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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
21 Μαΐου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Επανίδρυση Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Λογιστική και Ελεγκτική» μεταξύ των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

2

Επανίδρυση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Σπουδών με τίτλο «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία»
του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 8533/20/ΓΠ
(1)
Επανίδρυση Διατμηματικού Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Λογιστική
και Ελεγκτική» μεταξύ των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 30 έως και 37, 45 και 85
του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ.Α’/4-8-2017) «Οργάνωση
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις
για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β’) με τίτλο «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών».
3. Την υπ’ αριθμ. 41931/Ζ1/12-3-2018 υπουργική απόφαση με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης κοινών ΠΜΣ
και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με συν επίβλεψη
μεταξύ ημεδαπών ΑΕΙ και αναγνωρισμένων ομοταγών
ιδρυμάτων ή ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της
αλλοδαπής».

Αρ. Φύλλου 1946

4. Τις διατάξεις του ν. 4589/2019 (Α’ 13) «Συνέργειες
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας,
Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.Α’/2.8.2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
6. Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 55
του ν. 4610/2019 (Α’ 70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και
ΤΕΙ, πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές
διατάξεις».
7. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των
Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
8. Την εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
9. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην
8η/26-2-2020 συνεδρίαση της, για επανίδρυση του ΔΠΜΣ.
10. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας στην 14η/19-3-2020 συνεδρίασή της, για
επανίδρυση του ΔΠΜΣ.
11. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας στην 231/30-4-2020 συνεδρίασή της.
12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη 2000 € στον ΚΑΕ 4121 του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, αποφασίζει:
Την επανίδρυση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Σπουδών με τίτλο «Λογιστική και Ελεγκτική» των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως εξής:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών και Λογιστικής
και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, λειτουργεί από το ακαδ. έτος 2020-21 Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Λογιστική και
Ελεγκτική», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

20194

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Λογιστικής και Χρηματοοικονομική ς του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην
«Λογιστική και Ελεγκτική» έχει ως αντικείμενο την ειδίκευση πτυχιούχων Οικονομικών Τμημάτων και άλλων
συναφών ειδικοτήτων.
Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) οδηγεί,
σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει κάθε φορά ο νόμος, στην κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων,
πέραν των προβλεπόμενων από το βασικό πτυχίο.
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα στοχεύει στα εξής:
1. Να προωθήσει την ανάπτυξη των εφαρμογών και
της έρευνας της Επιστήμης της Λογιστικής στην πράξη παρέχοντας γνώσεις στα αντικείμενα «Λογιστική και
Ελεγκτική» σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο για την
αντιμετώπιση των αυξημένων επαγγελματικών απαιτήσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
2. Να εμβαθύνει επί των βασικών αρχών και μεθόδων
της Ελεγκτικής στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, όπως επίσης και των εννοιών της διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων καθώς καιτου εσωτερικού ελέγχου
μιας επιχείρησης.
3. Να προετοιμάσει για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ/
ECTS

Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι

1ο εξάμηνο

7

Διοικητική Λογιστική Ι

1ο εξάμηνο

7

Ελεγκτική Ι

1ο εξάμηνο

7

Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ι

1ο εξάμηνο

7

Μεθοδολογία Έρευνας Ι

1ο εξάμηνο

2

1ο εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Σύνολο εξαμήνου

30

2ο εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Χρηματοοικονομική Λογιστική II

2ο εξάμηνο

7

Χρηματοοικονομική Ανάλυση II

2ο εξάμηνο

7

Ελεγκτική II

2ο εξάμηνο

7

Μεθοδολογία Έρευνας II

2ο εξάμηνο

2

Πληροφοριακά συστήματα στη Λογιστική

2ο εξάμηνο

7

Φορολογική Λογιστική

2ο εξάμηνο

7

Ειδικά θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής*

2ο εξάμηνο

7

Επιλογής (ένα από τα παρακάτω)

Σύνολο εξαμήνου
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στη «Λογιστική και Ελεγκτική».
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Δ.Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι των Σχολών
ΑΕΙ άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και
ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής
συναφών με τα αντικείμενα σπουδών του ΠΜΣ.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Το Δ.Π.Μ.Σ. «Λογιστική και Ελεγκτική» διαρθρώνεται
σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν
10 μαθήματα (οκτώ και δύο σεμιναριακά) και εκπόνηση
διπλωματικής εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια
για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι 18 μήνες.
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι 90 (ενενήντα) ECTS, ήτοι 30
(τριάντα) ανά εξάμηνο.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας
Η διάρθρωση του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

30

3ο εξάμηνο
Διατριβή Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης

3ο εξάμηνο

30

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων
90
Το μάθημα με * θα προσφέρεται ανάλογα με τις απαιτήσεις του προγράμματος μετά απο απόφαση της ΕΔΕ.
Η γλώσσα διδασκαλίας του Δ.Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική ή
Αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας
είναι η Ελληνική ή Αγγλική.
Άρθρο 7
Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών
Ο μέγιστος ετήσιος αριθμός νέων μεταπτυχιακών φοιτητών που γίνονται δεκτοί στο ΔΠΜΣ, ορίστηκε στους
σαράντα (40) συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών που
απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης με βάση την κείμενη νομοθεσία. Εξαιρούνται από τον παραπάνω περιορισμό οι ισοβαθμούντες κατά την αξιολόγηση και οι
υπότροφοι 1 ΙΚΥ και 1 αλλοδαπός υπότροφος του ελληνικού κράτους, καθώς και ένα (1) μέλος από το σύνολο
των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., σύμφωνα με
την παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017 εκτός αν
αποφασίσει διαφορετικά η ΕΔΕ.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Το πρόγραμμα μαθημάτων του ΔΠΜΣ διεκπεραιώνε-
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ται κατά 80% από μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων Οικονομικών
Επιστημών και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα μέλη ΔΕΠ που διδάσκουν
στο ΠΜΣ ή/και εποπτεύουν Μεταπτυχιακές ή Διδακτορικές διατριβές πρέπει να έχουν πρόσφατες δημοσιεύσεις
σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών
καθώς και επιστημονικό έργο που έχει αναγνωρισθεί
από άλλους επιστήμονες διεθνώς (ετεροαναφορές). Στο
Δ.Π.Μ.Σ μπορούν να απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ άλλων
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής,
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Κάθε Τμήμα παραχωρεί τις αίθουσες, τα εργαστήρια
Η/Υ και τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας που διαθέτει για
τη διδασκαλία των μαθημάτων. Η διεξαγωγή του 1ου
εξαμήνου γίνεται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Βόλο. Η διεξαγωγή του 2ου
εξαμήνου γίνεται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στη Λάρισα. Για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, αποφασίζει η ΕΔΕ.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2024-25 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.
8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’).
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017, το ετήσιο
λειτουργικό κόστος του ΠΜΣ, που αφορά στις δαπάνες
λειτουργίας ανέρχεται στο ποσό των 149.900,00 € και
αναλύεται στις κατηγορίες εξόδων και εσόδων όπως
φαίνεται στους παρακάτω πίνακες
ΕΞΟΔΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΟΣΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

70%

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού

10.000,00 €

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς
φοιτητές

6.000,00 €

3. Δαπάνες αναλωσίμων

4.000,00 €

4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ.

20.000,00 €

5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ.
για εκπαιδευτικούς σκοπούς

2.000,00 €

6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού
των ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων
που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ

31.850,00 €
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7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ
που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ

6.080,00 €

8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5
του άρθρου 36 του ν. 4485/2017

5.000,00 €

9. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης

10.000,00 €

10. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου.

10.000,00 €

104.930,00 €
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ **

30%

11. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (Εκτός Δωρεών,
Κληροδοτήματος ή Χορηγίας για συγκεκριμένο σκοπό,
καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις)

44.970,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ

149.900,00 €

*Το ποσοστό 30% αποδίδεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Οι πηγές χρηματοδότησης του ΠΜΣ προέρχονται από
ΕΣΟΔΑ Οικ. Έτους 2020
1. Προϋπολογισμός ΑΕΙ
και Συνεργαζόμενων
Φορέων

ΣΥΝΟΛΟ
2.000,00 €

2. Προϋπολογισμός
ΥΠΠΕΘ

-€

3. Δωρεές, Παροχές,
Κληροδοτήματα,
Χορηγίες, Φορέων
Δημοσίου Τομέα

3.300,00 €

4. Πόροι Ερευνητικών
Προγραμμάτων

3.000,00 €

5. Πόροι Προγραμμάτων
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
Άλλων Διεθνών
Οργανισμών

4.000,00 €

6. Ειδικός Λογαριασμός
Κονδυλίων Έρευνας
(ΕΛΚΕ)

1.500,00 €

7. Κάθε Άλλη Νόμιμη
Αιτία

18.500,00 €

8. Τέλη Φοίτησης (σύνολο φοιτητών 40, εκ των
οποίων 12 φοιτητές χωρίς τέλη φοίτησης και 28
φοιτητές με τέλη φοίτησης 28*4200€ =117600€)

117.600,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

149.900,00 €

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 7 Μαΐου 2020
Ο Πρύτανης
ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ
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Επανίδρυση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Σπουδών με τίτλο «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία»
του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 30 έως και 37, 45 και 85
του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ.Α’/4-8-2017) «Οργάνωση
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις
για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β’) με τίτλο «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών».
3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.Α’/2.8.2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του ν. 4589/2019 (13 Α) «Συνέργειες
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας κα Στερεάς Ελλάδας,
Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις».
5. Το άρθρο 55 παρ. 10 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία
του Κράτους και λοιπές διατάξεις».
6. Την εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
7. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
στην 15η/27-2-2020 συνεδρίασή της.
8. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην αρ. 231/30-4-2020 συνεδρίασή της.
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη 2000 € στον ΚΑΕ 4121 του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, αποφασίζουμε:
Την επανίδρυση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Σπουδών με τίτλο «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» του
Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας, ως εξής:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία», σύμφωνα με τις διατάξεις της
απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.
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Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο του Π.Μ..Σ. είναι η επιστημονικά τεκμηριωμένη παραγωγή και μετάδοση προηγμένων γνώσεων,
τεχνογνωσίας, κλινικών εργαλείων, μεθοδολογιών, τεχνικών και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό
χώρο της Φυσικοθεραπείας με έμφαση στη πρόληψη,
βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών
βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιοαγγειακό σύστημα.
Οι θεματικές ενότητες του αντικειμένου του μεταπτυχιακού προγράμματος αναφέρονται στην πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση, ενώ διακρίνονται σε
τρεις επιμέρους γενικές θεματικές περιοχές εμφάνισης
διαταραχών: στο μυοσκελετικό, νευρικό και καρδιο-αναπνευστικό σύστημα.
Σκοποί του προγράμματος είναι:
• Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας
στις συναφείς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. επιστημονικές περιοχές της φυσικοθεραπείας.
• Η δημιουργία υψηλού επιπέδου φυσικοθεραπευτών
προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και της δημόσιας
υγείας.
• Η επιβράδυνση της εκροής Ελλήνων επιστημόνων
προς το εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές στη φυσικοθεραπεία, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και
της Ελληνικής οικονομίας.
Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η απόκτηση εξειδικευμένης
επιστημονικής γνώσης και δεξιοτήτων έτσι ώστε οι απόφοιτοι:
• να αποκτήσουν ικανότητα αξιολόγησης και σύνθεσης της υπάρχουσας γνώσης πάνω στο εξειδικευμένο
αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
• να αναπτύξουν τις απαραίτητες ειδικές δεξιότητες για
τη διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων, το σχεδιασμό
και τη διεξαγωγή έρευνας, καθώς και την αξιολόγηση,
ανάλυση, και ερμηνεία ερευνητικών αποτελεσμάτων.
• να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια και τις ειδικές
δεξιότητες που απαιτούνται, τόσο για την επαγγελματική, όσο και για την ακαδημαϊκή και ερευνητική τους
σταδιοδρομία στις ανταγωνιστικές συνθήκες που διαμορφώνονται στο σύγχρονο Ευρωπαϊκό περιβάλλον
αλλά και παγκοσμίως.
• να αποκτήσουν υψηλή επιστημονική κατάρτιση με
σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου φυσιοθεραπευτικών υπηρεσιών προς όφελος της Ελληνικής οικονομίας
και της δημόσιας υγείας.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία»
-"Master of Science in Advanced Physiotherapy".
Οι προϋποθέσεις για την απονομή του παραπάνω Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τις οργανωτικές
λεπτομέρειες που αφορούν τη χρονική διάρκεια των
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σπουδών, το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ., τη λειτουργία του
Π.Μ.Σ., τις εξετάσεις και τη βαθμολογία των φοιτητών,
περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα που ακολουθούν.
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
1. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας των Α.Ε.Ι. της
ημεδαπής ή των ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
2. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται
σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί
από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα
με το ν. 3328/2005 (Α’ 80). Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΔΟΑΤΑΠ από το
Τμήμα Φυσικοθεραπείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 4547/2018 και ειδικότερα του άρθρου 101.
3. Στην περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων θεωρείται
απαραίτητη η γνώση της Ελληνικής γλώσσας που θα
αποδεικνύεται από πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ή Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
Ελληνομάθειας από το κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ή από
εξέταση από ειδική επιτροπή που θα ορίζεται στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ.
4. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το
πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους
πριν από την έναρξη των μαθημάτων, έστω και αν τους
απομένει η ορκωμοσία. Για τους υποψηφίους αυτής της
περίπτωσης, η αξιολόγηση της αίτησης τους θα γίνει
λαμβάνοντας υπόψη τον τρέχοντα μέσο όρο της αναλυτικής βαθμολογίας που θα υποβάλλουν. Ο υποψήφιος
που αξιολογείται με αυτήν την διαδικασία δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει επαναξιολόγηση της αίτησης του αφού
καταθέσει την τελική αναλυτική βαθμολογία, εφόσον
αυτό γίνει μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της
διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων.
5. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι η πιστοποιημένη από επίσημους
φορείς, γνώση της αγγλικής γλώσσας, όπως προκύπτει
από την κατοχή ενός από τα εξής πτυχία: (α) Ελληνικό
πτυχίο Γλωσσομάθειας για την Αγγλική Γλώσσα επιπέδου τουλάχιστον Β2, ή άλλο ισοδύναμο, όπως π.χ. Lower
Cambridge ή Michigan, κ.α. (β) IELTS, με ελάχιστο βαθμό
5,5 που να έχει αποκτηθεί στο ημερολογιακό έτος μέχρι
τέσσερα έτη πριν από την δημοσίευση της προκήρυξης,
(γ) TOEFL με ελάχιστο βαθμό 180, που να έχει αποκτηθεί
στο ημερολογιακό έτος μέχρι τέσσερα έτη πριν από την
δημοσίευση της προκήρυξης και (δ) πτυχίο από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο ή πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Η
επάρκεια της ξένης γλώσσας μπορεί να αποδεικνύεται
και με εξετάσεις που θα ορίζονται από τη ΣΕ.
6. Για την επιλογή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. συνεκτιμώνται τα ειδικά προσόντα τους, όπως αυτά προκύπτουν
από τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί μέσα στις
προβλεπόμενες προθεσμίες με το φάκελο της υποψηφιότητας τους, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και την πρόταση
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της αρμόδιας Επιτροπής Επιλογής μετά από συνέντευξη
των υποψηφίων.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
1. Το Π.Μ.Σ. στην «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία»
είναι πλήρους παρακολούθησης. Η χρονική διάρκεια
σπουδών για την απονομή του Δ.Μ.Σ. είναι τρία (3)
ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα πρώτα δύο εξάμηνα (Α’ και
Β’) αφιερώνονται στην παρακολούθηση τεσσάρων (4)
μαθημάτων ανά εξάμηνο, ενώ το τρίτο (Γ) για τη συγγραφή και εξέταση της διπλωματικής εργασίας, στην
οποία δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα (πιστωτικές μονάδες
ολόκληρου εξαμήνου). Δικαίωμα για την παράδοση της
Διπλωματικής Εργασίας θα έχουν οι απόφοιτοι μετά την
επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων.
2. Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατά την απόλυτη κρίση της να
επιτρέψει σε μεταπτυχιακούς φοιτητές να εγγραφούν
υπό το καθεστώς μερικής παρακολούθησης. Στην περίπτωση αυτή ο Φοιτητής μπορεί να ολοκληρώσει το
Π.Μ.Σ. σε έξι (6) εξάμηνα. Στην περίπτωση της μερικής
παρακολούθησης ο Φοιτητής θα έχει την υποχρέωση να
παρακολουθήσει δύο (2) μαθήματα ανά εξάμηνο (από τα
τέσσερα μαθήματα που διδάσκονται στο εξάμηνο) για τα
τέσσερα (4) πρώτα εξάμηνα. Δικαίωμα για την παράδοση
της Διπλωματικής Εργασίας θα έχουν οι φοιτητές μετά
την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας
Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει οκτώ (8) υποχρεωτικά μαθήματα και εκπόνηση
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η δομή του προγράμματος είναι η ακόλουθη:
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
α/α

ΚΩΔ - ΜΑΘΗΜΑ

Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)

1

ΜΠ11 - Μεθοδολογία Έρευνας

8

2

ΜΠ12 - Αξιολόγηση Ανθρώπινης Κίνησης και
Δραστηριότητας

8

3

ΜΠ13 -Αποκατάσταση Μυοσκελετικών
Διαταραχών

7

4

ΜΠ14 - Κινητικός Έλεγχος και Κινητική
Μάθηση στην Αποκατάσταση

7

ΣΥΝΟΛΟ

30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
α/α

ΚΩΔ - ΜΑΘΗΜΑ

Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)

1

ΜΠ21 - Κλινική Νευροεπιστήμη
και Αποκατάσταση

8

2

ΜΠ22 - Αποκατάσταση Λειτουργικής
Παθολογίας Κινητικού Συστήματος

8
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3

ΜΠ23 - Πνευμονική και Καρδιαγγειακή
Αποκατάσταση

7

4

ΜΠ24 - Ειδικά Κλινικά Θέματα

7
ΣΥΝΟΛΟ

Ε’ και ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)

30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Πιστωτικές
Μονάδες
(ECTS)
Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία- Master Thesis

30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS)

90 ECTS

1. Τα μαθήματα κατά εξάμηνο στο πρόγραμμα μερικής
φοίτησης κατανέμονται ως ακολούθως:
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
α/α

ΚΩΔ - ΜΑΘΗΜΑ

Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)

1

ΜΠ11 - Μεθοδολογία Έρευνας

8

2

ΜΠ14 - Κινητικός Έλεγχος και Κινητική
Μάθηση στην Αποκατάσταση

7

ΣΥΝΟΛΟ

15

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
α/α

ΚΩΔ - ΜΑΘΗΜΑ

Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)

1

ΜΠ22 - Αποκατάσταση Λειτουργικής
Παθολογίας Κινητικού Συστήματος

8

2

ΜΠ23 - Πνευμονική και Καρδιαγγειακή
Αποκατάσταση

7

ΣΥΝΟΛΟ

15

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
α/α

ΚΩΔ - ΜΑΘΗΜΑ

Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)

1

ΜΠ12 - Αξιολόγηση Ανθρώπινης Κίνησης
και Δραστηριότητας

8

2

ΜΠ13 -Αποκατάσταση Μυοσκελετικών
Διαταραχών

7

ΣΥΝΟΛΟ
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15

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία- Master Thesis

30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS)
90 ECTS
Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική ή/
και Αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική ή/και Αγγλική.
Άρθρο 7
Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών
Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς
φοιτητές. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων, αυξάνεται ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών,
ώστε να εισαχθεί και ο τελευταίος ισοψηφών υποψήφιος. Οι κάτοχοι υποτροφιών σε αντικείμενο σχετικό με
το Π.Μ.Σ., εγγράφονται αυτόματα στο Π.Μ.Σ., χωρίς να
εξεταστεί ο συνολικός αριθμός των εισακτέων.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του τμήματος Φυσικοθεραπείας του
ΠΘ και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ διατίθεται η
απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Λαμία.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2024-2025 με την επιφύλαξη των διατάξεων της
παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’).
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 το συνολικό κόστος του ΠΜΣ, που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 66.500 χιλιάδων ευρώ
και αναλύεται σε κατηγορίες εσόδων -εξόδων ως εξής:
ΕΞΟΔΑ

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
α/α

ΚΩΔ - ΜΑΘΗΜΑ

Πιστωτικές
Μονάδες
(ECTS)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΟΣΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

70%

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού

1500

1

ΜΠ21 - Κλινική Νευροεπιστήμη
και Αποκατάσταση

8 ECTS

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς
φοιτητές

6000

2

ΜΠ24 - Ειδικά Κλινικά Θέματα

7 ECTS

3. Δαπάνες αναλωσίμων

1000

4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ.

4000

ΣΥΝΟΛΟ

15
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5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ.
για εκπαιδευτικούς σκοπούς

1000

6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και
ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων που συμμετέχουν
στην οργάνωση του ΠΜΣ

25000

7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ
που συμμετέχουν στην ορνάνωση του ΠΜΣ

1500

20199

ΕΣΟΔΑ
1. Προϋπολογισμός ΑΕΙ και Συνεργαζόμενων Φορέων

2000

2. Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ

0

3. Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα, Χορηγίες, Φορέων
Δημοσίου Τομέα

0

4. Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων

0

5. Πόροι Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Άλλων
Διεθνών Οργανισμών

0

8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5
του άρθρου 36 του ν. 4485/2017

0

9. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης

6000

7. Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία

10. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου.

1600

8. Τέλη Φοίτησης (30 φοιτ. εισαγωγή και 9 φοιτ.
απαλλαγή με 30%, άρα 21*3000 € 63.000)

63000

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ

66500

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

30%

11. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (Εκτός Δωρεών,
Κληροδοτήματος ή Χορηγίας νια συγκεκριμένο σκοπό,
καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις)

18900

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ

66500

6. Ειδικός Λογαρισμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)

Οι πηγές χρηματοδότησης του ΠΜΣ προέρχονται από
χορηγίες, δωρεές, ερευνητικά προγράμματα και τα δίδακτρα των Μεταπτυχιακών φοιτητών κ.α.

1500
0

Ο ΚΑΕ 4121 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα επιβαρυνθεί με το ποσό των 2000 €
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 7 Μαΐου 2020
Ο Πρύτανης
ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

20200

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 1946/21.05.2020

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02019462105200008*

