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   Ιδρύθηκε το 1985 
  Ανεξάρτητο τμήμα το 2005 
  23  Μέλη ΔΕΠ 
  ένας ομότιμος Καθηγητής 
 6 Ε.Ε.Π 
1 .ΕΔΙ.Π   
Αποσπασμένοι Ε.Φ.Α 

Διοίκηση  
 

  Γενική Συνέλευση  
  Πρόεδρος,  Αικ. Μουρατίδου, Καθηγήτρια 
  Αναπ. Πρόεδρος,  Νικ. Κωφοτόλης,  Αναπλ. Καθηγητής 



Εγκαταστάσεις  

Διδακτήριο στον Άγιο Ιωάννη Σερρών 
 Η διοίκηση, Γραμματεία, Γραφεία μελών ΔΕΠ 
 Μαθήματα – Θεωρητικά & Εφαρμοσμένα 

Προπτυχιακά 
Μεταπτυχιακά      

 Η βιβλιοθήκη 
 Νησίδα ηλεκτρονικών υπολογιστών 
 

 Μαθήματα εφαρμοσμένα 
Εθνικό κολυμβητήριο 
 Κλειστό Γυμναστήριο 
Εθνικό  Στάδιο Σερρών 
ΕΑΚ Σερρών 

Φοιτητική λέσχη  
 



    Βιβλιοθήκη  

Βιβλιοθήκη βρίσκεται στον 1ο όροφο του 
Διδακτηρίου του ΤΕΦΑΑ.  

Στόχος της είναι το να συμβάλλει στην εύρυθμη 
διακίνηση πληροφοριών και υλικού. 



 Νησίδα ηλεκτρονικών υπολογιστών 

Βρίσκεται  στον 1ο όροφο του Διδακτηρίου του 
ΤΕΦΑΑ. 
Δημιουργήθηκε το 1997 με χρηματοδότηση από τον 

τακτικό προϋπολογισμό του Τμήματος και 
χρηματοδότηση της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ στα 
πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ Ι. 



 Να προάγει την Επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του 
Αθλητισμού με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα. 

 Να παρέχει στους πτυχιούχους τα απαραίτητα εφόδια που θα 
εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική 
και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.  

 Να συμβάλλει  

  στην πρόοδο του ελληνικού αθλητισμού. 

  στη συνειδητοποίηση από τους πολίτες της σημασίας της άσκησης  
βασικού παράγοντα για τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής.  

Σκοπός  



Γιατί να σπουδάσω Φυσική Αγωγή 
και αθλητικές επιστήμες … 

Γιατί …  
 μου αρέσει ο αθλητισμός και η σωματική  

δραστηριότητα. 
 θέλω να διδάξω σε παιδιά την αξία την 

σωματικής δραστηριότητας και τη 
συμβολή της στη βελτίωση της υγείας και 
της ποιότητας ζωής. 
 κάνω υψηλό αθλητισμό και θέλω να 

γνωρίσω τις επιστήμες που στηρίζουν την 
επιλογή μου και να συμβάλλω στην 
εξέλιξή τους. 

 



Η άσκηση μπορεί να βελτιώσει τη ζωή των ατόμων με 
αναπηρία και να συμβάλλει στην ενσωμάτωση τους στην 
κοινωνία. 
Η άσκηση είναι και αναψυχή, μπορεί και κάνει τον άνθρωπο 

πιο χαρούμενο και πιο αισιόδοξο. 



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ … 
 

Η φοίτηση είναι τετραετής (8 εξάμηνα) 

Μαθήματα: Εφαρμοσμένα και θεωρητικά 

Τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα  

 κοινά για όλους τους φοιτητές 

 µε εξαίρεση την επιλογή τεσσάρων 
εφαρμοσμένων μαθημάτων 
 



Στη διάρκεια του 5ου και 6ου εξαμήνου οι 
φοιτητές/τριες  έχουν τη δυνατότητα να 
επιλέξουν ένα εφαρμοσμένο µάθηµα 
εμβάθυνσής, ενώ παράλληλα παρακολουθούν 
έξι µαθήµατα φροντιστηριακού τύπου: 

  

 τρία από τη δέσµη της Κλινικής 
Κινησιολογίας 

 τρία από τη δέσµη της Βιολογίας της 
Άσκησης  



Επίσης, στα συγκεκριμένα 
εξάµηνα  οι  φοιτητές 
υποχρεούνται να κάνουν 
και    την πρακτική τους 
άσκηση στα σχολεία (Α’ 
βάθμια και Β’ βάθμια εκπαίδευση) 



Στο 4ο έτος (7ο και 8ο εξάµηνο) οι 
φοιτητές/τριες  επιλέγουν και παρακολουθούν:  

 

Μονοετή ειδίκευση (8ώρες/βδοµάδα) 

 Δύο µαθήµατα από τη δέσµη των «Παιδαγωγικών 
μαθημάτων»  

Δύο µαθήµατα από τη δέσµη των µαθηµάτων 
«Άσκηση για προαγωγή της υγείας»  

 και τέσσερα  µαθήµατα από µια λίστα  11 
θεωρητικών επιλογών 



Ο /η φοιτητής/ήτρια 

Που επιλέγει να εκπονήσει 
διπλωµατική εργασία 
απαλλάσσεται από µία τέτοια 
επιλογή και εποµένως υποχρεούται 
να παρακολουθήσει – εκτός από τη 
διπλωµατική εργασία - δύο 
επιλεγόµενα θεωρητικά µαθήµατα. 



ΜΑΘΗΜΑΤΑ 



















Πρακτική άσκηση 

Μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου 
Μάθηση" 2014 - 2020 

Στην Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ μπορούν να συμμετέχουν προπτυχιακοί φοιτητές/τριες ενός από τα 39 
Τμήματα του Ιδρύματος που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση Α.Π.Θ.", το οποίο 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση" 2014 - 
2020. Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια που έχει θέσει το κάθε Τμήμα. Η Πρακτική 
Άσκηση πραγματοποιείται μόνο στην Ελλάδα. 

Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση» και 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από 
εθνικούς  πόρους, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

https://dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=3&id=583
https://dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=3&id=583


Μεταπτυχιακά Προγράμματα  
Σπουδών στο ΤΕΦΑΑ-Σερρών 

" Κινησιολογία " (ΦΕΚ 2101/8-6-2018)  

Δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) του Γ’ κοινοτικού πλαισίου στήριξης.  

Διευθυντής προγράμματος: Βλαχόπουλος Σ,  Καθηγητής. 

     http://www.phed-sr.auth.gr/el/postgrad 

 

    

"Προπόνηση και Πρόληψη Τραυματισμών στο ποδόσφαιρο" 
ΦΕΚ 3921/10-9-2018 

Διδακτορικές Σπουδές στη «Φυσική Αγωγή»  
      https://phed-sr.auth.gr/el/postgrad/169 

 

http://www.phed-sr.auth.gr/el/postgrad
http://www.phed-sr.auth.gr/el/postgrad
http://www.phed-sr.auth.gr/el/postgrad
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http://www.phed-sr.auth.gr/el/postgrad
http://www.phed-sr.auth.gr/el/postgrad


Φοιτητές/τριες 

• Ενεργοί φοιτητές μεταπτυχιακού  
προγράμματος: 73 
 

• Ενεργοί φοιτητές διδακτορικού 
προγράμματος : 49 

 

• Απόφοιτοι μεταπτυχιακού 
προγράμματος : 157 
 

• Απόφοιτοι Διδακτορικού 
προγράμματος : 42 
 



Επαγγελματικές προοπτικές 

Εκπαιδευτικοί Φυσικής  Αγωγής  
Σχολεία  Α’ & Β΄ βαθμιας εκπαίδευσης (Δημόσια και 

Ιδιωτική)  

Να εργαστούν 
Ως προπονητές αθλημάτων  
Σε χώρους μαζικής γύμνασης & κέντρα 

αποκατάστασης. 
Σε κέντρα αξιολόγησης της αθλητικής απόδοσης. 
Ως στελέχη αναψυχής… 

Σε εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες υπαίθριων δραστηριοτήτων,  

σε κατασκηνώσεις και σε ξενοδοχεία που προσφέρουν προγράμματα αθλητικού 
τουρισμού.  

 

 



Erasmus  

Το τμήμα διαθέτει συνεργασίες με διεθνή 
πανεπιστήμια του εξωτερικού μέσω των οποίων 
μπορούν φοιτητές όλων των κύκλων 
(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) να 
φοιτήσουν σε αυτά τα ιδρύματα 



Συμφωνίες με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2016-17  

Anadolu Universitesi (Anadolu University is a public university in Eskişehir, Turkey ) 

European University Cyprus (Established in 1961, European University Cyprus has 
become the most reliable educational institution in the country. First established as 
Cyprus College, EUC received university status in 2007) 

Pablo de Olavide University (Pablo de Olavide University is a public university in 
Seville, Spain). 

University of Beira Interior Covilhã (The University of Beira Interior is a public 
university located in the city of Covilhã, Portugal) 

. Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (The University of Urbino "Carlo Bo" is an 
Italian university located in Urbino) 



Université de Bourgogne (The University of Burgundy is a university in 
Dijon, France) 

Université Libre de Bruxelles (The Université libre de Bruxelles is a 
French-speaking private research university in Brussels, Belgium) 

Pädagogische Hochschule Weingarten (University in Weingarten, 
Württemberg, Germany)  

National Sports Academy "Vassil Levski“(The Vasil Levski National 
Sports Academy in Sofia) 

Palacký University Olomouc (Palacký University, Olomouc is the oldest 
university in Moravia and the second-oldest in the Czech Republic) 



Κύριοι στόχοι της έρευνας του τμήματος είναι: 

Η προαγωγή της ερευνητικής αριστείας 

Η καλλιέργεια νέων επιστημόνων υψηλού κύρους 

Η προαγωγή του τμήματος ως περιφερικό πόλο ανάπτυξης της έρευνας στις 
επιστήμες της φυσικής αγωγής, της άσκησης και του αθλητισμού στην γειτονική 
βαλκανική περιοχή. 

H συνεργασία με διεθνείς και εγχώριες επιχειρήσεις και η ανάπτυξη καινοτόμων 
προϊόντων και υπηρεσιών 

Αποστολή του τμήματος ως προς την 
έρευνα 



Ερευνητικό Προφίλ 

Έτος 
Δημοσιεύσει

ς 
Δημοσιεύσεις/ 

Μέλος ΔΕΠ 
Ετεροαναφορές 

Ετεροαναφορές
/ 

Μέλος ΔΕΠ 
h-index 

h-
index/Μέλ

ος ΔΕΠ 

2015 44 2,0 1338 61 232 10,5 
2014 52 2,4 1419 65 232 10,5 
2013 63 2,9 1271 58 231 10,5 
2012 72 3,3 1091 50 227 10,3 
2011 63 2,9 837 38 218 9,9 

Σύνολο 294 13,4 5956 271     

Η ερευνητική δραστηριότητα του τμήματος αποσκοπεί: 
1.στην κατανόηση της λειτουργίας του ανθρώπινου οργανισμού και στον τρόπο με τον οποίο η 
σωματική δραστηριότητα βελτιώνει τη σωματική απόδοση προάγοντας την υγεία και την ευεξία 
2.στην μελέτη των ατομικών διαφορών που δημιουργούν ψυχοκινητικά προβλήματα καθ’ όλη 
τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου 
3.στην ενίσχυση και διατήρηση της φυσικής δραστηριότητας του γενικού πληθυσμού σε 
απόλυτο συσχετισμό με τη διατήρηση, τη διαφύλαξη και τη βελτίωση της υγείας και της 
ψυχολογικής ευεξίας, 
4.στην διευκόλυνση και μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης 
5.στην σύνδεση μεταξύ της πληροφορίας που παρέχεται από το νευρικό σύστημα και την 
αντίστοιχη μηχανική συμπεριφορά του σκελετικού συστήματος, 
6.στην ανάπτυξη τεχνικών αξιολόγησης και βελτίωσης ή πρόληψης της παθολογικής κίνησης 
7.στη βελτίωση των προγραμμάτων φυσικής αγωγής σε όλα τα επίπεδα της τυπικής και ειδικής 
εκπαίδευσης 
8.στην αξιολόγηση του αθλητικού επιπέδου αθλητών με αναπηρίες 
Η ερευνητική παραγωγή του ΤΕΦΑΑ Σερρών από το 2011 μέχρι το 2015 αποτυπώνεται στον 
παρακάτω βιβλιομετρικό πίνακα: 







Εργαστήρια 



. Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα 
γνωστικά αντικείμενα της Αθλητικής Εμβιομηχανικής, της 
γενικής προπονητικής, της νευρο-μηχανικής και προπονητικής 
ατομικών και ομαδικών αθλημάτων, της αθλητικής 
κινησιολογίας, της ανάλυσης της κίνησης, της πρόληψης 
μυοσκελετικών τραυματισμών μέσω της άσκησης, της 
προπόνησης αποκατάστασης, των νευρομυϊκών προσαρμογών 
της άσκησης και της νευρομηχανικής ειδικών πληθυσμιακών 
ομάδων.  
Οι στόχοι της ερευνητικής δραστηριότητας συνίστανται στο να 
προάγει την βασική έρευνα στο πεδίο των νευρομυϊκών 
μηχανισμών που διέπουν την ανθρώπινη κίνηση, να αναπτύξει 
τεχνικές αξιολόγησης και βελτίωσης ή πρόληψης της 
παθολογικής και αθλητικής κίνησης και να συνεισφέρει στην 
βελτίωση της ποιότητας ζωής στην σύγχρονη κοινωνία 

Εργαστήριο Νευρομηχανικής της άσκησης και του αθλητισμού 

Διευθυντής: Κέλλης Ελευθέριος, Καθηγητής 



Εργαστήριο Αθλητικής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας 

Διευθυντής: Νικόλαος Θεοδωράκης, Αν. Καθηγητής 

Το Εργαστήριο Αθλητικής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας 
ιδρύθηκε το 2019.  

Οι στόχοι της ερευνητικής δραστηριότητας συνίστανται  στο να 
προάγει την εφαρμοσμένη έρευνα στο πεδίο της επιχειρηματικότητας 
και καινοτομίας σε όλο το φάσμα των αθλητικών επιστημών. 
Ειδικότερα, στοχεύει στην ανάπτυξη μοντέλων καθορισμού και 
αξιολόγησης των απαραίτητων συμπεριφορών, δεξιοτήτων και 
πρακτικών οι οποίες αφορούν τόσο στην έναρξη μιας νέας 
οικονομικής δραστηριότητας στην αθλητική αγορά, όσο και στη 
βιωσιμότητας και τη συμβολή της στην ευημερία της κοινωνίας.  

Τέλος βασικός στόχος της ερευνητικής δραστηριότητας του 
εργαστηρίου είναι η ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών, 
μεθοδολογιών και εργαλείων σε όλο το φάσμα των αθλητικών 
επιστημών. 



Εργαστήριο Φυσιολογίας, Αθλητιατρικής, 
Υγιεινής & Βιοχημείας 

Το εργαστήριο ασχολείται με για την κατανόηση της λειτουργίας του 
ανθρώπινου σώματος και τον τρόπο με τον οποίο η σωματική 
δραστηριότητα προάγει την υγεία και την ευεξία.  

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση των ερευνητικών θεμάτων που σχετίζονται με την άσκηση, τη 
φυσιολογία, τη βιοχημεία, την εργοφυσιολογία και τη διατροφή, τόσο σε 
έρευνες με ανθρώπους, όσο και σε έρευνες με πειραματόζωα. 



Εργαστήριο Προσαρμοσμένης Φυσικής 
Αγωγής 

• Το Εργαστήριο ασχολείται με τη μελέτη των ατομικών διαφορών που 
δημιουργούν ψυχοκινητικά προβλήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ζωής του ανθρώπου.  

• Σκοπός είναι η ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη 
διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, την αξιολόγηση του 
αθλητικού επιπέδου αθλητών με αναπηρίες. Αυτό πραγματοποιείται 
διαμέσου της φυσικής αγωγής, της ψυχαγωγίας, του υψηλού 
αθλητισμού καθώς και της θεραπευτικής γυμναστικής και της 
αποκατάστασης.  

• Οι χώροι υλοποίησης αυτών των σκοπών είναι τα ειδικά σχολεία, 
ιδρύματα, προσαρμοσμένα γυμναστήρια, νοσοκομεία καθώς και τα 
τυπικά σχολεία. 



Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας στη 
Φυσική Δραστηριότητα 

Το αντικείμενο της ερευνητικής δραστηριότητας 
συνίσταται στην κατανόηση των παραγόντων και 
των μηχανισμών που αφορούν σε θέματα 
οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού, 
διευκόλυνσης και μεγιστοποίησης της αθλητικής 
απόδοσης, ενίσχυσης και διατήρησης της φυσικής 
δραστηριότητας του γενικού πληθυσμού σε 
συσχετισμό με τη διατήρηση, τη διαφύλαξη και τη 
βελτίωση της υγείας και της ψυχολογικής ευεξίας. 



Μια εικόνα, χίλιες λέξεις… 

 Απονομή μεταλλίων 
    «φοιτητική εβδομάδα»  

 Ομάδα ποδοσφαίρου κοριτσιών  
    «φοιτητική εβδομάδα» 



 Παρουσίαση παραδοσιακών  
     φορεσιών 

 Παρουσίαση παραδοσιακών  
     χορών 



 Αγώνας πετοσφαίρισης   
    «φοιτητική εβδομάδα» 

 Θεατρικό από φοιτητές του  
     προγράμματος «ERASMUS» 



 Συνέδριο Αθλητιατρικής  

    Σαντορίνη 2013 
 11η Λαμπαδηδρομία  
    Π.Ο.Σ.Ε.Α. 2013 








