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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  3868 (1)
Έγκριση της λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχι−

ακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο Τμήμα Διοίκησης Επιχει−
ρήσεων με τίτλο «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών 
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων −ΜΒΑ» (Master in Business 
Administration). 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/16.07.2008 

τ.Α΄) «Θεσμικό Πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», 
ιδίως των άρθρων 6, 7 και 10, όπως τροποποιήθηκε 
με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.3696/2008 (ΦΕΚ 
177/25.08.2008 τ.Α΄) του άρθρου 27 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 
156/04.11.2009 τ.Α΄) και του άρθρου 27 του Ν.3794/2009 
(ΦΕΚ 156/04.11.2009 τ.Α΄) και του άρθρου 37, παρ. 5 του 
Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις  άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του 
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/06.11.2011 τ.Α΄) «Δομή, Λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνο−

ποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ 
του Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228/02.11.2011 τ.Α΄).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι−
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα 
Διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.  4301/2014 
(ΦΕΚ 223/τ.Α΄/07.10.2014) «Οργάνωση της Νομικής Μορ−
φής των Θρησκευτικών Κοινοτήτων και των Ενώσεων 
τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές δια−
τάξεις».

5. Το άρθρο 98 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258 τ. Α΄/08.12.2014) 
σχετικά με την οργάνωση αυτοδύναμων Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμημάτων των Α.Ε.Ι.

6. Τον Ενιαίο Κανονισμό Προγραμμάτων Μεταπτυχι−
ακών Σπουδών (αρ. 1/12−02−2009 πρακτικό Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Λάρισας).

7. Το Π.δ. 83/2013 (ΦΕΚ 123/τ. Α΄/03.06.2013) «Μετονομα−
σία του Τ.Ε.Ι. Λάρισας σε Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας − Μετονομασία 
Σχολής και Τμημάτων − Συγχώνευση Τμημάτων − Κα−
τάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων − Συγκρότηση 
Σχολών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας».

8. Το άρθρο 6 του Π.δ. 127/2013 (ΦΕΚ 190/τ. Α΄/16.09.2013) 
«τροποποίηση −συμπλήρωση του Π.δ. 83/2013».

9. Την αρ. 71888/Ε5/28.05.2013, Διαπιστωτική Πράξη 
του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, με την οποία διαπιστώνεται ο διορισμός 
του Παναγιώτη Γούλα του Γεωργίου, Καθηγητή πρώτης 
βαθμίδας ως Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Λάρισας.

10. Το αρ. 5/02−07−2014 (θέμα 2ο) Πρακτικό Γενικής 
Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι Θεσσαλίας.

11. Το αρ. 480/08−07−2014 (θέμα 7ο) Πρακτικό Συνεδρί−
ασης Συμβουλίου της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας 
του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.

12. Το αρ. πρωτ. 468/14−07−2014 (αρ. πρωτ. Τ.Ε.Ι. 4404/
15−07−2014, έγγραφο της Σχολής Διοίκησης και Οικονο−
μίας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας με θέμα «Έγκριση πρότασης 
του Νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων».

13. Το αρ. 11/11−09−2014 (θέμα 1ο) Πρακτικό Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
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14. Το αρ. πρωτ. 2350/24.04.2015 έγγραφο του Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλίας με το οποίο διαβιβάστηκε η έκθεση αυτο−
αξιολόγησης του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 2010−2014 προς την 
Α.ΔΙ.Π.

15. Το αρ. πρωτ. 617/24.04.2015 της Α.ΔΙ.Π. παραλαβής έκ−
θεσης αυτοαξιολόγησης του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 2010−2014.

16. Το γεγονός ότι δεν έχει εγκριθεί ακόμα ο Οργανι−
σμός του Ιδρύματος.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

εγκρίνουμε τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχια−
κών Σπουδών (ΠΜΣ) στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 
με τίτλο «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων −ΜΒΑ» (Master in Business Administration) 
με πέντε (5) κατευθύνσεις, σύμφωνα με τα εξής:

΄Αρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Θεσ−
σαλίας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό 
έτος 2015−2016 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών 
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων − MBA» (Master in Business 
Administration) με πέντε (5) κατευθύνσεις, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις των 
Ν.3685/2008, καθώς επίσης και του Ν. 4009/2011, όπως 
αυτές ισχύουν σήμερα.

΄Αρθρο 2 
Αντικείμενο − σκοπός 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο 
«Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρή−
σεων − MBA» (Master in Business Administration) έχει σκοπό:

• Την προετοιμασία εξειδικευμένων και ικανών στε−
λεχών για απασχόληση σε φορείς του δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα που θα προωθήσουν την ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων και της Ελληνικής Οικονομίας γενικότερα.

• Την προετοιμασία εξειδικευμένων και ικανών στε−
λεχών για απασχόληση σε φορείς, οργανισμούς και 
εταιρείες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

• Την προαγωγή γνώσεων στο συγκεκριμένο αντικεί−
μενο του προγράμματος

• Την προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές δι−
δακτορικού επιπέδου.

΄Αρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) απονέ−
μει «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Διοίκη−
ση Επιχειρήσεων − MBA» (Master in Business Administration) 
εφόσον ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει επιτυχή εξέταση 
στα προβλεπόμενα από το οικείο πρόγραμμα μαθήματα 
σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του στο σύνολο των 
εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο πρόγραμμα και στον κανονισμό 
μεταπτυχιακών σπουδών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

΄Αρθρο 4 
Κατηγορίες Υποψηφίων

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) γί−
νονται δεκτοί πτυχιούχοι της Ανώτατης Εκπαίδευσης 
Ιδρυμάτων Εσωτερικού ή ομοταγών Ιδρυμάτων της Αλ−

λοδαπής, αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους 
από το αρμόδιο όργανο. Κατά προτίμηση οι υποψήφιοι 
θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον δύο (2) έτη εμπειρία 
ως στελέχη επιχειρήσεων σε ειδικότητες συναφείς 
με το αντικείμενο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
Σπουδών (Μ.Π.Σ.).

Οι συμμετέχοντες πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμέ−
να την αγγλική γλώσσα.

Ο αριθμός εισακτέων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
Σπουδών (Μ.Π.Σ.) που θα λειτουργήσει στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλί−
ας ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) φοιτητές.

΄Αρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) προ−
σφέρεται σε πλήρη ή μερική φοίτηση. Η διάρκεια των 
σπουδών ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, για 
τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και πέντε (5) ακαδη−
μαϊκά εξάμηνα για τους φοιτητές μερικής φοίτησης. 
Το 3ο και 5ο εξάμηνο αντίστοιχα, προσφέρεται για την 
εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 
Υποψήφιοι φοιτητές που έγιναν δεκτοί στο Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) μπορούν να ζητήσουν 
για ειδικούς και τεκμηριωμένους λόγους την αναστολή 
εγγραφής πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους και 
αν αυτή γίνει δεκτή από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής 
Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τμήματος, τη θέση τους κατα−
λαμβάνει ο επόμενος επιλαχών στον πίνακα εισακτέων 
και ο/η αιτών/αιτούσα καταλαμβάνει μία θέση στους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές του επόμενου έτους, εφ’ όσον 
συνεχιστεί η λειτουργία του.

Σε κάθε περίπτωση η ολοκλήρωση των σπουδών των 
φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) δεν μπορεί να υπερβεί την κανονική διάρκεια 
σπουδών συν τρία επιπλέον εξάμηνα.

Για σοβαρό λόγο − υγείας ή οικογενειακό ή επαγγελ−
ματικό − φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) μπορούν να ζητήσουν προσωρινή δια−
κοπή της φοίτησης τους για ένα ή δύο εξάμηνα σπουδών. 
Το αίτημα θα πρέπει να τεκμηριώνεται κατάλληλα με την 
προσκόμιση δικαιολογητικών. Το αίτημα εξετάζεται από 
τη Γενική συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) και εφόσον 
γίνει δεκτό, το διάστημα της διακοπής δεν προσμετρείται 
στον ανώτατο χρόνο περάτωσης των σπουδών τους.

΄Αρθρο 6
Διαδικασία Επιλογής

Η αξιολόγηση των υποψηφίων, οι οποίοι μέσα στις 
προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν προσκομίσει όλα τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά γίνεται με βάση τη συνολική 
βαθμολογία, εκφραζόμενη σε κλίμακα από ένα (1) έως εκα−
τό (100) και τα κριτήρια που καθορίζει η Γενική Συνέλευση 
Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ ) και περιλαμβάνει ( σε παρένθεση 
φαίνεται ο συντελεστής βαρύτητας του κάθε κριτηρίου):

1. Το γενικό βαθμό πτυχίου (40%)
2. Τα λοιπά κριτήρια, δηλ. προσωπικότητα υποψηφί−

ου (20%), συστατικές επιστολές (20%) και άριστη/πολύ 
καλή γνώση της αγγλικής (20%).

Δεκτοί στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
γίνονται υποψήφιοι, με το μεγαλύτερο συνολικό βαθμό.

΄Αρθρο 7 
Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Μ.Σ.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με 
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τις προβλεπόμενες σε κάθε περίπτωση διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας. Η παρακολούθηση των μαθημάτων 
είναι υποχρεωτική και η διδασκαλία γίνεται στην Ελληνική γλώσσα.

Περιλαμβάνει έξι (6) μαθήματα κορμού, τρία (3) μαθήματα ανά κατεύθυνση και ένα (1) μάθημα επιλογής ως εξής:
Ο πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά τη δομή των μαθημάτων ανά εξάμηνο:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ (για όλες τις κατευθύνσεις) ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)

Διοίκηση και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων 
Πόρων ΥΠΟΧΕΩΤΙΚΟ 6

Χρηματοοικονομική Λογιστική ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 6

Διοίκηση Λειτουργιών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 6

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη
Επιχειρηματικών Αποφάσεων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 6

Μεθοδολογία και Τεχνικές Έρευνας ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 6

Στρατηγική Διοίκησης ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 6

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: 
Διαχείριση Έργων ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)

Διοίκηση και Διαχείριση Έργων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 6

Διαχείριση Χρόνου, Κόστους 
και Κινδύνου Έργου ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 6

Διαχείριση Συμβάσεων και Προμηθειών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 6

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: 
Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 
και Λήψης Επιχειρηματικών Αποφάσεων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 6

Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα 
Επιχειρηματικών Πόρων (ERP) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 6

Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών 
Συστημάτων και Διαχείρισης Έργων Πληροφορικής ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 6

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: 
Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)

Επενδυτική Ανάλυση και Διοίκηση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 6

Εμπορικό Δίκαιο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 6

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 6

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: Τουριστικών 
Επιχειρήσεων και Φιλοξενίας 
(Hospitality Management)

ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)

Τουρισμός και Τουριστική Ανάπτυξη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 6

Οργάνωση και Διοίκηση Ξενοδοχειακών Μονάδων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 6

Οργάνωση Συνεδρίων, Εκθέσεων και Εκδηλώσεων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 6

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
Μάρκετινγκ ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)

Διεθνές Μάρκετινγκ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 6

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Μάρκετινγκ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 6

Μάρκετινγκ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 6

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 30

Κάθε εξάμηνο σπουδών διαρκεί 14 πλήρεις εβδομάδες και αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας 30 πιστωτικών μο−
νάδων (ECTS), οι οποίες κατανέμονται στα διδασκόμενα μαθήματα και τη διπλωματική εργασία.
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Στο πρώτο εξάμηνο σπουδών (πλήρους φοίτησης) ο 
φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει πέντε (5) 
μαθήματα, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε έξι (6) 
πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Στο δεύτερο εξάμηνο σπουδών ο φοιτητής υποχρε−
ούται να παρακολουθήσει 5 μαθήματα, καθένα από τα 
οποία αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες (ECTS). 
Τέσσερα από τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά, ενώ ένα 
(1) είναι επιλογής, όπου ο φοιτητής υποχρεούται να 
δηλώσει ένα από τα διδασκόμενα μαθήματα των υπο−
λοίπων κατευθύνσεων.

Στο τρίτο εξάμηνο σπουδών ο φοιτητής υποχρεούται 
να εκπονήσει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία η 
οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) διδακτικές μονάδες.

΄Αρθρο 8 
Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων όλων 
των κατευθύνσεων μπορούν να συμμετέχουν εκτός από 
μέλη Ε.Π. των Τμημάτων της Σχολής Διοίκησης και Οι−
κονομίας ή άλλων Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και 
μέλη Ε.Π. άλλων Τ.Ε.Ι. ή μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων της 
ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων 
με την προϋπόθεση να είναι κάτοχοι διδακτορικού δι−
πλώματος.

΄Αρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας θα διαθέσει τις αναγκαίες κτι−
ριακές εγκαταστάσεις, τον κατάλληλο εργαστηριακό 
και ειδικό εξοπλισμό καθώς και τις βιβλιοθήκες του 
Ιδρύματος.

΄Αρθρο 10 
Κόστος Λειτουργίας

Το κόστος λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) θα καλυφθεί από τον Ειδικό 
Λογαριασμό Έρευνας και κονδυλίων του Τ.Ε.Ι. Θεσσα−
λίας και ειδικότερα από πόρους που θα προέρχονται 
κυρίως από δίδακτρα φοιτητών. Το ύψος των διδάκτρων 
καθορίζεται με απόφαση του της Διοίκησης του Ιδρύ−
ματος και μπορεί να αναθεωρηθεί κατά διαστήματα και 
κατόπιν σχετικής εισήγησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 24 Ιουνίου 2015

Ο Πρόεδρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ 

F
  
  Αριθμ. 3839 (2)
Έγκριση της λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχια−

κών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανι−
κών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του 
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας με έδρα τα Τρίκαλα, με τίτλο «Αρ−
χιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορι−
κών Κτιρίων και Συνόλων» (Π.Μ.Σ. Α.ΔΟ.ΑΠ.). 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/16.07.2008 

τ.Α΄) «Θεσμικό Πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», 
ιδίως των άρθρων 6, 7 και 10, όπως τροποποιήθηκε 
με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.3696/2008 (ΦΕΚ 

177/25.08.2008 τ.Α΄) του άρθρου 27 του Ν.3794/2009 
(ΦΕΚ 156/04.11.2009 τ.Α΄) και του άρθρου 37, παρ. 5 του 
Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του 
του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄) «Δομή, Λειτουργία, δια−
σφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τρο−
ποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ. του 
Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228/02.11.2011 τ.Α΄).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι−
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα 
Διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.  4301/2014 
(ΦΕΚ 223/τ.Α΄/07.10.2014) «Οργάνωση της Νομικής Μορ−
φής των Θρησκευτικών Κοινοτήτων και των Ενώσεων 
τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές δια−
τάξεις».

5. Το άρθρο 98 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258 τ. Α΄/08.12.2014) 
σχετικά με την οργάνωση αυτοδύναμων Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμημάτων των Α.Ε.Ι.

6. Τον Ενιαίο Κανονισμό Προγραμμάτων Μεταπτυχι−
ακών Σπουδών (αρ. 1/12−02−2009 πρακτικό Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Λάρισας).

7. Το Π.δ. 83/2013 (ΦΕΚ 123/τ. Α΄/03.06.2013) «Μετονομα−
σία του Τ.Ε.Ι. Λάρισας σε Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας − Μετονομασία 
Σχολής και Τμημάτων − Συγχώνευση Τμημάτων − Κα−
τάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων − Συγκρότηση 
Σχολών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας».

8. Το άρθρο 6 του Π.δ. 127/2013 (ΦΕΚ 190/τ. Α΄/16.09.2013) 
«τροποποίηση −συμπλήρωση του Π.δ. 83/2013».

9. Την υπ’ αρ. 71888/Ε5/28.05.2013, Διαπιστωτική Πράξη 
του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, με την οποία διαπιστώνεται ο διορισμός 
του Παναγιώτη Γούλα του Γεωργίου, Καθηγητή πρώτης 
βαθμίδας ως Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Λάρισας.

10. Την αρ. πρωτ. 205/20−04−2015 εισήγηση της Προέ−
δρου του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τρικάλων, 
Πασαλή Αφροδίτης.

11. Το αρ. 264/27−05−2015 (θέμα 2ο) Πρακτικό Συνεδρία−
σης Συμβουλίου της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών 
του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.

12. Το αρ. πρωτ. 247/27−05−2015 (αρ. πρωτ. Τ.Ε.Ι. 3200/
27−05−2015, έγγραφο της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρ−
μογών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας με θέμα «Έγκριση Προ−
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων 
της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών».

13. Το αρ. 18/29−05−2015 (θέμα 2ο) Πρακτικό Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.

14. Το αρ. πρωτ. 2350/24.04.2015 έγγραφο του Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλίας με το οποίο διαβιβάστηκε η έκθεση αυτο−
αξιολόγησης του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 2010−2014 προς την 
Α.ΔΙ.Π.

15. Το αρ. πρωτ. 617/24.04.2015 της Α.ΔΙ.Π. παραλαβής έκ−
θεσης αυτοαξιολόγησης του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 2010−2014.

16. Το γεγονός ότι δεν έχει εγκριθεί ακόμα ο Οργανι−
σμός του Ιδρύματος.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

εγκρίνουμε τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο Τμήμα Πολιτικών Μηχα−
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νικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του 
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας με έδρα τα Τρίκαλα, με τίτλο «Αρχι−
τεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών 
Κτιρίων και Συνόλων» (Π.Μ.Σ. Α.ΔΟ.ΑΠ.) σύμφωνα με 
τα εξής:

΄Αρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. με έδρα τα 
Τρίκαλα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του 
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί από το 
ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 Πρόγραμμα Μεταπτυχι−
ακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) εξειδίκευσης στο γνωστικό 
αντικείμενο «Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Απο−
κατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων» (Π.Μ.Σ. 
−Α.ΔΟ.ΑΠ.), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του 
Ν. 3685/2008, του Ν. 4009/2011,του Ν. 3374/2005, του 
Ν. 4301/2014 (άρθρο 34), όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν μέχρι σήμερα.

΄Αρθρο 2 
Αντικείμενο − Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου−
δών (Π.Μ.Σ.) είναι η εμβάθυνση στην επιστήμη της Αρ−
χιτεκτονικής και Δομοστατικής Αποκατάστασης Ιστο−
ρικών Κτιρίων και Συνόλων.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η μεταπτυχιακή εκ−
παίδευση στους μεθοδολογικούς άξονες και η εφαρ−
μογή ζητημάτων αποκατάστασης ιστορικών κτιρίων και 
συνόλων και η εμβάθυνση στα αντικείμενα αυτά σε 
εφαρμοσμένο επίπεδο.

Οι κυριότεροι στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχι−
ακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι οι εξής:

• Η παραγωγή ενός εξειδικευμένου επιστημονικού δυ−
ναμικού που θα μπορεί άμεσα να ενταχθεί στην αγορά 
εργασίας και να καλύψει την αυξανόμενη επαγγελματική 
ζήτηση που παρατηρείται διεθνώς σε αυτό το πεδίο, τόσο 
στον ιδιωτικό όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

• Η απόκτηση τυπικών και ουσιαστικών προσόντων για 
την κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους 
αποφοίτους του με βάση τις γενικές του κατευθύνσεις 
και το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.

• Η διεύρυνση του επιστημονικού και επαγγελματικού 
αντικειμένου των αποφοίτων μέσω της απόκτησης του 
γνωστικού υποβάθρου ώστε να μπορούν να ανταποκρι−
θούν στις αντίστοιχες ανάγκες της ελληνικής και της 
διεθνούς αγοράς εργασίας, να καλύψουν τις απαιτήσεις 
της τεχνολογίας και της ακαδημαϊκής έρευνας και να 
επεκτείνουν τις θεωρητικές κα πρακτικές γνώσεις τους 
στην αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων και συνόλων 
και στο σχεδιασμό της προστασίας της πολιτισμικής 
κληρονομιάς, μέσα από την οπτική των πολιτικών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους τρόπους που αυτές εν−
σωματώνονται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

• Η επέκταση και η συμπλήρωση σε ανώτερο επίπεδο 
των προπτυχιακών σπουδών σε γνωστικά αντικείμενα 
που περιέχονται εν όλω ή εν μέρει σε μαθήματα του 
ισχύοντος προγράμματος σπουδών του Τμήματος Πο−
λιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Τρίκαλα).

΄Αρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), (Τρί−
καλα) της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλίας απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ−
σης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Αρχιτεκτονική και Δομοστατική 
Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων» (Π.Μ.Σ. 
− Α.ΔΟ.ΑΠ.). 

Η απονομή του συνοδεύεται από το «Ευρωπαϊκό Πα−
ράρτημα Διπλώματος» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

΄Αρθρο 4 
Κατηγορίες Υποψηφίων

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του 
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Τρίκαλα) γίνονται 
δεκτοί μετά από επιλογή:

• Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ( Πανεπιστήμια − Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής 
ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής

• Διπλωματούχοι Σχολών και Τμημάτων Πολυτεχνείων 
και Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων

• Πτυχιούχοι Τμημάτων Μηχανικών Τ.Ε.
• Πτυχιούχοι Τμημάτων Μηχανικών Α.ΣΠΑΙ.Τ.Ε.
• Πτυχιούχοι Τμημάτων Ιστορικών − Αρχαιολογικών 

Φιλοσοφικών Σχολών Πανεπιστημίων
• Διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι άλλων επιστημονικών 

πεδίων και ειδικοτήτων που κατά περίπτωση δύναται 
να κριθούν ως συναφείς από την αρμόδια Συντονιστι−
κή Επιτροπή (Σ.Ε.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) για την αξιολόγηση των υποψηφιο−
τήτων.

΄Αρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι−
ακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία 
(3) ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το 
τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Δι−
πλωματικής Εργασίας.

΄Αρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει συ−
νολικά οκτώ (8) μαθήματα, πέντε (5) μαθήματα κοινά και 
τρία (3) κατευθύνσεων (Αρχιτεκτονική και Δομοστατικη).      
Τα μαθήματα αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές 
μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Η Μεταπτυχιακή Δι−
πλωματική Εργασία αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα (30) 
πιστωτικές μονάδες.

 Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδί−
κευσης (Μ. Δ.Ε.) απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές 
μονάδες. Η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η ελληνική. 

Το πρόγραμμα προβλέπεται να λειτουργεί στο Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλίας στο κτίριο του Τμήματος Πολιτικών Μηχα−
νικών Τ.Ε. (Τρίκαλα). 

Τα διδασκόμενα μαθήματα του Μεταπτυχιακού Προ−
γράμματος Σπουδών είναι τα εξής:
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (Κοινό)

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)

1 Ιστορία Αρχιτεκτονικής 7,5

2 Ανάπλαση και Αναβίωση Ιστορικών Κέντρων και Συνόλων 7,5

3 Παθολογία και Εντατική Κατάσταση Ιστορικών Κτιρίων 7,5

4 Η/Μ και Υδραυλικές Εγκαταστάσεις και Ενεργειακή Ανα−
βάθμιση σε Ιστορικά Κτίρια

7,5

Σύνολο 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (Αρχιτεκτονική)

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)

1 Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων (κοινό) 7,5

2 Χριστιανική Τέχνη 7,5

3 Τοπογραφία − Γεωματική με Εφαρμογές στη Γεωμετρική 
Τεκμηρίωση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων

7,5

4 Επανάχρηση Ιστορικών Κτιρίων 7,5

5 Δύο Σεμινάρια (κοινά) −

Σύνολο 30

Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ ( Δομοστατική)

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)

1 Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων (Κοινό) 7,5

2 Στατική − Σεισμική Μηχανική 7,5

3 Εφαρμογές Σκυροδέματος με χρήση Η/Υ 7,5

4 Προσεισμικός − Μετασεισμικός Έλεγχος και Επεμβάσεις 
σε Ιστορικά Κτίρια

7,5

5 Δύο Σεμινάρια (κοινά) −

Σύνολο 30

Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ (Κοινό)

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)

1 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ( Master Thesis)
α. Ερευνητική Μεθοδολογία
β. Εκπόνηση Μ.Δ.Ε.

Σύνολο 30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ MONAΔΩN (ECTS) 90

΄Αρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων κατ' έτος σπουδών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ανέρχε−
ται σε πενήντα (50) άτομα ανά πρόγραμμα. Σε κάθε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) επιπλέον του 
αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε 
στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας 
(1) αλλοδαπός υπότροφος του ελληνικού κράτους.

΄Αρθρο 8
Προσωπικό

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπορούν να συμμετέχουν:
α) Μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. του οικείου Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλου Τ.Ε.Ι. ή Πανεπιστημίου, απο−

χωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές, ειδικοί επιστήμονες ή διδάσκοντες βάσει 
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του Π.δ. 407/1980 (ΦΕΚ 112 Α΄), οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος (Ν. 3685/ΦΕΚ 148 − 16.07.2008 
τ.Α΄, άρθρο 5, παρ.  1, εδάφ.αα.).

β) Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή επιστημονική συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα (Ν. 3685/
ΦΕΚ 148 − 16.07.2008 τ.Α΄, άρθρο 5, παρ. 1, εδάφ.αβ.).

γ) Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο 
γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (Ν. 3685/ΦΕΚ 148 − 16.07.2008 τ.Α΄, άρθρο 5, παρ.  1, εδάφ.αγ.).

΄Αρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) θα χρησιμοποιηθούν οι χώροι διδασκαλίας 
και έρευνας, τα εργαστήρια και ο εξοπλισμός τους καθώς και η βιβλιοθήκη του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 
Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας με έδρα τα Τρίκαλα.

΄Αρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80 παρ.  11 περ. α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/06.09. 2011 τ Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/02.11.2011/τ.Α΄), του άρθρου 5 παρ. 8 
του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 /10.08.2012 τ.Α΄) και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/30.01.2013 τ Α΄), το 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022−2023, οπότε και 
θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.

΄Αρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας

Το κόστος λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), ανά πρόγραμμα σπουδών (18 
μήνες) και με πενήντα (50) σπουδαστές υπολογίζεται έως 140.000€ και αναλύεται ως εξής:

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΣΤΟ

1 Κόστος Εκπαιδευτικού Έργου, Διοικητικής και Τεχνικής 
Υποστήριξης, Λειτουργικών Εξόδων

91.000€ 65%

2 Ε.Λ.Κ.Ε. Τ.Ε.Ι. Θεσσλίας 14.000€ 10%

3 Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 35.000€ 25%

Σύνολο 140.000€ 100%

1. Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας, το οποίο αντιστοιχεί στον μέγιστο αριθμό σπουδαστών πενήντα (50), ανα−
προσαρμόζεται κάθε φορά ανάλογα με τον αριθμό των σπουδαστών που επιλέγεται σε κάθε πρόγραμμα σπουδών.

2. Το κόστος λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) θα καλυφθεί από δίδακτρα, 
χορηγίες, παροχές, δωρεές και κληροδοτήματα, ενίσχυση από ερευνητικά προγράμματα και κοινοτικά προγράμ−
ματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

΄Αρθρο 12 
Μεταβατικές Διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 24 Ιουνίου 2015

Ο Πρόεδρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ 

F
   Αριθμ. 3864 (3)
Έγκριση της λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. 

της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα, με τίτλο «Σύγχρονες Τεχνο−
λογίες Έργων Διαχείρισης Περιβάλλοντος». 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/16.07.2008 τ.Α΄) «Θεσμικό Πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», ιδίως 

των άρθρων 6, 7 και 10, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.3696/2008 (ΦΕΚ 177/25.08.2008 
τ.Α΄) του άρθρου 27 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/04.09.2009 τ.Α΄) και του άρθρου 37, παρ. 5 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 
71/19.05.2010 τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/06.11.2011 τ.Α΄) «Δομή, Λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τρο−
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ποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του 
Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228/02.11.2011 τ.Α΄).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι−
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα 
Διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.  4301/2014 
(ΦΕΚ 223/τ.Α΄/07.10.2014)«Οργάνωση της Νομικής Μορ−
φής των Θρησκευτικών Κοινοτήτων και των Ενώσεων 
τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές δια−
τάξεις».

5. Το άρθρο 98 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258 τ. Α΄/08.12.2014) 
σχετικά με την οργάνωση αυτοδύναμων Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμημάτων των Α.Ε.Ι.

6. Τον Ενιαίο Κανονισμό Προγραμμάτων Μεταπτυχια−
κών Σπουδών (αριθμ. 1/12−02−2009 πρακτικό Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Λάρισας).

7. Το Π.δ. 83/2013 (ΦΕΚ 123/τ. Α΄/03.06.2013) «Μετονομα−
σία του Τ.Ε.Ι. Λάρισας σε Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας − Μετονομασία 
Σχολής και Τμημάτων − Συγχώνευση Τμημάτων − Κα−
τάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων − Συγκρότηση 
Σχολών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας».

8. Το άρθρο 6 του Π.δ. 127/2013 (ΦΕΚ 190/τ. Α΄/16.09.2013) 
«τροποποίηση − συμπλήρωση του Π.δ. 83/2013».

9. Την υπ’ αρ. 71888/Ε5/28.05.2013, Διαπιστωτική Πράξη 
του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, με την οποία διαπιστώνεται ο διορισμός 
του Παναγιώτη Γούλα του Γεωργίου, Καθηγητή πρώτης 
βαθμίδας ως Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Λάρισας.

10. Το αρ. 1/27−03−2015 Πρακτικό της Συνέλευσης Ει−
δικής Σύνθεσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 
Τ.Ε. για τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Σύγχρονες Τεχνολογίες Έρ−
γων Διαχείρισης Περιβάλλοντος».

11. Το αρ. 264/27−05−2015(θέμα 2°) Πρακτικό Συνεδρία−
σης Συμβουλίου της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών 
του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.

12. Το αρ. πρωτ. 247/27−05−2015 (αρ. πρωτ. Τ.Ε.Ι. 3200/27−
05−2015, έγγραφο της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών 
του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας με θέμα «Έγκριση Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων της Σχολής 
Τεχνολογικών Εφαρμογών».

13. Το αρ. 18/29−05−2015 (θέμα 2ο) Πρακτικό Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.

14. Το αρ. πρωτ. 2350/24.04.2015 έγγραφο του Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλίας με το οποίο διαβιβάστηκε η έκθεση αυτο−
αξιολόγησης του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 2010−2014 προς την 
Α.ΔΙ.Π.

15. Το αρ. πρωτ. 617/24.04.2015 της Α.ΔΙ.Π. παραλαβής 
έκθεσης αυτοαξιολόγησης του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 2010−
2014.

16. Το γεγονός ότι δεν έχει εγκριθεί ακόμα ο Οργανι−
σμός του Ιδρύματος.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

εγκρίνουμε τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχι−
ακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 
Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα, με τίτλο «Σύγχρονες 
Τεχνολογίες Έργων Διαχείρισης Περιβάλλοντος», σύμ−
φωνα με τα εξής:

΄Αρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. με έδρα τη Λάρισα 
της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Θεσσα−
λίας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 
2015−2016 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
εξειδίκευσης στο γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονες Τε−
χνολογίες Έργων Διαχείρισης Περιβάλλοντος», σύμφω−
να με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3685/2008, του 
Ν. 4009/2011, του Ν. 3374/2005, του Ν. 4301/2014 (άρθρο 
34), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα.

΄Αρθρο 2 
Αντικείμενο − Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η εμβάθυνση στην επιστήμη των 
σύγχρονων Τεχνολογιών Έργων Διαχείρισης Περιβάλ−
λοντος. Σκοπός είναι η παροχή υψηλής ποιότητας εκ−
παίδευσης και εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού 
επιπέδου στον τομέα των Τεχνικών Έργων Διαχείρισης 
Περιβάλλοντος εφαρμόζοντας σύγχρονες τεχνικές και 
μεθοδολογίες μελέτης, κατασκευής, διερεύνησης, πρό−
βλεψης, προστασίας και ανάπτυξης με βάση τις αρχές 
της βιωσιμότητας. Οι κυριότεροι στόχοι του Προγράμ−
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι οι εξής:

• Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαί−
δευσης

• Η εξειδίκευση επιστημόνων σε σύγχρονες τεχνολο−
γίες προστασίας του περιβάλλοντος και μεθοδολογίες 
αειφορικής διαχείρισης του.

• Η παροχή γνώσης και κατάλληλων εφοδίων στους 
αποφοίτους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου−
δών (Π.Μ.Σ.) ώστε είτε να στελεχώσουν αποτελεσματικά 
τον ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα είτε να συνεχίσουν 
τις σπουδές τους σε επίπεδο διδακτορικού διπλώματος.

΄Αρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), του 
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι Θεσσαλίας 
με έδρα τη Λάρισα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Σύγχρονες Τεχνολογίες 
Έργων Διαχείρισης Περιβάλλοντος».

΄Αρθρο 4 
Κατηγορίες Υποψηφίων

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του 
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. γίνονται δεκτοί 
μετά από επιλογή:

• Απόφοιτοι των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.
• Διπλωματούχοι των Πολυτεχνικών Σχολών Πανε−

πιστημίων
• Πτυχιούχοι των Σχολών Επιστημών του Περιβάλ−

λοντος.
• Απόφοιτοι άλλων Τμημάτων Τ.Ε.Ι., Τμημάτων Μηχανι−

κών Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Πανεπιστημίων συναφούς γνωστικού 
αντικειμένου.

• Απόφοιτοι ομοταγών αναγνωρισμένων εκπαιδευ−
τικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφών γνωστικών 
αντικειμένων.

• Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ με πενταετή (5) 
εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντι−
κείμενο των «Έργων Διαχείρισης Περιβάλλοντος».



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 15677

• Πτυχιούχοι άλλων επιστημονικών πεδίων και ειδικοτήτων που κατά περίπτωση κρίνονται συναφείς από την 
αρμόδια επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών φοιτητών.

΄Αρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε δύο (2) 
ακαδημαϊκά εξάμηνα, ένα πλήρες ημερολογιακό έτος. Για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδί−
κευσης (Μ.Δ.Ε.) απαιτείται και η επιτυχής υποστήριξη μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, η ολοκλήρωση της 
οποίας μπορεί να παραταθεί κατά ένα ακόμη εξάμηνο σπουδών, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ).

΄Αρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών 
μαθημάτων, συμμετοχή στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων και εκπόνηση μεταπτυ−
χιακής διπλωματικής εργασίας. Κάθε μάθημα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) αντιστοιχεί σε 
έξι (6) πιστωτικές μονάδες ECTS. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει συνολικά οκτώ (8) μαθήματα. 
Η μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία αντιστοιχεί σε δώδεκα (12) πιστωτικές μονάδες ECTS. Για την απόκτηση 
του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απαιτούνται συνολικά (60) πιστωτικές μονάδες οι οποίες 
ισομερώς κατανέμονται στα δύο εξάμηνα σπουδών.

Τα διδασκόμενα μαθήματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ανά εξάμηνο σπουδών είναι τα εξής:

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
(ECTS)

1 Μ1 Υλικά Τεχνικών Έργων και Προστασία Περιβάλλοντος 6

2 Μ2 Περιβαλλοντική Διαχείριση Φυσικών Υδατορρευμάτων 6

3 Μ3 Προχωρημένη Υδρολογία 6

4 Μ4 Ερευνητική Μεθοδολογία 6

5 Μ5 Περιβαλλοντική Γεωτεχνική 6

Σύνολο 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
(ECTS)

1 Μ6 Αντιπλημμυρική Προστασία και Αειφόρος Ανάπτυξη 6

2 Μ7 Διαχείριση Υδατικών Πόρων 6

3 Μ8 Προηγμένες Μέθοδοι Διαχείρισης Υγρών και Αέριων 
Αποβλήτων

6

4 Μ9 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 12

Σύνολο 30

΄Αρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων κατ' έτος σπουδών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ανέρχεται 
έως τριάντα (30) άτομα ανά πρόγραμμα. Καθ' υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων θα γίνονται 
δεκτοί στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), ανεξάρτητα από τα προβλεπόμενα κριτήρια, έως τρεις 
(3) υπότροφοι που πέτυχαν σε σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού για το γνωστικό αντι−
κείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

΄Αρθρο 8 
Προσωπικό

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπορούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη Ε.Π. του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα, μέλη Ε.Π. άλλων Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 
ή άλλων Τ.Ε.Ι., μέλη Ε.Π. ή Δ.Ε.Π. ή άλλου ΑΕΙ, επισκέπτες καθηγητές, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ148 Α΄).
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΄Αρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) θα χρησιμοποιηθούν οι χώροι διδασκα−
λίας και έρευνας, τα εργαστήρια και ο εξοπλισμός του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 
με έδρα τη Λάρισα. Τα Εργαστήρια του Τμήματος καθώς και οι βιβλιοθήκες του Ιδρύματος υποστηρίζουν με τον 
εξοπλισμό τους το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ).

΄Αρθρο 10 
Κόστος Λειτουργίας

1. Το συνολικό κόστος λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), ανά πρόγραμμα σπου−
δών (12 μήνες) και με έως τριάντα (30) σπουδαστές υπολογίζεται έως 69.000 € και αναλύεται ως εξής:

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΣΤΟ

1 Κόστος Εκπαιδευτικού Έργου, Διοικητικής και 
Τεχνικής Υποστήριξης, Λειτουργικών Εξόδων

44.850€ 65%

2 Ε.Λ.Κ.Ε. Τ.Ε.Ι. Θεσσλίας 6.900€ 10%

3 Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 17.250€ 25%

Σύνολο 69.000€ 100%

2. Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας, το οποίο αντιστοιχεί στον μέγιστο αριθμό σπουδαστών τριάντα (30), ανα−
προσαρμόζεται κάθε φορά ανάλογα με τον αριθμό των σπουδαστών που επιλέγεται σε κάθε πρόγραμμα σπουδών. 

3. Οι πηγές χρηματοδότησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Μ.Π.Σ.) θα είναι κυρίως τα δίδα−
κτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών, χορηγίες, δωρεές και άλλες πηγές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 
του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄).

΄Αρθρο 11 
Μεταβατικές Διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 24 Ιουνίου 2015

Ο Πρόεδρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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