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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της απόφασης της υπ’ αρ. 108 (επαναληπτική)/02.08.2018 έκτακτης συνεδρίασης
της Συγκλήτου με θέμα: Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Διδακτική
Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση:
Διεπιστημονική Προσέγγιση» του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού.

2

Έγκριση ίδρυσης Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης με το Τμήμα
Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων και το Τμήμα
Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας, με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 18325
(1)
Τροποποίηση της απόφασης της υπ’ αρ. 108 (επαναληπτική)/02.08.2018 έκτακτης συνεδρίασης
της Συγκλήτου με θέμα: Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Διδακτική
Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση:
Διεπιστημονική Προσέγγιση» του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
Αφού έλαβε υπόψη:
• Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας» (Α’ 31), όπως ισχύει.

Αρ. Φύλλου 4400

• Τη διάταξη του άρθρου 1 του π.δ. 155/2009 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 46 έως 49 του
π.δ. 160/2008 (Α’ 220) και με τις διατάξεις των άρθρων
13 - 15 του «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας».
• Τις διατάξεις της περ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 13 και
των άρθρων 30 έως και 37, 45 και 85 του ν. 4485/2017
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
• Την προφορική εισήγηση της Αντιπρυτάνισσας Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, σε συνέχεια της απόφασης της υπ’ αρ. 13/22.07.2020 έκτακτης
συνεδρίασης της συνέλευσης του Τμήματος Επιστημών
της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, θέμα 3.5.: «Έγκριση τροποποίησης Κανονισμού
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. «Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και
της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση», του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής
Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της Σχολής
Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου».
• Την υπ’ αρ. 5734/02.07.2018 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συν. 36/28.06.2018) με
θέμα «Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Διδακτική Θετικών Επιστημών και
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην
Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση», Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού
Σχεδιασμού, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αιγαίου» (Β’ 3246).
• Την υπ’ αρ. 8139/06.09.2018 απόφαση Συγκλήτου (αρ.
εκτ. συνεδρ. 108 (επαναληπτική)/02.08.2018) με θέμα
«Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με
τίτλο «Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες
της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση:
Διεπιστημονική Προσέγγιση» του Τμήματος Επιστημών
της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού» (Β’ 4359).
• Την υπ’ αρ. 8240/18.06.2019 απόφαση Συγκλήτου
(αρ. συν. 08/06.06.2019) με θέμα Τροποποίηση της
απόφασης της υπ’ αρ. 108 (επαναληπτική)/02.08.2018
έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου θέμα «Κανονισμός
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Διδακτική
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Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας
και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική
Προσέγγιση» του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής
Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού» (Β’ 2916).
• Το πρακτικό της υπ’ αρ. 13/17.09.2020 συνεδρίασης
της Συγκλήτου θέμα 10.1. «Τροποποίηση της απόφασης της υπ’ αρ. 108(επαναληπτική)/02.08.2018 έκτακτης
συνεδρίασης της Συγκλήτου με θέμα: Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Διδακτική
Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας
και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική
Προσέγγιση» του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής
Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού».
• Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, καθώς και μετά από συζήτηση, ομόφωνα
αποφασίζει:
και εγκρίνει την τροποποίηση της απόφασης της
υπ’ αρ. 108 (επαναληπτική)/02.08.2018 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου με θέμα: Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Διδακτική Θετικών
Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της
Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση» του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής
Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού» (B’ 4359),
σύμφωνα με την εισήγηση της υπ’ αρ. 13/22.07.2020
έκτακτης συνεδρίασης της συνέλευσης του Τμήματος
Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, θέμα 3.5, ως προς το άρθρο 14.1 και
την προσθήκη άρθρου 24, ως ακολούθως:
Άρθρο 14 Μεταπτυχιακή
Διπλωματική Εργασία - Επιβλέποντες/ουσες
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
14.1 Επίβλεψη Διπλωματικής Εργασίας
Η Συντονιστική Επιτροπή, ύστερα από την αίτηση
του/της ενδιαφερόμενου/ης στην οποία αναγράφεται,
ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο/η
προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα και επισυνάπτεται
περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον/την
επιβλέποντα/ουσα αυτής και συγκροτεί την τριμελή
εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα
από τα Μέλη της οποίας είναι και ο/η επιβλέπων/ουσα
(παρ. 4, του άρθρου 34 του ν. 4485/2017). Επίσης η Συντονιστική Επιτροπή δύνανται να διαμοιράσει τους/τις
φοιτητές/τριες σε ομάδες ολιγομελών τμημάτων και να
ορίσει τον/την υπεύθυνο/η και τον/την διδάσκοντα ή την
ομάδα διδασκόντων του κάθε τμήματος του σεμιναριακού-εργαστηριακού μαθήματος Δ.Ε.1: Προσαρμοσμένη
Μεθοδολογία στις Θεματικές Περιοχές Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας, εισηγούμενη στην Συνέλευση τις
σχετικές αναθέσεις.
Κάθε διδάσκων/ουσα του Π.Μ.Σ. μπορεί να αναλαμβάνει την επίβλεψη έως οκτώ (8) διπλωματικών εργασιών
ανά έτος.
Ο/Η Επιβλέπων/ουσα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να ανήκει σε όλες τις κατηγορίες διδασκόντων/ουσών που έχουν αναλάβει διδακτικό έργο
στο Π.Μ.Σ. (σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4485/2017)
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Τα λοιπά μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής
μπορεί να ανήκουν σε όλες τις κατηγορίες διδασκόντων
που δύναται να αναλάβουν διδακτικό έργο σε Π.Μ.Σ.
σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4485/2017.
Τα Μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει
να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με
το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας άσκησης καθηκόντων επίβλεψης επί μακρό χρονικό
διάστημα ή ύπαρξη άλλου σπουδαίου λόγου, η Συντονιστική Επιτροπή, δύναται να προβεί κατόπιν αιτιολόγησης της απόφασής της, στην αντικατάσταση του/της
επιβλέποντα/ουσας ή Μέλους της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, κατόπιν αίτησής του/της μεταπτυχιακού/
ής φοιτητή/τριας και γνώμη του/της προτεινόμενου/ης
επιβλέποντα/ουσας ή Μέλους.
Στο περιεχόμενο της διπλωματικής εργασίας πρέπει
να είναι διακριτή η διάσταση της Διεπιστημονικότητας.
Το αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας πρέπει να έχει συνθετικό, ερευνητικό ή καινοτομικό
χαρακτήρα.
Ο τρόπος συγγραφής της ΜΔΕ έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές, περιλαμβάνεται σε απόφαση της Συνέλευσης
του Τμήματος και είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα
του Π.Μ.Σ.
Μετά από εισήγηση του /της διδάσκοντα/ουσας που
να τεκμηριώνει την ανάγκη συνεργασίας και το διακριτό
τρόπο αξιολόγησης μπορεί να γίνει δεκτή η εκπόνηση
Διπλωματικής εργασίας με συνεργατικό-συνθετικό τρόπο από ομάδα έως τρεις (3) φοιτητές/ριες.
Ο σχεδιασμός της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κάθε φοιτητή/τριας γίνεται με ευθύνη του/της
Επιβλέποντος/ουσας. Σημειώνεται επίσης ότι όλες οι
μεταπτυχιακές εργασίες θα πρέπει να συνάδουν με τις
αρχές Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας και ηθικής της έρευνας του Ιδρύματος.
Άρθρο 24
Μεταβατικές διατάξεις
Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας Μεταπτυχιακών
Σπουδών ισχύει για τους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/
τριες που εισήχθησαν στο Π.Μ.Σ. «Διδακτική Θετικών
Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της
Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση» από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και εξής.
Κατά τα λοιπά, η απόφαση της υπ’ αρ. 108 (επαναληπτική)/02.08.2018 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου με
θέμα: Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ.
με τίτλο «Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες
της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση:
Διεπιστημονική Προσέγγιση» του Τμήματος Επιστημών
της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού» (Β’ 4359/2018), με τις τροποποιήσεις της, εξακολουθεί να ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 25 Σεπτεμβρίου 2020
Η Πρυτάνισσα
ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ
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Αριθμ. 573
(2)
Έγκριση ίδρυσης Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης με το Τμήμα
Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων και το Τμήμα
Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας, με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Συνεδρίαση υπ’ αρ. 117/29-07-2020)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» (Α’ 83).
2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα
14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α’ 189).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
4. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195), όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις της παρ. γ’ του άρθρου 47 του ν. 4025/2011
(Α’ 228), της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 4076/2012 (Α’ 159)
και της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4115/2013 (Α’ 24).
5. Το π.δ. 72/2013 «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και ίδρυση - συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας»
(Α’ 119).
6. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Την παρ. 2 του άρθρου του άρθρου 13 του
ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).
8. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 32,
35, 37 και 85.
9. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1 υπουργική απόφαση
(Β’ 4334/12-12-2017) «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
10. Τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018
(Α’ 102).
11. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ (άρθρα 13–22 «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν. 4610/2019
(Α’ 70/) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».
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12. Την απόφαση με αριθμό 137444/Ζ1/6-9-2019 του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΟΔΔ 709/
9-9-2019) με θέμα «Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων
(4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».
13. Τις διατάξεις του ν. 4635/2019 και ιδίως το άρθρο
171 (Α’ 167) Τροποποιήσεις στο ν. 4485/2017 (Α’ 114).
14. Τo απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της
Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση
υπ’ αρ. 359/24-07-2020).
15. Τo απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων της Σχολής Κοινωνικών
και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση υπ’ αρ. 11/24-07-2020).
16. Τo απόσπασμα πρακτικών της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών και
Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας (συνεδρίαση υπ’ αρ. 16/15-07-2020).
17. Το υπ’ αρ. 1105/24-07-2020 διαβιβαστικό έγγραφο
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.
18. Το υπ’ αρ. 743/27-07-2020 διαβιβαστικό έγγραφο
του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων.
19. Το υπ’ αρ. 337/23-07-2020 διαβιβαστικό έγγραφο
του Τμήματος Ψυχολογίας.
20. Το από 20-07-2020 Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των Τμημάτων Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης, Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων
και Τμήμα Ψυχολογίας.
21. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση υπ’ αρ. 11/27-07-2020).
22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος
2020-2021 Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σε
συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών
Μέσων και το Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας, με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής:
Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε καινοτόμες προσεγγίσεις
στη διδασκαλία και τη μάθηση», ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με
το Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων και το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος
2020- 2021 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση
εκπαιδευτικών σε καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση», σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 4485/2017 (Α’ 114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός
Αντικείμενο του ΔΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε καινοτόμες προσεγγίσεις στη
διδασκαλία και τη μάθηση», το οποίο λειτουργεί στις
εγκαταστάσεις της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΚΑΕΠ) του ΠΔΜ, είναι η ανάπτυξη ενός
Προγράμματος εκπαίδευσης πτυχιούχων από ποικίλα
επιστημονικά πεδία, οι οποίοι είτε είναι εκπαιδευτικοί
είτε επιθυμούν να εργαστούν στην εκπαίδευση, δεν διαθέτουν όμως τις παιδαγωγικές εκείνες γνώσεις που είναι
απαραίτητες για την ανταπόκρισή τους στις σύγχρονες
απαιτήσεις της διδασκαλίας.
Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η ανανέωση της εκπαιδευτικής πρακτικής των εκπαιδευτικών ή η εκπαίδευση των
πτυχιούχων που επιθυμούν να εργαστούν στον χώρο της
εκπαίδευσης, έτσι ώστε να αποκτήσουν εξοικείωση με
καινοτόμες προσεγγίσεις που αφορούν τη διδασκαλία
και τη μάθηση και να τις εφαρμόζουν στην εκπαιδευτική πρακτική. Πιο συγκεκριμένα, το ΔΠΜΣ επιδιώκει τη
συσχέτιση μεταξύ της ακαδημαϊκής θεωρίας των Επιστημών της Αγωγής και της διδακτικής πράξης, προκειμένου
να παράσχει στους εκπαιδευόμενους όλων των ηλικιών
ένα κατάλληλο θεωρητικό πλαίσιο, αλλά και ένα πεδίο
εφαρμογής πρακτικής άσκησης στη διδακτική της ειδικότητάς τους, έτσι ώστε:
• να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με το πεδίο των
Επιστημών της Αγωγής , ως θεωρητικό και ερμηνευτικό
πλαίσιο προσέγγισης της εκπαιδευτικής πράξης·
• να είναι σε θέση να αναστοχάζονται για το εκπαιδευτικό έργο με βάση τις σύγχρονες τάσεις στην παιδαγωγική, διδακτική και ψυχολογική θεωρία, αλλά και
τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του κοινωνικού και
εκπαιδευτικού πλαισίου·
• να είναι σε θέση να αναπλαισιώνουν και να μετασχηματίζουν τη γνώση του αντικειμένου τους, καθιστώντας
την παιδαγωγικά αποτελεσματική και λαμβάνοντας
υπόψη τις διαφορετικές ικανότητες, τη μαθησιακή ετοιμότητα και το κοινωνικό - πολιτισμικό υπόβαθρο των
μαθητών·
• να μπορούν να αναγνωρίζουν, να σχεδιάζουν και να
εφαρμόζουν καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία
τους·
• να μπορούν να συνδυάζουν την παιδαγωγική θεωρία
με προσωπική ερευνητική δραστηριότητα·
• να γνωρίζουν και να κατανοούν βασικά ζητήματα
σχετικά με τη διοίκηση των σχολικών μονάδων και τη
διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού·
• να είναι σε θέση να δημιουργούν και να αναπτύσσουν
δικά τους διδακτικά σενάρια στη σχολική πρακτική.
• να αποκτήσουν εξοικείωση με διαδικασίες μάθησης
στην κατεύθυνση της διά βίου αλλά και της μη τυπικής
εκπαίδευσης.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαί-
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δευση εκπαιδευτικών σε καινοτόμες προσεγγίσεις στη
διδασκαλία και τη μάθηση».
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία
και τη μάθηση» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ελληνικών
Α.Ε.Ι. ή T.E.I. ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, που
προτίθενται να διδάξουν γνωστικά αντικείμενα τα οποία
περιλαμβάνονται στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικής,
Τεχνικής και Επαγγελματικής). Παράλληλα, δεκτοί γίνονται και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που ήδη υπηρετούν
στην Πρωτοβάθμια ή τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε δύο (2)
εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών
Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του Α’
και Β’ εξαμήνου. Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
απονέμεται μετά τη συμπλήρωση εξήντα (60) πιστωτικών μονάδων (ECTS).
Τα μαθήματα διακρίνονται σε 3 θεματικές κατηγορίες: (α) Θέματα Αγωγής και Εκπαίδευσης, (β) Θέματα
Διδασκαλίας και Μάθησης, καθώς και (γ) Διδακτική Ειδικότητας, ενώ περιλαμβάνεται και Πρακτική Άσκηση
που έχει μορφή είτε παρακολούθησης μαθημάτων σε
εκπαιδευτικούς οργανισμούς/δομές εκπαίδευσης είτε
μικροδιδασκαλίας. Επίσης, για τη χορήγηση του διπλώματος προβλέπεται η κατάθεση μίας τελικής εργασίας,
στην οποία οι εκπαιδευόμενοι θα αναπτύσσουν επί
χάρτου ένα διδακτικό σενάριο στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους, σύμφωνα με την εκφώνηση που θα τους
δοθεί από τον καθηγητή ειδικότητας (ευρεία προσέγγιση
της ύλης, έμφαση στο ενεργό υποκείμενο της μάθησης,
καινοτόμες προσεγγίσεις σε συνάφεια με την αντίστοιχη
παιδαγωγική θεωρία κ.λπ.).
Τα μαθήματα που υποχρεούνται να παρακολουθήσουν οι φοιτητές στα δύο εξάμηνα (Α’ και Β’) είναι συνολικά εννέα (9), τέσσερα (4) στο Α’ εξάμηνο και πέντε (5)
στο Β’ εξάμηνο. Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν το σύνολο των έξι (6) μαθημάτων γενικής
κατεύθυνσης, ένα (1) μάθημα Διδακτικής που αντιστοιχεί
στη διδακτική του επιστημονικού πεδίου της ειδικότητάς
τους (Διδακτική Ειδικότητας) από το θεματικό πεδίο «Διδακτική Ειδικότητας» και ένα (1) μάθημα της αντίστοιχης
«Πρακτικής Άσκησης - Μικροδιδασκαλίας Ειδικότητας».
Θέση ενός (1) μαθήματος επέχει και η τελική εργασία με
το Διδακτικό Σενάριο της ειδικότητάς τους («Δημιουργία και ανάπτυξη διδακτικού σεναρίου Ειδικότητας»), το
οποίο υποχρεούνται να καταθέσουν επί χάρτου, όπως
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περιγράφεται στον οικείο Κανονισμό Σπουδών (ευρεία προσέγγιση της ύλης, έμφαση στο ενεργό υποκείμενο της
μάθησης, καινοτόμες προσεγγίσεις σε συνάφεια με την αντίστοιχη παιδαγωγική θεωρία κ.λπ.).
Η διδασκαλία των μαθημάτων θα πραγματοποιείται σε δύο (2) τμήματα φοιτητών, ένα (1) τμήμα με έδρα την πόλη
της Φλώρινας και ένα (1) τμήμα με έδρα την πόλη της Κοζάνης. Η Πρακτική Άσκηση θα πραγματοποιείται σε δομές
τυπικής ή μη τυπικής εκπαίδευσης και η Μικροδιδασκαλία σε κατάλληλους εργαστηριακούς χώρους του Ιδρύματος.
Αναλυτικά, η διάρθρωση του προγράμματος είναι η ακόλουθη:
Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε καινοτόμες προσεγγίσεις
στη διδασκαλία και τη μάθηση»
Α΄ Εξάμηνο
α/α

Τίτλος μαθήματος

Τύπος μαθήματος

Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)

1

Παιδαγωγική και Εκπαίδευση: φιλοσοφικές, ιστορικές, και
κοινωνιολογικές διαστάσεις

Θεωρητικό

6,5

2

Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση

Θεωρητικό

6,5

3

Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική

Θεωρητικό

6,5

Θεωρητικό

6,5

Αξιολόγηση –Εκπαιδευτική Έρευνα
4

Διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) Α΄ Εξαμήνου

26

Β΄ Εξάμηνο
1

Αναλυτικά Προγράμματα – Καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις

Θεωρητικό

6,5

2

Διαχείριση της Ετερότητας στην Εκπαίδευση (Διαπολιτισμική
Εκπαίδευση – Εκπαίδευση ΑΜΕΑ)

Θεωρητικό

6,5

3

Διδακτική Ειδικότητας

Θεωρητικό

7

4

Πρακτική Άσκηση - Μικροδιδασκαλία Ειδικότητας

Εργαστηριακό

7

5

Δημιουργία και ανάπτυξη διδακτικού σεναρίου Ειδικότητας

Εργαστηριακό

7

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) Β΄ Εξαμήνου

34

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) Δ.Π.Μ.Σ.

60

α/α

Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε καινοτόμες προσεγγίσεις
στη διδασκαλία και τη μάθηση»
Μαθήματα Θεματικού Πεδίου «Διδακτική Ειδικότητας και Πρακτική Άσκηση»
Πιστωτικές
Τίτλος μαθήματος
Κατηγορία
Μονάδες (ECTS)

1

Διδακτική Ειδικότητας Ανθρωπιστικών Επιστημών

Θεωρητικό

7

2

Διδακτική Ειδικότητας Κοινωνικών Επιστημών

Θεωρητικό

7

3

Διδακτική Ειδικότητας Φυσικών Επιστημών

Θεωρητικό

7
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4

Διδακτική Ειδικότητας Μαθηματικών

Θεωρητικό

7

5

Διδακτική Ειδικότητας Αισθητικής Αγωγής

Θεωρητικό

7

Θεωρητικό

7

Θεωρητικό

7

6
7

Διδακτική Ειδικότητας Φυσικής Αγωγής, Υγείας - Πρόνοιας και
Ευεξίας
Διδακτική Ειδικότητας Τεχνολογικών Επιστημών και Επιστημών
Πληροφορικής

Η γλώσσα διδασκαλίας του Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση» είναι η ελληνική
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται σε ογδόντα (80) φοιτητές κατ’ έτος. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π.
και Ε.Τ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του
άρθρου 34 του ν. 4485/2017, και μόνο ένας κατ΄ έτος, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι στο ΔΠΜΣ, με την
προϋπόθεση ότι αυτό είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.
Άρθρο 8
Υποτροφίες
Το Δ.Π.Μ.Σ. δύναται να χορηγεί υποτροφίες ή βραβεία αριστείας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές βάσει ακαδημαϊκών
κριτηρίων, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Άρθρο 9
Προσωπικό
Στο Δ.Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων ή διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017(Α’ 114).
Άρθρο 10
Υλικοτεχνική υποδομή
Για την υλοποίηση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, βιβλιοθήκες, εξοπλισμός) της Σχολής Κοινωνικών
και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για το τμήμα με έδρα τη Φλώρινα, και οι
εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στην Κοζάνη, για το τμήμα με έδρα την πόλη της Κοζάνης.
Άρθρο 11
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 για πέντε (5) έτη, οπότε και θα αξιολογηθεί η
δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017
(Α’ 114).
Άρθρο 12
Κόστος Λειτουργίας
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ., για τα πέντε (5) ακαδημαϊκά έτη λειτουργίας του, που αφορά στις
λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό των 61.600,00 € και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών, ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΜΟΙΒΕΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι., ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων καθώς και αμοιβές εκτάκτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι., που συμμετέχουν στην
οργάνωση του Π.Μ.Σ., και αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36
του ν. 4485/2017)

37.440,00

ΑΜΟΙΒΕΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(αμοιβές τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. ή/και έκτακτου προσωπικού για τη διοικητική και
τεχνική υποστήριξη του ΠΜΣ)

6.500,00
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ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
(δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές)

6.600,00

ΟΡΓΑΝΑ
(δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού)

1.500,00

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
(δαπάνες αναλωσίμων υλικών)

2.500,00

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
(δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. και δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς)

5.560,00

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ
(λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως, έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού
υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου)

1.500,00

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
(70% των εσόδων του ΔΠΜΣ)

61.600,00

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
(Τριάντα τοις εκατό (30%) για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος, με προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης)

26.400,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΠΜΣ

88.000,00

Οι πηγές χρηματοδότησης του Δ.Π.Μ.Σ. προέρχονται από τα τέλη φοίτησης, το ύψος των οποίων ανέρχεται στο
ποσό των 1.100,00 €, από δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φυσικών προσώπων, πόρους
από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και ερευνητικά προγράμματα και άλλες διαφανείς χρηματικές
εισροές, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρο 37 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 13
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 28 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 4400/06.10.2020

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

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

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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

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

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

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

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

*02044000610200008*

