνο, 
ακροβατικής.• Γύµναση µε µη συµβατικά όργανα .• Χορευτικά στοιχεία από κλασσικό χορό, 
τζαζ, µοντέρνο, δηµιουργικό, φολκλορικό.• Μέθοδοι διδασκαλίας της γυµναστικής για όλους. 
• Κριτήρια σύνθεσης, εκτέλεσης και δυσκολίας, κριτήρια αξιολόγησης προγραµµάτων 
γυµναστικής για όλους. • Επιδείξεις οµαδικών προγραµµάτων γυµναστικής για όλους.  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Θεωρητική εξέταση, εργασία, σύνθεση χορογραφίας.  
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Corbin, C.B., Lindsey, R. W., Gregory, J., Corbin, W.R. (2000). Fundamental Concepts of 
Fitness and Wellness. McGraw-Hill. 
• Mitchell, D., Davis, B., Lopez, R. (2002).  Teaching Fundamental Gymnastic Skills. Human 
Kinetics. 
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Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

ΓΧ- 191Επ- Πιλάτες 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

3 42 100 4 2 Χειµερινό  Θεωρία: 1 ώρα 
Εφαρµογές: 2 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κ. Θεοδωράκου  
∆ιδασκαλία: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κ. Θεοδωράκου, Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Βελτίωση της στάσης του σώµατος και αντιµετώπιση των 
προβληµάτων που προκαλεί η κακή στάση του σώµατος.  
Θεµατικές ενότητες: • Εισαγωγή, ιστορική αναδροµή. • Εκµάθηση  και εµπέδωση των 
βασικών αρχών της µεθόδου πιλάτες. • Προπαρασκευαστικές ασκήσεις.• Εκµάθηση του 
βασικού ασκησιολογίου.• Προοδευτική εξάσκηση από το αρχάριο, στο µεσαίο και στο 
προχωρηµένο επίπεδο. • Άλλες µορφές πιλάτες. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτή & πρακτική εξέταση. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Siler, B. (2005). Pilates και σώµα. Μετάφραση: Πουλίτσα Κ. Εκδ. Πατάκη. Αθήνα. 
• Ungaro A. (2002). Pilates body in motion. Dorling Kindersley book, London, UK.  
• Ungaro, A. (2005). Πιλάτες, Αρµονία και κίνηση. Μετάφραση: Λόη, Α. Εκδ.ΚΟΑΝ, Αθήνα. 
 
ΓΧ- 193Επ- Γιόγκα 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

3 42 100 4 2 Εαρινό Θεωρία: 1 ώρα 
Εφαρµογές: 2 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κ. Θεοδωράκου  
∆ιδασκαλία: ∆ε διδάσκεται. Σε περίπτωση που διδαχθεί, θα αναρτηθεί η σχετική 
ανακοίνωση. 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εκµάθηση των θέσεων της γιόγκα, εξάσκηση σε 
συνδυασµό µε την αναπνοή, εναρµόνιση των κινήσεων µε την αυτοσυγκέντρωση.  
Θεµατικές ενότητες: • Εισαγωγή, ιστορική αναδροµή. • Εκµάθηση των βασικών ασκήσεων 
γιόγκα ως υπόβαθρο για όλα τα επίπεδα εξάσκησης. • Προοδευτική εξάσκηση στις θέσεις 
γιόγκα.• Επίδραση των θέσεων γιόγκα στις βασικές λειτουργίες του οργανισµού.• Τεχνικές 
διδασκαλίας και µεθοδολογία.• Φιλοσοφία της γιόγκα και συγχώνευση αυτής µε την 
εξάσκηση και τη διδασκαλία. • Αντιµετώπιση προβληµάτων υγείας µέσα από την εξάσκηση 
µε τη γιόγκα.• Εφαρµογή και ενσωµάτωση της φιλοσοφίας γιόγκα στην καθηµερινότητα. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτή & πρακτική εξέταση. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Singleton, M. (2010). Yoga Body. The Origins of Modern Posture Practice. Oxford University 
Press. USA.  
• Brown, Ch. (2006). H βίβλος της γιόγκα. Ισόρροπον. Αθήνα. 
ΓΧ- 190Επ- Τραµπολίνο 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

3 42 100 4 2 Ετήσιο Θεωρία: 1 ώρα 
Εφαρµογές: 2 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Επίκουρος Καθηγητής Σπύρος Καµπιώτης 
∆ιδασκαλία: Επίκουρος Καθηγητής Σπύρος Καµπιώτης, Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Γνωριµία και εξοικείωση µε τραµπολίνο. ∆ιαχωρισµός 
µεταξύ του αγωνιστικού και ψυχολογικού τραµπολίνο. 
Θεµατικές ενότητες: • Παράγοντες και συνιστώσες για την ανάπτυξη του τραµπολίνο.• 
Φυσιολογικές, µορφολογικές, ψυχοκινητικές, ιδιαιτερότητες ανάλογα µε την ηλικία. • 
Αναπτυξιακές και µαθησιακές αρχές. Σύγχρονοι µέθοδοι µάθησης. • Επιλογή ταλέντων. Τεστ 
ικανοτήτων. • Προπονητική του τραµπολίνο • Εξοικείωση, προσαρµογή, ασκήσεις αρχαρίων. 
• Ταξινόµηση των ασκήσεων ανάλογα την οµάδα και το είδος των αλµάτων  • Μεθοδολογία, 
λάθη, διόρθωση των ασκήσεων στο τραµπολίνο.• Στοιχεία µηχανικής στο τραµπολίνο.  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Θεωρητική & πρακτική εξέταση. Εκπόνηση εργασίας. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Καµπιώτης Σ. (2010). Το τραµπολίνο. Εκδόσεις Τελέθριο. Αθήνα 
• Μισιρλίδης, Γ. (2000). Ακροβατική Γυµναστική-Τραµπολίνο. Έκδοση Παν/µιακό 
τυπογραφείο. Θεσσαλονίκη. 
 
 
 
 
 
 
3.4.γ. Ειδίκευση (Κύκλος) «Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός» 
Συντονιστής:  
Στους αποφοίτους χορηγείται δίπλωµα Ειδίκευσης µε τίτλο «Ελληνικός Παραδοσιακός 
Χορός». Για τους κατόχους του υπάρχει ένα ευρύ πεδίο δράσης, επαγγελµατικής 
σταδιοδροµίας και απασχόλησης. Το πεδίο αυτό περιλαµβάνει θέσεις εργασίας σε όλο το 
φάσµα της δηµόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης (πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια) σε 
ιδιωτικά γυµναστήρια και τοπικής αυτοδιοίκησης σε καλλιτεχνικά σωµατεία, χορευτικούς 
οµίλους, σχολές χορού και θεάτρου, καθώς επίσης και σε χώρους εργασίας και αναψυχής 
σε χειµερινά και θερινά θέρετρα ή ακόµα σε ειδικούς πληθυσµούς, όπως ηλικιωµένοι ή 
άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 
 
 
 
 
 
 
 
ΓΧ-461ΕΧ Ανάλυση και Κριτική του Χορού - Εισαγωγή στην Αισθητική Μορφολογία   
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Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Εαρινό Θεωρία: 2 ώρες  

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βασιλική Τυροβολά  
∆ιδασκαλία: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βασιλική Τυροβολά  
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Η  αισθητική του χορού µε προσεγγίσεις από χώρους των 
Κοινωνικών επιστηµών, της κριτικής, της χορογραφίας και των θεωριών της κίνησης.  
Θεµατικές ενότητες: • Αισθητική και χορός. Η αντιµετώπιση του χορού υπό τους όρους της 
τέχνης. • Τα είδη και η ανάλυση  του χορού .• Εισαγωγή στην αισθητική µορφολογία •  
Φορµαλισµός, µορφολογική προσέγγιση και υλιστική κριτική θεωρία. Η δοµή και η γένεση 
των αισθητικών θεωριών.• Χορός και σηµασία  • Αισθητικές κατηγορίες: Εισαγωγή στις 
κριτικές κατηγορίες του Stolnitz. • Τέχνη και εθνικισµός  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών:Εκπόνηση γραπτής εργασίας, γραπτή εξέταση. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία: 
• Adshead, J. (Ed.)-Briginshaw V.-Hodgens P.-Huxley M., (2007), Ανάλυση του Χορού. 
Θεωρία και Πράξη, µτφρ/επµ. Β. Τυροβολά & Μ. Κουτσούµπα, Αθήνα: Εκδόσεις Πασχαλίδη.  
• Βασιλική Κ. Τυροβολά (2011). Περί χορού. Επτά υποθέσεις εργασίας για την επιστήµη και 
την τέχνη του χορού. Αθήνα: Αυτοέκδοση.  
 
ΓΧ-463ΕΧ  ∆ιδακτική Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού (συγχώνευση µε το πρ. ΓΧ-462ΕΧ 
Καθοδηγ. Εξάσκηση Ελλην.Παραδοσιακού Χορού). 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

7 98 200 8 4 Εαρινό  Θεωρία: 1 ώρα 
Εφαρµογές: 6 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βασιλική Τυροβολά 
∆ιδασκαλία: Αναπλ. Καθηγήτρια Β. Τυροβολά, Επίκ. Καθηγήτρια Μ. Κουτσούµπα. 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Η µελέτη και η εφαρµογή των βασικών θεωριών µάθησης 
και τεχνικών διδασκαλίας στον ελληνικό παραδοσιακό χορό. 
Θεµατικές ενότητες: • Θεωρίες µάθησης και τεχνικές διδασκαλίας. • Ο χορός στην 
εκπαίδευση. • Η χρήση της µουσικο-κινητικής αγωγής στη διδασκαλία του ελλ. παρ. χορού. • 
Η διδασκαλία στο σύγχρονο εκπαιδευτικό πλαίσιο. • Μέθοδοι διδασκαλίας του ελληνικού 
παραδοσιακού χορού Ι, ΙΙ, & ΙΙΙ  .• ∆ηµιουργικότητα και αυτοσχεδιασµός στη διδασκαλία του 
ελληνικού παραδοσιακού χορού. • Η οργάνωση του µαθήµατος, διδασκαλία. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Πρακτική και γραπτή εξέταση  
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• ∆ήµαs, Η. (2005). Λαϊκή µουσικοχορευτική παράδοση και νέοι. Χορευτικές συνήθειες των 
φοιτητών – τριων της Ελλάδος. Αθήνα.  
• Καρφής, Β. &  Ζιάκα, Μ. (2009). Ο ελληνικός παραδοσιακός χορός στην εκπαίδευση. 
Προτάσεις  διδασκαλίας, Θεσσαλονίκη: Βιβλιοδιάπλους. 
 ΓΧ-464ΕΧ Μορφολογία Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού  



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

4 56 150 6 3 Χειµερινό  Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 2 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βασιλική Τυροβολά 
∆ιδασκαλία: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βασιλική Τυροβολά, 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Η ανάπτυξη της αναλυτικής σκέψης και της κριτικής 
ικανότητας σε θέµατα σχετικά µε τη µελέτη και έρευνα της δοµής και µορφής του χορού.  
Θεµατικές ενότητες: • Ανάλυση της χορευτικής µορφής .• Ανάλυση των υλικο-τεχνικών 
συστατικών του χορού. Μέθοδοι προσέγγισης της δοµής και του ύφους. • Σχέσεις χορού και 
µουσικής • Αναγνώριση χορευτικής µορφής. Μοντέλα φόρµας. • Μέθοδοι και κριτήρια 
ταξινόµησης. Χαρτογράφηση µορφικών τύπων και µοντέλων φόρµας κατά περιοχές και η 
ερµηνεία της  µορφής • Χορός και κοινωνία  • Πολιτισµική ταυτότητα και χορευτική µορφή.• 
Κοινωνική εξέλιξη, πολιτισµός, ιδεολογία και δοµή: Η σχέση τους µε τη µορφή του χορού. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Πρακτική και γραπτή εξέταση, εργασίες.  
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Τυροβολά, Β. Κ. (2001). Ο Ελληνικός χορός: Μια διαφορετική προσέγγιση. Αθήνα: Guten-
berg.  
• Τυροβολά, Β. Κ. (2011). Χορολογικά θέµατα. Αθήνα: Αυτοέκδοση.  
 
ΓΧ-465ΕΧ  Ιστορία Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Χειµερινό Θεωρία: 2 ώρες  

 Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγήτρια Μαγδαληνή Ζωγράφου  
∆ιδασκαλία: Kαθηγήτρια Μαγδαληνή Ζωγράφου 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Η ιστορία του χορού για την εκτίµηση του εύρους και της 
ποικιλίας της χορευτικής πρακτικής καθώς και της σηµασίας της για την ανθρώπινη ζωή.  
Θεµατικές ενότητες: • Εισαγωγή. • Χορός και Ελληνική Μυθολογία • Ο χορός στην αρχαία 
Ελλάδα: Λογοτεχνικές και Εικαστικές πηγές • Ο χορός στους Ελληνιστικούς χρόνους. • Ο 
χορός κατά την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και της Τουρκοκρατίας  • Ο χορός 
στην αυγή του 20ου αιώνα µε έµφαση στον παραδοσιακό χορό: Οι πρώτες Πανελλήνιες και 
τοπικές εκδόσεις • Χορός και ελληνική εθνική ταυτότητα. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εξετάσεις ή εκπόνηση εργασιών.  
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Κράους, Ρ. (1980). Ιστορία του χορού. Μετάφραση Σιδηρόπουλου-Κακαβούλια Αθήνα : 
Νεφέλη.  
• Lawler, L. (1984) Ο χορός στην αρχαία Ελλάδα. Mετάφραση Μ. ∆ηµητριάδη – 
Ψαροπούλου. Αθήνα : Κέντρο Παραδοσιακού Χορού.  
ΓΧ-466ΕΧ Ειδικά Θέµατα Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού  
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Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

5 70 150 6 3 Χειµερινό  Θεωρία: 1 ώρα 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βασιλική Τυροβολά 
∆ιδασκαλία: Αναπλ. Καθηγήτρια Β. Τυροβολά, Επίκ. Καθηγήτρια Μ. Κουτσούµπα. 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Η παρουσίαση των βασικών προσεγγίσεων και µεθόδων 
έρευνας του ελληνικού παραδοσιακού χορού ως πολιτισµικού φαινοµένου.  
Θεµατικές ενότητες: • Αρχαία ελληνική φιλοσοφία και χορός. • Πολιτισµός και κουλτούρα. • 
Λαο-εθνο-ανθρωπολογικές σπουδές • Χορός και λαϊκός πολιτισµός • Παράδοση και 
φολκλορισµός. • Αυτοσχεδιασµός και δηµιουργικότητα στη µουσικοχορευτική παράδοση. • 
Πολιτισµική ταυτότητα και ελλ. παρ. χορός. • Πολιτική και ελλ. παρ. χορός. • Σκηνική 
παρουσίαση του ελλ. παρ. χορού. • Παραδοσιακή µουσική – Μουσικά λαϊκά όργανα. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Πρακτική και γραπτή εξέταση. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Αυδίκος, Ε., Ρ. Λουτζάκη, Χρ. Παπακώστας (Επµ). (2004). Χορευτικά Ετερόκλητα, Αθήνα: 
Ελληνικά Γράµµατα. 
• Ντάτση, Ε. (1988). Οι θεωρητικοί προβληµατισµοί στις λαο-εθνο-ανθρωπολογικές 
σπουδές, Σύνδειπνον, Ιωάννινα: Φιλοσοφική σχολή Ιωαννίνων, σ.237-270. 
 
ΓΧ-467ΕΧ  Εθνοχορολογία 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Εαρινό Θεωρία: 2 ώρες  

Ανάθεση µαθήµατος: Kαθηγήτρια Μαγδαληνή Ζωγράφου  
∆ιδασκαλία: Αφηγήτρια Μαγδαληνή Ζωγράφου  
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εισαγωγικό µάθηµα µε στόχο την κατανόηση των 
θεµελιωδών εννοιών και της µεθοδολογίας που χρησιµοποιούνται για τη µελέτη του χορού.  
Θεµατικές ενότητες: • Εισαγωγή στις βασικές έννοιες & στην ορολογία • Λαογραφική 
προσέγγιση. • Χορολογική προσέγγιση - Μέθοδος και δοµικά υποδείγµατα.  • 
Ανθρωπολογία του χορού – Μέθοδος και δοµικά υποδείγµατα. • Προσεγγίσεις και µέθοδοι 
ανάλυσης του Ύφους - Χοροµετρία. • Εθνοϊστορική προσέγγιση – αξιοποίηση των 
προφορικών µαρτυριών – µνήµη και ταυτότητα. • Σηµειωτική και Χορός. • Χορός – 
Τελετουργίες και ελληνικά χορευτικά δρώµενα. • Οι φολκλοριστικές επιτελέσεις και το ζήτηµα  
της αυθεντικότητας. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εξετάσεις, εκπόνηση εργασιών.  
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Royce, A.P. (2005) Η ανθρωπολογία του χορού [(1977, 2002) The anthropology of Dance]. 
Ζωγράφου Μ. (Μετάφραση- Επιµέλεια –Επίµετρο). Αθήνα: Νήσσος   
• Ζωγράφου, Μ. (2003). Ο χορός στην ελληνική λαϊκή παράδοση, Αθήνα: Art Work.  



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

ΓΧ-468ΕΧ  Σηµειογραφία του Χορού  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Χειµερινό Θεωρία: 2 ώρες  

Ανάθεση µαθήµατος: Επίκουρος Καθηγήτρια  Μ. Κουτσούµπα  
∆ιδασκαλία: Επίκουρος Καθηγήτρια  Μ. Κουτσούµπα  
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Η έννοια της καταγραφής της χορευτικής κίνησης.  
Θεµατικές ενότητες: • Εισαγωγή στη σηµειογραφία της χορευτικής κίνησης • Σύντοµη 
ιστορική αναδροµή και κριτική παρουσίαση των σηµειογραφικών συστηµάτων. • Εισαγωγή 
στις θεωρίες και στο σύστηµα Laban • Σηµειογραφία της δοµικής πλευράς της χορευτικής 
κίνησης στο σύστηµα του Laban (Labanotation) - θεµελιώδη στοιχεία Ι & ΙΙ - άλµατα και 
στροφές – επαναληπτικά σύµβολα, µετακίνηση στο χώρο) • Σηµειογραφία στο σύστηµα του 
Conté • Εφαρµογή του συστήµατος Laban στον ελληνικό παραδοσιακό χορό 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: εκπόνησης εργασίας, γραπτές εξετάσεις 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Κουτσούµπα, Μ., (2005 υπό έκδοση). Σηµειογραφία της χορευτικής κίνησης. Το πέρασµα 
από την προϊστορία στην ιστορία του χορού, Αθήνα: Προποµπός. 
•Laban Rudolf and F. C. Lawrence, 1974, Effort. Economy of human movement, London: 
MacDonald and Evans, 2nd edition. 
 
3.4.δ. Ειδίκευση «ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ»  
Συντονιστής: Επίκουρος Καθηγητής  Σπύρος Καµπιώτης  
ΓΧ-470ΕΓ Τεχνική Ανάλυση Ενόργανης Γυµναστικής 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Χειµερινό  Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρωτής Καθηγητής Σπύρος Πρασσάς 
∆ιδασκαλία: Αναπληρωτής Καθηγητής Σπύρος Πρασσάς, Επικ.Καθηγητής Γιώργος 
Ντάλλας. 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Μελέτη, θεωρητική και πρακτική εφαρµογή των αρχών της 
µηχανικής στην τεχνική  των ασκήσεων της ενόργανης γυµναστικής. 
Θεµατικές ενότητες: •  Κινηµατικοί παράγοντες που προσδιορίζουν τις ασκήσεις της 
Ενόργανης Γυµναστικής. Θέση/Μετατόπιση/Απόσταση, Ταχύτητα/Επιτάχυνση •  Κινητικοί 
παράγοντες και οι εφαρµογές τους στην Ενόργανη Γυµναστική, Οι νόµοι του Νεύτωνα, 
∆ύναµη, Τριβή, Ροπή, Ορµή, ¨Έργο/ Ενέργεια, Ισχύς • Πρακτικές εφαρµογές 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών:  Εξετάσεις στο θεωρητικό και πρακτικό µέρος, εργασίες 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  • http://eclass.uoa.gr/courses/PHED239/  
•Ντάλλας, Γ. (2004). Ενόργανη γυµναστική: Τεχνική ανάλυση των ασκήσεων—
Κινησιολογική προσέγγιση. Εκδόσεις Art Work, Αθήνα. 
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Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

ΓΧ-471ΕΓ Προπονητική Ενόργανης Γυµναστικής  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Εαρινό  Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Επίκ. Καθηγητής  Σπύρος Καµπιώτης 
∆ιδασκαλία: Επίκ. Καθηγητής  Σπύρος Καµπιώτης, Επικ.Καθηγητής Γιώργος Ντάλλας. 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση γύρω από την 
προπονητική της ενόργανης γυµναστικής σε παιδαγωγικό και αγωνιστικό επίπεδο.  
Θεµατικές ενότητες:  • Θεωρία της προπόνησης. • Εφαρµογή των ερευνητικών 
αποτελεσµάτων της βιβλιογραφίας της επιστήµης της   Φ.Α. στην προπόνηση της Ενόργανης 
γυµναστικής. • Νέες προπονητικές τάσεις του αθλήµατος.• Κύκλοι προετοιµασίας • Επιλογή 
ταλέντων. • Στοιχεία ελέγχου και επανελέγχου. • Φυσική κατάσταση. • Βελτίωση των 
φυσιολογικών παραµέτρων. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εξετάσεις στο θεωρητικό και πρακτικό µέρος. εργασίες. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Καµπιώτης, Σ. (2004) Αρχές και Στοιχεία της Ενόργανης Γυµναστικής  
• Ντάλλα, Γ. (2004). Ενόργανη Γυµναστική. Εκδόσεις Art Work. Αθήνα.   
 
ΓΧ-472ΕΓ Μεθοδολογία ∆ιδασκαλίας Ενόργανης Γυµναστικής  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Χειµερινό  Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Επίκ. Καθηγητής  Σπύρος Καµπιώτης 
∆ιδασκαλία: Επίκ. Καθηγητής Σπύρος Καµπιώτης, Επικ.Καθηγητής Γιώργος Ντάλλας. 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σύµφωνα µε τις 
παλαιότερες αλλά και τις σύγχρονες µεθόδους διδασκαλίας της ενόργανης γυµναστικής  
Θεµατικές ενότητες:  • ∆ιδακτικές αρχές και µέθοδοι διδασκαλίας σε διαφορετικές ηλικιακές 
οµάδες και επίπεδα τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό πλαίσιο. • Ταξινόµηση και 
κατάταξη των ασκήσεων.•  Προασκήσεις. • Συνδυασµοί ασκήσεων. •  Σύνθεση 
προγραµµάτων. •  Εφαρµογή των σύγχρονων εποπτικών µέσων, τεχνολογιών και οργάνων 
για τη βελτίωση της µεθοδολογικής κατεύθυνσης στην ενόργανη γυµναστική.•  Πολυεπίπεδη 
προετοιµασία(φυσική, τεχνική, ψυχολογική). • Αναζήτηση βιβλιογραφικών δεδοµένων. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εξετάσεις στο θεωρητικό και πρακτικό µέρος.  εργασίες. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Καµπιώτης, Σ. (2004) Αρχές και Στοιχεία της Ενόργανης Γυµναστικής  
• Θεοδωράκου, Κ. (2010). Γυµναστική: µια πολυεπίπεδη προσέγγιση.  
• Πρώιος, Μ. (1992). Η προπόνηση στο Αρχικό και Βασικό Στάδιο Προετοιµασίας. Εκδόσεις 
Μαίανδρος. Θεσσαλονίκη. 
 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

ΓΧ-473ΕΓ Ειδικά Θέµατα Ενόργανης Γυµναστικής  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Εαρινό Θεωρία: 2 ώρες  

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρωτής Καθηγητής Σπύρος Πρασσάς 
∆ιδασκαλία: Αναπληρωτής Καθηγητής Σπύρος Πρασσάς 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Θεµατικές ενότητες σχετικά µε τον ρόλο της βιοµηχανικής, 
της φυσιολογίας, της ψυχολογίας, της διατροφής και άλλων επιστηµονικών κλάδων. 
Θεµατικές ενότητες:  •  Ο ρόλος της Βιοµηχανικής σε ατοµικά αθλήµατα και ειδικά στην 
Ενόργανη Γυµναστική.•  Χορογραφική Προετοιµασία στην Ενόργανη Γυµναστική.•  Data 
Collection and Analysis στην Ενόργανη Γυµναστική. • Ανάλυση µεµονωµένων ασκήσεων. •  
Αξιολόγηση στην Ενόργανη Γυµναστική (Code of Points).•  ∆ιατροφή στην Ενόργανη 
Γυµναστική.•  Εργοφυσιολογία στην Ενόργανη Γυµναστική.•  Ψυχολογία στην Ενόργανη 
Γυµναστική.•  Kinanthropometry στην Ενόργανη Γυµναστική.• Λοιπά Θέµατα. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εξετάσεις στο θεωρητικό και πρακτικό µέρος.  εργασίες. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• http://eclass.uoa.gr/courses/PHED239/  
• Sands, W.A, Caine, D.J. and Borms, J. (2003). Scientific aspects of women gymnastics. 
Basel, Switzerland: Karger AG.  
 
ΓΧ-480ΕΓ Προπονητική Εξάσκηση Ενόργανης Γυµναστικής  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Εαρινό  Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Επίκ. Καθηγητής  Σπύρος Καµπιώτης 
∆ιδασκαλία: Επίκ. Καθηγητής  Σπύρος Καµπιώτης, Επικ.Καθηγητής Γιώργος Ντάλλας. 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Η προπονητική εξάσκηση για εξοικείωση, κατανόηση και 
αφοµοίωση των ασκήσεων της ενόργανης γυµναστικής στα όργανα  
Θεµατικές ενότητες:  • Πρακτική εξάσκηση και θεωρητική κατάρτιση. • Παρουσιάσεις 
ασκήσεων, προγραµµάτων, αγώνων µέσω video. • Κανονισµοί του αθλήµατος (κώδικας 
βαθµολογίας). •  Βοηθητικά όργανα και βοήθειες. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εξετάσεις στο θεωρητικό και πρακτικό µέρος. Γραπτές 
και προφορικές εξετάσεις. Εργασίες. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Καµπιώτης, Σ. (2004) Αρχές και Στοιχεία της Ενόργανης Γυµναστικής  
• Ντάλλα, Γ. (2004). Ενόργανη Γυµναστική. Εκδόσεις Art Work. Αθήνα.  
• Σατρατζέµη, Γ. (1998) Τα βοηθητικά όργανα. Αθήνα. 
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3.4.ε.  Ειδίκευση «ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ» 
Συντονιστής:  Λέκτορας  ∆. Τσοπάνη 
ΓΧ-470ΡΓ Τεχνική Ανάλυση Ρυθµικής Γυµναστικής 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Χειµερινό  Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Καλλιόπη Θεοδωράκου 
∆ιδασκαλία: Λέκτορας ∆έσποινα Τσοπάνη Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Προσέγγιση της κίνησης από τη σκοπιά της τεχνικής. 
Θεµατικές ενότητες: • Η τεχνική προετοιµασία και οι αρχές διδασκαλίας των ασκήσεων • 
Ισορροπίες: Στατική και δυναµική ισορροπία • Άλµατα. • Στροφές • Κυµατισµοί – Ευλυγισίες. 
• Τεχνική και µηχανική ανάλυση των ασκήσεων µε τα φορητά όργανα. •Τεχνικοί κανονισµοί. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτή και πρακτική δοκιµασία.  
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Καρπένκο, Λ. Α., Βίννερ Ι. Α., Μπιστρόβα Ι. Β., Νακλόνοφ Γ. Ι., Ρούµπα Ο. Γ., Σιβίτσκι Β. 
Α., Στεπάνοβα Ι. Α., Τεριοχίνα Π. Ν. (2007). Ρυθµική γυµναστική–Ειδική προπονητική, 
χορογραφία–σκηνοθεσία, ρυθµική αγωγή (µετ. Αθανασίου, επ. Τσοπάνη). Τελέθριον. Αθήνα 
• Jastrjembskaja, N., Titov, Y. (2001). Ρυθµική Γυµναστική–σχοινάκι, στεφάνι, µπάλα, 
κορύνες, κορδέλλα (Μετ.-Επ. Γιαννιστοπούλου, Ε., Ζήση, Β.). Univers Press Studio. Θεσ/κη 
 
ΓΧ-471ΡΓ Προπονητική Ρυθµικής Γυµναστικής 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Εαρινό  Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Καλλιόπη Θεοδωράκου 
∆ιδασκαλία: Λέκτορας ∆έσποινα Τσοπάνη, Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Ανάπτυξη της ειδικής προπονητικής διαδικασίας και στον 
πλήρη προπονητικό προγραµµατισµό.  
Θεµατικές Ενότητες: • Η δοµή της πολυετούς προετοιµασίας των αθλητριών διαφορετικής 
ηλικίας. •Η περιοδικότητα της προπονητικής. Η δοµή της προπονητικής διαδικασίας • Ο 
σχεδιασµός, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της προπόνησης. • Χαρακτηριστικά της 
αγωνιστικής προετοιµασίας • Ιδιαιτερότητες στη σύνθεση και προπόνηση των οµαδικών 
προγραµµάτων. • Η ανάπτυξη ικανοτήτων: • Ειδική προετοιµασία. • Κώδικας βαθµολογίας.  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτή και πρακτική δοκιµασία. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Jastrjembskaja, N., Titov, Y. (2001). Ρυθµική Γυµναστική–σχοινάκι, στεφάνι, µπάλα, 
κορύνες, κορδέλλα (Μετ.-Επ. Γιαννιστοπούλου, Ε., Ζήση, Β.). Univers Press Studio. Θεσ/κη 
 • Palmer, H. (2003). Teaching Rythmic Gymnastics : A Developmental Appropriate Ap-
proach. Human Kinetics.  
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ΓΧ-472ΡΓ Μεθοδολογία ∆ιδασκαλίας Ρυθµικής Γυµναστικής  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Χειµερινό  Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Καλλιόπη Θεοδωράκου 
∆ιδασκαλία: Λέκτορας ∆έσποινα Τσοπάνη, Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Σκοπός του µαθήµατος  είναι να αναπτύξει τις απαραίτητες 
µεθοδολογικές τεχνικές για τη διδασκαλία της Ρυθµική Γυµναστικής.  
Θεµατικές ενότητες: • Η λεκτική µέθοδος διδασκαλίας. • Η µέθοδος διδασκαλίας µε 
εποπτικά µέσα .• Η πρακτική µέθοδος διδασκαλίας • Η µέθοδος υποβοήθησης και 
ασφάλειας .• Η ιδεοκινητική µέθοδος. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτή και πρακτική δοκιµασία.  
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Καρπένκο, Λ. Α., Βίννερ Ι. Α., Μπιστρόβα Ι. Β., Νακλόνοφ Γ. Ι., Ρούµπα Ο. Γ., Σιβίτσκι Β. 
Α., Στεπάνοβα Ι. Α., Τεριοχίνα Π. Ν. (2007). Ρυθµική γυµναστική–Ειδική προπονητική, 
χορογραφία–σκηνοθεσία, ρυθµική αγωγή (µετ. Αθανασίου, επ. Τσοπάνη). Τελέθριον. Αθήνα 
• Palmer, H. (2003). Teaching Rythmic Gymnastics : A Developmental Appropriate Approach. 
Human Kinetics.  
 
 
ΓΧ-473ΡΓ Ειδικά Θέµατα Ρυθµικής Γυµναστικής  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Εαρινό Θεωρία: 2 ώρες  

Ανάθεση: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Καλλιόπη Θεοδωράκου 
∆ιδασκαλία: Λέκτορας ∆έσποινα Τσοπάνη, Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Προσέγγιση των βασικών παραγόντων, που συµβάλουν 
στην ολοκληρωµένη και µακροχρόνια προετοιµασία  των αθλητριών υψηλών επιδόσεων. 
Θεµατικές ενότητες: • Χορογραφική προετοιµασία στη Ρ.Γ.: κλασικός χορός, λαϊκός και 
καρακτέρ χορός..• Αρχές της µουσικοκινητική προετοιµασίας των αθλητριών.. • Ψυχολογική 
προετοιµασία στη Ρ.Γ. : Οι ψυχολογικές ιδιαιτερότητες των αθλητριών.• Η διατροφή και η 
ρύθµιση του βάρους. • Η προετοιµασία αθλητικών παραστάσεων, επιδείξεων και εορτών. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτή και πρακτική δοκιµασία. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Καρπένκο, Λ. Α., Βίννερ Ι. Α., Μπιστρόβα Ι. Β., Νακλόνοφ Γ. Ι., Ρούµπα Ο. Γ., Σιβίτσκι Β. 
Α., Στεπάνοβα Ι. Α., Τεριοχίνα Π. Ν. (2007). Ρυθµική γυµναστική–Ειδική προπονητική, 
χορογραφία–σκηνοθεσία, ρυθµική αγωγή (µετ. Αθανασίου, επ. Τσοπάνη). Τελέθριον. Αθήνα 
• Palmer, H. (2003). Teaching Rythmic Gymnastics : A Developmental Appropriate Approach. 
Human Kinetics 
ΓΧ-480ΡΓ Προπονητική Εξάσκηση Ρυθµικής Γυµναστικής  
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Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Εαρινό  Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Καλλιόπη Θεοδωράκου 
∆ιδασκαλία: Λέκτορας ∆έσποινα Τσοπάνη, Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Η ανάπτυξη της ικανότητας σύνθεσης και εκτέλεσης 
ατοµικών και οµαδικών προγραµµάτων µέσα από την πρακτική εξάσκηση. 
Θεµατικές ενότητες: • Χαρακτηριστικά των αγώνων .•Προετοιµασία στη σύνθεση-εκτέλεση 
αγωνιστικών συνδυασµών.• Αρχές-τρόποι για τη δηµιουργία καινούριων στοιχείων στη Ρ.Γ.• 
Τα χαρακτηριστικά της σύνθεσης των αγωνιστικών προγραµµάτων. • Τα χαρακτηριστικά 
στυλ των διαφόρων συνθέσεων.• Μεθοδολογία σύνταξης των αγωνιστικών συνδυασµών.• Η 
τακτική προετοιµασία στη Ρ.Γ. • Κώδικας βαθµολογίας. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτή και πρακτική δοκιµασία. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Καρπένκο, Λ. Α., Βίννερ Ι. Α., Μπιστρόβα Ι. Β., Νακλόνοφ Γ. Ι., Ρούµπα Ο. Γ., Σιβίτσκι Β. 
Α., Στεπάνοβα Ι. Α., Τεριοχίνα Π. Ν. (2007). Ρυθµική γυµναστική–Ειδική προπονητική, 
χορογραφία–σκηνοθεσία, ρυθµική αγωγή (µετ. Αθανασίου, επ. Τσοπάνη). Τελέθριον. Αθήνα 
• Palmer, H. (2003). Teaching Rythmic Gymnastics : A Developmental Appropriate Approach. 
Human Kinetics.  
 
 
3.4.στ. Ειδίκευση (Κύκλος) «ΟΡΧΗΣΤΙΚΗ»  
Συντονίστρια Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π. Μπουρνέλλη 
Πρωταρχικός στόχος της ειδικότητας “Ορχηστική” είναι η µελέτη των θεωρητικών και 
πρακτικών θεµάτων τα οποία αφορούν τη χρήση  του χορού  ως µέσο αγωγής. Ιδιαίτερη 
έµφαση δίνεται στην ανάπτυξη της δηµιουργικότητας, της µη λεκτικής επικοινωνίας και της 
αισθητικής αγωγής. Η θεµατολογία προσανατολίζεται στη δηµιουργική διάσταση της 
κίνησης µε εφαρµογές στην εκπαίδευση.  Οι πτυχιούχοι µε ειδίκευση σε αυτό το γνωστικό 
χώρο θα αποκτήσουν  επάρκεια γνώσεων και εµπειρίες για τον χορό στην εκπαίδευση όπως 
επίσης στην Ψυχοκινητική και Μουσικοκινητική Αγωγή ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν 
στις νέες συνθήκες οι οποίες έχουν διαµορφωθεί στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής στην 
πρωτοβάθµια εκπαίδευση και στα νηπιαγωγεία. ∆εδοµένου ότι η ειδίκευση αυτή δεν 
υπάρχει σε κανένα άλλο Τµήµα Φυσικής Αγωγής στη χώρα µας, οι απόφοιτοι έχουν τη 
δυνατότητα να διεκδικήσουν στην αγορά θέσεις εργασίας, οι οποίες µέχρι σήµερα 
καλύπτονται από µη ειδικούς.. Θα µπορούν επίσης να εργαστούν εκτός από τα δηµόσια και 
ιδιωτικά σχολεία, στα διαπολιτισµικά και στα ολοήµερα δηµοτικά σχολεία, σε παιδικούς 
σταθµούς σε κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης, σε κατασκηνώσεις, σε προγράµµατα 
κινητικής αναψυχής σε ξενοδοχεία και κρουαζιερόπλοια, όπως επίσης σε ιδιωτικά 
γυµναστήρια και σε ∆ήµους. 
 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

ΓΧ-461ΟΡ Ο Χορός στην Εκπαίδευση  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Εαρινό Θεωρία: 2 ώρες  

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π. Μπουρνέλλη 
∆ιδασκαλία: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π. Μπουρνέλλη  
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: H σηµαντικότητα του χορού ως µέσο αγωγής.  
Θεµατικές ενότητες: • Εισαγωγή και ανάλυση της έννοιας, Ορχηστική. • Οι παιδαγωγικές 
απόψεις για την Ορχηστική από την αρχαία εποχή µέχρι σήµερα.• Ιστορική εξέλιξη του 
χορού στην εκπαίδευση.• Εκπαιδευτικές αλλαγές • Χορός στην εκπαίδευση και 
δηµιουργικότητα. • Ο χορός στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. • Ο χορός 
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. • Ο χορός στα τµήµατα Φυσικής Αγωγής. • Εξελίξεις και 
προοπτικές του χορού στην εκπαίδευση. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εκπόνηση εργασίας, εξετάσεις.  
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
•Bannon, F. (2004). Towards creative practice in research in dance education. Research in 
Dance Education, 5 (1), 25-43. 
•Μπουρνέλλη Π. (2003) Ο ∆ηµιουργικός χορός στην εκπαίδευση. Φυσική Αγωγή-
Αθλητισµός-Υγεία., 14-15:43-56. 
 
ΓΧ 462 ΟΡ Μουσικοκινητική Αγωγή 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

5 70 150 6 3 Χειµ/νό Θεωρία: 1 ώρα 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

 Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π. Μπουρνέλλη 
∆ιδασκαλία: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π. Μπουρνέλλη, Μέλος Ε.Ε.∆Ι.Π. Μ. Ειρηναίου  
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Ανάπτυξη, του ψυχοκινητικού τοµέα, της δηµιουργικότητας 
της ρυθµικής ικανότητας και της αισθητικής αγωγής. 
Θεµατικές ενότητες: • Ανάλυση του όρου «Ψυχοκινητική και Μουσικοκινητική Αγωγή».• 
Εισαγωγή στην ταξινοµία των διδακτικών στόχων του Ψυχοκινητικού τοµέα. • Η σχέση 
«µουσική - λόγος και κίνηση» και η συµβολή τους στην ψυχοκινητική ανάπτυξη του 
παιδιού.• Εισαγωγή και εφαρµογές συγκεκριµένων τεχνικών διδασκαλίας. • Εισαγωγή και 
εφαρµογές τεχνικών διδασκαλίας ηµερήσιων πλάνων στη νηπιακή ηλικία. • Τεχνικές 
ανάπτυξης της µη λεκτικής επικοινωνίας• Καλλιέργεια συνεργασίας και επικοινωνίας, µε την 
οµάδα. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εκπόνηση εργασίας, εξετάσεις.  
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
•Bournelli P., Mountakis C. (2008). The development of motor creativity in elementary school 
children and its retention. Creativity Research Journal, 20(1), 72-80. 
•Tσαφταρίδης, Ν. (1997). Μουσική-Λόγος-Κίνηση. Αθήνα: Νήσος. 
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ΓΧ-463 ΟΡ ∆ιδακτική του Χορού στην Εκπαίδευση 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

4 56 150 6 3 Χειµερινό  Θεωρία: 2 ώρες  
Εφαρµογές: 2 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π. Μπουρνέλλη 
∆ιδασκαλία: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π. Μπουρνέλλη 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Ανάλυση και εφαρµογές των διδακτικών στόχων της 
Ορχηστικής και των βασικών αρχών στη διδασκαλία των επιµέρους µαθηµάτων 
Θεµατικές ενότητες: • Εισαγωγή στη θεωρία και τις πρακτικές εφαρµογές της δηµιουργικής 
διδασκαλίας • Τεχνικές ανάπτυξης και έκφρασης των δηµιουργικών ικανοτήτων.  • ∆ιδακτική 
των ψυχοκινητικών, νοητικών και συναισθηµατικών ικανοτήτων. • Κατανόηση των 
πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων της διαθεµατικότητας. • Θεωρία των πολλαπλών τύπων 
νοηµοσύνης (Π.Τ.Ν.) .• Μέθοδοι διδασκαλίας (κατά Mosston) µε έµφαση στις παραγωγικές 
µεθόδους .• Ειδικά τεστ µέτρησης της κινητικής δηµιουργικότητας. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εκπόνηση εργασίας, εξετάσεις. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Gough, M., (1999). Knowing dance, a guide for creative teaching. U.S.A: Human Kinetics. 
• Kassing, G., Jay, D. (2003). Dance Teaching Methods and Curriculum Design. UK: Human 
Kinetics. 
 
ΓΧ-464ΟΡ Στοιχεία Σύγχρονου Χορού  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

3 42 100 4 2 Χειµερινό Θεωρία: 1 ώρα  
Εργαστήριο: 2 ώρες 

 Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π. Μπουρνέλλη 
∆ιδασκαλία: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π. Μπουρνέλλη 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εισαγωγή στα συστήµατα του σύγχρονου χορού και στις 
επιµέρους τεχνικές τους.   
Θεµατικές ενότητες: • Εισαγωγή στα συστήµατα του σύγχρονου χορού.• Βασικές αρχές της 
τεχνικής του σύγχρονου χορού µε το σύστηµα Limon.• Αρχές ευθυγράµµισης του σώµατος 
και µεταφορά του στην όρθια θέση.• Ευθυγράµµιση, ισορροπία και σύνδεση των άκρων.• 
Αποµόνωση, διαδοχή, αντίθετες δυνάµεις της κίνησης. • ∆υναµική και εν κινήσει ενέργεια, 
έλεγχος σώµατος. • Συνδυασµοί κινήσεων χεριών, κορµού και ποδιών. • Χορογραφίες • 
Εφαρµογές του σύγχρονου χορού στη Φυσική Αγωγή.  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εκπόνηση εργασίας, εξετάσεις.  
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Bournelli P. (2008). Rallou Manou and her contribution to modern dance in Greece. Re-
search in Dance Education : (1), 55-75. 
• Dunbar J. (2000). Jose Limon. New York: Routledge,. 
ΓΧ-465 ΟΡ ∆ηµιουργικός Χορός  
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Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

5 70 150 6 3 Εαρινό Θεωρία: 1 ώρες  
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π. Μπουρνέλλη 
∆ιδασκαλία: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π. Μπουρνέλλη  
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εισαγωγή στην έννοια της ∆ηµιουργικότητας. Η επίδραση 
της νοηµοσύνης, προσωπικότητας, και περιβάλλοντος. 
Θεµατικές ενότητες: .• Νοηµοσύνη, Προσωπικότητα, περιβάλλον και δηµιουργικότητα • 
Εισαγωγή στην Κινητική ∆ηµιουργικότητα και στο  ∆ηµιουργικό χορό • Ανάλυση και 
εφαρµογές της θεµατολογίας του δηµιουργικού χορού • Κινητική δηµιουργική έκφραση στο 
χορό. • Bασικά στοιχεία χορογραφίας του δηµιουργικού χορού. • Η θεωρία των πολλαπλών 
τύπων νοηµοσύνης (Π.Τ.Ν.) και οι διδακτικές  εφαρµογές της στο ∆ηµιουργικό χορό  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εκπόνηση εργασίας, εξετάσεις.  
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Bournelli, P., Makri, A., Mylonas, C. (2009). Motor creativity and self-concept. Creativity 
research Journal 21(1), 1-7.   
• Μπουρνέλλη, Ν (2006).  Κινητική ∆ηµιουργικότητα. - Ειδικό πρόγραµµα ανάπτυξης της 
κινητικής δηµιουργικότητας για παιδιά,. Αθήνα. (Αυτοέκδοση) 
 
ΓΧ-466ΟΡ Ειδικά Θέµατα   
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Εαρινό Θεωρία: 2 ώρες  

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π. Μπουρνέλλη 
∆ιδασκαλία: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π. Μπουρνέλλη 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εξέταση, ανάλυση και σύνθεση θεµάτων που αφορούν τον 
χορό ως µορφή τέχνης και ως µέσο αγωγής. 
Θεµατικές ενότητες: • ∆ιακεκριµένοι χορευτές και χορογράφοι του κλασσικού χορού.• 
∆ιακεκριµένοι χορευτές και χορογράφοι του σύγχρονου χορού.• Ελληνικό χορόδραµα.• 
Έλληνες χορογράφοι και το έργο τους.• Ο χορός στο φεστιβάλ Αθηνών και φεστιβάλ 
Καλαµάτας• Εισαγωγή στο σύστηµα Πιλάτες (Pilates) • Εισαγωγή στη Χοροθεραπεία.• 
Εισαγωγή στη Γιόγκα (Yoga )• Εισαγωγή στους χορούς του δρόµου µε έµφαση στο Hip-hop. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εκπόνηση εργασίας.  
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Bergsohn, H.,Partsch - Bergsohn, I. (2003). “The makers of Modern Dance in Germany: 
Laban, Mary Wigman, Kurt Jooss”.U:K:: Human Kinetics. 
• Press, C. (2002) The Dancing Self: creativity, modern dance, self psychology and transfor-
mative education, Hampton Press.  
ΓΧ-467 ΟΡ Παραδοσιακά Παιχνίδια και Λαϊκοί Χοροί απ’ Όλο τον Κόσµο   
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Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

5 70 150 6 3 Εαρινό Θεωρία: 1 ώρες  
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π. Μπουρνέλλη 
∆ιδασκαλία: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π. Μπουρνέλλη 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Ανάλυση και κατανόηση άλλων πολιτισµών µε στόχο το 
σεβασµό και την αποδοχή της ιδιαίτερης φυσιογνωµίας κάθε λαού.  
Θεµατικές ενότητες: • ∆ιαπολιτισµική επαφή και καλλιέργεια της αισθητικής αγωγής .• 
Εισαγωγή στις βασικές έννοιες: Παραδοσιακό παιχνίδι και Λαϊκός χορός. • Εισαγωγή στα 
εθνογραφικά και τα τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά των λαϊκών χορών  • Βασικά 
χαρακτηριστικά των Ευρωπαϊκών λαϊκών χορών, (εφαρµογές). • Βασικά χαρακτηριστικά των 
Ευρωπαϊκών παραδοσιακών παιχνιδιών (εφαρµογές). • Βασικά χαρακτηριστικά και 
Αµερικάνικων λαϊκών χορών, (εφαρµογές). • Βασικά χαρακτηριστικά των Αµερικάνικων 
παραδοσιακών παιχνιδιών (εφαρµογές • Βασικά χαρακτηριστικά των Ασιατικών και 
Αφρικάνικων παραδοσιακών παιχνιδιών, (εφαρµογές). • Βασικά χαρακτηριστικά των 
Ασιατικών και Αφρικάνικων και λαϊκών χορών, (εφαρµογές). • Έκφραση των δηµιουργικών 
ικανοτήτων µε απλές κινητικές φόρµες λαϊκών χορών, (εφαρµογές).  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εκπόνηση εργασίας, εξετάσεις.  
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Brinson, P. (2002). Dance as Education: Towards a National Dance Culture. UK:  Routledge 
Falmer. 
• Christy, L. (1998). Μulticultural Folk Dance Guide. U.S.A: Human Kinetics  
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3.5. ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΑ) 
∆ιευθυντής: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αθανασία Σµυρνιώτη 
Ο Τοµέας Κλασικού Αθλητισµού έχει ως κύρια αποστολή του την ανάδειξη των µελλοντικών 
Αθλητικών Παιδαγωγών όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης πάνω σε θέµατα που 
αφορούν τα κλασικά Ολυµπιακά Αγωνίσµατα των ∆ρόµων, των Ρίψεων και των Αλµάτων. 
Έχει υπό την εποπτεία του σειρά αθληµάτων εκτός κλασικού αθλητισµού, όπως η 
Χιονοδροµία, η Ξιφασκία, η Άρση Βαρών κ.λπ., ενώ µακροπρόθεσµος στόχος του είναι η 
εκπαίδευση και ανάδειξη ολοκληρωµένων επιστηµόνων προπονητών για τα αθλήµατα αυτά, 
µέσα από προγράµµατα σχεδιασµένα έτσι, ώστε να διασφαλίζεται η σύνδεση της θεωρίας 
µε την πράξη.  
Στα πλαίσια των σκοπών του ο Τοµέας :  
• Προσφέρει υποχρεωτικά και επιλεγόµενα µαθήµατα σε πλήρη αντιστοιχία µε τα 

αγωνίσµατα του κλασικού αθλητισµού, προκειµένου να µπορούν οι φοιτητές και οι 
φοιτήτριες του Τµήµατός µας να εκπαιδεύονται µα επάρκεια στο θεµελιώδες πεδίο των 
κλασικών αγωνισµάτων του στίβου καθώς και σε ορισµένα από τα βαρέα αθλήµατα . 

• Προσφέρει αντίστοιχο πρόγραµµα µαθηµάτων για την απόκτηση ∆ιπλώµατος 
Ειδίκευσης µε στόχο την επιστηµονική κατάρτιση των νέων πτυχιούχων µας, 
προκειµένου να είναι σε θέση να εφαρµόσουν προπονητική υψηλού επιπέδου στο 
άθληµα της εξειδίκευσής τους. 

• Ερευνά νέες µεθόδους ανάλυσης και εφαρµογής της τεχνικής και της τακτικής των 
αθληµάτων της αρµοδιότητάς του µέσα από πειραµατικές και θεωρητικές µελέτες, µε 
ειδική έµφαση στις αρχές της επιστηµονικής προπονησιολογίας όχι µόνο µέσα στα όρια 
του κλασικού αθλητισµού αλλά και στα ευρύτερα όρια του αγωνιστικού αθλητισµού. 

• Παρέχει στους πτυχιούχους του Τµήµατος προϋποθέσεις ανάπτυξης των ικανοτήτων και 
των προσόντων τους, ώστε, σε συνάρτηση µε τη δυνατότητα απόκτησης διπλώµατος 
ειδικότητας, να έχουν µπροστά τους ένα ευρύ φάσµα δραστηριοποίησης, 
επαγγελµατικής σταδιοδροµίας και απασχόλησης.  

Επίσης, ο τοµέας έχει την ευθύνη της λειτουργίας του εργαστηρίου Κλασικού Αθλητισµού µε 
∆ιευθυντή τον Καθηγητή Γ. Γεωργιάδη . 
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3.5.α. Μαθήµατα Υποχρεωτικά 
ΚΑ–152Υπ  Αθλητικοί ∆ρόµοι  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 150 6 3 ½ Α’       
½ Β’ 

Θεωρία: 2 ώρες  
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αθανασία Σµυρνιώτου 
∆ιδασκαλία: Αναπλ.Καθηγήτρια Αθ. Σµυρνιώτου Επίκ.Καθηγητής Γ. Παραδείσης,  Επικ. 
Καθηγήτρια Π. Αργειτάκη, Επικ. Καθηγητής Η. Ζαχαρόγιαννης. 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Φυσιολογικές και βιοµηχανικές βάσεις των δροµικών 
αγωνισµάτων.  
Θεµατικές ενότητες:  • Φυσιολογικές βάσεις της απόδοσης στα δροµικά αγωνίσµατα. 
•Τεχνικά χαρακτηριστικά δροµικών • Μεθοδική διδασκαλία της βασικής τεχνικής κάθε 
αγωνίσµατος. •Βασικές προπονητικές αρχές. Στοιχεία του προπονητικού προγραµµατισµού 
•Τα δροµικά αγωνίσµατα στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής στη ∆ηµοτική και Μέση 
Εκπαίδευση.  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Θεωρητική και πρακτική εξέταση, εργασίες. 
Ενδεικτική βιβλιογραφία:  
• Τζιωρτζής, Σ. (1998). Προπονητική δροµικών Αγωνισµάτων του Κλασσικού αθλητισµού. 
Αθήνα.  
• Σµυρνιώτη, Σ. & Σµυρνιώτου, Α. (1989). Βιοµηχανική του ∆ρόµου. Αθήνα. : Τελέθριον.  
 
ΚΑ–251Υπ  Αθλητικά Άλµατα  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 150 6 3 ½ Γ’       
½ ∆’ 

Θεωρία: 2 ώρες  
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Επίκουρος Καθηγητής Παναγιώτης Βεληγκέκας  
∆ιδασκαλία: Επίκουρος Καθηγητής Παναγιώτης Βεληγκέκας, Α. Θεοδώρου Λέκτορας,  
Μέλος Ε.Ε.∆Ι.Π. ∆ηµήτριος Ευθυµίου, Καθηγητές Φ.Α. αποσπασµένοι  
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος:  Φυσιολογικές και βιοµηχανικές βάσεις των τεσσάρων 
αγωνισµάτων άλµατος (άλµα σε µήκος, µε κοντάρι, τριπλούν, σε ύψος).  
Θεµατικές ενότητες:• Ιστορική αναδροµή και εξέλιξη των επιδόσεων στα άλµατα του 
Κλασικού Αθλητισµού. • Τεχνική και Βιοκινητική ανάλυση των φάσεων, συγκριτική ανάλυση 
της τεχνικής κάθε άλµατος. • Μεθοδολογία διδασκαλίας και εκµάθησης της τεχνικής εκάστου 
άλµατος σε αρχάριους. • Προγραµµατισµός της προπόνησης. • Σύστηµα ελέγχου της 
κατεύθυνσης της προπόνησης. • Σύστηµα επιλογής και ανάπτυξης ταλέντων στα άλµατα. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Θεωρητική εξέταση, προφορική και πρακτική εξέταση  
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Βεληγκέκας Π. (2007). Θεωρία και Μεθοδολογία Αλµάτων Κλασικού Αθλητισµού. Αθήνα  
• Φαφούτη Σ. & Ευθυµίου ∆. (1994). Τα άλµατα. Αθήνα. 
ΚΑ–351Υπ  Αθλητικές Ρίψεις  



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 150 6 3 ½ Ε’       
½ Στ’ 

Θεωρία: 2 ώρες  
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση Μαθήµατος: Καθηγητής Γ. Γεωργιάδης, Επίκ. Καθηγητής Γ. Τερζής  
∆ιδασκαλία: Επίκ. Καθηγητής Γερ.Τερζής, Λέκτορας Γ. Καραµπάτσος, Καθηγητές Φ.Α. µε 
απόσπαση  
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: ∆ιδασκαλία του τρόπου εκτέλεσης και της µεθόδου 
διδασκαλίας της βασικής τεχνικής του ακοντισµού, δισκοβολίας, σφαιροβολίας 
σφυροβολίας. 
Θεµατικές Ενότητες: • Στοιχεία µηχανικής και κινησιολογίας των αθλητικών ρίψεων. • 
Στοιχεία προπονητικής • Ακοντισµός, ∆ισκοβολία, Σφαιροβολία, Σφυροβολία Ανάλυση 
τεχνικής, µεθοδολογία σύνδεσης ρίψης χωρίς φόρα & ρίψης µε ολόκληρο τον παλµό. • 
∆ιδασκαλία των ρίψεων στις µικρές ηλικίες. • Στοιχεία βελτίωσης της µυϊκής δύναµης και 
των άλλων ικανοτήτων. 
 Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: ∆ιδακτική ικανότητα, θεωρητικές εξετάσεις και εργασία.  
Ενδεικτική βιβλιογραφία:  
• Γεωργιάδης, Γ. (1995). Θεωρία και µεθοδική των αθλητικών ρίψεων. Αθήνα : Αυτοέκδοση.  
• Javer,  J. (2000). The throws (5th ed). California : Τafnews Press.  
 
ΚΑ–354Υπ  Θεωρία Αθλητικής Προπόνησης  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Στ’ Θεωρία: 2 ώρες  

Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγητής Σταύρος Τζιωρτζής 
∆ιδασκαλία: Καθηγητής Σταύρος Τζιωρτζής  
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εκµάθηση των µεθόδων διερεύνησης, αξιολόγησης και 
µεγιστοποίησης της αθλητικής απόδοσης.  
Θεµατικές Ενότητες:  • Προπονητική ορολογία. • Μέθοδοι προπόνησης. • Παιδαγωγικές και 
αθλητικές αρχές της προπόνησης. • Αρχές Περιοδισµού. • Φυσική κατάσταση και 
προπόνηση. • Συστήµατα επιλογής και ανάπτυξης ταλέντων. • ∆ηµιουργία προφίλ 
αγωνισµάτων και αθληµάτων. • Καθορισµός νοµοτελειακών σχέσεων µεταξύ επιβάρυνσης 
και προσαρµογών. • Παράγοντες αθλητικής απόδοσης. • Αθλητική τεχνική και προπόνηση 
τεχνικής. • Αθλητική τακτική και προπόνηση τακτικής. • Προγραµµατισµός της αθλητικής 
προπόνησης. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εκπόνηση εργασίας, εξετάσεις 
Ενδεικτική βιβλιογραφία:  
• Τζιωρτζής, Σ. (1998). Προπονητική δροµικών αγωνισµάτων Κλασικού Αθλητισµού. Αθήνα.  
• Mardin, D., (1993). Εγχειρίδιο Προπονητικής - Η σύνδεση της πράξης µε την θεωρία. 
Θεσ/νίκη. 
ΚΑ–352Υπ  Μυϊκή Ενδυνάµωση (πρ.ΚΑ-196Επ) 
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Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

4 56 150 6 3 ½ Ε’       
½ Στ’ 

Θεωρία: 2 ώρες  
Εφαρµογές: 2 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγητής Γιώργος Γεωργιάδης, Επ. Καθηγητής Γεράσιµος Τερζής  
∆ιδασκαλία: Επίκουρος Καθηγητής Γεράσιµος Τερζής, Λέκτορας Γιώργος Καραµπάτσος, 
Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση  
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Η προπόνηση δύναµης µε αναφορές στη νευροµυϊκή 
λειτουργία, τις ενεργειακές πηγές της µυϊκής συστολής και των χαρακτηριστικών της. 
Θεµατικές Ενότητες: • H φυσιολογία του µυός και ο µηχανισµός της µυϊκής συστολής. • H 
νευροµυϊκή λειτουργία και οι ενεργειακές πηγές της µυϊκής συστολής. • Mέγιστη δύναµη, 
µυϊκή ισχύς, µυϊκή αντοχή και εκρηκτικότητα. • Τα είδη µυϊκών συστολών • Mέθοδοι  και 
συστήµατα προπόνησης µυϊκής ενδυνάµωσης • Ταξινόµηση των ασκήσεων ανάλογα µε την 
ηλικία, το φύλο και το βαθµό ωριµότητας. • Ασφάλεια, οργάνωση και λειτουργία 
γυµναστηρίου.  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: ∆ιδακτική ικανότητα, θεωρητικές εξετάσεις και εργασία. 
Ενδεικτική βιβλιογραφία:  
• Fleck, J. S. & Kraemer, J. W. (2004). Designing Resistance Training Programs. Champaign, 
IL. : Human Kinetics. Μετάφραση-Επιµέλεια Γεωργιάδης & Τερζής. 
• Baechle Th. and Earle W. R., (2009). Essentials of Strength Training and Conditioning, 
NSCA, Champaign, IL. : Human Kinetics. Μετάφραση-Επιµέλεια Γεωργιάδης & Τερζής. 
 
3.5.β. Μαθήµατα Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά 
ΚΑ–163Επ  Άρση Βαρών 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

3 42 100 4 2 Ετήσιο Θεωρία: 1 ώρα 
Εφαρµογές: 2 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγητής Γ. Γεωργιάδης 
∆ιδασκαλία: Καθηγητής Φ.Α. µε απόσπαση  
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος:  Εκµάθηση της τεχνικής των κλασσικών κινήσεων. 
Ανάπτυξη της µυϊκής δύναµης. 
Θεµατικές ενότητες: • Εισαγωγή. • Μέθοδοι διδασκαλίας της τεχνικής. • Βασικές αρχές 
σχεδίασης της προπόνησης. • Ανάπτυξη µυϊκής δύναµης. • Μέθοδοι προπόνησης. • 
Ανάλυση της τεχνικής της άρσης βαρών. • Τεχνικά σφάλµατα. • Τεχνικοί κανονισµοί. • 
Επιλογή ταλέντων. • Τακτική κατά τη διάρκεια των αγώνων. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εξετάσεις στη θεωρία και στην πράξη 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Σαρογλάκης, Γ. & Ζαρζαβατσίδης, ∆. (1995). Άρση βαρών. Θεσ/νίκη : Κ. Χριστοδουλίδης.  
• Ζαρζαβατσίδης, ∆. (1989). Η ολυµπιακή άρση βαρών. Θεσ/νίκη : Κ. Χριστοδουλίδης.  
• Χαλατσόγλου, Ι. (1987). ∆ιδασκαλία της τεχνικής στον αρχάριο αθλητή. Αθήνα. 
 
ΚΑ–165Επ  Σκοποβολή 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

3 42 100 4 2 Ετήσιο Θεωρία: 1 ώρα 
Εφαρµογές: 2 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  Α. Σµυρνιώτου 
∆ιδασκαλία: Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση (∆εν διδάσκεται. Σε περίπτωση που διδαχθεί, 
θα αναρτηθεί η σχετική ανακοίνωση). 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εκµάθηση των βασικών κανόνων ασφαλείας του 
αθλήµατος της σκοποβολής. Εκµάθηση της βασικής στάσης βολής για τυφέκιο και πιστόλι.  
Θεµατικές ενότητες: • Σκόπευση - Σκοπευτικά όργανα. • Φάσεις της βολής - Χρόνος 
σκόπευσης. • Η αναπνοή στη σκοποβολή. • Η τεχνική στη βολή µε τυφέκιο (όρθια θέση) • Η 
τεχνική στη βολή µε  πιστόλι. • Το «τράβηγµα» της σκανδάλης. • Η υποθετική ή άσφαιρη 
βολή. • Η ψυχολογική προετοιµασία στη σκοποβολή. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εξέταση στο πρακτικό και στο θεωρητικό µέρος,  
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Horneber, R. (1991). Olympic target rifle shooting.  
• Hanenkrat, F. & Pullum, B. (1997). The new position rifle soothing. Peachtree City, GA :  
Target sports Education Center. 
 
ΚΑ–167Επ  Ιππασία 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

3 42 100 4 2 Ετήσιο Θεωρία: 1 ώρα 
Εφαρµογές: 2 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  Α. Σµυρνιώτου 
∆ιδασκαλία: Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση  
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εκµάθηση επιλεγµένων στοιχείων ιππασίας. Συνεργασία 
και αρµονία µε το άλογο σε  βάδην, τροχάδην, καλπασµό.  
Θεµατικές ενότητες: • Επίδειξη αλόγου, ονοµατολογία, χαλίνωση, σέλωµα, ξεσέλωµα. • 
Προετοιµασία αλόγου, εφίππευση, αφίππευση. • Θέση ιππέα, οδήγηση αλόγου σε βάδην, 
ηνία, βοηθήµατα. • Ασκήσεις ευκαµψίας, ισορροπίας σε βάδην και τροχάδην. • Τεχνική 
ίππευσης. • Αλλαγές κατεύθυνσης αλόγου, διαγώνιος αλλαγή • ∆εξιοτεχνία : κύκλος, 
ιπποστροφή, ανθυπποστροφή. • Ασκήσεις γυµνιππευτικής. • Καλπασµός : σωστή θέση 
σώµατος. • Απλά στοιχεία υπερπήδησης εµποδίων. • Παιχνίδια µε το άλογο, 
σκυταλοδροµίες. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εξετάσεις σε πρακτικό και θεωρητικό µέρος  
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Haberman, W.(1987). Teaching better riding.  
• Μοιρέας, Ι. (1994). Μαθήµατα για νέους ιππείς. Αθήνα. 
 
ΚΑ–175Επ  Ξιφασκία 
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Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

3 42 100 4 2 Ετήσιο Θεωρία: 1 ώρα 
Εφαρµογές: 2 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Επίκουρος Καθηγητής Χ. Τσολάκης 
∆ιδασκαλία: Επίκουρος Καθηγητής Χ. Τσολάκης 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εκµάθηση διδασκαλίας µε οµαδικό τρόπο βασικών 
κιναισθητικών ικανοτήτων και απλών τεχνικών στοιχείων αρχαρίων. 
Θεµατικές ενότητες: • Θεωρητική εισαγωγή µε το άθληµα. • Έµµεσος τρόπος διδασκαλίας 
κιναισθητικών ικανοτήτων Ι& ΙΙ. • Θέση φύλαξης, βήµατα, αλλαγές κατευθύνσεων. • Αίσθηση 
απόστασης Ι. • Προβολή, βήµα προβολής. • Απλές επιθετικές ενέργειες-Λαβή ξίφους-Νύξη. • 
Αίσθηση απόστασης ΙΙ. • Άµυνα (απόσταση- απόκρουση). • Απλές αποκρούσεις (4η). • 
Επίθεση απόκρουση. • Επίθεση, απόκρουση, αντίνυξη. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Πρακτική & θεωρητική εξέταση. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Τσολάκης, Χ., Αθανασιάδης, Κ. & Ντουράκος, Π. (1999). Μεθοδολογία Προπόνησης 
Ξιφασκίας. Αθήνα : Αθλότυπο.  
• Τσολάκης, Χ. & Scabo, Α. (1996). Ξιφασκία. Αθήνα : Εκδ. Συµµετρία.  
 
ΚΑ–176Επ  Ορεινές ∆ραστηριότητες 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

3 42 100 4 2 Ετήσιο Θεωρία: 1 ώρα 
Εφαρµογές: 2 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  Α. Σµυρνιώτου 
∆ιδασκαλία: Λέκτορας Β. Γιοβάνης 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εισαγωγή σε ορεινές δραστηριότητες. Ενότητες πρακτικής 
εφαρµογής αφορούν στη συνεργασία αθληµάτων. 
Θεµατικές ενότητες: • Εισαγωγή στις «ορεινές δραστηριότητες» . • Προετοιµασία υλικών 
και εξοπλισµών υπαίθρου. • Προγραµµατισµός διαδροµής. • Προσανατολισµός, ανάγνωση 
χαρτών. • Μελέτη καιρικών συνθηκών. • Κίνδυνοι στο βουνό και παροχή πρώτων βοηθειών. 
• Ορεινή πεζοπορία., κατασκήνωση, ποδηλασία. • Παραποτάµιες αθλητικές δραστηριότητες. 
• Οδηγός ποταµών : ασφάλεια, διάσωση, εξοπλισµός. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εξέταση στο θεωρητικό ή πρακτικό µέρος. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Rentrew, T. (1997). Orienteering. Champaign : Human Kinetics.  
• Watts, P. (1996). Rock climbing. Champaign : Human Kinetics.  
 
 
 
 
ΚΑ–178Επ   Πάλη 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

3 42 100 4 2 Ετήσιο Θεωρία: 1 ώρα 
Εφαρµογές: 2 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Επικ. Καθηγητής Χ. Τσολάκης 
∆ιδασκαλία: Λέκτορας  Χ. Κόλλιας  
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Μύηση των φοιτητών στην αθλητική πάλη. Εκµάθηση των 
βασικών στοιχειών της πάλης. 
Θεµατικές ενότητες: • Βασικές βιοµηχανικές αρχές που χαρακτηρίζουν το άθληµα  • 
Εκµάθηση των βασικών στάσεων, δεσιµάτων και µετακινήσεων στην αθλητική πάλη. • 
∆ιαφορές της Ελληνορωµαϊκής και της Ελεύθερης αγωνιστικής πάλης. • Κυριότερες  ειδικές  
ασκήσεις της πάλης. • Τεχνικές ενέργειες από την όρθια πάλη, των ανατροπών από την 
κάτω πάλη, των ρίψεων από την όρθια  πάλη. • Τα χαρακτηριστικά του αθλητή υψηλών 
επιδόσεων. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εξέταση στο θεωρητικό και πρακτικό µέρος. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Petrof, R. (1984). Free and Greco – Romain style Lausanne.262p. :(edition FILA).  
• Gable, D. (1986). Coaching Wrestling Successfully. New York. 176p. 
 
 
 
ΚΑ–179Επ  Ποδηλασία 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

3 42 100 4 2 Ετήσιο Θεωρία: 1 ώρα 
Εφαρµογές: 2 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  Α. Σµυρνιώτου 
∆ιδασκαλία: Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση (∆ε διδάσκεται. Σε περίπτωση που διδαχθεί, θα 
αναρτηθεί η σχετική ανακοίνωση). 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εισαγωγή στις βασικές κατηγορίες ποδηλασίας δρόµου, 
πίστας και βουνού. 
Θεµατικές ενότητες: • Ιστορική αναδροµή του αθλήµατος. • Γνωριµία µε το ποδήλατο. 
Πρόληψη τραυµατισµών. • Βασικές κατηγορίες ποδηλασίας. Είδη ποδηλατοδρόµων. • 
Αγωνίσµατα ∆ρόµου. • Αγωνίσµατα Πίστας. • Αγωνίσµατα Βουνού. • Στοιχεία προπονητικής 
για αρχάριους ποδηλάτες. • Κανονισµοί. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εξέταση στο θεωρητικό και πρακτικό µέρος. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Burke, E. (1995). Serious Cycling. England :  Human Kinetics Pubs.  
• Burke, E. (1996). High Tech Cycling. England : Human Kinetics Pubs.  
• Carmichael, C. & Burne, E. (1994). Fitness Cycling. England : Human Kinetics Pubs. 
 
 
ΚΑ–181Επ  Πυγµαχία 
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Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

3 42 100 4 2 Ετήσιο Θεωρία: 1 ώρα 
Εφαρµογές: 2 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγητής  Γ. Γεωργιάδης 
∆ιδασκαλία: Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εκµάθηση των βασικών τεχνικών στοιχείων, που αφορούν 
σε αρχάριους πυγµάχους. 
Θεµατικές ενότητες: • Εισαγωγή στην πυγµαχία. Ιστορική εξέλιξη. • Τεχνική : θεωρητική 
ανάλυση ή πρακτική εφαρµογή των κυριότερων επιθετικών και αντεπιθετικών χτυπηµάτων 
καθώς και των αµυντικών τακτικών και των κινήσεων στο ρινγκ. • Μεθοδική διδασκαλία των 
τεχνικών στοιχείων. • Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού. • Κανονισµοί - Στοιχεία 
διαιτησίας. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εξέταση στο θεωρητικό και πρακτικό µέρος. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Αγέλωβ, Ι. (1984). Σωµατική και ψυχολογική προετοιµασία των πυγµάχων. Σόφια.  
• Τοδόρ, Α. (1973). Ειδική και ατοµική προετοιµασία των πυγµάχων. Σόφια.  
• Ζέτσεβ, Ε. (1982). Ενιαίο πρόγραµµα και µεθοδολογία για εκµάθηση και προπόνηση της 
πυγµαχίας. Σόφια. 
 
ΚΑ–183Επ  Τάε-Κβο-Ντο 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

3 42 100 4 2 Ετήσιο Θεωρία: 1 ώρα 
Εφαρµογές: 2 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγητής Σ. Τζιωρτζής 
∆ιδασκαλία: Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Μύηση των φοιτητών στο άθληµα. Εκµάθηση των βασικών 
στοιχείων του Τάε-Κβο-Ντο. 
Θεµατικές ενότητες: • Εισαγωγή και ιστορική αναδροµή. • Κανονισµοί του αθλήµατος και 
οργάνωση των αγώνων. • Βασικές βιοµηχανικές αρχές που χαρακτηρίζουν το άθληµα του 
Τάε-Κβο-Ντο. • Εκµάθηση των βασικών στάσεων και µετακινήσεων. • Εκµάθηση των 
κυριοτέρων ειδικών ασκήσεων του αθλήµατος. • Εκµάθηση απλών επιθετικών τεχνικών 
ενεργειών. • Εκµάθηση απλών αντεπιθετικών και αµυντικών ενεργειών. • Εκµάθηση βασικών 
στοιχείων τακτικής. • Βασικά στοιχεία προπονητικής. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Πρακτική εξέταση, προφορική εξέταση στους 
κανονισµούς. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Φυσιετζίδης, Μ. (1992). Γνωριµία µε το Τάε-Κβο-Ντο. Αθήνα : Εκδ. Σ. Βογιατζή & Σια.  
• Lawler, J. (1998). The Secrets of Tae Kwo Do. Principles and Techniques for Beginners.  
ΚΑ–184Επ  Τζούντο 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

3 42 100 4 2 Ετήσιο Θεωρία: 1 ώρα 
Εφαρµογές: 2 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  Α. Σµυρνιώτου 
∆ιδασκαλία: Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση (∆ε διδάσκεται. Σε περίπτωση που διδαχθεί, θα 
αναρτηθεί η σχετική ανακοίνωση). 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος:  Μύηση των φοιτητών στο Τζούντο. Εκµάθηση των 
βασικών στοιχείων του Τζούντο. 
Θεµατικές ενότητες: • Εισαγωγή και ιστορία του Τζούντο. • Βιοµηχανικές αρχές που 
χαρακτηρίζουν το άθληµα. • Εκµάθηση των βασικών στάσεων : έλεγχος του σώµατος. • Οι 
πτώσεις στο τζούντο. • Τύποι πιασιµάτων. • Σύνθεση και ανάλυση τεχνικών. • Τεχνικές 
εδάφους : καθηλώσεις, στρεβλώσεις. • Τεχνικές ρίψεων από όρθια θέση : χεριών, γοφού, 
ποδιών. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Πρακτική και θεωρητική  εξέταση. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Κόλλιας, Χ., Βακατάσης, Σ. & Σταυριά, Α. (1998). Το ενιαίο προπονητικό πρόγραµµα στο 
Τζούντο. Αθήνα : Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού.  
• Kazuzo, K. (1979). Το Τζούντο στην πράξη. Τεχνικές εδάφους. Αθήνα : ΕΣΠΙ, Ε.Περσίδης 
και Σία Ε.Ε.  
 
ΚΑ–185Επ  Χιονοδροµία 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

3 42 100 4 2 Ετήσιο Θεωρία: 1 ώρα 
Εφαρµογές: 2 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  Α. Σµυρνιώτου 
∆ιδασκαλία: Λέκτορας Β. Γιοβάνης 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εκµάθηση επιλεγµένων  στοιχείων χιονοδροµίας όπως: 
ασφάλεια, εξοπλισµός, µεθοδολογία διδασκαλίας, τεχνική, προσοµοίωση µε τροχοπέδιλα. 
Θεµατικές ενότητες: • Τα αγωνίσµατα της χιονοδροµίας. Η ασφάλεια στη χιονοδροµία.• Τα 
χαρακτηριστικά της φυσιολογίας και ψυχολογίας του χιονοδρόµου. • Η τοπογραφική, 
µηχανική και τεχνική ανάλυση της χιονοδροµίας. • Τα µέσα βελτίωσης της τεχνικής  και της 
φυσικής κατάστασης του χιονοδρόµου στο ξηρό έδαφος • Μεθοδολογία διδασκαλίας της 
χιονοδροµίας στο χιόνι για αρχάριους,  µεσαίους και προχωρηµένους . • Χιονοδροµία στα 
σχολεία. • Παιχνίδια. Βασικοί κανονισµοί συγκεκριµένων αγωνισµάτων χιονοδροµίας. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Πρακτική και θεωρητική εξέταση. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Γιοβάνης, Β. (2006). Τεχνική της χιονοδροµίας. Εκδόσεις: Ελβεκαλτ, Αθήνα. 
• Γιοβάνης, Β. (2008). Προπονητική στη χιονοδροµία καταβάσεων. Εκδόσεις: Ελβεκαλτ, ∆΄ 
Έκδοση, Αθήνα.  
3.5.γ. Ειδίκευση «ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΚΛΑΣ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ∆ΡΟΜΟΙ» 
ΚΑ-470∆Ρ Τεχνική Ανάλυση Αθλητικών ∆ρόµων  
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Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Χειµερινό  Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Σταύρος Τζιωρτζής Καθηγητής  
∆ιδασκαλία: Σταύρος Τζιωρτζής Καθηγητής, Γιώργος Παραδείσης Επίκουρος Καθηγητής, 
Ηλίας Ζαχαρόγιαννης, Λέκτορας  
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εκµάθηση των µεθόδων προγραµµατισµού και κορύφωσης 
της αθλητικής επίδοσης στα δροµικά αγωνίσµατα.  
Θεµατικές ενότητες: • Περιοδικότητα, περίοδοι και φάσεις, µεσόκυκλος, µικρόκυκλος. • 
Ανάλυση των δροµικών αγωνισµάτων. Αξιολόγηση της δροµικής ταχύτητας. • Επίδραση των 
διαφόρων µορφών προπόνησης στην απόδοση των δροµέων αντοχής. Μηχανική δροµικών 
Αγωνισµάτων Κινηµατικές αναλύσεις της τεχνικής. • Η τεχνική των δρόµων ταχύτητας και 
εµποδίων • Η προπόνησης των Σύνθετων αγωνισµάτων (∆έκαθλο έπταθλο)  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εκπόνηση εργασίας, εξετάσεις, κινητική ικανότητα.   
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Τζιωρτζής, Στ. (1998). Προπονητική ∆ροµικών Αγωνισµάτων Κλασικού Αθλητισµού. 
Αθήνα.  
• Dinev, P. (1993). Μοντελοποίηση της προπόνησης αθλητών στίβου. Θεσ/νίκη : Salto.  
 
ΚΑ-471∆Ρ Προπονητική Αθλητικών ∆ρόµων  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Εαρινό  Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Σταύρος Τζιωρτζής Καθηγητής  
∆ιδασκαλία: Σταύρος Τζιωρτζής Καθηγητής, Επίκουρος Καθηγητής Γιώργος Παραδείσης, 
Επίκουρος Καθηγητής Ηλίας Ζαχαρόγιαννης. 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εκµάθηση των µεθόδων προγραµµατισµού και κορύφωσης 
της αθλητικής επίδοσης στα δροµικά αγωνίσµατα.  
Θεµατικές ενότητες: • Η φυσική κατάσταση του δροµέα. • Περιοδικότητα, περίοδοι και 
φάσεις, µεσόκυκλος, µικρόκυκλος. • Αξιολόγηση της δροµικής ταχύτητας. • Επίδραση των 
διαφόρων µορφών προπόνησης στην απόδοση των δροµέων αντοχής. • Προϋποθέσεις για 
την επίτευξη υψηλών επιδόσεων • Επιλογή ταλέντων • Αξιολόγηση του επιπέδου απόδοσης • 
Οι Σκυταλοδροµίες • Προπόνηση των Σύνθετων αγωνισµάτων (∆έκαθλο έπταθλο)  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εκπόνηση εργασίας, εξετάσεις, κινητική ικανότητα.   
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Τζιωρτζής, Στ. (1998). Προπονητική ∆ροµικών Αγωνισµάτων Κλασικού Αθλητισµού. 
Αθήνα.  
• Dinev, P. (1993). Μοντελοποίηση της προπόνησης αθλητών στίβου. Θεσ/νίκη : Salto.  
 
ΚΑ-472∆Ρ Μεθοδολογία ∆ιδασκαλίας Αθλητικών ∆ρόµων  



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Χειµερινό  Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπλ. Καθηγήτρια Α. Σµυρνιώτου 
∆ιδασκαλία: Αναπλ. Καθηγήτρια Α. Σµυρνιώτου, Επίκουρος Καθηγητής Γ. Παραδείσης,  
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εκµάθηση των µεθόδων προγραµµατισµού και κορύφωσης 
της αθλητικής επίδοσης στα δροµικά αγωνίσµατα.  
Θεµατικές ενότητες: • Ανάλυση των δροµικών αγωνισµάτων. Αξιολόγηση της δροµικής 
ταχύτητας • Προϋποθέσεις για την επίτευξη υψηλών επιδόσεων στα δροµικά αγωνίσµατα. • 
Επιλογή ταλέντων στα δροµικά αγωνίσµατα. • Αξιολόγηση του επιπέδου απόδοσης και 
δηµιουργία αγωνιστικού προφίλ. • Εκµάθηση και διδασκαλία της τεχνικής των δροµικών 
αγωνισµάτων ταχύτητας και εµποδίων • Πρακτική εξάσκηση και ανάλυση των 
Σκυταλοδροµιών • Τα Σύνθετα αγωνίσµατα • Πρακτική εφαρµογή αγωνιστικής τακτικής των 
δροµικών αγωνισµάτων αντοχής 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εκπόνηση εργασίας, εξετάσεις, κινητική ικανότητα.   
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Τζιωρτζής, Στ. (1998). Προπονητική ∆ροµικών Αγωνισµάτων Κλασικού Αθλητισµού. 
Αθήνα.  
• Dinev, P. (1993). Μοντελοποίηση της προπόνησης αθλητών στίβου. Θεσ/νίκη : Salto.  
 
ΚΑ-473∆Ρ Ειδικά Θέµατα Αθλητικών ∆ρόµων  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Χειµερινό Θεωρία: 2 ώρες  

Ανάθεση µαθήµατος: Σταύρος Τζιωρτζής Καθηγητής  
∆ιδασκαλία:  Καθηγητής Σταύρος Τζιωρτζής , Επίκουρος Καθηγητής Γιώργος Παραδείσης, 
Επίκουρος Καθηγητής Ηλίας Ζαχαρόγιαννης  
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εφαρµογή και αξιολόγηση των αθλητικών προπονητικών 
προγραµµάτων. ∆υνατότητα επίδειξης των αθλητικών τεχνικών. 
Θεµατικές ενότητες: • Περίοδοι και φάσεις, µεσόκυκλος, µικρόκυκλος. • Ανάλυση και 
Αξιολόγηση των δροµικών αγωνισµάτων • Επίδραση των διαφόρων µορφών προπόνησης 
στην απόδοση των δροµέων • Προϋποθέσεις για την επίτευξη υψηλών επιδόσεων στα 
δροµικά αγωνίσµατα. • Επιλογή ταλέντων στα δροµικά αγωνίσµατα. • Πρακτική εφαρµογή 
αγωνιστικής τακτικής των δροµικών αγωνισµάτων αντοχής 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εκπόνηση εργασίας, εξετάσεις, κινητική ικανότητα.   
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Τζιωρτζής, Στ. (1998). Προπονητική ∆ροµικών Αγωνισµάτων Κλασικού Αθλητισµού. 
Αθήνα.  
• Dinev, P. (1993). Μοντελοποίηση της προπόνησης αθλητών στίβου. Θεσ/νίκη : Salto.  
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Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

ΚΑ-480∆Ρ Προπονητική Εξάσκηση Αθλητικών ∆ρόµων  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Εαρινό  Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος:  Αναπλ. Καθηγήτρια Α. Σµυρνιώτου 
∆ιδασκαλία:  Αναπλ. Καθηγήτρια Α. Σµυρνιώτου, Επίκουρος Καθηγητής Γ. Παραδείσης. 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εφαρµογή και αξιολόγηση των αθλητικών προπονητικών 
προγραµµάτων. ∆υνατότητα επίδειξης των αθλητικών τεχνικών. 
Θεµατικές ενότητες: • Ανάπτυξη και βελτίωση της φυσικής κατάστασης του δροµέα. • 
Επίδραση των διαφόρων µορφών προπόνησης στην απόδοση των δροµέων. • Αξιολόγηση 
του επιπέδου απόδοσης και δηµιουργία αγωνιστικού προφίλ. • Εκµάθηση και διδασκαλία 
της τεχνικής των δροµικών αγωνισµάτων ταχύτητας και εµποδίων • Πρακτική εξάσκηση και 
ανάλυση των οµαδικών αγωνισµάτων  • Πρακτική εφαρµογή αγωνιστικής τακτικής των 
δροµικών αγωνισµάτων αντοχής 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εκπόνηση εργασίας, εξετάσεις, κινητική ικανότητα.   
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Τζιωρτζής, Στ. (1998). Προπονητική ∆ροµικών Αγωνισµάτων Κλασικού Αθλητισµού. 
Αθήνα.  
• Dinev, P. (1993). Μοντελοποίηση της προπόνησης αθλητών στίβου. Θεσ/νίκη : Salto.  
 
3.5.δ. Ειδίκευση «ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΚΛΑΣ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΑΛΜΑΤΑ»  
ΚΑ-470ΑΛ Τεχνική Ανάλυση Αθλητικών Αλµάτων  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Χειµερινό  Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Επίκουρος Καθηγητής  Παναγιώτης  Βεληγκέκας 
∆ιδασκαλία: Επίκουρος Καθηγητής  Παναγιώτης  Βεληγκέκας, Λέκτορας Α. Θεοδώρου 
Μέλος Ε.Ε.∆Ι.Π. ∆. Ευθυµίου  
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Απόκτηση βασικών γνώσεων στα ακόλουθα θέµατα: 
Τεχνική και βιοµηχανική ανάλυση των αθλητικών αλµάτων Κλασικού Αθλητισµού. 
Θεµατικές ενότητες: • Γενικές αρχές των αθλητικών αλµάτων Κλασικού Αθλητισµού. • 
Τεχνικές των αθλητικών αλµάτων Κλασικού Αθλητισµού• Αναλυτική περιγραφή των φάσεων 
των αθλητικών αλµάτων Κλασικού Αθλητισµού. • Στοιχεία Μηχανικής που αφορούν στα 
αθλητικά άλµατα • Άλµα σε µήκος. • Άλµα τριπλούν. • Άλµα σε ύψος. • Άλµα επί κοντώ.  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Θεωρητική και προφορική εξέταση, εργασίες.  
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
•  Βεληγκέκας Π. (2007). Θεωρία και Μεθοδολογία Αλµάτων Κλασικού Αθλητισµού  
•  Παπαδηµητρίου Β. (2003). Ενιαίος Μακροχρόνιος Προγραµµατισµός της Προπόνησης 
των Αλµάτων του Κλασικού Αθλητισµού 

 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

ΚΑ-471ΑΛ Προπονητική Αθλητικών Αλµάτων  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Εαρινό  Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Επίκουρος Καθηγητής Παναγιώτης  Βεληγκέκας 
∆ιδασκαλία: Επίκουρος Καθηγητής  Παναγιώτης  Βεληγκέκας, Λέκτορας Α. Θεοδώρου 
Μέλος Ε.Ε.∆Ι.Π., ∆. Ευθυµίου  
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Θεωρία της προπονητικής των αθλητικών αλµάτων 
Κλασικού Αθλητισµού.  
Θεµατικές ενότητες: • Σχεδιασµός και δόµηση της προπόνησης στα αθλητικά άλµατα • 
∆οµή ετήσιας και πολυετούς προετοιµασίας • ∆οµή µικροκύκλων • ∆οµή φάσεων 
προετοιµασίας • Σχεδιασµός και δόµηση της προπόνησης στο άλµα σε µήκος, άλµα 
τριπλούν,  άλµα σε ύψος και άλµα επί κοντώ. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Θεωρητική και πρακτική εξέταση, εργασίες.  
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
•  Βεληγκέκας Π. (2007). Θεωρία και Μεθοδολογία Αλµάτων Κλασικού Αθλητισµού  
•  Παπαδηµητρίου Β. (2003). Ενιαίος Μακροχρόνιος Προγραµµατισµός της Προπόνησης 
των Αλµάτων του Κλασικού Αθλητισµού 

 
 
ΚΑ-472ΑΛ Μεθοδολογία ∆ιδασκαλίας Αθλητικών Αλµάτων  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Χειµερινό  Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Επίκουρος Καθηγητής  Παναγιώτης  Βεληγκέκας 
∆ιδασκαλία: Επίκουρος Καθηγητής  Παναγιώτης  Βεληγκέκας, Λέκτορας Α. Θεοδώρου 
Μέλος Ε.Ε.∆Ι.Π., ∆. Ευθυµίου  
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Μέθοδοι διδασκαλίας των αθλητικών αλµάτων Κλασικού 
Αθλητισµού.  
Θεµατικές ενότητες: • Μεθοδολογία άλµατος σε µήκος • Μεθοδολογία άλµατος τριπλούν• 
Μεθοδολογία άλµα σε ύψος • Μεθοδολογία άλµατος επί κοντώ .   
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Θεωρητική εξέταση, προφορική εξέταση, πρακτική 
εξέταση και εργασίες.  
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
•  Βεληγκέκας Π. (2007). Θεωρία και Μεθοδολογία Αλµάτων Κλασικού Αθλητισµού  
•  Παπαδηµητρίου Β. (2004). Άλµατα Κλασικού Αθλητισµού  
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Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

ΚΑ-473ΑΛ Ειδικά Θέµατα Αθλητικών Αλµάτων  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Χειµερινό Θεωρία: 2 ώρες  

Ανάθεση µαθήµατος: Επίκουρος Καθηγητής  Παναγιώτης  Βεληγκέκας 
∆ιδασκαλία: Επίκουρος Καθηγητής  Παναγιώτης  Βεληγκέκας, Λέκτορας Α. Θεοδώρου 
Μέλος Ε.Ε.∆Ι.Π., ∆. Ευθυµίου  
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Ιστορική εξέλιξη. Αξιολόγηση δεδοµένων για την επιλογή 
ταλέντων. Ανάλυση κανονισµών.  
Θεµατικές ενότητες: • Συµµετοχή  και λειτουργία των µυο-σκελετικών οµάδων στα αθλητικά 
άλµατα • Συµµετοχή των ενεργειακών συστηµάτων στα αθλητικά άλµατα • Νέες τεχνολογίες 
στα αθλητικά άλµατα • Τραυµατισµοί - πρώτες βοήθειες.• Ο ρόλος της διατροφής στην 
προπονητική διαδικασία  • Επιστηµονική υποστήριξη αλτών υψηλού επιπέδου 
(Εργοφυσιολογία, Βιοµηχανική, Αθλητική Ψυχολογία, κ.ά) 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Θεωρητική και πρακτική εξέταση, εργασίες. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
•  Βεληγκέκας Π. (2007). Θεωρία και Μεθοδολογία Αλµάτων Κλασικού Αθλητισµού  
•  Παπαδηµητρίου Β. (2003). Ενιαίος Μακροχρόνιος Προγραµµατισµός της Προπόνησης 
των Αλµάτων του Κλασικού Αθλητισµού 

 
ΚΑ-480ΑΛ Προπονητική Εξάσκηση Αθλητικών Αλµάτων  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Εαρινό Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Επίκουρος Καθηγητής  Παναγιώτης  Βεληγκέκας 
∆ιδασκαλία: Επίκουρος Καθηγητής  Παναγιώτης  Βεληγκέκας, Λέκτορας Α. Θεοδώρου, 
Μέλος Ε.Ε.∆Ι.Π., ∆. Ευθυµίου  
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εξάσκηση στην εφαρµογή εξειδικευµένων γνώσεων 
σχετικές µε την προπόνηση αθλητών κάθε επιπέδου. 
Θεµατικές ενότητες: • Προπονητική εξάσκηση άλµατος σε µήκος • Προπονητική εξάσκηση 
άλµατος τριπλούν • Προπονητική εξάσκηση άλµατος σε ύψος 
• Προπονητική εξάσκηση άλµατος επί κοντώ 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Θεωρητική και πρακτική εξέταση, εργασίες.  
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
•  Βεληγκέκας Π. (2007). Θεωρία και Μεθοδολογία Αλµάτων Κλασικού Αθλητισµού  
•  Παπαδηµητρίου Β. (2003). Ενιαίος Μακροχρόνιος Προγραµµατισµός της Προπόνησης 
των Αλµάτων του Κλασικού Αθλητισµού 

 
 
3.5.ε. Ειδίκευση «ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΡΙΨΕΙΣ»  



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

ΚΑ-470ΡΙ  Ανάλυση Τεχνικής των Αθλητικών Ρίψεων 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Χειµερινό Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγητής Γιώργος Γεωργιάδης,  
∆ιδασκαλία:  Καθηγητής  Γιώργος Γεωργιάδης,  
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: ∆ιδασκαλία των µηχανικών και κινησιολογικών αρχών που 
διέπουν τις αθλητικές ρίψεις. 
Θεµατικές ενότητες: • H κινησιολογική σηµασία του µυοσκελετικού συστήµατος. τα είδη της 
µυϊκής συστολής. •. H λειτουργία των αρθρώσεων. • Nόµοι της κίνησης και η σχέση τους µε 
την τεχνική. • H επιδεξιότητα. • Απόσταση βολής και παράγοντες που την επηρεάζουν. • H 
σηµασία της γωνίας, ύψους και ταχύτητας απελευθέρωσης.• Αεροδυναµικοί παράγοντες. • 
Βιο-µηχανικές  αναλύσεις ακοντισµού σφαιροβολίας, δισκοβολίας και σφυροβολίας.  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Θεωρητική και πρακτική εξέταση, εργασίες. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Γεωργιάδης, Γ. (1995). Θεωρία και µεθοδική των αθλητικών ρίψεων. Αθήνα : Αυτοέκδοση.   
• Dyson, G. (1977). The mechanics of Athletics (7th ed.). London : Hodder and Stoughton   
 
 
ΚΑ-471ΡΙ Προπονητική Αθλητικών Ρίψεων  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Εαρινό Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγητής  Γιώργος Γεωργιάδης,  
∆ιδασκαλία: Καθηγητής  Γιώργος Γεωργιάδης, Λέκτορας Γιώργος Καραµπάτσος 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: ∆ιδασκαλία της θεωρητικής βάσης οργάνωσης της 
προπόνησης σε ετήσια και µακροχρόνια βάση σύµφωνα µε τη θεωρία του περιοδισµού. 
Θεµατικές ενότητες: • Περίοδοι και Φάσεις του ετήσιου κύκλου. • Επιβάρυνση και 
προσαρµογή. • Συχνότητα, διάρκεια και προοδευτική αύξηση της επιβάρυνσης • Αγωνιστική 
περίοδος.. • Ειδικός προπαρασκευαστικός κύκλος. • Προπόνηση, υπερπροπόνηση και 
υπερκόπωση. • Σφάλµατα της προπόνησης και παράγοντες που µειώνουν την απόδοση. • 
Mέθοδοι ανάπτυξης της ταχύτητας, εκρηκτικότητας και ευκαµψίας των ριπτών 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Θεωρητική και πρακτική εξέταση, εργασίες. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Γεωργιάδης, Γ. (1995). Θεωρία και µεθοδική των αθλητικών ρίψεων. Αθήνα : Αυτοέκδοση.  
• Bompa, O. T. (1994). Theory and Methodology of Training. Dubuque, Iowa : Kendal / Hunt 
Pub. Co.,  
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Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Χειµερινό Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγητής Γιώργος Γεωργιάδης, Επίκουρος Καθηγητής Γεράσιµος 
Τερζής,  
∆ιδασκαλία: Καθηγητής Γιώργος Γεωργιάδης, Λέκτορας Γιώργος Καραµπάτσος 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: ∆ιδασκαλία του τρόπου εκτέλεσης της τεχνικής του 
ακοντισµού, δισκοβολίας, σφαιροβολίας σφυροβολίας, σε αρχάριους και ώριµους αθλητές  
Θεµατικές ενότητες: • ∆ιδασκαλία των επιµέρους φάσεων των παλµών • Η σηµασία του 
ρυθµού στην κίνηση και στην εφαρµογή της δύναµης • Μεθοδολογία διδασκαλίας της 
σφαιροβολίας, δισκοβολίας, ακοντισµού και σφυροβολίας • Ειδικές ασκήσεις εφαρµογές σε 
όλα τα αγωνίσµατα • Σύνδεση των επιµέρους φάσεων των παλµών σε ενιαίο σύνολο. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Θεωρητική και πρακτική εξέταση, εργασίες. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Γεωργιάδης, Γ. (1995). Θεωρία και µεθοδική των αθλητικών ρίψεων. Αθήνα : Αυτοέκδοση.  
 
 
 
 
ΚΑ-473ΡΙ Ειδικά Θέµατα Αθλητικών Ρίψεων  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Χειµερινό Θεωρία: 2 ώρες  

Ανάθεση µαθήµατος: Επίκουρος Καθηγητής Γεράσιµος Τερζής 
∆ιδασκαλία: Επίκουρος Καθηγητής Γεράσιµος Τερζής,  
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εξειδικευµένα θέµατα σε ειδικούς τοµείς της προπόνησης. 
Αξιολόγηση δεδοµένων. 
Θεµατικές ενότητες: • Σηµαντικές διαφορές στην εξέλιξη της προπόνησης και της τεχνικής 
των αγωνισµάτων.• Ανίχνευση, επιλογή και προετοιµασία του αθλητικού ταλέντου • H 
σηµασία της αποθεραπείας και των διατάσεων. Αναφορά σε ειδικές ασκήσεις. • 
Βιβλιογραφική ανασκόπηση και κριτική των αναφορών στη προπονητική των ρίψεων • 
Bασικές αρχές και εφαρµογές των µεθόδων προπόνησης • Η σηµασία της διατροφής στην 
απόδοση των ριπτών. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Θεωρητική και πρακτική εξέταση, εργασίες.  
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Γεωργιάδης, Γ. (1995). Θεωρία και µεθοδική των αθλητικών ρίψεων. Αθήνα : Αυτοέκδοση 
• Τερζής Γ (2010). Εφαρµοσµένη εργοφυσιολογία στις αθλητικές ρίψεις, Αθήνα Αυτοέκδοση   
 
 
ΚΑ-480ΡΙ Προπονητική Εξάσκηση Αθλητικών Ρίψεων  



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Εαρινό Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγητής Γιώργος Γεωργιάδης,  
∆ιδασκαλία: Καθηγητής Γιώργος Γεωργιάδης, Λέκτορας Γιώργος Καραµπάτσος 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: ∆ιδασκαλία των βασικών αρχών της προπονητικής 
καθοδήγησης και ελέγχου της πορείας της προπόνησης σε αρχάριους και ώριµους αθλητές. 
Θεµατικές ενότητες: • Kριτική αξιολόγηση των διαφορών κατά τη εξέλιξη της τεχνικής των 
ριπτικών αγωνισµάτων • Λάθη και διορθώσεις στον τρόπο εκτέλεσης της τεχνικής του 
ακοντισµού, της δισκοβολίας, της σφαιροβολίας και της σφυροβολίας  • Η σηµασία της 
εποπτικής παρουσίασης του λάθους και της διόρθωσης • Αξιολόγηση και επιλογή του 
κυρίαρχου λάθους • Κανόνες καθοδήγησης των αθλητών στον αγώνα • Εφαρµογή των 
κανόνων προετοιµασίας και διεξαγωγής αγώνων •  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Θεωρητική και πρακτική εξέταση, εργασίες. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Γεωργιάδης, Γ. (1995). Θεωρία και µεθοδική των αθλητικών ρίψεων. Αθήνα : Αυτοέκδοση 
• Matveyev, L. P. (1981). Funtamentals  of Sports Training. Moscow : Progress Pub.  
 
 
3.5.στ.  «ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ»  
ΚΑ-470ΞΙ  Ανάλυση Τεχνικής Ξιφασκίας  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Χειµερινό Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Επίκουρος Καθηγητής Χ. Τσολάκης 
∆ιδασκαλία:  Επίκουρος Καθηγητής Χ. Τσολάκης, Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: ∆ιδασκαλία Βασικών αρχών προπόνησης αρχάριων 
αθλητών των 3 όπλων. 
Θεµατικές ενότητες: 
• ∆ιδασκαλία τεχνικής τριών όπλων: Ξίφους άσκησης, Ξίφους µονοµαχίας, Σπάθης. • Απλές 
επιθέσεις. • Απλές αποκρούσεις. • Σύνθετες επιθέσεις. • Αντεπιθέσεις. • Σύνθετες 
αποκρούσεις. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Πρακτική & θεωρητική εξέταση, εκπόνηση εργασιών.  
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Τσολάκης, Χ., Szabo Α.  Ξιφασκία, Εκδόσεις Αθανασόπουλου – Παπαδάµη, Αθήνα 1996.  
• Τσολάκης, Χ., Ντουράκος, Π., Αθανασιάδης, Κ. Ξιφασκία, Μεθοδολογία της Προπόνησης, 
1999. 
 
 
ΚΑ-471ΞΙ Προπονητική Ξιφασκίας  

154 
 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Χειµερινό Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Επίκουρος Καθηγητής Χ. Τσολάκης 
∆ιδασκαλία:  Επίκουρος Καθηγητής Χ. Τσολάκης, Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: ∆ιδασκαλία µεθόδων φυσικής κατάστασης. Σύνδεση 
τεχνικής τακτικής.  
Θεµατικές ενότητες: 
• Φυσική κατάσταση. • Τακτική.  • Περιοδικότητα προπόνησης. • Είδη µαθήµατος (Βασικό, 
µηχανικό, πολλαπλής επιλογής, προαγωνιστικό). • Συνασκήσεις (Μηχανικές, Επίθεσης – 
άµυνας, παιχνίδι µε θέµα). 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Πρακτική & θεωρητική εξέταση, εκπόνηση εργασιών. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Lukovich, I. Fencing, Alfordi Printing House, Debrecen, 1986.  
• Tyshler, D., Tyshler, G. Fencing, Physical Education and Science Press, 1995. 
 
 
 
 
 
ΚΑ-472ΞΙ Μεθοδολογία ∆ιδασκαλίας Ξιφασκίας  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Χειµερινό Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Επίκουρος Καθηγητής Χ. Τσολάκης 
∆ιδασκαλία:  Επίκουρος Καθηγητής Χ. Τσολάκης, Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: ∆ιδασκαλία µεθόδων προπόνησης µε γενικά και ειδικά 
µέσα. 
Θεµατικές ενότητες:  
• Έµµεσος τρόπος µετάδοσης αυτοµατοποιηµένων κινήσεων. • Οµαδικός τρόπος 
διδασκαλίας. • Προασκήσεις. • Ορολογία • Συµβατικές κινήσεις. • Τακτική ιεραρχία. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Πρακτική & θεωρητική εξέταση, εκπόνηση εργασιών.   
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Szabo, L,. Fencing and the Master. Franklin Printing House, 1982.  
• Popelin, D., Escrime, Ed. Amphora, 2002. • Thirioux, P., Escrime Moderne, 1977. 
 
 
 
 
ΚΑ-473ΞΙ Ειδικά Θέµατα Ξιφασκίας  



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Εαρινό Θεωρία: 2 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Επίκουρος Καθηγητής Χ. Τσολάκης 
∆ιδασκαλία:  Επίκουρος Καθηγητής Χ. Τσολάκης, Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Γνωστική επαφή µε θέµατα ειδικής προσέγγισης του 
αθλήµατος. 
Θεµατικές ενότητες: 
• Επιλογή αρχαρίων (Σωµατότυπος, δοκιµασίες) • Οπτικό πεδίο ξιφοµάχου. • 
Αριστεροχειρία. • Ενεργειακά υποστρώµατα και απόδοση. • ∆ιατροφή. • Ασυµµετρίες. • 
Ψυχολογική προετοιµασία (Τεχνικές χαλάρωσης και συγκέντρωσης). • ∆ιαιτησία. • 
Οργάνωση αγώνων. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Πρακτική & θεωρητική εξέταση, εκπόνηση εργασιών.   
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Czaikowski, Z., Theory, practice and methodology of fencing: choosen aspects. Katowice 
2001.  
• Bressan, A., Theoria e Metodologia dell’ allenamento. Dueci Escrime, 1993.  
• Wojciechowski, Z., Libra Printing Datchet Berks, 1990. 
 
 
 
 ΚΑ-480ΞΙ Προπονητική Εξάσκηση Ξιφασκίας 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Εαρινό Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Επίκουρος Καθηγητής Χ. Τσολάκης 
∆ιδασκαλία:  Επίκουρος Καθηγητής Χ. Τσολάκης, Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Η εξάσκηση και η απόκτηση εµπειριών σε πρακτικά θέµατα 
αρχαρίων και υψηλού αθλητισµού. 
Θεµατικές ενότητες: 
• Υποχρεωτική επίσκεψη σε χώρους προπόνησης συλλόγων και της Εθνικής οµάδας. • 
Σεµιναριακά µαθήµατα από τους Οµοσπονδιακούς προπονητές. • Προπόνηση αρχαρίων. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Πρακτική & θεωρητική εξέταση, εκπόνηση εργασιών.  
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Ειδικά θέµατα Ξιφασκίας, Τσολάκης Χάρης, Εκδόσεις Αθλότυπο, 2010. 
• Barth, B and Beck, E. (2007) The complete guide to fencing. Oxford: Meyer 
& Meyer Sport (UK) Ltd. 
 
 
 
3.5.ζ. Ειδίκευση «ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ»  
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Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

ΚΑ-470ΑΒ Τεχνική Ανάλυση Άρσης Βαρών  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Χειµερινό  Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγητής Γιώργος Γεωργιάδης  
∆ιδασκαλία: Λέκτορας Γιώργος Καραµπάτσος, Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση  
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εκµάθηση της τεχνικής των κλασσικών κινήσεων. 
Ανάπτυξη της µυϊκής δύναµης. Γενική και ειδική προετοιµασία, προγραµµατισµός αγώνων.  
Θεµατικές ενότητες: • Ανάλυση της τεχνικής : κινήσεις-παλµοί στην άρση βαρών.• 
Μεθοδική διδασκαλία της τεχνικής. • ∆ιορθώσεις σφαλµάτων τεχνικής. • Τρόποι ανάπτυξης 
µυϊκής δύναµης.• Βασικές αρχές σχεδίασης της προπόνησης. Μέθοδοι προπόνησης.• 
Επιλογή ταλέντων : σύγχρονες αντιλήψεις. • Στάδιο αρχικής προετοιµασίας (12-14 ετών). • 
Στάδιο ειδικής προετοιµασίας (14-16 ετών). • Στάδιο τελειοποίησης υψηλών επιδόσεων (16-
18 ετών). • Τακτική κατά τη διάρκεια των αγώνων. • Ασκήσεις γενικής προετοιµασίας. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εξετάσεις στο θεωρητικό & πρακτικό µέρος, εργασίες 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Σαρογλάκης, Γ. & Ζαρζαβατσίδης, ∆. (1995). Άρση βαρών. Θεσ/νίκη : Κ. Χριστοδουλίδης.  
• Ζαρζαβατσίδης, ∆. (1989). Η ολυµπιακή άρση βαρών. Θεσ/νίκη : Κ. Χριστοδουλίδης.  
 
ΚΑ-471ΑΒ Προπονητική Άρσης Βαρών  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Χειµερινό  Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγητής Γιώργος Γεωργιάδης  
∆ιδασκαλία: Λέκτορας Γιώργος Καραµπάτσος, Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση  
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εκµάθηση της τεχνικής των κλασσικών κινήσεων. 
Ανάπτυξη της µυϊκής δύναµης. Γενική και ειδική προετοιµασία, προγραµµατισµός αγώνων.  
Θεµατικές ενότητες: • Ανάλυση της τεχνικής : κινήσεις-παλµοί στην άρση βαρών.• 
Μεθοδική διδασκαλία της τεχνικής. • ∆ιορθώσεις σφαλµάτων τεχνικής. • Τρόποι ανάπτυξης 
µυϊκής δύναµης.• Βασικές αρχές σχεδίασης της προπόνησης. Μέθοδοι προπόνησης.• 
Επιλογή ταλέντων : σύγχρονες αντιλήψεις. • Στάδιο αρχικής προετοιµασίας (12-14 ετών). • 
Στάδιο ειδικής προετοιµασίας (14-16 ετών). • Στάδιο τελειοποίησης υψηλών επιδόσεων (16-
18 ετών). • Τακτική κατά τη διάρκεια των αγώνων. • Ασκήσεις γενικής προετοιµασίας. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εξετάσεις στο θεωρητικό & πρακτικό µέρος, εργασίες 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Σαρογλάκης, Γ. & Ζαρζαβατσίδης, ∆. (1995). Άρση βαρών. Θεσ/νίκη : Κ. Χριστοδουλίδης.  
• Ζαρζαβατσίδης, ∆. (1989). Η ολυµπιακή άρση βαρών. Θεσ/νίκη : Κ. Χριστοδουλίδης.  
 
ΚΑ-472ΑΒ Μεθοδολογία ∆ιδασκαλίας Άρσης Βαρών  



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Χειµερινό  Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγητής Γιώργος Γεωργιάδης  
∆ιδασκαλία: Λέκτορας Γιώργος Καραµπάτσος, Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση  
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εκµάθηση της τεχνικής των κλασσικών κινήσεων. 
Ανάπτυξη της µυϊκής δύναµης. Γενική και ειδική προετοιµασία, προγραµµατισµός αγώνων.  
Θεµατικές ενότητες: • Ιστορική εξέλιξη. Ανάλυση της τεχνικής : κινήσεις-παλµοί στην άρση 
βαρών.• Μεθοδική διδασκαλία της τεχνικής. • ∆ιορθώσεις σφαλµάτων τεχνικής. • Τρόποι 
ανάπτυξης µυϊκής δύναµης.• Βασικές αρχές σχεδίασης της προπόνησης. Μέθοδοι 
προπόνησης.• Επιλογή ταλέντων : σύγχρονες αντιλήψεις. • Στάδιο αρχικής προετοιµασίας 
(12-14 ετών). • Στάδιο ειδικής προετοιµασίας (14-16 ετών). • Στάδιο τελειοποίησης υψηλών 
επιδόσεων (16-18 ετών). • Τακτική κατά τη διάρκεια των αγώνων. • Τεχνικοί κανονισµοί - 
Οργάνωση αγώνων.  • Ασκήσεις γενικής και ειδικής προετοιµασίας. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εξετάσεις στο θεωρητικό & πρακτικό µέρος, εργασίες 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Σαρογλάκης, Γ. & Ζαρζαβατσίδης, ∆. (1995). Άρση βαρών. Θεσ/νίκη : Κ. Χριστοδουλίδης.  
• Ζαρζαβατσίδης, ∆. (1989). Η ολυµπιακή άρση βαρών. Θεσ/νίκη : Κ. Χριστοδουλίδης.  
 
ΚΑ-473ΑΒ Ειδικά Θέµατα Άρσης Βαρών  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Εαρινό Θεωρία: 2 ώρες  

Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγητής Γιώργος Γεωργιάδης  
∆ιδασκαλία: Λέκτορας Γιώργος Καραµπάτσος, Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση  
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εκµάθηση της τεχνικής των κλασσικών κινήσεων. 
Ανάπτυξη της µυϊκής δύναµης. Γενική και ειδική προετοιµασία, προγραµµατισµός αγώνων.  
Θεµατικές ενότητες: • Ιστορική εξέλιξη. Ανάλυση της τεχνικής : κινήσεις-παλµοί στην άρση 
βαρών.• Μεθοδική διδασκαλία της τεχνικής. • ∆ιορθώσεις σφαλµάτων τεχνικής. • Τρόποι 
ανάπτυξης µυϊκής δύναµης.• Βασικές αρχές σχεδίασης της προπόνησης. Μέθοδοι 
προπόνησης.• Επιλογή ταλέντων : σύγχρονες αντιλήψεις. • Στάδιο αρχικής προετοιµασίας 
(12-14 ετών). • Στάδιο ειδικής προετοιµασίας (14-16 ετών). • Στάδιο τελειοποίησης υψηλών 
επιδόσεων (16-18 ετών). • Τακτική κατά τη διάρκεια των αγώνων. • Τεχνικοί κανονισµοί - 
Οργάνωση αγώνων.  • Ασκήσεις γενικής και ειδικής προετοιµασίας. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εξετάσεις στο θεωρητικό & πρακτικό µέρος, εργασίες 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Σαρογλάκης, Γ. & Ζαρζαβατσίδης, ∆. (1995). Άρση βαρών. Θεσ/νίκη : Κ. Χριστοδουλίδης.  
• Ζαρζαβατσίδης, ∆. (1989). Η ολυµπιακή άρση βαρών. Θεσ/νίκη : Κ. Χριστοδουλίδης.  
ΚΑ-480ΑΒ Προπονητική Εξάσκηση Άρσης Βαρών  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

158 
 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

6 84 200 8 4 Εαρινό Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγητής Γιώργος Γεωργιάδης  
∆ιδασκαλία: Λέκτορας Γιώργος Καραµπάτσος, Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση  
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εκµάθηση της τεχνικής των κλασσικών κινήσεων. 
Ανάπτυξη της µυϊκής δύναµης. Γενική και ειδική προετοιµασία, προγραµµατισµός αγώνων.  
Θεµατικές ενότητες: • Ιστορική εξέλιξη. Ανάλυση της τεχνικής : κινήσεις-παλµοί στην άρση 
βαρών.• Μεθοδική διδασκαλία της τεχνικής. • ∆ιορθώσεις σφαλµάτων τεχνικής. • Τρόποι 
ανάπτυξης µυϊκής δύναµης.• Βασικές αρχές σχεδίασης της προπόνησης. Μέθοδοι 
προπόνησης.• Επιλογή ταλέντων : σύγχρονες αντιλήψεις. • Στάδιο αρχικής προετοιµασίας 
(12-14 ετών). • Στάδιο ειδικής προετοιµασίας (14-16 ετών). • Στάδιο τελειοποίησης υψηλών 
επιδόσεων (16-18 ετών). • Τακτική κατά τη διάρκεια των αγώνων. • Τεχνικοί κανονισµοί - 
Οργάνωση αγώνων.  • Ασκήσεις γενικής και ειδικής προετοιµασίας. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εξετάσεις στο θεωρητικό & πρακτικό µέρος, εργασίες 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Σαρογλάκης, Γ. & Ζαρζαβατσίδης, ∆. (1995). Άρση βαρών. Θεσ/νίκη : Κ. Χριστοδουλίδης.  
• Ζαρζαβατσίδης, ∆. (1989). Η ολυµπιακή άρση βαρών. Θεσ/νίκη : Κ. Χριστοδουλίδης.  
 
3.5.η. Ειδίκευση «ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ»  
ΚΑ-470ΠΥ Τεχνική Ανάλυση Πυγµαχίας  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Χειµερινό Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

 Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγητής Γιώργος Γεωργιάδης 
∆ιδασκαλία: Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση  
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εκµάθηση των τεχνικών της πυγµαχίας. Συνειδητοποίηση 
των τεχνικο-τακτικών προβληµάτων. Τελειοποίηση της τεχνικής και της τακτικής στον αγώνα. 
Θεµατικές ενότητες: • Μεθοδολογία της εκπαίδευσης στην πυγµαχία. • Οι συνέπειες στην 
εκπαίδευση των πυγµάχων διαφόρων ηλικιών. • Τεχνική της πυγµαχίας : µαχητική στάση, 
κινήσεις στο ρινγκ • Χτυπήµατα άµυνας, αντιχτυπήµατος. • Αριστερό και δεξί στριφτό σαγόνι 
& άµυνες αντιχτυπήµατος.. • Συνδυασµός από ευθεία, απερκατ και χτυπήµατα. • Τακτική της 
πυγµαχίας : βασικά µέσα. • Τακτικές µορφές του αγώνα. • Προγραµµατισµός αγώνων. • 
Γενική και ειδική προετοιµασία. Ψυχολογική προετοιµασία.  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εξετάσεις στο θεωρητικό & πρακτικό µέρος, εργασίες 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Αγγέλωβ, Ι. (1984). Σωµατική και ψυχολογική προετοιµασία των πυγµάχων. Σόφια  
• Ζέτσεβ, Ε. (1982). Εννιαίο πρόγραµµα και µεθοδολογία για εκµάθηση και προπόνηση της 
πυγµαχίας. Σόφια. 
ΚΑ-471ΠΥ Προπονητική Πυγµαχίας  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

6 84 200 8 4 Χειµερινό Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγητής Γιώργος Γεωργιάδης 
∆ιδασκαλία: Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση  
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εκµάθηση των τεχνικών της πυγµαχίας. Συνειδητοποίηση 
των τεχνικο-τακτικών προβληµάτων. Τελειοποίηση της τεχνικής και της τακτικής στον αγώνα. 
Θεµατικές ενότητες: • Μεθοδολογία της εκπαίδευσης στην πυγµαχία. • Οι συνέπειες στην 
εκπαίδευση των πυγµάχων διαφόρων ηλικιών. • Τεχνική της πυγµαχίας : µαχητική στάση, 
κινήσεις στο ρινγκ • Χτυπήµατα άµυνας, αντιχτυπήµατος. • Αριστερό και δεξί στριφτό σαγόνι 
& άµυνες αντιχτυπήµατος.. • Συνδυασµός από ευθεία, απερκατ και χτυπήµατα. • Τακτική της 
πυγµαχίας : βασικά µέσα. • Τακτικές µορφές του αγώνα. • Προγραµµατισµός αγώνων. • 
Γενική και ειδική προετοιµασία. Ψυχολογική προετοιµασία.  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εξετάσεις στο θεωρητικό & πρακτικό µέρος, εργασίες 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Αγγέλωβ, Ι. (1984). Σωµατική και ψυχολογική προετοιµασία των πυγµάχων. Σόφια  
• Ζέτσεβ, Ε. (1982). Εννιαίο πρόγραµµα και µεθοδολογία για εκµάθηση και προπόνηση της 
πυγµαχίας. Σόφια. 
 
ΚΑ-472ΠΥ Μεθοδολογία ∆ιδασκαλίας Πυγµαχίας  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Χειµερινό Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγητής Γιώργος Γεωργιάδης 
∆ιδασκαλία: Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση  
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εκµάθηση των τεχνικών της πυγµαχίας. Τα τεχνικο-τακτικά 
προβλήµατα. Τελειοποίηση της τεχνικής και της τακτικής στον αγώνα. 
Θεµατικές ενότητες: • Μεθοδολογία της εκπαίδευσης στην πυγµαχία. • Οι συνέπειες στην 
εκπαίδευση των πυγµάχων διαφόρων ηλικιών. • Τεχνική της πυγµαχίας : µαχητική στάση, 
κινήσεις στο ρινγκ • Χτυπήµατα άµυνας, αντιχτυπήµατος. • Αριστερό και δεξί στριφτό σαγόνι 
& άµυνες αντιχτυπήµατος.. • Συνδυασµός από ευθεία, απερκατ και χτυπήµατα. • Τακτική της 
πυγµαχίας : βασικά µέσα. • Τακτικές µορφές του αγώνα. • Προγραµµατισµός αγώνων. • 
Γενική και ειδική προετοιµασία. Ψυχολογική προετοιµασία.  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εξετάσεις στο θεωρητικό & πρακτικό µέρος, εργασίες 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Αγγέλωβ, Ι. (1984). Σωµατική και ψυχολογική προετοιµασία των πυγµάχων. Σόφια  
• Ζέτσεβ, Ε. (1982). Εννιαίο πρόγραµµα και µεθοδολογία για εκµάθηση και προπόνηση της 
πυγµαχίας. Σόφια. 
ΚΑ-473ΠΥ Ειδικά Θέµατα Πυγµαχίας  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

160 
 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

2 28 100 4 2 Εαρινό Θεωρία: 2 ώρες  

Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγητής Γιώργος Γεωργιάδης 
∆ιδασκαλία: Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση  
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εκµάθηση των τεχνικών της πυγµαχίας. Συνειδητοποίηση 
των τεχνικο-τακτικών προβληµάτων. Τελειοποίηση της τεχνικής και της τακτικής στον αγώνα. 
Θεµατικές ενότητες: • Μεθοδολογία της εκπαίδευσης στην πυγµαχία. • Οι συνέπειες στην 
εκπαίδευση των πυγµάχων διαφόρων ηλικιών. • Τεχνική της πυγµαχίας : µαχητική στάση, 
κινήσεις στο ρινγκ • Χτυπήµατα άµυνας, αντιχτυπήµατος. • Αριστερό και δεξί στριφτό σαγόνι 
& άµυνες αντιχτυπήµατος.. • Συνδυασµός από ευθεία, απερκατ και χτυπήµατα. • Τακτική της 
πυγµαχίας : βασικά µέσα. • Τακτικές µορφές του αγώνα. • Προγραµµατισµός αγώνων. • 
Γενική και ειδική προετοιµασία. Ψυχολογική προετοιµασία.  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εξετάσεις στο θεωρητικό & πρακτικό µέρος, εργασίες 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Αγγέλωβ, Ι. (1984). Σωµατική και ψυχολογική προετοιµασία των πυγµάχων. Σόφια  
• Ζέτσεβ, Ε. (1982). Εννιαίο πρόγραµµα και µεθοδολογία για εκµάθηση και προπόνηση της 
πυγµαχίας. Σόφια. 
 
ΚΑ-480ΠΥ Προπονητική Εξάσκηση Πυγµαχίας  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Εαρινό Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

 Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγητής Γιώργος Γεωργιάδης 
∆ιδασκαλία: Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση  
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εκµάθηση των τεχνικών της πυγµαχίας. Συνειδητοποίηση 
των τεχνικο-τακτικών προβληµάτων. Τελειοποίηση της τεχνικής και της τακτικής στον αγώνα. 
Θεµατικές ενότητες: • Μεθοδολογία της εκπαίδευσης στην πυγµαχία. • Οι συνέπειες στην 
εκπαίδευση των πυγµάχων διαφόρων ηλικιών. • Τεχνική της πυγµαχίας : µαχητική στάση, 
κινήσεις στο ρινγκ • Χτυπήµατα άµυνας, αντιχτυπήµατος. • Αριστερό και δεξί στριφτό σαγόνι 
& άµυνες αντιχτυπήµατος.. • Συνδυασµός από ευθεία, απερκατ και χτυπήµατα. • Τακτική της 
πυγµαχίας : βασικά µέσα. • Τακτικές µορφές του αγώνα. • Προγραµµατισµός αγώνων. • 
Γενική και ειδική προετοιµασία. Ψυχολογική προετοιµασία.  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εξετάσεις στο θεωρητικό & πρακτικό µέρος, εργασίες 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Αγγέλωβ, Ι. (1984). Σωµατική και ψυχολογική προετοιµασία των πυγµάχων. Σόφια  
• Ζέτσεβ, Ε. (1982). Εννιαίο πρόγραµµα και µεθοδολογία για εκµάθηση και προπόνηση της 
πυγµαχίας. Σόφια. 
 
3.5.θ. Ειδίκευση «ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΠΑΛΗΣ»  
ΚΑ-470ΠΑ Τεχνική Ανάλυση της Πάλης  



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Χειµερινό  Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Επικ. Καθηγητής Χ. Τσολάκης 
∆ιδασκαλία:  Λέκτορας Χρήστος Κόλλιας 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εκµάθηση και τελειοποίηση της τεχνικής και της τακτικής 
της πάλης. Θεωρία και µεθοδική της προπόνησης σε όλα τα στάδια της ηλικίας.. 
Θεµατικές ενότητες:  • Βασικές βιοµηχανικές αρχές της  τεχνικής του αθλήµατος. 
Παλαιστική γέφυρα και τα βασικά δεσίµατα, απελευθερώσεις, κατακρατήσεις και 
µετακινήσεις στην όρθια και κάτω πάλη. • Τελειοποίηση των βασικών επιθετικών και 
βασικών αντι-επιθετικών και αµυντικών τεχνικών ενεργειών των ρίψεων, καταρρίψεων και 
µεταθέσεων από την όρθια πάλη. • Μέθοδοι προπόνησης. Ανάπτυξη της δύναµης, της 
ταχύτητας, της αντοχής, της επιδεξιότητας και της ευκαµψίας. Τραυµατισµοί και Μέθοδοι 
αποκατάστασης • ∆ιατροφή,  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εξέταση στο Θεωρητικό και πρακτικό µέρος  
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Petrof, R. (1984). Free and Greco – Romain style Lausanne. Εdition FILA.  
• Gable, D. (1986). Coaching Wrestling Successfully. New York, p. 177.  
 
ΚΑ-471ΠΑ Προπονητική της  Πάλης  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Χειµερινό  Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Επικ. Καθηγητής Χ. Τσολάκης 
∆ιδασκαλία:  Λέκτορας Χρήστος Κόλλιας 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εκµάθηση και τελειοποίηση της τεχνικής και της τακτικής 
της πάλης. Θεωρία και µεθοδική της προπόνησης σε όλα τα στάδια της ηλικίας.. 
Θεµατικές ενότητες:  • Βασικές βιοµηχανικές αρχές της  τεχνικής του αθλήµατος. 
Παλαιστική γέφυρα και τα βασικά δεσίµατα, απελευθερώσεις, κατακρατήσεις και 
µετακινήσεις στην όρθια και κάτω πάλη. • Τελειοποίηση των βασικών επιθετικών και 
βασικών αντι-επιθετικών και αµυντικών τεχνικών ενεργειών των ρίψεων, καταρρίψεων και 
µεταθέσεων από την όρθια πάλη. • Μέθοδοι προπόνησης. Ανάπτυξη της δύναµης, της 
ταχύτητας, της αντοχής, της επιδεξιότητας και της ευκαµψίας. Τραυµατισµοί και Μέθοδοι 
αποκατάστασης • ∆ιατροφή,  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εξέταση στο Θεωρητικό και πρακτικό µέρος  
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Petrof, R. (1984). Free and Greco – Romain style Lausanne. Εdition FILA.  
• Gable, D. (1986). Coaching Wrestling Successfully. New York, p. 177.  
ΚΑ-472ΠΑ Μεθοδολογία ∆ιδασκαλίας Πάλης  
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Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Χειµερινό Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Επικ. Καθηγητής Χ. Τσολάκης 
∆ιδασκαλία:  Λέκτορας Χρήστος Κόλλιας 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εκµάθηση και τελειοποίηση της τεχνικής και της τακτικής 
της πάλης. Θεωρία και µεθοδική της προπόνησης σε όλα τα στάδια της ηλικίας.. 
Θεµατικές ενότητες:  • Βασικές βιοµηχανικές αρχές της  τεχνικής του αθλήµατος. 
Παλαιστική γέφυρα και τα βασικά δεσίµατα, απελευθερώσεις, κατακρατήσεις και 
µετακινήσεις στην όρθια και κάτω πάλη. • Τελειοποίηση των βασικών επιθετικών και 
βασικών αντι-επιθετικών και αµυντικών τεχνικών ενεργειών των ρίψεων, καταρρίψεων και 
µεταθέσεων από την όρθια πάλη. • Μέθοδοι προπόνησης. Ανάπτυξη της δύναµης, της 
ταχύτητας, της αντοχής, της επιδεξιότητας και της ευκαµψίας. Τραυµατισµοί και Μέθοδοι 
αποκατάστασης • ∆ιατροφή,  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εξέταση στο Θεωρητικό και πρακτικό µέρος  
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Petrof, R. (1984). Free and Greco – Romain style Lausanne. Εdition FILA.  
• Gable, D. (1986). Coaching Wrestling Successfully. New York, p. 177.  
 
ΚΑ-473ΠΑ Ειδικά Θέµατα Πάλης  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Εαρινό Θεωρία: 2 ώρες  

Ανάθεση µαθήµατος: Επικ. Καθηγητής Χ. Τσολάκης 
∆ιδασκαλία:  Λέκτορας Χρήστος Κόλλιας 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εκµάθηση και τελειοποίηση της τεχνικής και της τακτικής 
της πάλης. Θεωρία και µεθοδική της προπόνησης σε όλα τα στάδια της ηλικίας.. 
Θεµατικές ενότητες:  • Βασικές βιοµηχανικές αρχές της  τεχνικής του αθλήµατος. 
Παλαιστική γέφυρα και τα βασικά δεσίµατα, απελευθερώσεις, κατακρατήσεις και 
µετακινήσεις στην όρθια και κάτω πάλη. • Τελειοποίηση των βασικών επιθετικών και 
βασικών αντι-επιθετικών και αµυντικών τεχνικών ενεργειών των ρίψεων, καταρρίψεων και 
µεταθέσεων από την όρθια πάλη. • Μέθοδοι προπόνησης. Ανάπτυξη της δύναµης, της 
ταχύτητας, της αντοχής, της επιδεξιότητας και της ευκαµψίας. Τραυµατισµοί και Μέθοδοι 
αποκατάστασης • ∆ιατροφή,  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εξέταση στο Θεωρητικό και πρακτικό µέρος  
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Petrof, R. (1984). Free and Greco – Romain style Lausanne. Εdition FILA.  
• Gable, D. (1986). Coaching Wrestling Successfully. New York, p. 177.  
 
ΚΑ-480ΠΑ Προπονητική Εξάσκηση Πάλης  



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Εαρινό  Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Επικ. Καθηγητής Χ. Τσολάκης 
∆ιδασκαλία:  Λέκτορας Χρήστος Κόλλιας 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εκµάθηση και τελειοποίηση της τεχνικής και της τακτικής 
της πάλης. Θεωρία και µεθοδική της προπόνησης σε όλα τα στάδια της ηλικίας.. 
Θεµατικές ενότητες:  • Βασικές βιοµηχανικές αρχές της  τεχνικής του αθλήµατος. 
Παλαιστική γέφυρα και τα βασικά δεσίµατα, απελευθερώσεις, κατακρατήσεις και 
µετακινήσεις στην όρθια και κάτω πάλη. • Τελειοποίηση των βασικών επιθετικών και 
βασικών αντι-επιθετικών και αµυντικών τεχνικών ενεργειών των ρίψεων, καταρρίψεων και 
µεταθέσεων από την όρθια πάλη. • Μέθοδοι προπόνησης. Ανάπτυξη της δύναµης, της 
ταχύτητας, της αντοχής, της επιδεξιότητας και της ευκαµψίας. Τραυµατισµοί και Μέθοδοι 
αποκατάστασης • ∆ιατροφή,  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εξέταση στο Θεωρητικό και πρακτικό µέρος  
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Petrof, R. (1984). Free and Greco – Romain style Lausanne. Εdition FILA.  
• Gable, D. (1986). Coaching Wrestling Successfully. New York, p. 177.  
3.5.ι. Ειδίκευση «ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΑΣ»  
ΚΑ-470ΧΙ Τεχνική Ανάλυση Χιονοδροµίας  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Χειµερινό  Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπλ. Καθηγήτρια Α. Σµυρνιώτη 
∆ιδασκαλία: Λέκτορας Βασίλης Γιοβάνης 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Οργάνωση και εφαρµογή της τοπογραφικής, µηχανικής και 
τεχνικής ανάλυσης της χιονοδροµίας . 
Θεµατικές ενότητες: • Τα χαρακτηριστικά της τεχνικής του χιονοδρόµου.. • Προσδιορισµός 
του Κέντρου Βάρους (Μάζας) του χιονοδρόµου χωρίς τον εξοπλισµό και µε τον εξοπλισµό. • 
Ανάλυση της ισορροπίας του χιονοδρόµου. • Ανάλυση των δυνάµεων που επιδρούν στον 
χιονοδρόµο. • Ανάλυση της πορείας του χιονοδρόµου στην ευθεία και στη στροφή. • 
Μέθοδοι τοπογραφικής ανάλυσης της αγωνιστικής πίστας (αξιολόγηση της δυσκολίας και 
ταχύτητας των σλάλοµ). • Κινηµατική ανάλυση του χιονοδρόµου (αξιολόγηση της ταχύτητας, 
επιτάχυνσης, συχνότητας (τέµπο), ρυθµού, τακτικής, αντοχής και επιπέδου του αθλητή). 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Πρακτική και θεωρητική εξέταση, εκπόνηση εργασιών. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Γιοβάνης, Β. (2006). Τεχνική της χιονοδροµίας. Εκδόσεις: Ελβεκαλτ, Αθήνα.  
• Γιοβάνης, Β. (2008). Προπονητική στη χιονοδροµία καταβάσεων. Εκδόσεις: Ελβεκαλτ, ∆΄ 
ΚΑ-471ΧΙ Προπονητική Χιονοδροµίας  
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Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Χειµερινό  Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπλ. Καθηγήτρια Α. Σµυρνιώτη 
∆ιδασκαλία: Λέκτορας Βασίλης Γιοβάνης 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Οργάνωση και εφαρµογή του προγραµµατισµού και 
κύκλων  προπόνησης αντίστοιχα. 
Θεµατικές ενότητες: • Τα χαρακτηριστικά της φυσιολογίας και ψυχολογίας του 
χιονοδρόµου. • Μεθοδική προπονητική σε όλα τα στάδια της ηλικίας του χιονοδρόµου. • Τα 
µέσα και µέθοδοι προπόνησης της φυσικής κατάστασης του χιονοδρόµου στο ξηρό έδαφος. 
• Βασικοί κανονισµοί συγκεκριµένων αγωνισµάτων χιονοδροµίας. • Προγραµµατισµός του 
µικρόκυκλου και µεσόκυκλου (περιοδικότητα). 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Πρακτική και θεωρητική εξέταση, εκπόνηση εργασιών.  
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Γιοβάνης, Β. (2006). Τεχνική της χιονοδροµίας. Εκδόσεις: Ελβεκαλτ, Αθήνα.  
•Γιοβάνης, Β. (2008). Προπονητική στη χιονοδροµία καταβάσεων. Εκδόσεις: Ελβεκαλτ, ∆΄ 
Έκδοση, Αθήνα.  
 
ΚΑ-472ΧΙ Μεθοδολογία ∆ιδασκαλίας Χιονοδροµίας 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Χειµερινό  Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπλ. Καθηγήτρια Α. Σµυρνιώτη 
∆ιδασκαλία: Λέκτορας Βασίλης Γιοβάνης 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Οργάνωση και εφαρµογή της µεθοδολογίας διδασκαλίας µε 
σκοπό την κατάρτιση της τεχνικής στο συγκεκριµένο αγώνισµα. 
Θεµατικές ενότητες: • Υποχρεώσεις του δασκάλου ή προπονητή χιονοδροµίας πριν, κατά 
και µετά το µάθηµα, την προπόνηση ή του αγώνα αντίστοιχα. • Μέθοδοι διδασκαλίας της 
χιονοδροµίας. • ∆ιδασκαλία προσοµοίωσης  της τεχνικής του χιονοδρόµου στο ξηρό έδαφος 
(στην ύπαιθρο πχ. µε Rollers), στο γυµναστήριο, σε πισίνα και στο παγοδρόµιο µε µιµητικές 
ασκήσεις. • ∆ιδασκαλία βασικής τεχνικής χιονοδροµίας αντοχής. • ∆ιδασκαλία τεχνικής 
χιονοδροµίας καταβάσεων • Προγραµµατισµός ηµερήσιας γύµνασης στη χιονοδροµία. • 
Χιονοδροµία στα σχολεία. • Παιχνίδια. • Τεστ της τεχνικής και διδακτικής ικανότητας. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Πρακτική και θεωρητική εξέταση, εκπόνηση εργασιών. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Γιοβάνης, Β. (2006). Τεχνική της χιονοδροµίας. Εκδόσεις: Ελβεκαλτ, Αθήνα.  
•Γιοβάνης, Β. (2008). Προπονητική στη χιονοδροµία καταβάσεων. Εκδόσεις: Ελβεκαλτ, ∆΄ 
Έκδοση, Αθήνα.  
ΚΑ-473ΧΙ Ειδικά Θέµατα Χιονοδροµίας  



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Εαρινό Θεωρία: 2 ώρες  

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπλ. Καθηγήτρια Α. Σµυρνιώτη 
∆ιδασκαλία: Λέκτορας Βασίλης Γιοβάνης 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Οργάνωση και εφαρµογή των ειδικών θεµάτων, όπως: 
οργάνωση αγώνων, συντήρηση του εξοπλισµού, διατροφή, παραµονή σε υψόµετρο κ.α. 
Θεµατικές ενότητες: 
• Επιλογή ταλέντων στη χιονοδροµία. • ∆ιατροφή. • Παραµονή σε υψόµετρο (π.χ. σε 
παγετώνα).• Συντήρηση του εξοπλισµού.• Χάραξη των διαδροµών σλάλοµ. • Οργάνωση 
αγώνων. • Συµµετοχή στους αγώνες σαν κριτές. • Αθλητικό µασάζ. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Πρακτική  και θεωρητική εξέταση, εκπόνηση εργασιών. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Γιοβάνης, Β. (2006). Τεχνική της χιονοδροµίας. Εκδόσεις: Ελβεκαλτ, Αθήνα.  
• Γιοβάνης, Β. (2008). Προπονητική στη χιονοδροµία καταβάσεων. Εκδόσεις: Ελβεκαλτ, ∆΄ 
Έκδοση, Αθήνα.  
 
 
 
ΚΑ-480ΧΙ Προπονητική Εξάσκηση Χιονοδροµίας  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Εαρινό  Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπλ. Καθηγήτρια Α. Σµυρνιώτη 
∆ιδασκαλία: Λέκτορας Βασίλης Γιοβάνης 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Οργάνωση και εφαρµογή της προπονητικής εξάσκησης 
χιονοδροµίας . 
Θεµατικές ενότητες: • Τα χαρακτηριστικά της φυσικής κατάστασης του χιονοδρόµου. •  Τα 
µέσα και µέθοδοι προπόνησης της χιονοδροµίας στο χιόνι. • ∆ιδασκαλία τεχνικής 
χιονοδροµίας καταβάσεων για επιδέξιους (ακραία τεχνική “Extreme”) και για αθλητές 
(αγωνιστική τεχνική). • ∆ιδασκαλία βασικής τεχνικής χιονοσανίδας (Snowboard). •  
Συναγωνισµός στις διαδροµές των σλάλοµ (GS, SL, Parallel SL). • Προγραµµατισµός του 
ετήσιου κύκλου προπόνησης και µακρόκυκλου (περιοδικότητα). 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Πρακτική  και θεωρητική εξέταση, εκπόνηση εργασιών. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Γιοβάνης, Β. (2006). Τεχνική της χιονοδροµίας. Εκδόσεις: Ελβεκαλτ, Αθήνα.  
• Γιοβάνης, Β. (2008). Προπονητική στη χιονοδροµία καταβάσεων. Εκδόσεις: Ελβεκαλτ, ∆΄ 
Έκδοση, Αθήνα.  
3.5.ια. Ειδίκευση «ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΙΠΠΑΣΙΑΣ»  
ΚΑ-470ΙΠ Τεχνική Ανάλυση Ιππασίας  
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Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Χειµερινό  Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπλ. Καθηγήτρια Α. Σµυρνιώτη 
∆ιδασκαλία: Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση  
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Απόκτηση γνώσεων στην: Ιππική ∆εξιοτεχνία, 
Υπερπήδηση εµποδίων και στο Ιππικό Τρίαθλο. Γυµνιπευτική (rolting), Θεραπευτική 
Ιππασία.  
Θεµατικές ενότητες: • Εξαρτήµατα αλόγου και ιππέα, Ιπποκοµία, Σέλωµα-ξεσέλωµα, 
Εφίππευση-αφίππευση, Ιππευση µε συραγωγέα, Οδήγηση αλόγου στον ιππόδροµο, 
Τροχάδην εδραίο και ανακουφιστικό  • Τεχνικές εκπαίδευσης, Ισορροπίες-ευκαµψία, 
Καλπασµός, Εκπαίδευση αλόγου µε συραγωγέα, Ασκήσεις ισορροπίας στο τροχάδην και 
τον καλπασµό, • Προσέγγιση και υπερπήδηση εµποδίου, Ιππικός τουρισµός-Θεραπευτική 
ιππασία,  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών:Εξετάσεις θεωρητικού και πρακτικού µέρους. Συµµετοχή. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Παπαχριστόπουλος Π. (1990). Άλογο και Ιππασία. Σηµειώσεις για τους φοιτητές. ΑΘΗΝΑ.  
• Μοιρέας Ι. (1990). Εγχειρίδιο Ιππασίας / Εισαγωγή στη Βασική Τεχνική. Εκδόσεις Ε.Ο.Ι. 
ΑΘΗΝΑ.  
 
ΚΑ-471ΙΠ Προπονητική Ιππασίας  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Εαρινό  Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπλ. Καθηγήτρια Α. Σµυρνιώτη 
∆ιδασκαλία: Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση  
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Απόκτηση γνώσεων στην: Ιππική ∆εξιοτεχνία, 
Υπερπήδηση εµποδίων και στο Ιππικό Τρίαθλο. Γυµνιπευτική (rolting), Θεραπευτική 
Ιππασία.  
Θεµατικές ενότητες: • Εξαρτήµατα αλόγου και ιππέα, Ιπποκοµία, Σέλωµα-ξεσέλωµα, 
Εφίππευση-αφίππευση, Ιππευση µε συραγωγέα, Οδήγηση αλόγου στον ιππόδροµο, 
Τροχάδην εδραίο και ανακουφιστικό  • Τεχνικές εκπαίδευσης, Ισορροπίες-ευκαµψία, 
Καλπασµός, Εκπαίδευση αλόγου µε συραγωγέα, Ασκήσεις ισορροπίας στο τροχάδην και 
τον καλπασµό, • Προσέγγιση και υπερπήδηση εµποδίου, Ιππικός τουρισµός-Θεραπευτική 
ιππασία,  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών:Εξετάσεις θεωρητικού και πρακτικού µέρους. Συµµετοχή. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Παπαχριστόπουλος Π. (1990). Άλογο και Ιππασία. Σηµειώσεις για τους φοιτητές. ΑΘΗΝΑ.  
• Μοιρέας Ι. (1990). Εγχειρίδιο Ιππασίας / Εισαγωγή στη Βασική Τεχνική. Εκδόσεις Ε.Ο.Ι. 
ΑΘΗΝΑ.  
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ΚΑ-472ΙΠ Μεθοδολογία ∆ιδασκαλίας Ιππασίας  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Χειµερινό  Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπλ. Καθηγήτρια Α. Σµυρνιώτη 
∆ιδασκαλία: Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση  
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Απόκτηση γνώσεων στην: Ιππική ∆εξιοτεχνία, 
Υπερπήδηση εµποδίων και στο Ιππικό Τρίαθλο. Γυµνιπευτική (rolting), Θεραπευτική 
Ιππασία.  
Θεµατικές ενότητες: • Εξαρτήµατα αλόγου και ιππέα, Ιπποκοµία, Σέλωµα-ξεσέλωµα, 
Εφίππευση-αφίππευση, Ιππευση µε συραγωγέα, Οδήγηση αλόγου στον ιππόδροµο, 
Τροχάδην εδραίο και ανακουφιστικό  • Τεχνικές εκπαίδευσης, Ισορροπίες-ευκαµψία, 
Καλπασµός, Εκπαίδευση αλόγου µε συραγωγέα, Ασκήσεις ισορροπίας στο τροχάδην και 
τον καλπασµό, • Προσέγγιση και υπερπήδηση εµποδίου, Ιππικός τουρισµός-Θεραπευτική 
ιππασία,  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών:Εξετάσεις θεωρητικού και πρακτικού µέρους. Συµµετοχή. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Παπαχριστόπουλος Π. (1990). Άλογο και Ιππασία. Σηµειώσεις για τους φοιτητές. ΑΘΗΝΑ.  
• Μοιρέας Ι. (1990). Εγχειρίδιο Ιππασίας / Εισαγωγή στη Βασική Τεχνική. Εκδόσεις Ε.Ο.Ι. 
ΑΘΗΝΑ.  
 
 
ΚΑ-473ΙΠ Ειδικά Θέµατα Ιππασίας  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Εαρινό Θεωρία: 2 ώρες  

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπλ. Καθηγήτρια Α. Σµυρνιώτη 
∆ιδασκαλία: Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση  
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Απόκτηση γνώσεων στην: Ιππική ∆εξιοτεχνία, 
Υπερπήδηση εµποδίων και στο Ιππικό Τρίαθλο. Γυµνιπευτική (rolting), Θεραπευτική 
Ιππασία.  
Θεµατικές ενότητες: • Εξαρτήµατα αλόγου και ιππέα, Ιπποκοµία, Σέλωµα-ξεσέλωµα, 
Εφίππευση-αφίππευση, Ιππευση µε συραγωγέα, Οδήγηση αλόγου στον ιππόδροµο, 
Τροχάδην εδραίο και ανακουφιστικό  • Τεχνικές εκπαίδευσης, Ισορροπίες-ευκαµψία, 
Καλπασµός, Εκπαίδευση αλόγου µε συραγωγέα, Ασκήσεις ισορροπίας στο τροχάδην και 
τον καλπασµό, • Προσέγγιση και υπερπήδηση εµποδίου, Ιππικός τουρισµός-Θεραπευτική 
ιππασία,  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών:Εξετάσεις θεωρητικού και πρακτικού µέρους. Συµµετοχή. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Παπαχριστόπουλος Π. (1990). Άλογο και Ιππασία. Σηµειώσεις για τους φοιτητές. ΑΘΗΝΑ.  
• Μοιρέας Ι. (1990). Εγχειρίδιο Ιππασίας / Εισαγωγή στη Βασική Τεχνική. Εκδόσεις Ε.Ο.Ι. 
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ΑΘΗΝΑ.  
ΚΑ-480ΙΠ Προπονητική Εξάσκηση Ιππασίας  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Εαρινό  Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπλ. Καθηγήτρια Α. Σµυρνιώτη 
∆ιδασκαλία: Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση  
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Απόκτηση γνώσεων στην: Ιππική ∆εξιοτεχνία, 
Υπερπήδηση εµποδίων και στο Ιππικό Τρίαθλο. Γυµνιπευτική (rolting), Θεραπευτική 
Ιππασία.  
Θεµατικές ενότητες: • Εξαρτήµατα αλόγου και ιππέα, Ιπποκοµία, Σέλωµα-ξεσέλωµα, 
Εφίππευση-αφίππευση, Ιππευση µε συραγωγέα, Οδήγηση αλόγου στον ιππόδροµο, 
Τροχάδην εδραίο και ανακουφιστικό  • Τεχνικές εκπαίδευσης, Ισορροπίες-ευκαµψία, 
Καλπασµός, Εκπαίδευση αλόγου µε συραγωγέα, Ασκήσεις ισορροπίας στο τροχάδην και 
τον καλπασµό, • Προσέγγιση και υπερπήδηση εµποδίου, Ιππικός τουρισµός-Θεραπευτική 
ιππασία,  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών:Εξετάσεις θεωρητικού και πρακτικού µέρους. Συµµετοχή. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Παπαχριστόπουλος Π. (1990). Άλογο και Ιππασία. Σηµειώσεις για τους φοιτητές. ΑΘΗΝΑ.  
• Μοιρέας Ι. (1990). Εγχειρίδιο Ιππασίας / Εισαγωγή στη Βασική Τεχνική. Εκδόσεις Ε.Ο.Ι. 
ΑΘΗΝΑ.  
3.5.ιβ. Ειδίκευση «ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ»  
ΚΑ-470ΤΚ Τεχνική Ανάλυση Τάε κβο ντο  

Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Χειµερινό  Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγητής Σ. Τζιωρτζής 
∆ιδασκαλία: Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση  
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εκµάθηση και τελειοποίηση των τεχνικών και τακτικών του 
Τάε κβο ντο. Ασκήσεις ακριβείας (Φόρµες - Poomse) εγχρώµων και µαύρων ζωνών.  
Θεµατικές ενότητες: • Μεθοδολογία ανάπτυξης βασικών κινητικών ικανοτήτων • 
Μεθοδολογία εκπαίδευσης αρχαρίων. • Τεχνικές: στάσεις, χτυπήµατα µε τα χέρια, άµυνες, 
λακτίσµατα. • Ανάλυση φορµών εγχρώµων ζωνών 1 – 8. • Προκαθορισµένη και ηµιελεύθερη 
µάχη. • Μέσα εξάσκησης τεχνικών Τάε κβο ντο • Τεχνικές: Περιστροφικά λακτίσµατα και 
τεχνικές υψηλής δυσκολίας. • Ανάλυση φορµών µαύρων ζωνών 9 – 14. • ∆ιδασκαλία 
ελεύθερης µάχης. • Τακτικές αγώνα. • Προπονητικό πλάνο προετοιµασίας αθλητών υψηλού 
επιπέδου. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Πρακτικές και θεωρητικές εξετάσεις. Εργασία. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Jeon, I. (2000). Taekwondo. Wawoo Publishing Co. Seoul Korea.  
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• Lee, S. & Gaetane R. (1999). Σύγχρονο Ταεκβοντό – Επίσηµο εγχειρίδιο της Παγκόσµιας 
Οµοσπονδίας (WTF). Αλκίµαχον Αθήνα.  
ΚΑ-471ΤΚ Προπονητική Τάε κβο ντο  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Χειµερινό  Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγητής Σ. Τζιωρτζής  
∆ιδασκαλία: Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση  
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εκµάθηση και τελειοποίηση των τεχνικών και τακτικών του 
Τάε κβο ντό. Ασκήσεις ακριβείας (Φόρµες - Poomse) εγχρώµων και µαύρων ζωνών.  
Θεµατικές ενότητες: • Μεθοδολογία ανάπτυξης βασικών κινητικών ικανοτήτων • 
Μεθοδολογία εκπαίδευσης αρχαρίων. • Τεχνικές: στάσεις, χτυπήµατα µε τα χέρια, άµυνες, 
λακτίσµατα. • Ανάλυση φορµών εγχρώµων ζωνών 1 – 8. • Προκαθορισµένη και ηµιελεύθερη 
µάχη. • Μέσα εξάσκησης τεχνικών Τάε κβο ντο • Τεχνικές: Περιστροφικά λακτίσµατα και 
τεχνικές υψηλής δυσκολίας. • Ανάλυση φορµών µαύρων ζωνών 9 – 14. • ∆ιδασκαλία 
ελεύθερης µάχης. • Τακτικές αγώνα. • Προπονητικό πλάνο προετοιµασίας αθλητών υψηλού 
επιπέδου. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Πρακτικές και θεωρητικές εξετάσεις. Εργασία. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Jeon, I. (2000). Taekwondo. Wawoo Publishing Co. Seoul Korea.  
• Lee, S. & Gaetane R. (1999). Σύγχρονο Ταεκβοντό – Επίσηµο εγχειρίδιο της Παγκόσµιας 
Οµοσπονδίας (WTF). Αλκίµαχον Αθήνα.  
 
ΚΑ-472ΤΚ Μεθοδολογία ∆ιδασκαλίας Ταε κβο ντο  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Χειµερινό  Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγητής Σ. Τζιωρτζής  
∆ιδασκαλία: Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εκµάθηση και τελειοποίηση των τεχνικών και τακτικών του 
Ταεκβοντό. Ασκήσεις ακριβείας (Φόρµες - Poomse) εγχρώµων και µαύρων ζωνών.  
Θεµατικές ενότητες: • Μεθοδολογία ανάπτυξης βασικών κινητικών ικανοτήτων • 
Μεθοδολογία εκπαίδευσης αρχαρίων. • Τεχνικές: στάσεις, χτυπήµατα µε τα χέρια, άµυνες, 
λακτίσµατα. • Ανάλυση φορµών εγχρώµων ζωνών 1 – 8. • Προκαθορισµένη και ηµιελεύθερη 
µάχη. • Μέσα εξάσκησης τεχνικών Ταεκβοντό • Τεχνικές: Περιστροφικά λακτίσµατα και 
τεχνικές υψηλής δυσκολίας. • Ανάλυση φορµών µαύρων ζωνών 9 – 14. • ∆ιδασκαλία 
ελεύθερης µάχης. • Τακτικές αγώνα. • Προπονητικό πλάνο προετοιµασίας αθλητών υψηλού 
επιπέδου. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Πρακτικές και θεωρητικές εξετάσεις. Εργασία. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Jeon, I. (2000). Taekwondo. Wawoo Publishing Co. Seoul Korea.  
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• Lee, S. & Gaetane R. (1999). Σύγχρονο Ταεκβοντό – Επίσηµο εγχειρίδιο της Παγκόσµιας 
Οµοσπονδίας (WTF). Αλκίµαχον Αθήνα.  
ΚΑ-473ΤΚ Ειδικά Θέµατα Ταε κβο ντο  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Εαρινό Θεωρία: 2 ώρες  

Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγητής Σ. Τζιωρτζής 
∆ιδασκαλία: Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση  
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εκµάθηση και τελειοποίηση των τεχνικών και τακτικών του 
Ταεκβοντό. Ασκήσεις ακριβείας (Φόρµες - Poomse) εγχρώµων και µαύρων ζωνών.  
Θεµατικές ενότητες: • Μεθοδολογία ανάπτυξης βασικών κινητικών ικανοτήτων • 
Μεθοδολογία εκπαίδευσης αρχαρίων. • Τεχνικές: στάσεις, χτυπήµατα µε τα χέρια, άµυνες, 
λακτίσµατα. • Ανάλυση φορµών εγχρώµων ζωνών 1 – 8. • Προκαθορισµένη και ηµιελεύθερη 
µάχη. • Μέσα εξάσκησης τεχνικών Ταεκβοντό • Τεχνικές: Περιστροφικά λακτίσµατα και 
τεχνικές υψηλής δυσκολίας. • Ανάλυση φορµών µαύρων ζωνών 9 – 14. • ∆ιδασκαλία 
ελεύθερης µάχης. • Τακτικές αγώνα. • Προπονητικό πλάνο προετοιµασίας αθλητών υψηλού 
επιπέδου. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Πρακτικές και θεωρητικές εξετάσεις. Εργασία. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Jeon, I. (2000). Taekwondo. Wawoo Publishing Co. Seoul Korea.  
• Lee, S. & Gaetane R. (1999). Σύγχρονο Ταεκβοντό – Επίσηµο εγχειρίδιο της Παγκόσµιας 
Οµοσπονδίας (WTF). Αλκίµαχον Αθήνα.  
 
ΚΑ-480ΤΚ Προπονητική Εξάσκηση Ταε κβο ντο  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Εαρινό  Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγητής Σ. Τζιωρτζής 
∆ιδασκαλία: Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εκµάθηση και τελειοποίηση των τεχνικών και τακτικών του 
Ταεκβοντό. Ασκήσεις ακριβείας (Φόρµες - Poomse) εγχρώµων και µαύρων ζωνών.  
Θεµατικές ενότητες: • Μεθοδολογία ανάπτυξης βασικών κινητικών ικανοτήτων • 
Μεθοδολογία εκπαίδευσης αρχαρίων. • Τεχνικές: στάσεις, χτυπήµατα µε τα χέρια, άµυνες, 
λακτίσµατα. • Ανάλυση φορµών εγχρώµων ζωνών 1 – 8. • Προκαθορισµένη και ηµιελεύθερη 
µάχη. • Μέσα εξάσκησης τεχνικών Ταεκβοντό • Τεχνικές: Περιστροφικά λακτίσµατα και 
τεχνικές υψηλής δυσκολίας. • Ανάλυση φορµών µαύρων ζωνών 9 – 14. • ∆ιδασκαλία 
ελεύθερης µάχης. • Τακτικές αγώνα. • Προπονητικό πλάνο προετοιµασίας αθλητών υψηλού 
επιπέδου. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Πρακτικές και θεωρητικές εξετάσεις. Εργασία. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Jeon, I. (2000). Taekwondo. Wawoo Publishing Co. Seoul Korea.  
• Lee, S. & Gaetane R. (1999). Σύγχρονο Ταεκβοντό – Επίσηµο εγχειρίδιο της Παγκόσµιας 
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Οµοσπονδίας (WTF). Αλκίµαχον Αθήνα.  
3.6. ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ (ΥΣ) 
∆ιευθυντής: Καθηγητής Θεόδωρος Πλατάνου 
 
 
Ο Τοµέας Υγρού Στίβου διατηρεί την παράδοση σε ότι αφορά τη διδασκαλία των κλασικών 
αθληµάτων του Υγρού Στίβου  µε την προσθήκη µαθηµάτων σύµφωνα µε την εξέλιξη και τη 
δυναµική της επιστήµης της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισµού. Στα πλαίσια της 
αποστολής του ο τοµέας : 
 
• Προσφέρει υποχρεωτικά µαθήµατα κολύµβησης για τις προπτυχιακές σπουδές, 

µαθήµατα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά καθώς και ειδικεύσεις στην προπονητική των 
αθληµάτων Ολυµπιακού προγράµµατος του Υγρού Στίβου, οι οποίες οδηγούν στην 
απόκτηση ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης. 

• Παρέχει τη δυνατότητα εκπόνησης ερευνητικών εργασιών σε θέµατα που άπτονται του 
επιστηµονικού πεδίου της προπονητικής στα αντικείµενα του Υγρού Στίβου και στην 
απόκτηση υψηλού επιπέδου κατάρτισης των φοιτητών.  

• Έχει οργανώσει εργαστήριο που χρησιµοποιείται για τις εργαστηριακές ασκήσεις των 
προπτυχιακών φοιτητών και των ειδικεύσεων και για την προαγωγή της επιστηµονικής 
έρευνας στον Υγρό Στίβο. 

• Εποπτεύει τη λειτουργία σύγχρονου και πλήρως εξοπλισµένου κολυµβητηρίου για την 
πρακτική άσκηση των φοιτητών µας. Το εργαστήριο και το κολυµβητήριο εκτός των 
άλλων παρέχουν υπηρεσίες στα µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας και στο 
κοινωνικό σύνολο, γενικότερα, µε σύνδεση και µεταφορά της επιστηµονικής γνώσης σε 
προπονητές, αθλητές, αθλητικούς φορείς και Οµοσπονδίες των αθληµάτων του Υγρού 
Στίβου καθώς και σε συνεργασίες που αναπτύχθηκαν για επιστηµονική στήριξη της 
προπόνησης.   

Επίσης, ο τοµέας έχει την ευθύνη της λειτουργίας του εργαστηρίου Υγρού Στίβου µε 
∆ιευθυντή τον Καθηγητή Θ. Πλατάνου. 
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3.6.α. Μαθήµατα Υποχρεωτικά 
ΥΣ – 352Υπ  Κολύµβηση 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

3 42 100 4 2 Γ’ Θεωρία: 1 ώρα 
Εφαρµογές: 2 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Επίκουρος Καθηγήτρια Ελένη Σουλτανάκη  
∆ιδασκαλία: Ελένη Σουλτανάκη Επ. Καθηγήτρια,  Ανάργυρος Τουµπέκης  Λέκτορας,  Μέλη 
Ε.Ε.∆Ι.Π: Γιώργος Κέϊζερ και Μάρκος Μανταλούφας 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Η προσαρµογή µε το υγρό στοιχείο. Η ανάλυση και 
εκµάθηση της τεχνικής των 4 στυλ  αγωνιστικής κολύµβησης.  
Θεµατικές ενότητες:. • Το Ελεύθερο.• Η Πεταλούδα. • Το Ύπτιο. • Το Πρόσθιο.• Εκκινήσεις, 
Στροφές και Τερµατισµοί. • Πρακτική εφαρµογή : εξάσκηση των κινητικών δεξιοτήτων • 
Φυσιολογικές Προσαρµογές µε την Προπόνηση.• Ενεργειακοί Μηχανισµοί και Κολυµβητική 
Απόδοση.• Η Προπόνηση στην Απόδοση.• Προπονητική – Αρχές Προπονητικής. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Θεωρητική και πρακτική εξέταση. 
Ενδεικτική βιβλιογραφία:  
• Ernest W. Maglischo , Αγωνιστική Κολύµβηση:  Ο απαραίτητος οδηγός τεχνικής, 
προπονητικής & σχεδιασµού προγραµµάτων, (2003), Μετάφραση: Ελένη Σουλτανάκη 
(2009). 
• Costill D., Maglischo E., Richardson A. (1992). Κολύµβηση, Swimming, IOC Publication, 
Μετάφραση Ελληνικής έκδοσης : Π.Χ.Πασχαλίδης (2007). 
 
ΥΣ – 353Υπ  ∆ιδακτική Κολύµβησης και Ασφάλεια στο Νερό 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

3 42 100 4 2 ∆’ Θεωρία: 1 ώρα 
Εφαρµογές: 2 ώρες 
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Ανάθεση µαθήµατος: Επίκουρος Καθηγήτρια Ελένη Σουλτανάκη 
∆ιδασκαλία: Ελένη Σουλτανάκη Επ.Καθηγήτρια,  Ανάργυρος Τουµπέκης Λέκτορας,  Μέλη 
Ε.Ε.∆Ι.Π.: Γιώργος Κέϊζερ και Μάρκος Μανταλούφας. 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Ανάπτυξη των βασικών επιδεξιοτήτων για την διδασκαλία 
της ασφάλειας και της εξοικείωσης στο νερό, αρχαρίων όλων των ηλικιών. 
Θεµατικές Ενότητες: Στοιχεία ασφάλειας και εξοικείωσης στο νερό και την διδακτική 
µέθοδο των 4 στυλ  αγωνιστικής κολύµβησης Ανάλυση και διόρθωση τεχνικών λαθών-
∆ιδακτική Κολύµβησης και Ασφάλειας στο νερό για ειδικούς πληθυσµούς και Θεραπευτική 
Κολύµβηση-Βασική Ναυαγοσωστική, Πρώτες Βοήθειες και Καρδιοαναπνευστική ανάνηψη  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Θεωρητική και πρακτική εξέταση. 
Ενδεικτική βιβλιογραφία:  
• Australian Swim Inc., Teaching Swimming and Water The Australian Way, Safety,. 2001, 
Human Kinetics. 
• Νικολόπουλος, Το Κολύµπι, , 2006, Artwork. 
 
3.6.β. Μαθήµατα Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά 
ΥΣ – 166Επ  Θαλάσσιο Σκι 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

3 42 100 4 2 Εαρινό Θεωρία: 1 ώρα 
Εφαρµογές: 2 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπλ. Καθηγητής Σ. Καλουψής 
∆ιδασκαλία: Μέλος Ε.Ε.∆Ι.Π.   Γ. Αραχωβίτης 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εκµάθηση της βασικής τεχνικής του θαλάσσιου σκι. 
Εκµάθηση της τεχνικής του µονοσκί. Γνώση βασικών στοιχείων κανονισµών του αθλήµατος. 
Θεµατικές ενότητες: 
• Ιστορική εξέλιξη του αθλήµατος, υλικά. • Βασική τεχνική του αθλήµατος. • Μεθοδολογία 
διδασκαλίας των αρχαρίων. • Ανάλυση της τεχνικής των πρώτων µαθηµάτων  (διπλά σκι). • 
Ανάλυση της τεχνικής του µονοσκί. • ∆ιορθώσεις σφαλµάτων της τεχνικής κατά την 
πρακτική. • ∆ιδασκαλία - εκµάθηση στοιχείων κανονισµών αγώνων. • ∆ιδασκαλία κανόνων 
ασφαλούς οδήγησης του σκάφους. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εξετάσεις. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Αραχωβίτης, Γ. (1999). Tο θαλάσσιο σκι. Αθήνα : Σηµειώσεις ΤΕΦΑΑ.  
• Αραχωβίτης, Γ. (1991). Μαθαίνω θαλάσσιο σκι. Αθήνα : Τελέθριον. 
 
ΥΣ – 168Επ  Ιστιοπλοΐα 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

3 42 100 4 2 Ετήσιο Θεωρία: 1 ώρα 
Εφαρµογές: 2 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Επίκουρος Καθηγητής  Ι. Βογιατζής 
∆ιδασκαλία: Επίκουρος Καθηγητής  Ι. Βογιατζής 
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Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Βασικοί χειρισµοί πλεύσης. Κανονισµοί αποφυγής 
συγκρούσεων στο νερό. Κανόνες διεξαγωγής αγώνων. Κατηγορίες σκαφών. 
Θεµατικές ενότητες: 
• Ονοµατολογία, εξοπλισµός, αρµάτωµα και συντήρηση ατοµικών σκαφών. • Μέτρα 
ασφαλείας κατά την πλεύση κανονισµοί αποφυγής συγκρούσεων. • Εισαγωγή στην αρχή 
κίνησης αερίων και υδάτινων µαζών, καιρικά φαινόµενα. • Μεθοδολογία εκµάθησης των 
πλεύσεων. • Χειρισµοί αλλαγής κατεύθυνσης και στροφών. • Τριµάρισµα πανιών ανάλογα 
µε την κατεύθυνση και ένταση του ανέµου. • Μέθοδοι προπόνησης στο νερό σε ατοµικά 
σκάφη. • Στίβος, κανονισµοί διεξαγωγής των αγώνων. • Βασικές αρχές τακτικής κατά τον 
αγώνα. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Θεωρητική και πρακτική εξέταση. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Καλαθάκης, Μ., Μάνθος, Κ. & Καραπέτης, Γ. (1997). Η ιστιοπλοϊα χωρίς µυστικά. Αθήνα.  
• Reekie, S. H. M. (1987). Sailing Made Simple. Champaign IL. : Leisure Press.  
 
ΥΣ – 169Επ  Ιστιοσανίδα 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

3 42 100 4 2 Ετήσιο Θεωρία: 1 ώρα 
Εφαρµογές: 2 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χ. Χαιροπούλου 
∆ιδασκαλία: Μέλος Ε.Ε.∆Ι.Π.   Γ. Αραχωβίτης 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εκµάθηση των βασικών κινήσεων της ισορροπίας. Χρήση 
εξοπλισµού και µέτρων ασφαλείας κατά την πλεύση.  
Θεµατικές ενότητες: • Ονοµατολογία, εξοπλισµός, αρµάτωµα, µεταφορά και συντήρηση 
ιστιοσανίδας. • Αεροδυναµική, υδροδυναµική και κέντρα περιστροφής. • Μεθοδολογία 
εκµάθησης των βασικών κινήσεων στο νερό και στην ξηρά. • Ισορροπιστική ικανότητα και 
θέσεις του σώµατος ανάλογα µε την επιφάνεια του πανιού και τη δύναµη του αέρα. • 
Χειρισµοί κατά την πλεύση και τις αλλαγές της πορείας. • Βελτίωση φυσικής κατάστασης 
των αθλητών. • Εκµάθηση των βασικών κινήσεων της τεχνικής  • Προπόνηση στο νερό. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Θεωρητική και πρακτική εξέταση. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Prade, E. (1983). The complete windsurfing guide. Mοnchen : Walafield.  
• Prade, K. (1984). Αυτό είναι το windsurfing : από τη θεωρία στην πράξη. Αθήνα : Αλκυών. 
 
 
ΥΣ – 170Επ  Κανόε Καγιάκ. 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

3 42 100 4 2 Ετήσιο Θεωρία: 1 ώρα 
Εφαρµογές: 2 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Επίκουρος Καθηγητής Β. ∆ιάφας 
∆ιδασκαλία: Επίκ. Καθηγητής Β. ∆ιάφας  
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Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος:  
Κατηγορίες λέµβων, κανόνες, πλεύσης σκαφών καγιάκ-κανόε, κυβερνητικοί χειρισµοί. 
Βασικές  κινήσεις για την απόκτηση τεχνικής δεξιότητας, κανονισµοί διεξαγωγής αγώνων.  
Θεµατικές ενότητες: •  Πρακτικές οδηγίες για τη χρήση των σκαφών και την πλεύση •  
Μεθοδολογία εκµάθησης των βασικών κινήσεων της τεχνικής. •  Κυβερνητικοί χειρισµοί για 
την κίνηση των σκαφών. •  Περιγραφική ανάλυση της τεχνικής. •  ∆ιόρθωση (µεθοδολογία) 
λανθασµένων, κινήσεων της τεχνικής. •  Προπόνηση αρχαρίων αθλητών του κανόε-καγιάκ 
στο νερό. Γνωριµία µε τα σκάφη : επιβίβαση, αποβίβαση, µέτρα ασφαλείας. • Ασκήσεις 
ανάπτυξης ισορροπιστικής δεξιότητας. • Κυβερνητική µέθοδος πορείας και πλεύσης. • 
Εκµάθηση βασικής τεχνικής της κυκλικής κίνησης 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Θεωρητική και πρακτική εξέταση.  
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• ∆ιάφας, Β. (1998). Κανόε-Καγιάκ. Αθήνα : Εκδ. Συµµετρία.  
• ∆ιάφας, Β. (2000). Κανόε-Καγιάκ. Αθήνα : Εκδ. Συµµετρία.  
ΥΣ – 171Επ  Καταδύσεις  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

3 42 100 4 2 Ετήσιο Θεωρία: 1 ώρα 
Εφαρµογές: 2 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χ. Χαιροπούλου 
∆ιδασκαλία: Καθηγητές Φ.Α. µε απόσπαση 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος:  Η θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση των 
φοιτητών στο αγώνισµα των καταδύσεων. 
Θεµατικές ενότητες: 
• Ιστορική εξέλιξη του αγωνίσµατος. • Γενικές διατάξεις και κανονισµοί. • Οµάδες και είδη των 
καταδύσεων. • Μηχανική των κινήσεων των καταδύσεων. • ∆ιδακτική των καταδύσεων. • 
Προπονητική των καταδύσεων. • Οργάνωση των αγώνων. • Ανάλυση προσωπικότητας και 
ψυχολογικών παραµέτρων των καταδύσεων. • Προσόντα, επιλογή ταλέντου. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Θεωρητική & πρακτική εξέταση. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Lubin B., Andersons, B. L. (1996). Diving. Champaign IL. : Human Kinetics.  
• Carter, R. C., (1994). Competitive diving. Baltimore : Williams & Wilkins.  
 
 
 
ΥΣ – 173Επ  Κωπηλασία 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

3 42 100 4 2 Ετήσιο Θεωρία: 1 ώρα 
Εφαρµογές: 2 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρωτής Καθηγητής Σ. Καλουψής 
∆ιδασκαλία:  Αναπληρωτής Καθηγητής Σ. Καλουψής 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
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Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εκµάθηση των βασικών κινήσεων της τεχνικής. Χειρισµοί 
και κανόνες πλεύσης. Προπόνηση µέσα κι έξω από το νερό. Κατηγορίες λέµβων και 
κανονισµοί διεξαγωγής των αγώνων. 
Θεµατικές ενότητες: 
• Εξέλιξη κατασκευής των λέµβων και εξοπλισµός. • Πρακτικές οδηγίες χρήσης και πλεύσης. 
• Μέτρα ασφάλειας κατά την εξάσκηση. • Μεθοδολογία εκµάθησης των βασικών κινήσεων 
της τεχνικής. • Χειρισµοί προώθησης των λέµβων. • Περιγραφική ανάλυση της τεχνικής. • 
∆ιόρθωση εσφαλµένων κινήσεων της τεχνικής. • Προπόνηση αρχαρίων κωπηλατών στο 
νερό. • Προπόνηση έξω από το νερό. • Κανονισµοί διεξαγωγής των αγώνων. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Θεωρητική, πρακτική εξέταση. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Καλουψής, Σ. (1980). Μεθοδική διδασκαλία της κωπηλασίας. Αθήνα.  
• Καλουψής, Σ. (1999). Μεθοδολογία και τεχνική της κωπηλασίας. Αθήνα : Εκδ. Συµµετρία.  
 
ΥΣ – 174Επ  Ναυαγοσωστική 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

3 42 100 4 2 Ετήσιο Θεωρία: 1 ώρα 
Εφαρµογές: 2 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χ. Χαιροπούλου 
∆ιδασκαλία: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χ. Χαιροπούλου 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: H σωστή εκµάθηση της παροχής σωστικής βοήθειας σε 
άτοµα που αντιµετωπίζουν έκτακτα προβλήµατα επιβίωσης στους χώρους άσκησης  
Θεµατικές ενότητες: 
• Μέτρα ασφάλειας : κολυµβητήρια, θάλασσα, λίµνες κ.λπ. • Ο ναυαγοσώστης. • 
Επικοινωνία, συνδυασµός εποπτείας και αντικατάστασης. • Πνιγµός - Είδη πνιγµού. • 
Θερµορύθµιση. • Είδη ναυαγοσωστικής κολύµβησης, επιβίωση στο νερό. • Σωσίβια, 
βοηθήµατα επίπλευσης. • Προσεγγίσεις θύµατος, ρυµουλκήσεις. • Στοιχεία µετεωρολογίας. • 
Πρώτες βοήθειες. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Θεωρητική και πρακτική εξέταση. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Αβραµίδης, Ε. (1998). Το εγχειρίδιο του Έλληνα Ναυαγοσώστη. Αθήνα.  
• The National Technical Committee of The Royal Life Saving Society (1969). Life Saving. 
London and Colchester. 
 
ΥΣ – 182Επ  Συγχρονισµένη Κολύµβηση 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

3 42 100 4 2 Ετήσιο Θεωρία: 1 ώρα 
Εφαρµογές: 2 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χ. Χαιροπούλου 
∆ιδασκαλία: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χ. Χαιροπούλου 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εκµάθηση βασικών µορφών ασκήσεων συγχρονισµένης 
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κολύµβησης. Εκµάθηση προπονητικών αρχών και αρχών επίπλευσης.  
Θεµατικές ενότητες: 
• Τεχνική υποδοµή αθλήµατος : κολυµβητικά στυλ, θέσεις, φιγούρες. • Προπόνηση µε 
κολυµβητικά στυλ : κολυµβητικές συνθέσεις, ζευγάρια. • Σκάλινγκ : είδη µετακίνησης και επί 
τόπου, τεχνική. • Τεχνική : αρχές µηχανικής του σκάλινγκ.• Βασικές θέσεις : διδασκαλία 
υποστήριξης. • Στοιχεία χορογραφίας : ορισµός χορογραφίας, δηµιουργία ρουτίνας. • 
Αναπτυξιακό πρόγραµµα συλλόγων : ανάπτυξη υποδοµής, φυτώριο. • Οργάνωση Αγώνων : 
Οργάνωση Γραµµατείας Αγώνων. • Θέµατα κρίσης στη συγχρονισµένη κολύµβηση : 
αξιολόγηση. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εργασίες, εξετάσεις. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Χαιροπούλου, Χ. (1997). Συγχρονισµένη Κολύµβηση Αθήνα : Τελέθριον.  
• Gray, J. (1993). Coaching Synchronized Swimming. England : Standard Studio.  
ΥΣ – 186Επ  Υδατοσφαίριση 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

3 42 100 4 2 Ετήσιο Θεωρία: 1 ώρα 
Εφαρµογές: 2 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγητής Θ. Πλατάνου 
∆ιδασκαλία: Καθηγητής Θ. Πλατάνου 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Σύντοµη ιστορική ανασκόπηση. Τεχνική ανάλυση  και 
µεθοδολογία εκµάθησης των τεχνικών κινήσεων της υδατοσφαίρισης.  
Θεµατικές ενότητες: • Ιστορική ανασκόπηση και προοπτική της υδατοσφαίρισης. • Φυσική 
προετοιµασία στο νερό. • Τεχνική ανάλυση των βασικών κολυµβητικών τεχνικών. • 
Μεθοδολογία εκµάθησης των βασικών κολυµβητικών τεχνικών. • Τεχνική ανάλυση των 
ειδικών τεχνικών της υδατοσφαίρισης.  • Μεθοδολογία εκµάθησης των ειδικών τεχνικών της 
υδατοσφαίρισης. • Τεχνική ανάλυση των τεχνικών επίθεσης. • Μεθοδολογία των τεχνικών 
επίθεσης. • Τεχνική ανάλυση των τεχνικών άµυνας. • Μεθοδολογία των τεχνικών άµυνας. • 
Θεµελιώδη τακτική σε σταθερές συνθήκες.  • Μεθοδολογία της τακτικής 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών:Γραπτή θεωρητική εξέταση. Πρακτική εξέταση. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Πλατάνου, Θ. (1997). Η Υδατοσφαίριση. Kegraft Ε.Π.Ε. Αθήνα.  
• Πλατάνου Θ. (1994). Η Φυσική Προετοιµασία Υδατοσφαιριστών. Kegraft. Ε.Π.Ε. Αθήνα.  
 
ΥΣ –188Επ  Άσκηση στο νερό στις καρδιοαναπνευστικές παθήσεις 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

3 42 100 4 2 Ετήσιο Θεωρία: 1 ώρα 
Εφαρµογές: 2 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Επικ.Καθηγητής Ι. Βογιατζής 
∆ιδασκαλία: Επικ.Καθηγητής Ι. Βογιατζής 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Μέσω διαλέξεων και παρακολούθησης συνεδριών 
καρδιοαναπνευστικής αποκατάστασης σε εξειδικευµένες µονάδες αποκατάστασης. 
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Θεµατικές ενότητες: •  Θεραπευτικές εφαρµογές της άσκησης.• Παράγοντες περιορισµού 
της ικανότητας για άσκηση.• Σχεδιασµός προγραµµάτων άσκησης. Απαιτούµενα µέσα για 
τον ασφαλή τρόπο άσκησης στο νερό.• Κριτήρια εισαγωγής ασθενών σε προγράµµατα 
θεραπευτικής άσκησης.• Απαραίτητος εξοπλισµός και το αναγκαίο προσωπικό.• Εφαρµογή 
ασκήσεων αντοχής και µυϊκής ενδυνάµωσης στο νερό. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Θεωρητική εξέταση 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Αναπνευστική Αποκατάσταση.  Κλινική Πνευµονολογία, 2005 Τόµος Γ, Β΄ Έκδοση.   
Επιµέλεια ∆. Πολυζωγόπουλος και Βλ. Πολυχρονόπουλος. Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλλίδης. 
Κεφάλαιο 23. σελ 2351-2368. Συγγραφείς Εµ. Καστανάκης και Ι. Βογιατζής.  
 
 
3.6.γ. Ειδίκευση «ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ»  
ΥΣ-470ΚΟ Τεχνική Ανάλυση Κολύµβησης  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Ζ’ Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Επίκουρος Καθηγητής Β. Θανόπουλος 
∆ιδασκαλία: Επίκουρος Καθηγητής Β. Θανόπουλος, µέλος Ε.Ε.∆Ι.Π.  Μ. Μανταλούφας 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Η ανάλυση και η τελειοποίηση της τεχνικής των τεσσάρων 
στυλ (ελεύθερο, ύπτιο, πρόσθιο, πεταλούδα) της αγωνιστικής κολύµβησης.  
Θεµατικές ενότητες: • Μηχανική, υδροστατική, υδροδυναµική, αντιστάσεις • Τεχνική και 
µηχανική ανάλυση των στυλ (ελεύθερο, ύπτιο, πρόσθιο, πεταλούδας) της αγωνιστικής  
κολύµβησης. • Τεχνική και µηχανική ανάλυση των εκκινήσεων  και των στροφών. • Ανάλυση 
της κίνησης του σώµατος στο νερό στα τέσσερα στυλ της κολύµβησης. • ∆ιδασκαλία  και 
ανάλυση κανονισµών κολύµβησης. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εκπόνηση εργασίας. Γραπτή και πρακτική εξέταση. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Νικολόπουλος, Γ. (2006). Η Κολύµβηση. Αθήνα  
• Maglischo, E. (2003). Swimming Fastest, Champaign IL: Human Kinetics 
 
 
ΥΣ-471ΚΟ Προπονητική Κολύµβησης  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Η’ Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Επίκουρος Καθηγητής  Β. Θανόπουλος 
∆ιδασκαλία: Επίκουρος Καθηγητής  Β. Θανόπουλος, Μέλος Ε.Ε.∆Ι.Π.  Μ. Μανταλούφας 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Η διδασκαλία της θεωρητικής και πρακτικής οργάνωσης 
της προπόνησης. Οδηγίες για την σωστή εφαρµογή των αρχών της προπόνησης. 
Θεµατικές ενότητες: • Θεωρία της προπόνησης. • Φυσιολογία της προπόνησης: Πηγές 
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µυϊκής ενέργειας. Ενεργειακοί • Μέθοδοι προπόνησης. Παράµετροι της προπόνησης  • 
Προπόνηση έξω από το νερό • Είδη προετοιµασίας (τεχνική, τακτική, ψυχολογική, 
θεωρητική). • Προθέρµανση • Προετοιµασία σε υψόµετρο. Υπερπροπόνηση • Φορµάρισµα  • 
Ετήσιος και πολυετής προγραµµατισµός προπόνησης κολυµβητών.  • Έλεγχος της 
προπόνησης των κολυµβητών. • Προπόνηση κολυµβητών κατά ηλικίες. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Υποχρεωτική παρακολούθηση του θεωρητικού και του 
πρακτικού µέρους. Εκπόνηση εργασίας. Γραπτή και πρακτική εξέταση του µαθήµατος. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Η Κολύµβηση, Νικολόπουλος 2006, Εκδ. Art Work. 
•  Αγωνιστική Κολύµβηση, 2009 Μετάφραση Σουλτανάκη Ε., Εκδ.Μετέορο, Manglischo E., 
Αθήνα. 
ΥΣ-472ΚΟ Μεθοδολογία ∆ιδασκαλίας Κολύµβησης  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Ζ’ Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Επίκουρος Καθηγητής Β. Θανόπουλος 
∆ιδασκαλία: Επίκουρος Καθηγητής Β. Θανόπουλος, Μέλος Ε.Ε.∆Ι.Π.  Μ. Μανταλούφας 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Η απόκτηση θεωρητικής γνώσης και η πρακτική εξάσκηση 
στις  µεθόδους διδασκαλία των τεσσάρων στυλ της αγωνιστικής κολύµβησης. 
Θεµατικές ενότητες: • ∆ιδασκαλία του ελευθέρου • ∆ιδασκαλία του υπτίου • ∆ιδασκαλία 
του προσθίου  • ∆ιδασκαλία της πεταλούδας • ∆ιδασκαλία εκκινήσεων και στροφών • 
∆ιδακτικές αρχές και µέθοδοι διδασκαλίας στην κολύµβηση. (Rendic)• Μεθοδολογία  
εκµάθησης κολύµβησης σε όλα τα ηλικιακά επίπεδα (Rendic) • Έλεγχος προόδου και 
τελειοποίηση της τεχνικής της κολύµβησης (Rendic) • Οργάνωση του µαθήµατος της 
κολύµβησης. Σύνθεση ηµερήσιου προγράµµατος διδακτικής στη κολύµβηση. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εκπόνηση εργασίας. Γραπτή και πρακτική εξέταση. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Νικολόπουλος, Γ. (1988). Το Κολύµπι. Αθήνα  
• Maglischo, E. (2003). Swimming Fastest, Champaign IL: Human Kinetics.  
 
ΥΣ-473ΚΟ Ειδικά Θέµατα Κολύµβησης 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Ζ’ Θεωρία: 2 ώρες  

Ανάθεση µαθήµατος: Επίκουρος Καθηγητής Β. Θανόπουλος  
∆ιδασκαλία: Λέκτορας  Α. Τουµπέκης  
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: 
Αναφορές σε εξειδικευµένα θέµατα, συναφή µε τη κολύµβηση. Προσέγγιση των φοιτητών µε 
την επιστηµονική έρευνα. 
Θεµατικές ενότητες: • Ανάλυση και συζήτηση θεµάτων πού αφορούν την κολύµβηση. • 
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Ερευνητικοί  µέθοδοι.  • Ανίχνευση, επιλογή και προετοιµασία αθλητικού ταλέντου στη 
κολύµβηση. • Ανάπτυξη και βιολογική ωρίµανση. • Σωµατοµετρικοί δείκτες και µέθοδοι 
προσδιορισµού τους.. • Γυναίκα και πρωταθλητισµός. • Τραυµατισµοί στην κολύµβηση.• Η 
διατροφή των κολυµβητών. • Οργάνωση και διεύθυνση κολυµβητηρίων. • Οργάνωση  
αγώνων  κολύµβησης  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εκπόνηση εργασίας. Θεωρητική  εξέταση. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Αυλωνίτου Ε. (2000). Αθλητικές επιδόσεις στην κολύµβηση, College of Sports Sciences  
Press. 
• Costill D., Maglischo E, Richardson A. (1996). Κολύµβηση, Επιµέλεια Ελληνικής  έκδοσης, 
Σάββας Τοκµακίδης, Αργύρης Τουµπέκης. Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης. 
ΥΣ-480ΚΟ Προπονητική Εξάσκηση Κολύµβησης 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Η’ Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Επίκουρος Καθηγητής Β. Θανόπουλος 
∆ιδασκαλία: Επίκουρος Καθηγητής Β. Θανόπουλος, Μέλος Ε.Ε.∆Ι.Π.  Μ. Μανταλούφας 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Η εξειδικευµένη και λεπτοµερής ανάπτυξη της προπόνησης. 
Μέθοδοι ελέγχου της προπόνησης. Αξιολόγηση δεδοµένων.  
Θεµατικές ενότητες: • Πρακτική εξάσκηση των φοιτητών της ειδίκευσης, σε προπονήσεις 
αθλητών κολυµβητικών οµάδων. • Παρακολούθηση προπονήσεων αθλητών κολυµβητικών 
οµάδων και αγώνων  • Ανάλυση µορφολογικών χαρακτηριστικών. • Ανάλυση 
προθέρµανσης, εκκινήσεων και στροφών. • Σχεδιασµός και εφαρµογή ηµερησίων 
προγραµµάτων προπόνησης στο κολυµβητήριο.  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εκπόνηση εργασίας. Θεωρητική  και πρακτική εξέταση. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Νικολόπουλος, Γ. (1988). Το Κολύµπι. Αθήνα.  
• Sweetnham, B., Atkinson J., (2003). Championship Swim Training. Champaign IL: Human 
Kinetics. 
 
3.6.δ. Ειδίκευση «ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ»  
ΥΣ-470ΚΩ Τεχνική Ανάλυση Κωπηλασίας  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Ζ’ Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρωτής Καθηγητής Σ. Καλουψής 
∆ιδασκαλία: Αναπληρωτής Καθηγητής Σ. Καλουψής 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Ανάλυση της τεχνικής, διόρθωση εσφαλµένων κινήσεων 
κατά τη διάρκεια της πλεύσης. 
Θεµατικές ενότητες: • Ιστορική εξέλιξη της κωπηλατικής τεχνικής. • Σύντοµη περιγραφική 
ανάλυση της τεχνικής.  • Βιο-µηχανική ανάλυση των µελών του σώµατος που συµµετέχουν 
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στην τεχνική. • Συντονισµός κινήσεων των µελών του σώµατος που συµµετέχουν στην 
κωπηλατική τεχνική. • Ανάλυση δυνάµεων στα υποπόδια, στη λαβή του κουπιού, στο 
σκαλµό. • Καµπύλες δύναµης ανάλογα µε την τεχνική. • Συµµετοχή των µελών του σώµατος 
ανάλογα µε τον ρυθµό. • Εσφαλµένες κινήσεις εκτέλεσης της τεχνικής και τρόποι διόρθωσής 
τους. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εργασία, Θεωρητική και πρακτική εξέταση. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Καλουψής, Σ. (1999). Μεθοδολογία και τεχνική της κωπηλασίας: Ρύθµιση –  Υδροδυναµική 
– Προπονητική. Αθήνα : Εκδ. Συµµετρία.  
• ΜcArthur, J. (1997). High performance Rowing : The Crowood Press.  
ΥΣ-471ΚΩ Προπονητική Κωπηλασίας  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Η’ Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρωτής Καθηγητής Σ. Καλουψής 
∆ιδασκαλία: Αναπληρωτής Καθηγητής Σ. Καλουψής 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Καταρτισµός βραχυχρόνιων και µακροχρόνιων 
προπονητικών προγραµµάτων. 
Θεµατικές ενότητες: • Γενικές και ειδικές µέθοδοι προπόνησης της κωπηλασίας. • Μέθοδοι 
βελτίωσης των γενικών φυσικών ικανοτήτων των κωπηλατών. • Ανάπτυξη των ειδικών 
ικανοτήτων απόδοσης του αθλήµατος. • Κατάρτιση  προπονητικών προγραµµάτων ανάλογα 
µε το επίπεδο µάθησης και την  χρονολογική ηλικία των κωπηλατών. • Προπόνηση στην 
ξηρά για την βελτίωση της φυσικής κατάστασης. • Τελειοποίηση του τρόπου εκτέλεσης και 
εφαρµογής ηµερήσιων και βραχυχρόνιων  προπονητικών προγραµµάτων. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εργασία, Θεωρητική και πρακτική εξέταση. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Ed Mc Neely (2000). Training for rowing.  
• Καλουψής, Σ. (1999). Μεθοδολογία και τεχνική της κωπηλασίας: Ρύθµιση –  Υδροδυναµική 
– Προπονητική. Αθήνα : Εκδ. Συµµετρία.  
 
ΥΣ-472ΚΩ Μεθοδολογία ∆ιδασκαλίας Κωπηλασίας 
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Ζ’ Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρωτής Καθηγητής Σ. Καλουψής 
∆ιδασκαλία: Αναπληρωτής Καθηγητής Σ. Καλουψής 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Μεθοδική διδασκαλία της ισορροπίας και τεχνικής της 
κωπηλασίας  Χειρισµοί προώθησης της λέµβου. 
Θεµατικές ενότητες: • Γενικές και ειδικές µέθοδοι διδασκαλίας της κωπηλασίας. • Αρχές της 
κωπηλασίας. • Σκοπός και σειρά µαθήσεως. • Ισορροπιστική ικανότητα. • Ανατροφοδότηση 
για την βελτίωση της ισορροπίας. • Προοδευτική σύνδεση των κωπηλατικών κινήσεων κατά 
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σειρά δυσκολίας. • Χειρισµοί προώθησης των λέµβων. • Εκπαίδευση σε ατοµικές και 
οµαδικές λέµβους. • Κατάλληλη ηλικία έναρξης της κωπηλασίας. • Βοηθητικά µέσα 
εκµάθησης της βασικής τεχνικής στην ξηρά και το νερό. • Πηδαλιούχηση των λέµβων. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εργασία, Θεωρητική και πρακτική εξέταση. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Καλουψής, Σ. (1999). Μεθοδολογία και τεχνική της Κωπηλασίας. Αθήνα: Εκδ.  Συµµετρία.  
• Mayglothling, R. (1994). Rowing the skillw of the game. Great Britain : The  Crowood Press 
Ltd.  
ΥΣ-473ΚΩ Ειδικά Θέµατα Κωπηλασίας  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Η’ Θεωρία: 2 ώρες  

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρωτής  Καθηγητής Σ. Καλουψής 
∆ιδασκαλία: Αναπληρωτής  Καθηγητής Σ. Καλουψής 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Ρύθµιση του εξοπλισµού των λέµβων ανάλογα µε τα 
σωµατοµετρικά χαρακτηριστικά των κωπηλατών.  
Θεµατικές ενότητες: • Υλικά κατασκευής των λέµβων και των εξαρτηµάτων τους. • Μηχανική 
ανάλυση των εξαρτηµάτων της λέµβου και των κουπιών. • Ελαστικότητα των λέµβων και των 
κουπιών. • Προσαρµογή των εξαρτηµάτων των λέµβων ανάλογα µε τα σωµατοµετρικά 
στοιχεία και την δυναµικότητα των κωπηλατών. • Άνωση και πλεύση. Σχήµατα  λέµβων και 
κουπιών. • Παρουσιαζόµενα φαινόµενα υδροδυναµικής κατά την πλεύση. • Εσωτερικές και 
εξωτερικές δυνάµεις που παρουσιάζονται κατά την πλεύση.  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εργασία, Θεωρητική και πρακτική εξέταση. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Καλουψής, Σ. (1999). Μεθοδολογία και τεχνική της κωπηλασίας: Ρύθµιση –  Υδροδυναµική 
– Προπονητική. Αθήνα : Εκδ. Συµµετρία.  
• Nolte, V. (1984). Trimmen von booten: Bootswerft Empacher.  
 
ΥΣ-480ΚΩ Προπονητική Εξάσκηση Κωπηλασίας  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Η’ Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρωτής Καθηγητής Σ. Καλουψής 
∆ιδασκαλία: Αναπληρωτής Καθηγητής Σ. Καλουψής 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Βελτίωση της διδακτικής και προπονητικής ικανότητας των 
φοιτητών. 
Θεµατικές ενότητες:• Ειδική εξάσκηση των φοιτητών και φοιτητριών στην εφαρµογή των 
µεθόδων προπόνησης σε αθλητικούς Συλλόγους ή φοιτητές του µαθήµατος επιλογής. • 
Απόκτηση διδακτικής ικανότητας και επικοινωνίας µε τους αρχάριους και προχωρηµένους 
κωπηλάτες. • Εφαρµογή προπονητικών προγραµµάτων µέσα κι’ έξω από το νερό. • 
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Εξάσκηση για την απόκτηση ικανότητας διαπίστωσης σφαλµάτων εκτέλεσης της τεχνικής. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εργασία, Θεωρητική και πρακτική εξέταση. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Καλουψής, Σ. (1999). Μεθοδολογία και τεχνική της κωπηλασίας: Ρύθµιση –  Υδροδυναµική 
– Προπονητική. Αθήνα : Εκδ. Συµµετρία.  
• Sayer, B. (1996). Rowing and sculling. England: Robert Hale Ed. 
 
3.6.ε. Ειδίκευση «ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ Υ∆ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ»  
ΥΣ-470Υ∆ Τεχνική Ανάλυση Υδατοσφαίρισης  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Ζ’ Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγητής Θ. Πλατάνου 
∆ιδασκαλία: Καθηγητής Θ. Πλατάνου 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Τεχνική και µηχανική ανάλυση, µεθοδολογία τεχνικών, 
προετοιµασία τεχνικής. 
Θεµατικές ενότητες: • Τεχνική και µηχανική ανάλυση των βασικών τρόπων µετακίνησης του 
Υδατοσφαιριστή.  • Τεχνική και µηχανική ανάλυση των ειδικών τρόπων µετακίνησης του 
Υδατοσφαιριστή.  • Τεχνική της επίθεσης. • Τεχνική της άµυνας. • Μεθοδολογία εκµάθησης 
των τεχνικών.  • Μεθοδολογία αφοµοίωσης, στερεοποίησης και παραπέρα τελειοποίησης 
των τεχνικών. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εργασία, Θεωρητική και πρακτική εξέταση. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Πλατάνου, Θ. (1997). Η Υδατοσφαίριση, Kegraft Ε.Π.Ε. Αθήνα.  
• Καρούλη, Α. (1993). Το παιχνίδι των δυνατών. Εκδόσεις SΑΛΤΟ. Θεσσαλονίκη.  
 
 
ΥΣ-471Υ∆ Προπονητική Υδατοσφαίρισης  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Z’ Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγητής Θ. Πλατάνου 
∆ιδασκαλία: Καθηγητής Θ. Πλατάνου 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Φυσιολογικές απαιτήσεις Υδατοσφαίρισης. Μέσα, 
περιεχόµενο και µέθοδοι βελτίωσης των γενικών και ειδικών φυσικών ικανοτήτων. 
Θεµατικές ενότητες: • Φυσιολογικές απαιτήσεις της Υδατοσφαίρισης • Φυσικά και 
φυσιολογικά χαρακτηριστικά των υδατοσφαιριστών. • Μέσα, περιεχόµενο και µέθοδοι 
βελτίωσης των φυσικών ικανοτήτων έξω από το νερό. • Μέσα, περιεχόµενο και µέθοδοι 
βελτίωσης των φυσικών ικανοτήτων µέσα στο νερό. • Έλεγχος των φυσικών ικανοτήτων µε 
δοκιµασίες έξω και µέσα στο νερό. • Προπόνηση φυσικής κατάστασης µέσα από τεχνική και 
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τακτική. • Εξατοµικευµένη προπόνηση και κυκλική προπόνηση στο νερό. • Μακροχρόνιος 
προγραµµατισµός - Σχεδίαση της προπόνησης. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εργασία, Θεωρητική και πρακτική εξέταση. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Πλατάνου, Θ. (1997). Η Υδατοσφαίριση, Kegraft Ε.Π.Ε. Αθήνα.  
• Πλατάνου Θ. (1994). Η Φυσική Προετοιµασία Υδατοσφαιριστών, Kegraft. Ε.Π.Ε. Αθήνα.  
 
ΥΣ-473Υ∆ Ειδικά Θέµατα Υδατοσφαίρισης  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 H’ Θεωρία: 2 ώρες  

Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγητής Θ. Πλατάνου 
∆ιδασκαλία: Καθηγητής Θ. Πλατάνου 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εξειδικευµένα θέµατα της προπόνησης. Εστιάζεται σε 
θέµατα που αφορούν την επιλογή αθλητών, την διατροφή, µετρήσεων φυσικών και 
φυσιολογικών χαρακτηριστικών στην υδατοσφαίριση καθώς και ειδικά θέµατα της τακτικής. 
Θεµατικές ενότητες: • Καταγραφή και αξιολόγηση της προπόνησης.  • Καταγραφή αγώνων.  
• Επιλογή και αξιολόγηση αθλητικού ταλέντου.  • Καθοδήγηση αγώνων.  • Κατασκοπεία.  
• Μετρήσεις φυσικών και φυσιολογικών χαρακτηριστικών υδατοσφαιριστών.  • ∆ιατροφή 
Υδατοσφαιριστών.  • Τραυµατισµοί Υδατοσφαιριστών. • Ανάλυση κανονισµών. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εργασία, Θεωρητική και πρακτική εξέταση. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Κανονισµοί FINA. 
 
 
 
 
 
ΥΣ-479Υ∆ Οµαδική Τακτική Υδατοσφαίρισης  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 H’ Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγητής Θ. Πλατάνου 
∆ιδασκαλία: Καθηγητής Θ. Πλατάνου 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Ανάλυση, µεθοδολογία και προετοιµασία των θεµελιωδών, 
των σύνθετων και µεταβαλλόµενων   τακτικών ενεργειών. 
Θεµατικές ενότητες: 
• Τακτική επίθεσης • Τακτική άµυνας • Τακτική ατοµική • Τακτική µέρους της οµάδας • 
Τακτική Οµαδική • Μεθοδολογία Τακτικής • Προετοιµασία στην Τακτική 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εργασία, Θεωρητική και πρακτική εξέταση. 
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Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Πλατάνου, Θ. (1997). Η Υδατοσφαίριση, Kegraft Ε.Π.Ε. Αθήνα.  
• Καρούλη, Α. (1993). Το παιχνίδι των δυνατών. Εκδόσεις SΑΛΤΟ. Θεσσαλονίκη.  
• Cutino P. and D. Bledsoe (1976). The manual for coach and player, Swimming World Publi-
cations. CA, Los Angeles.  
 
 
 
ΥΣ-480Υ∆ Προπονητική Εξάσκηση Υδατοσφαίρισης  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 H’ Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Καθηγητής Θ. Πλατάνου 
∆ιδασκαλία: Καθηγητής Θ. Πλατάνου 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Πρακτική εξάσκηση της µεθοδολογίας των τεχνικών 
κινήσεων και των τακτικών ενεργειών της Υδατοσφαίρισης.  
Θεµατικές ενότητες: 
• Εξάσκηση των φοιτητών-τριων της ειδικότητας, στην εφαρµογή της µεθοδολογίας της 
τεχνικής, στους φοιτητές του µαθήµατος επιλογής και σε αθλητές αθλητικών συλλόγων.  
• Εξάσκηση των φοιτητών-τριων της ειδικότητας στην εφαρµογή της µεθοδολογίας απλών 
τακτικών ενεργειών, στους φοιτητές και φοιτήτριες του µαθήµατος επιλογής. • Σχεδιασµός 
και πρακτική εφαρµογή από τους φοιτητές της ειδικότητας ηµερήσιων προπονητικών 
προγραµµάτων στο κολυµβητήριο. • Απόκτηση εµπειρίας διαιτητή. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εργασία, Θεωρητική και πρακτική εξέταση. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Πλατάνου, Θ. (1997). Η Υδατοσφαίριση, Kegraft Ε.Π.Ε. Αθήνα.  
 
3.6.στ’. Ειδίκευση «ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ»  
ΥΣ-470ΣΚ Τεχνική Ανάλυση Συγχρονισµένης Κολύµβησης  

Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Ζ’ Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χ. Χαιροπούλου 
∆ιδασκαλία: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χ. Χαιροπούλου 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Σκοπός του µαθήµατος είναι η εκµάθηση της τεχνικής των 
βασικών ασκήσεων στην πρακτική και θεωρητική βάση. 
Θεµατικές ενότητες: 
• Ιστορική Ανασκόπηση. • Τεχνική Υποδοµή του αθλήµατος. • Κολυµβητικά στυλ.  
• Υδροδυναµική. Επίπλευση. • Πίεση νερού. Πλευστικότητα και ισορροπία. • Οριζόντια 
επίπλευση. • Επιτάχυνση. • Σκάλινγκ. Αρχές της Μηχανικής του σκάλινγκ. • Προχωρηµένες 
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µορφές σκάλινγκ. • Βασικές θέσεις, Μετακινήσεις και Φιγούρες. • Φιγούρες  FINA. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εξετάσεις θεωρίας & πρακτικής. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Λ. Χαιροπούλου, Συγχρονισµένη Κολύµβηση, Εκδόσεις Τελέθριον, Αθήνα 1997.  
• J. Gray, Coaching Synchronized Swimming Figure Transitions 1993. 
 
ΥΣ-471ΣΚ Προπονητική Συγχρονισµένης Κολύµβησης  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Η’ Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χ. Χαιροπούλου 
∆ιδασκαλία: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χ. Χαιροπούλου 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Σκοπός του µαθήµατος η προπονητική κατάρτιση των 
φοιτητών σε πρακτική και θεωρητική βάση για την απόκτηση φυσικής κατάστασης και την 
εκµάθηση των προπονητικών µεθόδων στη Συγχρονισµένη Κολύµβηση. 
Θεµατικές ενότητες: 
• Ανάλυση κίνησης. • Ετήσιος Αγωνιστικός  Προγραµµατισµός. • Ανάπτυξη Φυσικής 
Κατάστασης. • Φυσιολογικοί µηχανισµοί προπόνησης. • Τεχνικό Πρόγραµµα. • Ασκήσεις µε 
βάρη για την Συγχρονισµένη Κολύµβηση. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εξετάσεις θεωρίας & πρακτικής. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Human Kinetics Publishers, Coaching Synchronized Swimming Effectively,1984, Vol1, Vol 
2. 
• Χαιροπούλου Χ. Προπονητική στη Συγχρονισµένη Κολύµβηση, Εκδόσεις Τελέθριον, 2010. 
 
 
 
ΥΣ-473ΣΚ Ειδικά Θέµατα Συγχρονισµένης Κολύµβησης  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Ζ’ Θεωρία: 2 ώρες  

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χ. Χαιροπούλου 
∆ιδασκαλία: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χ. Χαιροπούλου 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Σκοπός του µαθήµατος η αναζήτηση της βιβλιογραφίας και 
η παρουσίαση θέµατος από τους φοιτητές συναφές µε την ερευνητική διαδικασία στο 
άθληµα της Συγχρονισµένης Κολύµβησης. 
Θεµατικές ενότητες: 
• Φυσιολογικοί µηχανισµοί στην Συγχρονισµένη Κολύµβηση. • Όραση και Συγχρονισµένη 
Κολύµβηση. • Ευλυγισία. • Ρυθµός στην Συγχρονισµένη Κολύµβηση. • Χορογραφία.  
• Ψυχολογία του αθλητού. • Ψυχολογία του προπονητού. • Επιλογή ταλέντων. • Προσωπικός 
ρυθµός. • Ανατροφοδότηση στην Συγχρονισµένη Κολύµβηση. 
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Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εξετάσεις θεωρίας & πρακτικής, παρουσίαση. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Χαιροπούλου Χ. Προπονητική στη Συγχρονισµένη Κολύµβηση, Εκδόσεις Τελέθριον, 2010. 
• Ζέρβας Ι. Εισαγωγή στην Κινητική Συµπεριφορά. Κινητικός έλεγχος και µάθηση, Αθήνα 
1992. 
ΥΣ-472ΣΚ Μεθοδολογία Συγχρονισµένης Κολύµβησης  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Η’ Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χ. Χαιροπούλου 
∆ιδασκαλία: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χ. Χαιροπούλου 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Σκοπός του µαθήµατος η ανάπτυξη της οµαδικότητας στον 
έλεγχο των χορογραφιών. 
Θεµατικές ενότητες: 
• Κρίση φιγούρων. • Κρίση ρουτίνας. • Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας στην Συγχρονισµένη 
Κολύµβηση. • Θέµατα Κριτών. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εξετάσεις θεωρίας & πρακτικής. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Κανονισµοί FINA 2005. 
• Judging Manual, FINA 2005. 
 
 
 
 
 
ΥΣ-480ΣΚ Προπονητική Εξάσκηση Συγχρονισµένης Κολύµβησης  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Ζ’ Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χ. Χαιροπούλου 
∆ιδασκαλία: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χ. Χαιροπούλου 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Σκοπός του µαθήµατος η διδακτική της Συγχρονισµένης 
Κολύµβησης σε συλλόγους, φοιτητές επιλογής µε σκοπό την ανάπτυξη της ικανότητας 
διδασκαλίας των φιγούρων και χορογραφιών. 
Θεµατικές ενότητες: 
• Παρακολούθηση προπονήσεων Εθνικής Οµάδος. • ∆ιδασκαλία στο µάθηµα επιλογής.  
• ∆ιδασκαλία σε συλλόγους. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εξετάσεις θεωρίας & πρακτικής. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Κανονισµοί FINA 2005. 
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• Προκήρυξη ΚΟΕ 
 
 
 
 
3.6.ζ. Ειδίκευση «ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΣΚΙ»  
ΥΣ-470ΘΣ Τεχνική Ανάλυση Θαλάσσιου Σκι  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Ζ’ Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος:  Αναπλ. Καθηγητής  Σ. Καλουψής  
∆ιδασκαλία: Επίκουρος Καθηγητής Β. ∆ιάφας, Μέλος Ε.Ε.∆Ι.Π. Γ. Αραχωβίτης 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος:  Εκµάθηση της βασικής  και εξειδικευµένης τεχνικής του 
θαλάσσιου σκι. 
Θεµατικές ενότητες: • Ιστορική εξέλιξη αθλήµατος. Υλικά, εξέλιξη, συντήρηση. • Εισαγωγή 
στο αντικείµενο.  • Η  βασική στάση - το πρώτο µάθηµα-πορεία.  • Είδη εκκινήσεων.  • 
Τεχνική του  µονοσκί, στάση ΄΄πελαργού΄΄. • Ανάλυση των φάσεων επιτάχυνσης, προβολής, 
προστροφής.  • Είσοδος στον στίβο σλάλοµ, η τεχνική της πρώτης µπάλας. • Τεχνική των 
φιγούρων, βασικές θέσεις.   • Παρουσία των ασκήσεων των  φιγούρων. • Εισαγωγή στην 
τεχνική του άλµατος. • Πορεία προς τον βατήρα, εκτίναξη, πτήση, προσθαλάσσωση.  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εξετάσεις : πρακτικά & θεωρητικά. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Farvet, B. & Benzel, D. (1997). The Complete Guide to Water Skiing. Champaign, IL. : Hu-
man Kinetics.  
• Cau, J. M. (1992). Le ski nautique en questions. Paris : Amphora.  
 
ΥΣ-471ΘΣ Προπονητική Θαλάσσιου Σκι  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Η’ Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπλ. Καθηγητής Σ. Καλουψής 
∆ιδασκαλία: Επίκουρος Καθηγητής Β. ∆ιάφας, Μέλος Ε.Ε.∆Ι.Π. Γ. Αραχωβίτης 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εκµάθηση της προπονητικής µεθοδολογίας. 
Θεµατικές ενότητες: 
• Ανάλυση µεθόδων προπόνησης στο θαλάσσιο  σκι. • Περίοδοι προπόνησης αθλητών.  
• Προετοιµασία φυσικής κατάστασης. • Κατάρτιση  προπονητικών  προγραµµάτων. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εξετάσεις πρακτικά & θεωρητικά. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Farvet, B. & Benzel, D. (1997). The Complete Guide to Water Skiing. Champaign, IL. : Hu-
man Kinetics.  
• Cau, J. M. (1992). Le ski nutique en questions. Paris : Amphora. 
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• D. Benzel.  Psyching  
 
 
 
ΥΣ-472ΘΣ Μεθοδολογία ∆ιδασκαλίας Θαλάσσιου Σκι  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Ζ’ Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπλ.  Καθηγητής Σ. Καλουψής,  
∆ιδασκαλία: Επίκουρος Καθηγητής Β. ∆ιάφας, Μέλος Ε.Ε.∆Ι.Π. Γ. Αραχωβίτης 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: 
 Βελτίωση  του  τρόπου  διδασκαλίας. Γνώση της αθλητικής  εκπαίδευσης. 
Θεµατικές ενότητες: 
• Μεθοδολογία διδασκαλίας αρχαρίων.  • Η  σηµαντικότητα του πρώτου µαθήµατος.  
• ∆ιδασκαλία της σειράς των µαθηµάτων.  • Ανάλυση των τεχνικών διδασκαλίας του 
προπονητή. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εξετάσεις: πρακτικά & θεωρητικά. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Farvet, B. & Benzel, D. (1997). The Complete Guide to Water Skiing. Champaign, IL. : Hu-
man Kinetics.  
• Cau, J. M. (1992). Le ski nautique en questions. Paris : Amphora. 
 
ΥΣ-473ΘΣ Ειδικά Θέµατα Θαλάσσιου Σκι  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Η’ Θεωρία: 2 ώρες  

Ανάθεση µαθήµατος:  Αναπλ. Καθηγητής Σ. Καλουψής,  
∆ιδασκαλία: Επίκουρος Καθηγητής Β. ∆ιάφας, Μέλος Ε.Ε.∆Ι.Π. Γ. Αραχωβίτης 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Εκµάθηση κανονισµών αγωνισµάτων του  θαλασσίου   σκι 
.  Εκπαίδευση στον χειρισµό του σκάφους. Γνώση  της  συντήρησης  της  µηχανής  και  του  
σκάφους . Γνώση  της  οργάνωσης  αγώνων  θαλασσίου  σκι. 
Θεµατικές ενότητες: • ∆ιδασκαλία κανονισµών αγωνισµάτων (σλάλοµ, φιγούρες, άλµα). • 
∆ιδασκαλία κανονισµών  Μπέρφουτ,  Γουέηκµπορντ. • Ανάλυση του κανονισµού  Λιµένα, το 
Νοµικό καθεστώς. • Στοιχεία µηχανολογίας, συντήρηση κινητήρων σκαφών, επίσκεψη σε 
συνεργείο. • Στοιχεία ναυπηγικής, επίσκεψη σε ναυπηγείο σκαφών αλεξιπτώτου θάλασσας. 
• Ανάλυση τρόπου βαθµολογίας αγωνισµάτων. • Θαλάσσιος Τουρισµός. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εξετάσεις : πρακτικά & θεωρητικά. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Ελληνική Οµοσπονδία Θαλασσίου Σκι (2005). Τεχνικός Κανονισµός Αγώνων Θαλασσίου 
Σκι. Αθήνα.  
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• ∆. Μυλωνόπουλος,  Πολ. Μοίρα.  Θαλάσσιος Τουρισµός  2005. 
 
  
ΥΣ-480ΘΣ Προπονητική Εξάσκηση Θαλάσσιου Σκι  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Η’ Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Αναπλ. Καθηγητής Σ. Καλουψής,  
∆ιδασκαλία: Επίκουρος Καθηγητής Β. ∆ιάφας, Μέλος Ε.Ε.∆Ι.Π. Γ. Αραχωβίτης 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Χειρισµός  του  σκάφους  σε  αγώνες  και  προπόνηση .  
Θεµατικές ενότητες: • Καθοδήγηση αθλητικής οµάδας. • Εκπαίδευση στην οδήγηση  
σκάφους  µε έλξη σκιέρ.  • Οδήγηση σκάφους αγώνων σε αγωνιστικούς στίβους. • 
Παρακολούθηση προπονήσεων αθλητικών οµάδων. • Πρακτική εξάσκηση στην προπόνηση 
αθλητών. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εξετάσεις : πρακτικά & θεωρητικά. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Farvet, B. & Benzel, D. (1997). The Complete Guide to Water Skiing. Champaign, IL. : Hu-
man Kinetics.  
• Ελληνική Οµοσπονδία Θαλασσίου Σκι (2005). Τεχνικός Κανονισµός Αγώνων Θαλασσίου 
Σκι. Αθήνα.  
 
3.6.η. Ειδίκευση «ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ»  
ΥΣ-470ΙΣ Τεχνική Ανάλυση Ιστιοπλοΐας  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Ζ’ Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Επίκουρος Καθηγητής  Ι. Βογιατζής 
∆ιδασκαλία: Επίκουρος Καθηγητής  Ι. Βογιατζής 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Αρχές αεροδυναµικής, υδροδυναµικής σκαφών, 
βιοµηχανική ανάλυση κινήσεων στην ιστιοπλοΐα. 
Θεµατικές ενότητες: 
• Αρχές αεροδυναµικής ιστίων σκαφών Ολυµπιακών κατηγοριών. • Αρχές υδροδυναµικής 
σκαφών Ολυµπιακών κατηγοριών. • Βιοµηχανική ανάλυση κινήσεων στην ιστιοπλοΐα.  
• Τεχνική τριµαρίσµατος των πανιών σε διαφορετικές καιρικές συνθήκες. • Μεθοδολογία 
εκµάθησης των τεχνικών τριµαρίσµατος πανιών στην θάλασσα. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτές εξετάσεις. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Στρούντζας Π. (2003). Ιστιοπλοΐα και Ναυτική Τέχνη. Εκδότης Πανελλήνιος Όµιλος 
Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης 
 
 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

 
 
ΥΣ-471ΙΣ Προπονητική Ιστιοπλοΐας  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Ζ’ Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Επίκουρος Καθηγητής  Γ. Βογιατζής 
∆ιδασκαλία: Επίκουρος Καθηγητής  Γ. Βογιατζής 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Φυσιολογικές απαιτήσεις Ιστιοπλοΐας. Μέσα, περιεχόµενο 
και µέθοδοι βελτίωσης των γενικών και ειδικών φυσικών ικανοτήτων. 
Θεµατικές ενότητες: • Φυσιολογικά χαρακτηριστικά των ιστιοπλόων.  • Μέσα, περιεχόµενο 
και µέθοδοι βελτίωσης των ικανοτήτων  στη ξηρά και στη θάλασσα. • Έλεγχος των 
ικανοτήτων στο εργαστήριο. • Εξατοµικευµένη προπόνηση • Μακροχρόνιος 
προγραµµατισµός  προπόνησης. • Ετήσιοι και περιοδικοί κύκλοι. ∆οµή και περιεχόµενο. 
∆οµή, περιεχόµενο και σχεδίαση εβδοµαδιαίων µικρόκυκλων και προπονητικών 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτές εξετάσεις, εργασία  
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Βογιατζής Γ. (2005). Σηµειώσεις στην Προπονητική της Ιστιοπλοΐας. Αθήνα. Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών.  
• Gisela Sjogaard, Jens Bangsbo (2002). Sailing and Science. Συγγραφέας: Eκδότης: Univer-
sity of Copenhagen. 
 
ΥΣ-472ΙΣ Μεθοδολογία ∆ιδασκαλίας Ιστιοπλοΐας  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Η’ Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Επίκουρος Καθηγητής Γ. Βογιατζής 
∆ιδασκαλία: Επίκουρος Καθηγητής Γ. Βογιατζής 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Θεωρητική εξάσκηση της µεθοδολογίας διδασκαλίας των 
τεχνικών κινήσεων και των τακτικών ενεργειών της Ιστιοπλοΐας. 
Θεµατικές ενότητες: 
• Γενικές και ειδικές µέθοδοι διδασκαλίας αρχαρίων στην ιστιοπλοΐα. • Γενικές και ειδικές 
µέθοδοι διδασκαλίας αγωνιστικής τεχνικής στην ιστιοπλοΐα. • Γενικές και ειδικές µέθοδοι 
διδασκαλίας αγωνιστικής τακτικής στην ιστιοπλοΐα. • Γενικές και ειδικές µέθοδοι 
διδασκαλίας καιρικών συνθηκών στην ιστιοπλοΐα. • Εφαρµογή κανονισµών σε αγώνες 
ιστιοπλοΐας. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτή εξέταση. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Στρούντζας Π. (2003). Ιστιοπλοΐα και Ναυτική Τέχνη. Eκδότης Πανελλήνιος Όµιλος 
Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης.  
• CD : Laser sailing Instruction racing by Laser Coach 2000. 
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ΥΣ-473ΙΣ Ειδικά Θέµατα Ιστιοπλοΐας  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Η’ Θεωρία: 2 ώρες  

Ανάθεση µαθήµατος: Επίκουρος Καθηγητής  Γ. Βογιατζής 
∆ιδασκαλία: Επίκουρος Καθηγητής  Γ. Βογιατζής 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Πραγµατεύεται εξειδικευµένα θέµατα της προπόνησης. 
Εστιάζεται σε θέµατα που αφορούν την αποφυγή χρόνιων τραυµατισµών, την διατροφή, και 
την αξιολόγηση µετρήσεων φυσιολογικών παραµέτρων στην ιστιοπλοΐα. 
Θεµατικές ενότητες: 
• Καταγραφή και αξιολόγηση βιολογικών παραµέτρων στην ιστιοπλοΐα. • Βιντεοσκόπηση 
προπόνησης και αγώνων. • Μετρήσεις φυσικών και φυσιολογικών χαρακτηριστικών 
ιστιοπλόων. • ∆ιατροφή ιστιοπλόων. • Τραυµατισµοί ιστιοπλόων. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Γραπτές εξετάσεις. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Jim Saltonstall (1996). Race Training Manual. Eκδότης: Royal Yachting Association.  
• Βογιατζής Γ. (2005). Σηµειώσεις στην Προπονητική της Ιστιοπλοΐας. Αθήνα. Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. 
 
ΥΣ-480ΙΣ Προπονητική Εξάσκηση Ιστιοπλοΐας  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Η’ Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Επίκουρος Καθηγητής  Γ. Βογιατζής 
∆ιδασκαλία: Επίκουρος Καθηγητής  Γ. Βογιατζής 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Πρακτική εξάσκηση της µεθοδολογίας των τεχνικών 
κινήσεων και των τακτικών ενεργειών της Ιστιοπλοΐας. Απόκτηση διδακτικής εµπειρίας από 
τους φοιτητές. 
Θεµατικές ενότητες: 
• Εξάσκηση των φοιτητών-τριων της ειδικότητας στην εφαρµογή της µεθοδολογίας της 
τεχνικής στους φοιτητές του µαθήµατος επιλογής. • Εξάσκηση των φοιτητών-τριων της 
ειδικότητας στην εφαρµογή της µεθοδολογίας απλών τακτικών και τεχνικών ενεργειών στους 
φοιτητές και φοιτήτριες του µαθήµατος επιλογής. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Πρακτικές εξετάσεις. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• Βογιατζής Γ (2005). Σηµειώσεις στο µάθηµα Επιλογής στην Ιστιοπλοΐας. Αθήνα. 
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3.6.Θ. Ειδίκευση «ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΚΑΝΟΕ - ΚΑΓΙΑΚ»  
ΥΣ-470ΚΚ Τεχνική Ανάλυση Κανόε Καγιάκ  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Ζ’ Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Επίκουρος Καθηγητής  Β. ∆ιάφας 
∆ιδασκαλία: Επίκουρος Καθηγητής  Β. ∆ιάφας 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Μηχανική ανάλυση της τεχνικής, διόρθωση των 
λανθασµένων κινήσεων κατά τη διάρκεια της πλεύσης. 
Θεµατικές ενότητες: • Ιστορική εξέλιξη της τεχνικής του κανόε καγιάκ • Σύντοµη περιγραφική 
ανάλυση της τεχνικής  • Βιοκινητική ανάλυση της τεχνικής • Λάθη εκτέλεσης της τεχνικής και 
τρόποι διόρθωσής τους • ∆ιαφορετικοί τρόποι κίνησης του κουπιού για την προώθηση, 
ισορροπία και διεύθυνση του σκάφους στα διαφορετικά αγωνίσµατα • Εξωτερικοί 
παράγοντες επηρεασµού της ισορροπίας και διεύθυνσης του σκάφους  • Επιλογή της 
τεχνικής ανάλογα µε ροή, ρεύµα, στρόβιλο, πόρτα του ποταµού • Φάσεις εκµάθησης της 
τεχνικής. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εργασίες, θεωρητική και πρακτική εξέταση.   
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• ∆ιάφας, Β. (1998) Κανόε – Καγιάκ. Αθήνα: εκδ. Αθανασόπουλος – Παπαδάµης.  
• ∆ιάφας, Β. (2000) Κανόε – Καγιάκ. Αθήνα: Αθανασόπουλος – Παπαδάµης.  
 
ΥΣ-471ΚΚ Προπονητική Κανόε Καγιάκ  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Η’ Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Επίκουρος Καθηγητής  Β. ∆ιάφας 
∆ιδασκαλία: Επίκουρος Καθηγητής  Β. ∆ιάφας 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Καταρτισµός βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων 
προπονητικών προγραµµάτων µέσα και έξω από το νερό. 
Θεµατικές ενότητες: • Γενικές και ειδικές µέθοδοι προπόνησης του κανόε καγιάκ. • Μέθοδοι 
βελτίωσης των γενικών φυσικών ικανοτήτων των καγιακιστών. • Ανάπτυξη  των ειδικών 
ικανοτήτων απόδοσης του αθλήµατος. • Κατάρτιση προπονητικών προγραµµάτων ανάλογα 
µε το επίπεδο µάθησης και την  χρονολογική ηλικία των καγιακιστών. • Προπόνηση στην 
ξηρά για την  βελτίωση της φυσικής κατάστασης. • Εξατοµικευµένη προπόνηση ανάλογα  µε 
τις ελλείψεις των καγιακιστών. • Προπόνηση στο νερό ανάλογα µε τις  χρονικές περιόδους 
του έτους. • Προγράµµατα προπόνησης ανάλογα µε την ηλικία και φύλο των αθλητών.  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εργασίες, θεωρητική και πρακτική εξέταση.   
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• ∆ιάφας, Β. (1998) Κανόε – Καγιάκ. Αθήνα: εκδ. Αθανασόπουλος – Παπαδάµης.  
• ∆ιάφας, Β. (2000) Κανόε – Καγιάκ. Αθήνα: Αθανασόπουλος – Παπαδάµης.  
ΥΣ-472ΚΚ Μεθοδολογία ∆ιδασκαλίας Κανόε Καγιάκ  
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Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Ζ’ Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Επίκουρος Καθηγητής  Β. ∆ιάφας 
∆ιδασκαλία: Επίκουρος Καθηγητής  Β. ∆ιάφας 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Γενικές και ειδικές µέθοδοι διδασκαλίας του ΚΑΝΟΕ-
ΚΑΓΙΑΚ. 
Θεµατικές ενότητες: • Αρχές του κανόε καγιάκ. • Σκοπός και σειρά εκµάθησης. 
Ισορροπιστική ικανότητα. • Αναγνώριση κινδύνων. Περιβαλλοντική προφύλαξη. Πρώτες 
βοήθειες. • Εκπαίδευση σε ατοµικές και  οµαδικές λέµβους. • Βοηθητικά µέσα εκµάθησης της 
βασικής τεχνικής. • Υλικά κατασκευής των λέµβων και των εξαρτηµάτων • Φαινόµενα 
υδροδυναµικής κατά την πλεύση. • Σχήµατα  λέµβων και κουπιών, άνωση και πλεύση. • 
Εσωτερικές και εξωτερικές  δυνάµεις. • Προσαρµογή των εξαρτηµάτων των λέµβων ανάλογα 
µε τα  σωµατοµετρικά στοιχεία και την δυναµικότητα των καγιακιστών – κανοϊστών. 
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εργασίες, θεωρητική και πρακτική εξέταση.   
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• ∆ιάφας, Β. (1998) Κανόε – Καγιάκ. Αθήνα: εκδ. Αθανασόπουλος – Παπαδάµης.  
• ∆ιάφας, Β. (2000) Κανόε – Καγιάκ. Αθήνα: Αθανασόπουλος – Παπαδάµης.  
 
ΥΣ-473ΚΚ Ειδικά Θέµατα Κανόε Καγιάκ  
Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

2 28 100 4 2 Η’ Θεωρία: 2 ώρες  

Ανάθεση µαθήµατος: Επίκουρος Καθηγητής  Β. ∆ιάφας 
∆ιδασκαλία: Επίκουρος Καθηγητής  Β. ∆ιάφας 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Υλικά κατασκευής των λέµβων και των εξαρτηµάτων τους.  
Παρουσιαζόµενα φαινόµενα υδροδυναµικής κατά την πλεύση.  
Θεµατικές ενότητες: 
• Υλικά κατασκευής των λέµβων και των εξαρτηµάτων τους. • Παρουσιαζόµενα φαινόµενα 
υδροδυναµικής κατά την πλεύση. • Σχήµατα  λέµβων και κουπιών, άνωση και πλεύση.  
• Εσωτερικές και εξωτερικές  δυνάµεις.  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εργασίες, θεωρητική και πρακτική εξέταση.   
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
•  ∆ιάφας, Β. (1998) Κανόε – Καγιάκ. Αθήνα: εκδ. Αθανασόπουλος – Παπαδάµης.  
• ∆ιάφας, Β. (2008) «Το άθληµα του Κανόε- Καγιάκ και οι Ολυµπιακές του κατηγορίες: τόµος 
Α’ : ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ ΗΡΕΜΩΝ ΝΕΡΩΝ (Flatwater), και τόµος Β’: ΚΑΝΟΕ – ΚΑΓΙΑΚ 
ΣΛΑΛΟΜ (slalom) - Εκδόσεις Σ. Αθανασόπουλος - Σ. Παπαδάµης, & ΣΙΑ Ε.Ε. 
 
 
ΥΣ-480ΚΚ Προπονητική Εξάσκηση Κανόε Καγιάκ  
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Ώρες / 
εβδοµ. 

Ώρες / 
εξάµ. 

Εκπ/τικό 
φορτίο 

Πιστ/κές 
µονάδες 

∆ιδ/κές 
µονάδες Εξάµηνο ∆ιδασκαλία 

6 84 200 8 4 Η’ Θεωρία: 2 ώρες 
Εφαρµογές: 4 ώρες 

Ανάθεση µαθήµατος: Επίκουρος Καθηγητής  Β. ∆ιάφας 
∆ιδασκαλία: Επίκουρος Καθηγητής  Β. ∆ιάφας 
Ώρες συνεργασίας µε φοιτητές-τριες: (Ορίζονται από τους διδάσκοντες) 
Γενικοί στόχοι του µαθήµατος: Καταρτισµός βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων 
προπονητικών προγραµµάτων µέσα και έξω από το νερό, ανάλογα µε την ηλικία και το φύλο.  
Θεµατικές ενότητες: • Γενικές και ειδικές µέθοδοι προπόνησης του κανόε καγιάκ. • Μέθοδοι 
βελτίωσης των γενικών φυσικών ικανοτήτων των καγιακιστών. • Ανάπτυξη  των ειδικών 
ικανοτήτων απόδοσης του αθλήµατος. • Κατάρτιση προπονητικών προγραµµάτων ανάλογα 
µε το επίπεδο µάθησης  και την  χρονολογική ηλικία των καγιακιστών. • Προπόνηση στην 
ξηρά για την  βελτίωση της φυσικής κατάστασης. • Εξατοµικευµένη προπόνηση ανάλογα  µε 
τις ελλείψεις των καγιακιστών. • Προπόνηση στο νερό ανάλογα µε τις  χρονικές περιόδους 
του έτους. • Προγράµµατα προπόνησης ανάλογα µε την ηλικία και φύλο των αθλητών.  
Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών: Εργασίες, θεωρητική και πρακτική εξέταση.   
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
• ∆ιάφας, Β. (1998) Κανόε – Καγιάκ. Αθήνα: εκδ. Αθανασόπουλος – Παπαδάµης.  
• ∆ιάφας, Β. (2000) Κανόε – Καγιάκ. Αθήνα: Αθανασόπουλος – Παπαδάµης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
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4.1 ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΙΡΗΣ 
Καθηγητής Κοινωνιολογίας του Αθλητισµού 
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου York, Καναδάς. 
 
∆ιδασκαλία: Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία. Κοινωνιολογία του Αθλητισµού. Ολυµπισµός : 
Κοινωνιολογική Προσέγγιση. 
 
Έρευνα: Θεωρητικά Προβλήµατα, Ειδικά Αθλητικά Φαινόµενα, Μεθοδολογικά Θέµατα. 
 
∆ΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ 
Καθηγήτρια Ειδικής Φυσικής Αγωγής 
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Alberta, Καναδάς. Μέλος Εταιρείας Κοινωνικής και Προληπτικής 
Παιδιατρικής, International Federation of Adapted Physical Activity, European Association of 
Adapted Physical Activity. 
 
∆ιδασκαλία: Προσαρµοσµένη Κινητική Αγωγή. Κινητική µάθηση και εξέλιξη. Ειδική Αγωγή. 
 
Έρευνα: Νοητική Καθυστέρηση, Ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες, Σύνδροµο ∆ιαταραχών 
Κινητικού Συντονισµού, Ψυχικές διαταραχές και Κινητική Αγωγή. 
 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΧΑΡΙΣΤΟΣ 
Καθηγητής Αθλητικής Παιδαγωγικής 
 
∆ιδάκτωρ Ακαδηµίας Φυσικής Αγωγής Βαρσοβίας, Πολωνία. Μέλος Association 
Internationale des Ecoles Superieures d’Education Physique,  Polish Society of Science of 
Physical Culture, της Ελληνικής Εταιρείας Αθλητικής Επιστήµης, της Εταιρείας Αθλητικής 
Ψυχολογίας. 
 
∆ιδασκαλία: Αθλητική Παιδαγωγική, ∆ιδακτική Φυσικής Αγωγής, Γενική Παιδαγωγική. 
 
Έρευνα: ∆ιδακτική τεχνολογία, Αξιολόγηση της απόδοσης των µαθητών, ∆ιδακτική και 
παιδαγωγική αποτελεσµατικότητα του καθηγητή Φυσικής Αγωγής. 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ 
Καθηγητής Αθλητικής Στατιστικής 
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου McGill, Καναδάς. Μέλος Canadian Association of Sport Sciences, 
Canadian Society of Biomechanics, International Statistical Institute (Sports Statistics), 
Ιδρυτικό µέλος του ∆.Σ. της Ελληνικής Εταιρίας Αθλητικής Επιστήµης. Μέλος της 
συντονιστικής επιτροπής του ΠΜΣ ‘‘Βιολογία της Άσκησης’’ & του Π.Μ.Σ. «Φυσική Αγωγή & 
Αθλητισµός». 
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∆ιδασκαλία: Αθλητική Στατιστική. Bιοστατιστική. Στατιστική Αθλητικών Αγώνων. Έχει 
διδάξει Biomechanics - Structural Analysis και Biomechanics - Kinematical Analysis στο 
πανεπιστήµιο McGill (Καναδά) και Εργοµετρία στη Σχολή Ικάρων. 
 
Έρευνα: Ανάλυση σφαλµάτων και κλίµακες µέτρησης. Πολυµεταβλητοί σχεδιασµοί και 
στατιστικές εφαρµογές στην έρευνα. Ασυµµετρίες, πλευρικότητες και πλευρίωση τραυµάτων 
στην αθλητική κίνηση. Στατιστικά αθληµάτων, αγώνων, διαιτησίας, ντόπινγκ, αθλητικής 
βίας, Ολυµπιακών αγώνων. 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ 
Καθηγητής Μεθοδολογίας της Έρευνας στη Φυσική Αγωγή 
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Iowa, ΗΠΑ. Μέλος Association for the Advancement of Applied 
Sport Psychology, European College of Sport Science, European Federation of Sport Psy-
chology, Εταιρείας Αθλητικής Ψυχολογίας. 
 
∆ιδασκαλία: Μεθοδολογία Επιστηµονικής Έρευνας. Πληροφορική στη Φυσική Αγωγή. 
Μετρήσεις και Αξιολόγηση στη Φυσική Αγωγή και στον Αθλητισµό. Αθλητική Ψυχολογία, 
Ερευνητική Εργασία. 
 
Έρευνα: Πειραµατικοί σχεδιασµοί, Αξιολόγηση δοκιµασιών / κλιµάκων, Παραγοντική 
ανάλυση, Μοντέλα δοµικών εξισώσεων, Άσκηση και υγεία. 
 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Αναπληρωτής Καθηγητής Αθλητικού ∆ικαίου 
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μέλος Ελληνικού Κέντρου Έρευνας Αθλητικού ∆ικαίου, 
∆ιεθνούς Ένωσης Αθλητικού ∆ικαίου, International Council Of Physical Education and Sports 
Science. 
 
∆ιδασκαλία: Αθλητικό ∆ίκαιο. ∆ιεθνείς Αθλητικοί Οργανισµοί. Εργασιακές Σχέσεις στον 
Αθλητισµό. Αθλητικές Σχέσεις. ∆ίκαιο Ολυµπιακών Αγώνων. 
 
Έρευνα: Αθλητικοί Θεσµοί, Αθλητικά Ήθη, ∆ικαιώµατα Αθλητών & Προπονητών. Ευρωπαϊκό 
Κοινοτικό ∆ίκαιο και Αθλητισµός. ∆ιεθνείς Σχέσεις στον Αθλητισµό. Ευθύνη και Αθλητική 
∆ραστηριότητα. Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και Αθλητισµός. Αθλητικές ∆ιαφορές - Επίλυση. 
 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΘΙΝΟΣ 
Αναπληρωτής Καθηγητής Αθλητικής ∆ιοίκησης 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου New York, ΗΠΑ. Μέλος European Association for Sport 
Management, Ελληνικής Εταιρείας ∆ιοίκησης Αθλητισµού. 
∆ιδασκαλία: Οργάνωση και ∆ιοίκηση στον Αθλητισµό. Αθλητική Αγοραγνωσία. Οργάνωση 
και ∆ιοίκηση Εγκαταστάσεων.  
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Έρευνα: Ποιότητα παροχής υπηρεσιών άσκησης, άθλησης, αναψυχής. ∆ιοίκηση 
εγκαταστάσεων άσκησης, άθλησης, αναψυχής. ∆ιοίκηση αθλητικών γεγονότων. Αξιολόγηση 
αθλητικών φορέων. Βελτίωση επικοινωνίας αθλητικών φορέων και αθληµάτων. 
 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΟΥΝΧΙΑ  
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αθλητικής Παιδαγωγικής 
 
∆ιδάκτωρ Ακαδηµίας Φυσικής Αγωγής Βαρσοβίας, Πολωνία. Μέλος της International Society 
of Sport Psychology, European College of Sport Science, Polish Society of Science of Physi-
cal Culture, της Ελληνικής Εταιρείας Αθλητικής Επιστήµης, της Εταιρείας Αθλητικής 
Ψυχολογίας. 
 
∆ιδασκαλία: Αθλητική Παιδαγωγική, ∆ιδακτική Φυσικής Αγωγής.  
 
Έρευνα: Παιδαγωγική και διδακτική αποτελεσµατικότητα του καθηγητή Φυσικής Αγωγής, 
∆ιδακτικές ανησυχίες, Αλληλεπίδραση καθηγητή Φυσικής Αγωγής (προπονητή) – µαθητή 
(αθλητή). 
 
ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ 
Αναπληρωτής Καθηγητής Άσκησης για Όλους 
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Αθλητικής Ιστορίας και 
Φιλοσοφίας. 
 
∆ιδασκαλία: Άσκηση και Αθλητισµός για Όλους. Άσκηση, Αναψυχή και ∆ιακοπές. 
Κατασκηνώσεις και Υπαίθριες ∆ραστηριότητες.  
 
Έρευνα: Ιστορία του αθλητισµού για όλους. Ιδεολογία και πολιτική του αθλητισµού. Τρίτη 
ηλικία και φυσική δραστηριότητα. Κατασκηνωτικός θεσµός. 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΟΓΓΑΚΗ 
Επίκουρος Καθηγήτρια Φιλοσοφίας του Αθλητισµού 
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών και Πτυχιούχος Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστηµίου 
Αθηνών.  
 
∆ιδασκαλία: Φιλοσοφία του Αθλητισµού. 
 
Έρευνα: Φιλοσοφία του Σώµατος. Ερµηνεία Κειµένων. Αισθητική του Αθλητισµού. Ηθική του 
Αθλητισµού. 
 
ΜΑΡΙΑ ΨΥΧΟΥΝΤΑΚΗ 
Επίκουρος Καθηγήτρια Αθλητικής Ψυχολογίας 
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∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μέλος International Society of Sport Psychology, 
Ελληνικής Εταιρείας Αθλητικής Ψυχολογίας 
 
∆ιδασκαλία: Αθλητική Ψυχολογία, Ψυχολογία Κινητικής Συµπεριφοράς. 
 
Έρευνα: Ψυχολογική προετοιµασία αθλητών, Ανάπτυξη αυτοπεποίθησης, συνοχής και 
επικοινωνίας, Ψυχοδιάγνωση και ψυχική διάθεση ασκουµένων. 
 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΡ∆ΙΛΗΣ 
Επίκουρος Καθηγητής Προσαρµοσµένης Κινητικής Αγωγής 
 
∆ιδάκτωρ Spingfield College. Αµερικής. 
 
∆ιδασκαλία: Προσαρµοσµένη Κινητική Αγωγή, Μετρήσεις και αξιολόγηση στην 
Προσαρµοσµένη Κινητική Αγωγή, Αναπτυξιακές ∆ιαταραχές, Κινητικές Αναπηρίες, 
Αισθητηριακές ∆ιαταραχές. 
 
Έρευνα: Κινητικές Αναπηρίες, Αναπτυξιακές ∆ιαταραχές.  
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ 
Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας του Αθλητισµού 
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Konstanz, Γερµανία 
 
∆ιδασκαλία:  Κοινωνιολογία του Αθλητισµού. Ολυµπισµός: Κοινωνιολογική Προσέγγιση.  
 
Έρευνα:  ∆ιαφοροποίηση και περιβαλλοντικοί διασυσχετισµοί της αθλητικής κοινωνικής 
περιοχής. Μετασχηµατισµός του συστήµατος αξιών του αθλητισµού. ∆υνατότητες και όρια 
οικονοµικοποίησης και επαγγελµατικοποίησης της αθλητικής δραστηριότητας και των 
αθλητικών ρόλων. Νοηµατικές ιδιαιτερότητες και εργαλειοποίηση του Ολυµπιακού 
Αθλητισµού. 
 
ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΜΠΕΡΙ∆ΟΥ 
Επίκουρος Καθηγήτρια της Κοινωνιολογίας 
 
∆ιδάκτωρ του Παντείου  Πανεπιστήµιου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών. 
ΜΑ (Μάστερ) του Boston College, Βοστόνη,  ΗΠΑ. 
 
∆ιδασκαλία: Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία. 
Έρευνα: Κοινωνιολογία του Φύλου και Αθλητισµός. Ειδικά Κοινωνικά Ζητήµατα: Το 
Κοινωνικό Φύλο και Αθλητισµός, Gender και Τεχνολογία στα πλαίσια της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας, η κοινωνική και πολιτισµική διάσταση του ανθρώπινου σώµατος, Γυναίκες, 
Κουλτούρα, Φυλετικές ∆ιακρίσεις, Έµφυλη Ισονοµία και Αθλητισµός.  

200 
 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 
Λέκτορας Αθλητικής Παιδαγωγικής 
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Γερµανίας 
 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 
Λέκτορας Αθλητικής Ψυχολογίας – Κινητική Συµπεριφορά 
 
∆ιδάκτωρ  Πανεπιστηµίου Αθηνών 
 
 
ΜΕΛΗ Ε.Ε.∆Ι.Π. του ΤΟΜΕΑ 
ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ 
Ιστορία Φυσικής Αγωγής. ∆ιδάκτωρ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΒΕΚΙΑΡΕΛΗ 
Αγγλική Γλώσσα. Μετ. ∆ίπλωµα Ειδίκευσης, Πανεπιστήµιο ESSEX, Μ. Βρετανία. 
 
ΑΝΝΑ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
Αγγλική Γλώσσα. Μετ. ∆ίπλωµα Ειδίκευσης, Πανεπιστήµιο IOWA, ΗΠΑ. 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΚΟΥΤΖΙΑΜΑΝΗ – ΣΩΤΗΡΙΑ∆Η 
Προσαρµοσµένη Φ. Α. και Αθλητισµός. Υποψ. ∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
 
ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ 
Μουσική. Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης. 
 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΚΚΑΒΑ 
Αγγλική Γλώσσα. Μετ. ∆ίπλωµα Ειδίκευσης, Saint Michael’s College, ΗΠΑ. 
 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΝΤΟΠΟ∆ΗΣ 
Αγγλική Φιλολογία. Μετ. ∆ίπλωµα Ειδίκευσης, George Brawn College, Καναδάς. 
 
Α∆ΑΜ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑ∆ΗΣ 
∆ιοίκηση, Οργάνωση Αθλητισµού. Μετ. ∆ίπλωµα Ειδίκευσης, Παν/µιο Νew Υork. 
 
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΙΑΦΦΑΣ 
Αθλητική ∆ιοίκηση. Μετ. ∆ίπλωµα Ειδίκευσης, Υποψήφιος διδάκτωρ 
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4.2 ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΝΤΟΛΟΣ 
Καθηγητής Αθλητικής Βιο-Μηχανικής 
 
∆ιδάκτωρ Ανώτατου Ινστιτούτου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, Σόφια, Βουλγαρία. Μέλος 
International Society of Biomechanics, International Society of Biomechanics in Sports. 
 
∆ιδασκαλία: Εφαρµοσµένη Αθλητική Βιο-µηχανική. Μέθοδοι και Τεχνικές Έρευνας στην 
Αθλητική Βιοµηχανική. Αθλητικό ταλέντο. Εργονοµία. Κινησιολογία. 
 
Έρευνα: Αξιολόγηση ικανοτήτων νέων αθλητών και επιλογή ταλαντούχων αθλητών 
(κλασικός αθλητισµός, κολύµβηση, καλαθοσφαίριση).  Νέες τεχνικές και βελτίωση των βιο-
µηχανικών µεθόδων µέτρησης. Πρωτότυπες κατασκευές. 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΛΑ∆ΑΣ 
Καθηγητής Εργοφυσιολογίας 
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Simon Frasser, Kαναδάς. Μέλος European College of Sport 
Science, American College of  Sport Medicine, Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υποβρύχιας 
Βαροϊατρικής, Ελληνικής Εταιρείας Αθλητικής Επιστήµης. 
 
∆ιδασκαλία: Εργοφυσιολογία, Φυσιολογία του Ανθρώπου. Πειραµατική Εργοφυσιολογία. 
Φυσιολογία και Ασφάλεια της Αυτόνοµης Κατάδυσης. Άσκηση-Γήρανση και Ευρωστία. 
Οικολογία και Απόδοση. 
 
Έρευνα: Επίδραση αντίξοων περιβαλλοντικών συνθηκών (κρύο, ζέστη, µόλυνση, υψόµετρο, 
θαλάσσιος βυθός) στη διαβίωση και απόδοση του ανθρώπου. Επιλογή και αξιολόγηση 
αθλητών υψηλού επιπέδου. 
 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
Καθηγητής Αθλητικής Φυσικοθεραπείας 
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μέλος European College of Sports Science Ελληνικής 
Επιστηµονικής Εταιρίας Φυσικοθεραπείας, Ελληνικής Εταιρείας Αθλητικής Επιστήµης. 
 
∆ιδασκαλία: Αθλητική Φυσικοθεραπεία. Πρόληψη Τραυµατισµών κατά την Άθληση. 
Αποκατάσταση Μυοσκελετικών ∆υσλειτουργιών. Παθοκινησιολογία. 
 
Έρευνα: Σκελετικές δυσµορφίες των κάτω άκρων και η σχέση τους µε τραυµατισµούς σε 
κεντρικότερες αρθρώσεις. Μηχανική συµπεριφορά και προσαρµογές των κολλαγόνων ιστών 
στην προπόνηση. Ικανότητα απόδοσης έργου σε ειδικούς πληθυσµούς (σκολιωτικοί, 
παραπληγικοί). 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΤΟΠΟΥΛΟΣ 
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Αναπληρωτής Καθηγητής Λειτουργικής Ανατοµικής  
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών 
 
∆ιδασκαλία: Λειτουργική Ανατοµική του Ανθρώπου, Αθλητιατρική, Ανατοµική Συστηµάτων, 
Υγιεινή, Παθήσεις και Άσκηση. 
 
Έρευνα: Παθογένεια αθλητικών κακώσεων-Μέθοδοι θεραπείας αθλητικών κακώσεων. 
Επίδραση οιστρογόνων στο συζευκτικό χόνδρο-Χρήση αλλοµοσχευµάτων και 
ξενοµοσχευµάτων στην ορθοπεδική.   
 
ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΙ∆ΑΚΗ 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εργοφυσιολογίας 
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μέλος European College of Sport Science, Ελληνικής 
Εταιρείας Αθλητικής Επιστήµης. 
 
∆ιδασκαλία: Εργοφυσιολογία. Εργοµετρία. Εφαρµοσµένη Αθλητική Εργοφυσιολογία. 
Άσκηση, Ανάπτυξη και Ωρίµανση. Άσκηση και Γυναίκα. 
 
Έρευνα: Επίδραση βιολογικής ηλικίας στην απόδοση. Άσκηση και αναπτυξιακή ηλικία. 
Κληρονοµισιµότητα Βιολογικών ικανοτήτων. Άσκηση και Γυναίκα. Άσκηση σε ειδικούς 
πληθυσµούς. 
 
ΜΑΡΙΑ ΚΟΣΚΟΛΟΥ 
Επίκουρος Καθηγήτρια Εργοφυσιολογίας 
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Κοπεγχάγης, ∆ανία. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης 
Πανεπιστηµίου Βρετανικής Κολοµβίας, Καναδάς. Μέλος της Αµερικανικής Εταιρείας 
Φυσιολογίας, του Ευρωπαϊκού Κολεγίου Αθλητικής Επιστήµης και της Ελληνικής Εταιρείας 
Αθλητικής Επιστήµης. 
 
∆ιδασκαλία: Εργοφυσιολογία, Εργοµετρία. Άσκηση, Ευρωστία και Υγεία. Φυσική 
∆ραστηριότητα και Γήρανση. ∆ιατροφή. 
 
Έρευνα: Μελέτη των συστηµάτων µεταφοράς και κατανάλωσης οξυγόνου (υποξία, αναιµία, 
άπνοια, ασκησιογενής υποξαιµία) σε σχέση µε τη σωµατική απόδοση. Επίδραση φύλου και 
ηλικίας. Προπόνηση σε υψόµετρο. Περιβαλλοντική εργοφυσιολογία. Εφαρµοσµένη 
εργοφυσιολογία αθληµάτων.  
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΓΚΑΝΟΣ 
Λέκτορας Αθλητικής Φυσικοθεραπείας 
 
∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
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∆ιδασκαλία: Πρόληψη αθλητικών τραυµατισµών. Λειτουργική αποκατάσταση κινητικών 
αναπηριών. 
 
Έρευνα: Περιφερικοί τραυµατισµοί και επιδράσεις στις κεντρικές αρθρώσεις και µυς. 
Πρόληψη των τραυµατισµών και µυοσκελετικών δυσλειτουργιών σε αθλούµενους.  
 
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ 
Λέκτορας Αθλητικής Βιοµηχανικής 
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών 
 
 
4.3 ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΟΠΑΙ∆ΙΩΝ 
 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΝΙ∆ΗΣ  
Αναπληρωτής Καθηγητής Πετοσφαίρισης 
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Αθλητικής Ψυχολογίας. 
 
∆ιδασκαλία: Προπονητική της Πετοσφαίρισης. Θεωρητικό µέρος της Πετοσφαίρισης, 
∆ιδακτική της Πετοσφαίρισης. Οµαδική Τακτική Ειδίκευσης. Πετοσφαίριση επί Άµµου.  
 
Έρευνα: Συνοχή ηγεσία και προπονητική αθλητικών οµάδων.  
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΕΡΓΕΛΕΣ  
Αναπληρωτής Καθηγητής Πετοσφαίρισης 
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μέλος Εταιρείας Αθλητικής Ψυχολογίας. 
 
∆ιδασκαλία: Πετοσφαίριση. Τεχνική Ανάλυση Πετοσφαίρισης. Προπονητική Πετοσφαίρισης. 
Μεθοδολογία ∆ιδασκαλίας Πετοσφαίρισης. 
 
Έρευνα: Συνοχή αθλητικών οµάδων. Ιστορία αθλητικών αγώνων. Ιστορική διερεύνηση της 
έννοιας οµάδα. Προβλεπτές καταλληλότητας νέων παικτών πετοσφαίρισης. Αξιολόγηση 
αγώνων πετοσφαίρισης. Μοντέλο προπόνησης τεχνικής-τακτικής στο µικρόκυκλο µε βάση 
στατιστικά δεδοµένα. 
 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΓΙΟΣ  
Αναπληρωτής Καθηγητής Χειροσφαίρισης 
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
 
∆ιδασκαλία: Χειροσφαίριση, Επιλογή χειροσφαίρισης, Ειδικότητα Χειροσφαίρισης. Τεχνική 
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Ανάλυση Χειροσφαίρισης. Προπονητική Χειροσφαίρισης. Μεθοδολογία ∆ιδασκαλίας 
Χειροσφαίρισης. 
 
Έρευνα: Ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά χειροσφαιριστών. Ισοκινητική αξιολόγηση. 
Εδαφικές δυνάµεις αντίδρασης. Αξιολόγηση ευστοχίας και ταχύτητας ρίψης. 
 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΜΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ 
Αναπληρωτής Καθηγητής Καλαθοσφαίρισης 
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών 
 
∆ιδασκαλία: Καλαθοσφαίριση. Τεχνική Ανάλυση Καλαθοσφαίρισης. Προπονητική 
Καλαθοσφαίρισης. Μεθοδολογία ∆ιδασκαλίας Καλαθοσφαίρισης. 
 
Έρευνα: Προπονητική Καλαθοσφαίρισης. 
 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ  
Επίκουρος Καθηγητής Χειροσφαίρισης 
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών 
 
∆ιδασκαλία: Χειροσφαίριση. Τεχνική Ανάλυση Χειροσφαίρισης. Προπονητική 
Χειροσφαίρισης. Μεθοδολογία ∆ιδασκαλίας Χειροσφαίρισης. 
 
Έρευνα : Προπονητική Χειροσφαίρισης. 
 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΗΣ  
Επίκουρος Καθηγητής Καλαθοσφαίρισης 
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μέλος Ένωση Αθλητικών Ψυχολόγων. 
 
∆ιδασκαλία: Καλαθοσφαίριση. Τεχνική ανάλυση Καλαθοσφαίρισης. Προπονητική 
Καλαθοσφαίρισης. Μεθοδολογία ∆ιδασκαλίας Καλαθοσφαίρισης. 
 
Έρευνα : Αθλητική Ψυχολογία, Προπονητική Καλαθοσφαίρισης. 
 
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Επίκουρος Καθηγητής Ποδοσφαίρισης 
 
∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών.  
 
∆ιδασκαλία: Προπονητική στην Ποδοσφαίριση, Ειδικά θέµατα Προπονητικής, Σεµινάριο 
Προπονητικής.  
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Έρευνα: Ειδικά Θέµατα της Ποδοσφαίρισης και Προπονητική Ποδοσφαίρισης.  
 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΑΛΟΥΣΑΡΗΣ  
Επίκουρος Καθηγητής Πετοσσφαίρισης 
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Βουκουρεστίου. 
 
∆ιδασκαλία: Πετοσφαίριση. Τεχνική ανάλυση Πετοσφαίρισης. Προπονητική Πετοσφαίρισης. 
Ειδικότητα Πετοσφαίρισης. Πετοσφαίριση επί Άµµου. 
 
Έρευνα: Προσωπικότητα πετοσφαιριστών, Προπονητική Πετοσφαίρισης. 
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ 
Επίκουρος Καθηγητής Προπονησιολογίας της Πετοσφαίρισης 
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών. ∆ιεθνής προπονητής Πετοσφαίρισης. Μέλος του 
Πανελληνίου Συνδέσµου Προπονητών Πετοσφαίρισης και της Ελληνικής Εταιρείας 
Αθλητικής Ψυχολογίας. 
 
∆ιδασκαλία: Προπονητική της Πετοσφαίρισης και εφαρµοσµένη Κινητική Μάθηση στην 
Πετοσφαίριση και την Πετοσφαίριση επί Άµµου. 
 
Έρευνα: Προπονητική και εφαρµοσµένη Κινητική Μάθηση σε σχέση µε την Πετοσφαίριση 
και την Πετοσφαίριση επί Άµµου.  
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ 
Επίκουρος Καθηγητής Χειροσφαίρισης 
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών  
 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΤΟΥΛΟΥΛΗΣ 
Λέκτορας Χειροσφαίρισης 
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Βουκουρεστίου 
 
∆ιδασκαλία: Χειροσφαίριση. Τεχνική, Τακτική. 
 
Έρευνα: Ενιαίο µεθοδολογικό σύστηµα επιλογής παικτών σχολικής ηλικίας.  
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΙΒΑΣ 
Λέκτορας Αντισφαίρισης 
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Σόφιας 
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Λέκτορας Καλαθοσφαίρισης 
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Κρήτης 
 
ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΜΠΑΡΖΟΥΚΑ  
Λέκτορας Πετοσφαίρισης 
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών  
 
ΜΕΛΗ Ε.Ε.∆Ι.Π. του ΤΟΜΕΑ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΡΟΡΟΣ 
Χειροσφαίριση. Πτυχιούχος Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 
Επιτραπέζια Αντισφαίριση. Πτυχιούχος Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΙΣΣΑΣ 
Καλαθοσφαίριση. Πτυχιούχος Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Καλαθοσφαίριση. Πτυχιούχος Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
 
 
4.4 ΤΟΜΕΑΣ  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & ΧΟΡΟΥ 
 
ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
Καθηγήτρια Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών 
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Μέλος International Council for Traditional Music, Mod-
ern Greek Studies Association, Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας. 
 
∆ιδασκαλία : Παραδοσιακοί Χοροί. Εθνογραφία του Χορού. Ειδικότητα Ελληνικών 
Παραδοσιακών Χορών. 
 
Έρευνα : Λαογραφία - Ανθρωπολογία (χορολογική οπτική). Ιστορία του Χορού : 
κριτική και θέµατα συγκρητισµού. 
 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΥ  
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γυµναστικής 
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μέλος Εταιρείας Αθλητικής Ψυχολογίας. 
 
∆ιδασκαλία : Γυµναστική. Ενόργανη Γυµναστική, Ρυθµική Αγωνιστική Γυµναστική. 
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Προπονητική, Μεθοδολογία ∆ιδασκαλίας Ρυθµικής Αγωνιστικής Γυµναστικής. 
 
Έρευνα : ∆ηµιουργικότητα & Ψυχοκινητική ανάπτυξη. Μέθοδοι διδασκαλίας στη Φυσική 
Αγωγή. Ρυθµική κίνηση και εκµάθηση κινητικών σχηµάτων, ψυχοκινητική ανάπτυξη & ευεξία, 
ανάπτυξη παραγόντων της προσωπικότητας του ατόµου. 
 
ΠΑΓΩΝΑ ΜΠΟΥΡΝΕΛΛΗ 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ορχηστικής-∆ηµιουργικού Χορού 
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μέλος Dance & the Child International, Counceil Interna-
tional de la Dance UNESCO. Ελληνικός Σύλλογος Μουσικοκινητικής Αγωγής Carl Orff. 
 
∆ιδασκαλία : Ορχηστική, ∆ηµιουργικός χορός, Κινητικός Αυτοσχεδιασµός, Ψυχοκινητική, 
Μουσικο-κινητική , Λαϊκοί χοροί απ’ όλο τον κόσµο. 
 
Έρευνα : Η ανάπτυξη της Κινητικής ∆ηµιουργικότητας. 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΥΡΟΒΟΛΑ  
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών 
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μέλος του International Council for traditional Music. 
Modern Greek Studies Association. Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Μουσικό Λαογραφικό 
Αρχείο Ελλάδας. 
 
∆ιδασκαλία : Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί.  
 
Έρευνα : Μορφολογία του Ελληνικού χορού. Κριτική και Αισθητική του Ελληνικού χορού. 
Ελληνικός χορός και Κοινωνικές Επιστήµες. 
 
ΣΠΥΡΟΣ ΠΡΑΣΣΑΣ 
Αναπληρωτής Καθηγητής Ενόργανης Γυµναστικής 
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου 
 
ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ 
Επίκουρος Καθηγητής Ενόργανης Γυµναστικής. 
 
∆ιδάκτωρ Παν/ Αθηνών. Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Αθλητικής Ψυχολογίας. 
 
∆ιδασκαλία : Ενόργανη Γυµναστική, Ειδικότητα Ενόργανης Γυµναστικής. 
Έρευνα : Μέθοδοι εξάσκησης µαθητών γυµνασίου, χρονική ανάλυση του πλάγιου ίππου, 
Κιναισθησιοµετρική ανάλυση της κίνησης του ποδιού. Μέθοδοι µάθησης κινητικών και 
γνωστικών δεξιοτήτων. 
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ΜΑΡΙΑ Ι. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ 
Επίκουρος Καθηγήτρια Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών 
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Λονδίνου, Αγγλία. Μέλος του Study Group on Ethnochoreology του 
International Council for Traditional Music, του Congress for the Research of Dance, του In-
ternational Council of Kinetography Laban, της Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας, της 
Εταιρείας Ελληνικό ∆ίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. 
 
∆ιδασκαλία: Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί, ∆ιδακτική ελληνικού παραδοσιακού χορού, 
Σηµειογραφία του Χορού. 
 
Έρευνα: Εθνοχορολογία. Εθνογραφία του χορού. Ανθρωπιστικές-κοινωνικές επιστήµες και 
χορός. Σηµειογραφία του χορού. Νέες µορφές εκπαίδευσης και χορός. 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΛΑΣ 
Επικ.Καθηγητής Προπονησιολογίας Ενόργανης Γυµναστικής 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών 
∆ιδασκαλία: Προπονησιολογία Ενόργανης Γυµναστικής, Μηχανική – Τεχνική ανάλυση των 
ασκήσεων, καθοδηγούµενη µελέτη.  
 
Έρευνα: Ανατροφοδότηση και µάθηση ασκήσεων ενόργανης γυµναστικής. Κινηµατικές 
παράµετροι ασκήσεων και τεχνικές οδηγίες εκµάθησης ασκήσεων. Οπτική γωνία 
παρατήρησης και αξιολόγηση των ασκήσεων.  
 
∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΟΠΑΝΗ 
Λέκτορας Ρυθµικής Γυµναστικής 
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών. Πτυχιούχος του Ανωτάτου Ινστιτούτου Κινητικών 
Επιστηµών I.U.S.M. του Πανεπιστηµίου της Ρώµης Κριτής Ρυθµικής Γυµναστικής 
 
∆ιδασκαλία: Ρυθµική Γυµναστική. Ειδικότητα Ρυθµικής Γυµναστικής 
Έρευνα: Προοπτικές της σύνθεσης των ασκήσεων και της µουσικής συνοδείας. Ειδική 
προπονητική και αξιολόγηση στη Ρυθµική Γυµναστική. Μουσικοκινητική Αγωγή στη Ρυθµική 
Γυµναστική.  
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΠΗΣ(συνταξιοδοτήθηκε) 
Λέκτορας Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών 
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών 
 
∆ιδασκαλία: ∆ιδακτική Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών, Καθοδηγούµενη Εξάσκηση 
Ελληνικού Παραδοσιακοί Χορού, ∆ιδακτική Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού, Ειδικά 
Θέµατα Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού. 
Έρευνα: Έρευνα στον Ελληνικό Παραδοσιακό Χορό. 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΝΤΖΟΣ 
Λέκτορας Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού 
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών 
 
ΟΛΥΒΙΑ ∆ΟΝΤΗ 
Λέκτορας Βασικής Γυµναστικής 
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Π.Φ. Λέσγκαφτ Αγίας Πετρούπολης Ρωσίας 
 
 
ΜΕΛΗ Ε.Ε.∆Ι.Π. του ΤΟΜΕΑ 
 
ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
Ενόργανη Γυµναστική. Υποψήφιος ∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠΗΛΙΑΚΟΣ 
Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί. ∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
 
 
4.5 ΤΟΜΕΑΣ  ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΗΣ  
Καθηγητής Θεωρίας της Προπόνησης 
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μέλος Πανελλήνιας Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής 
Αγωγής. Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Ολυµπιονικών. 
 
∆ιδασκαλία : Θεωρίας της Προπόνησης. Κλασικός Αθλητισµός. Ειδικότητα ∆ρόµων.  
 
Έρευνα : Επιδράσεις προπονητικών µεθόδων. Βιολογικές και κινητικές προσαρµογές. 
Αξιολόγηση προπονητικών ερεθισµάτων. Κινητικές και κινηµατικές αναλύσεις. 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ 
Καθηγητής Κλασικού Αθλητισµού-Αθλητικών Ρίψεων 
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μέλος Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Προπονητών 
Κλασικού Αθλητισµού. 
 
∆ιδασκαλία : Αθλητικές Ρίψεις και «Ειδικότητα Αθλητικών Ρίψεων», Μυϊκή Ενδυνάµωση. 
Τεχνική και Μηχανική Ανάλυση Αθλητικών Ρίψεων, Προπονητική Αθλητικών Ρίψεων, 
Μεθοδολογία ∆ιδασκαλίας Αθλητικών Ρίψεων. 
Έρευνα : Αθλητική προπόνηση και µέθοδοι ενδυνάµωσης. Σχέσεις µυϊκής δύναµης και 
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απόδοσης στις αθλητικές ρίψεις. Αξιολόγηση υγείας και ευρωστίας µαθητικού πληθυσµού. 
Έλεγχος κινήτρων που ωθούν τα παιδιά και τους εφήβους στην συµµετοχή στην άσκηση. 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΜΥΡΝΙΩΤΟΥ 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κλασικού Αθλητισµού-Αθλητικών ∆ρόµων 
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μέλος International Track and Field Coaches Association 
 
∆ιδασκαλία : Κλασσικός Αθλητισµός. Τεχνική και Μηχανική Ανάλυση Αθλητικών ∆ρόµων. 
Προπονητική Αθλητικών ∆ρόµων. Μεθοδολογία ∆ιδασκαλίας Αθλητικών ∆ρόµων. 
 
Έρευνα : Προβλήµατα προπονητικής διαδικασίας δροµικών αγωνισµάτων όλων των 
αναπτυξιακών φάσεων. Ιδιαιτερότητες του γυναικείου οργανισµού κατά την προπονητική 
διαδικασία και επιδράσεις του «περιοδικού κύκλου» σε διαφόρους παραµέτρους της 
αθλητικής επίδοσης. 
 
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ 
Επίκουρος Καθηγητής Ξιφασκίας  
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μέλος του American College of Sports Medicine (ACSM). 
 
∆ιδασκαλία: Ξιφασκία. Τεχνική και Μηχανική Ανάλυση Ξιφασκίας. Προπονητική Ξιφασκίας. 
Ειδικά θέµατα Ξιφασκίας.  
 
Έρευνα: Μορφολογικές, λειτουργικές, βιοχηµικές προσαρµογές προπόνησης δύναµης στην 
εφηβική ηλικία. Άσκηση & σωµατική ανάπτυξη. Μυοδυναµικές µελέτες αθλητών ξιφασκίας.  
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΗΣ 
Επίκουρος Καθηγητής Κλασικού Αθλητισµού – ∆ρόµοι 
 
∆ιδάκτωρ Leeds Met University. Μέλος American College of Sport Medicine, European Col-
lege of Sport Science.  
 
∆ιδασκαλία: Ειδικότητα Κλασικού Αθλητισµού ∆ρόµοι, Θεωρία Αθλητικής Προπόνησης. 
 
Έρευνα: Αθλητική Απόδοση. Βιολογικές, Κινηµατικές και Κινητικές προσαρµογές νέων 
προπονητικών µεθόδων. Εργοφυσιολογικά και Εµβιοµηχανικά χαρακτηριστικά δροµικών 
αγωνισµάτων. 
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ 
Επίκουρος Καθηγητής Κλασικού Αθλητισµού – Άλµατα 
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
∆ιδασκαλία: Αθλητικά Άλµατα – Κλασικός Αθλητισµός. 
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Έρευνα: Αθλητική Ψυχολογία-Αυτοσυνειδησία-Αυτοαποτελεσµατικότητα-Καθορισµός και 
προσανατολισµός στόχου σε αθλητές Κλασικού Αθλητισµού.  
 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΕΡΖΗΣ 
Επίκουρος Καθηγητής Αθλητικών Ρίψεων 
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μέλος του Ευρωπαϊκού Κολεγίου Αθλητικής Επιστήµης  
 
∆ιδασκαλία: Αθλητικές Ρίψεις, Ειδικά Θέµατα Αθλητικών Ρίψεων, Καθοδηγούµενη Μελέτη 
στις Αθλητικές Ρίψεις, Μυϊκή Ενδυνάµωση.  
 
Έρευνα: Επίδραση της µυϊκής υπερτροφίας και της ποσοστιαίας κατανοµής των σκελετικών 
µυϊκών ινών στην ριπτική επίδοση. Μέθοδοι ανάπτυξης της µυϊκής δύναµης και ισχύος.  
 
ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΡΓΕΙΤΑΚΗ  
Επίκουρη Καθηγήτρια Κλασικού Αθλητισµού 
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών 
 
∆ιδασκαλία: Αθλητικοί ∆ρόµοι Κλασικός Αθλητισµός. Τεχνική και Μηχανική Ανάλυση 
Αθλητικών ∆ρόµων. Προπονητική Αθλητικών ∆ρόµων. Προπονητική Αθλητικών ∆ρόµων. 
Μεθοδολογία ∆ιδασκαλίας Αθλητικών ∆ρόµων.  
 
Έρευνα: Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση και εξέλιξη των δροµικών αγωνισµάτων. 
Μελέτη µεταβολών βιοχηµικών, αιµατολογικών και ανοσολογικών παραµέτρων σε αθλητές 
των δροµικών αγωνισµάτων. Συσχετισµοί των παραµέτρων µε την απόδοση και την ηλικία.  
 
ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
Επίκουρος Καθηγητής Κλασικού Αθλητισµού-∆ρόµοι 
 
∆ιδασκαλία: Ειδικότητα Κλασικού Αθλητισµού – ∆ρόµοι 
 
Έρευνα: Κατανάλωση ενέργειας σε µέγιστη προσπάθεια πολύ µεγάλης διάρκειας. 
Επίδραση µεθόδων τακτικής στην απόδοση στην ηµιαντοχή. Συνεισφορά αναερόβιας 
ισχύος-ικανότητας στην απόδοση στην αντοχή.  
 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ  
Λέκτορας Πάλης 
 
∆ιδάκτωρ Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Μόσχας Ρωσία. Ιδρυτικό µέλος Ένωσης Ελλήνων 
Αθλητικών Επιστηµόνων. 
 
∆ιδασκαλία : Προπονησιολογία της Αθλητικής Πάλης. Τεχνική και Μηχανική Ανάλυση 
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Πάλης. Προπονητική Πάλης. Μεθοδολογία ∆ιδασκαλίας Πάλης. 
 
Έρευνα : Καθοδήγηση της προετοιµασίας αθλητικών υψηλών επιδόσεων στα αθλήµατα 
µονοµαχιών (πάλη, τζούντο). 
 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΒΑΝΗΣ 
Λέκτορας Χιονοδροµίας 
 
∆ιδάκτωρ Ακαδηµίας Φυσικής Αγωγής, Κρακοβία, Πολωνία. 
Μέλος της ∆ιεθνούς και της Πανελλήνιας Ένωση ∆ασκάλων-Προπονητών Χιονοδροµίας, 
Πολωνικής Ένωσης Βιοµηχανικής 
 
∆ιδασκαλία: Ειδικότητα χιονοδροµίας, µάθηµα επιλογής χιονοδροµία.  
Μεθοδολογία και προπονητική χιονοδροµίας, καταβάσεων, αντοχής, χιονοσανίδας, 
παγοδροµίας και τροχοπεδίλων (Rollers). 
 
Έρευνα: Τοπογραφική ανάλυση της αγωνιστικής πίστας χιονοδροµίας. Κινηµατική ανάλυση 
χιονοδρόµων. Η τακτική στη χιονοδροµία. Επιδηµιολογία τραυµατισµών στη χιονοδροµία. 
 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ 
Λέκτορας Αθλητικών Αλµάτων  
 
∆ιδάκτωρ Leeds Metropolitan University-U.K.  
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ 
Λέκτορας Αθλητικών Ρίψεων  
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών  
 
ΜΕΛΗ Ε.Ε.∆Ι.Π. του ΤΟΜΕΑ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
Κλασικός Αθλητισµός (Άλµατα). 
Mεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης, Παν/µιo Southern California, ΗΠΑ. 
 
4.6 ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ 
 
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Υγρού Στίβου 
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Maryland, ΗΠΑ . Μέλος Παναµερικανικού Οργανισµού Υγείας 
Σωµατικής Αγωγής, Οργανισµού Ανθρωπίνων Παραγόντων  
 
∆ιδασκαλία : Συγχρονισµένη Κολύµβηση. Τεχνική και Μηχανική Ανάλυση Συγχρονισµένης 
Κολύµβησης. Προπονητική Συγχρονισµένης Κολύµβησης. Μεθοδολογία ∆ιδασκαλίας 
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Συγχρονισµένης Κολύµβησης.  
 
Έρευνα : Θέµατα αποδοτικότητας στην τεχνική της συγχρονισµένης κολύµβησης για την 
βελτιστοποίηση της επίδοσης. Ο ρόλος του προσωπικού ρυθµού στον έλεγχο και στην 
παραγωγή κολυµβητικών κινήσεων. 
 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΛΟΥΨΗΣ  
Αναπληρωτής  Καθηγητής Κωπηλασίας 
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών 
 
∆ιδασκαλία : Κωπηλασία. Τεχνική και Μηχανική Ανάλυση Κωπηλασίας. Προπονητική 
Κωπηλασίας. Μεθοδολογία ∆ιδασκαλίας Κωπηλασίας. 
 
Έρευνα : Βιολογική ωρίµανση αρχαρίων κωπηλατών. Επιλογή κωπηλατών µε µυοδυναµικά 
και εργοµετρικά κριτήρια. ∆υναµοµετρήσεις κατά την εκτέλεση της τεχνικής ανάλογα µε το 
ρυθµό κωπηλάτησης. Ενεργειακές απαιτήσεις των κωπηλατών. 
 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ 
Καθηγητής Υδατοσφαίρισης 
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών.  
 
∆ιδασκαλία : Τεχνική και Μηχανική Ανάλυση Υδατοσφαίρισης. Προπονητική 
Υδατοσφαίρισης. Οµαδική Τακτική Υδατοσφαίρισης, Ειδικά θέµατα. Προπονητική 
Εξάσκηση Υδατοσφαίρισης καθώς και Καθοδηγούµενη Μελέτη.  
 
Έρευνα : Φυσικά & φυσιολογικά χαρακτηριστικά αθλητών οµαδικών αθληµάτων. 
Ενεργειακές απαιτήσεις οµαδικών αθληµάτων. Χρονική ανάλυση κινήσεων οµαδικών 
αθληµάτων. 
 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ∆ΙΑΦΑΣ 
Επίκουρος Καθηγητής Κανόε-Καγιάκ.  
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Σόφιας. 
 
∆ιδασκαλία: Κανόε-Καγιάκ. Τεχνική και Μηχανική Ανάλυση Κάνοε-Καγιάκ. Προπονητική 
Κάνοε-Καγιάκ. Μεθοδολογία διδασκαλίας. 
 
Έρευνα: Θέµατα επίδοσης και προπονητικών απαιτήσεων των αθλητών του Κάνοε-Καγιάκ. 
Βελτιστοποίηση της απόδοσης. Έλεγχος και σηµασία των ιδιοτήτων της Φυσικής 
κατάστασης.  
 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ 
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Επίκουρος Καθηγητής στην Ιστιοπλοΐα  
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Γλασκόβης. Μεγάλη Βρετανία. Μέλος της Βρετανικής Εταιρίας 
Φυσιολόγων (The Physiological Society) και της Βρετανικής Ένωσης Αθλητικής Επιστήµης 
(BASES). 
 
∆ιδασκαλία: Προπονητική Ιστιοπλοΐας, Τεχνική και Μηχανική Ανάλυση Ιστιοπλοΐας, 
Μεθοδολογία ∆ιδασκαλίας Ιστιοπλοΐας. 
 
Έρευνα: Βιολογικές απαιτήσεις της αγωνιστικής ιστιοπλοΐας, ρύθµιση της αναπνοής στην 
άσκηση σε αθλητές υψηλού επιπέδου, κλινική εργοσπιροµετρία-αποκατάσταση.  
 
ΕΛΕΝΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑΚΗ 
Επίκουρος Καθηγήτρια Κολύµβησης 
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Νότιας Καλιφόρνιας, ΗΠΑ-Μεταπτυχιακό U.C. Berkeley, ΗΠΑ. 
 
∆ιδασκαλία: Κολύµβηση. Τεχνική και Μηχανική Ανάλυση της Κολύµβησης. Προπονητική 
Κολύµβησης. Μεθοδολογία ∆ιδασκαλίας Κολύµβησης. Ασφάλεια στο Νερό-Ναυαγοσωστική. 
 
Έρευνα: Περιοριστικοί Παράγοντες της Απόδοσης στην Κολύµβηση. Ενεργειακά συστήµατα, 
προπονητική επιβάρυνση και Κολυµβητική Απόδοση.  
 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Επίκουρος Καθηγητής Κολύµβησης 
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Φυσικής Αγωγής Βελιγραδίου 
 
∆ιδασκαλία: Κολύµβηση. Τεχνική και Μηχανική Ανάλυση Κολύµβησης. Μεθοδολογία  
∆ιδασκαλίας Κολύµβησης. Προπονητική κολύµβησης 
Έρευνα: Το γαλακτικό κατώφλι ως µέτρο αναερόβιας ενεργειακής δυνατότητα  και ειδικού 
αποθέµατος απόδοσης σε υψηλού επιπέδου κολυµβητές και υδατοσφαιριστές. 
∆υναµοµετρήσεις κατά την εκτέλεση της τεχνικής της κολύµβησης 
 
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ 
Λέκτορας Κολύµβησης  
 
ΜΕΛΗ Ε.Ε.∆Ι.Π. του ΤΟΜΕΑ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ 
Θαλάσσιο Σκι. Πτυχιούχος Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΪΖΕΡ 
Κολύµβηση. Πτυχιούχος Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΥΦΑΣ  
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Κολύµβηση. Υποψήφιος ∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
 
4.7 ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
 
ΗΛΙΑΣ ∆ΗΜΑΣ 
Καθηγητής Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού 
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Μέλος Λαογραφικής Εταιρείας.  
 
∆ιδασκαλία: Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός. Εθνογραφία.  
 
Έρευνα : Έρευνα στον Ελληνικό Παραδοσιακό Χορό.  
 
ΘΩΜΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 
Οµότιµος Καθηγητής Ιστορίας Φυσικής Αγωγής 
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας και Φιλοσοφίας του 
Αθλητισµού, Balkan Association for the History of Physical Education and Sports, Interna-
tional Society for the History of Physical Education and Sports. 
 
∆ιδασκαλία : Ιστορία Φυσικής Αγωγής. Ιστορία Σύγχρονων Ολυµπιακών Αγώνων. Ειδικά 
Θέµατα Ολυµπισµού-Ολυµπιακής Παιδείας. Αρχαίοι Ολυµπιακοί Αγώνες. 
 
Έρευνα : Ιστορία Αρχαίων και Σύγχρονων Ολυµπιακών Αγώνων, Ιστορία Φυσικής Αγωγής, 
Λαογραφία Γυµναστικής, Ολυµπιακή - Αθλητική Παιδεία, Ολυµπισµός. 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
Οµότιµος Καθηγητής ∆ιδακτικής Φυσικής Αγωγής 
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Αθλητικής Ψυχολογίας, 
Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής. 
 
∆ιδασκαλία : ∆ιδακτική της Φυσικής Αγωγής. Γυµναστική. Αεροβική. 
Έρευνα : Παιδαγωγική και διδακτική αποτελεσµατικότητα του καθηγητή της Φυσικής 
Αγωγής. Συστήµατα παρατήρησης και αλληλεπίδρασης στην τάξη. 
 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ  
Οµότιµος Καθηγητής Εργοφυσιολογίας 
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Springfield, ΗΠΑ. Ιδρυτικός Πρόεδρος του Τµήµατος, Ιδρυτικός 
∆ιευθυντής του Εργοµετρικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών, Ιδρυτικός Πρόεδρος της 
Ελληνικής Εταιρείας Αθλητικής Επιστήµης, Εταίρος και Συνιδρυτής του European College of 
Sport Science, Εταίρος του American College of Sport Medicine.  
∆ιδασκαλία : Εργοφυσιολογία. Εργοµετρία. Εφαρµοσµένη Αθλητική Εργοφυσιολογία. 
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Άσκηση, Ευρωστία και Υγεία. ∆ίδαξε Εργοφυσιολογία ως Τακτικός Καθηγητής στο 
Πανεπιστήµιο McGill και ως Επισκέπτης Καθηγητής στα Πανεπιστήµια Λιέγης, Τόκιο, 
Πράγας, Ζάγκρεµπ και Ρώµης. 
 
Έρευνα : Σωµατική άσκηση, υγεία, ευρωστία και απόδοση του ανθρώπινου οργανισµού. 
Εστίαση στο θεµελιώδες πρόβληµα της σχετικής ισχύος του γονότυπου και του 
περιβάλλοντος στις παρατηρούµενες ατοµικές διαφορές, φυσιολογικές λειτουργίες και 
προσαρµογές, µεταβολικές διεργασίες, µορφολογικές και κυτταρικές ιδιότητες και κινητικές 
ικανότητες. 
 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΒΑΣ 
Καθηγητής Κινητικής Συµπεριφοράς και Αθλητικής Ψυχολογίας 
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Βοστώνης, ΗΠΑ. Μέλος International Society of Sport Psychology, 
Μέλος ∆.Σ. European Society of Sport Psychology, Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, 
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Αθλητικής Ψυχολογίας 
 
∆ιδασκαλία : Αθλητική Ψυχολογία, Ψυχολογία Κινητικής Συµπεριφοράς. Άσκηση και Ψυχική 
Υγεία, Κοινωνική ψυχολογία της Κινητικής Αναψυχής, Ερευνητική Εργασία. 
 
Έρευνα : Άσκηση και ψυχική υγεία, Νοερή εξάσκηση και αθλητική απόδοση, Άσκηση και 
πνευµατική απόδοση, Αθλητική ηθική, Σκέψη και αθλητική απόδοση. 
 
ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ 
Καθηγητής Αθλοπαιδιών 
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών 
 
∆ιδασκαλία: Προπονητική στην Καλαθοσφαίριση. Ειδικά θέµατα προπονητικής. Σεµινάριο 
Προπονητικής. 
 
Έρευνα: Προπονητική και Ειδικά της Καλαθοσφαίρισης. 
 
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
Καθηγητής Αθλητιατρικής  (Οµότιµος) 
 
4.8. ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΕΣ 
ΑΛΚΙΝΟΗ ΚΑΤΣΙΚΑ∆ΕΛΛΗ 
Καθηγήτρια Ειδικής Προπονησιολογίας των Αθλοπαιδιών 
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μέλος Πανελλήνιας Ένωσης για την προώθηση των 
γυναικών στον Αθλητισµό και στα Σπορ. 
 
∆ιδασκαλία: Προπονητική της Πετοσφαίρισης. Ειδικά θέµατα προπονητικής. Κατευθυνόµενη 
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µελέτη. Πετοσφαίριση επί άµµου. 
 
Έρευνα: Προπονητική ανάλυση της τακτικής της Πετοσφαίρισης. Ανάλυση της τακτικής της 
Πετοσφαίρισης επί άµµου. 
 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΪΟΣ 
Επίκουρος Καθηγητής Προπονησιολογίας  Πετοσφαίρισης 
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών. ∆ιεθνής Προπονητής. Μέλος του Πανελλήνιου Συνδέσµου 
Προπονητών Πετοσφαίρισης (Σ.Ε.Π.ΠΕ). 
 
∆ιδασκαλία: Προπονητική Πετοσφαίρισης επί άµµου. Προπονητική εξάσκηση 
Πετοσφαίρισης επί άµµου. Προχωρηµένων επίπεδο Πετοσφαίρισης. 
 
Έρευνα: Προπονητική ανάλυση τακτικής της Πετοσφαίρισης. Προπονητική ανάλυση 
τακτικής της Πετοσφαίρισης επί άµµου. Εφαρµοσµένη κινητική µάθηση σε σχέση µε την 
Πετοσφαίριση. Εφαρµοσµένη Πετοσφαίριση επί άµµου.  
 
ΜΠΟΓΚΝΤΑΝ ΓΚΟΥΓΚΟΥ 
Επίκουρος Καθηγητής Γυµναστικής 
 
∆ιδάκτωρ Πανεπ/µίου Βουκουρεστίου. Μέλος Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας. 
 
∆ιδασκαλία : Ενόργανη Γυµναστική. Τεχνική και Μηχανική Ανάλυση Ενόργανης 
Γυµναστικής. Προπονητική, Μεθοδολογία ∆ιδασκαλίας Ενόργανης Γυµναστικής. 
 
Έρευνα : Ρυθµική κινητική µάθηση της Ενόργανης Γυµναστικής. Αύξηση της παραγωγικής 
ικανότητας των εργαζοµένων µε βελτίωση της φυσικής κατάστασης. 
 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΤΡΑΤΖΕΜΗΣ 
 
Αναπληρωτής Καθηγητής Ενόργανης Γυµναστικής 
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών. ∆ίπλωµα & Ειδικότητα Ενόργανης Γυµναστικής της 
Deutschesporthochschule Κολωνίας, Γερµανία. 
 
∆ιδασκαλία : Ενόργανη Γυµναστική. 
 
Έρευνα : Προπονησιολογία Ενόργανης Γυµναστικής. Κινηµατική Ανάλυση. Μεθοδική-
∆ιδακτική. Κατασκευές βοηθητικών οργάνων εκµάθησης ασκήσεων. 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Καθηγητής Υγρού Στίβου 
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μέλος The American Swimming Coaches Association. 
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European College of Sport Science. 
 
∆ιδασκαλία : Κολύµβηση. Υδατοσφαίριση, Καταδύσεις, Ναυαγοσωστική. 
 
Έρευνα : Σωµατική άσκηση και βιολογική ωρίµανση νεαρών ατόµων. Μέθοδοι διδακτικής 
Υγρού Στίβου. Προπονητική Υγρού Στίβου. 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΡΑΝΤΟΣ 
Καθηγητής Φιλοσοφίας του Αθλητισµού 
 
∆ιδάκτωρ Universitat Wurzburg, Γερµανία.  
 
∆ιδασκαλία : Αθλητική Ηθική. Φιλοσοφία του Αθλητισµού : Φιλοσοφική Προσέγγιση. 
Εισαγωγή στη Φιλοσοφία. 
 
Έρευνα : Συστηµατική φιλοσοφία, Ελληνική, Σύγχρονη, Κλάδοι, Βιοηθική, Φιλοσοφία 
Αθλητισµού. 
 
ΣΤΑΥΡΟΣ ∆ΟΥΒΗΣ  
Αναπληρωτής  Καθηγητής Αντισφαίρισης 
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μέλος Εταιρείας Αθλητικής Ψυχολογίας. 
 
∆ιδασκαλία: Αντισφαίριση. Καλαθοσφαίριση. Πετοσφαίριση.  
 
Έρευνα: Προπονητική, Κακώσεις στην Αντισφαίριση, Κινητική Μάθηση. ∆ιαιτησία  στην 
Καλαθοσφαίριση. 
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΘΥΜΟΣ  
Επίκουρος Καθηγητής Ενόργανης Γυµναστικής 
 
∆ιδάκτωρ Πανεπ/µίου Αθηνών. ∆ιεθνές Κέντρο Φιλοσοφίας & ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας.  
 
∆ιδασκαλία : Ενόργανη Γυµναστική. Προπονητική Ενόργανης Γυµναστικής. Μεθοδολογία 
∆ιδασκαλίας Ενόργανης Γυµναστικής. 
 
Έρευνα : Ενόργανη Γυµναστική  : Προπονητικό, Νοµικό & Παιδαγωγικό πεδίο. 
 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  
Λέκτορας Αλµάτων Κλασικού Αθλητισµού 
 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Σόφιας. Γ.Γ. Παγκόσµιας Ένωσης Προπονητών Στίβου (ITFCA). 
∆ιδασκαλία : Ειδικότητα αλµάτων Λ. Αθλητισµού. Τεχνική και Βιοκινητική ανάλυση των 
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αλµάτων. Προπονητική και µεθοδολογία διδασκαλίας αλµάτων.  
 
Έρευνα : Ανάλυση τακτικής για το αγώνισµα του Άλµατος σε ύψος αθλητών υψηλών 
επιδόσεων. Μέθοδος ελέγχου της κατεύθυνσης της προπονητικής προετοιµασίας στο Άλµα 
σε ύψος. Προπονητική κατάσταση των αθλητών των Αλµάτων κατά την περίοδο του 
αθλητικού προσανατολισµού, στην Ελλάδα. ∆ιερεύνηση των παραγόντων που σχετίζονται 
µε την επιλογή του αγωνίσµατος των αλµάτων των υπό ένταξη αθλητών στην Ελλάδα.  
 
ΕΡΙΦΥΛΛΗ ΛΑΛΟΥ 
Λέκτορας Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί 
 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ 
Λέκτορας Κολύµβηση 
 
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ 
Λέκτορας Κλασικού Αθλητισµού 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΣΟΦΙΑΝΙ∆ΗΣ 
Λέκτορας Ποδοσφαίρου 
 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΥΤΙΝΑΡΟΣ 
Λέκτορας Κλασικού Αθλητισµού 
 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ 
Λέκτορας Κλασικού Αθλητισµού 
 
ΕΙΡΗΝΗ ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΥ 
Λέκτορας Ρυθµική Αγωνιστική Γυµναστική 
 
ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Λέκτορας Κλασικού Αθλητισµού 
 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ 
Λέκτορας Καλαθοσφαίρισης 
 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΛΑΤΗΣ 
Λέκτορας Κλασικού Αθλητισµού 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΙΟΚΑ-ΣΤΑΘΑΚΗ 
Λέκτορας Ρυθµικής Αγωνιστικής Γυµναστικής 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ 
Λέκτορας Ποδοσφαίρου 
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ΕΛΕΝΗ ΛΑΜΠΡΟΥ 
Λέκτορας Ρυθµικής Αγωνιστικής Γυµναστικής 
 
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΦΡΑΓΚΟΥ 
Λέκτορας Ρυθµικής Αγωνιστικής Γυµναστικής 
 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΤΙ∆ΗΣ 
Ενόργανη Γυµναστική. Υποψήφιος ∆ιδάκτωρ Παντείου Πανεπιστηµίου. Πτυχίο Παν/µιο 
Αθηνών. ∆ίπλωµα M.Sc και Ειδικότητα Ενόργανη Γυµναστική της Ανώτατης Σχολής 
Γυµναστικής και Αθλητισµού Στοκχόλµης, Σουηδίας. Πτυχιούχος Τµήµατος ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης Παντείου Πανεπιστηµίου.  
 
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΧΟΥΜΑΣ 
Κολύµβηση. Υποψήφιος ∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΚΑΓΚΑΣ, Ε.Ε.∆Ι.Π. Αθλητιατρικής 
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ε.Ε.∆Ι.Π. Υγρού Στίβου 
 
ΜΠΑΡΛΟΥ-ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, Ε.Ε.∆Ι.Π. Φυσικοθεραπεία 
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΙΛΙΑ, Ε.Ε.∆Ι.Π. Κολύµβηση 
 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΟΥ, Ε.Ε.∆Ι.Π. Μουσικής 
 
∆ΙΑΜΑΝΤΩ ΚΟΚΟΣΙΕΛΗ, Ε.Ε.∆Ι.Π. Κλασικού Αθλητισµού 
 
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΣ 
Αντισφαίριση. Πτυχιούχος Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
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5. Ο∆ΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
Ο Καθηγητής (Οµότιµος σήµερα) Ι. Ζέρβας είναι ο βασικός συντάκτης αυτού του Κεφαλαίου. 
 
5.1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
Η πτυχιακή εργασία αποτελεί την πλέον σηµαντική εργασία κάθε προπτυχιακού φοιτητή και 
απαραίτητη υποχρέωση για τη λήψη του πτυχίου του. Η πτυχιακή εργασία εκπονείται στον 
συγγενέστερο προς το θέµα τοµέα. Σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει παρακολουθήσει µία 
εκ των ειδικεύσεων που παρέχονται στο Τµήµα, η πτυχιακή εργασία θα πρέπει να έχει την 
έγκριση του υπεύθυνου Καθηγητή ειδίκευσης. Κάθε φοιτητής υποβάλλει αίτηση στη 
Γραµµατεία του τοµέα µε το θέµα της εργασίας του. Ο τοµέας εγκρίνει το θέµα και ορίζει 
επιβλέποντα Καθηγητή ένα από τα µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος. Ο τοµέας µπορεί να ορίσει 
τριµελή συµβουλευτική επιτροπή, µετά από αιτιολογηµένη απόφαση. Τα µέλη της 
εξεταστικής επιτροπής ανήκουν στην ίδια ή συγγενή επιστηµονική ειδικότητα µε αυτή την 
οποία ο φοιτητής  εκπονεί την εργασία του. Ένα από τα µέλη µπορεί να προέρχεται από 
άλλο τµήµα του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ. Ο επιβλέπων καθηγητής παρακολουθεί την πορεία του 
φοιτητή µέχρι την ολοκλήρωσή της. Η συµβουλευτική επιτροπή αξιολογεί την εργασία από 1 
έως 10 και  παραδίδει τη βαθµολογία στον τοµέα και τη Γραµµατεία του Τµήµατος. Σε 
περίπτωση διαφωνίας, η απόφαση λαµβάνεται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση 
καθυστέρησης παράδοσης της πτυχιακής εργασίας, ο φοιτητής ενηµερώνει ανάλογα τον 
επιβλέποντα καθηγητή, τα µέλη της συµβουλευτικής επιτροπής και τον τοµέα. 
 
ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Το εξώφυλλο της πτυχιακής εργασίας 
Το εξώφυλλο της πτυχιακής εργασίας περιλαµβάνει τον τίτλο της εργασίας, το 
ονοµατεπώνυµο του φοιτητή, το Τµήµα, το Πανεπιστήµιο, τον µήνα και το ακαδηµαϊκό έτος 
κατάθεσης της εργασίας. 
 
Ο τίτλος της εργασίας 
Ο τίτλος της εργασίας γράφεται µε κεφαλαία γράµµατα και τοποθετείται στο κέντρο της 
σελίδας σε οκτώ (8) µονά διαστήµατα από την κορυφή της σελίδας. Το ονοµατεπώνυµο του 
φοιτητή γράφεται επίσης στο κέντρο της σελίδας σε απόσταση οκτώ (8) µονών διαστηµάτων 
από το κάτω µέρος του τίτλου της εργασίας, ο µήνας και το έτος παρουσίασης της διατριβής. 
Ο τίτλος της εργασίας -όπως και κάθε µελέτης- διατυπώνεται µε πολύ προσοχή για να 
αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγχυση ή παρερµηνεία. Ο τίτλος γράφεται αφού διατυπωθεί το 
θέµα/πρόβληµα και περιέχει την κεντρική ιδέα της µελέτης και τις µεταβλητές του 
θέµατος/ερευνητικού προβλήµατος. Πρέπει να είναι σαφής, σύντοµος (µέχρι 12–15 λέξεις) 
και εύκολος στη χρήση του.  
∆ικαιώµατα (Copyright) 
Ο διεθνής όρος copyright, που δηλώνει την πνευµατική ιδιοκτησία και το δικαίωµα 
αναπαραγωγής, αναγράφεται στο κέντρο της δεύτερης (ii) σελίδας (που δεν αριθµείται) µε το 
ονοµατεπώνυµο του φοιτητή. 
Έγκριση της εργασίας 
Η τρίτη (iii) σελίδα είναι η σελίδα έγκρισης της εργασίας µε την ένδειξη «εγκρίθηκε από» και 
ακολουθούν τα ονόµατα της τριµελούς εξεταστικής επιτροπής, ο τίτλος του κάθε µέλους και η 
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υπογραφή. Πρώτο τοποθετείται το ονοµατεπώνυµο και ο τίτλος του επιβλέποντος καθηγητή 
µε την ένδειξη «επόπτης», ακολουθούν τα δυο άλλα µέλη της τριµελούς επιτροπής.  
Έκφραση ευχαριστιών 
Πολλές φορές ο φοιτητής αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει αυτούς που τον βοήθησαν 
στη διεκπεραίωση της πτυχιακής του εργασίας και στις σπουδές του, γενικότερα. Ο τρόπος 
που εκφράζει τις ευχαριστίες του ο κάθε φοιτητής είναι  καθαρά προσωπικός. Γενικά, οι 
ευχαριστίες απευθύνονται σε άτοµα του οικογενειακού περιβάλλοντος, συµβούλους, 
συνεργάτες, βοηθούς, φορείς, χορηγούς κ.λπ. Σε αυτές τις περιπτώσεις επιτρέπεται η χρήση 
του τίτλου και της ιδιότητας του ατόµου προς το οποίο εκφράζονται οι ευχαριστίες, όπως για 
παράδειγµα καθηγητή, κύριο ή κυρία, γονείς, φίλο/η κ.λπ. 
 
Η περίληψη 
Σκοπός της περίληψης είναι να παρουσιάσει συνοπτικά το περιεχόµενο της εργασίας. 
Περιλαµβάνει µια σύντοµη περιγραφή του θέµατος/προβλήµατος (µέσα σε µια φράση, αν 
είναι δυνατό). Αν πρόκειται για ανασκόπηση βιβλιογραφίας, ο φοιτητής αναφέρεται στο 
σκοπό της εργασίας, τη µέθοδο που συγκέντρωσε τη βιβλιογραφία, στα αποτελέσµατα και 
στα γενικά συµπεράσµατα που προέκυψαν από το σύνολο των εργασιών που 
χρησιµοποίησε στην εργασία και τη σηµασία των αποτελεσµάτων για την επιστήµη και την 
πρακτική χρήση. Αν πρόκειται για  περιγραφική ή πειραµατική έρευνα, ο φοιτητής 
αναφέρεται εν συντοµία στο δείγµα (µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, όπως αριθµό, φύλο 
και ηλικία), την µέθοδο (όργανα και διαδικασία συγκέντρωσης των δεδοµένων), τα 
σηµαντικότερα αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατα. Η περίληψη αναπτύσσεται µέσα σε 
διακόσιες (200) έως τριακόσιες (300) λέξεις. Η περίληψη γράφεται στη µια πλευρά της 
σελίδας και σε διπλό διάστηµα, όπως και η υπόλοιπη εργασία.  
 
Πίνακας περιεχοµένων 
Στα περιεχόµενα περιλαµβάνονται όλα τα κεφάλαια και οι υποδιαιρέσεις της εργασίας. Τα 
κεφάλαια γράφονται µε κεφαλαία γράµµατα, τα οποία αριθµούνται µε λατινικά στοιχεία. Οι 
σελίδες αριθµούνται µε αραβικούς αριθµούς. Οι επιµέρους υποδιαιρέσεις χαρακτηρίζονται 
µε αύξοντα αριθµό (για παράδειγµα, 3.1., 3.2., ή 3.1.1., 3.1.2 κ.ο.κ.). Ο αριθµός και ο τίτλος 
κεφαλαίου ακολουθεί την αρίθµηση και τον τρόπο που παρουσιάζεται στα περιεχόµενα. 
Κατάλογος πινάκων, γραφικών παραστάσεων και εικόνων  
Στον κατάλογο πινάκων, γραφικών παραστάσεων και εικόνων αναφέρεται ο ακριβής τίτλος 
κάθε πίνακα, γραφικής παράστασης ή εικόνας και η σελίδα στην οποία εµφανίζονται. 
Πίνακες, γραφικές παραστάσεις και εικόνες φέρουν τον αριθµό του κεφαλαίου µε  αραβικό 
αριθµό και µε την ανάλογη υποδιαίρεση. Για παράδειγµα, η ένδειξη Πίνακας 3.1 σηµαίνει 
τρίτο κεφάλαιο, υποδιαίρεση ένα. Η ένδειξη Εικόνα 3.1 σηµαίνει τρίτο κεφάλαιο, 
υποδιαίρεση ένα. Συνεπώς, πίνακες και εικόνες έχουν την ίδια αρίθµηση αλλά διακρίνονται 
από την ένδειξη Πίνακας ή Εικόνα (για παράδειγµα, Πίνακας 1.1 ή Εικόνα 1.1)   
 
 
 
 
 
 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

5.2 ΚΟΡΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Η περιγραφή που ακολουθεί αναφέρεται: α) σε περιγραφικές και πειραµατικές έρευνες και β) 
σε βιβλιογραφική έρευνα (έρευνα βιβλιοθήκης).  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η εισαγωγή έχει ως σκοπό να θέσει το πρόβληµα και να περιγράψει τη σπουδαιότητα της 
µελέτης, τις υποθέσεις, την οριοθέτηση και τους περιορισµούς της µελέτης, την ορολογία και 
τις συντοµογραφίες. Στην εισαγωγή γίνεται συνήθως µια σύντοµη βιβλιογραφική αναφορά 
των σηµαντικότερων ερευνών που έχουν άµεση σχέση µε το πρόβληµα.  
 
Ο ορισµός και η διατύπωση του προβλήµατος  
Το πρόβληµα προσδιορίζει µε σαφήνεια και ακρίβεια αυτό που έχει στο µυαλό του και που 
πρόκειται να κάνει ο φοιτητής. Ο τρόπος µε τον οποίο ο φοιτητής διατυπώνει το πρόβληµα 
καθορίζει την πορεία και την κατεύθυνση της µελέτης, και περικλείει όλες τις προσπάθειες 
του φοιτητή στην πραγµατοποίηση της µελέτης. Αποτελεί οδηγό όλων των ενεργειών του, 
µέχρι την ολοκλήρωση της εργασίας. Κάθε βήµα της εργασίας/µελέτης γίνεται µε αναφορά 
στο θέµα/πρόβληµα και στις µεθόδους επίλυσης του προβλήµατος. Ανάλογα µε το θέµα, ο 
φοιτητής µπορεί να θέσει χωριστά ορισµένα υποπροβλήµατα. Σκοπός κάθε µελέτης είναι 
πρώτον να εξετάσει τις υποθέσεις και δεύτερον να δώσει απαντήσεις σε ερωτήσεις. Ένα 
ερευνητικό πρόβληµα διατυπώνεται έτσι ώστε να καθορίζει µε ακρίβεια ποιες ερωτήσεις 
πρόκειται να ερευνηθούν και ποιες υποθέσεις θα εξετασθούν. Το πρόβληµα τίθεται είτε σε 
µορφή ερώτησης ή σειρά ερωτήσεων ή ως µια δήλωση. Πρόβληµα, ερωτήσεις και υποθέσεις 
κατευθύνουν τον τρόπο που ο φοιτητής προσπαθεί να δώσει απάντηση.  
 
Ερευνητικά ερωτήµατα 
Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι σύντοµες, να αναφέρονται στη σχέση µεταξύ των µεταβλητών 
και να µπορούν να ερευνηθούν. Η διατύπωση των ερωτήσεων βασίζεται στη διατύπωση του 
προβλήµατος. Σε ένα πρόβληµα όπως «η επίδραση του άγχους στην απόδοση του αθλητή», 
ο φοιτητής προσπαθεί να κατανοήσει πώς µπορεί να επιδράσει το άγχος στην αθλητική 
απόδοση. Στην περίπτωση αυτή, τόσο το άγχος όσο και η αθλητική απόδοση είναι 
παράγοντες που µεταβάλλονται. Είναι δηλαδή οι «µεταβλητές» του υπό εξέταση 
θέµατος/προβλήµατος, η πρώτη ανεξάρτητη και η δεύτερη εξαρτηµένη. Η εξαρτηµένη 
µεταβλητή είναι αυτή που µετράµε για να προσδιορίσουµε την επίδραση της ανεξάρτητης 
µεταβλητής. Παράλληλα ελέγχουµε τα επίπεδα της ανεξάρτητης µεταβλητής. Για παράδειγµα, 
ένα χαµηλό, µέτριο ή υψηλό επίπεδο άγχους διευκολύνει ή χειροτερεύει την αθλητική 
απόδοση; Έτσι, σε ένα γενικό ερώτηµα κατά πόσο το µέτριο επίπεδο άγχους (ανεξάρτητη 
µεταβλητή) διευκολύνει την αθλητική απόδοση (εξαρτηµένη µεταβλητή), η ερευνητική 
ερώτηση µπορεί να διατυπωθεί ως εξής: «Ένα µέτριο επίπεδο άγχους διευκολύνει την 
αθλητική απόδοση»;  
 
Ερευνητικές και στατιστικές υποθέσεις  
Η υπόθεση είναι µια εικασία, η οποία, ωστόσο, βασίζεται στη βιβλιογραφία και στις 
εκτιµήσεις του φοιτητή που διερευνά το θέµα. Οι υποθέσεις ορίζουν τον τρόπο που ο 
φοιτητής θα χειρισθεί τις µεταβλητές. Η διατύπωση της υπόθεσης ακολουθεί τη διατύπωση 
του θέµατος/προβλήµατος και των ερωτήσεων. Οι υποθέσεις γράφονται σε ενεστώτα χρόνο. 
Έτσι, σύµφωνα µε το παράδειγµα, η υπόθεση µπορεί να διατυπωθεί ως εξής: «Όσο αυξάνει 
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το άγχος, τόσο µειώνεται και η αθλητική απόδοση» ή «όσο χαµηλό είναι το επίπεδο του 
άγχους, τόσο µειώνεται και η αθλητική απόδοση». Οι υποθέσεις πρέπει να είναι 
εννοιολογικά σαφείς, να σχετίζονται µε τη θεωρία και τα µέσα και τις τεχνικές που έχει στη 
διάθεσή του ο φοιτητής να πραγµατοποιήσει τη µελέτη.  
 
Οριοθέτηση και περιορισµοί 
Στη βιβλιογραφική έρευνα, η οριοθέτηση αφορά στον περιορισµό των πηγών που 
χρησιµοποιήθηκαν. Σε µια πειραµατική έρευνα, η οριοθέτηση αφορά  στη γεωγραφική 
περιοχή, στα χαρακτηριστικά ατόµων (ιδιότητα, ηλικία, φύλο), στο φορέα ή το χώρο από τον 
οποίο προέρχονται τα άτοµα (για παράδειγµα, ίδρυµα, σχολείο, σύλλογος, κατηγορία κ.λπ), 
στις επιλεγόµενες µετρήσεις (χαρακτηριστικά µετρήσεων), στη χρονική περίοδο που 
πραγµατοποιήθηκε η έρευνα κ.ά. Οι οριοθετήσεις δείχνουν και τα «αδύνατα σηµεία» ή τα 
«µειονεκτήµατα» της εργασίας σε ότι αφορά το δείγµα, τους περιβαλλοντικούς παράγοντες 
και τον έλεγχο των µεταβλητών. Φυσικά, η αναγνώριση τέτοιων παραγόντων δεν βελτιώνει 
την εργασία ούτε και αυξάνει την εγκυρότητά της. Απλά ενηµερώνει τον αναγνώστη.  
 
∆ιευκρίνιση όρων  
Για την κατανόηση του κειµένου από την πρώτη στιγµή, ο φοιτητής διευκρινίζει τους πλέον 
σηµαντικούς όρους τους οποίους χρησιµοποιεί στην εργασία του. Οι όροι διευκρινίζονται ως 
εξής: πρώτα αναφέρεται ο όρος µε τονισµένη γραφή, άνω κάτω τελεία (:) και ακολουθεί η 
διευκρίνηση. Παράδειγµα : Αερόβια ικανότητα : η ικανότητα του οργανισµού να… Ο 
φοιτητής διευκρινίζει επίσης και τις µεταβλητές του προβλήµατος (ανεξάρτητες και µη). 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
Το κεφάλαιο αυτό έχει ως σκοπό να παρουσιάσει µε συστηµατικό τρόπο την      
επιστηµονική  βιβλιογραφία που έχει σχέση µε το θέµα.. Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 
είναι χρήσιµη για τον ίδιο το φοιτητή και την πρόοδο της µελέτης. Βοηθάει το φοιτητή να 
γνωρίσει καλά το πρόβληµα και την ιστορία του, να γνωρίσει τη θεωρητική βάση του 
προβλήµατος, να ενηµερωθεί για τη µεθοδολογία που ακολούθησαν οι ερευνητές, να 
ενηµερωθεί για τα υπάρχοντα αποτελέσµατα, να εκτιµήσει τα πλεονεκτήµατα του θέµατος, να 
αποφύγει την επανάληψη, να γνωρίσει τις δυσκολίες που αντιµετώπισαν οι ερευνητές µε 
ανάλογο πρόβληµα,  να επιλέξει το πρόβληµα, να διατυπώσει καλύτερα τα ερωτήµατα, και 
να αιτιολογήσει την επιλογή του προβλήµατος. Η εµπειρία του φοιτητή από την ανασκόπηση 
της σχετικής επιστηµονικής βιβλιογραφίας, θα τον βοηθήσει να εκτιµήσει την αξία των 
υπαρχουσών ερευνών και να γνωρίσει την ποιότητα του σχεδίου έρευνας και τη σχέση του 
µε τις δικές του σκέψεις. Η έκταση του κεφαλαίου αυτού ποικίλει ανάλογα µε το θέµα. Σε 
ορισµένα θέµατα η έρευνα είναι εκτεταµένη, σε άλλα λιγότερο. Ο φοιτητής θα πρέπει να 
εκτιµήσει ποιες έρευνες θα συµπεριλάβει στην ανασκόπηση και ποιες όχι. Σε κάποιες 
περιπτώσεις πρέπει να συζητηθούν οι µεθοδολογικές προσεγγίσεις των ερευνητών, σε άλλες 
όχι. Σε ορισµένα θέµατα συµπεριλαµβάνονται µόνον οι εργασίες που σχετίζονται άµεσα µε 
το θέµα, ενώ σε άλλα θέµατα µπορεί να συµπεριληφθούν και εργασίες που έχουν έµµεση 
σχέση.  
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Το κεφάλαιο αυτό συνδέεται µε το πρόβληµα ή τα επιµέρους προβλήµατα, όπως αυτά  
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τέθηκαν στο πρώτο κεφάλαιο. Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να περιγράψει ο φοιτητής 
µε κάθε λεπτοµέρεια τη µέθοδο και τη διαδικασία της µελέτης και συγκεκριµένα το δείγµα, 
την επιλογή του δείγµατος, τα όργανα, τη µέθοδο παρέµβασης (αν έχει κάνει πείραµα) και 
την ανάλυση των δεδοµένων. 
 
Το δείγµα 
Το δείγµα αναφέρεται στον αριθµό των υποκειµένων και στον τρόπο επιλογής τους. Ο 
αριθµός των συµµετεχόντων είναι ανάλογος προς τη φύση της µελέτης. Για παράδειγµα, σε 
µια περιγραφική έρευνα, ο αριθµός είναι κατά κανόνα πολύ µεγαλύτερος από εκείνον µιας 
πειραµατικής έρευνας. Στην περιγραφή του δείγµατος περιλαµβάνονται τα κριτήρια επιλογής 
και τα χαρακτηριστικά των ατόµων. Περιγράφεται ο πληθυσµός, είτε χρησιµοποιήθηκε ένας 
ολόκληρος πληθυσµός ή ένα µέρος (δείγµα) αυτού. Στην περίπτωση που χρησιµοποιηθεί 
ένα µέρος από έναν πληθυσµό θα πρέπει να περιγραφεί µε κάθε λεπτοµέρεια η µέθοδος 
επιλογής του δείγµατος (για παράδειγµα, τυχαία δειγµατοληψία). Σε περίπτωση που έχουν 
επιλεγεί πολλές οµάδες πρέπει να περιγραφούν λεπτοµερώς τα  είδη των οµάδων. 
 
Το πρόγραµµα παρέµβασης (για πειραµατικές έρευνες) 
Σε µια πειραµατική έρευνα χρησιµοποιείται ένα πρόγραµµα εξάσκησης (µάθησης, 
διδασκαλίας, άσκησης, προπόνησης). Το πρόγραµµα εξάσκησης αποτελεί την κύρια 
µεταβλητή  µιας έρευνας και γι’αυτό θα πρέπει να περιγραφεί µε κάθε λεπτοµέρεια. σχετικά 
µε το περιεχόµενο (είδος), τη συχνότητα, την ένταση και τη διάρκεια, καθώς και οι συνθήκες 
κάτω από τις οποίες εφαρµόζεται ένα πρόγραµµα (λόγου χάρη, περιβαλλοντικές συνθήκες). 
Περιγράφεται επίσης το θεωρητικό υπόβαθρο του προγράµµατος. Ολόκληρο το πρόγραµµα 
παρατίθεται στο παράρτηµα, ώστε να µπορεί να εκτελεσθεί (επαναληφθεί) είτε από τον ίδιο 
ερευνητή είτε από άλλους. 
 
Όργανα 
Τα όργανα που χρησιµοποιούνται σε µια έρευνα πρέπει να περιγραφούν µε κάθε 
λεπτοµέρεια. Αν πρόκειται για ένα έτοιµο όργανο µέτρησης, θα πρέπει να αιτιολογηθεί η 
επιλογή του και να αναφερθούν οι δείκτες εγκυρότητας και αξιοπιστίας. Αν πρόκειται για 
προσαρµογή θα πρέπει να αναφερθούν οι σχετικές διαδικασίες προσαρµογής και οι δείκτες 
εγκυρότητας και αξιοπιστίας,   
 
Συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων 
Εδώ ο φοιτητής κάνει πλήρη αναφορά στον τρόπο που συγκέντρωσε τα δεδοµένα, ποιες 
µετρήσεις έκανε, πώς τις έκανε, ποια όργανα χρησιµοποίησε και κάτω από ποιες συνθήκες. 
Περιγράφει επίσης τους συνεργάτες που συµµετείχαν και που ενδεχοµένως έπαιξαν ρόλο 
στις µετρήσεις, τον τρόπο και το χρόνο εκπαίδευσής τους, τη διάρκεια των µετρήσεων. Αυτό 
είναι ένα µέρος της διαδικασίας µέσα από την οποία φαίνεται ο έλεγχος των µεταβλητών και 
επικυρώνεται η αξιοπιστία της µελέτης. Η περιγραφή αυτή εξυπηρετεί τη δυνατότητα 
επανάληψης της έρευνας.  
 
 
Χρονοδιάγραµµα 
Το χρονοδιάγραµµα αναφέρεται στο χρονικό διάστηµα που έγιναν οι µετρήσεις ή/και το 
πρόγραµµα εξάσκησης και που συγκεντρώθηκαν τα δεδοµένα της έρευνας.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Το κεφάλαιο αυτό περιορίζεται µόνο στην παρουσίαση των αποτελεσµάτων. Η πρώτη 
παράγραφος αναφέρεται στην οργάνωση του κεφαλαίου και τη στατιστική επεξεργασία των 
δεδοµένων.  
 
Παρουσίαση 
Η επεξεργασία και η ανάλυση των δεδοµένων γίνεται σύµφωνα µε το πρόβληµα και τις 
υποθέσεις. Η παρουσίαση των αποτελεσµάτων γίνεται σύµφωνα µε το πρόβληµα, τα  
επιµέρους προβλήµατα (υποπροβλήµατα) και τις µεταβλητές του προβλήµατος. Μερικές 
φορές είναι απαραίτητο να διαιρεθεί το κεφάλαιο σε µέρη, ανάλογα πώς εξυπηρετείται η 
λειτουργία του κεφαλαίου από πλευράς κατανόησης αλλά και ενδιαφέροντος για τον 
αναγνώστη. Γενικά, το κεφάλαιο αυτό περιορίζεται µόνο στην παρουσίαση των 
αποτελεσµάτων. 
 
Πίνακες και σχήµατα 
Τα δεδοµένα παρουσιάζονται σε πίνακες. Οι πίνακες πρέπει να είναι περιεκτικοί και 
απολύτως σαφείς. Πέραν αυτών που παρουσιάζει ο φοιτητής στους πίνακες, µερικές φορές 
είναι απαραίτητο να γίνει κάποια περιγραφή των δεδοµένων. Κάθε πίνακας πρέπει να 
ερµηνευθεί και να τονισθούν τα σηµαντικότερα σηµεία (για παράδειγµα, συγκρίσεις, 
συσχετίσεις). Ο φοιτητής παραπέµπει στους πίνακες στο τέλος της φράσης µε την ένδειξη 
(Πίνακας 4.1 ή βλ. Πίνακα 4.1) Τα πλήρη αποτελέσµατα παρατίθενται στο παράρτηµα. µε 
την ένδειξη: (Παράρτηµα 1). Προηγείται η περιγραφή του περιεχοµένου του πίνακα και 
έπεται ο πίνακας. Αν ένας πίνακας καταλαµβάνει περισσότερο χώρο από µισή σελίδα, τότε 
µπαίνει µόνος του σε µια σελίδα.   
Η χρήση σχηµάτων και διαγραµµάτων πρέπει να γίνεται µόνο στις περιπτώσεις που 
εξυπηρετούν κάποιο σκοπό. Κάθε διάγραµµα πρέπει να παραπέµπει σε παράρτηµα όπου 
θα παρατίθενται όλα τα δεδοµένα.  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε – ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥMΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Στο κεφάλαιο αυτό ο φοιτητής ερµηνεύει τα ευρήµατα της µελέτης του και περιγράφει τη 
σηµασία τους. Το κεφάλαιο συνδέεται µε το εισαγωγικό µέρος του πρώτου κεφαλαίου και 
ιδιαίτερα µε τη σπουδαιότητα της µελέτης. Κατόπιν εξηγεί κάθε αποτέλεσµα σχετικά µε τις 
υποθέσεις. 
 
Τρόπος συζήτησης 
Οι µεταβλητές και τα επιµέρους προβλήµατα (υποπροβλήµατα) συζητούνται µε σειρά που 
ορίζει η βαρύτητά τους, η σπουδαιότητά τους. Στο τέλος γίνεται ένας συντονισµός, µια 
σύγκριση και µια σφαιρική παρουσίαση των ευρηµάτων και των ερµηνειών που έχουν 
δοθεί. Οι ερµηνείες δίνονται µε βάση τη θεωρία. Στο κεφάλαιο αυτό ο τρόπος γραφής είναι 
κάπως πιο ελεύθερος σε σύγκριση µε τα άλλα κεφάλαια.  
 
∆ιατύπωση συµπερασµάτων 
Τα συµπεράσµατα διατυπώνονται µε βάση το κεφ. Ι, τη διατύπωση του προβλήµατος και τις 
υποθέσεις. Εδώ πρέπει να βγει ένα συµπέρασµα για κάθε πρόβληµα και υποπρόβληµα. Με 
άλλα λόγια, εδώ πρέπει να δοθεί απάντηση στο σκοπό της µελέτης. Ο αναγνώστης πρέπει 
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να πάρει µια απάντηση ως προς τα ευρήµατα και τις αιτίες. ∆εν πρέπει να γίνεται απλώς µια 
επανάληψη των ευρηµάτων. Αυτό που πρέπει να κάνει ο φοιτητής είναι να βγάλει 
συµπεράσµατα µε βάση τα ευρήµατα. Εδώ ο φοιτητής  χρησιµοποιεί ενεστώτα χρόνο εκτός 
από την αναφορά στα ευρήµατα όπου χρησιµοποιεί παρελθόντα χρόνο.    
5.3 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ   
Στην βιβλιογραφική έρευνα (έρευνα βιβλιοθήκης) χρησιµοποιούνται ανάλογα οι οδηγίες της 
προηγούµενης περιγραφής που αφορά κυρίως σε περιγραφικές και πειραµατικές έρευνες. Η 
βιβλιογραφική έρευνα (έρευνα βιβλιοθήκης) αποτελεί αποκλειστικό τρόπο µελέτης για 
ορισµένες ανθρωπιστικές επιστήµες, όπως η ιστορία και η φιλοσοφία, αλλά και τον κύριο 
όγκο των πτυχιακών εργασιών που αφορούν σε όλες τις επιστήµες της φυσικής αγωγής και 
του αθλητισµού. Η βιβλιογραφική έρευνα αναφέρεται στη µελέτη ενός προβλήµατος µέσα 
από την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Ο φοιτητής επιλέγει ένα θέµα, σύµφωνα µε το ιδιαίτερο 
επιστηµονικό του ενδιαφέρον, το οποίο σχεδιάζει και επεξεργάζεται ακολουθώντας τις 
γενικές διαδικασίες της µεθοδολογίας της επιστηµονικής έρευνας. Με άλλα λόγια, ο φοιτητής 
θέτει ένα πρόβληµα, διατυπώνει µια ή περισσότερες υποθέσεις, µελετάει τα υπάρχοντα 
επιστηµονικά δεδοµένα και εξάγει συµπεράσµατα, επιβεβαιώνοντας ή απορρίπτοντας την 
υπόθεση. Σε ορισµένες ανθρωπιστικές επιστήµες όπως η ιστορία, και φιλοσοφία, αλλά και 
άλλες κοινωνικές επιστήµες όπως η κοινωνιολογία, η λαογραφία κλπ, ενδεχοµένως να µην 
είναι απαραίτητο να τεθεί υπόθεση. Η αναζήτηση των βιβλιογραφικών πηγών που έχουν 
σχέση µε το θέµα/πρόβληµα γίνεται µέσα από άρθρα που έχουν δηµοσιευθεί σε περιοδικά, 
µονογραφίες, βιβλία, κεφάλαια σε βιβλία και εγκυκλοπαίδειες. Χρησιµοποιούνται έρευνες µε 
δεδοµένα τα οποία στηρίζουν την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και την αντικειµενικότητα ενός 
µέσου µέτρησης. Η βιβλιογραφική έρευνα οργανώνεται στα εξής µέρη: εισαγωγή, 
ανασκόπηση βιβλιογραφίας και συµπεράσµατα.  
 
Εισαγωγή 
Το εισαγωγικό µέρος αναπτύσσεται σύµφωνα µε τις γενικές οδηγίες που αφορούν στη 
διατύπωση του σκοπού της έρευνας και των υποθέσεων καθώς και όλων των άλλων 
στοιχείων που περιλαµβάνονται σε µια περιγραφική ή πειραµατική έρευνα. Συγκεκριµένα, η 
εισαγωγή αρχίζει µε µια σύντοµη περιγραφή του θέµατος/προβλήµατος. Αναφέρονται τα 
πλέον σηµαντικά αποτελέσµατα ορισµένων ερευνών που έχουν άµεση σχέση µε το θέµα 
που εξετάζεται. Η αναφορά αυτή θα βοηθήσει τον φοιτητή να διατυπώσει τα ερωτήµατα της 
µελέτης. Η αναφορά σε προηγούµενες έρευνες είναι γενική και όχι λεπτοµερής. Ο τρόπος µε 
τον οποίο ο φοιτητής διατυπώνει τα ερωτήµατα και τις υποθέσεις αναλύεται στα µαθήµατα 
µεθοδολογίας της έρευνας και συνεπώς στη σχετική βιβλιογραφία. 
 
Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 
Στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, ο φοιτητής οργανώνει τις σχετικές µε το θέµα έρευνες 
και όλες τις βιβλιογραφικές πηγές, σύµφωνα µε τα κριτήρια που έγινε η επιλογή των 
ερευνών. Οι έρευνες χωρίζονται σε θεµατικές ενότητες. Κάθε βιβλιογραφική αναφορά  
πρέπει να γίνεται εν συντοµία αλλά µε τις αναγκαίες λεπτοµέρειες. Σε περίπτωση που 
χρησιµοποιούνται περιγραφικές ή πειραµατικές έρευνες  η αναφορά περιλαµβάνει όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία (πληροφορίες) όπως: σκοπός της έρευνας, αριθµός των ατόµων, 
γεωγραφική περιοχή, διαδικασία, ευρήµατα και συµπεράσµατα. Σε περίπτωση που οι 
εργασίες παρουσιάζουν οµοιογένεια και οµαδοποιούνται, η αναφορά στα παραπάνω 
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χαρακτηριστικά των ερευνών είναι γενική. Ο φοιτητής αντιπαραθέτει τις έρευνες που έχουν 
διαφορετικά αποτελέσµατα. Εννοείται ότι οι επιλεγόµενες έρευνες και όλα τα δεδοµένα 
πρέπει να πληρούν τα κριτήρια εγκυρότητας, αξιοπιστίας και αντικειµενικότητας, είτε αυτά 
αφορούν συγγραφικό ή ερευνητικό έργο. Στο τέλος κάθε ενότητας ή ολόκληρης της 
ανασκόπησης, ο φοιτητής περιγράφει τα γενικά αποτελέσµατα των ερευνών που προέκυψαν 
από την επεξεργασία, δίνοντας απάντηση στα ερωτήµατα και επιβεβαιώνοντας ή 
απορρίπτοντας την υπόθεση. Εδώ ο φοιτητής πρέπει να προβεί σε στοιχειώδεις τουλάχιστον 
ερµηνείες και κρίσεις των αποτελεσµάτων που συγκέντρωσε. Η συζήτηση των 
αποτελεσµάτων γίνεται µόνο σε έρευνες µε στατιστικώς σηµαντικές διαφορές, θετικές και 
αρνητικές.   
 
Ανακεφαλαίωση-συµπεράσµατα 
Η βιβλιογραφική έρευνα ολοκληρώνεται µε µια ανακεφαλαίωση γύρω από τη γνώση που 
προέκυψε από τη βιβλιογραφική µελέτη και κλείνει µε την εξαγωγή συµπερασµάτων. Ο 
τρόπος που γίνεται η ανακεφαλαίωση και η εξαγωγή συµπερασµάτων αναλύεται στα 
µαθήµατα µεθοδολογίας της έρευνας και συνεπώς στη σχετική βιβλιογραφία.  
 
5.4 ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Τρόπος γραφής 
Η πτυχιακή εργασία γράφεται στη µια πλευρά της σελίδας και σε διπλό διάστηµα, 
συµπεριλαµβανοµένων και των προκαταρκτικών σελίδων, εκτός από τις µεγάλες περικοπές 
άλλων συγγραφέων και τις υποσηµειώσεις, οι οποίες γράφονται σε µονό διάστηµα. Η 
γραµµατοσειρά είναι Hellas Times ή Times New Roman. Τα περιθώρια επάνω και αριστερά 
είναι 4 εκ., κάτω και δεξιά 2,5 εκ. Οι προκαταρκτικές σελίδες αριθµούνται µε λατινικούς 
αριθµούς οι οποίοι τοποθετούνται στο κέντρο του κάτω µέρους της σελίδας (για παράδειγµα, 
i , ii, iii, iv, κ.ο.κ.). Η σελίδα του τίτλου αριθµείται µε i. To copyright (αν θέλει ο συντάκτης) 
µπαίνει στη δεύτερη σελίδα (ii) χωρίς να φαίνεται η αρίθµηση. Ο αριθµός της σελίδας 
µπαίνει στο κέντρο του επάνω µέρους της σελίδας. Στις σελίδες που υπάρχουν γραφικές 
παραστάσεις, στη βιβλιογραφία και τα παραρτήµατα, χρησιµοποιούνται αραβικοί αριθµοί. 
∆εν πρέπει να χρησιµοποιούνται ίδιοι αριθµοί, όπως λόγου χάρη 20α, 20β κ.λπ. αλλά 21, 
22, κ.ο.κ. Αν ο φοιτητής θέλει να εισαγάγει το κάθε µέρος ή κεφάλαιο µε νέα σελίδα, αυτή η 
σελίδα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται στην αρίθµηση χωρίς όµως να φαίνεται ο αριθµός στη 
σελίδα. Το κείµενο, γενικά, πρέπει να είναι σε απλή επιστηµονική γλώσσα.. Πρέπει να 
υπάρχει ποικιλία στον τρόπο παρουσίασης, στη δοµή και το λεξιλόγιο. Η δηµιουργία 
παραγράφων εξυπηρετεί τις ενότητες και παρέχει άνετη και ξεκούραστη ανάγνωση. Μια 
παράγραφος πρέπει να έχει τουλάχιστον δυο φράσεις. Οι πίνακες, οι εικόνες και οι γραφικές 
παραστάσεις πρέπει να είναι στα ίδια περιθώρια µε το υπόλοιπο κείµενο. Σε περίπτωση 
που χρησιµοποιηθούν φωτογραφίες, αυτές πρέπει να είναι ασπρόµαυρες και πολύ καθαρές. 
Η εργασία γράφεται συνήθως σε παρελθόντα χρόνο ( για παράδειγµα, τα αποτελέσµατα 
έδειξαν ότι…), χωρίς να αποκλείεται ο ενεστώτας χρόνος (λόγου χάρη, σύµφωνα µε τον Χ -
ερευνητή ή συγγραφέα- η αυτοπεποίθηση αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στην απόδοση 
του αθλητή). Ο τρόπος γραφής της εισαγωγής (κεφάλαιο Ι) είναι κάπως διαφορετικός από τα 
άλλα κεφάλαια. Για παράδειγµα, στην εισαγωγή χρησιµοποιείται ενεστώτας χρόνος 
(«σκοπός αυτής της µελέτης είναι…»). Οι βιβλιογραφικές αναφορές γίνονται σε παρελθόντα 
χρόνο (για παράδειγµα, «η µελέτη του Χ έδειξε ότι…»). Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση του 
πρώτου προσώπου, όπως, λόγου χάρη, «θα εξετάσω», «εξετάσαµε», «θα χρησιµοποιήσω», 
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«χρησιµοποιήσαµε» κ.λπ. Αντ΄ αυτών ο συγγραφέας γράφει «θα εξετασθεί», 
«εξετάσθηκαν…», «χρησιµοποιήθηκαν…» κ.ο.κ. Όταν ο φοιτητής αναφέρεται στον εαυτό 
σου, να προτιµάει το χαρακτηρισµό «συγγραφέας». Όταν αναφέρεται σε άλλους, µπορεί να  
χρησιµοποιεί το «ερευνητής» ή «συγγραφέας», ανάλογα. Οι τίτλοι των πινάκων 
εµφανίζονται πάνω από κάθε πίνακα. Οι λεζάντες των γραφικών παραστάσεων και εικόνων 
µπαίνουν κάτω από αυτές. Οι πίνακες, οι γραφικές παραστάσεις και οι εικόνες πρέπει να 
ερµηνεύονται σύντοµα, µε σαφήνεια, και χωρίς αναφορά στο κείµενο. Αντίθετα, το κείµενο 
παραπέµπει στους πίνακες, στις γραφικές παραστάσεις ή στις εικόνες.  
 
Κανόνες δεοντολογίας  
Κάθε επιστηµονική εργασία πρέπει να προστατεύει τα δικαιώµατα των ατόµων που 
καλούνται να συµµετάσχουν ως υποκείµενα στην έρευνα. Η συµµετοχή είναι πάντα 
εθελοντική. Οι συµµετέχοντες υπογράφουν δήλωση συγκατάθεσης συµµετοχής στην έρευνα. 
Είναι δικαίωµα του κάθε ατόµου να αρνηθεί να πάρει µέρος στην έρευνα, όπως δικαίωµα 
του κάθε ατόµου είναι να κρατηθεί η ανωνυµία του. Σε θέµατα ευαίσθητα, ο ερευνητής 
πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός µε τους συµµετέχοντες. Αντί των ονοµάτων µπορεί να 
χρησιµοποιήσει αριθµούς. Σε κάθε περίπτωση ο ερευνητής πρέπει να διασφαλίσει την 
ψυχική και σωµατική ακεραιότητα των συµµετεχόντων. 
 
Η αντιγραφή 
Η κλοπή ξένης πνευµατικής ιδιοκτησίας είναι ένα θέµα που πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα ο 
φοιτητής όπως και κάθε συγγραφέας ή ερευνητής. Είναι µια πράξη παράνοµη και ανήθικη. 
Όλοι την καταδικάζουν και όλοι λίγο πολύ την εφαρµόζουν. Σε κάθε περίπτωση που 
χρησιµοποιείται µια ξένη ιδέα, µια σκέψη άλλου συγγραφέα, οτιδήποτε που ανήκει σε άλλον, 
πρέπει να  αναφέρεται σύµφωνα µε τους διεθνείς κανόνες. Αν ο φοιτητής κάνει µια γενική 
αναφορά ή έχει παραφράσει ένα κείµενο, βάζει απλά το όνοµα του συγγραφέα και τη 
χρονολογία. Αν χρησιµοποιήσει µια αυτούσια πρόταση ή περικοπή, πρέπει να βάλει το 
κείµενο σε εισαγωγικά και να αναφέρει την πηγή, δηλαδή τον συγγραφέα, τη χρονολογία και 
τη σελίδα που βρίσκεται το κείµενο. Αυτό ισχύει για περικοπές µέχρι 200 λέξεις. 
 
Περιπτώσεις που απαιτείται άδεια για τη χρησιµοποίηση δάνειων στοιχείων 
Για περικοπές πέραν των 200 λέξεων χρειάζεται γραπτή άδεια από τον εκδότη. Γενικά, 
γραπτή άδεια χρειάζεται για κάθε αναδηµοσίευση εικόνων, πινάκων, διαγραµµάτων, 
φωτογραφιών, ασκήσεων, ερωτηµατολογίων, σηµειώσεων που δίνονται στα µαθήµατα. 
καθώς και για αναφορά σε λόγια προσωπικής επικοινωνίας. ∆εν χρειάζεται άδεια  όταν 
πρόκειται για πίνακες και εικόνες που αναφέρονται από πολλούς ερευνητές και συγγραφείς. 
Στις περιπτώσεις αυτές αναφέρεται το όνοµα του συγγραφέα, το έτος και η σελίδα. Για 
παράδειγµα, «δεδοµένα από τους Α και Β (1987, σελ. 89), Χ και Ψ (1995, σελ. 34)». Οι όροι 
«δεδοµένα από…» ή «προσαρµοσµένο» χρησιµοποιούνται βάσει κανόνων. 
«Προσαρµοσµένο» σηµαίνει ότι ο συγγραφέας προσθέτει στοιχεία ή παρουσιάζει µε 
διαφορετικό τρόπο τα στοιχεία ή ερµηνεύει διαφορετικά τα στοιχεία ή χρησιµοποιεί ένα 
µικρό µέρος των αρχικών στοιχείων. Σε κάθε περίπτωση, λόγω της σοβαρότητας του 
θέµατος αυτού, ο φοιτητής, όπως και κάθε συγγραφέας ή ερευνητής, πρέπει να γνωρίζει και 
να τηρεί τους καθιερωµένους νοµικούς και ηθικούς κανόνες που ισχύουν για όλον τον 
κόσµο.  
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Τρόπος παράθεσης βιβλιογραφίας (παραδείγµατα) 
Άρθρο σε περιοδικό 
 
Adams, J.A. (1971). A closed-loop theory of motor learning. Journal of Motor Behavior, 3, 11-150.  
 
Βιβλίο    Deci, E.L. (1975). Intrinsic motivation. New York: Penguin.  
 
Κεφάλαιο σε βιβλίο 
Abernethy, B. (2001). Attention. In R. N. Singer, H.A. Hausenblass, & C.M Janelle (Eds.) Handbook of 

sport psychology (pp. 53-85). New York: Macmillan. 
 
Πρακτικά Συνεδρίου  
 
Dishman, R.K. (1989). Physical activity: The way to psychological well-being. In C. Giam, K. Cook, & K. 

Thy. (Eds.) Proceedings of the 7th World Congress in Sport  Psychology. Singapore: Singapore 
Sports Council .   

 
∆ιδακτορική διατριβή 
 
Wifley, D.E. (1989). Interpersonal analyses of bulimia: Normal weight and obese. Unpublished doctoral 

dissertation. University of Missouri, Columbia. 
Bower, D.L. (1993). Employee assistant programs supervisory referrals: Characteristics of referring and 

nonreferring supervisors. Dissertation Abstracts International, 54 (01), 534B. (UMI No. 9315947). 
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6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 

6.1 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
Εθνικής Αντίστασης 41, 172 37 ∆άφνη, Αθήνα 
Τηλ.: 210 - 7276029-43, e-mail : sectefaa@phed.uoa.gr  
Γραµµατέας του Τµήµατος: Θ. ∆ιακάκη.  
Φοιτητικά Θέµατα: Π. Σταυροπούλου, Ι. Μάντζαρη, Ι. Παθιάκη, Α. Ζώτος, Κ. Τασσοπούλου, 
Σ. Κασιώλας. 
 
∆ιοικητικά - Οικονοµικά Θέµατα: Π. Μπαλάση, Σ. ∆ασκαλάκη. 
 
Θέµατα Εφαρµογής Ωρολογίου Προγράµµατος Σπουδών και Εξετάσεων: Κ. Μάρκου 
 
Γραµµατέας Τοµέα Θεωρητικών Επιστηµών: Σ. Χαρίτου. 
 
Γραµµατέας Τοµέα Αθλητιατρικής & Βιολογίας της Άσκησης: Α. Κλεισούρας. 
 
Χρέη Γραµµατέως Τοµέα Αθλοπαιδιών: 
 
Χρέη Γραµµατέως Τοµέα Γυµναστικής & Χορού: 
 
Χρέη Γραµµατέως Τοµέα Κλασικού Αθλητισµού: 
 
Χρέη Γραµµατέως Τοµέα Υγρού Στίβου: 
 
Γραµµατεία Π.Μ.Σ. «Βιολογία της Άσκησης» & «Φυσική Αγωγή & Αθλητισµός»:  
Ε. Κόσσυβα  
 
Επόπτης Εγκαταστάσεων: Καθηγητής Θ. Πλατάνου 
 
Υπεύθυνος Τεχνικής Υπηρεσίας:   
Η Γραµµατεία του Τµήµατος δέχεται κάθε ∆ευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11-2 µ.µ. 
(πληροφορίες, υποβολή αιτήσεων για βεβαιώσεις, αναλυτική βαθµολογία κ.λπ.).  
Φοιτητικά Eισιτήρια   
Χορηγούνται στους φοιτητές σύµφωνα µε την 20027/1006/81 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 
483/Β/19-8-81). ∆ε δικαιούνται φοιτητικού εισιτηρίου οι πτυχιούχοι φοιτητές άλλων 
ανωτέρων ή ανωτάτων σχολών, καθώς και οι φοιτητές που έχουν υπερβεί την ελάχιστη 
διάρκεια των σπουδών προσαυξηµένης κατά 2 (δύο) έτη. Τα δελτία φοιτητικών εισιτηρίων 
όσων φοιτητών περάτωσαν τις σπουδές τους (έγιναν πτυχιούχοι) επιστρέφονται στη 
Γραµµατεία µαζί µε την αίτηση που υποβάλλουν για την ορκωµοσία τους.  
 
 
ΜΟΝΑ∆Α ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ  
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Η Μονάδα Προσβασιµότητας για Φοιτητές µε Αναπηρία (ΜοΠροΦµεΑ) του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών επιδιώκει την ισότιµη πρόσβασης στις ακαδηµαϊκές σπουδές των φοιτητών µε 
διαφορετικές ικανότητες και απαιτήσεις, µέσω της παροχής προσαρµογών στο περιβάλλον, 
Υποστηρικτικών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Υπηρεσιών Πρόσβασης.  
Η Μονάδα Προσβασιµότητας προσφέρει:  
• Υπηρεσία καταγραφής των συγκεκριµένων αναγκών κάθε ΦµεΑ.  
• Τµήµα Προσβασιµότητας στο ∆οµηµένο Χώρο του Πανεπιστηµίου.  
• Υπηρεσία Μεταφοράς των ΦµεΑ από την κατοικία τους στις Σχολές και αντιστρόφως  
• Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής.  
• ∆ωρεάν Λογισµικό για ΦµεΑ.  
• Προσβάσιµα Συγγράµµατα.  
• Προσβάσιµους Σταθµούς Εργασίες στις Βιβλιοθήκες.  
• Υπηρεσία ∆ιαµεταγωγής για την άµεση ζωντανή τηλεπικοινωνία των ΦµεΑ, µέσω 
διερµηνείας στην Ελληνική Νοηµατική Γλώσσα, µε τους συµφοιτητές, καθηγητές και 
υπαλλήλους του Πανεπιστηµίου.  
• Υπηρεσία εθελοντών συµφοιτητών υποστήριξης ΦµεΑ.  
• Οδηγίες σχετικά µε τους ενδεδειγµένους τρόπους εξέτασης των ΦµεΑ.  
• Υπηρεσία Ψυχολογικής Συµβουλευτικής Υποστήριξης για ΦµεΑ.  
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ΦµεΑ σε κάθε Τµήµα/Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών 
έχουν οριστεί:  
α) Σύµβουλος Καθηγητής ΦµεΑ και αναπληρωτής του και  
β) Αρµόδιος υπάλληλος της Γραµµατείας και αναπληρωτής του για την εξυπηρέτηση ΦµεΑ  
µε τους οποίους οι ενδιαφερόµενοι µπορούν επιπλέον να επικοινωνούν τηλεφωνικά, µε fax, 
µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή µέσω της Υπηρεσίας ∆ιαµεταγωγής. Τα στοιχεία επικοινωνίας 
µε τους αρµοδίους κάθε Τµήµατος/Σχολής υπάρχουν στην ιστοσελίδα της ΜοΠροΦµεΑ.  
Επικοινωνία και περισσότερες πληροφορίες:  
Τηλέφωνα: 2107275130, 2107275687, 2107275183  
Fax: 2107275193  
Ηλ. ταχυδροµείο: access.uoa.gr  
Ιστοθέση: http://access.uoa.gr  
MSN ID: m.emmanouil@di.uoa.gr  
οoVoo ID: m.emmanouil  
Αποστολή SMS: 6958450861 
 
∆ωρεάν Παροχή ∆ιδακτικών Βιβλίων & Βοηθηµάτων   
Το διδακτικό έργο συµπληρώνεται µε αντίστοιχα διδακτικά βιβλία ή άλλα βοηθήµατα καθώς 
και µε την εξασφάλιση της ενηµέρωσης και της πρόσβασης των φοιτητών στη σχετική 
ελληνική και ξένη βιβλιογραφία. Στους προπτυχιακούς φοιτητές των Α.Ε.Ι. παρέχονται 
δωρεάν διδακτικά βιβλία ή άλλα βοηθήµατα, εφόσον συγκεντρώνουν τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις : (1) Μετά την πάροδο του χρονικού διαστήµατος, που προβλέπεται ως 
ελάχιστη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών ενός τµήµατος προσαυξηµένου κατά δύο (2) 
έτη, δεν χορηγούνται οι προβλεπόµενες πάσης φύσεως παροχές προς τους φοιτητές, όπως 
ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη, υποτροφίες επίδοσης και υποτροφίες και 
δάνεια ενίσχυσης, δωρεάν σίτιση, στέγαση και παροχή διδακτικών βιβλίων ή άλλων 
βοηθηµάτων, διευκόλυνση για τις µετακινήσεις κ.α. (2) Στους πτυχιούχους Α.Ε.Ι.  που 
εγγράφονται για απόκτηση δεύτερου πτυχίου Α.Ε.Ι. χορηγούνται δωρεάν συγγράµµατα, 
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σύµφωνα µε τη Φ.952.1/45/5732/03 Υπουργική Απόφαση. 
 
6.2 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
Βιβλιοθηκονόµοι : Νίκος Σταυρόπουλος, Κωστάκη Γεωργία, Κατερίνα Τζαβάρα. 
Τηλ.: 210 7276072-75 - Φαξ : 210-7276074,  http : //www.lib.uoa.gr,  e-mail : 
nstavrop@cc.uoa.gr, gkostak@lib.uoa.gr, ktzabara@lib.uoa.gr.  
Ώρες Λειτουργίας : ∆ευτέρα και Παρασκευή : 08:30 -  14:30 

Τρίτη - Τετάρτη - Πέµπτη : 08:30 – 18:00  
Εσωτερικό Κανονισµό Χρήσης-∆ανεισµού 
1. Χρήστες της βιβλιοθήκης είναι όλοι όσοι επιθυµούν να γίνουν µέλη της αφού 
προµηθευτούν την κάρτα µέλους (απαραίτητη η αστυνοµική τους ταυτότητα). Η κάρτα µέλους 
ισχύει για µια Πανεπιστηµιακή χρονιά (Σεπτέµβριος-Ιούλιος) και ανανεώνεται κάθε χρόνο. 
Μέλη έχουν δυνατότητα να γίνουν όλοι όσοι ενδιαφέρονται για τη συλλογή και τις παροχές 
της ( προπτυχιακοί - µεταπτυχιακοί φοιτητές, Πανεπιστηµιακοί του ΕΚΠΑ).  
 
2. Τα µέλη έχουν το δικαίωµα χρήσης του χώρου και του υλικού της βιβλιοθήκης 
(αναγνωστήριο, φωτοτυπίες, δανεισµό).  
 
3. Υπάρχει ανοιχτή πρόσβαση στη συλλογή. Οι χρήστες µπορούν να αναζητήσουν µόνοι 
τους το υλικό που τους ενδιαφέρει, στα ράφια, µέσα από το πρόγραµµα του Η/Υ, στους 
καταλόγους µε τη βοήθεια των βιβλιοθηκονόµων. 
 
4. Οι χρήστες αφήνουν υποχρεωτικά τις τσάντες τους στον ειδικό χώρο στην είσοδο της 
βιβλιοθήκης. 
 
5. Σε όλους τους χώρους της βιβλιοθήκης (Βιβλιοστάσιο-Αναγνωστήριο) τα µέλη-χρήστες 
τηρούν ησυχία. ∆εν επιτρέπονται το κάπνισµα, κάθε είδους ποτά και τα φαγητά. 
 
6. Το υλικό της συλλογής διατίθεται στα µέλη για φωτοτυπίες, για διάβασµα στο 
αναγνωστήριο, για δανεισµό. Η χρέωση ανά σελίδα στο φωτοτυπικό της βιβλιοθήκης είναι 
0.05 λεπτά. Τα µέλη ∆ΕΠ και οι µεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται 50 φωτοτυπίες δωρεάν 
το µήνα. 
 
7. Η βιβλιοθήκη είναι δανειστική για όλο το υλικό της εκτός από τα πληροφοριακά, τα 
σπάνια βιβλία, τις διατριβές (microfiches), τις διαφάνειες (slides), τις βιντεοκασέτες, τις 
κασέτες ήχου και τα περιοδικά, που δίνονται µόνο για εσωτερικό δανεισµό. 
 
- Ο δανεισµός γίνεται µόνο στα µέλη, σε αυτοµατοποιηµένο πρόγραµµα Η/Υ. 
- Όλα τα µέλη µπορούν να δανειστούν µέχρι τρία (3) βιβλία συγχρόνως α) προπτυχιακοί 
φοιτητές για επτά ηµέρες και β) µεταπτυχιακοί φοιτητές και µέλη ∆ΕΠ για είκοσι ηµέρες.  
- Τα βιβλία που έχουν αυξηµένη ζήτηση, είναι δυνατόν να δανείζονται για τρεις µέρες, για 
µία µέρα ή και καθόλου, για όσο χρόνο διαρκεί η αυξηµένη ζήτηση. 
- Όλα τα µέλη έχουν το δικαίωµα ανανέωσης του δανεισµένου υλικού, µία φορά για επτά 
ηµέρες, µε την προϋπόθεση ότι δεν έχει ζητηθεί από άλλο χρήστη. Υπάρχει Λίστα Αναµονής 
Εντύπου, για βιβλία που είναι ήδη δανεισµένα.  
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- Για την ανανέωση ο χρήστης υποχρεούται να φέρνει το υλικό στην βιβλιοθήκη ή να 
τηλεφωνεί την καθορισµένη ηµεροµηνία της επιστροφής του. Ο δανειζόµενος που επιστρέφει 
βιβλία έχει δικαίωµα επαναδανεισµού  τους µετά από µία εβδοµάδα. 
- Για κάθε µέρα καθυστέρησης επιστροφής κάθε ενός από τα δανεισµένα τεκµήρια, τα µέλη  
υποχρεούνται να καταβάλλουν το ποσό των 0,20 λεπτών.  
 
8. Το µέλος που χάνει ή επιστρέφει υλικό σε κακή κατάσταση, υποχρεούται να το 
αντικαταστήσει ή, αν αυτό δεν κυκλοφορεί στο εµπόριο, να καταβάλλει το αντίτιµο της 
τρέχουσας αξίας του, συν 20% για το κόστος της βιβλιοθηκονοµικής επεξεργασίας του. 
 
9. Οι φοιτητές δεν µπορούν να εγγραφούν σε νέο εξάµηνο και δεν µπορούν να πάρουν µέρος 
στην ορκωµοσία πτυχιούχων, αν δεν έχουν επιστρέψει στη βιβλιοθήκη το υλικό που έχει 
λήξει η ηµεροµηνία επιστροφής ή δεν το έχουν αντικαταστήσει όπως ορίζει το άρθρο 8. 
10. Όλοι οι χρήστες που είναι χρεωµένοι µε ληξιπρόθεσµα βιβλία δεν έχουν δικαίωµα άλλου 
δανεισµού. 
11.  Όσοι φοιτητές έχουν παραλάβει βιβλία που δεν δικαιούνται (εύδοξος) υποχρεούνται να 
τα παραδώσουν στη βιβλιοθήκη  
 
12. Το δικαίωµα δανεισµού δεν µεταφέρεται σε άλλους. Ο καθένας δανείζεται για τον εαυτό 
του.  
 
13. Στα µέλη παρέχεται η υπηρεσία παραγγελίας on-line  φωτοαντιγράφων άρθρων 
περιοδικών από όλες τις Ελληνικές Επιστηµονικές Βιβλιοθήκες  και βιβλιοθήκες του 
εξωτερικού σε συνεργασία µε το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών .Το κόστος  παραγγελίας άρθρου 
από ελληνικές βιβλιοθήκες ξεκινάει από 2,46 ευρώ (1-20 σελίδες) ενώ το κόστος 
παραγγελίας άρθρου από βιβλιοθήκες του εξωτερικού εξαρτάται από προµηθευτή του 
άρθρου και κυµαίνεται από 8,78-19,68 ευρώ. 
Για κάθε παραγγελία άρθρου οι χρήστες υποχρεούνται να συµπληρώνουν την ηλεκτρονική 
φόρµα παραγγελίας άρθρου. (www.lib.uoa.gr-Yπηρεσία Παραγγελίας άρθρων) 
 
14. Το ∆ιαδίκτυο (Internet) και οι υπηρεσίες του, παρέχονται στα µέλη για βιβλιογραφικές 
αναζητήσεις. Υπάρχει online αναζήτηση σε βάσεις δεδοµένων (Sport Discus, Medline, 
PsycLIT, Eric κ.α.) µε την επίσκεψη στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Π.Α. (www.lib.uoa.gr) 
Στην ηλεκτρονική  διεύθυνση (e-mail) nstavrop@cc.uoa.gr, ktzabara@lib.uoa.gr, µπορείτε να 
αφήσετε  µηνύµατα, παραγγελίες, αιτήµατά σας. Η χρήση των Η/Υ για πρόσβαση στο 
διαδίκτυο γίνεται µε σειρά προτεραιότητας. 
 
15. Η συλλογή αποτελείται από : α) 180 τίτλους περιοδικών, β) 20000 βιβλία, γ) 8000 
διατριβές που εκπονήθηκαν σε Πανεπιστήµια της Αµερικής (1975-1995) δ) βιντεοκασέτες, ε) 
κασέτες ήχου, στ) διαφάνειες (slides).  
Tο υλικό της βιβλιοθήκης είναι ταξινοµηµένο σύµφωνα µε το διεθνές ∆εκαδικό ταξινοµικό 
σύστηµα Dewey Decimal Classification και αποθηκευµένο στον αυτοµατοποιηµένο κατάλογο 
της Βιβλιοθήκης. Η αναζήτηση γίνεται µε ελεύθερη πρόσβαση στα ράφια, µε αναζήτηση 
ηλεκτρονικά µέσα από τη ιστοσελίδα (www.lib.uoa.gr), (βλέπε OPAC).  
Από την άνοιξη του 1996 η Βιβλιοθήκη έχει συνδεθεί µε το διεθνές διαδίκτυο internet µέσω 
του οποίου υπάρχει πρόσβαση σε βάσεις πληροφοριών σε όλο τον κόσµο.  
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6.3 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Επιστηµονικός Υπεύθυνος Έργου για το ΤΕΦΑΑ: Καθηγητής κ. Γιώργος Γεωργιάδης 
Πληροφορίες: Γραφείο Αθλητικών Ρίψεων. Τηλ.: 7276104, Fax: 7276105 

 
Στο Τµήµα µας λειτουργεί το πρόγραµµα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών». Το πρόγραµµα 
αυτό συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταµείο) και 
από εθνικούς πόρους και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση & ∆ια 
Βίου Μάθηση», του Υπουργείου ∆ια Βίου Μάθησης & Θρησκευµάτων για την περίοδο 2010-
2013. 
Υπενθυµίζουµε για µια ακόµη φορά ότι Βασικός στόχος του προγράµµατος είναι η 
προετοιµασία των φοιτητών-τριών και η εξοικείωσή τους µε το αντικείµενο της µελλοντικής 
τους απασχόλησης, καθώς και η δυνατότητα κατανόησης των πιθανών προβληµάτων, των 
ειδικών συνθηκών που ενυπάρχουν στην εργασία και το εργασιακό περιβάλλον, ώστε να 
είναι προετοιµασµένοι για το µέλλον. 
Το Έργο περιλαµβάνει την απασχόληση προπτυχιακών φοιτητών από το ΤΕΦΑΑ του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών σε Αθλητικά Σωµατεία, Οργανισµούς ή Ιδρύµατα για την 
πραγµατοποίηση πρακτικής άσκησης στο διάστηµα µέχρι 30 Σεπτεµβρίου 2012.  
Η πρακτική άσκηση διεξάγεται στο πλαίσιο των µαθηµάτων ειδικότητος, τα οποία έχουν 
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παρακολουθήσει ή παρακολουθούν οι ενδιαφερόµενοι φοιτητές πριν την τοποθέτησή τους 
στους Φορείς που θα εργαστούν.  
Πραγµατοποιείται σε συγκεκριµένο αντικείµενο προπονητικής, εκπαιδευτικής ή διοικητικής 
διαδικασίας το οποίο έχει συµφωνηθεί µεταξύ των µελών ∆ΕΠ και του Επιστηµονικού 
Υπευθύνου που έχουν την ευθύνη για την πρακτική άσκηση από πλευράς Πανεπιστηµίου 
και των υπευθύνων στελεχών των Φορέων εργασίας που έχουν οριστεί από αυτούς ως 
επόπτες, για να επιβλέπουν και να καθοδηγούν τους φοιτητές. 
Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης κάθε φοιτητή-τριας είναι 2 µήνες πλήρους απασχόλησης 
ή 4 µήνες µερικής απασχόλησης.  
Οι φοιτητές ασκούνται τις εργάσιµες ηµέρες και ακολουθούν το ωράριο του εργασιακού 
χώρου. Η απασχόληση αφορά σε φοιτητές-τριες που παρακολουθούν τα Ε’, ΣΤ’, Ζ΄ και Η΄ 
εξάµηνα των ειδικοτήτων και των κύκλων σπουδών.  
  
Μετά το τέλος της πρακτικής οι ασκούµενοι υποβάλλουν: 
α) Βεβαίωση πραγµατοποίησης της πρακτικής του φοιτητή, που υπογράφεται από τον 
πρόεδρο ή διευθυντή του Φορέα απασχόλησης. 
β) Συνοπτική έκθεση του υπεύθυνου επόπτη που ορίστηκε από τον Φορέα απασχόλησης 
για την ποιότητα της προσφερόµενης εργασίας του απασχολούµενου 
γ) Σηµείωµα των ίδιων των απασχολούµενων στο οποίο θα αναφέρουν τις εντυπώσεις τους 
από την επαφή τους µε τους Φορείς απασχόλησής.  
 
Για την απασχόλησή του (πλήρη ή µερική) ο φοιτητής θα λαµβάνει αποζηµίωση η οποία 
χορηγείται αφού έχει ολοκληρωθεί η πρακτική άσκηση και έχει υπογραφεί η σχετική 
σύµβαση συνοδευόµενη µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 
Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων φοιτητών-τριων για τη συµµετοχή 
τους στο πρόγραµµα αυτό είναι τα εξής:  
∆ικαίωµα υποψηφιότητας. Το έχουν οι φοιτητές-τριες που βρίσκονται στο 3ο και  4ο έτος 
φοίτησής  τους και έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τουλάχιστον τα 1/2 των µαθηµάτων, 
µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής υποψηφιότητας. 
Υποβολή υποψηφιότητας. Υποβάλλεται στον επιστηµονικό υπεύθυνο του προγράµµατος 
µε τη συµπλήρωση έντυπης αίτησης, η οποία συνοδεύεται από το έντυπο της αναλυτικής 
βαθµολογίας του υποψηφίου που εκδίδει η Γραµµατεία του Τµήµατος. 
 
Για την αξιολόγηση των υποψηφίων θα ληφθούν υπόψη:  
α. Ο αριθµός των µαθηµάτων που έχει παρακολουθήσει επιτυχώς ο υποψήφιος.  
β. Η κατά µέσο όρο βαθµολογία των µαθηµάτων που έχει  παρακολουθήσει µε επιτυχία.  
γ. Η βαθµολογία σε 1 ή 2 ειδικά µαθήµατα σχετικά µε το αντικείµενο της απασχόλησης.  
δ. Η πιστοποίηση κατοχής ξένης γλώσσας.  
στ. Το συστατικό σηµείωµα από µέλος ∆ΕΠ του Τµήµατος 
 
Σηµειώνεται ότι ο Φορέας απασχόλησης των φοιτητών-τριών δεν έχει καµία πρόσθετη 
οικονοµική ή ασφαλιστική υποχρέωση έναντι του απασχολούµενου.  
 
Σηµείωση: 

1. Η Γραµµατεία του Προγράµµατος βρίσκεται στο Γραφείο των Αθλητικών Ρίψεων στο 
Β’ κτήριο των εγκαταστάσεων του ΤΕΦΑΑ στη ∆άφνη.  
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2. Οι ώρες συνεργασίας µε τους φοιτητές µε τα σχετικά ενηµερωτικά κείµενα βρίσκονται 
ανηρτηµένες στους πίνακες ανακοινώσεων. 

 
 
6.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ERASMUS 
  Προϋποθέσεις συµµετοχής των φοιτητών στο πρόγραµµα ERASMUS 
 
Στο πρόγραµµα µπορούν να συµµετάσχουν φοιτητές που είναι: 
Υπήκοοι χώρας που συµµετέχει στο Πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθηση (LLP) 
Υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραµµένοι σε κανονικό πρόγραµµα σπουδών στο Πανεπιστήµιο 
Αθηνών (σε προπτυχιακό, µεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο) 
Φοιτητές εγγεγραµµένοι στο δεύτερο έτος σπουδών τουλάχιστον 
Οι φοιτητές µπορούν να µετακινηθούν µόνο µέσω των διµερών συµφωνιών που έχουν 
συνάψει καθηγητές του Τµήµατος στο οποίο ανήκουν. 
 
Βασικά Κριτήρια  
Προπτυχιακοί φοιτητές 
1. Επίπεδο γνώσης της γλώσσας της χώρας του Πανεπιστηµίου υποδοχής (ή της Αγγλικής γλώσσας 
στην περίπτωση που το Πανεπιστήµιο χρησιµοποιεί την Αγγλική γλώσσα ως γλώσσα διδασκαλίας 
για τους αλλοδαπούς φοιτητές του). 
Ως ελάχιστο απαιτούµενο ορίζεται η επαρκής γνώση της γλώσσας, δηλ. το επίπεδο Β2  ή η πολύ καλή 
γνώση, επίπεδο C1 .  Οι φοιτητές πρέπει να προσκοµίζουν στους καθηγητές τα διπλώµατα ή 
βεβαίωση παρακολούθησης κύκλου σπουδών αντίστοιχου επιπέδου, ώστε να πιστοποιείται η 
επαρκής γνώση της γλώσσας. Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά για τις 5 ευρύτερα διαδεδοµένες 
γλώσσες τα αντίστοιχα διπλώµατα. 
Επίπεδο Β2: 
Αγγλικά: First Certificate in English (FCE)  του Πανεπσιτηµίου Cambridge ή άλλο ισότιµο, 
Γαλλικά: DELF B2 ή DELF 1er Degre ή Sorbonne Β2 ή άλλο ισότιµο,  
Γερµανικά: Goethe – ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDFB) ή Goethe-ZERTIFIKAT Β2 
ή άλλο ισότιµο, 
Ιταλικά: Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello 3 (CELI 3) του Πανεπιστηµίου της Pe-
rugia ή άλλο ισότιµο, 
Ισπανικά: Diploma de Espanol como Lengua Extranjera (Nivel Intermedio) ή Diploma dele Basico de 
Espanol, ή άλλο ισότιµο. 
Επίπεδο C1: 
Αγγλικά: Certificate in Advanced English  (CAE) του Πανεπιστηµίου Cambridge ή άλλο ισότιµο,  
Γαλλικά: DALF C1 ή DELF 2eme Degre ή άλλο ισότιµο,  
Γερµανικά: Goethe – ZERTIFIKAT C1 ή το παλαιότερο Zentrale Mittelstufenprufung (ZMP) ή άλλο 
ισότιµο, 
Ιταλικά: Diploma di Lingua Italiana του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθήνας ή Certificato di Cono-
scenza della Lingua Italiana, Livello 4 (CELI 4) του Πανεπιστηµίου της Perugia ή άλλο ισότιµο,  
Ισπανικά: Certificato Elemental E.O.I. (Escuelas Oficiales de Idiomas) ή άλλο ισότιµο.  
Και για τις πέντε παραπάνω γλώσσες η επαρκής γνώση ή η πολύ καλή γνώση αποδεικνύεται επίσης 
και µε το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας  επιπέδου Β2 ή Γ1 ή του ν.2740/1999. 
2. Αριθµός µαθηµάτων   
Οι προπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα µόνο αν τη στιγµή που 
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κάνουν αίτηση για µετακίνηση Erasmus έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον τόσα µαθήµατα 
όσα αντιστοιχούν αριθµητικά σε ένα έτος σπουδών.(Να έχουν ήδη περάσει 12 µαθήµατα). 
Οι φοιτητές που βρίσκονται στο τελευταίο έτος φοίτησης ή είναι επί πτυχίω, έχουν δικαίωµα 
συµµετοχής στο πρόγραµµα µόνο αν χρωστούν ικανό αριθµό µαθηµάτων ώστε να έχουν µεγαλύτερη 
δυνατότητα επιλογής και αναγνώρισης µαθηµάτων από το πρόγραµµα σπουδών του Πανεπιστηµίου 
υποδοχής.(4-5 µαθήµατα). 
 3. Μέσος όρος βαθµολογίας   
Υπολογίζεται ο µέσος όρος βαθµολογίας του φοιτητή στα µαθήµατα στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς 
ως τη στιγµή που κάνει αίτηση για µετακίνηση Erasmus. 
 
Μεταπτυχιακοί φοιτητές  
1. Επίπεδο γνώσης της γλώσσας της χώρας του Πανεπιστηµίου ισχύει ό,τι  
αναφέρθηκε για τους προπτυχιακούς φοιτητές µε εξαίρεση τους πτυχιούχους των ξενόγλωσσων 
τµηµάτων. 
2.  Αριθµός µαθηµάτων   
Οι φοιτητές µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα 
µισά τουλάχιστον από τα µαθήµατα του προγράµµατος. 
 3. Μέσος όρος βαθµολογίας   
Υπολογίζεται ο µέσος όρος βαθµολογίας του µεταπτυχιακού φοιτητή στα µαθήµατα στα οποία έχει 
εξεταστεί επιτυχώς ως τη στιγµή που κάνει αίτηση για µετακίνηση Erasmus. 
 
Υποψήφιοι διδάκτορες 
Για την επιλογή υποψηφίων διδακτόρων – εκτός της πολύ καλής γνώσης της γλώσσας (τουλάχιστον 
επίπεδο Β2 ή C1)- είναι απαραίτητη η αιτιολογηµένη εισήγηση της Τριµελούς Επιτροπής. Στην 
εισήγηση θα αναγράφεται το θέµα της διατριβής και θα βεβαιώνεται ότι το πρόγραµµα που θα 
ακολουθήσει ο υποψήφιος στο εξωτερικό θα αποτελέσει µέρος της ερευνητικής του εργασίας για την 
εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής και θα προσµετρηθεί στο συνολικό χρόνο των σπουδών 
του. Στην επιλογή συνεκτιµώνται ο βαθµός πτυχίου και του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης. 
Περίοδος σπουδών, επιλογή µαθηµάτων και αναγνώριση 
Η διάρκεια των σπουδών στο εξωτερικό δεν µπορεί, σε καµία περίπτωση να είναι µικρότερη από τρεις 
(3 ) µήνες ούτε µεγαλύτερη από δώδεκα (12). 
Οι φοιτητές µπορούν να µετακινηθούν µέσω του προγράµµατος ERASMUS µόνο για να διανύσουν 
µια περίοδο σπουδών σε ξένο Ίδρυµα αντικαθιστώντας την αντίστοιχη περίοδο του Πανεπιστηµίου 
τους. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να παρακολουθήσουν αντίστοιχο αριθµό µαθηµάτων µε αυτόν που θα 
παρακολουθούσαν στο Πανεπιστήµιό µας κατά την ίδια χρονική περίοδο (όχι λιγότερα από 3 
µαθήµατα ανά εξάµηνο σπουδών ή µαθήµατα που να αντιστοιχούν σε 30 ECTS credits (πιστωτικές 
µονάδες) για όσους φοιτούν σε τµήµατα που εφαρµόζεται το σύστηµα ECTS. 
 
Οι φοιτητές µετά την επιλογή τους δεν εξετάζονται στην Ελλάδα στα µαθήµατα που αντιστοιχούν σε 
αυτά που έχουν δηλώσει ότι θα παρακολουθήσουν στο εξωτερικό. 
 
Οι φοιτητές οφείλουν να εξεταστούν σε όλα τα µαθήµατα που θα παρακολουθήσουν και να 
εξασφαλίσουν ικανοποιητική επίδοση. Σε περίπτωση αποτυχίας σε όλα τα µαθήµατα ή επιτυχίας σε 
ένα µόνο µάθηµα ανά εξάµηνο σπουδών, οι φοιτητές πρέπει να προσκοµίσουν:  
α) αποδεικτικό του Ιδρύµατος υποδοχής που να πιστοποιεί την παρακολούθηση όλων των 
µαθηµάτων που αναγράφονται στο learning agreement των φοιτητών και την εξέτασή τους  σε αυτά 
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και 
β) έγγραφο του υπεύθυνου καθηγητή που να αιτιολογεί τη χαµηλή επίδοση ή αποτυχία. 
Το Πανεπιστήµιο Αθηνών, µετά την εξέταση των εγγράφων, σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 14 της 
Σύµβασης µεταξύ φοιτητών και Ιδρύµατος δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή µέρους ή του συνόλου 
της χορηγηθείσης υποτροφίας.  
 
Η πλήρης ακαδηµαϊκή αναγνώριση της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό είναι ο βασικός σκοπός 
του προγράµµατος και επιτυγχάνεται ως εξής: 
 
Α. Στα τµήµατα όπου εφαρµόζεται το σύστηµα µεταφοράς πιστωτικών µονάδων ECTS.Οι φοιτητές 
επιλέγουν από το πρόγραµµα σπουδών του πανεπιστηµίου υποδοχής µαθήµατα που πρέπει να 
αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές µονάδες ECTS ανά εξάµηνο σπουδών ή 20 πιστωτικές µονάδες ECTS 
σε περίπτωση διάρκειας σπουδών ενός τριµήνου. 
 
Β. Σε όλα τα άλλα τµήµατα µετά την επιλογή τους οι φοιτητές πρέπει να συµβουλευτούν το πρόγραµµα 
σπουδών του Πανεπιστηµίου για το οποίο έχουν επιλεγεί και σε συνεργασία µε τον ακαδηµαϊκό 
υπεύθυνο της διµερούς συµφωνίας να επιλέξουν µαθήµατα τα οποία να παρουσιάζουν οµοιότητα 
στην ύλη µε τα διδασκόµενα µαθήµατα στο τµήµα τους στο Πανεπιστήµιο Αθηνών.  
Η επιλογή των µαθηµάτων αποτυπώνεται στη Συµφωνία Σπουδών (learning Agreement) η οποία 
υπογράφεται από το φοιτητή, τους ακαδηµαϊκούς υπευθύνους και τους Συντονιστές ERASMUS και 
των 2 Ιδρυµάτων. 
Μετά την επιστροφή από το εξωτερικό και εφόσον έχει εξεταστεί επιτυχώς στα µαθήµατα που έχει 
επιλέξει, ο φοιτητής προσκοµίζει στον ακαδηµαϊκό υπεύθυνο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας 
των µαθηµάτων ώστε να αναγνωριστούν τα µαθήµατα και να καταχωρηθούν οι βαθµοί των 
µαθηµάτων στο µηχανογραφικό του φοιτητή. 
 
Άλλες πληροφορίες  
1.Στον πίνακα Ξένων Ιδρυµάτων που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.interel.uoa.gr/socrates-erasmus/ οι φοιτητές µπορούν να βρουν τις ιστοσελίδες των 
συνεργαζόµενων πανεπιστηµίων (∆ιεθνείς Σχέσεις ή πρόγραµµα ERASMUS), όπου δίνονται 
πληροφορίες για πρακτικά θέµατα (διαδικασία εγγραφής, πρόγραµµα σπουδών, διάρκεια των 
εξαµήνων, δυνατότητα στέγασης). Μπορούν επίσης να συµβουλεύονται το έντυπο υλικό των 
συνεργαζόµενων Ιδρυµάτων στο αρχείο  που τηρείται στο Τµήµα Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών Σχέσεων 
του Πανεπιστηµίου Καθηµερινά εκτός Παρασκευής 11.00-13.00. 
 
2. Οι φοιτητές µετά την επιλογή τους οφείλουν να συµπληρώσουν οι ίδιοι τα έντυπα που θα τους 
χορηγηθούν από τους ακαδηµαϊκούς υπευθύνους και να τα καταθέσουν στο Τµήµα Ευρωπαϊκών και 
∆ιεθνών Σχέσεων του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
 
6.5 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Ι.Κ.Υ. 
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  - ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
Το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) χορηγεί υποτροφίες και βραβεία σε φοιτητές / 
σπουδαστές που πρώτευσαν στους πανελλαδικούς διαγωνισµούς εισαγωγής στα Ιδρύµατα 
της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης ή στις προαγωγικές εξετάσεις των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. µε βάση 
το πρόγραµµα υποτροφιών που καταρτίζεται κάθε χρόνο από το Ι.Κ.Υ. µε ποσοστιαία 
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αναλογία επί του αριθµού των εισαχθέντων-όπως καθορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
και εγκρίνεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Το ύψος της 
υποτροφίας καθορίζεται κάθε έτος από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ι.Κ.Υ.  
 
Για το προηγούµενο ακαδηµαϊκό έτος το ύψος της υποτροφίας ανερχόταν στο εφάπαξ 
1467,35€ για τον κάθε δικαιούχο. Τα βραβεία για το προηγούµενο ακαδηµαϊκό έτος 
συνίστανται σε γραπτό δίπλωµα και σε χορήγηση χρηµατικού ποσού ύψους 293,47€ 
εφάπαξ για την αγορά επιστηµονικών βιβλίων του γνωστικού αντικειµένου των φοιτητών / 
σπουδαστών που πληρούσαν τις παραπάνω προϋποθέσεις (διάκριση στις εξετάσεις 
εισαγωγής στα Ιδρύµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης ή στις προαγωγικές εξετάσεις των 
Α.Ε.Ι.), καθώς και στον αριστούχο απόφοιτο προηγούµενου ακαδηµαϊκού έτους. Στην 
περίπτωση αυτή ο υποψήφιος δεν έπρεπε να έχει υπερβεί το σύνολο των ετών φοίτησης 
που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου από το Τµήµα του. 
 
ΜΕΡΟΣ Α΄ - Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 
Για την απονοµή των υποτροφιών και βραβείων οι υποψήφιοι πρέπει να καλύπτουν τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις : 
(1) Ελληνική εθνικότητα ή ιθαγένεια.  
(2) Το προσωπικό τους εισόδηµα δεν υπερβαίνει τα 12.000€ το δε οικογενειακό, τα 53.000€  
ετησίως. (Σύµφωνα µε τα ισχύοντα).  
(3) Έχουν επιτύχει µε την πρώτη συµµετοχή στις Γενικές εξετάσεις εισαγωγής και έχουν 
εγγραφεί ως πρωτοετείς σπουδαστές / φοιτητές στο Τµήµα ή τη Σχολή όπου εισήχθησαν ή 
κατατάχθηκαν τελικά µε πρόβλεψη νόµου. Σπουδαστής / φοιτητής που πέτυχε σε Τµήµα ή 
Σχολή µετεγγράφηκε σε άλλο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, διεκδικεί την υποτροφία ή το βραβείο από το Τµήµα 
ή τη Σχολή στην οποία επέτυχε.  
(4) Έχουν επιτύχει µέσο όρο βαθµολογίας τουλάχιστο 6,51 σε αριθµό µαθηµάτων που δεν 
µπορεί να είναι µικρότερος από τον προβλεπόµενο αριθµό µαθηµάτων του ενδεικτικού 
προγράµµατος σπουδών των δύο εξαµήνων του προηγουµένου ακαδηµαϊκού έτους κάθε 
Τµήµατος. Όπου δεν ορίζεται ενδεικτικό αριθµός µαθηµάτων, ισχύει ως ενδεικτικός αριθµός 
αυτός που προκύπτει από τη διαίρεση του συνόλου των µαθηµάτων όλων των ετών 
φοιτήσεως δια του αριθµού των ετών φοιτήσεως που καθορίζεται για το Τµήµα σπουδών.  
(5) Έχουν υποβάλει εµπρόθεσµα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Μέρος 
Β΄παράγρ.1 των Κανονισµών. 
(6) ∆εν χορηγείται υποτροφία για την επίδοση φοιτητών / στα 2 εξάµηνα του τελευταίου 
έτους σπουδών του Τµήµατός µας, δεδοµένου ότι υποτροφία χορηγείται από την εισαγωγή 
τους σε αυτό, µε βάση την επίδοσή τους στις Γενικές εξετάσεις.  
 
ΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Η σειρά προτεραιότητας αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση 
υποτροφίας επίδοσης ορίζεται µε βάση την απόλυτη βαθµολογική σειρά επιτυχία κατά 
φθίνουσα σειρά, αφού ληφθεί υπόψη ότι :  
1. Οι υποτροφίες επίδοσης χορηγούνται µε πρώτο κριτήριο την οικονοµική κατάσταση του 
ιδίου του φοιτητή / εφόσον το µεν ετήσιο προσωπικό του εισόδηµα (καθαρό φορολογητέο) 
δεν υπερβαίνει 12.000€ και των γονέων του 53.000€, και δεύτερο κριτήριο την επίδοσή του. 
Το όριο των 53.000€ προσαυξάνεται κατά 1500€ για κάθε επιπλέον - πέραν του ενός - τέκνο, 
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έως και το τρίτο και κατά 3.000€ από τέσσερα τέκνα και άνω.  
2. Για την απονοµή των βραβείων που συνίστανται σε γραπτό δίπλωµα και στη χορήγηση 
του χρηµατικού ποσού των 293,47€ λαµβάνεται υπόψη µόνο η επίδοση του φοιτητή / που 
τον κατατάσσει στην πρώτη κατά βαθµολογική σειρά επιτυχίας θέση. Φοιτητής  που η 
βαθµολογία του τον κατατάσσει πρώτο στις Γενικές Εξετάσεις εισαγωγής και επίδοσης στα 
εξάµηνα σπουδών του προηγούµενου ακαδηµαϊκού έτους (εξαιρουµένου του αριστούχου 
αποφοίτου) είναι δυνατόν να λάβει και την υποτροφία επίδοσης (1467,35€), εφόσον πληροί 
και τους όρους των οικονοµικών εισοδηµάτων. 
 
∆εν χορηγείται υποτροφία παρά µόνο τιµητικός τίτλος στους φοιτητές που :  
(α) Το ετήσιο προσωπικό τους εισόδηµα καθώς και των γονέων τους υπερβαίνει το ποσό 
που προβλέπεται στην παρ. 1 του Μέρους Α΄ Κεφ. 2 των Κανονισµών.  
(β) Είναι κάτοχοι άλλου πτυχίου ή  
(γ) Οµογενείς υπότροφοι του ΙΚΥ. 
 
∆εν χορηγείται βραβείο παρά µόνο τιµητικός τίτλος στους φοιτητές που : (α) Είναι κάτοχοι 
άλλου πτυχίου, (β) Είναι Οµογενείς υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. 
Σε περίπτωση απόλυτη ισοβαθµίας για την κάλυψη της τελευταίας ή των τελευταίων θέσεων 
υποτροφιών επίδοσης, η υποτροφία χορηγείται σε εκείνον που έχει το χαµηλότερο 
προσωπικό και οικογενειακό εισόδηµα. Πλήρης υποτροφία χορηγείται στους φοιτητές / 
σπουδαστές των οποίων και τα δηλούµενα προσωπικά και οικογενειακά εισοδήµατα είναι 
απολύτως ίσα. (Η υποβολή σχετικών αποδεικτικών κρίνεται αναγκαία). 
 
ΜΕΡΟΣ Β΄ - Ο∆ΗΓΙΕΣ 
Οι υποψήφιοι για υποτροφία επίδοσης και βραβείου καλούνται, µε βάση την απόλυτη 
βαθµολογική σειρά επιδόσεως, να υποβάλουν στη Γραµµατεία του Τµήµατος ή της Σχολής -
µέσα σε εύλογη προθεσµία- τα εξής δικαιολογητικά :  
α) Αίτηση-∆ήλωση και ειδικό µηχανογραφηµένο δελτίο του Ι.Κ.Υ.  
β) Εκκαθαριστικό σηµείωµα της αρµόδιας Οικονοµικής Εφορίας µόνο για τις υποτροφίες 
(πρωτότυπο ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο) για το προσωπικό και οικογενειακό 
φορολογητέο εισόδηµα του φοιτητή και των γονέων του, του προηγούµενου έτους, ή 
βεβαίωση ότι δεν υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης.  
γ) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986, ότι το ποσό των 293,47€ του βραβείου θα διατεθεί 
για την αγορά βιβλίων του γνωστικού αντικειµένου του φοιτητή. Η Γραµµατεία έχει το 
δικαίωµα να ζητήσει επιπλέον στοιχεία εφόσον θεωρεί ότι θεµελιώνουν το δικαίωµα του 
φοιτητή να λάβει την υποτροφία επίδοσης ή το βραβείο. 
 
ΜΕΡΟΣ Γ΄ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Υ. 
Η Γραµµατεία του Τµήµατος εκδίδει ανακοίνωση σχετική µε τη χορήγηση υποτροφιών και 
βραβείων και ορίζει εύλογη προθεσµία (όχι µικρότερη των 30 ηµερών) για την υποβολή 
δικαιολογητικών από τους φοιτητές µε βάση την απόλυτη βαθµολογική σειρά επιδόσεως.  
Οι τελικοί πίνακες των υποψηφίων υποτρόφων, υπογεγραµµένοι από τον Πρόεδρο 
Τµήµατος, πρέπει να περιέλθουν στο Ι.Κ.Υ. το αργότερο ως την ηµεροµηνία που 
προκαθορίζεται µε το ειδικό διαβιβαστικό έγγραφό του, συνοδευόµενοι µόνο από τα 
µηχανογραφικά δελτία.  
Οι επιταγές (δίγραµµες) αποστέλλονται στις διευθύνσεις των δικαιούχων όπως δηλώθηκαν 
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στα µηχανογραφικά τους δελτία. Κάθε παράλειψη π.χ. αριθµού ταυτότητας, ταχυδροµικού 
κώδικα κ.λπ. έχει ως συνέπεια τη µη έκδοση της επιταγής ή του γραπτού διπλώµατος.  
Μετά τη λήξη της ανατρεπτικής προθεσµίας δεν γίνονται δεκτοί -ανεξαρτήτως λόγου- από το 
Ι.Κ.Υ. πίνακες υποψηφίων, ενώ οι ακάλυπτες προγραµµατισµένες θέσεις αυτόµατα και 
οριστικά ανακαλούνται. Τυχόν επί µέρους ζητήµατα που είναι ενδεχόµενο να ανακύψουν, 
ρυθµίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ι.Κ.Υ. 
 
6.6 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΛΕΣΧΗ 
Υγειονοµική Υπηρεσία 
Υγειονοµική περίθαλψη δικαιούνται οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί φοιτητές, ηµεδαποί, 
οµογενείς και αλλοδαποί για διάστηµα ίσο προς τα έτη φοίτησης που προβλέπονται ως 
ελάχιστη διάρκεια των προπτυχιακών ή µεταπτυχιακών σπουδών, αντίστοιχα, ενός 
Τµήµατος, προσαυξηµένο κατά το ήµισυ. Προκειµένου για το τελευταίο έτος σπουδών, η 
περίθαλψη παρατείνεται και µετά τη λήξη του ακαδηµαϊκού έτους µέχρι 31 ∆εκεµβρίου, για 
όσους δεν έχουν λάβει τον τίτλο σπουδών τους µέχρι τότε. Η υγειονοµική περίθαλψη των 
φοιτητών περιλαµβάνει : α) Ιατρική εξέταση, β) Νοσοκοµειακή εξέταση, γ) Φαρµακευτική 
περίθαλψη, δ) Παρακλινικές εξετάσεις, ε) Εξέταση στο σπίτι, στ) Τοκετούς, ζ) 
Φυσιοθεραπείες, η) Οδοντιατρική περίθαλψη, θ) Ορθοπεδικά είδη.  
Αναλυτικά η Υγειονοµική περίθαλψη παρέχεται στους φοιτητές ως εξής: 
Ιατρική εξέταση 
Ο φοιτητής που έχει ανάγκη ιατρικής περίθαλψης µπορεί να προσέρχεται καθηµερινά τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα ιατρεία τις Υγειονοµικής Υπηρεσίας της Πανεπιστηµιακής 
Λέσχης, προσκοµίζοντας το φοιτητικό βιβλιάριο περίθαλψης (Φ.Β.Π.). Το βιβλιάριο αυτό 
δίνεται στο σπουδαστή κατά την εγγραφή του στο Τµήµα και ανανεώνεται κάθε χρόνο από 
τη Γραµµατεία του Τµήµατος.  
Νοσοκοµειακή Περίθαλψη 
Η Νοσοκοµειακή περίθαλψη παρέχεται στα Νοσηλευτικά Ιδρύµατα Ν.Π.∆.∆. και κατά 
προτίµηση στις Πανεπιστηµιακές Κλινικές σε Β’ θέση και υπολογίζεται µε βάση το τιµολόγιο 
που ισχύει κάθε φορά για τους δηµόσιους υπαλλήλους. Η περίθαλψη αυτή µπορεί να 
παρασχεθεί και σε Νοσηλευτικά Ιδρύµατα Ν.Π.Ι.∆. ή σε Ιδιωτικές Κλινικές, σε περίπτωση 
που στα Ιδρύµατα του ∆ηµοσίου υπάρχει έλλειψη κλίνης, όταν το περιστατικό κριθεί 
επείγον. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται τα αντίστοιχα νοσήλεια της θέσης Β’ σε 
Νοσηλευτικά Ιδρύµατα Ν.Π.∆.∆. Η εισαγωγή στα ανωτέρω Ιδρύµατα γίνεται, αφού 
προηγουµένως ο φοιτητής εφοδιασθεί µε το ανάλογο εισιτήριο από την Υγειονοµική 
Υπηρεσία της Πανεπιστηµιακής Λέσχης.  
Η διαδικασία αυτή µπορεί να παρακαµφθεί : α) όταν τα γραφεία της Υπηρεσίας αργούν και 
β) όταν το περιστατικό κριθεί επείγον. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει, µέσα σε δύο 
κατ’ανώτατο όριο εργάσιµες ηµέρες από την εισαγωγή, να ειδοποιηθεί η Υγειονοµική 
Υπηρεσία  της Πανεπιστηµιακής Λέσχης  από τον ασθενή ή από κάποιον οικείο του ή από 
το Νοσηλευτικό Ίδρυµα, προκειµένου ο αρµόδιος ιατρός της Λέσχης να αποφανθεί για το 
επείγον της περίπτωσης. Σε περίπτωση µη αναγγελίας και µη πιστοποίησης της 
αναγκαιότητας εισαγωγής του, εκ µέρους ιατρού της Υγειονοµικής  Υπηρεσίας, η δαπάνη 
βαρύνει εξ ολοκλήρου το φοιτητή. Όταν όµως υπάρχουν περιστατικά, κατά τα οποία οι 
φοιτητές εισάγονται στο Νοσοκοµείο σε κωµατώδη κατάσταση ή βαριά ψυχική διέγερση, 
επειδή πρόκειται για περιπτώσεις ανωτέρας βίας, το παραπάνω αναφερόµενο χρονικό όριο 
για ενηµέρωση της Υγειονοµικής Υπηρεσίας αρχίζει από τότε που έληξε η περίπτωση 
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ανωτέρας βίας (Απόφαση Πρυτανικού Συµβουλίου της 7.2.85). 
Φαρµακευτική Περίθαλψη 
Οι συνταγές αναγράφονται στο Φ.Β.Π. και χορηγούνται : 1) από τους ιατρούς της 
Υγειονοµικής Υπηρεσίας της Πανεπιστηµιακής Λέσχης, 2) από τους ιατρούς Νοσηλευτικών 
Ιδρυµάτων και 3) από ιδιώτες ιατρούς. Για τους περιπτώσεις 2 και 3 πρέπει, µέσα σε δύο 
κατ’ ανώτατο όριο εργάσιµες ηµέρες  από την έκδοσή της, να θεωρηθεί η συνταγή από τους 
ιατρούς της Υγειονοµικής Υπηρεσίας της Πανεπιστηµιακής Λέσχης, αλλιώς δεν είναι 
εκτελεστή. Η συνταγή πρέπει να περιλαµβάνει µε σαφήνεια το ονοµατεπώνυµο, το Τµήµα, 
τον αριθµό µητρώου του φοιτητή, τη γνωµάτευση της πάθησης, την ηµεροµηνία, την 
υπογραφή και τη σφραγίδα του ιατρού. Οι συνταγές εκτελούνται στα συµβεβληµένα 
φαρµακεία, ο δε ενδιαφερόµενος υπογράφει τη συνταγή µε την παραλαβή των φαρµάκων.  
Παρακλινικές Εξετάσεις 
Γίνονται στο µικροβιολογικό εργαστήριο της Ιατρικής Σχολής ή στα εργαστήρια των 
Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων του ∆ηµοσίου ή στα εργαστήρια των Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων 
Ιδιωτικού ∆ικαίου, µετά από παραποµπή των φοιτητών από την Υγειονοµική Υπηρεσία της 
Πανεπιστηµιακής Λέσχης. Η πληρωµή γίνεται µε βάση το τιµολόγιο των δηµοσίων 
υπαλλήλων.  
Εξέταση στο Σπίτι 
Όταν η κατάσταση του ασθενούς καθιστά δυσχερή τη µετάβασή τους στο ιατρείο, µπορεί να 
καλέσει κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες ιατρό της Υγειονοµικής Υπηρεσίας της 
Πανεπιστηµιακής Λέσχης στο σπίτι του. Αν ο ιατρός αδυνατεί να µεταβεί στο σπίτι του 
ασθενούς ή τα γραφεία της Υπηρεσίας αργούν, και εφόσον η κατάσταση του ασθενούς το 
επιβάλλει, ο ασθενής µπορεί να εισαχθεί στο εφηµερεύον Νοσοκοµείο ή σε Ιδιωτική Κλινική. 
Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην ενότητα β’ 
(νοσοκοµειακή περίθαλψη).  
Τοκετοί 
Σε περίπτωση φυσιολογικού τοκετού ή καισαρικής τοµής, εκτός από την κάλυψη των 
δαπανών νοσηλείας, εφόσον  αυτή έγινε σε Πανεπιστηµιακή Κλινική ή Νοσηλευτικό Ίδρυµα 
Ν.Π.∆.∆., παρέχεται στις φοιτήτριες επίδοµα τοκετού, ίσο µε το επίδοµα που παρέχεται 
στους δηµόσιους υπαλλήλους και µε την προϋπόθεση ότι η φοιτήτρια δεν παίρνει επίδοµα ή 
βοήθηµα από άλλη πηγή η ίδια ή ο σύζυγός της.  
Φυσιοθεραπείες 
Οι φυσιοθεραπείες εκτελούνται σε φυσιοθεραπευτήρια των Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων του 
∆ηµοσίου ή των Ν.Π.Ι.∆., ύστερα από παραποµπή του ασθενούς από την Υγειονοµική 
Υπηρεσία. Ο φοιτητής που έχει ανάγκη φυσιοθεραπείας από ατύχηµα ή άλλη ασθένεια 
υποβάλλει στην Υγειονοµική Υπηρεσία αίτηση µε σχετική γνωµάτευση του θεράποντος 
ιατρού. Για τους φοιτητές του Τµήµατός µας παρέχονται ειδικές φυσικοθεραπευτικές 
υπηρεσίες (Ισµήνης 8, τηλ.210-9768209, Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Σπύρος 
Αθανασόπουλος). 
Οδοντιατρική Περίθαλψη 
Οδοντιατρική περίθαλψη παρέχεται στο Οδοντιατρείο της Υγειονοµικής Υπηρεσίας. Η 
περίθαλψη αφορά θεραπευτικές εργασίες και όχι προσθετικές και ορθοδοντική, είναι δε 
ανάλογη µε εκείνη των δηµοσίων υπαλλήλων.  
Ορθοπεδικά Είδη 
Η δαπάνη για ορθοπεδικά είδη καλύπτεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για τους 
δηµόσιους υπαλλήλους και µόνο στην περίπτωση που η ανάγκη προέρχεται από ασθένεια ή 
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ατύχηµα. Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής υποβάλλει αίτηση, µε σχετική γνωµάτευση 
ορθοπεδικού ιατρού, η οποία εξετάζεται από την Υγειονοµική Υπηρεσία που αποφαίνεται 
σχετικά.  
∆απάνες που δεν Καλύπτονται από την Ιατροφαρµακευτική Περίθαλψη 
Η υγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών δεν περιλαµβάνει τις εξής δαπάνες: για ακουστικά 
βαρηκοΐας, στοιχειώδη φάρµακα, ιατρικά εργαλεία και όργανα, διορθωτικούς φακούς πάνω 
από το ποσό των 3.000δρχ., φακούς επαφής πάνω από το ποσό των 10.000δρχ., σκελετό 
πάνω από το ποσό των 5.000δρχ., καλλυντικά, λουτροθεραπείες, αµοιβή αποκλειστικής 
νοσοκόµου και πλαστικές εγχειρήσεις. Σχετικά µε τη χορήγηση διορθωτικών φακών, φακών 
επαφής και σκελετού διευκρινίζεται ότι οι φοιτητές (προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί) έχουν 
δικαίωµα, και εφόσον θεωρείται απαραίτητη η αλλαγή κατά την κρίση του αρµόδιου ιατρού, 
για ένα ζευγάρι διορθωτικών φακών κάθε χρόνο, φακών επαφής κάθε δύο χρόνια και 
σκελετού εφάπαξ κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.  
Εκλογή Ασφαλιστικού Φορέα 
Σε περίπτωση που ο φοιτητής δικαιούται άµεσα ή έµµεσα περίθαλψη από άλλο ασφαλιστικό 
φορέα, µπορεί να επιλέξει τον ασφαλιστικό φορέα που προτιµάει, κάθε πανεπιστηµιακό έτος 
µε υπεύθυνη δήλωση. Σε περίπτωση που ο ασφαλιστικός φορέας, τον οποίο έχει επιλέξει ο 
φοιτητής, καλύπτει µόνο την νοσοκοµειακή και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη ή µέρος της 
δαπάνης νοσηλείας, η Πανεπιστηµιακή Λέσχη καλύπτει την υπόλοιπη δαπάνη, σύµφωνα µε 
τα αναφερόµενα στην ενότητα που αφορά τη νοσοκοµειακή περίθαλψη. 
Τόπος Παροχής Υγειονοµικής Περίθαλψης 
Η περίθαλψη παρέχεται µέσα στην Ελληνική Επικράτεια και ειδικότερα : α) στους φοιτητές 
στην έδρα του Α.Ε.Ι., β) στους φοιτητές που µετέχουν σε πανεπιστηµιακές εκδροµές ή 
κάνουν πρακτική εξάσκηση ή εκπονούν διατριβή ή στον τόπο που έλαβε χώρα το 
περιστατικό, γ) στους φοιτητές που βρίσκονται εκτός έδρας του οικείου Α.Ε.Ι. και εφόσον το 
περιστατικό κρίνεται επείγον. Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής είναι υποχρεωµένος να 
γνωρίσει στην Υγειονοµική Υπηρεσία της Πανεπιστηµιακής Υπηρεσίας την κατάστασή του 
µέσα στις δύο επόµενες εργάσιµες ηµέρες. Για την έγκριση της δαπάνης εκτός των άλλων 
δικαιολογητικών απαιτείται βεβαίωση ιατρού του ∆ηµοσίου (Νοσοκοµείου – Αγροτικού 
Ιατρείου), καθώς και έγκριση του Οργάνου που διοικεί την Πανεπιστηµιακή Λέσχη. 

 
IΑΤΡΕΙΟ 
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Μετάβαση Ασθενούς Φοιτητή στο Εξωτερικό 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις των φοιτητών που πάσχουν από σοβαρότερο νόσηµα, η 
διάγνωση και η θεραπεία του οποίου δεν µπορεί να γίνει στην Ελλάδα , ύστερα από 
γνωµάτευση ∆ιευθυντή Κλινικής Πανεπιστηµιακών Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων ∆ηµοσίου και 
Ν.Π.Ι.∆.  και ύστερα από σχετική εισήγηση της Υγειονοµικής Υπηρεσίας και σύµφωνη 
γνώµη του ∆.Σ. του Τµήµατος, στο οποίο ο φοιτητής φοιτά, παραπέµπονται στην αρµόδια 
Επιτροπή  του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για την τελική έγκριση µετάβασης στο 
εξωτερικό.  
Υποχρεωτική Υγειονοµική Εξέταση 
Οι µετεγγραφόµενοι από το εξωτερικό φοιτητές υποχρεώνονται στις εξής ιατρικές εξετάσεις, 
οι οποίες παρέχονται δωρεάν από την Υγειονοµική Υπηρεσία : (1) Ακτινολογική, (2) 
Παθολογική, (3) ∆ερµατολογική. Οι υπόλοιποι φοιτητές που ανανεώνουν µε οποιονδήποτε 
τρόπο την εγγραφή τους, καθώς και οι µετεγγραφόµενοι  από άλλα Α.Ε.Ι. και οι 
κατατασσόµενοι πτυχιούχοι Ανωτέρων και Ανωτάτων Σχολών, υποβάλλονται κάθε χρόνο σε 
ακτινολογική εξέταση για την παρακολούθηση της υγείας τους. Η Υγειονοµική Υπηρεσία 
στεγάζεται στον Α’ όροφο της Παν/κής Λέσχης.(Τηλ.210-3628200). 
 
 ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Η διαδικασία διάθεσης, οι προθεσµίες έκδοσης καθώς και η διάρκεια των καρτών δωρεάν 
σίτισης όλων των κατηγοριών φοιτητών του ΤΕΦΑΑ για κάθε Πανεπιστηµιακό Έτος, 
ορίζονται µε σχετική ανακοίνωση. 
1)Οι προπτυχιακοί φοιτητές που έχουν ενταχθεί στο ηλεκτρονικό σύστηµα του Τµήµατος θα 
υποβάλουν απλή αίτηση στο Τµήµα Σίτισης Φοιτητών του Πανεπιστηµίου (Ιπποκράτους 15), 
χωρίς θεώρηση από τη Γραµµατεία µαζί µε δύο φωτογραφίες και τη φοιτητική τους ταυτότητα 
(τρίπτυχο). 
2) Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές θα υποβάλουν στο Τµήµα Σίτισης Φοιτητών του 
Πανεπιστηµίου, αίτηση θεωρηµένη από τη Γραµµατεία του Τµήµατος και βεβαίωση για το α’ 
έτος εγγραφής και τη διάρκεια των σπουδών µαζί µε δύο φωτογραφίες.  
3) Οι φοιτητές που έρχονται στο Τµήµα µας µε το Πρόγραµµα «ERASMUS» θα υποβάλουν 
στο Τµήµα Σίτισης Φοιτητών του Πανεπιστηµίου, βεβαίωση του αρµόδιου γραφείου 
«ERASMUS» (πρωτότυπη) και βεβαίωση για τα έτη του Προγράµµατος και το έτος Α’ 
έγγραφης.  
∆ωρεάν σίτιση δικαιούνται, οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τµήµατος, για διάστηµα ίσο προς 
τα έτη φοίτησης, που προβλέπονται ως ελάχιστη διάρκεια των σπουδών του Τµήµατος 
προσαυξηµένα κατά 2 έτη, οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές – υποψήφιοι ∆ιδάκτορες, καθ’όλη τη 
διάρκεια του Προγράµµατος σπουδών τους και µέχρι τη συµπλήρωση του προβλεπόµενου 
µέγιστου χρόνου αυτού, που αναγράφεται στη θεωρηµένη από τη Γραµµατεία αίτηση, ενώ οι 
υπόλοιπες κατηγορίες φοιτητών, µέχρι τη συµπλήρωση του προβλεπόµενου χρόνου 
διάρκειας του Προγράµµατός τους, που θα αναγράφεται στη σχετική βεβαίωση της 
Γραµµατείας 
Όσοι φοιτητές δεν έχουν κάρτα σίτισης, µπορούν να σιτίζονται στα φοιτητικά εστιατόρια, 
πληρώνοντας 4 ευρώ ηµερησίως, για 2 γεύµατα (µεσηµέρι – βράδυ). 
Το Τµήµα Σίτισης Φοιτητών, λειτουργεί καθηµερινά από τις 9.30π.µ. µέχρι τις 12.30µ.µ., 
στον 4ο όροφο της Πανεπιστηµιακής Λέσχης, Ιπποκράτους 15, Αθήνα. 
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ΣΤΕΓΑΣΗ 
Οι φοιτητές που επιθυµούν να υποβάλουν αίτηση για στέγαση µπορούν να απευθύνονται 
στην Γραµµατεία της Α’ Φοιτητικής Εστίας Οδός Ούλαφ Πάλµε Ιλίσια. Τηλ. 210-7258723. 
Οι ηµεροµηνίες για την υποβολή αιτήσεων ορίζονται µε σχετική ανακοίνωση.  
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7. UNDERGRADUATE PROGRAMME 
7.1 DEPARTMENT OF SPORT MEDICINE & BIOLOGY OF EXERCISE (ΒΑ) 
 COMPULSORY COURSES (Υπ) ECTS 
AB-101Υπ Functional Human Anatomy * 6 
AB- 102Υπ Human Physiology *  6 
AB- 201Υπ Ergophysiology * 6 
AB- 202Υπ Ergometry 4 
AB- 301Υπ Sport Physical Therapy  4 
AB- 302Υπ Sport Biomechanics * 6 
AB- 303Υπ Sport Medicine 4 
   
 ELECTIVE COURSES (Επ) ECTS 
AΒ- 111Επ Kinesiology 4 
AB- 112Επ Physiological Regulatory Systems* 4 
AB- 114Επ Applied Sport Ergophysiology* 4 
AB - 115Επ Applied Sport Biomechanics*  4 
AB - 117Επ Talent in Sport: Identification and Preparation Process 4 
AB - 119Επ Systems Anatomy* 4 
AΒ - 120Επ Independent Diving: Physiology & Safety 4 
AΒ- 121Eπ Hygiene and First Aids 4 
AB- 122Eπ Pathokinesiology 6 
   
 SPECIALIZATION IN 

«FITNESS & HEALTH» (EY) 
ECTS  

AΒ- 401EY Nutrition 6 
AΒ- 402EY Growth, Maturity and Exercise* 6 
AB- 403EY Exercise and Women2 4 
AB- 404EY Physical Activity and Aging2   4 
AB- 405EY Exercise, Fitness & Health2 8 
AB- 406EY Ergonomics 6 
AB- 410EY Rehabilitation of Musculoskeletal Dysfunctions2 6 
AB- 412EY Diseases and Exercise 4 
AB- 415EY Guided Practical Exercise1 4 
AB- 417EY Injury Prevention in Exercise*  4 
AB– 419EY Evaluation- Rehabilitation Principles of the Musculoskeletal 

System  
6 

AB- 421EY Exercise Programs for Chronicle Diseases  6 
 
*One hour of the lab classes (laboratory) will be held in the Auditorium (MA) 
1 Co-Instructed by Department of Theoretical Sciences 
2 Compulsory Specialization  Courses  
 
.   



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

7.2 DEPARTMENT OF THEORETICAL SCIENCES (ΘΕ) 
 
 COMPULSORY COURSES(Υπ) ECTS 
ΘΕ- 131Υπ History of Physical Education and Sport 4 
ΘΕ- 132Υπ Sport Administration and Management 4 
ΘΕ- 141Υπ Introduction to Sociology  4 
ΘΕ- 142Υπ General Pedagogy  4 
ΘΕ- 143Υπ Introduction to Psychology 4 
ΘΕ- 233Υπ Methods in Sport Research 4 
ΘΕ- 236Υπ Sport Statistics (pr. ΘΕ- 234Υπ)  4 
ΘΕ- 235Υπ Motor Behavior 4 
ΘΕ- 331Υπ Sport Psychology* 4 
ΘΕ- 332Υπ Sport Pedagogy 4 
ΘΕ- 333Υπ Physical Education Didactics 4 
ΘΕ- 334Υπ Sport Sociology  4 
   
 ELECTIVE COURSES (Επ) ECTS 
ΘΕ- 153Επ Introduction to Philosophy & Sport Philosophy 4 
ΘΕ- 145Επ Exercise & Sport for All 4 
ΘΕ- 146Επ Measurements & Evaluation in Phys. Ed. & Sport 4 
ΘΕ- 147Επ Informatics in Physical Education  4 
ΘΕ- 148Επ Music 4 
ΘΕ- 149Επ Foreign Language (English I) 4 
ΘΕ- 150Επ Foreign Language (English II) 4 
ΘΕ- 121Επ Foreign Language (French) 4 
ΘΕ- 122Επ Camping and Outdoor Recreational Activities 4 
ΘΕ- 123Επ History of Civilization 4 
ΘΕ- 124Επ Gender Issues and Sports 4 
ΘΕ- 231Επ Sport Law (pr. ΘΕ- 231Υπ) 4 
ΘΕ- 232Επ Introduction to Adapted Physical Education (pr. ΘΕ- 232Υπ) 4 
ΘΕ- 154Επ Ancient Olympic Games and History of Athletic Art 4 
ΘΕ- 155Επ Olympic Culture – Education and Sport Ethics 4 
ΘΕ- 156Eπ Olympism: Sociological Approach 4 
   
 SPECIALIZATION IN 

“ADAPTED PHYSICAL EDUCATION” (ΠΑ) 
ECTS  

ΘΕ-421ΠΑ Current Issues in Adapted Physical Education 4 
ΘΕ-424ΠΑ Measurement and Evaluation in Adapted Physical Education 4 
ΘΕ-425ΠΑ Growth and Motor Development2 4 
ΘΕ-427ΠΑ Adapted Sport for All and Recreational Activities2 4 
ΘΕ-428ΠΑ Developmental Disabilities- Practice I2 8 
ΘΕ-430ΠΑ Movement and Sensory Disabilities- Practice II2    8 
ΘΕ-432ΠΑ Proprioceptive Neuromuscular Facilitation1 4 
ΘΕ-433ΠΑ Functional Rehabilitation of Movement Disabilities2 4 
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 SPECIALIZATION IN 
“SPORT MANAGEMENT” (Α∆) 

ECTS  

ΘΕ-435Α∆ Science of Administration:  General Principles 4 
ΘΕ-436Α∆ Sport Marketing  4 
ΘΕ-437Α∆ Labor Relations in Sport 4 
ΘΕ-438Α∆ Admin. & Management of Sport Facilities 4 
ΘΕ-439Α∆ Sport Economics 4 
ΘΕ-441Α∆ International Sport Organizations and Olympic Games Law 4 
ΘΕ-442Α∆ Organization of Sport Events  4 
ΘΕ-446Α∆ Organization of Recreational Activities  4 
ΘΕ-447Α∆ Practice Sessions 4 
*One hour of the lab classes (laboratory) will be held in the Auditorium (MA) 
1Department of Sport Medicine and Biology of Exercise.  .  
² Compulsory Specialization Courses.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3 DEPARTMENT OF TEAM SPORTS (ΑΠ) 

 COMPULSORY COURSES (Υπ) ECTS 
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ΑΠ-153Υπ Soccer  6 
ΑΠ-154Υπ Handball 6 
ΑΠ-253Υπ Basketball (pr. ΑΠ- 253Υπ) 6 
ΑΠ-254Υπ Volleyball 6 
   

 ELECTIVE COURSES (Επ) ECTS 
ΑΠ- 162Επ Tennis 6 
ΑΠ- 164Επ Table Tennis 4 
ΑΠ- 183Επ Advanced level in Basketball (pr. ΠΕΚ- 253Επ) 4 
ΑΠ- 185Επ Advanced level in Volleyball (pr. ΠΕΠ- 245Επ) 4 
ΑΠ- 187Επ Advanced level in Handball (pr. ΠΕΧ- 154Επ) 4 
ΑΠ- 190Επ Beach Volleyball 4 
ΑΠ- 193Επ Squash 4 
ΑΠ- 194Επ Hockey  4 
  

 SPECIALIZATION  
IN «BASKETBALL» (KA) 

 
ECTS 

ΑΠ- 470ΚA Technical Analysis of Basketball 8 
ΑΠ- 471ΚA Basketball Training 8 
ΑΠ- 473ΚΑ Special Issues in Basketball 4 
ΑΠ- 479ΚΑ Team Tactics in Basketball 8 
ΑΠ- 480ΚΑ Training Practice in Basketball  8 
   

 SPECIALIZATION IN 
«VOLLEYBALL» (ΠΕ) 

ECTS 

ΑΠ- 470ΠΕ Volleyball Technique 8 
ΑΠ- 471ΠΕ Volleyball Training 8 
ΑΠ- 473ΠΕ Special Issues in Volleyball 4 
ΑΠ- 479ΠΕ Team Tactics in Volleyball 8 
ΑΠ- 480ΠΕ Training Practice in Volleyball  8 
   

 SPECIALIZATION IN  
«HANDBALL» (ΧΕ) 

ECTS 

ΑΠ- 470ΧΕ Technical Analysis in Handball 8 
ΑΠ- 471ΧΕ Handball Training 8 
ΑΠ- 473ΧΕ Special Issues in Handball 4 
ΑΠ- 479ΧΕ Team Tactics in Handball 8 
ΑΠ- 480ΧΕ Training Practice in Handball  8 
   

 SPECIALIZATION IN  
«SOCCER» (ΠΟ) 

ECTS 

ΑΠ- 470ΠΟ Technical Analysis in Soccer 8 
ΑΠ- 471ΠΟ Soccer Training 8 
ΑΠ- 473ΠΟ Special Issues in Soccer 4 
ΑΠ- 479ΠΟ Team Tactics in Soccer 8 
ΑΠ- 480ΠΟ Training Practice in Soccer  8 

252 
 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

   
 SPECIALIZATION IN  

«TENNIS» (ΑΝ) 
 

ECTS 
ΑΠ- 470ΑΝ Technical Analysis in Tennis 8 
ΑΠ- 471ΑΝ Tennis Training 8 
ΑΠ- 472ΑΝ Teaching Methods in Tennis  8 
ΑΠ- 473ΑΝ Special Issues in Tennis 4 
ΑΠ- 480ΑΝ Training Practice in Tennis  8 
  

 SPECIALIZATION IN  
«TABLE TENNIS» (ΕΑ) 

 
ECTS 

ΑΠ- 470ΕΑ Technical Analysis in Table Tennis 8 
ΑΠ- 471ΕΑ Table Tennis Training 8 
ΑΠ- 472ΕΑ Teaching Methods in Table Tennis  8 
ΑΠ- 473ΕΑ Special Issues in Table Tennis 4 
ΑΠ- 480ΕΑ Training Practice in Table  Tennis  8 
   
   
   

 SPECIALIZATION 
IN «BEACH VOLLEYBALL» (ΒΑ) 

ECTS 

ΑΠ- 470ΒΑ Beach Volleyball Technique 8 
ΑΠ- 471ΒΑ Beach Volleyball Training 8 
ΑΠ- 473ΒΑ Special Issues in Beach Volleyball 4 
ΑΠ- 479ΒΑ Team Tactics in Beach Volleyball 8 
ΑΠ- 480ΒΑ Training Practice in Beach Volleyball 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.4 DEPARTMENT OF GYMNASTICS & DANCE (ΓΧ) 
 

 COMPULSORY COURSES (ΥΠ) ECTS 
ΓΧ- 151Υπ Basic Gymnastics 6 
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ΓΧ- 256Υπ Greek Traditional Dance (pr. ΓΧ- 155Υπ) 6 
ΓΧ- 252Υπ Apparatus Gymnastics  6 
ΓΧ- 255Υπ Women’s Rhythmic Gymnastics  6 
   

 ELECTIVE COURSES (ΕΠ) ECTS 
ΓΧ- 125Επ Drama Play 4 
ΓΧ- 160Επ Aerobics  4 
ΓΧ- 172Επ Creative Movement – Improvisation 4 
ΓΧ- 188Επ Folk Dances of Other Countries 4 
ΓΧ- 189Επ Orchestral- Creative Dance  4 
ΓΧ- 190Επ Trampoline 4 
ΓΧ- 191Επ Pilates 4 
ΓΧ- 192Επ Gymnastics for All 4 
ΓΧ- 193Επ Yoga 4 
   

 
 

SPECIALIZATION IN 
«GREEK TRADITIONAL DANCE» (EX) 

ECTS 
 

ΓΧ- 461EX Dance Analysis and Criticism- Introduction to Aesthetic Mor-
phology 

4 

ΓΧ- 463EX Didactics of Greek Traditional Dance 8 
ΓΧ- 464EX Morphology of Greek Traditional Dance 6 
ΓΧ- 465EX History of Greek Traditional Dance 4 
ΓΧ- 466EX Special Issues in Greek Traditional Dance 6 
ΓΧ- 467EX Ethnochorology 4 
ΓΧ- 468EX Dance Notation 4 
  

 SPECIALIZATION IN            
«APPARATUS GYMNASTICS » (ΕΓ) 

ECTS 

ΓΧ- 470 ΕΓ Technical Analysis in Apparatus Gymnastics 8 
ΓΧ- 471 ΕΓ Apparatus Gymnastics Training 8 
ΓΧ- 472 ΕΓ Teaching Methods in Apparatus Gymnastics  8 
ΓΧ- 473 ΕΓ Special Issues in Apparatus Gymnastics 4 
ΓΧ- 480 ΕΓ Training Practice in Apparatus Gymnastics 8 
   

 SPECIALIZATION           
IN «DANCING»(ΟΡ) 

ECTS 
 

ΓΧ- 461ΟΡ Dance in Education 4 
ΓΧ- 462ΟΡ Music and Movement Education  6 
ΓΧ- 463ΟΡ Dance Didactics in Education 6 
ΓΧ- 464ΟΡ Elements of Contemporary Dance 4 
ΓΧ- 465ΟΡ Creative Dance  6 
ΓΧ- 466ΟΡ Orchestral Special Issues 4 
ΓΧ- 467ΟΡ Traditional Games and Dances from All Over the World 6 
   

 SPECIALIZATION IN               
«WOMEN’S RHYTHMIC GYMNASTICS» (ΡΓ) 

ECTS 
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ΓΧ- 470ΡΓ Technical Analysis  in Rhythmic Gymnastics 8 
ΓΧ- 471ΡΓ Rhythmic Gymnastics Training 8 
ΓΧ- 472ΡΓ Teaching Methods in Rhythmic Gymnastics  8 
ΓΧ- 473ΡΓ Special Issues in Rhythmic Gymnastics 4 
ΓΧ- 480ΡΓ Training Practice in Rhythmic Gymnastics  8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.5 DEPARTMENT OF TRACK & FIELD (ΚΑ)  

 COMPULSORY COURSES (Υπ) ECTS 
ΚΑ- 152Υπ Road Events 6 
ΚΑ– 251Υπ Jumping Events 6 
ΚΑ– 351Υπ Athletic Throws 6 
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ΚΑ- 352Υπ Muscle Strength Training (pr. ΚΑ- 196Επ) 6 
ΚΑ– 354Υπ Theory of Athletic Training  4 
   

 ELECTIVE COURSES (Επ) ECTS 
ΚΑ- 163Επ Weightlifting 4 
ΚΑ- 165Επ Shooting 4 
ΚΑ- 167Επ Equestrian Events  4 
ΚΑ- 175Επ Fencing 4 
ΚΑ- 176Επ Mountain Activities 4 
ΚΑ- 178Επ Wrestling 4 
ΚΑ- 179Επ Cycling 4 
ΚΑ- 181Επ Boxing 4 
ΚΑ- 183Επ Tae kwon do 4 
ΚΑ- 184Επ Judo 4 
ΚΑ- 185Επ Skiing 4 
   

 SPECIALIZATION IN 
« ROAD EVENTS» (∆Ρ) 

ECTS 

ΚΑ-470∆Ρ Technical Analysis in Road Events 8 
ΚΑ-471∆Ρ Road Events Training 8 
ΚΑ-472∆Ρ Teaching Methods in Road Events  8 
ΚΑ-473∆Ρ Special Issues in Road Events 4 
ΚΑ-480∆Ρ Training Practice in Road Events  8 
   

 SPECIALIZATION IN  
«JUMPING EVENTS» (ΑΛ) 

ECTS 
 

ΚΑ-470ΑΛ Technical Analysis in Jumping Events 8 
ΚΑ-471ΑΛ Jumping Events Training 8 
ΚΑ-472ΑΛ Teaching Methods in Jumping Events  8 
ΚΑ-473ΑΛ Special Issues in Jumping Events 4 
ΚΑ-480ΑΛ Training Practice in Jumping Events  8 
   

 SPECIALIZATION IN            
« ATHLETIC THROWS» (ΡΙ) 

 
ECTS 

ΚΑ-470ΡΙ Technical Analysis in Athletic Throws 8 
ΚΑ–471ΡΙ Athletic Throws Training 8 
ΚΑ-472ΡΙ Teaching Methods in Athletic Throws 8 
ΚΑ-473ΡΙ Special Issues in Athletic Throws 4 
ΚΑ-480ΡΙ Training Practice in Athletic Throws 8 
  

 SPECIALIZATION IN            
«FENCING» (ΞΙ) 

ECTS 
 

ΚΑ-470ΞΙ Technical Analysis in Fencing 8 
ΚΑ-471ΞΙ Fencing Training 8 
ΚΑ-472ΞΙ Teaching Methods in Fencing  8 

256 
 



Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. 

ΚΑ-473ΞΙ Special Issues in Fencing 4 
ΚΑ-480ΞΙ Training Practice in Fencing  8 
   

 SPECIALIZATION IN                         
«WEIGHTLIFTING» (ΑΒ) 

ECTS 
 

ΚΑ-470ΑΒ Technical Analysis in Weightlifting 8 
ΚΑ-471ΑΒ Weightlifting Training 8 
ΚΑ-472ΑΒ Teaching Methods in Weightlifting  8 
ΚΑ-473ΑΒ Special Issues in Weightlifting 4 
ΚΑ-480ΑΒ Training Practice in Weightlifting  8 
 
 

 SPECIALIZATION IN                         
«BOXING» (ΠΥ) 

ECTS 

KA-470ΠΥ Technical Analysis in Boxing 8 
KA-471ΠΥ Boxing Training 8 
KA-472ΠΥ Teaching Methods in Boxing  8 
KA-473ΠΥ Special Issues in Boxing 4 
KA-480ΠΥ Training Practice in Boxing  8 
   

 SPECIALIZATION IN 
«WRESTLING» (ΠΑ) 

ECTS 

ΚΑ-470ΠΑ Technical Analysis in Wrestling 8 
KA-471ΠΑ Wrestling Training 8 
KA-472ΠΑ Teaching Methods in Wrestling 8 
KA-473ΠΑ Special Issues in Wrestling 4 
KA-480ΠΑ Training Practice in Wrestling 8 
   

 SPECIALIZATION IN                         
«SKIING» (ΧΙ) 

ECTS 

ΚΑ-470ΧΙ Technical Analysis in Skiing 8 
ΚΑ-471ΧΙ Skiing Training 8 
ΚΑ-472ΧΙ Teaching Methods in Skiing  8 
ΚΑ-473ΧΙ Special Issues in Skiing 4 
ΚΑ-480ΧΙ Training Practice in Skiing  8 
   

 SPECIALIZATION IN                         
«EQUESTRIAN EVENTS» (ΙΠ) 

ECTS 
 

ΚΑ-470ΙΠ Technical Analysis in Equestrian Events 8 
ΚΑ-471ΙΠ Equestrian Events Training 8 
ΚΑ-472ΙΠ Teaching Methods in Equestrian Events  8 
ΚΑ-473ΙΠ Special Issues in Equestrianism 4 
ΚΑ-480ΙΠ Training Practice in Equestrian Events 8 
   

 SPECIALIZATION IN                         ECTS 
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«TAEKWONDO» (ΙΠ)  
ΚΑ-470ΤΚ Technical Analysis in Taekwondo 8 
KA-471TK Taekwondo Training 8 
KA-472TK Teaching Methods in Taekwondo 8 
KA-473TK Special Issues in Taekwondo 4 
KA-480TK Training Practice in Taekwondo 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.6 DEPARTMENT OF AQUATICS (ΥΣ) 

 COMPULSORY COURSES (Υπ) ECTS 
ΥΣ-352Υπ Swimming 4 
ΥΣ-353Υπ Teaching Swimming and Water Safety 4 
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 ELECTIVE COURSES (Επ) ECTS 
ΥΣ-166Επ Water Skiing 4 
ΥΣ-168Επ Sailing 4 
ΥΣ-169Επ Windsurfing 4 
ΥΣ-170Επ Canoe/ Kayak 4 
ΥΣ-171Επ Diving 4 
ΥΣ-173Επ Rowing 4 
ΥΣ-174Επ Aquatic Lifesaving 4 
ΥΣ-182Επ Synchronized Swimming 4 
ΥΣ-186Επ Water Polo 4 
ΥΣ-188Επ Exercise in Water for Cardiovascular Diseases 4 
  

 SPECIALIZATION           
IN «SWIMMING» (ΚΟ) 

ECTS 

ΥΣ-470ΚΟ Technical Analysis in Swimming 8 
ΥΣ-471ΚΟ Swimming Training 8 
ΥΣ-472ΚΟ Teaching Methods in Swimming  8 
ΥΣ-473ΚΟ Special Issues in Swimming 4 
ΥΣ-480ΚΟ Training Practice in Swimming  8 
   
   

 SPECIALIZATION IN            
«ROWING» (ΚΩ) 

ECTS 
 

ΥΣ-470ΚΩ Technical Analysis in Rowing 8 
ΥΣ-471ΚΩ Rowing Training 8 
ΥΣ-472ΚΩ Teaching Methods in Rowing 8 
ΥΣ-473ΚΩ Special Issues in Rowing  4 
ΥΣ-480ΚΩ Training Practice in Rowing 8 
   
 SPECIALIZATION IN            

«WATER POLO» (Υ∆) 
ECTS 

 
ΥΣ-470Υ∆ Technical Analysis in Water Polo 8 
ΥΣ-471Υ∆ Water Polo Training 8 
ΥΣ-473Υ∆ Special Issues in Water Polo 4 
ΥΣ-479Υ∆ Team Tactics in Water Polo 8 
ΥΣ-480Υ∆ Training Practice in Water Polo  8 
    
 SPECIALIZATION IN            

«SYNCHRONIZED SWIMMING» (ΣΚ) 
ECTS 

ΥΣ-470ΣΚ Technical Analysis in Synchronized Swimming 8 
ΥΣ-471ΣΚ Synchronized Swimming Training 8 
ΥΣ-473ΣΚ Special Issues in Synchronized Swimming 4 
ΥΣ-472ΣΚ Teaching Methods in Synchronized Swimming 8 
ΥΣ-480ΣΚ Training Practice in Synchronized Swimming 8 
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 SPECIALIZATION  

IN «WATER SKIING» 
ECTS 

 
ΥΣ-470ΘΣ Technical Analysis in Water skiing 8 
ΥΣ-471ΘΣ Water skiing Training 8 
ΥΣ-472ΘΣ Teaching Methods in Water skiing 8 
ΥΣ-473ΘΣ Special Issues in Water skiing 4 
ΥΣ-480ΘΣ Training Practice in Water skiing 8 
   

 SPECIALIZATION  
IN «SAILING» (ΙΣ) 

ECTS 

ΥΣ-470ΙΣ Technical Analysis in Sailing 8 
ΥΣ-471ΙΣ Sailing Training 8 
ΥΣ-472ΙΣ Teaching Methods in Sailing 8 
ΥΣ-473ΙΣ Special Issues in Sailing 4 
ΥΣ-480ΙΣ Training Practice in Sailing 8 
   

 SPECIALIZATION IN  
«CANOE/ KAYAK» 

ECTS 
 

ΥΣ-470ΚΚ Technical and Mechanical Analysis in Canoe/ Kayak 8 
ΥΣ-471ΚΚ Canoe/ Kayak Training 8 
ΥΣ-472ΚΚ Teaching Methods in Canoe/ Kayak 8 
ΥΣ-473ΚΚ Special Issues in Canoe/ Kayak 4 
ΥΣ-480ΚΚ Training Practice in Canoe/ Kayak 8 
 
 
 


