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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 23182 (1)
Έγκριση Διαπανεπιστημιακού−Διατμηματικού Προγράμ−

ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Επι−
στημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της 
Παιδαγωγικής Σχολής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής 
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και 
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευ−
σης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστη−
μίου Ιωαννίνων με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής – 
Τεχνολογίες Μάθησης».

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 

(ΦΕΚ 148 τ.Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές 
σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του 
άρθρου 24 του Ν.3696/2008 (ΦΕΚ 177 τ.Α΄), του άρθρου 
27 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) και του άρθρου 37, 
παρ.5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις της παρ.11α του άρθρου 80 του 
Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφά−
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποι−
ήθηκε με τις διατάξεις: της παρ.γ΄ του άρθρου 47 του 
Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του 
Ν.4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄), της παρ.2 του άρθρου 34 του 
Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄) και του άρθρου 34 Ν.4301/2014 
(ΦΕΚ 223 τ.Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 
(ΦΕΚ 98 τ.Α΄).

4. Τις διατάξεις του Ν.3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.Α΄) και ιδί−
ως τα άρθρα 14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ−
ρευσης πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα διπλώματος» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 98/5−6−2013 (ΦΕΚ134/τ.Β΄/
5−6−2013): «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά 
έδρας τμήματος και ίδρυση−συγκρότηση, μετονομασία 
και ανασυγκρότηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανεπι−
στήμιο Θεσσαλονίκης», όπως έχει διορθωθεί με το ΦΕΚ 
140/τ.Α΄/11−6−2013.

6. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευ−
σης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Επιστημών Προ−
σχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδριάσεις με αριθμ. 
6/18−4−2013 και 5/26−2−2015).

7. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευ−
σης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του του Αρι−
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδριάσεις 
με αριθμ. 6/3−6−2013 και 7/5−3−2015).

8. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτι−
κής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνε−
δρίαση με αριθμ. 559/17−4−2013 και 585/11−2−2015).

9. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνεδριάσεις 
με αριθμ. 994/3/26−4−2013 και 1022/31/7−4−2015).

10. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συγκλήτου Ει−
δικής Σύνθεσης του Α.Π.Θ. (συνεδριάσεις με αριθμ. 
150/24−7−2013, 155/3−4−2014 και 169/8−4−2015).

11. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των 
συνεργαζόμενων Τμημάτων.

12. Το έγγραφο με αριθμ. 1647/23−6−2014 της Α.ΔΙ.Π., 
σύμφωνα με το οποίο έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση των Τμημάτων Επιστημών Προσχολικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ..

13. Το έγγραφο με αριθμ. 95/10−1−2014 της Α.ΔΙ.Π., 
σύμφωνα με το οποίο έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

14. Το έγγραφο με αριθμό 22858/Ζ1/11−2−2015 του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την ίδρυση και λειτουργία από το ακα−
δημαϊκό έτος 2015−2016 Διατμηματικού − Διαπανεπι−
στημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
των Τμημάτων Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής, Ηλεκτρολό−
γων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πο−
λυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημο−
τικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με με τίτλο: «Επιστήμες της 
Αγωγής – Τεχνολογίες Μάθησης», ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκ−
παίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής, το Τμήμα Ηλε−
κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου 
Θεσσαλονίκης και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πα−
νεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνουν και λειτουργούν 

από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 Διαπανεπιστημια−
κό−Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
(Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής − Τεχνολο−
γίες Μάθησης», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής και τις διατάξεις του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄) 
όπως τροποποιήθηκε. 

Συντονιστής του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. θα είναι το Τμήμα Επιστη−
μών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ, 
το οποίο αναλαμβάνει και τη γραμματειακή−διοικητική 
υποστήριξη του προγράμματος.

Άρθρο 2
Αντικείμενο − Σκοπός

1. Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο τις Τεχνολογίες 
Μάθησης. Έχει σχεδιασθεί για να προσφέρει επιστημο−
νική γνώση και επαγγελματικές δεξιότητες υψηλού επι−
πέδου για την δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού 
δυναμικού στο χώρο των εκπαιδευτικών εφαρμογών της 
ψηφιακής τεχνολογίας όπως και να προάγει την έρευνα 
στην επιστημονική περιοχή των τεχνολογιών μάθησης.

2. Το προτεινόμενο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. στοχεύει:
α) Να εξοπλίσει τους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/

τριες με τις απαραίτητες γνώσεις, εμπειρίες και δεξιό−
τητες που θα τους καταστήσουν ικανούς να επιδιώξουν 
επαγγελματική σταδιοδρομία σε τομείς της αγοράς 
εργασίας όπου απαιτείται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή 
τεχνολογιών μάθησης.

β) Να καταστήσει ειδικούς σε εκπαιδευτικές εφαρ−
μογές της ψηφιακής τεχνολογίας άτομα που θα στε−
λεχώνουν δομές τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, 
οργανισμούς, επιχειρήσεις και άλλους φορείς του δη−
μόσιου και ιδιωτικού τομέα.

γ) Να προετοιμάσει ένα ειδικά καταρτισμένο επιστη−
μονικό δυναμικό που θα στελεχώσει μελλοντικά τα ΑΕΙ 
και θα προωθήσει την έρευνα στην επιστημονική περι−
οχή των τεχνολογιών μάθησης.

δ) Να καταστήσει τους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/
τριες ικανούς και ικανές να συνδέσουν τη θεωρία, την 
έρευνα και την πρακτική εφαρμογή στην σκέψη και την 
επαγγελματική τους εξάσκηση, έτσι ώστε να αποκτή−
σουν τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την 
άρτια κατάρτισή τους για την ακαδημαϊκή, επιστημονική, 
ερευνητική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, τόσο 
στο χώρο της Ενωμένης Ευρώπης, όσο και παγκοσμίως.

ε) Να συμβάλει στον περιορισμό της διαρροής επι−
στημονικού δυναμικού προς άλλες χώρες.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδί−
κευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής − Τε−
χνολογίες Μάθησης».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημε−
δαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής θετικών και θεωρητικών σπουδών.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι−
ακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα(4) 
εξάμηνα σπουδών.
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Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά 
120 πιστωτικές μοναδες (ECTS), οι οποίες κατανέμονται 
ισομερώς στα τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών, δηλαδή 
30 ECTS ανά εξάμηνο.

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχό−
ληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους 
εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την 
απονομή του τίτλου περιγράφονται παρακάτω.

Τα προσφερόμενα μαθήματα (6 ECTS/μάθημα) από 
τα οποία επιλέγουν οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες 
ανάλογα με τις προπτυχιακές τους σπουδές:

1. Παιδαγωγική και Τεχνολογία.
2. Μεθοδολογία Έρευνας στις Τεχνολογίες Μάθησης.
3. Διδασκαλία και Μάθηση με την Τεχνολογία.
4. Ψηφιακός Γραμματισμός.
5. Κοινωνικές Αναπαραστάσεις και Νέες Τεχνολογίες.
6. Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα.
7.  Αναδυόμενες Τεχνολογίες και Εκπαιδευτικές Πρα−

κτικές. 
8. Ευφυείς Τεχνολογίες.
9. Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Μηχανής.
10. Τεχνολογίες Μάθησης για Άτομα με Αναπηρία.
11. Ψηφιακά Περιβάλλοντα και Εικονικοί Κόσμοι.
12. Τεχνολογία Υπολογισμού.
13. Φορητές τεχνολογίες.
14. Τεχνολογίες εξ αποστάσεως μάθησης.
15.  Τεχνολογίες της Επικοινωνίας, Κουλτούρα και Εκ−

παίδευση.
16. Γνωστικές Διεργασίες και Μάθηση.
17. Συναισθηματική Υπολογιστική και Μάθηση.
18. Γενική Διδακτική και Τεχνολογία.
19. Διδακτική της Πληροφορικής.
20. Διδακτική της Τεχνολογίας.
21. Διδασκαλία και Μάθηση με την Τεχνολογία.
Ο κατάλογος των προσφερόμενων μαθημάτων μπορεί 

να διαφέρει ανά ακαδημαϊκό έτος και ανάλογα με τον 
αριθμό των φοιτητών που επιλέγουν το κάθε μάθημα. 
Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατό−
τητα να παρακολουθούν μαθήματα που προσφέρονται 
σε άλλα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, και 
είναι συναφή προς το αντικείμενο του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, σύμφωνα με την κείμενη νο−
μοθεσία.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α΄ Εξάμηνο ECTS

Τέσσερα (4) Μαθήματα (επιλογή 
από προσφερόμενα)

6ECTS/μάθημα x 4= 
24 ECTS

Εργαστηριακή έρευνα στο πλαίσιο 
προσφερόμενων μαθημάτων υπό 
την επίβλεψη συμβούλου καθηγητή

6 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Β΄ Εξάμηνο ECTS

2 Μαθήματα (επιλογή από 
προσφερόμενα)

6 ECTS/μάθημα x 2= 
12ECTS

Εκπόνηση ερευνητικού project 18 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Β΄  ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Γ΄ Εξάμηνο ECTS

Πρακτική Άσκηση με στοχευμένη 
απασχόληση και αξιολογημένα 
παραδοτέα ικανής στάθμης:
• σε δομές εκπαίδευσης
•  σε φορείς τυπικής και μη τυπικής 

εκπαίδευσης
• σε συνεργαζόμενους φορείς
• σε εταιρείες και επιχειρήσεις

30 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Δ΄ Εξάμηνο ECTS

Εκπόνηση μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας 
ερευνητικού χαρακτήρα

30 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 120 ECTS

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ 
ανώτατο όριο σε σαράντα πέντε (45) μεταπτυχιακοί 
φοιτητές/τριες κατά έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ των τριών 
(3) συμμετεχόντων Τμημάτων και άλλων Πανεπιστημίων 
της ημεδαπής ή και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυ−
μάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες 
διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 
του Ν. 3685/2008 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η 
υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή και τα εργαστήρια 
των συμμετεχόντων Τμημάτων όπως και τα συστήματα 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που αυτά αλλά και τα 
ιδρύματα στα οποία ανήκουν, διαθέτουν.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2021−2022 με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του 
Ν.3685/2008 όπως ισχύει, το 65% του ετήσιου κόστους 
λειτουργίας του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. που αφορά στις λειτουργι−
κές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 45.500,00€ και 
αναλύεται ως εξής:
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Κατηγορία Δαπάνης Ποσό (€) %

Α.  Αμοιβές−αποζημιώσεις 
διδακτικού, τεχνικού και 
διοικητικού προσωπικού, 
υποτροφίες, μετακινήσεις, 
παρακολούθηση συνεδρίων, 
εκδόσεις και άλλες 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες

29.000,00€ 41,42%

Β.  Προμήθεια εξοπλισμού 
και λογισμικού, αναβάθμιση 
αιθουσών και εργαστηρίων

10.000,00€ 14,29%

Γ.  Αναλώσιμα, συντήρηση 
εξοπλισμού, δημοσιότητα, 
άλλες δαπάνες 

6.500,00€ 9,29%

Σύνολο 45.500,00€ 65,00%

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας θα καλυφθεί από πό−
ρους που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 8 του Ν.3685/2008, δηλαδή δωρεές, παρο−
χές, κληροδοτήματα, χορηγίες, κοινοτικά και ερευνητικά 
προγράμματα. Επιπρόσθετοι πόροι του Π.Μ.Σ. μπορεί να 
προέρχονται από τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προ−
γραμμάτων στο πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης, σεμι−
ναρίων, οργάνωση συνεδρίων και εκδόσεων.

Επιπλέον δυνητικά το ετήσιο κόστος λειτουργίας θα 
καλύπτεται και από άλλες πηγές (επιχορηγήσεις, παρά−
βολα, κ.λπ.) που εγκρίνουν τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα 
απόφαση θα ρυθμίζονται από τον οικείο Εσωτερικό Κα−
νονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και από τα αρμόδια 
όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 22 Μαΐου 2015

Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ

    F 
 Αριθμ. Α 3262 (2)
Ίδρυση Εργαστηρίου Έρευνας για τη Νεοελληνική και 

Συγκριτική Φιλολογία του Τμήματος Ελληνικής Φι−
λολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 
και Καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i. Του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ και του άρθρου 28 παρ. 22 

του Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαί−
δευσης» (Α΄ 159), όπως ισχύει κάθε φορά σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις της παρ. 5α και 22α του άρθρου 80 του 
Ν. 4009/2011 (Α΄ 195),

ii. του άρθρου 8 του Ν.4009/2011 (Α΄ 195/6.9.2011) «Για 
τη δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτι−
κών ιδρυμάτων»,

¡ii. της παρ. 24 του άρθρου 80 του Ν.4009/2011, 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 96 του Ν.4310/2014 
(Α 258/8.12.2014) «Έρευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη και 
Καινοτομία και άλλες διατάξεις»,

iv. της παρ. 2 περ. γ του άρθρου 5 του Ν.4009/2011.
2. Το με αριθ. 687/3.2.2015 (Α 3105/3.2.2015) έγγραφο 

του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. που 
αφορά στην ίδρυση Εργαστηρίου Έρευνας για τη Νεο−
ελληνική και Συγκριτική Φιλολογία στο Τμήμα Ελληνικής 
Φιλολογίας.

3. Την με αριθ. 595/13.1.2015 αίτηση της Καθηγήτριας 
του Τμήματος Βασιλικής Κοντογιάννη.

4. Την αριθ. 94/ 6/ 19 Φεβρουαρίου 2015 (Α 3105/5.3.2015), 
απόφαση της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πανεπιστη−
μίου Θράκης.

5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Δημοκρίτειου Πανεπι−
στημίου Θράκης, σύμφωνα με το αριθ. Α 3262/10.2.2015 
έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στο οποίο αναφέ−
ρεται ότι το Εργαστήριο θα λειτουργεί με ιδίους πόρους 
και δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δ.Π.Θ. 
(άρθρο 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά όργανα του Π.Δ. 63/2005).

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δη−
μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης εργαστήριο με την 
επωνυμία «Εργαστήριο Έρευνας για τη Νεοελληνική και 
Συγκριτική Φιλολογία», το οποίο θα εξυπηρετεί ερευνη−
τικές και εκπαιδευτικές ανάγκες των πεδίων της Νεο−
ελληνικής Φιλολογίας και Λογοτεχνίας, καθώς και της 
Συγκριτικής Φιλολογίας.

Άρθρο 2 
Σκοπός

Το Εργαστήριο Έρευνας για τη Νεοελληνική και Συ−
γκριτική Φιλολογία του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογί−
ας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης έχει ως 
σκοπό:

1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί−
πεδο των εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος Ελ−
ληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό 
επίπεδο, στο πεδίο που ορίζεται από το άρθρο 1 του 
παρόντος διατάγματος

2. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί−
πεδο της ερευνητικής δραστηριότητας και των ανα−
γκών του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, αλλά και 
των άλλων Τμημάτων, τόσο της Σχολής Κλασικών και 
Ανθρωπιστικών Επιστημών όσο και του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης γενικότερα.

3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερί−
δων, σεμιναρίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών 
εκδηλώσεων την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και 
εκδόσεων, την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνω−
ρισμένων επιστημόνων και άλλων προσωπικοτήτων για 
την επιστημονική πρόοδοι και την καθιέρωση του Ερ−
γαστηρίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

4. Την εκπαιδευτική και επιστημονική συνεργασία με 
άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, της 
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Ελλάδας και του εξωτερικού, των οποίων οι επιστημο−
νικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν ή αλληλοσυμπλη−
ρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου μέσα σε πνεύμα 
αμοιβαιότητας και συλλογικότητας.

5. Τη διεύρυνση των οριζόντων των φοιτητών, προ−
πτυχιακών και μεταπτυχιακών, στον τομέα της έρευνας 
και στην απόκτηση εμπειρίας σε εκδόσεις, διοργάνωσης 
συνεδρίων κ.λπ., που θα εφοδίων, δηλαδή, που θα τους 
φανούν χρήσιμα στην καριέρα τους.

6. Τη δημιουργία έργων υποδομής που θα προβάλλουν 
τα θέματα που αφορούν στο πεδίο που ορίζεται από 
το άρθρο 1 του παρόντος διατάγματος, όχι μόνο γενικά 
για την Ελλάδα, αλλά και για την περιοχή της Θράκης.

Άρθρο 3 
Προσωπικό

Στο Εργαστήριο θα απασχολούνται οι Καθηγητές και 
οι Λέκτορες, που το γνωστικό τους αντικείμενο εμπίπτει 
με τα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Ερ−
γαστηρίου, καθώς και τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π., Ε.ΕΠ. και Ε.Δ.Ι.Π., 
οι λοιποί διδάσκοντες, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές Α΄ και 
Β΄ κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματός μας, που το γνωστικό τους αντικείμενο 
εμπίπτει με τα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέρο−
ντα του Εργαστηρίου. Κατά περίπτωση, ανάλογα με 
το υπό μελέτη αντικείμενο μπορούν να απασχοληθούν 
στο Εργαστήριο εθελοντικά και οι Καθηγητές και οι 
Λέκτορες ή άλλων εργαστηρίων του Τμήματος Ελλη−
νικής Φιλολογίας, αλλά και των άλλων Τμημάτων του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ή το προσωπικό 
που πραγματοποιεί πρακτική άσκηση στο εργαστήριο 
στο πλαίσιο του Erasmus placement.

Άρθρο 4 
Διοίκηση − Αρμοδιότητες

1. Το Εργαστήριο θα διευθύνεται από Καθηγητή πρώ−
της βαθμίδας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης., που ορίζεται με 
απόφαση του Τμήματος, σύμφωνα με το άρθρο 28, παρ. 
22, του Ν. 2083/1992, όπως ισχύει κάθε φορά σε συνδυ−
ασμό με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 80 του 
Ν.4009/2011.

2. Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί επίσης να ορίσει 
ως αναπληρωτή του Διευθυντή έναν από Καθηγητές 
του Εργαστηρίου, και σε έλλειψη, έναν από Καθηγητές 
του Τμήματος, που απασχολούνται σε Εργαστήριο, και 
το οποίο ανήκει σε οποιαδήποτε βαθμίδα.

3. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδι−
ότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 
80 του Ν. 4009/2011. Έχει την ευθύνη της εν γένει καλής 
λειτουργίας του Εργαστηρίου, και επιπλέον:

Α. Καταρτίζει και εισηγείται στη Γ.Σ. του Τμήματος 
το ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του Εργαστηρίου και 
μεριμνά για την τήρησή του.

Β. Υποβάλλει στη Γ.Σ. του Τμήματος τον ετήσιο απο−
λογισμό των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου.

Γ. Συντονίζει το διδακτικό (προπτυχιακό και μεταπτυ−
χιακό), καθώς και το ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου.

Δ. Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των εσόδων 
και των πόρων εν γένει του Εργαστηρίου.

Ε. Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το 
αναγκαίο προσωπικό.

ΣΤ. Μεριμνά για την κατανομή των χώρων, των εγκα−
ταστάσεων και του εξοπλισμού του Εργαστηρίου, καθώς 
και για τους υπεύθυνους αναλώσιμων υλικών.

Ζ. Εισηγείται αλλαγές ή τροποποιήσεις στην οργά−
νωση του Εργαστηρίου με σκοπό την αποδοτικότερη 
λειτουργία του.

Η. Ενημερώνεται για κάθε εισερχόμενο και υπογράφει 
κάθε εξερχόμενο έγγραφο που αφορά το Εργαστήριο.

Άρθρο 5 
Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό 
του Δ.Π.Θ. Το ωράριο λειτουργίας του προσωπικού είναι 
αυτό που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις για 
κάθε κατηγορία. Αποκλίσεις από το παραπάνω ωράριο 
επιτρέπονται, με απόφαση του Διευθυντή του Εργα−
στηρίου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο όταν οι 
εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες το απαιτούν.

2. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει 
λειτουργία του Εργαστηρίου, ενημερώνεται πριν από 
τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται σ' αυτό στο 
πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που 
έχει αποφασιστεί από τα αρμόδια όργανα, και καθορίζει 
μέσα στα πλαίσια της αποστολής του Εργαστηρίου 
την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση. Όργανα 
και εξοπλισμός που παραδίδονται για τη διεξαγωγή 
εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποίησή τους 
στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

3. Με απόφαση του Διευθυντή συγκροτείται, από μέλη 
του Εργαστηρίου, Επιστημονικό Συμβούλιο υπό την προ−
εδρία του, το οποίο γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που 
ανάγεται στην επιστημονική και διοικητική λειτουργία 
του Εργαστηρίου.

4. Για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα και για κάθε μελέτη 
ή μετάφραση, που αναλαμβάνει το Εργαστήριο, ορίζεται 
από τον Διευθυντή του Εργαστηρίου ένας Επιστημονι−
κός Υπεύθυνος, μέλος Δ.Ε.Π. σχετικό με το αντικείμενο 
του προγράμματος ή της μελέτης, κατά προτεραιότητα 
από τα μέλη που απασχολούνται στο Εργαστήριο. Ο 
ορισμός του Επιστημονικού Υπεύθυνου πρέπει να εί−
ναι σύμφωνος και με τη διαδικασία που προβλέπεται 
από την Επιτροπή Ερευνών (Ε.Ε.) του Δ.Π.Θ. (Π.Δ. 432/81, 
Απόφαση Υπουργών Β1/819/20−12−88, Οδηγός Χρηματο−
δότησης Ερευνών Δ.Π.Θ. 1992, κλπ.).

Άρθρο 6
 Έσοδα

Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται αποκλειστι−
κά από ίδιους πόρους και δεν βαρύνουν τον προϋπο−
λογισμό του ιδρύματος, σύμφωνα με το άρθρο 96 του 
Ν.4310/2014 (Α 258/8.12.2014), και ειδικότερα από:

1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 
πραγματοποιούνται για το ίδιο ή για λογαριασμό τρίτων.

2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 
παρ. 3 του Π.Δ. 159/1984.

4. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες 
που καταλείπονται στο Δ.Π.Θ. για τους σκοπούς του 
Εργαστηρίου.
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5. Έσοδα που προέρχονται από την πραγματοποίηση 
δημοσιεύσεων μελετών, μεταφράσεων και εκδόσεων 
(ηλεκτρονικού ή συμβατικού τύπου) στο πλαίσιο απο−
στολής του Εργαστηρίου και

6. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7 
Τηρούμενα βιβλία

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

1. Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχόμενων και εξερχόμενων 
εγγράφων.

2. Αρχείο εγγράφων.
3. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
4. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
5. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών, ορ−

γάνων και εξοπλισμού.
6. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
7. Βιβλίο μεταβολών προσωπικού.
8. Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από 

την κείμενη νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό του 
Πανεπιστημίου ή κρίνεται απαραίτητο για την καλή λει−
τουργία του Εργαστηρίου.

Άρθρο 8 
Χώρος εγκατάστασης

Χώρος εγκατάστασης του Εργαστηρίου είναι οι χώροι 
που παραχωρούνται από το Πανεπιστήμιο σε αυτό κατά 
τη διεξαγωγή του έργου του και ειδικότερα οι χώροι 
των ειδικών εγκαταστάσεων με τα όργανα και τον λοιπό 
τεχνικό εξοπλισμό για τη διενέργεια των ερευνητικών 
προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται 
πινακίδα, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, με 
τον τίτλο του Εργαστηρίου και το ονοματεπώνυμο του 
Διευθυντή.

Άρθρο 9 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 25 Μαΐου 2015

Ο Πρύτανης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ 

   F 
 Αριθμ. Α 3261 (3)
Ίδρυση Εργαστηρίου Παπυρολογίας−Παλαιογραφίας του 

Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης και Καθορισμός του εσωτε−
ρικού κανονισμού

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i. Του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ και του άρθρου 28 παρ. 22 

του Ν.2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαί−
δευσης» (Α΄ 159), όπως ισχύει κάθε φορά σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις της παρ. 5α και 22α του άρθρου 80 του 
Ν.4009/2011 (Α΄ 195),

ii. του άρθρου 8 του Ν.4009/2011 (Α΄ 195/6.9.2011) «Για 

τη δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτι−
κών ιδρυμάτων»,

¡¡i. της παρ. 24 του άρθρου 80 του Ν.4009/2011, όπως 
προστέθηκε με το άρθρο 96 του Ν.4310/2014 (Α΄ 
258/8.12.2014) «Έρευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη και Και−
νοτομία και άλλες διατάξεις»,

iv. της παρ. 2 περ. γ του άρθρου 5 του Ν.4009/2011.
2. Το με αριθ. 686/3.2.2015 (Α 3104/3.2.2015) έγγραφο 

του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. που 
αφορά στην ίδρυση Εργαστηρίου Παπυρολογίας−Πα−
λαιογραφίας στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας.

3. Την με αριθ. Α 3107/3.2.2015 αίτηση της Καθηγήτριας 
του Τμήματος Χαρίκλειας Ιωαννίδου.

4. Την αριθ. 93/6/19 Φεβρουαρίου 2015 (Α3104/5.3.2015), 
απόφαση της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πανεπιστη−
μίου Θράκης.

5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Δημοκρίτειου Πανεπι−
στημίου Θράκης, σύμφωνα με το αριθ. Α 3261/10.2.2015 
έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στο οποίο αναφέ−
ρεται ότι το Εργαστήριο θα λειτουργεί με ιδίους πόρους 
και δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δ.Π.Θ. 
(άρθρο 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά όργανα του Π.Δ. 63/2005).

Άρθρο 1 
Ίδρυση Εργαστηρίου

Ιδρύεται στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δη−
μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Εργαστήριο Παπυ−
ρολογίας−Παλαιογραφίας, το οποίο έχει ως σκοπό την 
υποστήριξη της φιλολογικής, παλαιογραφικής, ιστορικής 
και αρχαιολογικής έρευνας, καθώς και την καλλιέργεια 
και προαγωγή των οικείων γνωστικών αντικειμένων.

Άρθρο 2 
Σκοπός

Το Εργαστήριο Παπυρολογίας−Παλαιογραφίας του 
Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας έχει ως αποστολή:

1. Την κάλυψη των διδακτικών αναγκών, σε προπτυχι−
ακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, του Τμήματος Ελληνικής 
Φιλολογίας, καθώς και άλλων Τμημάτων του Δημοκρί−
τειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) στα αντικείμενα 
με τα οποία ασχολείται.

2. Την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων και τη 
διεξαγωγή μελετών σε θέματα συναφή με τα γνωστικά 
αντικείμενα.

3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερί−
δων, σεμιναρίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών 
εκδηλώσεων. Την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και 
εκδόσεων, την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνω−
ρισμένων επιστημόνων και άλλων προσωπικοτήτων για 
την επιστημονική πρόοδο και την καθιέρωση του Εργα−
στηρίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

4. Την εκπαιδευτική και επιστημονική συνεργασία με 
άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, ελ−
ληνικά και ξένα, των οποίων οι επιστημονικοί στόχοι 
συμπίπτουν, συμβαδίζουν ή αλληλοσυμπληρώνονται με 
εκείνους του Εργαστηρίου Παπυρολογίας−Παλαιογραφί−
ας μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικότητας.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11417

Άρθρο 3 
Προσωπικό

Στο Εργαστήριο Παπυρολογίας−Παλαιογραφίας θα 
απασχολούνται οι Καθηγητές και οι Λέκτορες, που το 
γνωστικό τους αντικείμενο εμπίπτει με τα διδακτικά 
και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου Παπυ−
ρολογίας − Παλαιογραφίας, καθώς και μέλη του Ε.Τ.Ε.Π., 
του Ε.Δ.Ι.Π. και του Ε.Ε.Π. και μεταπτυχιακοί φοιτητές 
και υποψήφιοι διδάκτορες που ανήκουν στο Εργαστή−
ριο Παπυρολογίας−Παλαιογραφίας. Κατά περίπτωση, 
ανάλογα με το υπό μελέτη αντικείμενο και ύστερα από 
έγκριση του Διευθυντή του Εργαστηρίου, μπορούν να 
απασχοληθούν στο Εργαστήριο και μέλη άλλων Εργα−
στηρίων του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας και λοιπών 
Τμημάτων του Δ.Π.Θ.

Είναι ακόμα δυνατόν, ύστερα από έγκριση του Διευ−
θυντή του Εργαστηρίου, να απασχολούνται στο Εργα−
στήριο για βραχύ χρονικό διάστημα και μη μέλη της 
πανεπιστημιακής κοινότητας του Δ.Π.Θ. Για την απασχό−
ληση στο Εργαστήριο μη μελών της πανεπιστημιακής 
κοινότητας για μεγάλα χρονικά διαστήματα απαιτείται 
η έγκριση των αρμοδίων οργάνων του Πανεπιστημίου, 
ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Εργαστηρίου.

Άρθρο 4 
Διοίκηση−Αρμοδιότητες

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από Καθηγητή πρώ−
της βαθμίδας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας που 
ορίζεται με τη διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις του 
άρθρου 28, παρ. 22 του Ν.2083/1992 (Α΄ 159), όπως ισχύει 
κάθε φορά σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 
5α του άρθρου 80 του Ν.4009/2011 (Α΄ 195). Το σύνολο 
των μελών του Εργαστηρίου αποτελεί τη Γενική Συ−
νέλευση (Γ.Σ.) των μελών του. Η Γ.Σ. συγκαλείται από 
το Διευθυντή, όταν οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές 
ανάγκες το απαιτούν, και προεδρεύετε από αυτόν. Οι 
αποφάσεις της Γ.Σ. του Εργαστηρίου έχουν εισηγητικό 
χαρακτήρα για το Διευθυντή, ο οποίος και λαμβάνει τις 
τελικές αποφάσεις.

Όσον αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση των μελών 
του Εργαστηρίου (προσλήψεις, άδειες, προαγωγές κ.λπ.), 
εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις και οι αποφάσεις 
των αρμοδίων οργάνων του Δ.Π.Θ., απαιτείται όμως και 
η γνώμη του Διευθυντή του Εργαστηρίου. Κάθε απόφα−
ση των αρμοδίων οργάνων του Ιδρύματος (Δ.Π.Θ.) που 
έχει σχέση, άμεση ή έμμεση, με τις δραστηριότητες και 
τα μέλη του Εργαστηρίου κοινοποιείται σε αυτό.

2. Η Γενική Συνέλευση του Εργαστηρίου ορίζει τον 
Διευθυντή. Μπορεί επίσης να ορίσει ως Αναπληρωτή 
Διευθυντή ένα από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Εργαστηρίου, και 
ελλείψει τέτοιων, ένα από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, 
που απασχολούνται στο Εργαστήριο, το οποίο μπορεί 
να ανήκει σε οποιαδήποτε βαθμίδα Δ.Ε.Π.

3. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιό−
τητες που ορίζονται στο άρθρο 7, του Ν. 1268/1982, σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 80 
του Ν.4009/2011 (Α΄ 195). Έχει την ευθύνη της εν γένει 
καλής λειτουργίας του Εργαστηρίου και επιπλέον:

¡. Καταρτίζει και εισηγείται στη Γ.Σ. του Τμήματος το 
ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του Εργαστηρίου και 
μεριμνά για την τήρησή του.

¡i. Υποβάλλει στη Γ.Σ. του Τμήματος τον ετήσιο απο−
λογισμό των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου.

¡ii. Συντονίζει το διδακτικό (προπτυχιακό και μεταπτυ−
χιακό), καθώς και το ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου.

iv. Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των εσόδων 
και των πόρων εν γένει του Εργαστηρίου.

ν. Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το 
απαραίτητο προσωπικό.

vi. Μεριμνά για την κατανομή των χώρων, των εγκα−
ταστάσεων και του εξοπλισμού του Εργαστηρίου.

νii. Εισηγείται αλλαγές ή τροποποιήσεις στην οργά−
νωση του Εργαστηρίου με σκοπό την αποδοτικότερη 
λειτουργία του.

viii. Ενημερώνεται για κάθε εισερχόμενο και υπογράφει 
κάθε εξερχόμενο έγγραφο που αφορά το Εργαστήριο.

Άρθρο 5 
Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του 
Πανεπιστημίου. Το ωράριο λειτουργίας του προσωπικού 
είναι αυτό που προβλέπεται από τις κείμενες διατά−
ξεις για κάθε κατηγορία. Αποκλίσεις από το παραπάνω 
ωράριο επιτρέπονται, με απόφαση του Διευθυντή του 
Εργαστηρίου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο όταν 
οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες το απαιτούν.

2. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει 
λειτουργία του Εργαστηρίου, ενημερώνεται πριν από 
τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται σ' αυτό στα 
πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που 
έχει αποφασισθεί από τα αρμόδια όργανα, και καθορίζει 
μέσα στα πλαίσια της αποστολής του Εργαστηρίου 
την προτεραιότητα στη χρήση οργάνων σε περίπτωση 
που δεν υπάρχει σχετική απόφαση. Όργανα και σκεύη, 
τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, 
επιστρέφονται, μετά τη χρήση τους, στην κατάσταση 
που είχαν παραδοθεί.

3. Με απόφαση του Διευθυντή συγκροτείται από μέλη 
του Εργαστηρίου Επιστημονικό Συμβούλιο υπό την προ−
εδρία του, το οποίο γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που 
ανάγεται στην επιστημονική και διοικητική λειτουργία 
του Εργαστηρίου.

4. Για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα και για κάθε μελέτη 
που αναλαμβάνει το Εργαστήριο, ορίζεται από το Διευ−
θυντή του Εργαστηρίου ένας Επιστημονικός Υπεύθυνος, 
μέλος Δ.Ε.Π. σχετικό με το αντικείμενο του προγράμμα−
τος ή της μελέτης, κατά προτεραιότητα από τα μέλη 
που απασχολούνται στο Εργαστήριο. Ο ορισμός του 
επιστημονικού Υπεύθυνου πρέπει να είναι σύμφωνος και 
με τη διαδικασία που προβλέπεται από την Επιτροπή 
Ερευνών (Ε.Ε.) του Δ.Π.Θ. (Π.Δ. 432/81, Απόφαση Υπουρ−
γών Β/819/20−12−88, Οδηγός χρηματοδότησης Ερευνών 
Δ.Π.Θ. 1992, κ.λπ.).

5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα 
του Ιδρύματος (Δ.Π.Θ.) είναι δυνατή η πρόσληψη επιστη−
μόνων και ειδικών σε τομείς σχετικούς με τις διδακτι−
κές και ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

6. Ο Διευθυντής μπορεί να αναθέσει σε μέλος Ε.Ε.Δ.Ι.Π. 
τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Εργα−
στηρίου.

Άρθρο 6 
Έσοδα

Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται αποκλειστι−
κά από ίδιους πόρους και δεν βαρύνουν τον προϋπο−
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λογισμό του ιδρύματος, σύμφωνα με το άρθρο 96 του 
Ν.4310/2014 (Α΄ 258), και ειδικότερα είναι:

1. Οι κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές από κάθε 
άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από ημεδαπά 
ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα προς το Δ.Π.Θ., 
για τους σκοπούς του Εργαστηρίου, εφόσον δεν τίθε−
νται όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό του Εργαστηρίου 
και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

2. Η απευθείας χρηματοδότηση συγκεκριμένων ερευ−
νητικών προγραμμάτων ή εξειδικευμένων μελετών ή 
άλλων συναφών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της απο−
στολής του Εργαστηρίου από την Επιτροπή Ερευνών 
ή από την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της 
Περιουσίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

3. Τα έσοδα που προέρχονται από την πραγματο−
ποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων στο πλαίσιο της 
αποστολής του Εργαστηρίου.

4. Τα έσοδα από την πραγματοποίηση εργασιών κατά 
παραγγελία (π.χ. χρήση πολυφασματικού φωτογράφου).

Άρθρο 7 
Τηρούμενα Βιβλία

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

1. Βιβλίο πρωτοκόλλου.
2. Αρχείο εγγράφων.
3. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
4. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
5.  Κατάλογος επισιημονικών βιβλίων, περιοδικών και 

οργάνων.
6. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
7.  Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από 

την κείμενη νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό 
του Πανεπιστημίου ή κρίνεται απαραίτητο για την 
καλή λειτουργία του Εργαστηρίου.

Άρθρο 8 
Χώρος εγκατάστασης

Χώρος εγκατάστασης του Εργαστηρίου είναι ο χώρος 
εμβαδού 80 τ.μ. που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου 
γραφείων του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, ο οποί−
ος έχει παραχωρηθεί από το Τμήμα και το Πανεπιστήμιο 
για τη διεξαγωγή του έργου του Εργαστηρίου. Στον 
χώρο αυτό τοποθετούνται τα όργανα και ο τεχνικός 
εξοπλισμός που απαιτείται για τη διενέργεια των ερευ−
νητικών προγραμμάτων. Στον χώρο εγκατάστασης το−
ποθετείται πινακίδα, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, 
με τον τίτλο του Εργαστηρίου και το ονοματεπώνυμο 
του Διευθυντή.

Άρθρο 9 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 25 Μαΐου 2015

Ο Πρύτανης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ

    Αριθμ. Β4264 (4)
Ίδρυση Εργαστηρίου Γλωσσολογίας + ΜόρΦωΣη του 

Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης και Καθορισμός του εσωτε−
ρικού κανονισμού.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
¡. Του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ και του άρθρου 28 παρ. 22 

του Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαί−
δευσης» (Α΄ 159), όπως ισχύει κάθε φορά σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις της παρ. 5α και 22α του άρθρου 80 του 
Ν. 4009/2011 (Α΄ 195),

ii. του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195/6.9.2011) «Για 
τη δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτι−
κών ιδρυμάτων»,

iii. της παρ. 24 του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011, όπως 
προστέθηκε με το άρθρο 96 του Ν.  4310/2014 (Α΄ 
258/8.12.2014) «Έρευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη και Και−
νοτομία και άλλες διατάξεις»,

iv. της παρ. 2 περ. γ του άρθρου 5 του Ν.4009/2011.
2. Το με αριθ. 622/19.1.2015 (Α 3103/3.2.2015) ανακοινο−

ποιημένο στο ορθό στις 2.2.2015 έγγραφο του Τμήμα−
τος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. που αφορά στην 
επικαιροποίηση της προηγούμενης απόφασης της Συ−
νέλευσης με αριθ. 5/19.2.2015 (αριθ. πρωτ. 1013/12.5.2014) 
η οποία αφορά στην ίδρυση Εργαστηρίου Γλωσσολο−
γίας στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας με την ονομασία 
«+ΜορΦωΣη».

3. Το με αριθ. 594/13.1.2015 αίτημα της Προέδρου του 
Τμήματος Καθηγήτριας Ζωής Γαβριηλίδου επικαιροποί−
ησης εργαστηρίου.

4. Την αριθ. 92/6/19 Φεβρουαρίου 2015 (Α3103/5.3.2015), 
απόφαση της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πανεπιστη−
μίου Θράκης.

5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Δημοκρίτειου Πανεπι−
στημίου Θράκης, σύμφωνα με το αριθ. Β 4264/3.2.2015 
έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στο οποίο αναφέ−
ρεται ότι το Εργαστήριο θα λειτουργεί με ιδίους πόρους 
και δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δ.Π.Θ. 
(άρθρο 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά όργανα του Π.Δ. 63/2005).

Άρθρο 1 
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δη−
μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Εργαστήριο με την 
επωνυμία Εργαστήριο Γλωσσολογίας + ΜόρΦωΣη.

Άρθρο 2 
Σκοπός

Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό:
1. Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών ανα−

γκών του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας τόσο σε 
προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, σε 
θέματα που εμπίπτουν στα πεδία έρευνας της θεωρη−
τικής γλωσσολογίας (σύνταξη, μορφολογία, φωνητική, 
σημασιολογία) και της εφαρμοσμένης.
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2. Τη συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα της 
ημεδαπής και τα αλλοδαπής ή ερευνητικά κέντρα, εφό−
σον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν και αλληλο−
συμπληρώνονται.

Ειδικότεροι στόχοι του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας 
+ ΜορΦωΣη είναι οι εξής:

Α) Στο αντικείμενο της Γλωσσολογίας:
1. Η διδασκαλία και έρευνα βασικών στοιχείων της 

γλωσσολογίας σε θέματα που αφορούν τη θεωρητική 
(σύνταξη, μορφολογία, φωνητική, σημασιολογία) ή την 
εφαρμοσμένη γλωσσολογία (π.χ. συστήματα αυτόματης 
επεξεργασίας της γλώσσας, τα Προγράμματα Σπουδών 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης).

2. Η ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας της 
γλώσσας σε ειδικές ή μη ομάδες (μαθητές, γυμνασίου−
λυκείου, δίγλωσσοι, άτομα με μαθησιακές δυσκολίες).

3. Η δημιουργία και παραγωγή διδακτικού υλικού για 
την ενίσχυση των μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας.

4. Η κατασκευή διαγνωστικών τεστ (τεστ άρθρωσης, 
τεστ εκμάθησης γλώσσας, τεστ μορφολογικής ενημερό−
τητας, τεστ αρχαιογνωσίας, τεστ χρήσης στρατηγικών 
εκμάθησης).

5. Η έκδοση επιστημονικών συγγραμμάτων και άρ−
θρων.

6. Η διεξαγωγή σεμιναρίων σε εκπαιδευτικούς και λοι−
πές ομάδες−στόχο (απόφοιτοι φιλολογικών τμημάτων 
κτλ).

7. Ο σχεδιασμός καινοτόμων δράσεων εντός του σχο−
λείου (αναγνωστικές εμψυχώσεις, βιωματικά σεμινάρια, 
δημιουργική γραφή) για την γλωσσική καλλιέργεια και 
την ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας.

8. Η προσφορά κοινωνικού έργου (υποστήριξη κοι−
νωνικών δομών όπως τα κοινωνικά φροντιστήρια, οι 
δημοτικές βιβλιοθήκες), κτλ.

Β) Στον τομέα της έρευνας:
1. Η καθοδήγηση προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοι−

τητών και υποψήφιων διδακτόρων στο σχεδιασμό και 
την υλοποίηση ερευνών σε θέματα που αφορούν τη 
Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία.

2. Η δημιουργία γλωσσολογικής βιβλιοθήκης έντυπης 
και ηλεκτρονικής.

3. Η δημιουργία ηλεκτρονικού εποπτικού υλικού με 
θέματα διδακτικής γλωσσικών θεμάτων

4. Η προβολή του έργου του εργαστηρίου στην τοπική 
κοινωνία.

Άρθρο 3 
Προσωπικό

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από Καθηγητές και 
Λέκτορες του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης των οποίων το 
γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα ερευνητικά ενδια−
φέροντα του Εργαστηρίου, από προσωπικό που πραγ−
ματοποιεί πρακτική άσκηση στο εργαστήριο στο πλαί−
σιο του Erasmus placement ή της Πρακτικής Άσκησης 
ομοταγών ή μη Τμημάτων καθώς και από εθελοντές 
προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και υπο−
ψήφιους διδάκτορες.

Άρθρο 4 
Διοίκηση−Αρμοδιότητες

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από Καθηγητή πρώτης 
βαθμίδας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δη−

μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης που ορίζεται με τη 
διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 
22 του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159), όπως ισχύει κάθε φορά σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 80 
του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195).

2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζο−
νται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 
(Α΄ 195), μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντο−
νισμός του διδακτικού (προπτυχιακού−μεταπτυχιακού) 
και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου, η κατάρτιση 
και υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου 
προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου, η μέριμνα 
για την τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την 
οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων του 
Εργαστηρίου, η υπογραφή κάθε εγγράφου που διακινεί 
το Εργαστήριο.

Άρθρο 5 
Εγκατάσταση − Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες μέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης σε χώρο που του παραχωρεί−
ται για την εγκατάσταση οργάνων και λοιπού τεχνικού 
εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για την υλοποίηση 
και διδασκαλία των εργαστηριακών ασκήσεων και των 
ερευνητικών προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης 
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου.

2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγω−
γή κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο στα 
πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου 
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 των 
οργάνων και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή 
των εργαζομένων και επισκεπτών στους χώρους καθώς 
και την προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων 
του Εργαστηρίου από βλάβες.

Άρθρο 6 
Έσοδα

Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται αποκλειστι−
κά από ίδιους πόρους και δεν βαρύνουν τον προϋπο−
λογισμό του ιδρύματος, σύμφωνα με το άρθρο 96 του 
Ν. 4310/2014 (Α 258/8.12.2014), και ειδικότερα από:

1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογα−
ριασμό τρίτων,

2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων

3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 
παρ. 3 του Π.Δ. 159/1984 (Α΄53)

4. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες 
που καταλείπονται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θρά−
κης για τους σκοπούς του Εργαστηρίου

5. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7 
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο περιουσια−
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κών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε 
έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιο−
δικών, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο με−
ταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχόμενων και 
εξερχόμενων εγγράφων.

Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και 
κάθε άλλο βιβλίο που προβλέπεται από ειδικές διατά−
ξεις.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 25 Μαΐου 2015

Ο Πρύτανης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ

    F 
 Αριθμ. 5592 (5)
Ένταξη υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Πα−

νεπιστημίου Κρήτης, στην κατηγορία Ειδικού Τε−
χνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π), στο 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Σχολής Θετικών και 
Τεχνολογικών Επιστημών του Ιδρύματος.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθμ. Φ.120.61/19/Β2/64578/20−7−2011 (ΦΕΚ 241/ 

29−7−2011 τ. Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Δι−
οίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου 
Φορέα) Υπουργική απόφαση με την οποία διαπιστώνεται 
ότι ο Ευριπίδης Στεφάνου έχει εκλεγεί Πρύτανης του 
Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6−9−2011 
τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτι−
κών ιδρυμάτων», και ειδικότερα τα άρθρα 29 και 79 του 
ανωτέρω νόμου.

3. Τις διατάξεις του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/2012 τ.Α΄) 
«Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά−
των και άλλες διατάξεις», και ειδικότερα το άρθρο 2 
παρ. 9 αυτού, με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 8 
παρ. 18 και 20 του Ν. 4009/2011.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/2014 τ.Α΄) «Δι−
οικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμο−
γή τα ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς 
των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προ−
στασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 
ειδικότερα το άρθρο 68 του ανωτέρω νόμου περί ρυθμί−
σεως θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, παρ. 3, εδάφιο 4, ειδικές κατηγορίες 
διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των Α.Ε.Ι.

5. Τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/23−7−2013 
τ.Α΄) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα του 
Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και 
άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 91, παρ. 1, 
με την οποία αντικαταστάθηκε η περίπτωση 1 της 
παραγράφου Ζ.1 της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του 
Ν. 4093/2012.

6. Τις διατάξεις του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/17−9−2013 
τ.Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και λοιπές διατάξεις», και ειδικότερα το άρθρο 39 παρ. 
21 του ανωτέρω νόμου, με την οποία τροποποιήθηκε το 
άρθρο 79 παρ. 3 εδ. δ΄ του Ν. 4009/2011.

7. Τις διατάξεις του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/14−3−2000 
τ.Α΄) «Εκπαίδευση ατόμων ειδικών εκπαιδευτικών ανα−
γκών κ.λπ.» και ειδικότερα το άρθρο 13, το οποίο δια−
τηρείται εν ισχύ μέχρι την δημοσίευση του π.δ. της πα−
ραγράφου 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, σύμφωνα 
με το άρθρο 81 παρ. 19 του Ν.4009/2011.

8. Το γεγονός ότι δεν έχει δημοσιευτεί το Π.Δ. της 
παραγράφου 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, με το 
οποίο θα καθορίζονται η βαθμολογική και μισθολογι−
κή κατάσταση και εξέλιξη των μελών των κατηγοριών 
ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και θα ρυθμίζονται τα σχετικά με την 
μονιμοποίηση και τη χορήγηση εκπαιδευτικών και λοι−
πών αδειών.

9. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/2010 τ.Α΄) 
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτη−
ση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διουρητικών 
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις».

10. Την από 2−6−2014 πρόσκληση εκδήλωσης ενδια−
φέροντος για ένταξη των διοικητικών υπαλλήλων του 
Πανεπιστημίου Κρήτης σε θέσεις ΕΤΕΠ.

11. Το απόσπασμα πρακτικών της αρ. 326ης /19−6−2014 
τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου σχετικά με την 
ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων σε 
θέσεις ΕΤΕΠ.

12. Το υπ’ αριθμ. Π.Δ. 1082/1980 (ΦΕΚ 274/3−12−1980 τ.Α΄) 
ίδρυση Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στη Σχολή Θετι−
κών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Κρήτης.

13. Τις αριθμ. 2450/4−3−2015 και 2452/4−3−2015 αιτήσεις 
ένταξης στην κατηγορία ΕΤΕΠ των υπηρετούντων στο 
Ίδρυμα διοικητικών υπαλλήλων.

14. Το απόσπασμα πρακτικών της αριθμ. 92ης/29−4−2015
τακτικής συνεδρίας του Πρυτανικού Συμβουλίου.

15. Το απόσπασμα πρακτικών της αριθμ. 5/7−5−2015 
συνεδρίας της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών και 
Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
με το οποίο εγκρίνεται η ένταξη των υπηρετούντων με 
σχέση Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων, σε θέσεις Ε.Τ.Ε.Π.

16. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, διαπιστώνει:

Ότι τα παρακάτω μέλη Επιστημονικού Προσωπικού 
που υπηρετούν σε θέσεις Διοικητικών Υπαλλήλων του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου, οι οποίοι ζήτησαν την ένταξη 
τους στην κατηγορία ΕΤΕΠ κατά τις κείμενες διατάξεις, 
επιτελούν το απαιτούμενο τεχνικό έργο, παρέχοντας 
έργο υποδομής στην εν γένει λειτουργία του Ιδρύματος, 
προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές 
υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευ−
τικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου του (κατά 
το άρθρο 29, παρ. 3α, του Ν. 4009/2011), και αποφασίζει:

ότι εντάσσονται στην Κατηγορία Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) με τη σχέση ερ−
γασίας και τη μισθολογική τους κατάσταση, έως την έκ−
δοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος ως ακολούθως:
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α/α ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ 

ΜΟΝΑΔΑ

1. Εμμανουήλ 
Αβραμάκης Στυλιανός ΠΕ

Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας της Σχολής 
Θετικών και Τεχνο−
λογικών Επιστημών

2. Ασημίνα 
Τρικάλη Δημήτριος TE

Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας της Σχολής 
Θετικών και Τεχνο−
λογικών Επιστημών

Οι ως άνω εντασσόμενοι διατηρούν την κατά το χρό−
νο της ένταξής τους, και μέχρι την έκδοση του κατά 
τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 29 του 
Ν. 4009/2011 Προεδρικού Διατάγματος, βαθμολογική και 
μισθολογική τους κατάσταση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 19 Μαΐου 2015 

Ο Πρύτανης
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

    F 
 Αριθμ. 20506 (6)
Ένταξη μέλους ΕΤΕΠ, του Τμήματος Μηχανολογίας και 

Υδάτινων Πόρων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονί−
ας του πρ. ΤΕΙ Μεσολογγίου με έδρα το Μεσολόγ−
γι, στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, με έδρα την 
Αμαλιάδα του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας της Σχολής Τε−
χνολογίας Γεωπονίας. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

 Αφού λάβαμε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1404/1983 «Νόμος πλαίσιο 

Τ.Ε.Ι.» όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους: 2916/2001, 
3404/2005, 3549/2007 4009/2011 και 4076/2012 και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/2013 (ΦΕΚ 132/τ.Α΄/5−6−2013)
3. Το αρθ. 4 του Π.Δ. 94/2013 που αναφέρεται στη 

«Συγχώνευση Τμημάτων» (το άρθρο 8 και ιδίως την πα−
ράγραφο 1).

4. Την αριθμ. 34249/18−07−2014 αίτηση του Αθανασίου 
Κουλόπουλου Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανολογίας και 
Υδάτινων Πόρων.

5. Την πράξη 8/30−04−2015 της Συγκλήτου/Συνέλευσης 
του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στην οποία αποφασίσθηκε η 
ένταξη του Αθανασίου Κουλόπουλου του Γεωργίου, μέ−
λος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανολογίας και Υδάτινων 
Πόρων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του πρ. ΤΕΙ 
Μεσολογγίου, στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, του 
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Αμαλιάδα, βάση των 
διατάξεων του άρθ. 4 του Π.Δ. 94/2013.

6. Την παρ. 16 του άρθρου 8 του Π.Δ. 94/2013 σύμφωνα 
με την οποία χρέη Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Ελλάδας 
ασκεί ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Πάτρας μέχρι την ανάδειξη 
του νέου Μονομελούς Οργάνου Διοίκησης.

7. Το υπ’ αριθμ. 32144/03−12−2013 έγγραφο του Υπουρ−
γείο Παιδείας σχετικό με την παράταση θητείας των 
μονομελών Οργάνων διοίκησης των ΑΕΙ.

8. Την αριθμ. 687/1987 απόφαση του ΣΤΕ σύμφωνα 
με την οποία δεν επιτρέπεται η διακοπή λειτουργίας 
του δημοσίου λόγω της σπουδαιότητας των βασικών 
αναγκών που εξυπηρετεί.

9. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του νεοϊδρυθέ−
ντος Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας το οποίο προέκυψε από 
την συγχώνευση των πρώην Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Τ.Ε.Ι. Με−
σολογγίου.

10. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, 
διαπιστώνουμε:

Την ένταξη του κάτωθι μέλους Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήμα−
τος Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων της Σχολής 
Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και 
Διατροφής του πρ. ΤΕΙ Μεσολογγίου στο Τμήμα Τεχνο−
λόγων Γεωπόνων, της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας 
του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Αμαλιάδα, ως 
ακολούθως.

1. Αθανασίου Κουλόπουλου του Γεωργίου Ε.Τ.Ε.Π. με 
ειδικότητα «Αρδεύσεις Στραγγίσεις».

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 22 Μαΐου 2015 

Ο Πρόεδρος
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

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 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  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.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

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)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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