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Ένταξη του Νικολάου Ναούμ σε θέση Ε.ΔΙ.Π.

2

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 20183688/13.6.2018
(Β’ 2662) απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς που αφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης της Σχολής
Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Εφαρμοσμένη Στατιστική» (MSc in Applied Statistics).

3

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 20184497/12.7.2018
(Β’ 3352) απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς που αφορά στον Κανονισμό
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΠΜΣ) του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης της Σχολής Χρηματοοικονομικής
και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς,
με τίτλο «Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση
Κινδύνων» (MSc in Actuarial Science and Risk
Management).

4

Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου, υπηρετούντος μέλους ΕΔΙΠ του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

5

Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Επιχειρηματικής Αναλυτικής», στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών
και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας.

Αρ. Φύλλου 1125

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. πράξης 4238
(1)
Ένταξη του Νικολάου Ναούμ σε θέση Ε.ΔΙ.Π.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. θ της παρ. 15 του άρθρου 15
του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 114), του άρθρου 29 και της παρ. 4 του
άρθρου 79 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195) και τις
διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις
για την έρευνα και άλλες διατάξεις (Α΄ 83).
2. Την περ. 2 της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014
«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς
των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 32).
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4452/
2017 «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού
Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας
και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 118/2002 «Βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των
μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 99).
5. Το υπό στοιχεία 59950/Ζ2/6-4-2017 έγγραφο του
Υπουργού Παιδείας «Οδηγίες σχετικά με την υλοποίη-
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ση και την εφαρμογή των περιεχόμενων στο άρθρο 20
του ν. 4452/2017 (Α΄ 17) διατάξεων, που αφορούν στις
κατηγορίες προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας».
6. Την υπ’ αρ. 8840/12-1-2010 πρυτανική πράξη διορισμού του Ν. Ναούμ σε κενή θέση Ε.Τ.Ε.Π. (Γ΄ 87).
7. Την από 18-5-2021 απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
με την οποία διαπιστώθηκε ότι το γνωστικό αντικείμενο
του Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του είναι συναφές
με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα.
8. Την υπ’ αρ. 38101/10-6-2021 αίτηση για ένταξη του
μέλους Ε.Τ.Ε.Π. Ν. Ναούμ σε θέση Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος
Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, κατόχου Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με γνωστικό αντικείμενο
συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το
Ίδρυμα.
9. Την από 15-6-2021 απόφαση της Συνέλευσης της
Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Ιδρύματος, περί ορισμού Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής
για την ένταξη του Ναούμ σε θέση Ε.ΔΙ.Π.
10. Την από 13-7-2021 εισήγηση για την ως άνω ένταξη
της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής.
11. Την από 27-7-2021 απόφαση της Συνέλευσης της
Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του Ναούμ
σε θέση Ε.ΔΙ.Π. και διαπιστώθηκε ότι το γνωστικό αντικείμενο του Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του είναι
συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το
Ίδρυμα.
12. Το υπ’ αρ. 53704/28-7-2021 έγγραφο της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.
13. Την από 27-10-2021 απόφαση της Συγκλήτου περί
μεταφοράς μιας κενής οργανικής θέσης Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης για την
ένταξη του Νικολάου Ναούμ.
14. Την υπ’ αρ. 95688/10-11-2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος.
15. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του ενδιαφερόμενου.
16. Το υπό στοιχεία 154792/Β1/30-11-2021 έγγραφο
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Tην ένταξη του Νικολάου Ναούμ του Βασιλείου, μέλους
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.),
κατηγορίας ΠΕ βαθμίδας Β’, του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών
και Πολιτικών Επιστημών, σε κενή οργανική θέση της
προβλεπόμενης στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 κατηγορίας μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) του Ιδρύματος, ΠΕ κατηγορίας Α΄ βαθμίδας, με
αντίστοιχη κατάργηση της θέσης που κατείχε, επειδή
έχει τα νόμιμα προσόντα.
Ο εντασσόμενος υπάλληλος κατανέμεται στο Τμήμα
Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Ιδρύματος.
Με την παρούσα πράξη ανακαλείται η υπ’ αρ.
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4159/22.11.2021 όμοια, λόγω έκδοσης του υπό στοιχεία
154792/Β1/30-11-2021 εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων.
(Αρ. βεβ. ΓΔΟΥ Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: 53/Β3/5-1-2022).
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2021
O Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
I

Αριθμ. 20220627
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 20183688/13.6.2018
(Β’ 2662) απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς που αφορά στον Κανονισμό
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης της
Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του
Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Εφαρμοσμένη Στατιστική» (MSc in Applied Statistics).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και ιδίως των
άρθρων 32, 45 και της παρ. 2α του άρθρου 85.
2. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).
3. Τις υπό στοιχεία διευκρινιστικές εγκυκλίους του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:
α) 163204/Ζ1/29-9-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών
διατριβών - Λοιπά θέματα», β)164530/Ζ1/3-10-2017
ΕΠΕΙΓΟΝ «Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον
αφορά τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)», γ) 203446/Ζ1/22-11-2017
«Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114), και δ) 227378/Ζ1/22-12-2017 ΕΞ.
ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017
(Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών».
4. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83).
5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).
6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα
14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκ-

Τεύχος B’ 1125/14.03.2022

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

παίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α΄ 189).
7. Την υπό στοιχεία 133541/Ζ1/ 29.08.2019 (ΥΟΔΔ 22)
υπουργική απόφαση περί παράτασης της θητείας του
Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου
Πειραιώς έως 31.08.2022.
8. Την υπ’ αρ. 20215762/1-09-2021 απόφαση Πρύτανη
(ΑΔΑ:Ψ7ΜΓ469Β7Τ-ΟΑ0) περί συγκρότησης Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Πειραιώς ακαδημαϊκού έτους 2021-2022,
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 20218097/01.12.2021
(ΑΔΑ:9Φ69469Β7Τ-ΣΜΦ) πράξη Ανασυγκρότησης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
9. Την υπ’ αρ. 20183688/13.6.2018 (Β’ 2662) απόφαση
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς που αφορά
στην έγκριση του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΠΜΣ) του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής
του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Εφαρμοσμένη
Στατιστική» (MSc in Applied Statistics), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ.: 20193626/22.5.2019 (Β’ 2160) και
20204755/20.7.2020 (Β’ 3047) αποφάσεις της Συγκλήτου
του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του
Τμήματος την 13-12-2021 του Πανεπιστημίου Πειραιώς
(συνεδρίαση 8η).
11. Την υπ’ αρ. 23420/27.07.2021 απόφαση της ΕΘΑΑΕ
για τη χορήγηση πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής
Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
12. Το υπ’ αρ. 1349/28.04.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής
Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
13. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη
εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή την κρατική
επιχορήγηση του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση, από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023,
της υπ’ αρ. 20183688/13.6.2018 (Β’ 2662) απόφασης της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου που αφορά στον Κανονισμό
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Στατιστικής
και Ασφαλιστικής Επιστήμης της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Εφαρμοσμένη Στατιστική» (MSc in Applied Statistics),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως ακολούθως:
Στο τέλος του άρθρου 13 «Ρύθμιση Οικονομικών θεμάτων» προστίθεται παράγραφος ως εξής:
«(στ) Σε περίπτωση που η διπλωματική εργασία δεν
παραδοθεί εντός της προκαθορισμένης ημερομηνίας
ή στην περίπτωση που η παρουσίασή της αποδειχθεί
ανεπιτυχής, ο φοιτητής υποχρεούται να εγγραφεί ένα
(1) επιπλέον εξάμηνο καταβάλλοντας ένα ποσό ως τέλος
εγγραφής, το ύψος του οποίου ορίζεται με απόφαση
της Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, ένας φοιτητής δεν
δύναται να εγγραφεί σε περισσότερα από δύο εξάμηνα
μετά την αρχική λήξη προθεσμίας παρουσίασης της διπλωματικής εργασίας.».
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 8 Φεβρουαρίου 2022
Ο Πρύτανης
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ
Ι

Αριθμ. 20220628
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 20184497/12.7.2018
(Β’ 3352) απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς που αφορά στον Κανονισμό
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΠΜΣ) του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς,
με τίτλο «Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων» (MSc in Actuarial Science and Risk
Management).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και ιδίως των
άρθρων 32 και 45 και της παρ. 2α του άρθρου 85.
2. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).
3. Τις υπό στοιχεία διευκρινιστικές εγκυκλίους του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:
α) 163204/Ζ1/29-9-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών
διατριβών - Λοιπά θέματα», β)164530/Ζ1/3-10-2017
ΕΠΕΙΓΟΝ «Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον
αφορά τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)», γ) 203446/Ζ1/22-11-2017
«Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114), και δ) 227378/Ζ1/22-12-2017 ΕΞ.
ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017
(Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών».
4. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83).
5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).
6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα
14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος»
(Α΄ 189).
7. Tην υπό στοιχεία 133541/Ζ1/29.08.2019 (ΥΟΔΔ 22)
υπουργική απόφαση περί παράτασης της θητείας του
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Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου
Πειραιώς έως 31.08.2022.
8. Την υπ’ αρ. 20215762/1-09-2021 απόφαση Πρύτανη
(ΑΔΑ:Ψ7ΜΓ469Β7Τ-ΟΑ0) περί συγκρότησης Συγκλήτου
του Πανεπιστημίου Πειραιώς, όπως τροποποιήθηκε με
την υπ’ αρ. 20218097/01.12.2021 (ΑΔΑ:9Φ69469Β7ΤΣΜΦ) πράξη Ανασυγκρότησης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
9. Την υπ’ αρ. 20184497/12.7.2018 (Β’ 3352) απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς που
αφορά στην έγκριση του Κανονισμού Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης της Σχολής Χρηματοοικονομικής
και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο
«Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων» (MSc
in Actuarial Science and Risk Management, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 20193639/22.5.2019 (Β’ 2074),
20195619/26.7.2019 (Β’ 3163) και 20204756/20.7.2020
(Β΄ 3047) αποφάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Πειραιώς.
10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του
Τμήματος την 13-12-2021 του Πανεπιστημίου Πειραιώς
(συνεδρίαση 8η).
11. Την υπ’ αρ. 23420/27.07.2021 απόφαση της ΕΘΑΑΕ
για τη χορήγηση πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής
Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
12. Το υπ’ αρ. 1349/28.04.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής
Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
13. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη
δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή την
κρατική επιχορήγηση του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση, από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023,
της υπ’ αρ. 20184497/12.7.2018 (Β’ 3352) απόφασης της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς που αφορά
στον Κανονισμό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης της Σχολής Χρηματοοικονομικής και
Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων» (MSc in
Actuarial Science and Risk Management), ως ακολούθως:
Στο τέλος του άρθρου 13 «Ρύθμιση Οικονομικών θεμάτων» προστίθεται παράγραφος ως εξής:
«(στ) Σε περίπτωση που η διπλωματική εργασία δεν
παραδοθεί εντός της προκαθορισμένης ημερομηνίας
ή στην περίπτωση που η παρουσίασή της αποδειχθεί
ανεπιτυχής, ο φοιτητής υποχρεούται να εγγραφεί ένα
(1) επιπλέον εξάμηνο καταβάλλοντας ένα ποσό ως τέλος
εγγραφής, το ύψος του οποίου ορίζεται με απόφαση της
Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση ο φοιτητής, δεν δύναται
να εγγραφεί σε περισσότερα από δύο εξάμηνα μετά την
αρχική λήξη προθεσμίας παρουσίασης της διπλωματικής
εργασίας. Αν ο φοιτητής εγγραφεί και σε δεύτερο επιπλέ-
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ον εξάμηνο, τότε και για αυτό το εξάμηνο καταβάλλει ένα
ποσό ως τέλος εγγραφής, το ύψος του οποίου ορίζεται
με απόφαση της Συνέλευσης».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 8 Φεβρουαρίου 2022
Ο Πρύτανης
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ
Ι

Αριθμ. 47989
(4)
Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου, υπηρετούντος μέλους ΕΔΙΠ του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 15 του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και του ν. 4009/2011 (Α΄ 195).
2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 4386/
2016 (Α΄ 83).
3. Την υπό στοιχεία 126603/Z2/29-7-2016 (ΑΔΑ:
Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ) εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
4. Την υπό στοιχεία 111061/Z2/9-9-2021 απόφαση
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανωτάτης
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Γ΄ 2115).
5. Την υπ’ αρ. 5763/17-9-2021 διαπιστωτική πράξη του
Πρύτανη του Α.Π.Θ.
6. Την υπ’ αρ. συνεδρ. 463/27-1-2022 απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, για
τον καθορισμό γνωστικού αντικειμένου της Σοφίας Αλαγκιοζίδου του Πέτρου, μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Τομέα Αρχαίας
Ελληνικής και Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής
Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της
Φιλοσοφικής Σχολής, λαμβάνοντας υπόψη το διδακτικό
ή επιστημονικό-ερευνητικό έργο, τους μεταπτυχιακούς
τίτλους σπουδών και τη γνώμη του Τομέα Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας του Τμήματος (έγγραφο του Τμήματος Ιστορίας και
Αρχαιολογίας υπ’ αρ. 47241/11-2-2022).
7. Την αίτηση του παραπάνω μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας για τον καθορισμό του
γνωστικού αντικειμένου του,
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,διαπιστώνουμε:
Ότι το γνωστικό αντικείμενο της Σοφίας Αλαγκιοζίδου
του Πέτρου υπηρετούντος μέλους του Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τομέα Αρχαίας
Ελληνικής και Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής
Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της
Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
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Θεσσαλονίκης, καθορίζεται ως εξής: «Αρχαία Ελληνική
Γραμματεία».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 15 Φεβρουαρίου 2022
Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Ι

Αριθμ. 4232/22/ΓΠ
(5)
Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Επιχειρηματικής Αναλυτικής», στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών
και Διοικητικών Επιστημών 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 Διοίκησης Επιχειρήσεων (αρ. συνεδρίασης 38/12-01-2022)
και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Συνεδρίαση 265/25-02-2022).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ιδρύματος αποφασίζουμε:
Την ίδρυση και λειτουργία Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Επιχειρηματικής Αναλυτικής», στο
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών
και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ως εξής:
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΤΔΕ) της
Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών (ΣΟΔΕ)
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) Εργαστήριο με την
επωνυμία «Εργαστήριο Επιχειρηματικής Αναλυτικής» με
σκοπό την εξυπηρέτηση των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών στα γνωστικά αντικείμενα της Επιχειρηματικής Αναλυτικής (Βusiness Analytics), Επιχειρηματικής
Ευφυΐας (Βusiness Intelligence) και των συναφών γνωστικών πεδίων.
Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός
Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, όπως αναλύεται στα παρακάτω άρθρα.
Άρθρο 3
Αποστολή - Σκοπός, Τομείς Δραστηριότητας
Το Εργαστήριο καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
στο χώρο της Επιχειρηματικής Αναλυτικής και Ευφυΐας.
Το Εργαστήριο Επιχειρηματικής Αναλυτικής ασχολείται
με τα γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης δεδομένων,
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της ανάλυσης δεδομένων, της λήψης αποφάσεων βασισμένων σε τεκμήρια, της τεχνητής νοημοσύνης και
γενικότερα της «ευφυΐας» στην επιστήμη της Διοίκησης,
συνδυαστικά με την επιστήμη των υπολογιστών.
Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του Εργαστηρίου είναι
οι εξής:
Ι. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
- Εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική άσκηση) φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος σε προπτυχιακό
και μεταπτυχιακό επίπεδο σε θέματα επιχειρηματικής
αναλυτικής (business analytics), επιχειρηματικής ευφυΐας (business intelligence), επιστήμης δεδομένων
(data science), ανάλυσης δεδομένων (data analytics),
ψηφιακού μετασχηματισμού (digital transformation)
των επιχειρήσεων και οργανισμών, της λήψης αποφάσεων βασισμένες σε τεκμήρια (evidence based decision)
και της τεχνητής νοημοσύνης (artificial intelligence) με
εφαρμογή στις επιχειρήσεις.
- Κάλυψη και υποστήριξη διδακτικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο άλλων Τμημάτων του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή άλλων Πανεπιστημίων, εφόσον αυτό είναι δυνατό και ζητείται από τα Τμήματα αυτά.
- Υποστήριξη της εκπόνησης διδακτορικών σπουδών
και μεταδιδακτορικών ερευνών.
ΙΙ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ
- Συνεργασία με ελληνικά και αλλοδαπά ακαδημαϊκά
ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και άλλους επιστημονικούς
φορείς σε περιοχές και θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
- Εκπόνηση ερευνών και ερευνητικών προγραμμάτων
είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με άλλες δομές ή ΑΕΙ
(εντός ή εκτός Ελλάδος).
- Οργάνωση ασκήσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, συμποσίων, και παρεμφερών συναντήσεων και εκδηλώσεων με Έλληνες και ξένους ειδικούς στην Επιχειρηματική
Ευφυΐα.
- Συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και δημοσίευση
ερευνητικών δεδομένων.
- Ανάπτυξη δικτύου για πρόσβαση σε δυνάμει συμμετέχοντες και συμμετέχουσες ερευνών.
ΙΙΙ. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
- Ανάλυση και οπτικοποίηση δεδομένων για επιχειρήσεις και οργανισμούς.
- Διάθεση ανοικτών δεδομένων και πλατφορμών διάθεσης δεδομένων και αναλύσεων.
- Ευαισθητοποίηση, επιμόρφωση, εξειδικευμένη κατάρτιση για θέματα παραγωγής, επεξεργασίας, ανάλυσης
δεδομένων και λήψης αποφάσεων φορέων της ευρύτερης κοινότητας.
- Παραγωγή και δημοσίευση εκπαιδευτικού υλικού,
δημοσιευμάτων και εκδόσεων υπό τύπο βιβλίων, άρθρων ή περιοδικών.
- Συνεργασία με επιστημονικές εταιρείες και συλλόγους Επιστημών Δεδομένων και Επιχειρηματικής Ευφυΐας στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες.
- Συνεργασία με φορείς ανοικτού λογισμικού, ανοικτών
δεδομένων αλλά και παιγνίων βασισμένων στην ευφυΐα
και τα δεδομένα.
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- Συνεργασία με δομές/φορείς που παράγουν και χρησιμοποιούν δεδομένα.
- Παροχή γνωμοδοτήσεων σε θέματα που άπτονται
του γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
Άρθρο 4
Προσωπικό
Η στελέχωση του Εργαστηρίου θα γίνει από μέλη ΔΕΠ/
ΕΔΙΠ/ΕΕΠ/ΕΤΕΠ και από διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου που υπηρετεί στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το Εργαστήριο Επιχειρηματικής Αναλυτικής διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ του ΤΔΕ που εκλέγεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 29 του ν. 4485/2017
(Α΄ 114), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 192
του ν. 4823/2021 (Α΄ 136) και την υπό στοιχεία 147084/
Ζ1/16.11.2021 υπουργική απόφαση (Β΄ 5364).
2. Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια αναπληρώνεται, σε
περίπτωση απουσίας, άδειας ή κωλύματος, από μέλος
ΔΕΠ αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου του ιδίου Εργαστηρίου και ειδικότερα από το αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ
ξεκινώντας από την πρώτη βαθμίδα και εξαντλώντας τις
βαθμίδες μέχρι και τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.
3. Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του ν. 1268/1982 (Α΄ 87)
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου
80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) και επιπλέον:
- συντονίζει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του
Εργαστηρίου,
- μεριμνά για τη χρηστή οικονομική διαχείριση των
πόρων του Εργαστηρίου,
- μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το
αναγκαίο προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας,
- μεριμνά για την εκπροσώπηση του Εργαστηρίου στα
αρμόδια όργανα του ΠΘ και οπουδήποτε στην ημεδαπή
ή την αλλοδαπή,
- μεριμνά για την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου,
- υποβάλλει ετήσιο απολογισμό δραστηριοτήτων του
Εργαστηρίου,
- εισηγείται στο Τμήμα την προμήθεια του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και την αποκατάσταση διαπιστωμένων ελλείψεων ή βλαβών, και, στην περίπτωση
που κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό από το Τμήμα ή το ΠΘ,
αξιοποιεί κάθε διαθέσιμη νόμιμη (δημόσια ή ιδιωτική)
πηγή χρηματοδότησης (της ημεδαπής ή της αλλοδαπής),
- εισηγείται στο Τμήμα για τους υπεύθυνους προμήθειας αναλώσιμων υλικών και εγκατάστασης, συντήρησης,
και αποκατάστασης βλαβών του υλικοτεχνικού εξοπλισμού,
- ορίζει ως αναπληρωτή ή αναπληρώτριά του ένα από
τα μέλη του Εργαστηρίου σε περίπτωση άδειας, απουσίας ή κωλύματος του ιδίου ή της ιδίας,
- εποπτεύει το Προσωπικό που έχει τοποθετηθεί στο
Εργαστήριο,
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- υπογράφει κάθε έγγραφο που διακινεί το Εργαστήριο
και, γενικά, είναι υπεύθυνος ή υπεύθυνη για την ομαλή
και αποδοτική λειτουργία του Εργαστηρίου.
Άρθρο 6
Εγκατάσταση-Υλικοτεχνική Υποδομή
1. Το Εργαστήριο Επιχειρηματικής Αναλυτικής λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον
Κανονισμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε χώρο που
του παραχωρείται για την εγκατάσταση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την υποστήριξη των διδακτικών, ερευνητικών στόχων και συναφών
δράσεων του Εργαστηρίου.
2. Το Εργαστήριο θα εγκατασταθεί σε υπάρχοντες
χώρους του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
3. Στο χώρο αυτό, θα τοποθετηθεί επιγραφή με τον
τίτλο του Εργαστηρίου, στην ακόλουθη μορφή και διάταξη: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Εργαστήριο Επιχειρηματικής Αναλυτικής.
4. Το Εργαστήριο θα εξοπλισθεί, κατά τη φάση ανάπτυξής του, από τα υπάρχοντα επιστημονικά όργανα
και απαραίτητα υλικά του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Άρθρο 7
Κανόνες Λειτουργίας Εργαστηρίου
1. Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια ενημερώνεται πριν
από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που λαμβάνει χώρα στο
Εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή
άλλου έργου/άλλης δράσης ή/και συνάντησης που έχει
αποφασιστεί και εγκριθεί και καθορίζει την προτεραιότητα για τη χρήση των χώρων και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
2. Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια έχει την ευθύνη για
την εν γένει λειτουργία των μονάδων του Εργαστηρίου,
τη χρήση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού που ανήκει σ’
αυτό, την παραμονή των απασχολούμενων (επιστημονικού προσωπικού, φοιτητών και φοιτητριών, επισκεπτών
και επισκεπτριών) στους χώρους, την τήρηση κανόνων
υγείας και ασφάλειας, καθώς και την προστασία του
υλικοτεχνικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων από
βλάβες.
3. Η χρήση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού του Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο επιστημονικό προσωπικό
του Εργαστηρίου ή άλλους ερευνητές που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον Διευθυντή ή την Διευθύντρια.
4. Υλικοτεχνικός εξοπλισμός που παραδίδεται για τη
διεξαγωγή εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου επιστρέφεται μετά τη χρήση του στην κατάσταση στην
οποία είχε παραδοθεί.
5. Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας, το άτομο
στο οποίο είχε παραδοθεί ο εξοπλισμός υποχρεούται
να αντικαταστήσει τις ζημιές με κάθε πρόσφορο τρόπο.
Άρθρο 8
Πόροι -Έσοδα
1. Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
α) κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε άλλου είδους οικονομική ενίσχυση από φυσικά και νομικά
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πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που καταλείπονται στο ΠΘ για τους στόχους του Εργαστηρίου,
β) τη συμμετοχή σε ελληνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή
ερευνητικά προγράμματα,
γ) την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την παρ. 1 του
άρθρου 1 και τα άρθρα 2 και 3 του π.δ. 159/1984 (Α΄ 53),
δ) τη διάθεση εκπαιδευτικών, ερευνητικών και εν γένει
επιστημονικών προϊόντων και υπηρεσιών,
ε) τη διοργάνωση συνεδρίων, επιμορφωτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, ημερίδων, συμποσίων και χειμερινών/θερινών σχολείων,
στ) τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
ζ) την εκτέλεση ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών και εν γένει επιστημονικών δράσεων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό
τρίτων (π.χ. Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄και Β’ βαθμού, ΜΚΟ,
άλλα ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής κοκ),
η) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία
1. Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Επιχειρηματικής
Αναλυτικής τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία, κατάλογοι
και αρχεία (σε ηλεκτρονική ή/και έντυπη μορφή):
α) Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης (έντυπης
ή ηλεκτρονικής) αλληλογραφίας,
β) Φάκελος οικονομικών στοιχείων έτους,
γ) Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,
δ) Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών, λοιπού έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού και υλικοτεχνικού
εξοπλισμού,
ε) Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων,
στ) Αρχείο επιστημονικών δραστηριοτήτων του Προσωπικού,
ζ) Βιβλίο μεταβολών προσωπικού.
2. Με απόφαση του Διευθυντή ή της Διευθύντριας μπορεί ακόμα να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο, φάκελος ή
κατάλογος στοιχείων, σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή,
που κρίνεται απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία
του Εργαστηρίου.
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Άρθρο 10
Τίτλος - Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Επιχειρηματικής Αναλυτικής» και στην Αγγλική γλώσσα
«Business Analytics Laboratory” και αναγράφεται σε
κάθε έντυπό του.
2. Το Εργαστήριο για τη βέλτιστη και ενιαία προβολή του
επιστημονικού του έργου και δράσεων θα χρησιμοποιεί
στα έγγραφα και την εν γένει επικοινωνία του στην ημεδαπή και την αλλοδαπή διακριτή οπτική ταυτότητα (σύμβολο/
λογότυπος) είτε στην ελληνική είτε την αγγλική γλώσσα.
3. Τη μέριμνα για τη λογοτύπηση του Εργαστηρίου
την έχει ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια, που δύναται να
αναθέσει την εργασία της δημιουργίας ενιαίας οπτικής
ταυτότητας (στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα) σε
φυσικά πρόσωπα ή φορείς (π.χ. δημιουργικά γραφεία)
της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής.
4. Το Εργαστήριο θα χρησιμοποιεί για τα έγγραφα, την
αλληλογραφία του και την εν γένει επικοινωνία του στην
ημεδαπή στρογγυλή σφραγίδα, όμοια με αυτή του ΤΔΕ
και με την προσθήκη του τίτλου του. Ανάλογη σφραγίδα
με τα στοιχεία στην αγγλική γλώσσα θα χρησιμοποιεί το
Εργαστήριο για τα έγγραφα, την αλληλογραφία του και
την εν γένει επικοινωνία του με την αλλοδαπή.
Άρθρο 11
Δεοντολογία
Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου εναρμονίζονται
με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας.
Άρθρο 12
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 28 Φεβρουαρίου 2022
Ο Πρύτανης
ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ
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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.
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