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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Έγκριση λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχι−
ακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Εκπαιδευτι−
κών Πολιτικών Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με τίτλο:
«Τεχνολογίες Διαχείρισης Υδάτων, Ήπιων Μορφών
Ενέργειας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής». .........
1
Έγκριση λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Παιδαγωγικού Τμή−
ματος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με τίτλο: «Συμβουλευτική
και Επαγγελματικός Προσανατολισμός». .................. 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. Δ/1523
(1)
Έγκριση λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχια−
κών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Εκπαιδευτικών
Πολιτικών Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με τίτλο: «Τε−
χνολογίες Διαχείρισης Υδάτων, Ήπιων Μορφών Ενέρ−
γειας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α´
195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτι−
κών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 (Α΄ 228), του άρ−
θρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α´ 159) και του άρθρου
34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α´ 24).
β) Του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο για
τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του άρθρου 6),
όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (Α΄ 177), του άρθρου 27
του Ν. 3794/2009 (Α΄ 156) και του άρθρου 37 παρ. 5 του
Ν. 3848/2010 (Α΄ 71).
γ) Του Ν.3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότη−
τας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ) Του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (Α΄223) «Οργάνωση
της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και
των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και
λοιπές διατάξεις».
2. Το Ν.3027/28.6.2002 (ΦΕΚ 152/τ.Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων
Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, Ανώτατης Εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 4 που
αναφέρεται στην Ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παιδαγω−
γικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης−Κατάργηση της
ΣΕΛΕΤΕ.
3. Την αριθ. 206409/Ζ1/17.12.2014 (ΦΕΚ 820/τ.ΥΟΔΔ/
22.12.2014) Υπουργική Απόφαση που αφορά την ανασυ−
γκρότηση της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ.
4. Την αριθ. 212159/Ζ1/29.12.2014 (ΦΕΚ 842/τ.ΥΟΔΔ/
30.12.2014) Υπουργική Απόφαση που αφορά την αντι−
κατάσταση μέλους της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
5. Το Π.Δ 101/2013 (ΦΕΚ 135/τ.Α΄/05−6−2013) περί Κα−
τάργησης, συγχώνευσης, μετονομασίας Τμημάτων και
ίδρυση Σχολής στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
6. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ
193/τ.Α΄/17−9−2013)περί αναδιάρθρωσης της Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.
7. Την με αριθμ. Φ5/89656/Β3/2007 (Β´ 1466) υπουργική
απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και
Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων»
8. Το με αριθμ. πρωτ. Δ/3071/10−10−2014 έγγραφο της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με το οποίο υπέβαλλε προς την Α.ΔΙ.Π. Ιδρυ−
ματική Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης ( αρ. πρωτ.
ΑΔΙΠ 2087/10−/10/2014).
9. Τον Κανονισμό Λειτουργίας Προγραμμάτων Μετα−
πτυχιακών Σπουδών Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
10. Tο απόσπασμα του υπ’ αριθμ.12/12−05−2015 (Θ.7)
Πρακτικού του Συμβουλίου του Τμήματος Εκπαιδευτικών
Πολιτικών Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
11. Το αριθμ. 18/2.6.2015 (θέμα 3.1) απόσπασμα πρακτι−
κού της Συνεδρίασης της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 την
Λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου−
δών (.Π.Μ.Σ) του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών
Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με τίτλο: «Τεχνολογίες Δι−
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αχείρισης Υδάτων, Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Περι−
βαλλοντικής Μηχανικής» σύμφωνα με τα εξής:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Η ΑΣΠΑΙΤΕ οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημα−
ϊκό έτος 2015 − 2016 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου−
δών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: “Τεχνολογίες Διαχείρισης Υδάτων,
Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Περιβαλλοντικής Μηχα−
νικής” (και αγγλικό τίτλο “Management Τechnologies
of Waters, Soft Energy Sources and Environmental
Mechanics”), του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών
Μηχανικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης
αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Αντικείμενο του προγράμματος, ανταποκρινόμενο στις
προκλήσεις των καιρών της γεωπολιτικής ρευστότητας,
της πολυεπίπεδης κρίσης και των αναπτυξιακών αδιεξό−
δων της Χώρας, είναι η παροχή και η ανάπτυξη υψηλού
επιπέδου επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης και
δεξιοτήτων και η προαγωγή της έρευνας σε θέματα του
επιστημονικού χώρου των Τεχνολογιών Ολοκληρωμέ−
νης Διαχείρισης Εσωτερικών και Θαλάσσιων Υδάτων,
των Ήπιων Μορφών Ενέργειας και της Υδροενεργειακής
Περιβαλλοντικής Μηχανικής, ως παραγωγική απάντηση
στα θέματα, που βρίσκονται συνεχώς στην ημερήσια δι−
άταξη των αντιπαραθέσεων αναζήτησης της ανάπτυξης
και τα οποία αναφέρονται: α) στις θάλασσές της, με το
συνολικό μήκος ακτογραμμών να υπερβαίνει τα 16.000
Κm (το ήμισυ της περιμέτρου της Υδρογείου σε επίπεδο
ισημερινού), β) στα λιμάνια της, γ) στο πλούσιο σε υδα−
τικούς πόρους Ελληνικό Περιβάλλον και Γεωανάγλυφο,
δ)στα νερά της και στις υπηρεσίες διαχείρισης και δι−
ανομής τους, ε) στα ενεργειακά της διαθέσιμα και στο
αναξιοποίητο δυναμικό ήπιων μορφών ενέργειας, αλλά
και στ) στις ελπιδοφόρες προσδοκίες για θαλάσσια και
χερσαία κοιτάσματα ορυκτών καυσίμων.
Αντικειμενικοί σκοποί του προγράμματος είναι:
α) Η παροχή υψηλού επιπέδου καινοτομικής εξειδί−
κευσης στις σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους της δι−
επιστημονικής προσέγγισης, έρευνας και συνεργασίας
και η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για θέματα
και επαγγέλματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη Τε−
χνολογιών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Εσωτερικών και
Θαλάσσιων Υδάτων, Ήπιων Μορφών Ενέργειας και της
Υδροενεργειακής Περιβαλλοντικής Μηχανικής, ώστε να
επιλύονται αποτελεσματικά και με φιλοπεριβαλλοντικό
τρόπο τα οξύτατα προβλήματα των συνεχώς αυξανόμε−
νων αναγκών ζήτησης κατανάλωσης νερού και ενέργει−
ας, αλλά και να καλύπτονται οι ανάγκες του Δημοσίου
και Ιδιωτικού Τομέα, των Επιχειρήσεων και Οργανισμών
του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα της χώρας, καθώς και
άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή εκτός
αυτής, στις επιστημονικές περιοχές του Π.Μ.Σ.
β) Η παραγωγή ερευνητικού και επιστημονικού δυ−
ναμικού με επαρκή εξειδίκευση στις Τεχνολογίες Ολο−
κληρωμένης Διαχείρισης Εσωτερικών και Θαλάσσιων
Υδάτων, Ήπιων Μορφών Ενέργειας και της Υδροενεργει−
ακής Περιβαλλοντικής Μηχανικής, που θα αναλαμβάνει
πρωτοβουλίες, θα αναπτύσσει δράσεις, θα εκπονεί μελέ−

τες και προγράμματα και θα υλοποιεί έργα πολλαπλής
σκοπιμότητας, συνδέοντας το πολυεπίπεδο γνωστικό
αντικείμενο του Π.Μ.Σ. με τις παραγωγικές διαδικασίες
και την αγορά εργασίας, συμβάλλοντας ενεργά στην
πορεία για μια ολοκληρωμένη βιώσιμη ανάπτυξη, που
στη σημερινή εποχή της γεωπολιτικής ρευστότητας, της
πολυεπίπεδης κρίσης και των αναπτυξιακών αδιεξόδων,
είναι το πρώτο ζητούμενο και ο πρώτιστος στόχος, αλλά
και στην παραγωγική ανασυγκρότηση των περιοχών της
χώρας, των Βαλκανίων, της Μεσογείου, της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και τρίτων χωρών, αξιοποιώντας με ολιστικό
και φιλοπεριβαλλοντικό τρόπο καινοτόμες Τεχνολογίες
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και Υδροενεργειακής Περι−
βαλλοντικής Μηχανικής τα Φυσικά Ενεργειακά Διαθέσι−
μα των Ήπιων Μορφών Ενέργειας και των Εσωτερικών
και Θαλασσίων Υδάτων.
γ) Η προαγωγή της έρευνας στα επιστημονικά πεδία
των Τεχνολογιών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Εσωτε−
ρικών και Θαλάσσιων Υδάτων, Ήπιων Μορφών Ενέργειας
και της Υδροενεργειακής Περιβαλλοντικής Μηχανικής και
η παραγωγή νέας γνώσης με προοπτικές αξιοποίησής
της στην αγορά εργασίας αλλά και εξειδικευμένου επι−
στημονικού και ερευνητικού δυναμικού, με την εις βάθος
κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε αυτοί να
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε εφαρμογές και έργα
υψηλών τεχνολογικών προδιαγραφών και απαιτήσεων
και να καθίστανται ικανοί επιστήμονες για την παραγω−
γή νέας γνώσης σε Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής.
δ) Η ανάπτυξη νέων εργαλείων και βιώσιμων τεχνο−
λογικών μεθόδων και τεχνικών Ολοκληρωμένης Διαχεί−
ρισης Εσωτερικών και Θαλάσσιων Υδάτων, των Ήπιων
Μορφών Ενέργειας και της Υδροενεργειακής Περιβαλ−
λοντικής Μηχανικής και η παραγωγή μέσα από το Π.Μ.Σ.
νέας γνώσης και καινοτομικού ερευνητικού και εκπαι−
δευτικού υλικού που θα χρησιμοποιούνται άμεσα στην
διδασκαλία και στην διαδικασία υλοποίησης των προ−
πτυχιακών τμημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. συμβάλλοντας στην
περαιτέρω αναβάθμιση των προπτυχιακών σπουδών της.
ε) Η παροχή ουσιαστικών εφοδίων και η απόκτηση
προσόντων στους φοιτητές που θα επιθυμούσαν να
συνεχίσουν περαιτέρω τις σπουδές τους σε επίπεδο
διδακτορικών σπουδών.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μη−
χανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις “Τεχνολογίες Διαχείρισης Υδάτων,
Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής”.
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή, πτυχιού−
χοι του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών
και των άλλων Τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ, πτυχιούχοι των
Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, διπλωματούχοι Μηχανικοί
του Ε.Μ.Π. και των Πολυτεχνικών Σχολών των Πανεπι−
στημίων, πτυχιούχοι Γεωπονικών Σχολών και Τμημάτων
Θετικής κατεύθυνσης των Πανεπιστημίων της ημεδαπής
ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδα−
πής.

14997

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Α6

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι−
ακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία
(3) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τρίτο διατίθε−
ται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Α/Α
Α1

Α2

Α3

Α4

Α5

Μάθημα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών
Υδάτων και Υδραυλικών Έργων Πολλα−
πλού Σκοπού (Πηγές− Διαθέσιμοι Υδα−
τικοί Πόροι και Χρήσεις Νερού, Δίκτυα
Ύδρευσης, Έργα Εγγείων Βελτιώσεων,
Φράγματα, Υδραυλική Ενέργεια)

Πιστω−
τικές
Μονάδες
(ECTS)

5

30

Β΄ εξάμηνο – Υποχρεωτικά μαθήματα
Πιστωτι−
κές Μο−
νάδες
(ECTS)

Μάθημα

Β1 Τεχνολογίες Παραγωγής Ενέργειας σε
Θαλάσσιο Περιβάλλον−Τεχνολογίες Θα−
λάσσιων Υδροηλεκτρικών Έργων Κυμα−
τικού και Παλιρροιακού Δυναμικού
Β2 Δυναμική των Κατασκευών Έργων Ήπιων
Μορφών Ενέργειας (Η.Μ.Ε.) και Αξιοπι−
στία Λειτουργίας τους (Υδροηλεκτρικά
Έργα, Ανεμογεννήτριες, Χερσαία και
Θαλάσσια Αιολικά Πάρκα)
Β3 Τεχνολογίες Περιβαλλοντικής Υδροε−
νεργειακής Μηχανικής (Μελέτες Περι−
βαλλοντικών Επιπτώσεων, Οικονομο−
τεχνικές Προσεγγίσεις, Αειφορία και
Κλιματικές Αλλαγές, Επίλυση Συγκρου−
σιακών Καταστάσεων)Tεχνικές Βελτι−
στοποίησης & Πολυκριτηριακής Λήψης
Αποφάσεων
Γεωγραφικών
Συ−
Β4 Tεχνολογίες
στημάτων Πληροφοριακών (G.I.S.)−
Υδροπληροφορική
Β5 Τεχνολογίες Υπολογιστικής Ρευστοδυ−
ναμικήςC.F.D.
Β6 Γεωπολιτική του Νερού και της Ενέρ−
γειας − Τεχνολογίες Aξιοποίησης Ενερ−
γειακών Διαθεσίμων & Εξόρυξης Υδρο−
γονανθράκων
Σύνολο

5

5

5

5
5

5
30

Γ΄ εξάμηνο – Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Α/Α

Θαλάσσια και Παράκτια Υδραυλική,
Τεχνολογίες Χωροθέτησης−Διαστασι−
ολόγησης Λιμενικών Έργων & Έργων
Διαχείρισης Παράκτιων Ζωνών

5

Προχωρημένες Τεχνικές Υδρολογίας
και Υδρομηχανικής, Υδρομηχανικές
Εκτιμήσεις Δυναμικού Φυσικών και Αν−
θρωπογενών Υδατορρευμάτων

5

Τεχνολογίες Παραγωγής Ενέργειας
από Υδατοπτώσεις − Σχεδιασμός Μι−
κρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών Πολ−
λαπλής Σκοπιμότητας

5

Χερσαία και Θαλάσσια Αιολικά Πάρκα
− Λιμενικά Έργα και Συστήματα Ήπιων
Μορφών Ενέργειας (Η.Μ.Ε.) − Τεχνολο−
γίες Υβριδικών Συστημάτων, Αιολικής
και Ηλιακής Αντλησιοταμίευση

5

Σύνολο

Α/Α

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επι−
τυχή εξέταση των μεταπτυχιακών μαθημάτων και σε
εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Το
Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και κάθε μεταπτυχια−
κός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να
εξεταστεί επιτυχώς συνολικά σε δώδεκα (12) μαθήματα.
Κατά το Α΄ και το Β΄ εξάμηνο οι φοιτητές υποχρεούνται
να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε
μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές
μονάδες−ECTS ανά εξάμηνο σπουδών (έξι (6) υποχρεωτι−
κά μαθήματα κατά το Α΄ εξάμηνο και έξι (6) υποχρεωτικά
μαθήματα κατά το Β' εξάμηνο). Κατά το Γ' εξάμηνο οι
φοιτητές πρέπει να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλω−
ματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30)
πιστωτικές μονάδες−ECTS.
Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. απαιτούνται ενενήντα (90)
πιστωτικές μονάδες−ECTS.
Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική.
Α΄ εξάμηνο – Υποχρεωτικά μαθήματα

Αισθητική−Αρχιτεκτονική Συστημάτων
Νερού και Ήπιων Μορφών Ενέργειας
(Η.Μ.Ε.) και Διαχείριση Υδροτεχνολο−
γικού Πολιτιστικού Αποθέματος

Μάθημα

Γ1 Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Δι−
πλωματικής Εργασίας

Πιστωτικές Μο−
νάδες (ECTS)
30

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορί−
ζεται κατ’ανώτατο όριο στους τριάντα (30) μεταπτυ−
χιακούς φοιτητές. Εντός αυτού περιλαμβάνονται και
εισακτέοι που γίνονται δεκτοί ως υπότροφοι σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148).
Άρθρο 8
Προσωπικό

5

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπο−
ρούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη Ε.Π. του Τμήμα−
τος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ
και μέλη Ε.Π. άλλων ΤΕΙ ή μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων
της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκό−
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ντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.
3685/2008 (Α΄ 148).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ−
γεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Εκπαιδευτικών
Πολιτικών Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με την υπάρχουσα
υλικοτεχνική υποδομή.
Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Η διάρκεια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου−
δών ορίζεται δύο έτη το αργότερο έως την ολοκλή−
ρωση της διαδικασίας προπιστοποίησης των προ−
γραμμάτων σπουδών, σύμφωνα με το άρθρο 98 του
Ν.4310/2014(Α΄258).
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών υπολογίζεται σε 97.200 (ενε−
νήντα εφτά χιλιάδες διακόσια) ευρώ και αναλύεται ως
εξής:
α/α

Κατηγορία Δαπάνης

Λειτουργικά έξοδα προ−
γράμματος,
αμοιβές
− αποζημιώσεις του δι−
δακτικού, τεχνικού και
διοικητικού προσωπικού
1 για εργασία που υπερ−
βαίνει τις κατά νόμο
υποχρεώσεις τους, χο−
ρήγηση υποτροφιών σε
μεταπτυχιακούς φοιτη−
τές
Λειτουργικά έξοδα ΑΣ−
2 ΠΑΙΤΕ που αφορούν στο
Π.Μ.Σ.
Κρατήσεις υπέρ ΕΛΚΕ
3
ΑΣΠΑΙΤΕ
ΣΥΝΟΛΟ

Προϋπολογι− Ποσοστό
σμός/Ευρώ
%

63.180

65,0%

24.300

25,0%

9.720

10,0%

97.200

100,0%

2. Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από
δίδακτρα και χορηγίες σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 8 του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148), όπως έχει τροπο−
ποιηθεί και ισχύει.
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 22 Ιουνίου 2015
Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΨΥΧΑΡΗΣ

Αριθ. Δ/1524
(2)
Έγκριση λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχι−
ακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Παιδαγωγικού Τμήματος
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με τίτλο: «Συμβουλευτική και Επαγ−
γελματικός Προσανατολισμός».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α) Του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α´
195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτι−
κών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 (Α΄ 228), του άρ−
θρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α´ 159) και του άρθρου
34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α´ 24).
Β) Του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο για
τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του άρθρου 6),
όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (Α΄ 177), του άρθρου 27
του Ν. 3794/2009 (Α΄ 156) και του άρθρου 37 παρ. 5 του
Ν. 3848/2010 (Α΄ 71).
Γ) Του Ν.3374/2005(Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότη−
τας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Δ) Του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (Α΄223) «Οργάνωση
της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και
των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και
λοιπές διατάξεις».
2. Το Ν.3027/28−6−2002 (ΦΕΚ 152/τ.Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων
Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, Ανώτατης Εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 4 που ανα−
φέρεται στην Ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης−Κατάργηση της ΣΕΛΕΤΕ.
3. Την αριθ. 206409/Ζ1/17.12.2014 (ΦΕΚ 820/τ.ΥΟΔΔ/
22.12.2014) Υπουργική Απόφαση που αφορά την ανασυ−
γκρότηση της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ.
4. Την αριθ. 212159/Ζ1/29.12.2014 (ΦΕΚ 842/τ.ΥΟΔΔ/
30.12.2014) Υπουργική Απόφαση που αφορά την αντι−
κατάσταση μέλους της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
5. Το Π.Δ 101/2013 (ΦΕΚ 135/τ.Α΄/05−6−2013) περί Κα−
τάργησης, συγχώνευσης, μετονομασίας Τμημάτων και
ίδρυση Σχολής στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ
193/τ.Α΄/17−9−2013)περί αναδιάρθρωσης της Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.
7. Την με αριθμ. Φ5/89656/Β3/2007 (Β´ 1466) υπουργική
απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και
Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων»
8. Το με αριθμ. πρωτ. Δ/3071/10−10−2014 έγγραφο της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με το οποίο υπέβαλλε προς την Α.ΔΙ.Π. Ιδρυ−
ματική Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης (αρ. πρωτ. ΑΔΙΠ
2087/10−/10/2014).
9. Τον Κανονισμό Λειτουργίας Προγραμμάτων Μετα−
πτυχιακών Σπουδών Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
10. Tο αριθμ. 13/30−04−2015 (Θ.3) Πρακτικό του Συμ−
βουλίου του Παιδαγωγικού Τμήματος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
11. Την αριθμ. 18/2.6.2015 Πράξη της Διοικούσας Επι−
τροπής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
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12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 την
Λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου−
δών (.Π.Μ.Σ) του Παιδαγωγικού Τμήματος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
με τίτλο: «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσα−
νατολισμός» σύμφωνα με τα εξής:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Παιδαγωγικό Τμήμα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. οργανώνει
και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015 − 2016
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο:
«Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός»
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις
διατάξεις του Ν. 3685/2008 (Α΄148), όπως έχει τροπο−
ποιηθεί και ισχύει.
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δ) στην ειδίκευση λειτουργών της εκπαίδευσης στην
παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής
και προσανατολισμού, ε ανάπτυξης και συμβουλευτι−
κής σταδιοδρομίας στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια
εκπαίδευση,
ε) στη βελτίωση των ικανοτήτων σχεδιασμού, εφαρ−
μογής και αξιολόγησης της έρευνας στο πεδίο της συμ−
βουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού..
στ) στη βελτίωση των προσωπικών, κοινωνικών και
ακαδημαϊκών δεξιοτήτων, ώστε να ανταποκρίνονται στις
προκλήσεις ενός μεταβαλλόμενοι κοινωνικού, επαγγελ−
ματικού και εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης(Μ.Δ.Ε.) στη
«Συμβουλευτική και Επαγγελματικό Προσανατολισμό».

Άρθρο 2
Αντικείμενο − Σκοπός

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπου−
δών (Π.Μ.Σ.) είναι η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων
και η προαγωγή της έρευνας στο πεδίο των επιστημών
της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανα−
τολισμού. To Π.Μ.Σ. «Συμβουλευτική και Επαγγελματι−
κός Προσανατολισμός» αποσκοπεί στην παροχή εξει−
δίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό
Προσανατολισμό, στις εκπαιδευτικές δομές όλων των
βαθμίδων, στις δομές απασχόλησης και επαγγελμα−
τικού προσανατολισμού, στις δομές ψυχοκοινωνικής
υποστήριξης της κοινότητας, στις δομές ψυχικής υγείας,
στα συμβουλευτικά κέντρα πρόληψης και θεραπείας, σε
δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς με σχετική δρα−
στηριότητα, σε κρατικά ή και ιδιωτικά πλαίσια ψυχο−
κοινωνικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα στοχεύει, μέσω
της ενδελεχούς μελέτης και εμβάθυνσης, στην πλήρη
κατανόηση της θεωρίας, της έρευνας, της σύγχρονης
πρακτικής και διαχείρισης στα επιστημονικά πεδία –
τομείς της συμβουλευτικής στη διά βίου ανάπτυξη, της
συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και των πολιτικών απα−
σχόλησης. Στο πλαίσιο αυτό παρέχονται στους συμ−
μετέχοντες οι ειδικότερες γνώσεις σε μεταπτυχιακό
επίπεδο, για την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων
συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού
σε όλες τις προαναφερθείσες δομές και πλαίσια.
Ειδικότερα το Π.Μ.Σ. στοχεύει:
α) στην επαρκή θεωρητική και πρακτική κατάρτιση
σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις και τη σύγχρονη
έρευνα στο χώρο της συμβουλευτικής και του επαγ−
γελματικού προσανατολισμού,
β) στην ειδίκευση επιστημόνων στη σύγχρονη θεωρία
και πρακτική της συμβουλευτικής και της συμβουλευτι−
κής σταδιοδρομίας με σκοπό τη δραστηριοποίηση τους
σε όλους τους σχετικούς τομείς και αντικείμενα παρο−
χής συμβουλευτικής εργασίας και του επαγγελματικού
προσανατολισμού,
γ) στην παραγωγή εξειδικευμένου επιστημονικού
ερευνητικού δυναμικού με ειδίκευση στις προαπαιτούμε−
νες γνωστικές περιοχές, προκειμένου για τη διερεύνηση
και την ανατροφοδότηση των σύγχρονων θεμάτων της
επιστήμης της Συμβουλευτικής και της συμβουλευτικής
σταδιοδρομίας,

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία
επιλογής για φοίτηση στο Π.Μ.Σ. είναι η κατοχή πτυ−
χίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίων,Τ.Ε.Ι.,
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής),
α) που επιτρέπει τη διδασκαλία σε οποιαδήποτε βαθ−
μίδα της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης και της
προσχολικής αγωγής,
β) καθηγητικών σχολών και τμημάτων,
γ) παιδαγωγικών, ψυχολογικών σχολών και τμημάτων,
δ) κοινωνιολογίας και κοινωνικής ανθρωπολογίας και
αντίστοιχων σχολών και τμημάτων,
ε) οποιασδήποτε κατεύθυνσης τμημάτων πανεπιστη−
μίων και ΤΕΙ εφόσον κατέχουν πιστοποιητικό παιδαγω−
γικής και διδακτικής επάρκειας της ΑΣΠΑΙΤΕ ή Πτυχίο
ή Πιστοποιητικό Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον
Προσανατολισμό της ΑΣΠΑΙΤΕ ή άλλου ΑΕΙ ή ομοτα−
γών Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής αφού προσκομίσουν
την ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι−
ακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία
(3)εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τρίτο διατίθε−
ται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοι−
τητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων και σε εκπόνηση
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης. Κάθε μεταπτυχια−
κός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να
εξεταστεί επιτυχώς κατά το Α΄ και το Β΄ εξάμηνο σε
έξι μαθήματα (τρία μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών)
τα οποία αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μο−
νάδες−ECTS ανά εξάμηνο σπουδών. Κατά το Γ΄ εξάμη−
νο οι φοιτητές πρέπει να εκπονήσουν μεταπτυχιακή
διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα
(30) πιστωτικές μονάδες−ECTS.
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Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. απαιτούνται ενενήντα (90)
πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η γλώσσα διδασκαλίας
είναι η ελληνική.
Το πρόγραμμα των εξαμηνιαίων μεταπτυχιακών μα−
θημάτων διαμορφώνεται ως εξής:
Α΄ Εξάμηνο
Μαθήματα
Θεωρία και πράξη της Συμβουλευτικής και
επαγγελματικής αγωγής. Θεωρίες επαγ−
γελματικής ανάπτυξης. Σχολικός επαγγελ−
ματικός προσανατολισμός
Διά βίου συμβουλευτική και επαγγελματική
αγωγή. Διαχείριση εκπαιδευτικών, συμπε−
ριφορικών, συναισθηματικών κ.ά. δυσκολι−
ών στο χώρο του σχολείου, της εργασίας
και της οικογένειας.
Μεθοδολογία Έρευνας για τους σκοπούς
ΣυΕΠ. Τεχνικές και δεξιότητες συμβου−
λευτικής ψυχολογίας και επαγγελματικής
αγωγής. Η συμβουλευτική συνέντευξη. Ψυ−
χομετρία. Μεθοδολογία, τεχνικές και ερ−
γαλεία αξιολόγησης στον Επαγγελματικό
Προσανατολισμό.
Σύνολο:

Πιστωτικές
μονάδες
(ECTS)

Οργανωτική Ψυχολογία−Επαγγελματική
Αξιολόγηση−Λήψη απόφασης.
Βιωματικό Εργαστήριο προσωπικής και
επαγγελματικής ανάπτυξης
Συμβουλευτική και επαγγελματική αγωγή
κοινωνικά ευάλωτων ομάδων. Αντιρατσι−
στική και διαπολιτισμική συμβουλευτική
Σύνολο:
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Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία
Σύνολο:
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ECTS)

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ−
γήσει στις εγκαταστάσεις του Παιδαγωγικού Τμήματος
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με την υπάρχουσα υλικοτεχνική υπο−
δομή.
Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας

10

Η διάρκεια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου−
δών ορίζεται δύο έτη το αργότερο έως την ολοκλήρω−
ση της διαδικασίας πιστοποίησης των προγραμμάτων
σπουδών, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4310/2014
(Α΄258).
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

30

Πιστωτικές
μονάδες
(ECTS)
10
10
10
30

Γ΄ Εξάμηνο
Μαθήματα

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπο−
ρούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη Ε.Π. του Παιδαγω−
γικού Τμήματος ή άλλων Τμημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και
μέλη Ε.Π. άλλων Τ.Ε.Ι. ή μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων της
ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3685/2008
(Α΄ 148).
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Β΄ Εξάμηνο
Μαθήματα

Άρθρο 8
Προσωπικό

Πιστωτικές
μονάδες
(ECTS)
30
30
90

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζε−
ται κατ’ ανώτατο όριο σε 35 μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Επιπλέον αυτών περιλαμβάνονται και εισακτέοι που
γίνονται δεκτοί ως υπότροφοι, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 4 του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148).

1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. υπολογί−
ζεται σε 73.500 € και αναλύεται ως εξής:
α/α

Κατηγορία Δαπάνης

1. Κόστος Εκπαίδευσης:
2. Διοικητική Υποστήριξη:
Λειτουργικά Έξοδα
3.
Λοιπές Δαπάνες:
4. Ε.Λ.Κ.Ε. ΑΣΠΑΙΤΕ
5. ΑΣΠΑΙΤΕ
ΣΥΝΟΛΟ

Προϋπολογι− Ποσοστό
σμός/ Ευρώ
%
31.040
42,23
9.000
12,25
7.735

10,52

7.350
18.375
73.500

10
25
100

2. Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από
δίδακτρα και χορηγίες σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 8 του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148), όπως έχει τροπο−
ποιηθεί και ισχύει.
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα,σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 22 Ιουνίου 2015
Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΨΥΧΑΡΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

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

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

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

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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