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Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου μέλους Ε.ΔΙ.Π.
Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Προηγμένες Καρδιοπνευμονικές Εφαρμογές-Τεχνικές Εξωσωματικής
Κυκλοφορίας» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Απονομή του τίτλου του Επίτιμου Καθηγητή της
Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης στον
Καθηγητή Νικόλαο Μπουρμπάκη.
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Επιχειρησιακής Έρευνας και Διοικητικού Ελέγχου Operations Research and Management Audit
Lab (ORAMA Lab)» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού, της Σχολής Επιστημών
Διοίκησης και Οικονομίας του ΕΛΜΕΠΑ και καθορισμός του Εσωτερικού Κανονισμού.

Αρ. Φύλλου 2320

βάλλουν σχετική αίτηση στην ακαδημαϊκή μονάδα που
υπηρετούν για τον καθορισμό του. Για τον καθορισμό
του, λαμβάνεται υπόψη το διδακτικό ή επιστημονικό
ερευνητικό έργο ή μεταπτυχιακοί τίτλου σπουδών του
αιτούντος. Ο καθορισμός του γνωστικού αντικειμένου
γίνεται με διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη, η οποία
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εκδίδεται ύστερα από απόφαση της ακαδημαϊκής μονάδας
(Συνέλευσης του Τμήματος, Κοσμητείας της Σχολής ή
Συγκλήτου) στην οποία υπηρετεί ο αιτών. Στα Τμήματα στα οποία λειτουργούν Τομείς, για την έκδοση της
απόφασης από τη Συνέλευση απαιτείται η προηγούμενη
γνώμη του Τομέα στον οποίο υπηρετεί ο αιτών. Η ως άνω
διαδικασία απαιτείται και για την περίπτωση μεταβολής
ήδη καθορισθέντος γνωστικού αντικειμένου».
- Την υπ’ αρ. 4105/23-03-2021 αίτηση του μέλους
Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής Αγγελικής
Αθανασοπούλου, με την οποία αιτείται την μεταβολή
του γνωστικού της αντικειμένου.
- Το απόσπασμα πρακτικού της 11ης Συνεδρίασης της
Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής στις
24-03-2021, μεταβάλλουμε:
Tο γνωστικό αντικείμενου του μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής Αγγελικής Αθανασοπούλου
από «Κοινωνιολογία» σε «Μετανάστευση και Οικογένεια»
Αθήνα, 21 Μαΐου 2021

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 88
(1)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου μέλους
Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστημών.
Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
- Την παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 4386/ 2016:
«Τα υπηρετούντα μέλη Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π., τα οποία εντάχθηκαν στις ως άνω κατηγορίες από τις κατηγορίες των
μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ι και ΙΙ, Ε.ΤΕ.Π. ή Ε.Τ.Π. ή ΕΡ.ΔΙ.Π. ή των
μονίμων διοικητικών υπαλλήλων ή των υπαλλήλων
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, για τα οποία δεν
έχει καθοριστεί γνωστικό αντικείμενο, μπορούν να υπο-

Η Πρύτανης
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ
Ι

Αριθμ. 29622
(2)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Προηγμένες Καρδιοπνευμονικές Εφαρμογές-Τεχνικές Εξωσωματικής
Κυκλοφορίας» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(συνεδρίαση υπ’ αρ. 3053/18-2-2021)
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3341/1925 «Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίου
εν Θεσσαλονίκη» (Α΄ 154), με τον οποίο ιδρύθηκε το
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Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως «Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης», όπως μετονομάστηκε σε «Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» με το άρθρο 7
του ν. 3108/1954 (Α΄ 314).
2. Το π. δ. 98/2013 «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος
και ίδρυση - συγκρότηση, μετονομασία και ανασυγκρότηση Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (Α΄ 134, διόρθωση σφάλματος Α΄ 140), το
π.δ. 74/2017 «Μετονομασία της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (Α΄ 106).
3. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), ιδίως τα άρθρα 31-37 και 43-45.
4. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος»
(Α΄ 189) και ιδίως τα άρθρα 14 και 15.
5. Τα άρθρα 75-78 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 184).
6. Τις υπό στοιχεία: α) 216772/Ζ1/8-12-2017: «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334) και β) 131757/Ζ1/
2-8-2018: «Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη
φοίτησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των
Ελληνικών ΑΕΙ» (Β΄ 3387), υπουργικές αποφάσεις.
7. Το υπό στοιχεία 34783/Ζ1/5-3-2019 έγγραφο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:
«Εφαρμογή της διάταξης του ν. 4559/2018 (Α’ 142) για
τον ελάχιστο αριθμό εισακτέων σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών» (ΑΔΑ: Ω66Η4653ΠΣ-ΤΩΚ).
8. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: α)
163204/Ζ1/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4485/2017 (Α´ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις σχετικά
με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´ 114)»,
γ) 227378/Ζ1/ 22-12-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων
του ν. 4485/ 2017 (Α´ 114) για θέματα μεταπτυχιακών
σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´ 114)», ε) 26407/Ζ1/15-2-2018
«Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων
του ν. 4485/2017 (Α´ 114)» και στ) 45070/Ζ1/19-3-2018
«Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018 (Α´38) “Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις”».
9. Την υπό στοιχεία 108075/Ζ1/03-07-2019 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 432, διόρθωση σφάλματος Υ.Ο.Δ.Δ. 809),
με θέμα «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης»
με θητεία από 1-9-2019 έως 31-8-2022.
10. Την υπό στοιχεία 105174/Ζ1/12-8-2020 διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
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(Υ.Ο.Δ.Δ. 650) περί παράτασης της θητείας του Πρύτανη
και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Α.Π.Θ. έως τη
συμπλήρωση τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών, ήτοι έως
31-8-2023.
11. Την υπ’ αρ. 1204/14-9-2020 (ΑΔΑ: Ω7Α746Ψ8ΧΒΠΨΟ) πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης περί συγκρότησης της Συγκλήτου
του Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021.
12. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής (συνεδρίαση υπ’ αρ. 2/29-9-2020) της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. για την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Προηγμένες
Καρδιοπνευμονικές Εφαρμογές-Τεχνικές Εξωσωματικής
Κυκλοφορίας».
13. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Α.Π.Θ. (συνεδρίαση υπ’ αρ. 25/26-1-2021)
για την ίδρυση του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Προηγμένες Καρδιοπνευμονικές Εφαρμογές-Τεχνικές Εξωσωματικής Κυκλοφορίας» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Α.Π.Θ.
14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
και του Προϋπολογισμού του Α.Π.Θ., αποφασίζουμε:
Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος
2021-2022 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) «Προηγμένες Καρδιοπνευμονικές ΕφαρμογέςΤεχνικές Εξωσωματικής Κυκλοφορίας» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Α.Π.Θ. οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό
έτος 2021-2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Προηγμένες Καρδιοπνευμονικές Εφαρμογές-Τεχνικές Εξωσωματικής Κυκλοφορίας», σύμφωνα
με την απόφαση αυτή και τις διατάξεις του ν. 4485/2017
(A΄ 114).
Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός
1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένες Καρδιοπνευμονικές Εφαρμογές - Τεχνικές Εξωσωματικής Κυκλοφορίας» διοργανώνεται από το Τμήμα Ιατρικής του Α.Π.Θ. και αποτελεί ένα πρωτοποριακό
διεπιστημονικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα, που παρέχει
υψηλού επιστημονικού επιπέδου θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στην εφαρμοσμένη φυσιολογία του καρδιαγγειακού και του αναπνευστικού συστήματος. Μελετά
την εφαρμογή της σύγχρονης βιοϊατρικής τεχνολογίας
στην υποστήριξη του καρδιαγγειακού και αναπνευστικού συστήματος, καθώς και στην αντιμετώπιση των
καρδιακών και αναπνευστικών παθήσεων. Παράλληλα,
προάγει τη γνώση και την ανάπτυξη της έρευνας στο
αντικείμενο της εξωσωματικής κυκλοφορίας και της τεχνολογίας των συσκευών που χρησιμοποιούνται στις
καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις.
2. Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η
μεταπτυχιακή ακαδημαϊκή εκπαίδευση και η παραγωγή
υψηλού επιπέδου επιστημονικού δυναμικού στο πεδίο
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της εφαρμοσμένης φυσιολογίας του καρδιαγγειακού
και του αναπνευστικού συστήματος, καθώς και στην
εφαρμογή των σύγχρονων τεχνικών υποστήριξης της
καρδιάς και των πνευμόνων. Παράλληλα, το Π.Μ.Σ. δίνει
τη δυνατότητα στους/στις αποφοίτους/-ες να προχωρήσουν στην απόκτηση του επαγγελματικού τίτλου του/
της Ειδικού Εξωσωματικής Κυκλοφορίας, σύμφωνα με
τη σχετική νομοθεσία (Β΄ 4972/2018).
Πέρα από τη θεωρητική κατάρτιση, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική
άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών. Αυτή, με
τη νέα μορφή του προγράμματος, δεν περιορίζεται μόνο
στο πεδίο της εξωσωματικής κυκλοφορίας στην καρδιοχειρουργική, αλλά εκτείνεται σε όλο το φάσμα της
προηγμένης καρδιακής και αναπνευστικής υποστήριξης.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Προηγμένες Καρδιοπνευμονικές
Εφαρμογές-Τεχνικές Εξωσωματικής Κυκλοφορίας».
Το προτεινόμενο πρόγραμμα Π.Μ.Σ. δεν διαχωρίζεται σε
ειδικεύσεις, παρέχει ενιαίο πρόγραμμα σπουδών.
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών γίνονται
δεκτοί/-ές:
1. Απόφοιτοι/-ες Σχολών Επιστημών Υγείας και Πολυτεχνικών Σχολών, Τμημάτων Βιολογικών και Φυσικών
Επιστημών, Νοσηλευτικής Πανεπιστημιακών Τμημάτων
της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων
της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. (όπως Νοσηλευτικής, Ιατρικών Εργαστηρίων) και άλλων συναφών
Σχολών. Επίσης γίνονται δεκτοί/-ές απόφοιτοι/-ες Πανεπιστημιακών Τμημάτων, αρκεί να φέρουν τον τίτλο
του τεχνικού εξωσωματικής κυκλοφορίας (perfusionist).
2. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της
παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/-ες και μόνο ένας/μία κατ’ έτος ανά Π.Μ.Σ., που
οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν,
το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο
που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί
στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτησης, στα οποία περιλαμβάνεται και
ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας.
Άρθρο 6
Πιστωτικές μονάδες Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι εκατόν είκοσι (120) ECTS (30
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για κάθε ένα από τα τρία εξάμηνα μαθημάτων και 30 για
τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία).
Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
είναι απαραίτητη:
- η φοίτηση και επιτυχής εξέταση σε δεκαεπτά (17)
συνολικά μαθήματα που κατανέμονται στα τρία (3) εξάμηνα σπουδών,
- η συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
[τέταρτο (Δ’ ) εξάμηνο σπουδών],
- η συμπλήρωση της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης η οποία πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του Β’,
Γ’ και Δ’ εξάμηνου των σπουδών.
Οι μεταπτυχιακοί/-ες φοιτητές/-τριες καλούνται να
επιλέξουν ένα από τα δύο προγράμματα: Α) πρακτική
άσκηση στην προηγμένη καρδιοπνευμονική υποστήριξη
κατά την οποία υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τη
λειτουργία της καρδιοθωρακοχειρουργικής κλινικής του
Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, η οποία συνεργάζεται με το Π.Μ.Σ., για
τουλάχιστον 80 ώρες [υπ’ αρ. 8366/27-3-2020 πρυτανική
απόφαση, (Β΄ 1459)], καθώς και να παρακολουθήσουν
τουλάχιστον είκοσι (20) επεμβάσεις καρδιάς, οι οποίες
καταχωρούνται για κάθε φοιτητή/-τρια σε ειδική βάση
δεδομένων (logbook) και Β) πρακτική άσκηση στις τεχνικές εξωσωματικής κυκλοφορίας η οποία περιλαμβάνει
παρακολούθηση τουλάχιστον εκατό (100) χειρουργικών
επεμβάσεων με εξωσωματική κυκλοφορία στην καρδιοθωρακοχειρουργική κλινική του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, οι
οποίες καταχωρούνται για κάθε φοιτητή/-τρια σε ειδική
βάση δεδομένων (logbook).
Η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος είναι η ελληνική και η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική ή άλλη γλώσσα με αιτιολογημένη
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. «Προηγμένες Καρδιοπνευμονικές Εφαρμογές-Τεχνικές Εξωσωματικής
Κυκλοφορίας» κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε
τριάντα (30) μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων, εισάγονται στο
Π.Μ.Σ. όλοι/-ες οι υποψήφιοι/-ες που ισοβαθμούν.
Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία και
τα κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί
από τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ. (συνεδρίαση υπ’ αρ. 3053/
18-2-2021) και αναφέρονται στην προκήρυξη.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. απασχολούνται μέλη
Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ., μέλη Δ.Ε.Π.
άλλων Σχολών και Τμημάτων του Α.Π.Θ. ή και άλλων
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και άλλες
κατηγορίες διδασκόντων/-ουσών και επισκέπτες/-τριες
διδάσκοντες/-ουσες (καταξιωμένοι/-ες ε- πιστήμονες,
καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους)
από την ημεδαπή και την αλλοδαπή, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. παρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του
Α.Π.Θ.
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Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Για την υλοποίηση της διδασκαλίας των μαθημάτων του προγράμματος χρησιμοποιούνται οι υφιστάμενες κτιριακές και υλικοτεχνικές υποδομές του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. και της Καρδιοθωρακοχειρουργικής Κλινικής του
Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ.
Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.
Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας - Τέλη φοίτησης
Ετήσιο κόστος λειτουργίας
Κατηγορία Δαπάνης
Ποσό
Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού
5.600,00 €
Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές/-τριες
3.000,00 €
Δαπάνες αναλωσίμων
5.000,00 €
Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ.
5.000,00 €
Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών/-τριών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς
2.000,00 €
Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων
3.000,00 €
που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.
Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ. 3.000,00 €
Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017
3.000,00 €
Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης
5.000,00 €
Λοιπές δαπάνες, όπως έξοδα δημοσιότητας-προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης
9.500,00 €
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου
Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (=30% τελών φοίτησης)
18.900,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
63.000,00 €
Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τέλη
φοίτησης ποσού τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) συνολικά.

χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Θεσσαλονίκη, 21 Μαΐου 2021
Ο Πρύτανης

Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυ-

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Ι

Αριθμ. απόφ. 556/14/2021
(3)
Απονομή του τίτλου του Επίτιμου Καθηγητή της
Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης στον
Καθηγητή Νικόλαο Μπουρμπάκη.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 545/1977 «Περί συστάσεως τεχνολογικού Πανεπιστημίου υπό την επωνυμία Πολυτεχνείο Κρήτης» και
άλλων τινών διατάξεων» (Α΄ 46).
2. Την υπό στοιχεία 201647/Ζ1/21.11.2017 διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων
του Πολυτεχνείου Κρήτης (Υ.Ο.Δ.Δ. 627) του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
3. Το άρθρο 41 του π.δ. 160/2008 (Α΄ 220).
4. Την παρ. 2(-ι) του άρθρου 5 του ν. 4009/ 2011 (Α΄ 195).

5. Την παρ. 22.α του άρθρου 80 και την παρ. 58 του
άρθρου 81 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195).
6. Το γεγονός ότι δεν έχει τεθεί σε ισχύ ο κατά το άρθρο 5 του ν. 4009/2011 Οργανισμός του Πολυτεχνείου
Κρήτης.
7. Τις διατάξεις της παρ. λγ του άρθρου 13 του ν. 4485/
2017 (Α΄ 114).
8. Την ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της
Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (συνεδρίαση υπ’ αρ. 18η/07.04.2021).
9. Την ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης (συνεδρίαση υπ’ αρ. 556/27.04.2021).
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς ο τίτλος του Επίτιμου Καθηγητή είναι τιμητικός και δεν δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις σε
σχέση με τη διδασκαλία ή τη διοίκηση του Πολυτεχνείου
Κρήτης, αποφασίζει:
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Την απονομή του τίτλου του Επίτιμου Καθηγητή
της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης στον Καθηγητή
Νικόλαο Μπουρμπάκη, σε αναγνώριση της συνεισφοράς
του στους τομείς της επιστήμης υπολογιστών και ειδικότερα στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και να του
απονεμηθεί σχετικό ψήφισμα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Χανιά, 18 Μαΐου 2021
Ο Πρύτανης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 2718/Φ20
(4)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Επιχειρησιακής Έρευνας και Διοικητικού Ελέγχου Operations Research and Management Audit Lab
(ORAMA Lab)» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού, της Σχολής Επιστημών
Διοίκησης και Οικονομίας του ΕΛΜΕΠΑ και καθορισμός του Εσωτερικού Κανονισμού.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4009/2011 (Α’ 195).
2. Τα άρθρα 12, 13, 15, και 28 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).
3. Τον ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και
Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές
διατάξεις» (Α΄ 70).
4. Τα άρθρα 75 έως 83 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).
5. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού, στη συνεδρίαση
υπό στοιχεία 44/Θ6/08-04-2021 πράξης «Ίδρυση νέου
Εργαστηρίου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και
Τουρισμού της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και
καθορισμός του Εσωτερικού του Κανονισμού».
6. Την απόφαση της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στη συνεδρίαση υπ’ αρ.
54/15.04.2021 «Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Επιχειρησιακής Έρευνας και Διοικητικού Ελέγχου - Operations Research and Management Audit Lab
(ORAMA Lab)» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
και Τουρισμού, της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
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και καθορισμός του Εσωτερικού Κανονισμού».
7. Την υπό στοιχεία 206997/Ζ1/27-11-2017 πράξη
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
(Υ.Ο.Δ.Δ. 633), με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Κρήτης.
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφάσισε:
Την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Επιχειρησιακής Έρευνας και Διοικητικού Ελέγχου - Operations
Research and Management Audit Lab (ORAMA Lab)» του
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού της
Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και τον καθορισμό
του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του, ως εξής:
Άρθρο 1
Ίδρυση - Αντικείμενο
Ιδρύεται Εργαστήριο Επιχειρησιακής Έρευνας και Διοικητικού Ελέγχου - Operations Research and Management
Audit Lab (ORAMA Lab) και εντάσσεται στο Τμήμα
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού της Σχολής
Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού
Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Το ως άνω Εργαστήριο
εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, ερευνητικές, ακαδημαϊκές και
επιμορφωτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της
Επιχειρησιακής Έρευνας και του Διοικητικού Ελέγχου.
Άρθρο 2
Σκοπός
Σκοπός του Εργαστηρίου Επιχειρησιακής Έρευνας και
Διοικητικού Ελέγχου είναι η κάλυψη των διδακτικών και
ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης,
όπως προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό και μεταδιδακτορικό. Επίσης, παρέχει διά βίου εκπαίδευση και
κατάρτιση σε όλα τα πεδία της δραστηριότητάς του.
Το Εργαστήριο αποβλέπει στην ανάπτυξη έρευνας,
η οποία θα εστιάζει σε γενικά και ειδικά επιστημονικά
θέματα της επιχειρησιακής έρευνας, ανάλυσης οικονομικών κοινωνικών και δημογραφικών δεδομένων στην
περιφερειακή κλίμακα, καθώς και σε θέματα της διοικητικής λογιστικής, κοστολόγησης και ελέγχου. Επιπλέον,
θα προσφέρει τη δυνατότητα πραγματοποίησης παντός
είδους επιστημονικών μελετών στα γνωστικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ του Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων και Τουρισμού.
Στόχος του Εργαστηρίου είναι να προάγει την επιστημονική γνώση και να εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της περιφερειακής ανάπτυξης, κάτω από το πρίσμα της οικονομικής
και διοικητικής επιστήμης. Παράλληλα το Εργαστήριο
φιλοδοξεί να έχει συμβολή στη λήψη επιχειρηματικών
αποφάσεων και την προώθηση των αποτελεσμάτων του,
ώστε να αξιοποιηθούν από όλους τους εμπλεκόμενους
φορείς σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Οι ειδικότερες επιστημονικές περιοχές στις οποίες
κυρίως δραστηριοποιείται το εργαστήριο είναι, μεταξύ
άλλων, η Διοίκηση Επιχειρήσεων και η Διοικητική Λογι-
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στική, η Έρευνα Αγοράς, η Λογιστική - Χρηματοοικονομική, ο Λογιστικός Έλεγχος και η Κοστολόγηση, ESG, η
ανάλυση Περιφερειακών δεδομένων, ο Περιφερειακός
Σχεδιασμός και η Επιχειρησιακή Έρευνα.
Στους στόχους του εντάσσεται η συνεργασία με αντίστοιχα Εργαστήρια, Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα,
Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής,
καθώς και η υποστήριξη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων με στόχο την επιστημονική συμβολή για επίλυση των
προβλημάτων τους.
Στις κύριες επιδιώξεις του Εργαστηρίου Επιχειρησιακής Έρευνας και Διοικητικού Ελέγχου ανήκουν, μεταξύ
άλλων:
- η ανάληψη - αυτοτελώς ή από κοινού με άλλους φορείς - ερευνητικών έργων και προγραμμάτων,
- η υποστήριξη των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και
Τουρισμού με τη δυνατότητα εκπόνησης Διπλωματικών
Εργασιών,
- η υποστήριξη του Προγράμματος Διδακτορικών
Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και
Τουρισμού με τη δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικών
Διατριβών από υποψήφιους/υποψήφιες διδάκτορες,
- η κοινοποίηση των ευρημάτων του μέσω συνεδρίων,
διαλέξεων, ημερίδων και δημοσιεύσεων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά,
- η υλοποίηση εκπαιδευτικών, ερευνητικών και επιμορφωτικών δράσεων (π.χ. θερινά σχολεία, συνέδρια,
συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας) για αναπτυξιακούς
σκοπούς,
- καθώς και η πρόσκληση σημαντικών Ελλήνων και
ξένων επιστημόνων που υπηρετούν το αντικείμενο της
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού.
Άρθρο 3
Προσωπικό
Το Εργαστήριο Επιχειρησιακής Έρευνας και Διοικητικού Ελέγχου στελεχώνεται από:
- μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
και Τουρισμού της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου,
των οποίων το γνωστικό αντικείμενο και τα ερευνητικά
ενδιαφέροντα εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του
Εργαστηρίου,
- Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.), λοιπό διοικητικό προσωπικό για την ανάληψη διοικητικών υποχρεώσεων και
από Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) ή
λοιπό επιστημονικό προσωπικό για τεχνική υποστήριξη
ή/και υποστήριξη πληροφορικής και προγραμματισμού
που δύναται να τοποθετηθεί στο Εργαστήριο, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία,
- από μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές που
συμμετέχουν ενεργά στις ερευνητικές δραστηριότητες
και στην εκτέλεση ερευνητικών έργων και την προσφορά
υπηρεσιών από το Εργαστήριο.
- Μέλη Δ.Ε.Π. που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ, επισκέπτες καθηγητές της αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένοι
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επιστήμονες, μπορούν να συνεργάζονται κατά περίπτωση με οποιοδήποτε τρόπο σε δράσεις που εξυπηρετούν
την αποστολή και τους στόχους του Εργαστηρίου.
Άρθρο 4
Διοίκηση-Αρμοδιότητες
Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού
Μεσογειακού Πανεπιστημίου, του οποίου το γνωστικό
αντικείμενο είναι αντίστοιχο με το γνωστικό αντικείμενο
του Εργαστηρίου.
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται με τη διαδικασία που ορίζει η κείμενη νομοθεσία και μπορεί να
ανήκει στις βαθμίδες του Καθηγητή, του Αναπληρωτή
Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή. Η θητεία του
Διευθυντή του Εργαστηρίου Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας είναι διετής και μπορεί να ανανεώνεται για
μια φορά.
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες
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 τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωσή του, η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για
τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και
τον κινητό εξοπλισμό, 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 Ελληνικού
Μεσογειακού Πανεπιστημίου, και θα στεγαστεί σε συγκεκριμένους χώρους, όπου θα εγκατασταθούν τα όργανα
και ο λοιπός τεχνικός εξοπλισμός που είναι αναγκαίος
για τη διενέργεια των ερευνητικών έργων και προγραμμάτων. Στους χώρους εγκατάστασης, οι οποίοι ανήκουν
στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, τοποθετούνται
πινακίδες με τον τίτλο του Εργαστηρίου.
2. Ο Διευθυντής πρέπει να είναι ενήμερος για τη διεξαγωγή οποιασδήποτε δραστηριότητας λαμβάνει χώρα
στο Εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου και καθορίζει την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση τεχνικού εξοπλισμού και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή
των εργαζομένων και των επισκεπτών στους χώρους,
καθώς και την προστασία του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής του
Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή
άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί του εξοπλισμού
αυτού εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή του Εργαστηρίου. Εξοπλισμός και υλικά, τα οποία
παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται
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μετά τη χρησιμοποίησή τους στην κατάσταση που είχαν
παραδοθεί.
5. Η λειτουργία του Εργαστηρίου επικουρείται και με
προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
και Τουρισμού υπό τις υποδείξεις του Διευθυντή του
Εργαστηρίου.
Άρθρο 6
Πόροι
Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
- Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό δημόσιων ή/και ιδιωτικών φορέων και οργανισμών.
- Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
- Την παροχή υπηρεσιών προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
- Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
- Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται για τους σκοπούς του Εργαστηρίου.
- Τη διοργάνωση συνεδρίων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων, επιστημονικών συναντήσεων, καθώς και από τη
διοργάνωση ή/και υποστήριξη Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.
- Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 7
Σφραγίδα - Τέλος
1. Ο κύριος τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Επιχειρησιακής Έρευνας και Διοικητικού Ελέγχου - Operations Research and Management Audit Lab
(ORAMA Lab)». Ο κύριος τίτλος αναγράφεται σε κάθε
έντυπό του, αποτυπώνεται σε στρογγυλή σφραγίδα
αλληλογραφίας από κοινού με τους τίτλους «Ελληνικό
Μεσογειακό Πανεπιστήμιο» και «Τμήμα Διοίκησης Επι-

26751

χειρήσεων και Τουρισμού». Ο τίτλος αυτός αναγράφεται
στους χώρους όπου είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.
2. Για τις σχέσεις του με το εξωτερικό το Εργαστήριο χρησιμοποιεί τον τίτλο «Operations Research and
Management Audit Lab (ORAMA Lab)». Ο κύριος τίτλος
αναγράφεται σε κάθε μη ελληνόγλωσσο έντυπό του,
αποτυπώνεται σε στρογγυλή σφραγίδα αλληλογραφίας από κοινού με τους τίτλους “Hellenic Mediterranean
University” και “Department of Business Administration
and Tourism” και αναρτάται στους χώρους που δραστηριοποιείται το Εργαστήριο.
Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:
α. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
β. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
γ. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών, εξοπλισμού και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
δ. Πρωτόκολλο διακίνησης αλληλογραφίας και εγγράφων.
ε. Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από
την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το
Εργαστήριο.
Άρθρο 9
Διαχείριση εσόδων
Η διαχείριση των εσόδων του Εργαστηρίου Επιχειρησιακής Έρευνας, Διοικητικού Ελέγχου και Περιφερειακής
Οικονομικής Ανάλυσης γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 20 Μαΐου 2021
Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

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

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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

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

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

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

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

*02023200206210008*

