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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
16 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟ Μ Ε ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής (ΕΚ.ΕΦ.ΛΟΓ.)»
στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών και έγκριση
του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του.

2

Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Κέντρο Δυναμικής
Μακροοικονομικής» στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών
Επιστημών και έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του».

3

Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Φιλοσοφίας Δικαίου, Πολιτικής Φιλοσοφίας και
Ηθικής» στην Νομική Σχολή και έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του.

4

Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Διασυστημικής Φυσιολογίας» στο Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών και έγκριση
του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του».

5

Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Κυτταρικής Βιολογίας» στο Τμήμα Βιολογίας
της Σχολής Θετικών Επιστημών και έγκριση του
εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του.

6

Έγκριση προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών
του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής
Μακεδονίας με τίτλο «Ρομποτική» (MSc in Robotics).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Πράξης 271
(1)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής (ΕΚ.ΕΦ.ΛΟΓ.)»
στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών και έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 96 του Ν. 4310/2014 όπως προστέθηκε στο

Αρ. Φύλλου 2944

άρθ. 80 του Ν. 4009/2011 και ισχύει με το άρθ. 60 του
Ν. 4386/2016.
2. Την από 19-7-2016 απόφαση της Πανεπιστημιακής
Συγκλήτου.
3. Την από 16-6-2016 απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.
4. Το γεγονός ότι το Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο
Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής (ΕΚ.ΕΦ.ΛΟΓ.)»
θα λειτουργεί αποκλειστικά με ιδίους πόρους και δεν θα
βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό ή την κρατική επιχορήγηση του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής (ΕΚ.ΕΦ.ΛΟΓ.)», που εντάσσεται στον Τομέα
Οικονομικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων-Χρηματοοικονομική και το οποίο δραστηριοποιείται στη διεξαγωγή
εκπαιδευτικού, ερευνητικού και επαγγελματικού έργου σε
θέματα που σχετίζονται άμεσα και έμμεσα με το γνωστικό
αντικείμενο που περιγράφει ο τίτλος του.
Άρθρο 2
Σκοπός – Αντικείμενο
1. Κύριος σκοπός του Εργαστηρίου Εκπαίδευσης και
Εφαρμογών Λογιστικής (ΕΚ.ΕΦ.ΛΟΓ.) είναι να αποτελέσει
έναν επιστημονικό και έγκυρο φορέα παραγωγής πρωτογενούς έρευνας, μελέτης και ανάπτυξης και παροχής
της επιστημονικής γνώσης καθώς και να καλύψει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε προπτυχιακό και
μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών, όσο και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, γενικότερα. Επιπλέον, το Εργαστήριο θα προσφέρει υπηρεσίες ποιότητας στη κοινωνία και
στην οικονομία συμβάλλοντας στη προσπάθεια αποτελεσματικότερης λειτουργίας αυτών.
2. Το αντικείμενο του Εργαστηρίου θα είναι η έρευνα
και η μελέτη της παροχής πληροφοριών για τις οικονομικές μονάδες και τους οργανισμούς (οντότητες) μέσω της
λογιστικής διαδικασίας και όχι μόνο. Το εργαστήριο θα
εξετάζει μεταξύ άλλων το πώς οι θεσμοί, οι δημόσιοι και οι
ιδιωτικοί φορείς, οι οντότητες στο σύνολό τους, αλληλοεπηρεάζονται και συν διαμορφώνουν συνθήκες παροχής
ποιοτικής πληροφόρησης και αποτελεσματικής λήψης
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αποφάσεων τόσο σε εθνικό, όσο και παγκόσμιο επίπεδο.
Επιπλέον, αντικείμενο του Εργαστηρίου θα είναι η παροχή
εκπαίδευσης και εφαρμογών σε θέματα που άπτονται του
στενού και ευρύτερου πεδίου της Λογιστικής.

• Οργάνωση ή συν-διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων,
συμποσίων, συνεδρίων με ειδικούς επιστήμονες από την
Ελλάδα και το εξωτερικό για την προώθηση των στόχων
και την καθιέρωση του Εργαστηρίου.

Άρθρο 3
Τομείς δραστηριότητας
1. Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου συνοψίζονται
στην εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στη βασική έρευνα και εκπόνηση διδακτορικών
διατριβών και στην εφαρμοσμένη έρευνα, καθώς και την
εκπόνηση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων, εκπαιδευτικών και μη, στο γνωστικό αντικείμενο
του Εργαστηρίου.
2. Πιο συγκεκριμένα, η ερευνητική δραστηριότητα του
Εργαστηρίου επικεντρώνεται στους εξής τομείς:
• Προαγωγή της επιστήμης στα γνωστικά αντικείμενα
που δραστηριοποιείται.
• Ανάπτυξης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.
• Κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ.
• Δημιουργία θεωρητικής, επιστημονικής και τεχνολογικής υποδομής για την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη διδασκαλία των σχετικών με τα αντικείμενα του
Εργαστηρίου προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος.
• Διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, αυτοδύναμα ή στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων ερευνητικών
προγραμμάτων σε θέματα συναφή με τα διδακτικά και
ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.
• Ανάπτυξη και καλλιέργεια νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη μεθοδολογική, θεωρητική και επιστημονική
ανάπτυξη των πεδίων της Λογιστικής, ευρύτερων και μη.
• Συντονισμός των σχετικών ερευνητικών προγραμμάτων σε όλους τους επιμέρους ερευνητικούς χώρους
και τη λειτουργική διασύνδεσή τους από επιστημονική
ή διοικητική άποψη.
• Παροχή υπηρεσιών προς ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς υπό τη μορφή της παροχής
εξειδικευμένου και υψηλής ποιότητας έργου σε επίπεδο
μελετών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συμβουλευτικών
υπηρεσιών και συνεργασιών σε ερευνητικά προγράμματα.
• Ανάπτυξη συνεργασιών κάθε μορφής, επιστημονική,
εκπαιδευτική, ερευνητική, λειτουργική, συμβατική ή άλλη
με όλα τα ελληνικά και διεθνή Ινστιτούτα, Κέντρα Ερευνών, ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιστημονικούς και λοιπούς
φορείς, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιστημονικοί τους
στόχοι συμπίπτουν, είναι συναφείς ή αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου, μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας, ολοκληρωμένης επιστημονικής προσέγγισης
και συλλογικής εργασίας.
• Διάχυση της παρεχόμενης γνώσης μέσω της δημοσίευσης επιστημονικών άρθρων, βιβλίων, μονογραφιών κ.λπ.
• Δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων για τη συμμετοχή των προπτυχιακών φοιτητών οι οποίοι ενδιαφέρονται
για τα ερευνητικά προγράμματα και την προώθηση μεταπτυχιακών φοιτητών προς εξειδίκευση για τη μελλοντική
στελέχωση του Εργαστηρίου με το κατάλληλο ερευνητικό
προσωπικό.

Άρθρο 4
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται:
1. από καθηγητές και Λέκτορες του Τμήματος, που η επιστημονική ενασχόληση τους εμπίπτει στα διδακτικά, επιστημονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου,
2. από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.),
3. μεταδιδακτορικούς ερευνητές,
4. υποψήφιους διδάκτορες με συναφή προς το εργαστήριο ερευνητικά ενδιαφέροντα καθώς και
5. από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και
του διοικητικού προσωπικού, το έργο των οποίων καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Εργαστηρίου
και η τοποθέτηση των οποίων γίνεται σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 5
Διοίκηση-Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών
και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που ορίζεται με τη διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 22 του
Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/92 τ. Α’) όπως συμπληρώθηκε με
την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3685/2008.
2. Ο διευθυντής μεριμνά εν γένει για την ομαλή και
απρόσκοπτη λειτουργία του Εργαστηρίου, ασκεί τις αρμοδιότητες, που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982
και επιπλέον:
• Συντονίζει το διδακτικό και ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου.
• Μεριμνά για την τήρηση του κανονισμού και του προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου.
• Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των εσόδων
του Εργαστηρίου.
• Μεριμνά για την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου.
• Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το
αναγκαίο κατάλληλο προσωπικό.
• Εισηγείται στα αρμόδια όργανα για την προμήθεια του
απαραίτητου εξοπλισμού του Εργαστηρίου.
• Εισηγείται στα αρμόδια όργανα για τους υπόλογους
αναλώσιμων υλικών, του κινητού εξοπλισμού και των
χώρων εργασίας.
• Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο.
• Μεριμνά για τη σύνταξη, την παρακολούθηση, το συντονισμό και την εκπλήρωση του προγράμματος λειτουργίας και δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου στο πλαίσιο
της αποστολής του.
Άρθρο 6
Εγκατάσταση-Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονισμό
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
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και σε χώρους που παραχωρούνται σ’ αυτό για την εγκατάσταση του τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος
για τη διεξαγωγή των ερευνητικών και εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων του στις κτιριακές εγκαταστάσεις του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Στο χώρο εγκατάστασης του Εργαστηρίου τοποθετείται
πινακίδα με τον τίτλο του.
2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ενημερώνεται πριν
από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που πραγματοποιείται
στο Εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος
ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την
προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων,
σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του Εργαστηρίου, τη χρήση των διαθέσιμων υλικών
πόρων (χώρων, τεχνικού εξοπλισμού και λοιπών υλικών)
που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων
(προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους του,
καθώς και την προστασία του εξοπλισμού και των εν γένει
εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρίου
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές
που διαθέτουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση
και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή αυτού. Κινητά όργανα και σκεύη τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή
εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους,
στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε
τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
Άρθρο 7
Έσοδα
Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών ή/και αναπτυξιακών
προγραμμάτων η χρηματοδότηση των οποίων μπορεί
να πραγματοποιείται από φορείς του ιδιωτικού ή και του
δημόσιου τομέα, κ.α.
2. Τα έσοδα από τη διεξαγωγή ειδικών ημερίδων, σεμιναρίων, διαλέξεων.
3. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
4. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
5. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις,
νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και
φυσικά πρόσωπα.
6. Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τους σκοπούς των Εργαστηρίων, γενικότερα, και του οικείου Εργαστηρίου, ειδικότερα.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Διευκρινίζεται ότι η οικονομική διαχείριση των εσόδων
που θα προέρχονται από την εκτέλεση κάθε είδους έργων και των σχετικών δαπανών θα γίνεται από το Κέντρο
Ερευνών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΕΚΠΑ).
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Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία
1. Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο
περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοιχείων
κάθε έτους, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο
μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχόμενων και
εξερχόμενων εγγράφων.
2. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραίτητο
για την εύρυθμη λειτουργία του Εργαστηρίου ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
Άρθρο 9
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Αυγούστου 2016
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. Πράξης 272
(2)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Κέντρο Δυναμικής
Μακροοικονομικής» στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών
Επιστημών και έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του».
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 96 του Ν. 4310/2014 όπως προστέθηκε στο
άρθ. 80 του Ν. 4009/2011 και ισχύει με το άρθ. 60 του
Ν. 4386/2016.
2. Την από 19-7-2016 απόφαση της Πανεπιστημιακής
Συγκλήτου.
3. Την από 16-6-2016 απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.
4. Το γεγονός ότι το Εργαστήριο με τίτλο «Κέντρο Δυναμικής Μακροοικονομικής» θα λειτουργεί αποκλειστικά
με ιδίους πόρους και δεν θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό ή την κρατική επιχορήγηση του Ιδρύματος,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Εργαστήριο με τίτλο «Κέντρο Δυναμικής Μακροοικονομικής»
που εντάσσεται στον Τομέα Πολιτικής Οικονομίας και
το οποίο εξυπηρετεί ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό
αντικείμενο Δυναμική Μακροοικονομία και ειδικότερα σε
θέματα που άπτονται των Δυναμικών Μαθηματικών και
της εφαρμογής τους στην δημιουργία δυναμικών μακροοικονομικών υποδειγμάτων.
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Άρθρο 2
Σκοπός
Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:
• Την υποστήριξη του ερευνητικού έργου των μελών
ΔΕΠ του Τμήματος, των μεταδιδακτορικών και των υποψηφίων διδακτόρων που ασχολούνται με ζητήματα Δυναμικής Μακροοικονομικής αλλά και Μακροοικονομικής
γενικότερα.
• Την ερευνητική συνεργασία του Τμήματος με άλλα
εκπαιδευτικά Ιδρύματα και φορείς του εσωτερικού ή του
εξωτερικού, την εκπόνηση επιστημονικών μελετών από
μέλη ΔΕΠ και εξωτερικούς ερευνητές, την ανάληψη και
υλοποίηση ερευνητικών και συμβουλευτικών έργων, που
αφορούν φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της
ημεδαπής και της αλλοδαπής και τέλος την διοργάνωση
επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων,
σχετικά με θέματα που άπτονται του επιστημονικού αντικειμένου του εργαστηρίου.
• Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο
Π.δ. 159/1984 (Α’ 53).
Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από Καθηγητές και Λέκτορες του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, που το
γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν σχετίζεται
με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, καθώς
και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και
του διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο με τη διαδικασία των άρθρων 4 παρ. 1 (δ) του
Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/1992 τ. Α’) και του άρθρου 13 παρ.
3β του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/2000 τ. Α΄) αντίστοιχα.
Αρχικά, στο εργαστήριο εντάσσονται οι:
Αργείτης Γεώργιος, αναπληρωτής καθηγητής, Τομέας
Πολιτικής Οικονομίας
Δότσης Γεώργιος, επίκουρος καθηγητής, Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής
Κατσίκης Βασίλης, επίκουρος καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής
Κωτσιος Στέλιος, καθηγητής πρώτης βαθμίδας, Τομέας
Μαθηματικών και Πληροφορικής
Λεβεντίδης Ιωάννης, αναπληρωτής καθηγητής, Τομέας
Μαθηματικών και Πληροφορικής
Άρθρο 4
Διοίκηση – Αρμοδιότητες
Το εργαστήριο διευθύνεται από Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και
Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, που ορίζεται με τη διαδικασία
που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 22 του
Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/1992 τ. Α’) όπως συμπληρώθηκε
με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3685/2008.
Ο διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότητες
που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, μεταξύ των
οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή
στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την
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τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση η υποβολή του ετήσιου απολογισμού των
δραστηριοτήτων του, η υπογραφή κάθε εγγράφου που
διακινεί και γενικά η ευθύνη για την ομαλή λειτουργία
του Εργαστηρίου.
Άρθρο 5
Εγκατάσταση-Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και σε χώρους
που παραχωρούνται σ’ αυτό για τη διενέργεια των ερευνητικών προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια
ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει
αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν
υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση υλικών
που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων
(προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους του,
καθώς και στην προστασία των εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
4. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις ερευνητικές δραστηριότητες
του εργαστηρίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.
3 του Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).
2. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων.
3. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και
νομικά ή φυσικά πρόσωπα και
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται για τους σκοπούς του εργαστηρίου.
6. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
7. Χορηγίες.
8. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:
1. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,
2. Φάκελος οικονομικών στοιχείων για κάθε έτος,
3. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών, οργάνων και ηλεκτρονικών υπολογιστών,
4. Πρωτόκολλο διακίνησης αλληλογραφίας και εγγράφων,
5. Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από
την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το
εργαστήριο.
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Άρθρο 8
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Αυγούστου 2016
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. Πράξης 273
(3)
Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Φιλοσοφίας Δικαίου, Πολιτικής Φιλοσοφίας
και Ηθικής» στην Νομική Σχολή και έγκριση του
εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 96 του Ν. 4310/2014 όπως προστέθηκε στο
άρθ. 80 του Ν. 4009/2011 και ισχύει με το άρθ. 60 του Ν.
4386/2016.
2. Την από 19-7-2016 απόφαση της Πανεπιστημιακής
Συγκλήτου.
3. Τις από 29-6-2016 αποφάσεις της Κοσμητείας και της
Γενικής Συνέλευσης της Νομικής Σχολής.
4. Το γεγονός ότι το Εργαστήριο με την επωνυμία «Εργαστήριο Φιλοσοφίας Δικαίου, Πολιτικής Φιλοσοφίας και
Ηθικής» θα λειτουργεί αποκλειστικά με ιδίους πόρους
και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό ή την κρατική
επιχορήγηση του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Εργαστήριο με την
επωνυμία «Εργαστήριο Φιλοσοφίας Δικαίου, Πολιτικής
Φιλοσοφίας και Ηθικής», το οποίο εξυπηρετεί τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο ευρύτερο γνωστικό
αντικείμενο της Φιλοσοφίας του Δικαίου.
Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός
Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.
Άρθρο 3
Έργο και δραστηριότητες
Το έργο και οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου περιλαμβάνουν ιδίως:
α) Tην κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών
στο γνωστικό αντικείμενο του άρθρου 1 του παρόντος.
β) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων για ίδιο
λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων.
γ) Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων,
σεμιναρίων, θερινών μαθημάτων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων.
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δ) Τη δημοσίευση των ερευνών που πραγματοποιεί, την
έκδοση επιστημονικών εργασιών, την έκδοση περιοδικού
εντύπου και τη διατήρηση ιστοσελίδας, με περιεχόμενο
που ανήκει στο γνωστικό αντικείμενο του άρθρου 1 του
παρόντος.
ε) Την ενίσχυση μεταπτυχιακών φοιτητών που εκπονούν διδακτορική διατριβή της οποίας το θέμα ανήκει
στο γνωστικό αντικείμενο του άρθρου 1 του παρόντος.
στ) Τη συνεργασία με ελληνικά και αλλοδαπά ακαδημαϊκά ιδρύματα ή κέντρα ερευνών και με διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς και επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς της ημεδαπής και
της αλλοδαπής.
Άρθρο 4
Προσωπικό
Το προσωπικό του Εργαστηρίου απαρτίζεται από:
α) Τους Καθηγητές και Λέκτορες της Νομικής Σχολής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
στο γνωστικό αντικείμενο του άρθρου 1 του παρόντος.
β) Τα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) στο γνωστικό αντικείμενο του άρθρου 1 του
παρόντος.
γ) Πανεπιστημιακούς υποτρόφους.
δ) Ερευνητές, δόκιμους ερευνητές και λοιπό προσωπικό
που ορίζεται κατά το άρθρο 6 του παρόντος.
Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
Το Εργαστήριο διευθύνεται από Καθηγητή της Νομικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών στο γνωστικό αντικείμενο του άρθρου 1 του παρόντος και ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
της Νομικής Σχολής, μετά από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου. Με
την ίδια διαδικασία ορίζεται Αναπληρωτής Διευθυντής
του Εργαστηρίου, ο οποίος αναπληρώνει τον Διευθυντή
σε περιπτώσεις αδυναμίας άσκησης των αρμοδιοτήτων
του.
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου:
α) Συντονίζει το έργο και τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου.
β) Καταρτίζει και υποβάλλει αρμοδίως το ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του Εργαστηρίου και μεριμνά για την
τήρησή του.
γ) Μεριμνά για τη διαχείριση των εσόδων και των εξόδων του Εργαστηρίου.
δ) Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το
απαραίτητο προσωπικό.
ε) Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο και γενικά έχει
την ευθύνη της ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας του
Εργαστηρίου.
Άρθρο 6
Λειτουργία
Για κάθε δραστηριότητα του Εργαστηρίου ορίζεται με
απόφαση του Διευθυντή ένας από τους Καθηγητές του
Εργαστηρίου ως υπεύθυνος.
Με απόφαση του Διευθυντή του Εργαστηρίου είναι
δυνατή η συμμετοχή στο έργο και τις δραστηριότητες
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του Εργαστηρίου, καθηγητών, ερευνητών, ειδικών επιστημόνων και διδακτόρων από ελληνικά και αλλοδαπά
ακαδημαϊκά ιδρύματα ή κέντρα ερευνών ως ερευνητών
(«Research Fellows»), καθώς και μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών της Νομικής Σχολής του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ως δόκιμων
ερευνητών («Trainee Researchers»).
Η απασχόληση επισκεπτών καθηγητών, ερευνητών,
ειδικών επιστημόνων, διδακτόρων, μεταπτυχιακών και
προπτυχιακών φοιτητών καθορίζεται με απόφαση του
Διευθυντή του Εργαστηρίου, σύμφωνα με τους όρους
της σύμβασής τους.
Η χρησιμοποίηση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του Εργαστηρίου επιτρέπεται στο προσωπικό του
Εργαστηρίου.
Ο Διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος του προσωπικού του Εργαστηρίου, τη διοικητική, γραμματειακή και
τεχνική υποστήριξή του.
Άρθρο 7
Πόροι
Οι πόροι του Εργαστηρίου προέρχονται από:
α) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών.
β) Κληρονομιές, δωρεές, κληροδοσίες και άλλες οικονομικές ενισχύσεις προς το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τους σκοπούς του Εργαστηρίου.
γ) Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το
άρθρο 3 του Π.δ. 159/1984. Στις εν λόγω υπηρεσίες περιλαμβάνεται και η διαδικτυακή παροχή υπηρεσιών του
Εργαστηρίου.
δ) Τη διάθεση αποτελεσμάτων ερευνητικών προγραμμάτων και εν γένει επιστημονικών προϊόντων και μελετών.
ε) Ειδικές προσφορές, χρηματοδοτήσεις και χορηγίες.
στ) Πωλήσεις εκδόσεων.
η) Έσοδα από κάθε άλλη πηγή, κατά τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 8
Βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:
α) Βιβλίο Πρωτοκόλλου.
β) Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, οργάνων και εξοπλισμού.
γ) Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
δ) Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
ε) Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
στ) Αρχείο εργασιών στο πλαίσιο του διδακτικού έργου.
Άρθρο 9
Χώρος Εγκατάστασης
1. Χώρος του Εργαστηρίου είναι αυτός που παραχωρείται από τη Νομική Σχολή και το Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Εργαστήριο για τη διεξαγωγή
του έργου και την εκπλήρωση της αποστολής του, στο
πλαίσιο του κτιριακού προγράμματος της Νομικής Σχολής. Χώρος του Εργαστηρίου θεωρείται επίσης το γραφείο
του Διευθυντή του Εργαστηρίου και κάθε άλλος χώρος
που διατίθεται για τη στέγαση των δραστηριοτήτων του.
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2. Μέχρι την απόκτηση ιδίας εγκατάστασης το Εργαστήριο χρησιμοποιεί την εγκατάσταση της Βιβλιοθήκης
(Σπουδαστηρίου) Φιλοσοφίας του Δικαίου (οδός Ιπποκράτους αριθ. 33 2ος όροφος) και σε περίπτωση παύσεως
της λειτουργίας του συστεγάζεται στην εγκατάσταση του
Τομέα Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου (οδός Ακαδημίας
αριθ. 47, 2ος όροφος).
3. Στους χώρους εγκατάστασης του Εργαστηρίου αναρτάται πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου.
Άρθρο 10
Ωράριο Λειτουργίας
Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου και
τις αποφάσεις του Διευθυντή του Εργαστηρίου.
Άρθρο 11
Τελική Διάταξη
Ό,τι δεν προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό και τον
νόμο ρυθμίζεται με απόφαση του Διευθυντή του Εργαστηρίου.
Άρθρο 12
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Αυγούστου 2016
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι
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(4)
Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Διασυστημικής Φυσιολογίας» στο Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών και έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του».
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 96 του Ν. 4310/2014 όπως προστέθηκε στο
άρθ. 80 του Ν. 4009/2011 και ισχύει με το άρθ. 60 του
Ν. 4386/2016.
2. Την από 19-7-2016 απόφαση της Πανεπιστημιακής
Συγκλήτου.
3. Την από 21-4-2016 απόφαση της Κοσμητείας της
Σχολής Θετικών Επιστημών.
4. Την από 16-3-2016 απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος Βιολογίας.
5. Την από 15-3-2016 απόφαση του Τομέα Φυσιολογίας
Ζώων και Ανθρώπου.
6. Το γεγονός ότι το Εργαστήριο με την επωνυμία «Εργαστήριο Διασυστημικής Φυσιολογίας» θα λειτουργεί
αποκλειστικά με ιδίους πόρους και δεν θα βαρύνει τον
τακτικό προϋπολογισμό ή την κρατική επιχορήγηση του
Ιδρύματος, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και εντάσσεται στον
Τομέα Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Εργαστήριο
Διασυστημικής Φυσιολογίας, το οποίο εξυπηρετεί τις
εκπαιδευτικές, επιστημονικές και ερευνητικές ανάγκες
σε θέματα που εμπίπτουν σε γνωστικά αντικείμενα του
Τομέα και ειδικότερα στα εξής: Φυσιολογία ζωικών οργανισμών, Φυσιολογία του Ανθρώπου, Ανοσολογία, Φυσική
Ανθρωπολογία, Συγκριτική Φυσιολογία Ζώων, Νευροφυσιολογία, Ειδικά Θέματα Φυσιολογίας, κλπ, που διδάσκονται σε προπτυχιακούς φοιτητές, φοιτητές διπλωμάτων
ειδίκευσης (ΜΔΕ) και υποψήφιους διδάκτορες.
Άρθρο 2
Αποστολή
Αναλυτικότερα, η εκπαιδευτική, επιστημονική και ερευνητική αποστολή του Εργαστηρίου αφορά στις εξής δραστηριότητες:
1. Διδασκαλία και εργαστηριακή άσκηση προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Βιολογίας, σύμφωνα με το
πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος.
2. Διδασκαλία και εργαστηριακή άσκηση μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος στα πλαίσια Μεταπτυχιακών
Προγραμμάτων Ειδίκευσης.
3. Διδασκαλία και ανάπτυξη προγράμματος έρευνας για
υποψήφιους διδάκτορες.
4. Διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε
μεταδιδακτορικούς ερευνητές, με στόχο την απόκτηση
και διάχυση γνώσης, τεχνογνωσίας και εμπειρίας, καθώς
και την ανάπτυξη συναφών με τη Φυσιολογία τεχνολογιών
και εφαρμογών.
5. Δημιουργία τεχνολογικών προϋποθέσεων για τη
διασύνδεση του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ με Ελληνικούς παραγωγικούς φορείς σχετικούς με την υγεία, τη
βιομηχανία, τη γεωργία και το περιβάλλον.
6. Επιδίωξη διασύνδεσης και συνεργασίας με μέλη ομολόγων εργαστηρίων στο πεδίο της Φυσιολογίας Ζωικών
Οργανισμών (Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Κτηνιατρικές Σχολές, Τμήματα Περιβάλλοντος, Σχολές Επιστημών Υγείας, ερευνητικές ομάδες
σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Ινστιτούτα).
Με τη διασύνδεση αυτή και τις επιμέρους συνεργασίες,
θα προωθηθούν και θα αξιοποιηθούν οι γνώσεις και οι
δεξιότητες των πτυχιούχων Βιολόγων σε θέματα εφαρμογής της Βιολογίας στην Ιατρική, τη Μοριακή Διαγνωστική,
την Κτηνιατρική, τη Φαρμακευτική, τις Περιβαλλοντικές
Επιστήμες και άλλους εφαρμοσμένους κλάδους).
7. Συμβολή στην ανάπτυξη συναφών τεχνολογιών και
εφαρμογών με άλλα Τμήματα του ΕΚΠΑ, καθώς και με
άλλα ΑΕΙ.
8. Συμβολή στη συνεργασία κάθε μορφής με όλα τα
κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα, ελληνικά και
ξένα, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν ή σχετίζονται, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με
εκείνους του εργαστηρίου μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας
και συλλογικής εργασίας.
9. Παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα από το
Π.δ. 159/1984 (Α΄53).
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10. Οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, διαλέξεων, καθώς και μετάκλησης προσωπικοτήτων και επιστημόνων,
που η ειδικότητά τους είναι συναφής με τα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου.
Άρθρο 3
Προσωπικό
Το προσωπικό του εργαστηρίου απαρτίζεται από Καθηγητές και Λέκτορες του οικείου Τμήματος που το γνωστικό
τους αντικείμενο εμπίπτει στα ερευνητικά ενδιαφέροντα
του εργαστηρίου, καθώς και από τα μέλη ΕΤΕΠ και το λοιπό
διοικητικό και τεχνικό προσωπικό που τοποθετείται σ’ αυτό.
Άρθρο 4
Διοίκηση-Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από το Διευθυντή που
είναι Καθηγητής του οικείου Τμήματος και κατά προτεραιότητα από καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτή
καθηγητή και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28
παρ. 22 του Ν. 2083/1992.
2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το
άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, και επιπλέον:
α) Συντονίζει το διδακτικό (προπτυχιακό – μεταπτυχιακό) και ερευνητικό έργο του εργαστηρίου.
β) Καταρτίζει και υποβάλλει στα αρμόδια όργανα το
ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του εργαστηρίου και μεριμνά για την τήρησή του.
γ) Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των εσόδων
του εργαστηρίου.
δ) Μεριμνά για την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου.
ε) Μεριμνά για τη στελέχωσή του εργαστηρίου με το
αναγκαίο προσωπικό.
στ) Υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου.
ζ) Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο και γενικά είναι
υπεύθυνος για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του
εργαστηρίου.
η) Εισηγείται τους υπευθύνους αναλωσίμων υλικών και
κινητού εξοπλισμού.
Άρθρο 5
Λειτουργία
1. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο, στα πλαίσια
ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου που έχει αποφασιστεί, και καθορίζει, μέσα στα πλαίσια της αποστολής
του εργαστηρίου, την προτεραιότητα στη χρήση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική
απόφαση.
2. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες που αποσκοπούν
στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας των εργαζομένων καθώς και στην προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεών του από βλάβες.
3. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου
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ή άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα
και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποίησή τους στην
κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
4. Με εισήγηση του Διευθυντού του εργαστηρίου στα
αρμόδια όργανα του ιδρύματος είναι δυνατή η πρόσληψη
επιστημόνων, σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και
ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα
με το άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 1269/1982, καθώς και άλλων
επιστημόνων δια τη διδασκαλία, έρευνα ή οργάνωση του
εργαστηρίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 6
Πόροι
Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
α) Την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.
β) Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.
3 του Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).
δ) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και
νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
ε) Τα κληροδοτήματα, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο ΕΚΠΑ για τους σκοπούς του Εργαστηρίου.
Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:
- Πρωτόκολλο εισερχόμενης – εξερχόμενης αλληλογραφίας,
- Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,
- Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους,
- Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και
οργάνων,
- Αρχεία ερευνητικών προγραμμάτων,
- Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο.
Άρθρο 8
Χώρος εγκατάστασης
Χώρος εγκατάστασης του εργαστηρίου είναι οι χώροι που
παραχωρούνται για τη διεξαγωγή του έργου τους και ειδικότερα οι χώροι των ειδικών εγκαταστάσεων με τα όργανα
και το λοιπό τεχνικό εξοπλισμό για τη διενέργεια των ερευνητικών προγραμμάτων και των εργαστηριακών ασκήσεων.
Άρθρο 9
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Αυγούστου 2016
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Κυτταρικής Βιολογίας» στο Τμήμα Βιολογίας
της Σχολής Θετικών Επιστημών και έγκριση του
εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 96 του Ν. 4310/2014 όπως προστέθηκε στο
άρθ. 80 του Ν. 4009/2011 και ισχύει με το άρθ. 60 του
Ν. 4386/2016.
2. Την από 19-7-2016 απόφαση της Πανεπιστημιακής
Συγκλήτου.
3. Την από 21-4-2016 απόφαση της Κοσμητείας της
Σχολής Θετικών Επιστημών.
4. Την από 16-3-2016 απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος Βιολογίας.
5. Την από 14-1-2016 απόφαση του Τομέα Βιολογίας
Κυττάρου και Βιοφυσικής.
6. Το γεγονός ότι το Εργαστήριο με την επωνυμία «Εργαστήριο Κυτταρικής Βιολογίας» θα λειτουργεί αποκλειστικά
με ιδίους πόρους και δεν θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό ή την κρατική επιχορήγηση του Ιδρύματος,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και εντάσσεται στον
Τομέα Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Εργαστήριο
Κυτταρικής Βιολογίας, το οποίο θα εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές, επιστημονικές και ερευνητικές ανάγκες σε
θέματα που εμπίπτουν σε γνωστικά αντικείμενα του Τομέα και ειδικότερα στα εξής (παράθεση με αλφαβητική
σειρά): Ακτινοβιολογία, Αναπτυξιακή Βιολογία, Βιολογία
Καρκίνου, Βιολογία Γήρανσης, Βιολογία Κυτταρικών Συστατικών Αίματος, Βιολογία Μεμβρανών, Δομική Βιολογία,
Εμβρυολογία, Ιστολογία, Κυτταρική Παθολογία, Κυτταρική Σηματοδότηση, κλπ, που διδάσκονται σε προπτυχιακούς φοιτητές, φοιτητές διπλωμάτων ειδίκευσης (ΜΔΕ)
και υποψήφιους διδάκτορες.
Άρθρο 2
Αποστολή
Αναλυτικότερα, η εκπαιδευτική, επιστημονική και ερευνητική αποστολή του Εργαστηρίου αφορά στις εξής δραστηριότητες:
1. Διδασκαλία και εργαστηριακή άσκηση προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Βιολογίας, σύμφωνα με το
πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος.
2. Διδασκαλία και εργαστηριακή άσκηση μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος στα πλαίσια Μεταπτυχιακών
Προγραμμάτων Ειδίκευσης.
3. Διδασκαλία και ανάπτυξη προγράμματος έρευνας για
υποψήφιους διδάκτορες.
4. Διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε
μεταδιδακτορικούς ερευνητές, με στόχο την απόκτηση
και διάχυση γνώσης, τεχνογνωσίας και εμπειρίας, καθώς
και την ανάπτυξη συναφών τεχνολογιών και εφαρμογών.
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5. Δημιουργία τεχνολογικών προϋποθέσεων για τη
διασύνδεση του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ με Ελληνικούς παραγωγικούς φορείς σχετικούς με την υγεία, τη
βιομηχανία, τη γεωργία και το περιβάλλον.
6. Επιδίωξη διασύνδεσης και συνεργασίας με μέλη ομολόγων εργαστηρίων στο πεδίο της Κυτταρικής Βιολογίας
με τα επί μέρους γνωστικά αντικείμενα (Πανεπιστημίου
Πάτρας, Πανεπιστημίου Κρήτης, ΑΠΘ, Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου, Κτηνιατρικών Σχολών, Τμήματα Περιβάλλοντος, Σχολές Επιστημών Υγείας, ερευνητικές ομάδες σε
Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Ινστιτούτα κλπ.). Με
τη διασύνδεση αυτή και τις επιμέρους συνεργασίες, θα
προωθηθεί η θέση των πτυχιούχων Βιολόγων σε θέματα
εφαρμογών της Βιολογίας στην Ιατρική, την Κτηνιατρική,
τη Φαρμακευτική, τις Περιβαλλοντικές Επιστήμες και άλλους εφαρμοσμένους κλάδους.
7. Συμβολή στην ανάπτυξη συναφών τεχνολογιών και
εφαρμογών με άλλα Τμήματα του ΕΚΠΑ, καθώς και με
άλλα ΑΕΙ.
8. Συμβολή στη συνεργασία κάθε μορφής με όλα τα
κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα, ελληνικά και
ξένα, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν ή σχετίζονται, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με
εκείνους του εργαστηρίου μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας
και συλλογικής εργασίας.
9. Παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα από το
Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).
10. Οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, διαλέξεων, καθώς και μετάκλησης προσωπικοτήτων και επιστημόνων,
που η ειδικότητά τους είναι συναφής με τα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου.
Άρθρο 3
Προσωπικό
Το προσωπικό του εργαστηρίου απαρτίζεται από Καθηγητές και Λέκτορες του οικείου Τμήματος που το γνωστικό
τους αντικείμενο εμπίπτει στα ερευνητικά ενδιαφέροντα
του εργαστηρίου, καθώς και από τα μέλη ΕΤΕΠ και το λοιπό διοικητικό και τεχνικό προσωπικό που τοποθετείται
σε αυτό.
Άρθρο 4
Διοίκηση – Αρμοδιότητες
Α. Το εργαστήριο διευθύνεται από το Διευθυντή που
είναι Καθηγητής του οικείου Τμήματος και κατά προτεραιότητα από καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτή
καθηγητή και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28
παρ. 22 του Ν. 2083/1992.
Β. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το
άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, και επιπλέον:
1. Συντονίζει το διδακτικό (προπτυχιακό – μεταπτυχιακό) και ερευνητικό έργο του εργαστηρίου.
2. Καταρτίζει και υποβάλλει στα αρμόδια όργανα το
ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του εργαστηρίου και μεριμνά για την τήρησή του.
3. Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των εσόδων
του εργαστηρίου.
4. Μεριμνά για την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου.
5. Μεριμνά για τη στελέχωση του εργαστηρίου με το
αναγκαίο προσωπικό.
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6. Υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου.
7. Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο και γενικά είναι
υπεύθυνος για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του
εργαστηρίου.
8. Εισηγείται τους υπευθύνους αναλωσίμων υλικών και
κινητού εξοπλισμού.
Άρθρο 5
Λειτουργία
1. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο, στα πλαίσια
ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου που έχει αποφασιστεί, και καθορίζει, μέσα στα πλαίσια της αποστολής
του εργαστηρίου, την προτεραιότητα στη χρήση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική
απόφαση.
2. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες που αποσκοπούν
στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας των εργαζομένων καθώς και στην προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεών του από βλάβες.
3. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου
ή άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα
και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποίησή τους στην
κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
4. Με εισήγηση του Διευθυντού του εργαστηρίου στα
αρμόδια όργανα του ιδρύματος είναι δυνατή η πρόσληψη
επιστημόνων, σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και
ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα
με το άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 1269/1982, καθώς και άλλων
επιστημόνων για τη διδασκαλία, έρευνα ή οργάνωση του
εργαστηρίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 6
Πόροι
Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό
τρίτων.
2. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.
3 του Π.δ. 159/1984 9 (Α΄ 53).
4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και
νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται στο ΕΚΠΑ για τους σκοπούς του Εργαστηρίου.
Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:
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1. Πρωτόκολλο εισερχόμενης – εξερχόμενης αλληλογραφίας,
2. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,
3. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους,
4. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και
οργάνων,
5. Αρχεία ερευνητικών προγραμμάτων,
6. Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο.
Άρθρο 8
Χώρος εγκατάστασης
Χώρος εγκατάστασης του εργαστηρίου είναι οι χώροι
που παραχωρούνται για τη διεξαγωγή του έργου τους και
ειδικότερα οι χώροι των ειδικών εγκαταστάσεων με τα
όργανα και το λοιπό τεχνικό εξοπλισμό για τη διενέργεια
των ερευνητικών προγραμμάτων και των εργαστηριακών
ασκήσεων.
Άρθρο 9
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Αυγούστου 2016
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 2966
(6)
Έγκριση προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ
της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι.
Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο «Ρομποτική» (MSc
in Robotics).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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 εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 (Α΄ 228), του άρθρου
5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α΄ 159) και του άρθρου 34
παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24) και του άρθρου 34 του
Ν. 4301/2014 (Α΄ 223),
β) του άρθρου 80 παρ. 12 περ. δ΄ του Ν. 4009/2011
(Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 98 του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258),
γ) του άρθρου 38 του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή,
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»,
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.
2 περ. στ΄ του Ν. 4076/2012 (Α΄ 159) και του άρθρου 73
παρ. 5 του Ν. 4316/2014 (Α΄ 270),
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δ) του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο για τις
μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως των άρθρων 4 και
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),
ε) του Ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων -Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Φ.5/89656/Β3/2007 (Β΄ 1466)
υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».
3. Το υπ' αριθμ. 102/2013 Π.δ. (ΦΕΚ 136, τ. Α΄) «Μετονομασία του ΤΕΙ Σερρών σε ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Συγχώνευση - Κατάργηση Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με το Π.δ. 127/2013 (ΦΕΚ 190,τ. Α΄).
4. Την υπ'αριθμ. 2705/Ε5/9.1.2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 593,
τ. Υ.Ο.Δ.Δ./31.12.2012) με την οποία διαπιστώθηκε η
εκλογή του Πασχαλούδη Δημητρίου του Κωνσταντίνου,
ως Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Σερρών, με τετραετή θητεία από
1.1.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΙΕ9-ΜΥΟ).
5. Το με Α.Π. 1150/23.9.2010 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π. με τη
συνημμένη σε αυτό Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του
Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας
Ανώτατης Εκπαίδευσης.
6. Το υπ' αριθμ. 2/8-6-2016 απόσπασμα πρακτικού της
Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής
Μακεδονίας.
7. Την υπ' αριθμ. 3/3/13.7.2016 απόφαση της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.
8. Την με Α.Π. 2844/1.9.2016 εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής Π.Μ.Σ. του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας με
τίτλο «Ρομποτική» (MSc in Robotics), σύμφωνα με τα εξής:
Άρθρο 1°
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί από το
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην επιστήμη των Μηχανικών
Πληροφορικής με τίτλο «Ρομποτική» (MSc in Robotics),
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις
διατάξεις του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Άρθρο 2°
Αντικείμενο και Σκοπός
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στη θεωρία και πράξη των ρομπο-
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τικών συστημάτων, όπως αυτά μελετώνται στην έρευνα
και εφαρμόζονται στη Βιομηχανία.
Σκοποί του προγράμματος είναι: (α) Η παροχή ολοκληρωμένου γενικού και διεπιστημονικού υποβάθρου στα ρομποτικά συστήματα, ώστε να εξασφαλίζει τη δυνατότητα της
επαγγελματικής απασχόλησης στον τομέα της ρομποτικής,
στο σύγχρονο βιομηχανικό περιβάλλον, (β) Η εμβάθυνση
στις σύγχρονες συναφείς τεχνολογίες και θεωρίες, ώστε
να είναι δυνατή η εφαρμογή των γνώσεων σε πραγματικά
προβλήματα, (γ) Η παροχή υψηλού επιπέδου ειδικών γνώσεων, στους βασικούς τομείς της ρομποτικής (ρομποτικούς
αισθητήρες, κίνηση, αυτονομία, νοημοσύνη και έλεγχο),
που θα επιτρέψουν στους απόφοιτους να εργαστούν σε
ακαδημαϊκό, ερευνητικό ή βιομηχανικό περιβάλλον.
Στους μεταπτυχιακούς σπουδαστές παρέχεται ο εξοπλισμός των εργαστηρίων Ρομποτικής και Ψηφιακών
Συστημάτων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Τ.Ε., ώστε να αποκτήσουν άμεση πρακτική εμπειρία των
ρομποτικών συστημάτων, μέσω ερευνητικής διπλωματικής εργασίας.
Άρθρο 3°
Απονεμόμενος μεταπτυχιακός τίτλος
Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη «Ρομποτική» (MSc in
Robotics).
Άρθρο 4°
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι συναφούς ειδικότητας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το πτυχίο των οποίων έχει
αναγνωρισθεί από τον Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) (ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά αναφέρονται ως συναφείς ειδικότητες οι ακόλουθες: Μηχανικοί
ειδικοτήτων Πληροφορικής, Υπολογιστών, Δικτύων, Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτρονικών, Αυτοματισμών, Μηχανολόγων
και απόφοιτοι Σχολών Θετικών Επιστημών). Δεκτοί γίνονται επίσης και όσοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης συναφούς ειδικότητας, ακόμη κι εάν το
βασικό τους πτυχίο δεν είναι συναφές προς το γνωστικό
αντικείμενο της Ρομποτικής.
Άρθρο 5°
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα
για το Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, εκ των οποίων τα
δύο πρώτα διατίθενται για τη διδασκαλία μαθημάτων,
ενώ το τρίτο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Για το πρόγραμμα
μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια επεκτείνεται κατά
δύο (2) επιπλέον εξάμηνα.
Άρθρο 6°
Πρόγραμμα μαθημάτων
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των μεταπτυχιακών μαθημάτων και σε εκπόνηση
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
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Για το Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν συνολικά οκτώ (8)
μαθήματα. Τόσο στο 1° Εξάμηνο όσο και στο 2° εξάμηνο
σπουδών, οι φοιτητές επιλέγουν τέσσερα (4) Υποχρεωτικά μαθήματα. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που
αντιστοιχούν σε τριάντα (30) μεταφερόμενες ευρωπαϊκές
πιστωτικές μονάδες (European Credit Transfer System ECTS) ανά εξάμηνο σπουδών. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί
σε επτάμιση (7.5) πιστωτικές μονάδες ECTS. Κατά το 3°
εξάμηνο οι φοιτητές υποχρεούνται να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε
τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ECTS.
Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. απαιτούνται ενενήντα (90)
πιστωτικές μονάδες ECTS. To αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων για το Π.Μ.Σ. μερικής φοίτησης είναι το ίδιο με
το αντίστοιχο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, με τη διαφορά ότι ο μεταπτυχιακός φοιτητής μερικής φοίτησης
παρακολουθεί και εξετάζεται σε δύο (2) μαθήματα από
τα προσφερόμενα, αντίστοιχα, στο 1° και 2° Εξάμηνο του
προγράμματος σπουδών πλήρους φοίτησης. Η διπλωματική εργασία για τον φοιτητή μερικής φοίτησης ανατίθεται
στο 5° εξάμηνο φοίτησης του.
Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η Ελληνική γλώσσα.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1° Εξάμηνο Σπουδών - Πρόγραμμα Μαθημάτων

Α/Α Τίτλος Μαθήματος
Ενσωματωμένα
συστήματα
Εισαγωγή στη
Ρομποτική και
Ρ102
τα Αυτόματα
συστήματα
Σχεδίαση και
προσομοίωση
Ρ103
Ρομποτικών
Συστημάτων
Ρ104 Ρομποτική Όραση
Ρ101

Τύπος
Μαθήματος

Διδακτικές
Μονάδες (ECTS)

Υποχρεωτικό

7.5

Υποχρεωτικό

7.5

Υποχρεωτικό

7.5

Υποχρεωτικό

7.5

2° Εξάμηνο Σπουδών - Πρόγραμμα Μαθημάτων

Α/Α Τίτλος Μαθήματος

Τύπος
Μαθήματος

Αυτόνομα
ρομποτικά
Υποχρεωτικό
συστήματα
Ρ202 Μηχανική Ευφυία Υποχρεωτικό
Συστήματα
επεξεργασίας
Ρ203
υψηλών
Υποχρεωτικό
επιδόσεων (FPGAs,
DSPs, GPUs)
Ρ201

Διδακτικές
Μονάδες (ECTS)
7.5
7.5

7.5
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Ρ204

Εικονική
Πραγματικότητα
και Γραφικά
Υπολογιστών

Υποχρεωτικό

Τεύχος Β’ 2944/16.09.2016

7.5

(Α'228), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α'159) και
του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α'24), το Π.Μ.Σ.
θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024,
οπότε θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.
Άρθρο 11°
Κόστος λειτουργίας
Το κόστος λειτουργίας ανά πλήρη κύκλο (τρία εξάμηνα)
του Π.Μ.Σ. υπολογίζεται σε 30.000,00 € και αναλύεται ως
εξής:

3° Εξάμηνο Σπουδών

Α/Α

Τίτλος Μαθήματος

Διδακτικές
Μονάδες (ECTS)

Ρ301

Μεταπτυχιακή Διπλωματική
Εργασία MSc Dissertation

30

Άρθρο 7°
Αριθμός εισακτέων
Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ'
ανώτατο όριο σε είκοσι (20) φοιτητές.
Άρθρο 8°
Προσωπικό
Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων θα
συμμετέχουν μέλη Ε.Π. και Επιστημονικοί Συνεργάτες του
Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Επιπρόσθετα,
μπορούν να συμμετέχουν μέλη Ε.Π. άλλων Τμημάτων του
Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 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).
Άρθρο 9°
Υλικοτεχνική υποδομή
Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. αλλά και
το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας εν γένει διαθέτουν την
κατάλληλη κτιριακή υποδομή, την κατάλληλη υποδομή βιβλιοθήκης και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την
απρόσκοπτη διεξαγωγή του προγράμματος. Ειδικότερα,
το εργαστήριο Ρομποτικής και το εργαστήριο Ψηφιακών
Συστημάτων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Τ.Ε. διαθέτουν εξοπλισμό αξίας πλέον των 100,000 €, που
είναι κατάλληλος για την υποστήριξη του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Άρθρο 10°
Διάρκεια λειτουργίας
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80 παρ. 11
περ. α του Ν. 4009/2011 (Α' 195), όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011

α/α
1
2
3
4
5
6
7

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ποσοστό
ΔΑΠΑΝΗΣ
(€)
Κόστος
15,900.00 €
53.00%
Εκπαίδευσης
Μετακινήσεις
600.00 €
2.0%
Καθηγητών
Διοικητική
1,500.00 €
5.00%
Υποστήριξη
Λειτουργικά
1,500.00 €
5.00%
Έξοδα
Ε.Λ.Κ.Ε. Τ.Ε.Ι.
Κεντρικής
3,000.00 €
10.00%
Μακεδονίας
Τ.Ε.Ι. Κεντρικής
7,500.00 €
25.00%
Μακεδονίας
ΣΥΝΟΛΟ
30,000.00 €
100.00%

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από
δίδακτρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του
Ν. 3685/2008 (Α΄ 148) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
καθώς και από άλλους πόρους (χορηγίες, δωρεές, κληροδοτήματα κ.λπ.).
Άρθρο 12°
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση,
θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σέρρες, 7 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
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