
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση του Κανονισμού στα άρθρα 6, 10, 
13 και 17 του εντατικού Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με 
τίτλο «Εμπορικό Δίκαιο» (Business Law).

2 Ένταξη μέλους Ε.Τ.Ε.Π. σε αντίστοιχη θέση της 
κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Διοικητικής Επι-
στήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομίας 
και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος.

3 Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Ερευνη-
τικό Εργαστήριο Μαθηματικών Επιστημών», στο 
Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστη-
μών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 894/28.9.2021 (1)
Τροποποίηση του Κανονισμού στα άρθρα 6, 10, 
13 και 17 του εντατικού Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
με τίτλο «Εμπορικό Δίκαιο» (Business Law).

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και ιδίως το κεφά-
λαιο ΣΤ΄ «Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» και τα 
άρθρα 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 85.

2. Τις παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 3α του 
άρθρου 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).

3. Τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018 
(Α΄ 102).

4. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29.9.2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

5. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/8.12.2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).

6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).

7. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83).

8. Tην υπό στοιχεία Φ5/89656/Β3/13.8.2007 υπουργική 
απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και 
Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» (Β΄ 1466).

9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» (Α΄ 189) και ιδίως τα άρθρα 14 και 15. 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

11. Το π.δ. 85/2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυ-
γκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Α΄ 124). 

12. Την υπ’ αρ. 898/17.7.2018 απόφαση της Συγκλήτου 
του ΕΚΠΑ με την οποία ιδρύθηκε το Π.Μ.Σ. «Εμπορικό 
Δίκαιο» (Business Law) της Νομικής Σχολής (Β΄ 3802). 

13. Την υπ’ αρ. 1091/21.11.2018 απόφαση της Συγκλή-
του του ΕΚΠΑ με την οποία εγκρίθηκε ο κανονισμός του 
Π.Μ.Σ. της Νομικής Σχολής «Εμπορικό Δίκαιο» (Business 
Law) (Β΄ 5705). 

14. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (36η 
συνεδρία 26.8.2021).

15. Το υπ’ αρ. 3127/4.12.2013 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

την τροποποίηση του Κανονισμού στα άρθρα 6, 10, 
13 και 17 του εντατικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Εμπορικό 
Δίκαιο» (Business Law), από το ακαδημαϊκό έτος 2021-
2022 ως ακολούθως:

Άρθρο 6: 
Αριθμός εισακτέων

1. Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τους είκοσι πέντε (25) ανά ειδίκευση και 
καθορίζεται κατ’ έτος με απόφαση της Συνέλευσης, με 
εισήγηση της Σ.Ε..

2. Με την ίδια απόφαση, μπορούν να γίνονται επιπρο-
σθέτως δεκτοί έως τρεις (3) δικαστικοί λειτουργοί ανά 
ειδίκευση, επιλεγόμενοι με βάση το βαθμό πτυχίου, την 
τυχόν κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου και προφορική συ-
νέντευξη. 

3. Μπορεί να γίνει δεκτό ως υπεράριθμο, ένα (1) μέλος 
των κατηγοριών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

4. Στην Προκήρυξη του Προγράμματος ανακοινώνεται 
ο ακριβής αριθμός εισακτέων και ο τρόπος εισαγωγής, 
κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 8 του πα-
ρόντος.

Άρθρο 10: 
Απόκτηση διπλώματος μεταπτυχιακών 
σπουδών - Πιστωτικές μονάδες

1. Η φοίτηση στο εντατικό Π.Μ.Σ. «Εμπορικό Δίκαιο» 
της Νομικής Σχολής και η απόκτηση του Δ.Μ.Σ. αντιστοι-
χούν σε εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικές μονάδες. Ειδι-
κότερα, ο φόρτος εργασίας με τον οποίο επιβαρύνεται 
ο φοιτητής αποτιμάται σε δέκα (10) πιστωτικές μονάδες 
ανά μάθημα πρώτου και δεύτερου εξαμήνου. Η μεταπτυ-
χιακή διπλωματική εργασία αποτιμάται σε δεκαπέντε 
(15) πιστωτικές μονάδες. Με τα δεδομένα αυτά, το Π.Μ.Σ. 
απεικονίζεται, σε επίπεδο πιστωτικών μονάδων, ως εξής:

Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ακαδημαϊκό εξά-
μηνο και ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:

1. Ειδίκευση «ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ»

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ECTS

Εισαγωγή στο Λογιστικό Δίκαιο 10 Ειδικά θέματα Εταιρικού Δικαίου 10

Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων 10 Συλλογικές Διαδικασίες 10

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 15

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Ένα μάθημα επιλογής

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Ένα μάθημα επιλογής

Δίκαιο Ελεύθερου Ανταγωνισμού 10 Εταιρική Διακυβέρνηση 10

Δίκαιο Διεθνούς Διαιτησίας 10 Διεθνής Πτώχευση 10

Ειδικά Θέματα Δικαίου Κεφαλαιαγοράς 10 Νομικό πλαίσιο του Διεθνούς Εμπορίου 10

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο 10 Κρατικές Ενισχύσεις 10

Ευρωπαϊκό και Διεθνές Φορολογικό Δίκαιο 10

ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 45

2. Ειδίκευση «ΑΫΛΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ»

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ECTS

Δίκαιο Ελεύθερου Ανταγωνισμού 10 Ειδικά Θέματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και Αθέ-
μιτου Ανταγωνισμού 10

Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου του Ανταγωνι-
σμού 10 Ανταγωνισμός και Ρύθμιση: τα παραδείγματα της 

ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών 10

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 15

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Ένα μάθημα επιλογής

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Ένα μάθημα επιλογής

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο 10 Συλλογικές διαδικασίες 10

Δίκαιο Διεθνούς Διαιτησίας 10 Εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών 10
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Σύγχρονες Εξελίξεις στην Πνευματική Ιδιοκτησία 
και τα Συγγενικά Δικαιώματα 10 Διεθνής Πτώχευση 10

Κρατικές Ενισχύσεις 10

ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 45

3. Ειδίκευση «ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ»

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ECTS

Ναύλωση - Θαλάσσια μεταφορά Εμπορευμάτων 
και Επιβατών 10 Ειδικά Θέματα Διεθνούς Ναυτικού Δικαίου (κίνδυ-

νοι θαλάσσιας αποστολής) 10

Επίλυση Ναυτικών Διαφορών - Ναυτική Διαιτησία 10 Δίκαιο Θαλάσσιας Ασφάλισης 10

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 15

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Ένα μάθημα επιλογής

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Ένα μάθημα επιλογής

Δίκαιο Χερσαίας και Εναέριας Μεταφοράς 10 Ανταγωνισμός και ρύθμιση: τα παραδείγματα της 
ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών 10

Ναυτιλιακή Οικονομία και Ναυτιλιακή Χρηματο-
δότηση 10 Διεθνής Πτώχευση 10

Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας 10 Ναυτεργατικό Δίκαιο 10

Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων 10 Νομικό Πλαίσιο του Διεθνούς Εμπορίου 10

Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο 10 Κρατικές Ενισχύσεις 10

ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 45

Τα υποχρεωτικά μαθήματα και τα μαθήματα επιλογής 
διδάσκονται 2 ώρες εβδομαδιαίως, με το περιεχόμενο 
που εξειδικεύεται στο Πρόγραμμα Σπουδών, όπως αυτό 
έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

2. Η βαθμολογική κλίμακα για όλα τα μαθήματα και τη 
διπλωματική εργασία, ορίζεται από το μηδέν (0) έως το 
δέκα (10). Θεωρείται ότι πέτυχε ο φοιτητής που έλαβε 
βαθμό πέντε (5) και άνω. Για τον υπολογισμό του βαθ-
μού του μεταπτυχιακού διπλώματος πολλαπλασιάζεται 
ο βαθμός του κάθε μαθήματος και της διπλωματικής 
εργασίας με τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων 
και το άθροισμα των επιμέρους γινομένων διαιρείται με 
τον συνολικό αριθμό πιστωτικών μονάδων που απαιτού-
νται για τη λήψη του Δ.Μ.Σ.. Ο βαθμός υπολογίζεται με 
ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου. Στο μεταπτυχιακό 
δίπλωμα αναγράφεται «καλώς» [για τους φοιτητές που 
έχουν μέσο όρο βαθμολογίας μικρότερο από έξι και μισό 
(6,5)] «λίαν καλώς» [για τους φοιτητές που έχουν μέσο 
όρο βαθμολογίας μεγαλύτερο ή ίσο του έξι και μισό (6,5) 
αλλά μικρότερο από οκτώ και μισό (8,5)] και «άριστα» 
[για τους φοιτητές που έχουν μέσο όρο βαθμολογίας 
οκτώ και μισό (8,5) και άνω]. 

3. Αναγνώριση μαθημάτων δεν είναι δυνατή στο πλαί-
σιο των Π.Μ.Σ.. Σε περίπτωση που ο φοιτητής επιτύχει 
σε δεύτερη ειδίκευση του ίδιου ή διαφορετικού Π.Μ.Σ. 
οφείλει να παρακολουθήσει εκ νέου τα υποχρεωτικά 
μαθήματα που ταυτίζονται με αυτά της προηγούμενης 
ειδίκευσης στην οποία έχει φοιτήσει. Οφείλει επίσης να 
παρακολουθήσει μαθήματα επιλογής διαφορετικά από 
αυτά που είχε παρακολουθήσει στο πλαίσιο της πρώτης 
ειδίκευσης.

Άρθρο 13: 
Διδάσκοντες

1. Οι υπεύθυνοι διδασκαλίας προέρχονται κατά εξήντα 
τοις εκατό (60%) τουλάχιστον από μέλη ΔΕΠ και ΕΕΠ, 
ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, ή αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ της Νο-
μικής Σχολής και ορίζονται κατ’ έτος από τη Συνέλευση 
της Σχολής, έπειτα από εισήγηση της οικείας Σ.Ε. Όλοι 
οι διδάσκοντες πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος, εκτός αν το γνωστικό αντικείμενο είναι 
εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το 
οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδα-
κτορικής διατριβής. Τα ονόματα των διδασκόντων ανά 
μάθημα και ειδίκευση δημοσιεύονται και αναρτώνται 
κατ’ έτος στον Οδηγό Σπουδών του Π.Μ.Σ..

2. Τμήμα της διδασκαλίας μπορεί να ανατίθεται σε 
προσκεκλημένους Καθηγητές άλλων Σχολών ή άλλων 
Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σε διδάκτο-
ρες νομικής, σε ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητι-
κών ιδρυμάτων καθώς και σε νομικούς ή εμπειρογνώ-
μονες εγνωσμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή 
σχετική εμπειρία στο αντικείμενο της οικείας ειδίκευσης. 
Η ανάθεση διδασκαλίας γίνεται με απόφαση της Συνέ-
λευσης, με εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και τη 
γνώμη της Σ.Ε.. Οι ανωτέρω διδάσκοντες δεν μπορεί να 
υπερβαίνουν το 20% των διδασκόντων του Π.Μ.Σ.

3. Η επίβλεψη διπλωματικών εργασιών και η βαθμο-
λόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών διενεργείται από 
εν ενεργεία και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π., ΕΔΙΠ της 
Νομικής Σχολής.
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Άρθρο 17: 
Τροποποίηση προγράμματος

1. Οι εγγεγραμμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές του 
Π.Μ.Σ. θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με 
τον Κανονισμό που ίσχυε κατά το έτος εισαγωγής τους.

2. Το Π.Μ.Σ. δύναται να τροποποιείται στο τέλος κάθε 
έτους, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, ύστερα από αξιο-
λόγηση κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος 
άρθρου. 

3. Στο τέλος κάθε έτους μεταπτυχιακών σπουδών, η 
Σ.Ε. καταρτίζει Έκθεση Αξιολόγησης του Προγράμματος 
ανά ειδίκευση, την οποία υποβάλλει στη Συνέλευση και 
εισηγείται, εάν κριθεί αναγκαίο, την αναθεώρηση επί 
μέρους πτυχών του περιεχομένου του προγράμματος 
σπουδών. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. ΔΦ 11.1/11401 (2)
Ένταξη μέλους Ε.Τ.Ε.Π. σε αντίστοιχη θέση της 

κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Διοικητικής Επι-

στήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομίας 

και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 

Ελλάδος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 79 του ν. 4009/2011 

«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων» (Α΄ 195).

2. Τις διατάξεις της περ. 2 της παρ. 3 (Ειδικές κατηγορί-
ες διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού των Α.Ε.Ι.) 
του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32).

3. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 55 (Προ-
σωπικό Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων) του 
ν. 4264/2014 (Α΄ 118).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 (Ρύθμιση θεμάτων Εκ-
παιδευτικού, Διδακτικού, Εργαστηριακού και Τεχνικού 
Προσωπικού ειδικών κατηγοριών των Πανεπιστημίων 
και των Τ.Ε.Ι.) του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).

5. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-
στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70).

6. Την υπό στοιχεία ADMIN 2007/7.6.2019 απόφαση 
του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος «Αυτοδίκαιη μεταφορά από 
7.5.2019, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 7 έως 10 
του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) του πάσης φύσεως προσωπικού 
του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης και του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσ-
σαλονίκης λόγων ένταξής τους από την εν λόγω ημερο-
μηνία στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος» (Β΄ 2516).

7. Tην υπό στοιχεία 19407/Ζ1/11.2.2020 υπουργική 
απόφαση «Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» (Υ.Ο.Δ.Δ. 106).

8. Την υπό στοιχεία ΔΦ 2.1/2325/19.2.2020 απόφαση 
του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων 
των Αντιπροέδρων της Διοικούσας Επιτροπής του Διε-
θνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» (Β΄ 550).

9. Την υπ’ αρ. 11.1/121_22.7.2020 αίτηση του Γιάκι Αλέ-
ξανδρου, μόνιμου μέλους Ε.Τ.Ε.Π. που είναι κάτοχος μετα-
πτυχιακού διπλώματος, για ένταξη στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π.

10. Την υπό στοιχεία ΣΦ 11.1/158/21.9.2020 απόφαση 
του Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης 
περί ορισμού Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την 
ένταξη του Γιάκι Αλέξανδρου, μέλους Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήμα-
τος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής 
Οικονομίας και Διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε., στην κατηγορία 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).

11. Την υπό στοιχεία ΣΦ11.1/217/18.11.2020 εισηγη-
τική έκθεση της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής περί 
ένταξης του Γιάκι Αλέξανδρου στην κατηγορία Εργαστη-
ριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).

12. Την υπ’ αρ. 8/21.12.2020 απόφαση της Κοσμητείας 
της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε. όπου 
ομόφωνα αποφασίζεται η ένταξη του Γιάκι Αλέξανδρου, 
μέλους Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και 
Τεχνολογίας στην κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) διότι διαθέτει τα απαιτούμενα από 
το Νόμο προσόντα.

13. Την υπό στοιχεία ΔΦ10.1/1370/25-1-2021 έκθεση 
ελέγχου νομιμότητας του Προέδρου της Διοικούσας Επι-
τροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε., επί της διαδικασίας ένταξης μέλους 
Ε.Τ.Ε.Π. σε κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Διοικητικής 
Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομίας και 
Διοίκησης.

14. Το υπό στοιχεία 48122/Ζ2/27.4.2021 έγγραφο του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (σχετική εγκύ-
κλιος του Γ.Λ.Κ. υπό στοιχεία 2/9854/ΔΠΓΚ/6.2.2017 και 
ΑΔΑ ΩΖ18Η-563), διαπιστώνουμε:

Την ένταξη του Αλέξανδρου Γιάκι του Γιόχαν, που υπη-
ρετεί σε οργανική θέση μόνιμου μέλους Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) κατηγορίας ΤΕ 
του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 
της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε), στην κατηγορία 
του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) 
κατηγορίας ΤΕ.

Η οργανική θέση της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στην οποία υπη-
ρετεί ο προαναφερόμενος, μετατρέπεται αυτοδίκαια με 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξής του, σε αντί-
στοιχη θέση μέλους της κατηγορίας του Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) κατηγορίας ΤΕ.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. / Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων: 5184/B3/31.8.2021).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 21 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Πρόεδρος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ 
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Αριθμ. 17769/21/ΓΠ (3)
Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Ερευνη-

τικό Εργαστήριο Μαθηματικών Επιστημών», στο 

Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επι-

στημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.  4485/2017 

(Α΄ 114).
2. Τις αποφάσεις της συνέλευσης του Τμήματος Μαθη-

ματικών (συνεδρίαση 33/7.6.2021) και της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Συνεδρίαση 257/24.9.2021).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο-
γισμού του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία Εργαστηρίου με την επωνυ-
μία «Ερευνητικό Εργαστήριο Μαθηματικών Επιστημών», 
στο Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστη-
μών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ως εξής:

Άρθρο 1
Ίδρυση Εργαστηρίου

Ιδρύεται στο Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ερευνητικό 
Εργαστήριο με τίτλο «Ερευνητικό Εργαστήριο Μαθημα-
τικών Επιστημών» και διεθνή ονομασία «Mathematical 
Sciences Research Laboratory» έχοντας διακριτικό τίτλο 
«MSRL».

Το «Ερευνητικό Εργαστήριο Μαθηματικών Επιστη-
μών» έχει στόχο την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και 
ερευνητικών αναγκών των Θεωρητικών Μαθηματικών, 
των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, της Μαθηματικής 
Μοντελοποίησης των Υπολογιστικών Μαθηματικών, της 
Διδακτικής και Φιλοσοφίας των Θετικών Επιστημών. Στο-
χεύει επίσης στη μελέτη των εφαρμογών των παραπάνω 
περιοχών και της αλληλεπίδρασης της Επιστήμης των 
Μαθηματικών με άλλες Επιστήμες.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός

Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τον πα-
ρόντα εσωτερικό κανονισμό, όπως αυτός αναλύεται στα 
ακόλουθα άρθρα.

Άρθρο 3
Αποστολή, τομείς δραστηριοτήτων

Το «Ερευνητικό Εργαστήριο Μαθηματικών Επιστη-
μών» έχει ως αποστολή την υλοποίηση δράσεων για τη 
διεπιστημονική έρευνα και την υποστήριξη αυτής στα 
γνωστικά αντικείμενα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του 
παρόντος. Στο πλαίσιο αυτό, η ίδρυση του Εργαστηρίου 
έχει σκοπό:

1. Την καλλιέργεια της επιστημονικής έρευνας στις 
Μαθηματικές Επιστήμες και στις διεπιστημονικές περι-
οχές τους.

2. Την παραγωγή και εξέλιξη καινοτόμου θεμελιωμέ-
νης διεπιστημονικής θεωρίας για τα υπό μελέτη αντι-
κείμενά του μέσα από τη σύνθεση και την περαιτέρω 

εξειδίκευση των ήδη αξιοποιούμενων θεωρητικών ή/και 
μεθοδολογικών προσεγγίσεων και ερευνητικών εργαλεί-
ων από ποικίλες περιοχές των Μαθηματικών Επιστημών.

3. Την κάλυψη των διδακτικών αναγκών των φοιτητών 
του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Θεσσα-
λίας στα υπό μελέτη αντικείμενά του.

4. Την κάλυψη αντίστοιχων διδακτικών αναγκών των 
φοιτητών των άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας, εφόσον τούτο είναι δυνατό και ζητείται από τα 
Τμήματα αυτά.

5. Την οργάνωση και υποστήριξη μεταπτυχιακών και 
διδακτορικών σπουδών στα υπό μελέτη αντικείμενά του.

6. Την ανάληψη εκτέλεσης ερευνητικών, επιμορφω-
τικών και αναπτυξιακών έργων ή μελετών από άλλους 
φορείς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

7. Την προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των μελών 
του, καθώς και των συνεργαζόμενων φορέων. Η συνερ-
γασία αυτή βασίζεται στις αρχές της ακαδημαϊκής ελευ-
θερίας και ακεραιότητας καθώς και της τήρησης των 
κανόνων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής δεοντολογί-
ας. Βασικές, επίσης, αρχές του Εργαστηρίου είναι η ίση 
μεταχείριση, ο σεβασμός και η απουσία πάσης φύσεως 
διακρίσεων μεταξύ των μελών και των εμπλεκόμενων 
με το Εργαστήριο.

8. Την ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα συναφή Ερευ-
νητικά Εργαστήρια ή Κέντρα και Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή 
της αλλοδαπής, με σκοπό την ανταλλαγή επιστημονικών 
γνώσεων και τεχνογνωσίας, στο πλαίσιο ακαδημαϊκών ή 
ερευνητικών προγραμμάτων ή ακαδημαϊκών και ερευ-
νητικών δικτύων, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συ-
μπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με 
εκείνους του Εργαστηρίου.

9. Τη συνεργασία με άλλα Ερευνητικά Εργαστήρια Δη-
μοσίων Φορέων, Οργανισμούς, Ινστιτούτα, Επιχειρήσεις, 
δήμους, κοινότητες και λοιπούς κοινωνικούς και επιστη-
μονικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα με σκοπό τη 
συμβολή του Εργαστηρίου στη βελτίωση της ποιότητας 
των υπηρεσιών ή προϊόντων και γενικότερα της παρα-
γωγικότητας που εντάσσονται στο πεδίο έρευνας του 
Εργαστηρίου.

10. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερί-
δων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επι-
στημονικών εκδηλώσεων, με την πρόσκληση Ελλήνων 
και επιστημόνων εγνωσμένου κύρους της αλλοδαπής, 
την παραγωγή σύγχρονου ερευνητικού και εκπαιδευ-
τικού υλικού και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων 
και εκδόσεων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Άρθρο 4 
Προσωπικό

Το «Ερευνητικό Εργαστήριο Μαθηματικών Επιστη-
μών» στελεχώνεται από:

α) Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) 
του Τμήματος Μαθηματικών των οποίων το γνωστικό 
αντικείμενο και η επιστημονική δραστηριότητα εμπί-
πτουν στα διδακτικά, ερευνητικά και επιστημονικά ενδι-
αφέροντα του οικείου Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδι-
ορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού.
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β) Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και 
λοιπό επιστημονικό, διδακτικό, τεχνικό και διοικητικό 
προσωπικό που τοποθετείται σε αυτό σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις.

γ) Επισκέπτες καθηγητές που ανήκουν σε άλλα Τμή-
ματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Α.Ε.Ι. της ημε-
δαπής ή αλλοδαπής και εξειδικευμένους επιστήμονες 
σε άλλα Α.Ε.Ι. ή ερευνητικά κέντρα, άτομα με αναγνωρι-
σμένο έργο στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου 
«MSRL» και συνεργάζονται κατά περίπτωση με αυτό.

δ) Μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, υπο-
ψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές, που 
συμμετέχουν στις ερευνητικές δραστηριότητες, στην 
εκτέλεση έργων και την προσφορά υπηρεσιών από το 
Εργαστήριο «MSRL».

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Ο/Η Διευθυντής/τρια του Εργαστηρίου «Ερευνητικό 
Εργαστήριο Μαθηματικών Επιστημών» εκλέγεται από 
τη Συνέλευση του τμήματος Μαθηματικών της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σύμ-
φωνα με τη διαδικασία του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114) και μπορεί να ανήκει στις βαθμίδες του Καθηγη-
τή πρώτης βαθμίδας, του Αναπληρωτή Καθηγητή, του 
Επίκουρου Καθηγητή, του οποίου το γνωστικό αντικείμε-
νο καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, 
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος.

2. Ο/Η Διευθυντής/τρια του Εργαστηρίου «Ερευνη-
τικό Εργαστήριο Μαθηματικών Επιστημών» ασκεί τις 
αρμοδιότητες του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
όπως είναι: 

α) Ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού /με-
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστήριου.

β) Η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος Μαθη-
ματικών του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του 
Εργαστήριου και η μέριμνα για την τήρησή του.

γ) Η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχεί-
ριση και κατανομή των χώρων του Εργαστήριου.

δ) Η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος Μαθημα-
τικών για τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα 
υλικά και τον κινητό εξοπλισμό.

ε) Η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος Μαθημα-
τικών του ετήσιου και διετούς απολογισμού των δραστη-
ριοτήτων του Εργαστήριου.

στ) Η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το 
Εργαστήριο.

ζ) Η εκπροσώπηση του Εργαστήριου στα αρμόδια 
όργανα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

η) Έχει τη γενική ευθύνη για την ομαλή και απρόσκο-
πτη λειτουργία του Εργαστήριου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση

1. Το «Ερευνητικό Εργαστήριο Μαθηματικών Επιστη-
μών», για την υλοποίηση του έργου του, εγκαθίσταται 
σε χώρους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που παρα-

χωρούνται σ’ αυτό για την εγκατάσταση των συστημά-
των και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού του, που είναι 
αναγκαίος για την πραγματοποίηση των ερευνητικών και 
αναπτυξιακών προγραμμάτων καθώς και των εκπαιδευ-
τικών του δραστηριοτήτων. Το Εργαστήριο είναι εγκα-
τεστημένο σε υπάρχοντες χώρους του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας και συγκεκριμένα στο συγκρότημα (κτήριο Β) 
του πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία. Στο χώρο 
εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο «Ερευ-
νητικό Εργαστήριο Μαθηματικών Επιστημών» - «MSRL».

2. Το Εργαστήριο «MSRL» λειτουργεί κατά τις εργάσι-
μες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανο-
νισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Άρθρο 7 
Λειτουργία

1. Ο/Η Διευθυντής/τρια του Εργαστηρίου «MSRL» 
ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, 
που γίνεται στο Εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού 
προγράμματος ή άλλου έργου που έχει αποφασισθεί, 
και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση 
του εξοπλισμού και των χώρων, σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει σχετική απόφαση.

2. Ο/Η Διευθυντής/τρια έχει την ευθύνη για την εν γένει 
λειτουργία του Εργαστηρίου «MSRL», για τη χρησιμο-
ποίηση του εξοπλισμού και των υλικών που ανήκουν σ’ 
αυτό, για την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, 
φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους, καθώς και για την 
προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων του Εργα-
στηρίου από βλάβες.

3. Το προσωπικό και οι συνεργάτες του Εργαστηρίου 
«MSRL» στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή ευ-
ρύτερων ερευνητικών δραστηριοτήτων μετά από σχε-
τική εξουσιοδότηση του/της Διευθυντή/τριας δύναται 
να δανείζεται τον εξοπλισμό του, καταγράφοντας την 
ημερομηνία έναρξης δανεισμού και το πεδίο / έργο /
πρόγραμμα χρήσης του, σε ειδικό διαδικτυακό (online) 
αρχείο. Προηγουμένως είναι απαραίτητο να υπάρξει έγ-
γραφη αποδοχή των όρων δανεισμού και του τρόπου 
παρακολούθησης του. Κινητό υλικό και συστήματα, τα 
οποία παραδίδονται για την διεξαγωγή εργασιών, επι-
στρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατά-
σταση που είχαν παραδοθεί.

4. Η πρόσληψη διακεκριμένων επιστημόνων, σε τομείς 
σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηρι-
ότητες του Εργαστηρίου «MSRL», στην περίπτωση που 
είναι δυνατή κατά τις ισχύουσες διατάξεις, ενεργείται 
κατόπιν εισηγήσεως του/της Διευθυντή/τριας από τα 
αρμόδια όργανα του Τμήματος Μαθηματικών.

5. Στο Εργαστήριο «MSRL» έχουν δικαίωμα εκτέλεσης 
πειραματικών εργασιών τα μέλη Δ.Ε.Π. του Εργαστηρίου 
αποκλειστικά ή σε συνεργασία με άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος ή άλλους ερευνητές, εφόσον το αντικείμενο 
της έρευνας είναι σχετικό με τις δραστηριότητες του 
Εργαστηρίου. Για την εκτέλεση πειραματικής εργασίας 
από ερευνητές, οι οποίοι δεν είναι μέλη του εργαστηρί-
ου, χορηγείται άδεια ύστερα από σχετική αίτηση, στην 
οποία αναφέρονται: ο σκοπός της εργασίας, το χρονοδι-
άγραμμά της, η χρησιμοποίηση ή μη του εξοπλισμού που 
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διαθέτει το Εργαστήριο, οι διατάξεις οι οποίες διέπουν 
την εκτέλεση αυτής της πειραματικής εργασίας και ο 
προϋπολογισμός της δαπάνης που απαιτείται.

Άρθρο 8 
Πόροι

Η κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Εργαστη-
ρίου «MSRL» θα γίνεται με ιδίους πόρους, οι οποίοι θα 
προέρχονται από:

α) Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών 
προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή 
υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς 
φορείς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

β) Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

γ) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 3 του π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).

δ) Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδο-
τήσεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά 
Πρόσωπα.

ε) Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κληρο-
δοσίες που προσφέρονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
για τους σκοπούς του Εργαστηρίου «MSRL».

στ) Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια. 
ζ) Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία - Σφραγίδα

1. Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου «MSRL» τηρούνται 
τα ακόλουθα στοιχεία (σε ψηφιακή ή/και έντυπη μορφή):

α) Βιβλίο πρωτοκόλλου.
β) Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων (πάγιος εξοπλισμός). 
γ) Βιβλίο ερευνητικών προγραμμάτων.
δ) Φάκελος οικονομικών στοιχείων για κάθε έτος.
ε) Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών. 
στ) Αρχείο χρήσης εξοπλισμού.
Με απόφαση του/της Διευθυντή/τριας μπορεί ακόμη 

να τηρείται κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται 

από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για 
το Εργαστήριο σε αναλογική ή ψηφιακή μορφή.

2. Ο τίτλος «Ερευνητικό Εργαστήριο Μαθηματικών 
Επιστημών» μαζί με το διακριτικό τίτλο «MSRL» ανα-
γράφεται σε κάθε έντυπο.

3. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του όμοια σφραγίδα με αυτήν του Τμήματος Μαθημα-
τικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με την προσθήκη 
του τίτλου του καθώς και του διακριτικού τίτλου «MSRL».

4. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική 
γλώσσα χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του.

Άρθρο 10 
Δεοντολογία

Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου «MSRL» εναρμο-
νίζονται με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά ζητήματα ηθικής και 
δεοντολογίας της έρευνας.

Άρθρο 11
Τελική διάταξη - Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μέχρι την αυτοδυναμία του τμήματος Μαθηματικών, 
όπου στο παρόν αναφέρεται «Συνέλευση» νοείται «Προ-
σωρινή Συνέλευση», ενώ όπου αναφέρεται «μέλος Δ.Ε.Π. 
του Τμήματος» νοείται «μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή μέ-
λος Δ.Ε.Π. της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος 
Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Βόλος, 30 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Πρύτανης
ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ
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*02048241910210008*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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 ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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