
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαί-
δευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών με τίτλο: «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩ-
ΓΗΣ» (“Sciences of Education”).

2 Ένταξη του Εργαστηρίου «Κλινικής Φυσιολο-
γίας της Άσκησης και Αποκατάστασης (Clinical 
Exercise Physiology and Rehabilitation)» του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας στο Τμήμα Φυσικοθερα-
πείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 21/2.10.2019 (1)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκ-

παίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-

νεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ» (“Sciences of Education”).

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114 Α΄), και ειδικότερα 
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85, όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν,

2. την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29.9.2017 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

3. την υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8.12.2017 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12.12.2017) με τίτλο: «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών»,

4. τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την 
παράγραφο 3α του αρθ. 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 38 Α΄),

5. τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του 
ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄),

6. τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίη-
ση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ 195 Α΄), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

7. τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83 Α΄), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν,

8. το π.δ. 85/31.5.2013 (ΦΕΚ 124 Α΄) «Ίδρυση, μετονο-
μασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος 
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»,

9. τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

10. το απόσπασμα πρακτικών των Συνελεύσεων του 
ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 8.4.2019),

11. το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 17.7.2019),

12. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 25.7.2019),

13. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Την ίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ» (“Sciences of Education”), από το ακαδημαϊκό 
έτος 2019-2020, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 
(ΠΤΔΕ) του του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών (EKΠΑ) ιδρύει, οργανώνει και λειτουργεί 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: 
«ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» (“Sciences of Education”) από 
το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις των ως άνω 
άρθρων του ν. 4485/2017.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός

Το ΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» έχει ως σκοπό την 
κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων, ερευνητών, 
εκπαιδευτών, εκπαιδευτικών και στελεχών της τυπικής 
και μη τυπικής εκπαίδευσης, ώστε αυτοί να μπορούν 
να συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της εκπαίδευσης, 
στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και στην 
προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στους τομείς: 
α) της Διδασκαλίας και της Μάθησης και β) της Ψυχο-
παιδαγωγικής της Ανάγνωσης, της Φιλαναγνωσίας και 
του Εκπαιδευτικού Υλικού.

Το ΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» περιλαμβάνει δύο 
(2) ειδικεύσεις:

Α) «Διδασκαλία και Μάθηση» (“Teaching and Learning”)
Β) «Ψυχοπαιδαγωγική της Ανάγνωσης, Φιλαναγνωσία 

και Εκπαιδευτικό Υλικό» (“Reading Education, Reading 
Promotion and Educational Material Development”) με 
διακριτούς σκοπούς ως προς την κατάρτιση των μετα-
πτυχιακών φοιτητών.

Αναλυτικότερα:
Α) Όσον αφορά την ειδίκευση «Διδασκαλία και Μάθη-

ση» (“Teaching and Learning”) θα έχει ως αντικείμενο 
θέματα και προβλήματα της σχολικής εκπαίδευσης που 
σχετίζονται με το περιβάλλον της σχολικής τάξης και 
του σχολείου, την επικοινωνία εκπαιδευτικού και μαθη-
τή και ως σκοπό τόσο την ερευνητική προσέγγισή τους 
όσο και την εμβάθυνση σε αυτά με απώτερο σκοπό την 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για τη βελτίωση των 
δεδομένων και των συνθηκών διδασκαλίας.

Ειδικότερα, οι επιμέρους στόχοι της ειδίκευσης «Διδα-
σκαλία και Μάθηση» (“Teaching and Learning”) είναι να 
καταστήσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ικανούς να:

• εντοπίζουν προβλήματα και διαταραχές στην επι-
κοινωνία μεταξύ των ατόμων και κυρίως ανάμεσα στον 
εκπαιδευτικό και τους μαθητές του,

• περιγράφουν τους βασικούς τομείς από τους οποίους 
απαρτίζεται το κλίμα της σχολικής τάξης,

• αναφέρουν την επίδραση του κλίματος της σχολικής 
τάξης στη γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική ανά-
πτυξη των μαθητών,

• εκτιμούν τη σπουδαιότητα των θετικών δασκαλομα-
θητικών και διαμαθητικών σχέσεων στη διαμόρφωση 
ενός αποτελεσματικού μαθησιακού κλίματος,

• συνειδητοποιούν την αναγκαιότητα επαναπροσδι-
ορισμού των λειτουργιών του σχολείου και του ρόλου 
των εκπαιδευτικών,

• απαριθμούν τις βασικές πηγές σκοπών και στόχων 
του Αναλυτικού Προγράμματος,

• αναλύουν τις βασικές μορφές του αναλυτικού προ-
γράμματος με βάση τα αποτελέσματα μάθησης που 
επιτρέπουν,

• οριοθετούν εννοιολογικά και να διακρίνουν τις έννοι-
ες «μορφές, μέθοδοι, τεχνικές, στρατηγικές και μοντέλα 
διδασκαλίας»,

• γνωρίζουν και να εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους 
και τεχνικές διδασκαλίας.

Β) Όσον αφορά την ειδίκευση «Ψυχοπαιδαγωγική 
της Ανάγνωσης, Φιλαναγνωσία και Εκπαιδευτικό Υλι-
κό» (“Reading Education, Reading Promotion and 
Educational Material Development”), σκοπός της είναι 
να συνδυαστεί για πρώτη φορά, συστηματικά και διεπι-
στημονικά, η διερεύνηση της ψυχο-παιδαγωγικής διαδι-
κασίας της ανάγνωσης με την αξιοποίηση της παιδικής 
λογοτεχνίας, τη διδασκαλία της λογοτεχνίας γενικότερα, 
την καλλιέργεια και την ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας 
των παιδιών και των ενηλίκων, αλλά και με το σχεδιασμό 
και την παραγωγή κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού για 
το σκοπό αυτό.

Συγκεκριμένα, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των 
σπουδών στην ειδίκευση του ΠΜΣ «Ψυχοπαιδαγωγι-
κή της Ανάγνωσης, Φιλαναγνωσία και Εκπαιδευτικό 
Υλικό» (“Reading Education, Reading Promotion and 
Educational Material Development”), οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές θα είναι σε θέση να:

• συνδυάζουν με μεθοδικό τρόπο την πράξη της ανά-
γνωσης με την αισθητική τέρψη, ώστε να προάγουν 
τη φιλαναγνωσία των μαθητών, αλλά και του ίδιου του 
εαυτού τους,

• μυηθούν συστηματικότερα στη λογοτεχνία (λαϊκή 
και επώνυμη) και να την αγαπήσουν, καθώς και να ανα-
πτύξουν συνήθειες ανάγνωσης, που θα συνεχίσουν να 
έχουν ως ενήλικοι, στα πλαίσια μιας διά βίου παιδείας 
και εκπαίδευσης,

• προβαίνουν στη διαπίστωση και την κατανόηση 
των αναγνωστικών στάσεων, των αναγνωστικών ενδι-
αφερόντων, των αναγνωστικών προτιμήσεων και των 
αναγνωστικών συνηθειών των μαθητών/-τριών, αλλά 
και του ίδιου του εαυτού τους,

• διαμορφώνουν σύγχρονο κατανοητό και ελκυστικό 
αναγνωστικό - εκπαιδευτικό υλικό για τους μαθητές/-
τριες, σύμφωνα με παιδαγωγικές προδιαγραφές, που 
θα ευνοεί την ενεργό συμμετοχή τους στη μαθησιακή 
διαδικασία,

• γίνουν πιο αποτελεσματικοί στην εργασία τους, 
εντάσσοντας την ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων από 
τους μαθητές/-τριες στο σχολείο, με εποικοδομητικό 
τρόπο,

• καλλιεργούν και να προωθούν, μέσω της λογοτεχνι-
κής ανάγνωσης, κοινωνικές στάσεις όπως η κατανόηση 
του διαφορετικού - άλλου, η συνύπαρξη και η επικοι-
νωνία μεταξύ των νέων ανθρώπων, η ισότητα και η 
συνεργασία, η άρση των κοινωνικών αποκλεισμών και 
εμποδίων κ.λπ.,

• γνωρίσουν και να αξιοποιούν διδακτικά την λογοτε-
χνική και εν γένει πολιτιστική κληρονομιά, μέσω ενός 
μεθοδικού προγράμματος φιλαναγνωσίας,

• ενισχύουν γενικότερα το έργο της αγωγής των μαθη-
τών/-τριών τους με την ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων, 
αλλά και να γίνουν οι ίδιοι φιλαναγνώστες.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) στις ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και στις παρακάτω 
ειδικεύσεις:

ΑΔΑ: ΨΙΩ846ΨΖ2Ν-Η42
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Α) «Διδασκαλία και Μάθηση» (“Teaching and Learning”)
Β) «Ψυχοπαιδαγωγική της Ανάγνωσης, Φιλαναγνωσία 

και Εκπαιδευτικό Υλικό» (“Reading Education, Reading 
Promotion and Educational Material Development”).

Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ

Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκα-
τόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS) που αντιστοι-
χούν σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέ-
ταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συγγραφή επιστημο-
νικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας. 

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης.
Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα. 

Παρέχεται η δυνατότητα να δοθούν διαλέξεις ή/και σε-
μινάρια στην αγγλική. Η συγγραφή της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται στην ελληνική 
γλώσσα.

Η χρονική διάρκεια για τις σπουδές που οδηγούν στην 
απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) του ΠΜΣ ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά 
εξάμηνα.

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλύπτεται από:
- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 

χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα ή του ιδιωτικού 
τομέα ή προσώπων

- πόρους από ερευνητικά προγράμματα
- πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών
- τέλη φοίτησης
- οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή
Το συνολικό τέλος συμμετοχής ανά φοιτητή για την 

υποστήριξη του ΠΜΣ ανέρχεται συνολικά σε δύο χιλιά-
δες τετρακόσια ευρώ (2.400 €), ήτοι εξακόσια (600 €) 
ευρώ ανά εξάμηνο. Το ποσό αυτό είναι το ελάχιστο δυ-
νατό για την ομαλή διεκπεραίωσή του.

Η επιβολή τέλους φοίτησης κρίνεται αναγκαία γιατί 
οι δαπάνες του ΠΜΣ δεν καλύπτονται από άλλες πηγές 
χρηματοδότησης. Η συνεισφορά των φοιτητών στο κό-
στος υλοποίησης του ΠΜΣ κατανέμεται ως ακολούθως:
 Στην πρόσκληση ειδικών επιστημόνων, προκειμένου 

να καλυφθούν εισηγήσεις σε σημαντικές επιστημονικές 
περιοχές του ΠΜΣ. Αυτό θα βοηθήσει ώστε το ΠΜΣ από 
πλευράς ποιότητας να είναι ανταποδοτικό προς τους 
συμμετέχοντες και ανταγωνιστικό με άλλα Προγράμ-
ματα. Επίσης, σε μετακινήσεις διδασκόντων και διδα-
σκομένων σε συνέδρια για παρουσίαση εργασιών στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. Το κόστος αυτό δεν μπορεί να 
καλυφθεί από άλλες πηγές.
 Στη διοικητική και τεχνική υποστήριξη του ΠΜΣ και 

τη συντήρηση του ιστοχώρου του.
 Στο κόστος των αναλωσίμων (αναλώσιμα υπολογι-

στών, φωτοτυπίες μεταπτυχιακών φοιτητών, φωτοτυ-

πίες διδασκόντων, τόνερ φωτοτυπικών και εκτυπωτών, 
χαρτικά, CD-ROM, DVD, βιβλία, κ.ά.), τα οποία χρησιμο-
ποιούνται για τη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου, 
του διοικητικού έργου αλλά και από τους ίδιους τους 
φοιτητές για την άσκηση του ερευνητικού τους έργου 
στο πλαίσιο του ΠΜΣ. Το κόστος αυτό δεν μπορεί να 
καλυφθεί από άλλες πηγές.
 Στην αποκατάσταση των φθορών από τη χρήση 

του υπάρχοντος και χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, 
το κόστος των οποίων δεν μπορεί να καλυφθεί από άλ-
λες πηγές.

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει για δέκα έτη, μέχρι και το 
ακαδημαϊκό έτος 2028-2029, εφόσον πληροί τα κριτήρια 
της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα 
με την παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 
44 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 7 
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 
θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό του ΔΠΜΣ, τη Συνέ-
λευση του ΠΤΔΕ και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

I

Αριθμ. 23950/19/ΓΠ (2)
Ένταξη του Εργαστηρίου «Κλινικής Φυσιολο-

γίας της Άσκησης και Αποκατάστασης (Clinical 

Exercise Physiology and Rehabilitation)» του Πα-

νεπιστημίου Θεσσαλίας στο Τμήμα Φυσικοθερα-

πείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπι-

στημίου Θεσσαλίας.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 

114/Α΄/4.8.2017).
2. Τις διατάξεις του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α΄/29.1.2019).
3. Την αριθμ. 7450/14.12.2017 (ΦΕΚ 2292/Β΄/6.7.2017) 

πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, σύμ-
φωνα με την οποία ιδρύθηκε το Εργαστήριο Κλινικής 
Φυσιολογίας της Άσκησης και Αποκατάστασης (Clinical 
Exercise Physiology and Rehabilitation) στο Τμήμα Φυ-
σικοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και 
Πρόνοιας του πρώην Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.

4. Τις αποφάσεις της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμή-
ματος Φυσικοθεραπείας (Συνεδριάσεις αριθμ. 7/2.9.2019 
και 8/19.9.2019) και της Συγκλήτου του Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλίας (Συνεδριάσεις αριθμ. 220/19.7.2019 και 
22/27.9.2019).
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5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολο-
γισμού του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Την ένταξη και λειτουργία του «Εργαστηρίου Κλινικής 
Φυσιολογίας της Άσκησης και Αποκατάστασης (Clinical 
Exercise Physiology and Rehabilitation)» του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
ως εξής:

Άρθρο 1.
Ένταξη

Εντάσσεται στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας (με έδρα τη 
Λαμία), της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας το Εργαστήριο με τίτλο: «Εργαστήριο Κλινικής 
Φυσιολογίας της Άσκησης και Αποκατάστασης (Clinical 
Exercise Physiology and Rehabilitation)» με αντικείμενο 
έρευνας του εργαστηρίου τη διερεύνηση των μηχανι-
σμών δυσλειτουργίας και της ανάπτυξης νέων μεθόδων 
αποκατάστασης σε 1) χρόνιες παθήσεις ή παθολογικές 
καταστάσεις όπως ενδεικτικά καρδιοαναπνευστικές πα-
θήσεις, διαβήτης, καρκίνος, οστεοπόρωση, χρόνιο πόνο 
ή αρθρίτιδα, 2) ειδικές ομάδες πληθυσμών όπως ενδει-
κτικά αθλητές, παχύσαρκους ή γυναίκες με προβλήματα, 
3) την έρευνα σε όλους τους τομείς της Κλινικής Φυσι-
ολογίας της Άσκησης και ειδικότερα το Μυοσκελετικό 
σύστημα, Νευρικό σύστημα, Καρδιοαγγειακό σύστημα, 
Αναπνευστικό σύστημα, Ενδοκρινικό σύστημα, Λεμφικό/
ανοσοποιητικό σύστημα, Πεπτικό σύστημα, Ουροποιητι-
κό σύστημα, Καλυπτήριο σύστημα και Αναπαραγωγικό 
σύστημα και 4) τη βελτίωση της κλινικής εκπαίδευσης 
των φοιτητών Φυσικοθεραπείας, με τη λειτουργία Τομέα 
Αποκατάστασης, όπου θα εφαρμόζεται τεκμηριωμένη 
για κάθε περίπτωση θεραπεία και θα διεξάγεται εφαρ-
μοσμένη έρευνα.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός

Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τον πα-
ρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, όπως αναλύεται στα πα-
ρακάτω άρθρα.

Άρθρο 3
Σκοπός - Αποστολή, Τομείς Δραστηριότητας

Το εργαστήριο Κλινικής Φυσιολογίας της Άσκησης και 
Αποκατάστασης έχει ως αποστολή - σκοπό την έρευνα σε 
όλους τους τομείς της Κλινικής Φυσιολογίας της Άσκησης 
και ειδικότερα:

1. Τη μελέτη των άμεσων και χρόνιων προσαρμογών 
των διαφόρων συστημάτων του ανθρωπίνου σώματος 
ως αποτέλεσμα της άσκησης σε ασθενείς με χρόνιες 
παθήσεις ή παθολογικές καταστάσεις και σε άτομα που 
ανήκουν σε ειδικές ομάδες πληθυσμών.

2. Τη διερεύνηση των μηχανισμών δυσλειτουργίας που 
εμφανίζουν ασθενείς με χρόνιες παθήσεις ή παθολογικές 
καταστάσεις και άτομα που ανήκουν σε ειδικές ομάδες 
πληθυσμών.

3. Την ανάπτυξη νέων μεθόδων αποκατάστασης, με 
κύριο γνώμονα το ευρύ φάσμα των συνθηκών της άσκη-

σης, σε ασθενείς με χρόνιες παθήσεις ή παθολογικές κα-
ταστάσεις και σε ειδικές ομάδες πληθυσμών.

4. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί-
πεδο των διδακτικών αναγκών στο οικείο Τμήμα Φυσι-
κοθεραπείας σε μαθήματα με συναφές αντικείμενο με 
τους τομείς της Κλινικής Φυσιολογίας της Άσκησης και 
της Αποκατάστασης.

5. Τη βελτίωση της κλινικής εκπαίδευσης των φοιτητών 
Φυσικοθεραπείας, με τη λειτουργία Πρότυπου Κέντρου 
Αποκατάστασης, όπου θα εφαρμόζεται τεκμηριωμένη 
για κάθε περίπτωση θεραπεία και θα διεξάγεται εφαρ-
μοσμένη έρευνα.

6. Τη διεκδίκηση Εθνικών και Διεθνών χρηματοδοτού-
μενων προγραμμάτων έρευνας σε θέματα που αφορούν 
την διερεύνηση των μηχανισμών δυσλειτουργίας και της 
ανάπτυξης νέων μεθόδων αποκατάστασης σε χρόνιες 
παθήσεις ή παθολογικές καταστάσεις και ειδικές ομάδες 
πληθυσμών.

7. Την ανάληψη ιδιωτικών έργων και μελετών σε θέ-
ματα που αφορούν στη διερεύνηση των μηχανισμών 
δυσλειτουργίας και στην ανάπτυξη νέων μεθόδων απο-
κατάστασης σε χρόνιες παθήσεις ή παθολογικές κατα-
στάσεις και ειδικές ομάδες πληθυσμών.

8. Την παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης και αποκατά-
στασης.

9. Τη μετάκληση προσωπικοτήτων και επιστημόνων 
που η ειδικότητά τους είναι συναφής με το γνωστικό 
αντικείμενο και τους στόχους του εργαστηρίου.

10. Τη συνεργασία κάθε μορφής με όλα τα κέντρα 
ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ελληνικά και ξένα 
εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδί-
ζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργα-
στηρίου, μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής 
εργασίας.

11. Την προώθηση της ήδη αναπτυχθείσας συνεργα-
σίας με τα άλλα ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος 
Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

12. Την αξιοποίηση του υπάρχοντος τεχνολογικού 
εξοπλισμού και την προμήθεια νέου. Εκπόνηση πρω-
τότυπων μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών 
διατριβών.

13. Την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα 
πλαίσια της Διά Βίου Εκπαίδευσης και ταχύρρυθμων σχο-
λείων - σεμιναρίων κατάρτισης.

14. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων 
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων.

15. Την παροχή γνωμοδοτήσεων, επιστημονικών συγ-
γραμμάτων και επιστημονικών εγχειριδίων (π.χ. σε δικα-
στήρια, Φορείς, Ν.Π.Δ.Δ. κ.τ.λ.) σε θέματα που άπτονται 
του γνωστικού αντικειμένου του Εργαστηρίου.

Άρθρο 4
Προσωπικό

Το Εργαστήριο «Κλινικής Φυσιολογίας της Άσκησης 
και Αποκατάστασης (Clinical Exercise Physiology and 
Rehabilitation)» στελεχώνεται από:
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1. Καθηγήτριες / Καθηγητές, Λέκτορες του Τμήματος, 
των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης τους, 
εμπίπτει στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστη-
ρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της πα-
ρούσης.

2. Μέλη ΕΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ και το λοιπό επιστημονικό 
προσωπικό που τοποθετείται στα εργαστήρια σύμφωνα 
με τις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες.

3. Επισκέπτες καθηγητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ της 
αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένους επιστήμο-
νες σε άλλα ΑΕΙ ή ερευνητικά κέντρα, άτομα με αναγνω-
ρισμένο επαγγελματικό έργο στα γνωστικά αντικείμενα 
του εργαστηρίου και συνεργάζονται κατά περίπτωση με 
το Εργαστήριο.

4. Μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, υπο-
ψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές που 
συμμετέχουν στην εκτέλεση έργων και προσφορά υπη-
ρεσιών του Εργαστηρίου.

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται από τη 
Συνέλευση του Τμήματος Φυσικοθεραπείας σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 
114/τ.Α΄/4.8.2017) και μπορεί να ανήκει στις βαθμίδες 
του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του Αναπληρωτή Κα-
θηγητή, του Επίκουρου Καθηγητή του οποίου το γνω-
στικό αντικείμενο καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα του 
Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 
της παρούσας.

1. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδι-
ότητές του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως:

i. Ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού / με-
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου.

ii. Η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετή-
σιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και η 
μέριμνα για την τήρησή του.

iii. Η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχεί-
ριση και κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου.

iv. Η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον 
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον 
κινητό εξοπλισμό.

v. Η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσι-
ου απολογισμού των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου 
και ό,τι προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

vi. Η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το 
Εργαστήριο.

vii. Η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια 
όργανα του Πανεπιστημίου.

viii. Η μέριμνα για συνεργασία του Εργαστηρίου με 
συναφείς επιστημονικούς φορείς του εσωτερικού και 
εξωτερικού.

ix. Έχει την γενική ευθύνη για την ομαλή και απρόσκο-
πτη λειτουργία του εργαστηρίου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Εργαστήριο για τη διεξαγωγή του έργου του εγκα-
θίσταται στην αίθουσα 125 του ισογείου του κτιρίου του 

Τμήματος Φυσικοθεραπείας στη Λαμία. Επιπλέον, κάνει 
χρήση του Γυμναστηρίου του Τμήματος Φυσικοθεραπεί-
ας (αίθουσα 116) καθώς και των χώρων των αποδυτηρί-
ων που βρίσκονται στο ισόγειο του κτιρίου του Τμήμα-
τος. Επιπλέον, στο Εργαστήριο θα ανήκει το γραφείο της 
αίθουσας 125 το οποίο θα χρησιμοποιείται για ανάγκες 
του Διευθυντή του και του λοιπού προσωπικού.

Στο εργαστήριο τηρούνται κανόνες ασφαλείας και 
υγιεινής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες 
διατάξεις.

Άρθρο 7
Κανόνες Λειτουργίας Εργαστηρίου

Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λει-
τουργίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το ωράριο 
εργασίας του προσωπικού, όπως αυτό προβλέπεται για 
κάθε κατηγορία στον Κανονισμό Λειτουργίας του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας. Η λειτουργία του Εργαστηρίου 
πέραν του ωραρίου αυτού απαιτεί σχετική απόφαση του 
Διευθυντή του. Στους χώρους εγκατάστασης τοποθε-
τούνται πινακίδες με τον τίτλο του Εργαστηρίου και της 
κάθε εργαστηριακής μονάδας.

Ο Διευθυντής συντονίζει κάθε εργασία η οποία γίνεται 
στο εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος 
ή άλλου έργου που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την 
προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, 
σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουρ-
γία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και 
υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των εργα-
ζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους 
χώρους καθώς και στην προστασία των οργάνων και 
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.

Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο, στα πλαί-
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου που έχει 
αποφασιστεί.

Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρίου 
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του Εργαστηρίου ή 
σε άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων 
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα 
και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για την διεξαγωγή 
εργασιών, επιστρέφονται μετά την χρησιμοποίηση τους 
στην κατάσταση που έχουν παραδοθεί.

Για την εκτέλεση πειραματικής εργασίας από ερευνη-
τές, οι οποίοι δεν είναι μέλη του Εργαστηρίου, χορηγείται 
άδεια ύστερα από σχετική αίτηση, στην οποία αναφέρο-
νται: ο σκοπός της εργασίας, το χρονοδιάγραμμα της, 
η χρησιμοποίηση ή μη οργάνων τα οποία διαθέτει το 
Εργαστήριο, οι διατάξεις οι οποίες διέπουν την εκτέλεση 
αυτής της πειραματικής εργασίας και ο προϋπολογισμός 
της δαπάνης που απαιτείται.

Με ευθύνη του Διευθυντή λαμβάνεται μέριμνα έτσι 
ώστε να εξασφαλίζεται:

α) Η συνεχής προσφορά του στο πλαίσιο της αποστο-
λής του, όπως περιγράφεται στο άρθρο 1 του παρόντος.

β) Η διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας που 
διεξάγεται και των γενικότερων δράσεών του.
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γ) Η δυναμική τήρηση της ιστοσελίδας του Εργαστη-
ρίου, η οποία πρέπει να εμπεριέχει αναλυτικές πληρο-
φορίες των δραστηριοτήτων του.

Άρθρο 8
Πόροι - Έσοδα

Το Εργαστήριο λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πό-
ρους, οι οποίοι θα προέρχονται από:

1. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών 
προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή 
υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς 
φορείς.

2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3, 
παρ. 3, του π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/27.4.1984): «Προ-
ϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά 
εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργα-
νισμούς».

4. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδο-
τήσεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά 
Πρόσωπα.

5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κληρο-
δοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
για τους σκοπούς του Εργαστηρίου και εφόσον δεν τί-
θενται όροι που αντιβαίνουν σε αυτούς.

6. Συνέδρια και Επιμορφωτικά - Εκπαιδευτικά σεμι-
νάρια.

7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:

• Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων 
εγγράφων.

• Ηλεκτρονικό αρχείο διατριβών.
• Ηλεκτρονικό αρχείο ερευνητικής δραστηριότητας.

• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και 

λογισμικών που ανήκουν στο Εργαστήριο.
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και δεδομένων.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και 

κάθε άλλο βιβλίο, στοιχείο και αρχείο που προβλέπεται 
από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για 
το Εργαστήριο.

Άρθρο 10
Τίτλος - Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Κλι-
νικής Φυσιολογίας της Άσκησης και Αποκατάστασης», 
διεθνής ονομασία «Clinical Exercise Physiology and 
Rehabilitation» και αναγράφεται σε κάθε έντυπό του, 
μαζί με το διακριτικό του τίτλο: «Κ.Φ.Α.Α. - C.E.P.R.». Ο 
τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του 
Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους του Τμήμα-
τος που είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του σφραγίδα με το διακριτικό του τίτλο.

3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική 
γλώσσα «Clinical Exercise Physiology and Rehabilitation» 
χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσση αλλη-
λογραφία του.

Άρθρο 11
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Βόλος, 4 Oκτωβρίου 2019 

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ
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*02039232510190008*

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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