
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 640/22.12.2015 από-
φασης Πρύτανη (ΦΕΚ 2978/31.12.2015) που αφο-
ρά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, της Σχολής 
Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου με τίτλο «Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές 
Επιστήμες».

2 Έγκριση ίδρυσης-λειτουργίας Διατμηματικού - 
Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχο-
λής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου σε συνεργασία με το Τμήμα Εικαστικών 
και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας, με τίτλο «Εφαρμοσμένη - 
Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 839 (1)
    Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 640/22.12.2015 από-

φασης Πρύτανη (ΦΕΚ 2978/31.12.2015) που αφο-

ρά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, της Σχο-

λής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστη-

μίου Αιγαίου με τίτλο «Εφαρμοσμένες Αρχαιολο-

γικές Επιστήμες».

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Αφού έλαβε υπόψη:
• Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31/20.3.1984, τ.Α') 

«Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου 
και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει.

• Την υπ' αριθμ. 5178/16.05.2014 απόφαση του 
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα «Δι-
ορισμός Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΑΔΑ: 
Ω0Ψ5469Β7Λ-ΖΚΒ), η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
346/17.06.2014, τ. ΤΟΔΔ.

• Την υπ' αρ. Φ. 120.61/17/115922/Β2/23.07.2014 (ΑΔΑ: 
Ω3Ξ09-ΑΤ4) διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παι-

δείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διορισμός Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με το ν. 4009/2011 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

• Τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 8 του 
ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις 
της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4076/2012,

• Το π.δ. 93/2013 (ΦΕΚ 131 Α') «Κατάργηση Τμήματος, 
ίδρυση Ειδίκευσης, συγχώνευση Τμημάτων, ένταξη Τμη-
μάτων σε Σχολές και ανασυγκρότηση των Σχολών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου».

• Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ.Α', 16-7-2008) 
«Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» και 
ιδίως το άρθρο 6, όπως ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε 
με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 
177, τ.Α', 25-8-2008), του άρθρου 27 του ν. 3794/2009 
(ΦΕΚ 156, τ.Α', 04-9-2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 του 
ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α').

• Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του ν. 4009/2011 
(ΦΕΚ 195 τ.Α') «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό-
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με 
τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ' του ν. 4025/2011 
(ΦΕΚ 228 Α'), του άρθρου 5, παρ. 8 του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 
159 Α') και του άρθρου 34, παρ. 2 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 
24 Α').

• Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α', 02-08-2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

• Το άρθρο 34 του ν. 4301/2014 σύμφωνα με το οποίο 
η τελική έγκριση ενός Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών πραγματοποιείται πλέον με απόφαση του Πρύ-
τανη κάθε Ιδρύματος και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

• Την υπ' αριθμ. 640/22.12.2015 απόφαση Πρύτανη 
(ΦΕΚ 2978/τ.Β', 31-12-2015), που αφορά στην Ίδρυση 
- Λειτουργία του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Εφαρμοσμένες Αρχαι-
ολογικές Επιστήμες», του Τμήματος Μεσογειακών Σπου-
δών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

• Την υπ' αριθμ. 17/30.06.2016 απόφαση της Σ.Ε.Σ. του 
Ιδρύματος με θέμα 4 Θεσμικά: 4.10 Έγκριση τροποποί-
ησης προγράμματος μαθημάτων του Π.Μ.Σ. «Εφαρμο-
σμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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• Την απόφαση της υπ' αριθμ. 4ης/16.11.2016/Θέμα 3, 
Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης 
του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημί-
ου Αιγαίου σχετικά με την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 
640/22.12.2015 απόφασης Πρύτανη (ΦΕΚ 2978/τ.Β', 31-
12-2015), λόγω τροποποίησης των άρθρων 4 «Κατηγο-
ρίες Πτυχιούχων», 6 «Πρόγραμμα μαθημάτων - Γλώσσα 
διδασκαλίας», 7 «Αριθμός Εισακτέων» και 11 «Κόστος 
Λειτουργίας» αυτής.

• Τη σχετική απόφαση της υπ' αριθμ. 20/08.12.2016 
Συνεδρίασης της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πα-
νεπιστημίου Αιγαίου (θέμα 4.1),

• Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφαση αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού, αποφασίζει:

την τροποποίηση των άρθρων 4 «Κατηγορίες Πτυχι-
ούχων», 6 «Πρόγραμμα μαθημάτων - Γλώσσα διδασκα-
λίας», 7 «Αριθμός Εισακτέων» και 11 «Κόστος Λειτουρ-
γίας» της υπ' αριθμ. 640/22.12.2015 απόφασης Πρύτανη 
(ΦΕΚ 2978/τ.Β', 31-12-2015), που αφορά στο Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μεσογειακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Εφαρμο-
σμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες», η οποία τροποποιεί-
ται-διαμορφώνεται τελικώς, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό 
έτος 2015-2016 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστή-
μες», στην ελληνική και αγγλική γλώσσα σύμφωνα με 
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α').

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών είναι η Μεταπτυχιακή Ειδίκευση επιστημόνων στις 
«Εφαρμοσμένες αρχαιολογικές επιστήμες» και ειδικότερα 
η εκπαίδευση στελεχών εξειδικευμένων στην διεξαγωγή 
έρευνας και εφαρμογών στην πολιτιστική κληρονομιά 
μέσα από την επιστήμη και τεχνολογία. Το πρόγραμμα 
απευθύνεται: (i) σε εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες της 
εκπαίδευσης, (ii) σε στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων 
του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται με 
την αρχαιολογία και πολιτιστική κληρονομιά, (iii) επιστή-
μονες/ ερευνητές θετικών ή/και ανθρωπιστικών σπουδών 
για υλοποίηση προγραμμάτων εικονικής αρχαιολογίας, 
μουσε ιολογίας, πολιτιστικό τουρισμό, αναπτυξιακά έργα 
αρχαιολογικού περιεχομένου και εκπόνηση διδακτορικού.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) στις «Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι/ες του ιδίου 

Τμήματος και όλων των Τμημάτων που είναι συναφή με 
το γνωστικό αντικείμενο των Φυσικών, Θετικών, Εφαρμο-
σμένων, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών των 
Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή σχετικών αναγνωρισμένων 
ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιού-
χοι/ες Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια-
κού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 90.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως 
εξής:

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Υποχρεωτικά Μαθήματα Υ/Ε Π.Μ. 
(ECTS)

Υ-A1 Αρχαιομετρία: Αναλύσεις, 
Χρονολογήσεις, Διασκοπή-
σεις

Υ 6

Υ-Α2 Τρισδιάστατη (3D) Ψηφιο-
ποίηση Πολιτιστικής Κληρο-
νομιάς

Υ 6

Υ-Α3 Μέθοδοι Επεμβατικής και 
Προληπτικής Συντήρησης 
Οργανικών και Ανόργανων 
Υλικών

Υ 6

Υ-Α4 Αρχαιολογία: Αρχαίοι Πολιτι-
σμοί της ΝΑ Μεσογείου και 
Μέσης Ανατολής

Υ 6

Υ-Α5 Αρχαιομετρία: Βιοαρχαιολο-
γία, Γεωαρχαιολογία, Αρχαιο-
αστρονομία

Υ 6

ΣΥΝΟΛΟ: 30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Υ/Ε Π.Μ. 
(ECTS)

Υ-Β1 Εφαρμογές Πληροφορικής: 
Εικονικά Μουσεία, Κυβερνο-
αρχαιολογία

Υ 6

Υ-Β2 Διαχείριση Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς - Αειφόρος 
Ανάπτυξη

Υ 6

Υ-Β3 Δισδιάστατες (2D) και 
Τρισδιάστατες (3D) Ανακα-
τασκευές στην Πολιτιστική 
Κληρονομιά

Υ 6

Υ-Β4 Αναλυτικές Μέθοδοι Φορη-
τής Οργανολογίας

Υ 6
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Υ-Β5 Αρχαιοδιασκοπήσεις, Ανα-
σκαφική Έρευνα

Υ 6

ΣΥΝΟΛΟ: 30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μ.Δ.Ε. Μεταπτυχιακή Διπλωματική 
Εργασία (Thesis)

30

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναιη ελλη-
νική και η αγγλική.»

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων κατ' έτος ορίζεται κατ' ανώτατο 
όριο σε σαράντα (40) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήμα-
τος Μεσογειακών Σπουδών και άλλων Τμημάτων του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου ή άλλων Πανεπιστημίων της 
ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες 
διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 5 του 
ν. 3685/2008.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Οι ανάγκες λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλύπτονται από 
την εκάστοτε υπάρχουσα υλικοτεχνική και ηλεκτρονική 
υποδομή και υπηρεσίες του οικείου Τμήματος και με φο-
ρητή οργανολογία των Ιδρυμάτων των συνεργαζόμενων 
διδασκόντων καθώς και των εργαστηρίων σε δίκτυο που 
έχει δημιουργήσει το Εργαστήριο Αρχαιομετρίας με άλλα 
στην Χώρα μας (Π.Ε.Α.Ν, Πανεπιστημιακά Εργαστήρια 
Αρχαιομετρίας network) για εκτέλεση Μεταπτυχιακών 
Διπλωματικών Εργασιών.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το Ακαδ. Έτος 
2022-2023 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 
11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α'), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148Α΄) 
το 65% του συνολικού κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ 
που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο 
ποσό των εβδομήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (78.000 €) και 
αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Κατηγορία Ποσό (€)
Αμοιβές-Αποζημιώσεις Διδακτικού, τεχνικού 
και προσωπικού διοικητικού

57.650

Μετακινήσεις 10.150
Αγορά εκπαιδευτικού υλικού 600
Αναλώσιμα/λοιπές δαπάνες 2.900
Προμήθεια, συντήρηση εξοπλισμού/λογι-
σμικού

3.700

Δαπάνες Δημοσιότητας 1.000
Υποτροφίες 2.000
ΣΥΝΟΛΟ 78.000€

Oι πηγές χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ. προέρχονται 
από δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και 
άλλες πηγές (δωρεές, κληροδοτήματα, χορηγίες φορέων, 
κ.λπ.).

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
στη, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύ-
ουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 30 Δεκεμβρίου 2016

Ο Πρύτανης

ΣΤΈΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ

Ι

      Αριθμ. απόφ. 838 (2)
Έγκριση ίδρυσης-λειτουργίας Διατμηματικού - 

Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχο-

λής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου σε συνεργασία με το Τμήμα Εικαστικών 

και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας, με τίτλο «Εφαρμοσμένη - 

Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη».

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

 Αφού έλαβε υπόψη:
• Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31/20.3.1984, τ.Α') 

«Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου 
και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει.

• Την υπ' αριθμ. 5178/16.05.2014 απόφαση του 
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα «Δι-
ορισμός Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΑΔΑ: 
Ω0Ψ5469Β7Λ-ΖΚΒ), η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
346/17.06.2014, τ. ΥΟΔΔ,

• Την υπ' αρ. Φ.120.61/17/115922/Β2/23.07.2014(ΑΔΑ: 
Ω3Ξ09-ΑΤ4) διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παι-
δείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διορισμός Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με το ν. 4009/2011 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

• Τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 8 του 
ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις 
της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4076/2012.

• Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 
6 (ΦΕΚ 148, τ.Α', 16-7-2008), «Θεσμικό πλαίσιο για τις 
μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις 
διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.Α', 
25-8-2008), του άρθρου 27 του ν.  3794/2009 (ΦΕΚ 
156, τ.Α', 04-9-2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 του 
ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α').
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• Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του ν. 4009/2011 
(ΦΕΚ 195 τ.Α') «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό-
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ' του ν. 4025/2011(ΦΕΚ 
228 Α'), του άρθρου 5, παρ. 8 του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 
Α') και του άρθρου 34, παρ. 2 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α'),

• Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α', 02-08-2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

• Το π.δ. 93/2013 (ΦΕΚ 131 Α') «Κατάργηση Τμήματος, 
ίδρυση Ειδίκευσης, συγχώνευση Τμημάτων, ένταξη Τμη-
μάτων σε Σχολές και ανασυγκρότηση των Σχολών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου»,

• Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.Α').

• Τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων Ειδικής Σύν-
θεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανε-
πιστημίου Αιγαίου (συνεδρίαση αριθμ. 56/5.10.2016) και 
του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών 
του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση 
αριθμ. 78-13/07/2016),

• Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρίαση 
αριθμ. 20/08.12.2016),

• Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (συνεδρίαση 
αριθμ. 11/7.12.2016).

• Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Τμή-
ματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και 
του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών 
του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας,

• Το με αριθμό πρωτοκόλλου 678/3.4.2012 έγγραφο 
της Α.ΔΙ.Π. από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί 
η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Κοινωνιολογίας 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου

• Το με αριθμό πρωτοκόλλου 1714/01.07.2014 έγγρα-
φο της Α.ΔΙ.Π., από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκλη-
ρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Εικαστικών 
και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστήμιου Δυτικής 
Μακεδονίας.

• Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού, αποφασίζει:

από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-
2017 την ίδρυση και λειτουργία Διατμηματικού-Δι-ιδρυ-
ματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επι-
στημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με 
το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του 
Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας, με τίτλο «Εφαρμο-
σμένη-Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
και το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του 

Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας λειτουργούν από 
το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017 (εαρινό εξάμηνο) κοινό 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο: 
«Εφαρμοσμένη-Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη».

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός του Προγράμματος

1. Το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η Εφαρμοσμένη - 
Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη.

2. Το Π.Μ.Σ. στοχεύει στην κριτική μελέτη των κλασικών 
και σύγχρονων παραδειγμάτων κοινωνικής θεωρίας για 
την μίκρο- και μάκρο- κοινωνική ανάλυση των φαινομέ-
νων κοινωνικής αναπαραγωγής και κοινωνικού μετασχη-
ματισμού και την αξιοποίησή τους με απώτερο σκοπό την 
προαγωγή της κοινωνικής αλλαγής, της συλλογικής δρά-
σης και της κοινωνικής δικαιοσύνης με βασικά εργαλεία 
την κοινωνική συνηγορία, την πρόληψη, την κοινωνική 
ενδυνάμωση, την τέχνη και την έρευνα δράσης.

3. Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν να εργαστούν 
ως ειδικευμένα στελέχη σε οργανισμούς, φορείς, υπηρε-
σίες, επίσημους και αυτόνομους θεσμούς που σχετίζο-
νται με το σχεδιασμό και υλοποίηση πολιτικών σε θέματα 
κοινωνικής και περιβαλλοντικής προστασίας, αναπηρίας, 
κοινωνικής και ψυχικής υγείας, ψυχοκοινωνικών παρεμ-
βάσεων και θεραπευτικών κοινοτήτων.

4. Ειδικότερα το Π.Μ.Σ. στοχεύει:
α) στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων διεξαγω-

γής κοινωνικής ανάλυσης και κοινωνικής έρευνας με 
έμφαση στην έρευνα δράσης, τις ποιοτικές μεθόδους, 
τη μελέτη αρχείων και την τήρηση της ακαδημαϊκής και 
ερευνητικής δεοντολογίας,

β) στις θεραπευτικές εφαρμογές της κοινωνιολογίας και 
της Τέχνης στην υποστήριξη κοινωνικών, καλλιτεχνικών 
και θεραπευτικών παρεμβάσεων σε θέματα κοινωνικής 
προστασίας, αυτονομίας θεραπευτικών κοινοτήτων, προ-
στασίας του περιβάλλοντος και ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

γ) στην απόκτηση και εφαρμογή δεξιοτήτων για την 
διαχείριση και αντιμετώπιση κοινωνικών συγκρούσεων 
που σχετίζονται με την διαφορετικότητα, την αποστέ-
ρηση και την κοινωνική αδικία,

δ) στην απόκτηση δεξιοτήτων στην κοινωνική και χει-
ραφετητική συμβουλευτική ατόμων και ομάδων που 
έχουν υποστεί κοινωνικό αποκλεισμό μέσω της δημι-
ουργικής δράσης, της καλλιτεχνικής έκφρασης, και τις 
συλλογικής δράσης,

ε) στην καλλιέργεια μιας αναστοχαστικής στάσης στην 
κοινωνική θεωρία και τη δημιουργική γεφύρωση της με 
την θεωρία της αισθητικής, την πολιτική και κοινωνική 
φιλοσοφία, και την ψυχολογία,

στ) στην απόκτηση ειδικών γνώσεων και αρχών για 
τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση ψυ-
χοκοινωνικών παρεμβάσεων, κοινωνικής διάγνωσης και 
πρόληψης, και εναλλακτικής δράσης.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) στην «Εφαρμοσμένη- Κλινική Κοινωνιολογία και 
Τέχνη».
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Το Μ.Δ.Ε. συνοδεύεται από συμπληρωματικό έντυπο 
το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα προσόντα 
και την εξειδίκευση που απέκτησε ο υποψήφιος, τη διάρ-
κεια και το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών και 
τη βαθμολογία του σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα 
πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης γίνονται δε-
κτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τεχνολο-
γικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ανα-
γνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η 
Ειδική Διατμηματική Επιτροπή ορίζει τη διαδικασία, τα 
κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, την Επιτροπή αξιολό-
γησης των υποψηφιοτήτων και επικυρώνει την επιλογή 
των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3685/2008, όπως ισχύει.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι-
ακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε (3) διδακτικά 
εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το πρόγραμμα μαθημάτων ορίζεται ως εξής:
Κάθε μάθημα του πρώτου και του δεύτερου εξαμήνου 

αντιστοιχεί σε επτάμισι (7,5) πιστωτικές μονάδες (ECTS). 
H έρευνα πεδίου/το πρακτικό πρόγραμμα του τρίτου 
εξαμήνου αντιστοιχεί σε δέκα (10) πιστωτικές μονάδες 
(ECTS) και η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας αντιστοιχεί σε είκοσι (20) πιστωτικές μονάδες 
(ECTS).

Συνολικά οι απόφοιτοι πρέπει να συγκεντρώσουν ενε-
νήντα (90) πιστωτικές μονάδες ECTS, δηλαδή τριάντα 
(30) ανά εξάμηνο.

Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα ή, 
κατά περίπτωση, στην αγγλική. Αναλυτικότερα το Πρό-
γραμμα Μαθημάτων του ΠΜΣ έχει ως εξής:

Α' Εξάμηνο
1. Εφαρμοσμένη - Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη: 

Βασικές έννοιες και αρχές (7,5 ECTS).
2. Θεωρία και Μεθοδολογία της Κοινωνικής Έρευνας 

Ι: Σχεδιασμός και Μέθοδοι (7,5 ECTS).
3. Παρεμβατική και Βιωματική Τέχνη στο σύγχρονο 

Κοινωνικό Περιβάλλον (7,5 ECTS).
4. Κριτικές Αναγνώσεις στην Κοινωνιολογική Θεωρία 

και στην Αισθητική Θεωρία (7,5 ECTS).
Σύνολο: 30 ECTS.
Τίτλοι στα Αγγλικά
A semester
1. Applied-Clinical Sociology and Art: Basic Concepts 

and Principles
2. Theory and methodology of Social Research I: De-

sign & Methods
3. Intervented and Experienced Art in the contempo-

rary social environment
4. Critical readings in sociological theory and aesthet-

ics

<30 ECTS>
Β' Εξάμηνο
1. Έφαρμοσμένη-Κλινική Κοινωνιολογία: Κοινωνική 

Παρέκκλιση, Ομάδες αποκλεισμού και Ψυχική Υγεία (7,5 
ECTS)

2. Θεωρία και Μεθοδολογία της Κοινωνικής Έρευνας 
ΙΙ: Τεκμηρίωση και Ανάλυση (7,5 ECTS)

3. Τέχνη και Δημιουργικές Κοινότητες (7,5 ECTS)
4. Δράση της Κοινωνιολογίας και της Τέχνης για την 

Κοινωνική Αλλαγή: Συλλογικότητες, Ενδυνάμωση, Συ-
νηγορία, Συμβουλευτική (7,5 ECTS)

Σύνολο: 30 ECTS.
Τίτλοι στα Αγγλικά
Β semester
1. Applied-Clinical Sociology: Social deviance, exclud-

ed groups and mental health
2. Theroy and methodology of social research II: Docu-

mentation and analysis
3. Art and creative communities
4. Action of sociology and of art for social change: 

collectivities, empowerment, advocacy and counselling
<30 ECTS>
Γ' Εξάμηνο
1. Έρευνα πεδίου και πρακτικά προγράμματα με ιδιαί-

τερη έμφαση στα αστικά σημεία σύγκρουσης (10 ECTS).
2. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (20 ECTS).
Σύνολο: 30 ECTS.
Τίτλοι στα Αγγλικά
C. semester
1. Field Research
2. Thesis
<30 ECTS>
Η γλώσσα διδασκαλίας είναι κατ' αρχήν η ελληνική. 

Συγκεκριμένα μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων αυτών 
των επισκεπτών καθηγητών, μπορούν να διεξάγονται 
στην αγγλική γλώσσα

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. για κάθε ακα-
δημαϊκό έτος ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε τριάντα 
(30) φοιτητές. Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων θα 
γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ υπότροφοι, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του ν. 3685/2008.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Το Πρόγραμμα θα απασχολήσει Καθηγητές/τριες και 
υπηρετούντες/ουσες Λέκτορες του Πανεπιστημίου Αι-
γαίου και του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας και 
άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων /ουσών, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει στην Μυτιλήνη και τη 
Φλώρινα και όπου αλλού είναι αναγκαίο να πραγματο-
ποιηθούν εφαρμογές και έρευνες του ΠΜΣ. Η λειτουργία 
του προγράμματος στεγάζεται στις κτιριακές εγκατα-
στάσεις των 2 Τμημάτων στη Μυτιλήνη και τη Φλώρινα 
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όπου θα γίνονται τα μαθήματα και θα χρησιμοποιείται 
το δίκτυο πληροφορικής και η Βιβλιοθήκες. Πρακτικές 
ασκήσεις και ορισμένα μαθήματα θα γίνονται επίσης σε 
ειδικές περιπτώσεις σε Φορείς της Κοινωνικής Έρευνας, 
της Τέχνης, της Κοινωνικής Προστασίας και της Ψυχικής 
υγείας.

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθούν οι 
βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπι-
στήμιου Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες θα προσφέρουν 
στους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες άμεση πρόσβαση 
στην απαραίτητη εξειδικευμένη βιβλιογραφία.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το Ακαδ. Έτος 
2023-2024 με δυνατότητα ανανέωσης, με την επιφύ-
λαξη των διατάξεων της παρ. 11α, του άρθρου 80 του 
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Η λειτουργία του Προγράμματος είναι αυτοχρηματο-
δοτούμενη. Οι σχετικές δαπάνες καλύπτονται από τις 
παρακάτω πηγές:

(α) δίδακτρα των φοιτητών, και
(β) εισφορές, παροχές κληροδοτήματα, χορηγίες, 

υποτροφίες και δωρεές από ιδιωτικούς και δημόσιους 
φορείς, ερευνητικά προγράμματα, ευρωπαϊκά και συγ-
χρηματοδοτούμενα προγράμματα, και λοιπά

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 
τ.Α') το 65% του συνολικού κόστους λειτουργίας του 
ΠΜΣ αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο 
ποσό των 39.000,00 ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες 
δαπανών ως εξής:
Κατηγορίες δαπάνης Σύνολο (€)
Αμοιβές - αποζημιώσεις διδακτικού, τε-
χνικού και διοικητικού προσωπικού

21.000,00

Εκδόσεις και εκπαιδευτικές δραστηριό-
τητες

4.000,00

Μετακινήσεις 8.000,00
Έντυπα και Γραφική ύλη 1.000,00
Εξοπλισμός 2.500,00
Τεχνική υποστήριξη - Αναλώσιμα 1.500,00
Δημοσιότητα 500,00
Διάφορες δαπάνες 500,00
ΣΥΝΟΛΟ 39.000,00

Για το ύψος των διδάκτρων του Προγράμματος ειση-
γείται η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του κοινού Π.Μ.Σ. 
(Ε.Δ.Ε.) στις Συγκλήτους Ειδικής Σύνθεσης των οικείων 
Ιδρυμάτων οι οποίες και λαμβάνουν την τελική απόφαση 
επί του θέματος.

Άρθρο 12
Διοικητική Υποστήριξη

Τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος, όσον 
αφορά στις δραστηριότητες και τον συντονισμό της 
λειτουργίας του, αναλαμβάνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Η διαχείριση των οικονομικών πόρων του Προγράμ-
ματος γίνεται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 
του Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Άρθρο 13
Συντονισμός και Οργάνωση

Για την υλοποίηση του παρόντος πρωτοκόλλου ορί-
ζονται:

Α) Ο Διευθυντής/τρια του Π.Μ.Σ. Στη θέση του/ης Δι-
ευθυντή/τριας εκλέγεται ένα εκ των μελών της Ε.Δ.Ε., 
κατόπιν απόφασής της και προεδρεύει στην Ε.Δ.Ε. Στη 
θέση του/ης Διευθυντή/τριας θα ορίζονται καθηγητές 
ή αναπληρωτές καθηγητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
ή του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών 
του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας

Β) Πενταμελής Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.). 
Στην επιτροπή συμμετέχουν δύο εκπρόσωποι του Τμή-
ματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και 
δύο εκπρόσωποι του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρ-
μοσμένων Τεχνών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακε-
δονίας.

Στην επιτροπή συμμετέχει οπωσδήποτε ο/η Διευθυ-
ντής/τρια του Π.Μ.Σ., ο οποίος δεν προσμετράται στο 
σύνολο των μελών του Τμήματος από το οποίο προ-
έρχεται.

Γ) Ο/η Διευθυντής/τρια και τα μέλη των επιτροπών 
ορίζονται με διετή θητεία και με δυνατότητα ανανέωσης.

Άρθρο 14
Λοιπές ρυθμίσεις

Οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση - που δεν εμπεριέχεται 
στα προαναφερόμενα άρθρα - ρυθμίζεται στον Εσω-
τερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Διατμηματικού-Δι-
ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
και στον Εσωτερικό Κανονισμό των Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος 
Κοινωνιολογίας του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, λαμβανομέ-
νης υπόψη πάντα της ισχύουσας Νομοθεσίας. Το δίκαιο 
που διέπει το παρόν ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας 
είναι το ελληνικό δίκαιο. Τυχόν καταγγελία της σύμβασης 
για ουσιώδη λόγο πρέπει να κοινοποιηθεί προ διμήνου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 30 Δεκεμβρίου 2016

Ο Πρύτανης 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ  
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  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
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