
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Οικολογία και Διαχεί-
ριση Περιβάλλοντος - Ecology and Management 
of the Environment» του Τμήματος Δασοπονίας 
και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. 
Στερεάς Ελλάδας.

2 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Προηγμένη Φυσικο-
θεραπεία - Advanced Physiotherapy» του Τμήμα-
τος Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 4402 (1)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Οικολογία και Διαχεί-

ριση Περιβάλλοντος - Ecology and Management 

of the Environment» του Τμήματος Δασοπονίας 

και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. 

Στερεάς Ελλάδας.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ
(συνεδρίαση 136/26-04-2018, θέμα 9ο)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ «Δεύτερος και Τρί-

τος Κύκλος Σπουδών» και του άρθρου 85 «Τελικές και 
μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ΄» του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

2. Την υπουργική απόφαση αριθμ. 216772/Ζ1/
08-12-2017 (ΦΕΚ 4334 Β΄) του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων «Τρόπος κατάρτισης του 
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθε-
σης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών,

3. Τη διευκρινιστική εγκύκλιο αριθμ. 163204/Ζ1/
29-09-2017 (ΑΔΑ:ΨΙΜΖ4653ΠΣ-0Ρ2) του Υπουργού Παι-

δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα: Εφαρμο-
γή των διατάξεων του ν. 4485/17 (Α΄ 114) για θέματα 
μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών 
διατριβών - Λοιπά θέματα,

4. Το έγγραφο αριθμ. 26407/15-02-2018 του Γενι-
κού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, με θέμα: Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε 
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄),

5. Τις διατάξεις του ν. 4521/18 (ΦΕΚ 38 Α΄) «Ίδρυση 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις», 
στον οποίο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις αναφορικά με 
την οργάνωση και λειτουργία του δεύτερου και τρίτου 
κύκλου σπουδών των Ελληνικών Α.Ε.Ι., καθώς και

6. Τη διευκρινιστική εγκύκλιο αριθμ. 45070/Ζ1/
19-03-2018 (ΑΔΑ:7Σ9Κ4653ΠΣ-5ΧΔ) του Γενικού Γραμμα-
τέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των, με θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων του ν. 4521/18 
(Α΄38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλ-
λες διατάξεις»-Αποστολή ενδεικτικού υποδείγματος 
συνοδευτικών εγγράφων της παρ. 3 του άρθρου 32 του 
ν. 4485/2017,

7. Το π.δ. αριθμ. 100/2013 (ΦΕΚ 135/τ.Α΄/5-6-2013), 
για τη συγχώνευση του Τ.Ε.Ι. Λαμίας και του Τ.Ε.Ι. Χαλ-
κίδας σε Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε το π.δ. αριθμ. 127/2013 (ΦΕΚ 190/
τ.Α΄/16-9-2013),

8. Την απόφαση αριθμ. 66/29-06-2016 στο ΦΕΚ 378/
τ.ΥΟΔΔ/15-07-2016 για διορισμό μετά από διαδικασία 
εκλογής του Πέτρου Λάμψα, ως Πρόεδρου του Τ.Ε.Ι. 
Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με την πράξη αριθμ. 5/
28-06-2016 (θέμα 1ο) του Συμβουλίου Ιδρύματος,

9. Την αριθμ. 136019/Ζ1/24-08-2016 (ΑΔΑ:652Η46 
53ΠΣ-Δ5Ν) διαπιστωτική πράξη της Αναπληρώτριας 
Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, για το 
διορισμό του Προέδρου του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας,

10. Την αριθμ. 6303/09-09-2016 (ΑΔΑ: 7ΡΙΖΟΞΑ0-2ΓΗ) 
στο ΦΕΚ 3165/τ.Β΄/03-10-2016 απόφαση του Προέδρου 
του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, για τον ορισμό Αναπληρω-
τών Προέδρου, που εγκρίθηκαν με την απόφαση του 
Συμβουλίου του Ιδρύματος, στη συνεδρίαση αριθμ. 7/
06-09-2016,

11. Τις διατάξεις του άρθρου 2 «Ορισμοί» και του άρ-
θρου 84 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων 
Α΄ έως Ε΄» του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και 
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λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις»,

12. Τη διευκρινιστική εγκύκλιο αριθμ. 144363/Ζ1/
1-09-2017 (ΑΔΑ:Ω6ΝΖ4653ΠΣ-9ΣΜ) του Υπουργού Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα: Ζητήματα 
οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114),

13. Την απόφαση αριθμ. 7164/06-12-2017 (ΑΔΑ:Ω8ΩΡ 
ΟΞΑ0-ΗΑΤ) του Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, για 
τη συγκρότηση της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας,

14. Την εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης της μο-
νοτμηματικής Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τε-
χνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, στη συνεδρίαση 
αριθμ. 85/04-04-2018 (θέμα 1ο), για την ίδρυση του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με 
τίτλο «Οικολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος - Ecology 
and Management of the Environment» του Τμήματος 
Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, 
που διαβιβάζεται με την απόφαση της Επιτροπής Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, στη 
συνεδρίαση αριθμ. 2/19-04-2018, στο θέμα 1ο της ημε-
ρήσιας διάταξης,

15. Το έγγραφο αριθμ. 102588/Ζ1/21-06-2018 του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με 
θέμα: Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του 
ν. 4485/17 (Α΄114), καθώς και

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

Την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Οικολογία και Διαχείριση Περιβάλ-
λοντος - Ecology and Management of the Environment» 
του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Πε-
ριβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με 
τα εξής:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περι-
βάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας οργανώνει και λει-
τουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «ΟΙΚΟΛΟ-
ΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» «ECOLOGY AND MANAGEMENT 
OF THE ENVIRONMENT», σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο-Σκοπός

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι:
1. η επιστημονικά τεκμηριωμένη παραγωγή και μετά-

δοση προηγμένων γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολο-
γιών, τεχνικών και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον 
επιστημονικό χώρο της ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ και ΔΦΠ με έμ-
φαση σε εξειδικευμένα θέματα οικολογίας, προστασίας 
και διαχείρισης περιβάλλοντος

2. Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας 
στις συναφείς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. επιστημονι-
κές περιοχές της ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ και ΔΦΠ.

3. Η δημιουργία υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων 
επιστημόνων στο χώρο της οικολογίας και της διαχεί-
ρισης του περιβάλλοντος, προς όφελος του κοινωνικού 
συνόλου και της χώρας

4. Η επιβράδυνση της εκροής Ελλήνων επιστημόνων 
προς το εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές, στο χώρο 
της οικολογίας και της διαχείρισης και προστασίας του 
περιβάλλοντος προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας 
και της εθνικής οικονομίας.

Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η απόκτηση εξειδικευμένης 
επιστημονικής γνώσης και δεξιοτήτων έτσι ώστε οι από-
φοιτοι:

• να αποκτήσουν ικανότητα αξιολόγησης και σύνθε-
σης 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 επαγγελμα-
τική, όσο και για την ακαδημαϊκή και ερευνητική τους 
σταδιοδρομία στις ανταγωνιστικές συνθήκες που δια-
μορφώνονται στο σύγχρονο Ευρωπαϊκό περιβάλλον 
αλλά και παγκοσμίως.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

1. Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ και ΔΦΠ του 
Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλω-
μα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Οικολογία και διαχείριση 
περιβάλλοντος»-“Master of Science in Ecology and 
Management of the Environment”.

2. Οι προϋποθέσεις για την απονομή του παραπάνω 
Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης, με τις οργανωτικές 
λεπτομέρειες που αφορούν στη χρονική διάρκεια των 
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

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, κατά 
σειρά, πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή των ομοταγών 
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και συγκε-
κριμένα των Τμημάτων ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ και ΔΦΠ των Τε-
χνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Τμημάτων 
Δασολογίας των Πανεπιστημίων, συναφών Τμημάτων 
Τ.Ε.Ι. και Πανεπιστημίων που θεραπεύουν τα γνωστικά 
αντικείμενα της Οικολογίας και του Περιβάλλοντος κα-
θώς και οποιοδήποτε άλλου Τμήματος ΤΕΙ ή Πανεπιστη-
μίου.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Το Π.Μ.Σ. στην «Οικολογία και διαχείριση περιβάλλο-
ντος» είναι πλήρους παρακολούθησης. Η χρονική διάρ-
κεια σπουδών για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι ένα και 
μισό (1,5) ακαδημαϊκά έτη (Κύκλος Σπουδών) και κατα-
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νέμεται σε τρία (3) εξάμηνα. Τα πρώτα δύο εξάμηνα (Α΄, 
Β΄) αφιερώνονται στην παρακολούθηση τεσσάρων (4) 
μαθημάτων ανά εξάμηνο, ενώ το τρίτο (Γ΄) για τη συγγρα-
φή και εξέταση της διπλωματικής εργασίας, στην οποία 
δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα (πιστωτικές μονάδες ολόκλη-
ρου εξαμήνου). Δικαίωμα για την παράδοση της Διπλω-
ματικής Ερευνητικής Εργασίας θα έχουν οι απόφοιτοι 
μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

1. Για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. 
οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν οκτώ 
(8) υποχρεωτικά μαθήματα και να εκπονήσουν τη μετα-
πτυχιακή διπλωματική εργασία.

2. Τα μαθήματα κατά εξάμηνο στο πρόγραμμα πλή-
ρους φοίτησης κατανέμονται ως ακολούθως:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α ΚΩΔ-ΜΑΘΗΜΑ Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

1 ΜΠ11-Εργαλεία και Μεθοδολογία Έρευνας στις περιβαλλοντικές 
επιστήμες 8

2 ΜΠ12-Οικολογία και Φυσικοί Πόροι 10

3 ΜΠ13-Περιβαλλοντικά Προβλήματα 8

4 ΜΠ14-Θεσμικό πλαίσιο για το περιβάλλον 4

ΣΥΝΟΛΟ 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α ΚΩΔ-ΜΑΘΗΜΑ Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

1 ΜΠ21-Διαχείριση περιβάλλοντος 9

2 ΜΠ22 - Οικοσυστημικές υπηρεσίες 6

3 ΜΠ23 - Αστικό και Περιαστικό Πράσινο 6

4 ΜΠ24 - Εναλλακτικοί τρόποι διαχείρισης περιβάλλοντος 9

ΣΥΝΟΛΟ 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α ΚΩΔ-ΜΑΘΗΜΑ Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

1 ΜΠ30 Διπλωματική εργασία Master Thesis 30

ΣΥΝΟΛΟ 30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) 90 ECTS

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων του ΠΜΣ και 
εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
είναι η Ελληνική.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζε-
ται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς 
φοιτητές.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Οι διδακτικές ανάγκες του Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών θα καλυφθούν κυρίως από τα τακτικά μέλη 
ΔΕΠ του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, χωρίς όμως να 
αποκλείεται η κατά περίπτωση συμμετοχή στο ΠΜΣ και 
άλλων κατηγοριών διδασκόντων, από αυτές προβλέπο-
νται στις διατάξεις του αρ. 36 του ν. 4485/2017. Σε κάθε 
περίπτωση οι διδάσκοντες του ΠΜΣ θα προέρχονται σε 
ποσοστό μεγαλύτερο του 60% από τα τακτικά μέλη ΔΕΠ 
του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Πε-
ριβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ-
γήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Δασοπονίας και 
Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Στερεάς 
Ελλάδας με την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή.

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2022-2023, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα 
συνέχισης της λειτουργίας του.

Άρθρο 11
Προϋπολογισμός εσόδων/εξόδων

Οι εκτιμώμενες πηγές χρηματοδότησης του ΠΜΣ 
«Οικολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος», όπως αυ-
τές προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 37 του 
ν. 4485/2017, καθώς και οι εκτιμήσεις των αντίστοιχων 
ποσών-αναμενόμενων εισροών από κάθε πηγή χρημα-
τοδότησης έχουν ως ακολούθως:
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Πίνακας με ΕΙΣΡΟΕΣ

# ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

2022-
2023

Ποσό 
σε €

1

Προϋπολογισμός του Α.Ε.Ι. και των 
συνεργαζόμενων για την οργάνωσή του 
φορέων σύμφωνα με το άρθρο 43 του 
ν. 4485/17

0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€

2

Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε 
είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, 
όπως οριοθετείται στην περίπτ.α΄ της παρ. 1 
του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή 
του ιδιωτικού τομέα

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3 Πόροι από ερευνητικά προγράμματα 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4 Πόροι από προγράμματα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

5 Έσοδα των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων 
Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι. 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

6 Κάθε άλλη νόμιμη πηγή (…αναλυτική 
αναφορά…) 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

7 Τέλη φοίτησης 63000 € 63000 € 63000 € 63000 € 63000 € 63000 €

ΣΥΝΟΛΟ 63000 € 63000 € 63000 € 63000 € 63000 € 63000 €

Οι κατηγορίες των λειτουργικών εξόδων του ΠΜΣ «Οικολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος», όπως αυτές προ-
βλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4485/2017 και την υπουργική απόφαση 175298/Ε5/2014 (ΦΕΚ 
3003/2014, τ.Β΄), καθώς και τα αντίστοιχα ποσά αναμενόμενων εκροών έχουν ως ακολούθως:

Έξοδα-Εκροές 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Α. Λειτουργικά έξοδα (70%)

Α.1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 4410 4410 4410 4410 4410

Α.2 Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές 0 0 0 0 0

Α.3 Δαπάνες αναλωσίμων 1260 1260 1260 1260 1260

Α.4 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του 
Π.Μ.Σ 1890 1890 1890 1890 1890

Α.5 Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς 630 630 630 630 630

Α.6 Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού 
του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 28980 28980 28980 28980 28980

Α.7 Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού 1260 1260 1260 1260 1260

Α.8 Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 
του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 0 0 0 0 0

Α.9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 3150 3150 3150 3150 3150

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

2520 2520 2520 2520 2520

Σύνολο λειτουργικών δαπανών (Α=Α.1+….+Α.10) 44100 44100 44100 44100 44100

Β. Κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος 
(30%) 18900 18900 18900 18900 18900

Σύνολο (Α+Β) 63000 63000 63000 63000 63000
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Άρθρο 12
Τέλη φοίτησης

Τα τέλη φοίτησης θα ανέρχονται το μέγιστο σε 3000 
ευρώ για το συνολικό χρονικό διάστημα παρακολού-
θησης του ΠΜΣ και ειδικότερα 1000 ευρώ ανά εξάμηνο 
σε καθεστώς πλήρου φοίτησης. Το προαναφερόμενο 
ποσό τελών φοίτησης μπορεί να μειωθεί, κατόπιν σχε-
τική απόφασης των αρμοδίων οργάνων του Τμήματος 
και του Ιδρύματος, εφόσον κριθεί ότι τα έσοδα του ΠΜΣ 
από άλλες πηγές επαρκούν για τις ανάγκες του ΠΜΣ.

Τα προαναφερόμενα δεν αφορούν φοιτητές που 
απαλλάσσονται από τέλη φοίτησης βάσει των προβλε-
πομένων στις διατάξεις του αρ. 35 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 13
Μεταβατικές Διατάξεις

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 3 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΜΨΑΣ

I

    Αριθμ. 4405 (2)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Προηγμένη Φυσικο-

θεραπεία - Advanced Physiotherapy» του Τμήμα-

τος Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ-
ΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
(συνεδρίαση 136/26-04-2018, θέμα 9ο)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ «Δεύτερος και Τρί-

τος Κύκλος Σπουδών» και του άρθρου 85 «Τελικές και 
μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ΄» του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

2. Την υπουργική απόφαση αριθμ. 216772/Ζ1/
08-12-2017 (ΦΕΚ 4334 Β΄) του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων «Τρόπος κατάρτισης του 
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθε-
σης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών,

3. Τη διευκρινιστική εγκύκλιο αριθμ. 163204/Ζ1/
29-09-2017 (ΑΔΑ:ΨΙΜΖ4653ΠΣ-0Ρ2) του Υπουργού Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα: Εφαρμο-
γή των διατάξεων του ν. 4485/17 (Α΄ 114) για θέματα 
μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών 
διατριβών - Λοιπά θέματα,

4. Το έγγραφο αριθμ. 26407/15-02-2018 του Γενι-
κού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων, με θέμα: Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε 
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄),

5. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄) «Ίδρυση 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις», 
στον οποίο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις αναφορικά με 
την οργάνωση και λειτουργία του δεύτερου και τρίτου 
κύκλου σπουδών των Ελληνικών Α.Ε.Ι., καθώς και

6. Τη διευκρινιστική εγκύκλιο αριθμ. 45070/Ζ1/
19-03-2018 (ΑΔΑ:7Σ9Κ4653ΠΣ-5ΧΔ) του Γενικού Γραμ-
ματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, με θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων του 
ν. 4521/2018 (Α΄38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις»-Αποστολή ενδεικτικού 
υποδείγματος συνοδευτικών εγγράφων της παρ. 3 του 
άρθρου 32 του ν. 4485/2017,

7. Το π.δ. αριθμ. 100/2013 (ΦΕΚ 135/τ.Α΄/5-6-2013), 
για τη συγχώνευση του Τ.Ε.Ι. Λαμίας και του Τ.Ε.Ι. Χαλ-
κίδας σε Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε το π.δ. αριθμ. 127/2013 (ΦΕΚ 190/ 
τ.Α΄/16-9-2013),

8. Την απόφαση αριθμ. 66/29-06-2016 στο ΦΕΚ 378/ 
τ.ΥΟΔΔ/15-07-2016 για διορισμό μετά από διαδικασία 
εκλογής του Πέτρου Λάμψα, ως Πρόεδρου του Τ.Ε.Ι. Στε-
ρεάς Ελλάδας, σύμφωνα με την πράξη αριθμ. 5/28-06-
2016 (θέμα 1ο) του Συμβουλίου Ιδρύματος,

9. Την αριθμ. 136019/Ζ1/24-08-2016 (ΑΔΑ:652Η4 
653ΠΣ-Δ5Ν) διαπιστωτική πράξη της Αναπληρώτριας 
Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, για το 
διορισμό του Προέδρου του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας,

10. Την αριθμ. 6303/09-09-2016 (ΑΔΑ: 7ΡΙΖΟΞΑ0-2ΓΗ) 
στο ΦΕΚ 3165/τ.Β΄/03-10-2016 απόφαση του Προέδρου 
του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, για τον ορισμό Αναπληρω-
τών Προέδρου, που εγκρίθηκαν με την απόφαση του 
Συμβουλίου του Ιδρύματος, στη συνεδρίαση αριθμ. 7/
06-09-2016,

11. Τις διατάξεις του άρθρου 2 «Ορισμοί» και του άρ-
θρου 84 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων 
Α΄ έως Ε΄» του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις»,

12. Τη διευκρινιστική εγκύκλιο αριθμ. 144363/Ζ1/ 
1-09-2017 (ΑΔΑ:Ω6ΝΖ4653ΠΣ-9ΣΜ) του Υπουργού Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα: Ζητήματα 
οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114),

13. Την απόφαση αριθμ. 7164/06-12-2017 (ΑΔΑ:Ω8ΩΡΟ 
ΞΑ0-ΗΑΤ) του Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, για τη 
συγκρότηση της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας,

14. Την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Φυ-
σικοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και 
Πρόνοιας, στη συνεδρίαση αριθμ. 111/18-04-2018 (θέμα 
1ο), που διαβιβάζεται με την απόφαση της Επιτροπής 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, 
στη συνεδρίαση αριθμ. 2/19-04-2018, στο θέμα 1ο της 
ημερήσιας διάταξης,

15. Την υπουργική απόφαση 65719/Ε5/2014 (ΦΕΚ 
1182 τ.Β΄) για την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Προηγμένη Φυσι-
κοθεραπεία - Advanced Physiotherapy» του Τμήματος 
Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας,
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16. Το έγγραφο αριθμ. 102588/Ζ1/21-06-2018 του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με 
θέμα: Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του 
ν. 4485/2017 (Α΄114), καθώς και

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

Την επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία - 
Advanced Physiotherapy» του Τμήματος Φυσικοθερα-
πείας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τα εξής:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελ-
λάδας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία»-
“Advanced Physiotherapy”, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η επιστημονικά τεκμηρι-
ωμένη παραγωγή και μετάδοση προηγμένων γνώσεων, 
τεχνογνωσίας, κλινικών εργαλείων, μεθοδολογιών, τεχνι-
κών και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό 
χώρο της Φυσικοθεραπείας με έμφαση στη πρόληψη, 
βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσε-
ων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών 
βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊ-
κό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιοαγγειακό σύστημα.

Οι θεματικές ενότητες του αντικειμένου του μετα-
πτυχιακού προγράμματος αναφέρονται στην πρόλη-
ψη, βελτίωση και αποκατάσταση, ενώ διακρίνονται σε 
τρεις επιμέρους γενικές θεματικές περιοχές εμφάνισης 
διαταραχών: στο μυοσκελετικό, νευρικό και καρδιο-ανα-
πνευστικό σύστημα.

Σκοποί του προγράμματος είναι:
• Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας 

στις συναφείς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. επιστημονι-
κές περιοχές της φυσικοθεραπείας.

• Η δημιουργία υψηλού επιπέδου φυσιοθεραπευτών 
προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και της δημόσιας 
υγείας.

• Η επιβράδυνση της εκροής Ελλήνων επιστημόνων 
προς το εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές στη φυ-
σικοθεραπεία, 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 από-
φοιτοι:

• να αποκτήσουν ικανότητα αξιολόγησης και σύνθε-
σης 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 επαγγελμα-
τική, όσο και για την ακαδημαϊκή και ερευνητική τους 
σταδιοδρομία στις ανταγωνιστικές συνθήκες που δια-
μορφώνονται στο σύγχρονο Ευρωπαϊκό περιβάλλον 
αλλά και παγκοσμίως.

• να αποκτήσουν υψηλή επιστημονική κατάρτιση με 
σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου φυσιοθεραπευτι-
κών υπηρεσιών προς όφελος της Ελληνικής οικονομίας 
και της δημόσιας υγείας.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. 
Στερεάς Ελλάδας απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία»-
“Master of Science in Advanced Physiotherapy”.

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιού-
χοι των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας των Α.Ε.Ι. της ημε-
δαπής ή των ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια-
κού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στο πρόγραμμα πλή-
ρους φοίτησης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών, εκ 
των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της με-
ταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, ενώ στο πρόγραμμα 
μερικής φοίτησης ορίζεται σε έξι (6) εξάμηνα σπουδών, εκ 
των οποίων το πέμπτο και έκτο διατίθενται για την εκπό-
νηση της μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Κατά την διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυ-
χή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων και εκπόνηση 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ο συνολικός 
αριθμός των μαθημάτων του προγράμματος που πρέπει 
να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ανέρ-
χεται σε οκτώ (8) υποχρεωτικά μαθήματα. Κάθε φοιτη-
τής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί 
επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) 
πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών στο πρό-
γραμμα πλήρους φοίτησης. Επίσης, πρέπει να συγγράψει 
μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί 
σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Στην περίπτωση 
μερικής φοίτησης, ο μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί 
να ολοκληρώσει το ΠΜΣ σε έξι (6) εξάμηνα σπουδών. Ο 
φοιτητής έχει την υποχρέωση να παρακολουθήσει δύο 
(2) μαθήματα ανά εξάμηνο (από τα τέσσερα (4) μαθή-
ματα που διδάσκονται στο εξάμηνο) για τα τέσσερα (4) 
πρώτα εξάμηνα. Το πέμπτο και έκτο εξάμηνο είναι για τη 
συγγραφή της διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας, η 
οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.
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Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες.
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του αρ. 30 του ν. 4485/2017, η διδασκαλία μαθημάτων μπορεί να πραγ-

ματοποιείται και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό έως και τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), σύμφωνα 
με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική ή/και η αγγλική.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Α΄ Εξάμηνο

α/α ΚΩΔ-Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

1 ΜΠ11-Μεθοδολογία Έρευνας 8 ECTS

2 ΜΠ12-Αξιολόγηση Ανθρώπινης Κίνησης και Δραστηριότητας 8 ECTS

3 ΜΠ13-Αποκατάσταση Μυοσκελετικών Διαταραχών 7 ECTS

4 ΜΠ14-Κινητικός Έλεγχος και Κινητική Μάθηση στην Αποκατάσταση 7 ECTS

Σύνολο 30 ECTS

Β΄ Εξάμηνο

α/α ΚΩΔ-Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

1 ΜΠ21 - Κλινική Νευροεπιστήμη και Αποκατάσταση 8 ECTS

2 ΜΠ22 - Αποκατάσταση Λειτουργικής Παθολογίας Κινητικού Συστήματος 8 ECTS

3 ΜΠ23 - Καρδιο-αναπνευστικοί Περιορισμοί. Απόδοση και Αποκατάσταση 7 ECTS

4 ΜΠ24 - Ειδικά Κλινικά Θέματα 7 ECTS

Σύνολο 30 ECTS

Γ΄ Εξάμηνο

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία - Master Thesis 30 ECTS

Σύνολο 30 ECTS

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) 90 ECTS

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Α΄ Εξάμηνο

α/α ΚΩΔ-Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

1 ΜΠ11-Μεθοδολογία Έρευνας 8 ECTS

2 ΜΠ14-Κινητικός Έλεγχος και Κινητική Μάθηση στην Αποκατάσταση 7 ECTS

Σύνολο 15 ECTS

Β΄ Εξάμηνο

α/α ΚΩΔ-Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

1 ΜΠ22 - Αποκατάσταση Λειτουργικής Παθολογίας Κινητικού Συστήματος 8 ECTS

2 ΜΠ23 - Καρδιο-αναπνευστικοί Περιορισμοί. Απόδοση και Αποκατάσταση 7 ECTS

Σύνολο 15 ECTS

Γ΄ Εξάμηνο

α/α ΚΩΔ-Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

1 ΜΠ12-Αξιολόγηση Ανθρώπινης Κίνησης και Δραστηριότητας 8 ECTS

2 ΜΠ13-Αποκατάσταση Μυοσκελετικών Διαταραχών 7 ECTS

Σύνολο 15 ECTS
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Δ΄ Εξάμηνο

α/α ΚΩΔ-Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

1 ΜΠ21 - Κλινική Νευροεπιστήμη και Αποκατάσταση 8 ECTS

2 ΜΠ24 - Ειδικά Κλινικά Θέματα 7 ECTS

Σύνολο 15 ECTS

Ε΄ και ΣΤ΄ Εξάμηνο

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία - Master Thesis 30 ECTS

Σύνολο 30 ECTS

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) 90 ECTS

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων κατ΄ έτος στο πρόγραμμα ορί-
ζεται κατ' ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς 
φοιτητές.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπο-
ρούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήμα-
τος Φυσικοθεραπείας χωρίς όμως να αποκλείεται η κατά 
περίπτωση συμμετοχή στο ΠΜΣ και άλλων κατηγοριών 
διδασκόντων, από αυτές προβλέπονται στις διατάξεις 
του αρ. 36 του ν. 4485/2017. Σε κάθε περίπτωση οι δι-
δάσκοντες του ΠΜΣ θα προέρχονται σε ποσοστό μεγα-
λύτερο του 60% από τα τακτικά μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 
Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ-
γήσει στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με 
την υπάρχουσα υποδομή.

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2022-2023, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα 
συνέχισης της λειτουργίας του.

Άρθρο 11
Προϋπολογισμός εσόδων/εξόδων

Οι εκτιμώμενες πηγές χρηματοδότησης του ΠΜΣ 
«Προηγμένη Φυσικοθεραπεία», όπως αυτές προβλέπο-
νται από τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4485/2017, 
καθώς και οι εκτιμήσεις των αντίστοιχων ποσών-ανα-
μενόμενων εισροών από κάθε πηγή χρηματοδότησης 
έχουν ως ακολούθως:

Έσοδα 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Προϋπολογισμός ΑΕΙ 0 0 0 0 0

Προϋπολογισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων 0 0 0 0 0

Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και 
κάθε είδους χορηγίες 0 1000 1000 1000 1000

Πόροι από ερευνητικά προγράμματα 0 1000 1000 1000 1000

Πόροι από προγράμματα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών 0 1000 1000 1000 1000

Πόροι προερχόμενο από έσοδα Ε.Λ.Κ.Ε. 0 0 0 0 0

Άλλη Νόμιμη Αιτία 5000 1000 1000 1000 1000

Τέλη φοίτησης 50700 63000 63000 63000 63000

Σύνολο 55700 67000 67000 67000 67000
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Σε περίπτωση που κατά τη λήξη ενός ακαδημαϊκού έτους υπάρξουν αδιάθετα ταμειακά υπόλοιπα, αυτά θα μεταφέ-
ρονται προς αξιοποίηση στο επόμενο οικονομικό έτος, εντασσόμενα στην κατηγορία εσόδων «Άλλη νόμιμη αιτία».

Οι κατηγορίες των λειτουργικών εξόδων του ΠΜΣ «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία», όπως αυτές προβλέπονται 
από τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4485/2017 και την ΥΑ 65719/Ε5/2014 (ΦΕΚ 1182/2014, τ.Β΄), καθώς και τα 
αντίστοιχα ποσά αναμενόμενων εκροών έχουν ως ακολούθως:

Έξοδα 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Α. Λειτουργικά έξοδα (70%)

Α.1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 
λογισμικού 1000 2000 2000 2000 2000

Α.2 Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές 3500 5000 5000 5000 5000

Α.3 Δαπάνες αναλωσίμων 490 500 500 500 500

Α.4 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 
του Π.Μ.Σ 3000 4500 4500 4500 4500

Α.5 Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του 
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 1000 1000 1000 1000 1000

Α.6 Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού 
προσωπικού του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 25000 27900 27900 27900 27900

Α.7 Αμοιβές έκτακτου διδακτικού 
προσωπικού 1000 1000 1000 1000 1000

Α.8 Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της 
παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 0 0 0 0 0

Α.9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης 3000 3000 3000 3000 3000

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

1000 2000 2000 2000 2000

Σύνολο λειτουργικών δαπανών (Α=Α.1+…. 
+Α.10) 38990 46900 46900 46900 46900

Β. Κάλυψη λειτουργικών εξόδων του 
Ιδρύματος (30%) 16710 20100 20100 20100 20100

Σύνολο (Α+Β) 55700 67000 67000 67000 67000

Άρθρο 12
Τέλη φοίτησης

Τα τέλη φοίτησης θα ανέρχονται το μέγιστο σε 3000 ευρώ για το συνολικό χρονικό διάστημα παρακολούθησης 
του ΠΜΣ και ειδικότερα 1000 ευρώ ανά εξάμηνο σε καθεστώς πλήρους φοίτησης και 500 ευρώ ανά εξάμηνο σε 
καθεστώς μερικής φοίτησης. Το προαναφερόμενο ποσό τελών φοίτησης μπορεί να μειωθεί, κατόπιν σχετικής από-
φασης των αρμοδίων οργάνων του Τμήματος και του Ιδρύματος, εφόσον κριθεί ότι τα έσοδα του ΠΜΣ από άλλες 
πηγές επαρκούν για τις ανάγκες του ΠΜΣ.

Τα προαναφερόμενα δεν αφορούν φοιτητές που απαλλάσσονται από τέλη φοίτησης βάσει των προβλεπομένων 
στις διατάξεις του αρ. 35 του ν. 4485/2017

Άρθρο 13
Μεταβατικές Διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την Ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 3 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΜΨΑΣ  
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*02030542707180012*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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 ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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