
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση με την προσθήκη εδαφίου 
στο τέλος του άρθρου 10 της υπ’  αρ. 130/56/
29- 3-2018 (Β΄ 2773) απόφασης Συγκλήτου, όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 34/33/23-7-2020 (Β΄ 
3563) που αφορά στην έγκριση του Κανονισμού 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο: «Αειφορικά συστήματα παραγωγής και πε-
ριβάλλον στη γεωργία» του Τμήματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Σχολής Γεωπονίας και Δασολογίας 
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

2 Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας, με τίτλο «Προηγμένη Μηχανική Δι-
εργασιών» (Master of Science, (MSc) in «Advanced 
Process Engineering» - PROCESS).

3 Ίδρυση Ερευνητικού Εργαστηρίου Υπολογιστικής 
Γλωσσολογίας και Γλωσσικής Τεχνολογίας στο 
Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Κρήτης και έγκριση του εσωτερι-
κού κανονισμού του.

4 Κατανομή μιας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.Δ.Ι.Π. 
στη Σχολή Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημί-
ου Κρήτης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. απόφ. 11/59 (1)

Τροποποίηση με την προσθήκη εδαφίου 

στο τέλος του άρθρου 10 της υπ’ αρ. 130/56/

29-3-2018 (Β΄ 2773) απόφασης Συγκλήτου, όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 34/33/23-7-2020 

(Β΄ 3563) που αφορά στην έγκριση του Κανονι-

σμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών με τίτλο: «Αειφορικά συστήματα παραγω-

γής και περιβάλλον στη γεωργία» του Τμήματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης της Σχολής Γεωπονίας και 

Δασολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 

Θράκης .

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’  αρ. 137509/Ζ1 διαπιστωτική πράξη του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 490/2018), με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή 
Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία τεσσά-
ρων (4) ετών, από 01.09.2018 έως 31.08.2022.

2. Τις διατάξεις της παρ.  1 του άρθρου 45 του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114), η οποία τροποποιήθηκε με την 
παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) σύμφωνα 
με τις οποίες «Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήμα-
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τος καταρτίζεται ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος κάθε Π.Μ.Σ., ο οποίος εγκρίνεται από τη 
Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος 
και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων».

3. Τις διατάξεις του εδαφίου β της παρ. 6 του άρθρου 
85 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), σύμφωνα με τις οποίες «Τα 
ΑΕΙ οφείλουν, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, “Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις” να καταρτίσουν και να 
δημοσιεύσουν τους Κανονισμούς του άρθρου 45».

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

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
Διπλώματος» (Α’ 189).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
(π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με 
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Αγρο-
τικής Ανάπτυξης του Δ.Π.Θ. υπ’ αρ. 5/10-11-2021 συνε-
δρίαση της Συνέλευσης και το απόσπασμα πρακτικού 
αυτής.

8. Την απόφαση της Συγκλήτου συνεδρίαση 129/56/
29-03-2018 (Β΄2083) με την οποία εγκρίθηκε η επανίδρυ-
ση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτ-
λο: «Αειφορικά συστήματα παραγωγής και περιβάλλον 
στη γεωργία» του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θρά-
κης σε εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

9. Την απόφαση της Συγκλήτου συνεδρίαση 130/56/
29-03-2018 (Β΄ 2773) με την οποία εγκρίθηκε ο Κανο-
νισμός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

10. Την απόφαση της Συγκλήτου συνεδρίαση 34/33/
23-07-2020 (Β΄ 3563) με την οποία τροποποιήθηκε ο Κα-
νονισμός του Προγράμματος μεταπτυχιακών Σπουδών.

11. Την υπ’ αρ. 3/7/22-03-2018 εισήγηση της Επιτροπής 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ. και το απόσπασμα 
πρακτικού αυτής.

12. Το υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-09-2017 (ΔΠΘ/
ΔΑΘ/ 6301/287/02-10-2017) έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού του ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση με την προσθήκη εδαφίου στο 
τέλος του άρθρου 10 της υπ’  αρ. 130/56/29-3-2018
(Β΄ 2773) απόφασης Συγκλήτου, όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αρ. 34/33/23-7-2020 (Β΄ 3563) απόφαση της 
Συγκλήτου, ως ακολούθως:

«Η διδασκαλία των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. θα γίνεται 
με τις μεθόδους της δια ζώσης και της εξ αποστάσεως 
διδασκαλίας σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νο-
μοθεσία».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 14 Δεκεμβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ 

Ι

   Αριθμ. 3127 (2)
Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών του Τμήματος Χημικών Μηχανι-

κών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Μακεδονίας, με τίτλο «Προηγμένη 

Μηχανική Διεργασιών» (Master of Science, (MSc) 

in «Advanced Process Engineering» - PROCESS).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 92/2003 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας» (Α’ 83).
2. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 

ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» 
(Α΄ 189) και ιδίως τα άρθρα 14 και 15.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
(π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με 
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

4. Την περ. α της παρ. 11 του άρθρου 80 του ν. 4009/
2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων» (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις της παρ. γ’ του άρθρου 47 του ν. 4025/2011 
(Α΄ 228), της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 4076/2012 (Α΄ 159) 
και της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24).

5. Το π.δ. 72/2013 «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευ-
ση Τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση και ανασυγκρό-
τηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» 
(Α’ 119).

6. Τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄ 83).

7. Την παρ. 2 του άρθρου του άρθρου 13 του ν. 4485/
2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 114).

8. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως των άρθρων 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 43, 45 και 85.

9. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋ-
πολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).

10. Τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 
(Α΄ 38).

11. Την υπό στοιχεία 41931/Ζ1/2018 υπουργική από-
φαση «Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης κοινών Π.Μ.Σ και 
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εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη με-
ταξύ ημεδαπών Α.Ε.Ι. και αναγνωρισμένων ως ομοταγών 
ιδρυμάτων ή ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της 
αλλοδαπής» (Β’ 972).

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

13. Το άρθρο 17 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142).
14. Το Κεφάλαιο Γ (άρθρα 13-22 «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν. 4610/2019 «Συνέργειες 
Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυ-
μάτων και λοιπές διατάξεις εκπαίδευσης» (Α’ 70).

15. Το άρθρο 171 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) «Τροπο-
ποιήσεις στον ν. 4485/2017 (Α’  114)».

16. Την υπ΄αρ. 137444/Ζ1/6-9-2019 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός 
Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Μακεδονίας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 709).

17. Το απόσπασμα πρακτικού (συνεδρίαση υπ’ αρ. 
83/30-09-2021) της Συνέλευσης του Τμήματος Χημικών 
Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας.

18. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση υπ’ αρ. 
148/29-10-2021).

19. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συ-
νεδρίαση υπ’ αρ. 20/29-10-2021).

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την ίδρυση από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του 
Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχο-
λής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με τίτλο 
«Προηγμένη Μηχανική Διεργασιών» (Master of Science, 
MSc in «Advanced Process Engineering» - PROCESS) σε 
εφαρμογή των ν. 4610/2019 (Α’  70) και ν. 4485/2017
(Α΄ 114), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικά-Τίτλος του Π.Μ.Σ.

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών διοργανώνει τη λει-
τουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 
με τίτλο «Προηγμένη Μηχανική Διεργασιών» (Master 
of Science, MSc in «Advanced Process Engineering» - 
PROCESS) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017, 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει ως αντι-
κείμενο την εξειδίκευση επιστημόνων διπλωματούχων 
μηχανικών, πτυχιούχων θετικών και εφαρμοσμένων 
επιστημών στον ευρύτερο τομέα της Μηχανικής Διερ-
γασιών και ειδικότερα στις σύγχρονες προσεγγίσεις που 
αναδύονται στον τομέα αυτό.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι οι φοιτητές να έρ-
θουν σε επαφή και να εμβαθύνουν στις:

- Βέλτιστες τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες στις βιο-
μηχανίες διεργασιών και σε ένα ευρύ φάσμα κρίσιμων 
μεθόδων λειτουργίας, αυτομάτου ελέγχου και βελτιστο-
ποίησης.

- Πρόσφατες εξελίξεις στην παγκόσμια χημική βι-
ομηχανία αξιοποιώντας την αντίστοιχη πρόοδο στη 
χημική τεχνολογία, την περιβαλλοντική και υγειονο-
μική μηχανική, την τεχνολογία της πληροφορίας, τις 
υπολογιστικές μεθόδους, την τεχνοοικονομική ανά-
λυση και τη διαχείριση συμπεριλαμβανομένης της 
επιχειρηματικότητας.

- Διεργασίες και διαδικασίες διαφόρων βιομηχανικών 
τομέων, όπως χημικές και φαρμακευτικές βιομηχανίες, 
ενέργεια (ηλεκτρική, υδρογόνο, βιο-καύσιμα, μετατρο-
πή/αποθήκευση), πετροχημικά, τεχνολογία υλικών, τρό-
φιμα, βιοτεχνολογία, περιβαλλοντικές και υγειονομικές 
δραστηριότητες.

- Πτυχές της προηγμένης χημικής μηχανικής και των 
ενημερωμένων διεργασιών και τεχνολογιών που θα τους 
επιτρέψουν να σχεδιάσουν, προσομοιώσουν, θέσουν σε 
λειτουργία και διαχειριστούν διαδικασίες, μονάδες και 
εγκαταστάσεις παραγωγής.

- Μελέτη Περίπτωσης - Case Study με Project Εφαρ-
μογής συγκεκριμένου επιμέρους τομέα.

Άρθρο 3
Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι/πτυχιούχοι 
ΑΕΙ της ημεδαπής των Τμημάτων: Χημικών Μηχανικών, 
Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μηχανολόγων Μηχανικών, 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Χημεί-
ας, Βιολογίας, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, 
Επιστήμης Υλικών και άλλων Τμημάτων συναφούς γνω-
στικού αντικειμένου καθώς και ομοταγών Ιδρυμάτων 
του εξωτερικού. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καλή 
γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Άρθρο 4
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις «Προηγμένη Μηχανι-
κή Διεργασιών» (Master of Science, MSc in «Advanced 
Process Engineering» - PROCESS). Οι τίτλοι απονέμονται 
από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια φοίτησης
για τη χορήγηση του τίτλου

Η διάρκεια του Π.Μ.Σ. που οδηγεί σε Διπλώματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) θα είναι 3 εξάμηνα εκ 
των οποίων το 3ο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση 
της διπλωματικής εργασίας. Κάθε εξάμηνο αποτελείται 
από 13 εβδομάδες διδασκαλίας και μίας εξεταστικής 
εβδομάδας. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει 
να ολοκληρώνει το Π.Μ.Σ. σε εύλογο χρονικό διάστη-
μα το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. 
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Μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να αναστείλει μέχρι ένα έτος την φοίτηση του εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι 
αναστολής φοίτησης.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα σπουδών

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος καθώς 
και η επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Σε εφαρμογή του υπό στοιχεία Φ5/89656/Β3
(Β΄ 1466/2007), τα μαθήματα αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Η διπλωμα-
τική εργασία αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Συνολικά απαιτείται η συμπλήρωση ενενήντα 
(90) πιστωτικών μονάδων.

Αναλυτικά το πρόγραμμα μαθημάτων του Π.Μ.Σ. έχει ως εξής:

Πρόγραμμα μαθημάτων
ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο

1ο Εξάμηνο: 1st SEMESTER
a/a Μάθημα-Course Διδ. Ώρες ECTS

1.1 Advanced Transport phenomena
Προηγμένα φαινόμενα μεταφοράς 3 6

1.2
Computer-aided (Chemical/Bio)-Process Design and Simulation
Σχεδιασμός και Προσομοίωση Χημικών/Βιοχημικών Διεργασιών με τη βοήθεια 
Υπολογιστικών Μεθόδων

3 6

1.3 (Chemical/Bio)-Process Instrumentation and Control
Οργανολογία και Έλεγχος Χημικών/Βιοχημικών Διεργασιών 3 6

1.4 Advanced Biochemical & Physicochemical Processes
Προηγμένες Βιοχημικές και Φυσικοχημικές Διεργασίες 3 6

1.5 Advanced Materials Processing
Προηγμένες Διεργασίες Επεξεργασίας Υλικών 3 6

ΣΥΝΟΛΟ 15 30

2ο Εξάμηνο: 2 nd SEMESTER

a/a Μάθημα-Course Διδ. Ώρες ECTS

2.1 Hydrogen Technology
Τεχνολογία Υδρογόνου 3 6

2.2

Επιλογή (1):
- Research Methods and Project Management
Ερευνητικές Μέθοδοι και Διαχείριση Έργου
- Circular Bio/Economy, Sustainability Κυκλική Βιο/Οικονομία, Αειφορία

1Χ3 1Χ6

2.2

Επιλογή (3):
- Catalysis for Energy and Environmental Applications Κατάλυση Ενεργειακών & 
Περιβαλλοντικών εφαρμογών
- Clean Energy, Functional Materials Καθαρή ενέργεια, Λειτουργικά Υλικά
- Biorefinery Processes Διεργασίες Βιοδιυλιστηρίων
- Industrial Materials Βιομηχανικά Υλικά
- Advanced Process Engineering for Water Purification Προηγμένες Διεργασίες 
Μηχανικής Καθαρισμού/Απολύμανσης Υδάτων
- Computational Methods for Environmental assessment Υπολογιστικές Mέθο-
δοι Περιβαλλοντικής Αποτίμησης
- Food Process Engineering
Μηχανική Διεργασιών Τροφίμων

3X3 3X6

ΣΥΝΟΛΟ 15 30

3ο Εξάμηνο: 3rd SEMESTER

Μάθημα-Course ECTS
Διπλωματική εργασία (Master thesis, Research project) 30
ΣΥΝΟΛΟ 30

Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. δύναται να αποφασίζει για τη διδασκαλία των κατ επιλογήν υποχρεωτικών 
μαθημάτων ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος.
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Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να γίνεται με σύγχρονη ή/και ασύγχρονη εκπαίδευση ή υβριδικά με ευέ-
λικτες μορφές μάθησης χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τη δια ζώσης εκπαίδευση και τη χρήση των τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών με βάση τους περιορισμούς των κείμενων διατάξεων του ν. 4485/2017.

Άρθρο 7
Διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει για οκτώ έτη (1-3-2022 έως 28-2-2030) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4485/2017 
(Α’ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Η παραπάνω διάρκεια μπορεί να ανανεωθεί μετά από απόφαση 
της Συνέλευσης του Τμήματος Χημικών Μηχανικών.

Άρθρο 8
Γλώσσα διδασκαλίας

Η γλώσσα διδασκαλίας του μεταπτυχιακού ορίζεται η Ελληνική και η Αγγλική. Ως γλώσσα συγγραφής της μετα-
πτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζεται η Ελληνική ή η Αγγλική, με εκτεταμένη περίληψη στην Ελληνική Γλώσσα 
ή Αγγλική Γλώσσα αντίστοιχα.

Άρθρο 9
Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους σαράντα (40) φοιτητές. Ο αριθ-
μός των εισακτέων μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Άρθρο 10
Προσωπικό

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπορούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
Χημικών Μηχανικών και μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και προσκεκλημένων 
διδασκόντων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 36, 43 και 85 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114/) και τις συμπληρώσεις τους.

Άρθρο 11
Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας, με τον υπάρχοντα εξοπλισμό, στην Κοζάνη.

Άρθρο 12
Κόστος λειτουργίας

Το κόστος λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου κύκλου του Π.Μ.Σ. για 40 (με βάση το ποσοστό απαλλαγής διδάκτρων 
για το 30 % των φοιτητών) άτομα υπολογίζεται σε 75.600€ και αναλύεται ποσοστιαία ως εξής:

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ/ΚΥΚΛΟ
Αιτιολόγηση Κόστος (€) %
Δαπάνες εξοπλισμού, λογισμικού 2000 2,65
Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών 1500 1,98
Δαπάνες για την εκπόνηση των μεταπτυχιακών εργασιών
(αναλώσιμα κλπ.) 1500 1,98

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων στο ΠΜΣ 2.000 2,65
Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών ΠΜΣ -
Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ ΠΔΜ και
άλλων Πανεπιστημίων/Ερευνητικών Κέντρων κ.λπ.) 36760 48,68

Έξοδα προβολής και δημοσιότητας (ημερίδες, συνέδρια,
συμμετοχές σε συνέδρια, κ.λπ.) 3000 3,97

Αμοιβές διοικ/γραμμ υποστήριξης 4000 5,30
Αμοιβές τεχνικής υποστήριξης 1000 1,32
Λοιπές δαπάνες 1160 1,53
Λειτουργικά έξοδα Π. Δ. Μ. 22.680 30
ΣΥΝΟΛΟ 75.600 75.600 100%

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από χορηγίες δημοσίου και ιδιωτικού φορέα καθώς και από τέλη 
φοίτησης (δίδακτρα).

Τα τέλη φοίτησης ορίζονται στα 2.700€ ανά φοιτητή. Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης εφαρμόζεται σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.
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O καταμερισμός των λειτουργικών δαπανών του συ-
νολικού προϋπολογισμού του Π.Μ.Σ. δύναται να τρο-
ποποιείται σε οποιοδήποτε ποσοστό σύμφωνα με τις 
ανάγκες υλοποίησης του Π.Μ.Σ., κατόπιν απόφασης της 
Συνέλευσης του Τμήματος Χημικών Μηχανικών.

Άρθρο 13
Μεταβατικές Διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα 
απόφαση θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα σύμ-
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 29 Δεκεμβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

Ι

    Αριθμ. 30491 (3)
Ίδρυση Ερευνητικού Εργαστηρίου Υπολογιστι-

κής Γλωσσολογίας και Γλωσσικής Τεχνολογίας 

στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής 

του Πανεπιστημίου Κρήτης και έγκριση του εσω-

τερικού κανονισμού του.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 296/1973 (Α΄ 239) περί καθορισμού του τίτ-

λου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος Πανεπιστη-
μίου, το ν. δ. 114/1974 «Περί τροποποιήσεως και συμπλη-
ρώσεως του ν.δ. 87/1973 «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων 
εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων 
τινών αυτού εις άπαντα τα Α.Ε.Ι.» (Α’ 310), τον ν. 259/1976 
(Α΄ 25) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί 
Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμένων διατάξεων, 
το π.δ. 103/1983 (Α΄ 48) περί αυτοδύναμης λειτουργίας 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και της λοιπής νομο-
θεσίας περί Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Την υπ’ αρ. 108169/Ζ1/21-08-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 677) 
διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, περί εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων Αντι-
πρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

3. Την υπ’ αρ. Γενικού Πρωτοκόλλου 9885/04-09-2020 
(ΑΔΑ: 9Κ3Π469Β7Γ-127) πράξη συγκρότησης της Συ-
γκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης για το Ακαδημαϊκό 
Έτος 2020-2021.

4. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 του άρθρου 28 του 
ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 114).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν.  4310/2014 
(Α΄ 258), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 60 του 
ν. 4386/2016 (Α΄ 83), με τις οποίες προστίθεται η παρ. 
24 στο άρθρο 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195).

6. Το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί 
ο Οργανισμός στο Πανεπιστήμιο Κρήτης βάσει του άρ-
θρου 7 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).

7. Το απόσπασμα πρακτικών της με ημερομηνία 06-
12-2021 συνεδρίασης ης Συνέλευσης του Τμήματος το 
οποίο διαβιβάστηκε στη Σύγκλητο με το υπ’ αρ. Γεν. 
Πρωτ.: 28952/885/13-12-2021 έγγραφο του Προέδρου 
του Τμήματος αυτού Καθηγητή Στυλιανού Παναγιωτάκη.

8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Κρήτης στην υπ’ αρ. 474η/20-12-2021 συνεδρίασή της 
σχετικά με το παρόν θέμα.

9. Το γεγονός ότι από τη λήψη της παρούσας απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του ιδρύμα-
τος, αποφασίζει:

Την ίδρυση του Ερευνητικού Εργαστηρίου Υπολογιστι-
κής Γλωσσολογίας και Γλωσσικής Τεχνολογίας στο Τμήμα 
Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Κρήτης και την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού 
του ως εξής:

Άρθρο 1
Ίδρυση - Αντικείμενο

Ιδρύεται στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Εργαστήριο με την 
ονομασία «Εργαστήριο Υπολογιστικής Γλωσσολογίας 
και Γλωσσικής Τεχνολογίας» και τη διεθνή ονομασία 
«Computational Linguistics and Language Technology 
Lab». Το Εργαστήριο εξυπηρετεί ερευνητικές και διδα-
κτικές ανάγκες στην περιοχή της Υπολογιστικής Γλωσ-
σολογίας και της Γλωσσικής Τεχνολογίας και αφορά 
την υπολογιστική επεξεργασία της Φυσικής Γλώσσας 
τόσο σε θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο. Το Εργα-
στήριο είναι διεπιστημονικό, ευρισκόμενο στην τομή 
των επιστημών της Γλωσσολογίας, της Επιστήμης των 
Πληροφοριών, των Μαθηματικών, της Γνωσιακής Επι-
στήμης και των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών. 
Το Εργαστήριο εντάσσεται στον Τομέα Γλωσσολογίας 
του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Άρθρο 2
Σκοπός - Αντικείμενο εργασιών - Αποστολή

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Υπολογιστικής Γλωσσολο-
γίας και Γλωσσικής Τεχνολογίας έχει ως αποστολή

(α) την υποστήριξη/συμπλήρωση των ερευνητικών και 
διδακτικών δραστηριοτήτων του Τομέα Γλωσσολογίας 
του Τμήματος Φιλολογίας στα επίπεδα των διδακτορι-
κών, μεταπτυχιακών και προπτυχιακών σπουδών, σε 
θέματα που αφορούν την υπολογιστική επεξεργασία 
Φυσικής Γλώσσας, τη Γλωσσική Τεχνολογία, καθώς και 
τη διεπαφή τους με τομείς, όπως η Θεωρητική Γλωσσο-
λογία, η Επιστήμη των Υπολογιστών, των Μαθηματικών, 
της Γνωσιακής Επιστήμης και των Ψηφιακών Ανθρωπι-
στικών Επιστημών.

(β) τη στήριξη και ανάπτυξη των αντικειμένων και 
μεθόδων διεξαγωγής έρευνας στο αντικείμενο του ερ-
γαστηρίου,

(γ) τη συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημε-
δαπής και αλλοδαπής, ερευνητικά κέντρα, επιστημοτε-
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χνικούς και άλλους σχετικούς φορείς σε περιοχές κοινού 
ενδιαφέροντος,

(δ) την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, 
διαλέξεων, παντοειδών παρεμφερών συναντήσεων και 
εκδηλώσεων με Έλληνες και ξένους ειδικούς, καθώς και 
την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων, με 
τη μορφή σειρών, βιβλίων, άρθρων και περιοδικών,

(ε) τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας 
(ραδιοτηλεόρασης, πολυμέσων) με δημιουργία ειδικών 
προγραμμάτων εκπομπής και διάδοσης, αυτόνομα ή σε 
συνεργασία.

(στ) την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα 
στο π.δ. 159/1984 (53/Α’),

(ζ) τη συνεργασία με κοινωνικούς φορείς, δημόσιους 
ή ιδιωτικούς, μέσω της ανάπτυξης προγραμμάτων στο 
πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου του Εργαστηρίου.

(η) Την ανάπτυξη και εκπόνηση, αυτοδύναμα ή σε συ-
νεργασία, προγραμμάτων διά βίου μάθησης σχετικών με 
το αντικείμενο του Εργαστηρίου.

Άρθρο 3
Προσωπικό

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη ΔΕΠ του Τμή-
ματος Φιλολογίας που το γνωστικό αντικείμενο της 
θέσης τους ή/και το ερευνητικό τους έργο και ενδιαφέ-
ροντα εμπίπτουν στα ερευνητικά αντικείμενα του Εργα-
στηρίου και από μέλη του λοιπού επιστημονικού και διοι-
κητικού προσωπικού που τοποθετείται στο Εργαστήριο 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στελεχώνεται επίσης 
με εξωτερικούς συνεργάτες, επιστήμονες με ερευνητικά 
ενδιαφέροντα ή/και επιστημονικό έργο συναφές με την 
Υπολογιστική Γλωσσολογία, τη Γλωσσική Τεχνολογία 
και συναφείς τομείς, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό 
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για κάθε 
κατηγορία προσωπικού.

Μέλη του Εργαστηρίου, μπορούν επίσης να γίνονται 
επί θητεία και ερευνητές (υποψήφιοι διδάκτορες ή κά-
τοχοι διδακτορικού) κατόπιν εισήγησης του διευθυντή 
του Εργαστηρίου και έγκρισης της Συνέλευσης του Τμή-
ματος.

Για την κάλυψη εκτάκτων ή παροδικών αναγκών είναι 
δυνατή με απόφαση του διευθυντή η πρόσληψη προ-
σωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 1514/1985 
(Α’ 13).

Άρθρο 4 
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ του Τομέα 
Γλωσσολογίας, που ορίζεται με τη διαδικασία της παρ. 1 
του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 (Α’ 114). Στις αρμοδιό-
τητες του διευθυντή περιλαμβάνονται:

(α) ο συντονισμός του ερευνητικού και διδακτικού 
έργου του εργαστηρίου,

(β) η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση 
του Τομέα του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του 
Εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρηση του,

(γ) η μέριμνα για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με 
το αναγκαίο προσωπικό,

(δ) η μέριμνα για την οικονομική διαχείριση των εσό-
δων του Εργαστηρίου,

(ε) η μέριμνα για την κατανομή των χώρων του Ερ-
γαστηρίου,

(στ) ο ορισμός των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά 
και τον κινητό εξοπλισμό, και

(ζ) η υπογραφή κάθε εγγράφου και γενικά η ευθύνη για 
την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του εργαστηρίου.

Άρθρο 5
Έσοδα

Τα έσοδα του Εργαστηρίου συμμορφώνονται με την 
εκάστοτε κείμενη νομοθεσία και προέρχονται κυρίως 
από

(α) την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό 
τρίτων,

(β) τη διάθεση ερευνητικών ή 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 χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα, και

(ε) τις κληρονομιές, τις δωρεές και κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για τους σκο-
πούς του Εργαστηρίου.

Άρθρο 6
Εσωτερικός Κανονισμός

Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τον Εσω-
τερικό Κανονισμό του, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος του παρόντος.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να 
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Άρθρο 1
Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, όπως ορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονι-
σμό του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το ωράριο εργασίας 
του προσωπικού είναι αυτό που προβλέπεται για κάθε 
κατηγορία, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό λει-
τουργίας του Πανεπιστημίου και τις κείμενες διατάξεις.

2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο, στο πλαί-
σιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου που 
έχει αποφασιστεί, και καθορίζει μέσα στο πλαίσιο της 
αποστολής τον Εργαστηρίου τις προτεραιότητες στη 
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
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3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων 
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, και την παραμονή των 
εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) 
στους χώρους του.

4. Η χρησιμοποίηση των οργάνων του Εργαστηρίου 
επιτρέπεται στο προσωπικό και τους ερευνητές που 
έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και 
εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα και σκεύη τα οποία πα-
ραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται 
μετά τη χρησιμοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν 
παραδοθεί.

5. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα 
του ιδρύματος, είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων 
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές 
δραστηριότητες του Εργαστηρίου.

Άρθρο 2
Κανονισμός εκτέλεσης
πειραματικών εργασιών στο Εργαστήριο

1. Δικαίωμα εκτέλεσης πειραματικών εργασιών έχουν 
μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου ή/και συνεργαζόμενοι ερευ-
νητές εφόσον το αντικείμενο της έρευνας είναι σχετικό 
με τους σκοπούς του Εργαστηρίου. Για την εκτέλεση πει-
ραματικής εργασίας από ερευνητές που δεν είναι μέλη 
του Εργαστηρίου χορηγείται άδεια μετά από σχετική αί-
τηση στην οποία αναφέρονται: Ο σκοπός της εργασίας, 
το χρονοδιάγραμμα και οι τεχνικές που θα χρησιμοποιη-
θούν, η χρησιμοποίηση ή μη μηχανημάτων, οι διατάξεις 
που διέπουν την εκτέλεση της πειραματικής εργασίας 
και ο προϋπολογισμός της δαπάνης που θα απαιτηθεί.

2. Πειραματικές εργαστηριακές μελέτες εκτελούνται 
σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας της Έρευνας του 
Πανεπιστήμιου Κρήτης, την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία 
ενώ η αδειοδότηση γίνεται από τα κατά νόμον αρμόδια 
όργανα.

Άρθρο 3
Εγκατάσταση

Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους του Πανεπι-
στημίου Κρήτης. Χώροι του Εργαστηρίου είναι εκείνοι 
στους οποίους εκτελούνται δραστηριότητες συναφείς 
με την αποστολή του, συμπεριλαμβανομένων και των 
ειδικών εγκαταστάσεων με τον τεχνικό εξοπλισμό, για τη 
διενέργεια των ερευνητικών προγραμμάτων. Χώροι του 
Εργαστηρίου θεωρούνται επίσης το γραφείο του διευ-
θυντή, καθώς και κάθε άλλος χώρος που διατίθεται για 
τη λειτουργία του. Στους χώρους εγκατάστασης υπάρχει 
πινακίδα με την επωνυμία του Εργαστηρίου.

Άρθρο 4
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου, τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία - ψηφιακά ή έντυπα - και στοιχεία:

1. Αρχείο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογραφίας.
2. Αρχείο φακέλων - ιστορικά συμμετεχόντων σε πει-

ραματικές διαδικασίες.
3. Αρχείο εκτελουμένων εργαστηριακών μελετών.
4. Αρχείο εκτελουμένων και περατωμένων ερευνητι-

κών πρωτοκόλλων - εργασιών.

5. Αρχείο επιστημονικών δραστηριοτήτων.
6. Αρχείο διδακτικών δραστηριοτήτων.
7. Αρχείο δημοσιεύσεων.
8. Βιβλίο μεταβολών προσωπικού.
9. Φάκελος μηχανολογικού εξοπλισμού.
10. Βιβλίο αναλωσίμων υλικών.
11. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
12. Βιβλίο χρέωσης οργάνων και επιστημονικών βι-

βλίων.
13. Αρχείο περιουσιακών στοιχείων.
14. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κατ’ έτος.
Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται ακό-

μα κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχεία που προβλέπονται από 
την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το 
Εργαστήριο.

Άρθρο 5
Σφραγίδα

Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του σφραγίδα στρογγυλή με τα παρακάτω στοιχεία:
(α) Στο κέντρο: το λογότυπο του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
(β) Σε εξωτερικό κύκλο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ του Τμή-
ματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής. Ανάλογη 
σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική γλώσσα χρησιμο-
ποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσση αλληλογραφία 
και τα έγγραφά του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ρέθυμνο, 30 Δεκεμβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ 

Ι

  Αριθμ. 30492 (4)
Κατανομή μιας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.Δ.Ι.Π. 

στη Σχολή Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημί-

ου Κρήτης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 296/1973 (Α΄ 239) περί καθορισμού του τίτλου 

και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος Πανεπιστημίου, 
το ν. δ. 114/1974 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώ-
σεως του ν. δ. 87/1973 «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων 
εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων 
τινών αυτού εις άπαντα τα Α.Ε.Ι.» (Α’ 310), τον ν. 259/1976 
(Α΄ 25) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί 
Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμένων διατάξεων, 
το π.δ. 103/1983 (Α΄ 48) περί αυτοδύναμης λειτουργίας 
του Πανεπιστημίου Κρήτης καθώς και της λοιπής νομο-
θεσίας περί Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Την υπ’ αρ. 108169/Ζ1/21-08-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 677) 
διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, περί εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων Αντι-
πρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.
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3. Την υπ’ αρ. Γενικού Πρωτοκόλλου 9885/04-09-2020 
(ΑΔΑ: 9Κ3Π469Β7Γ-127) Πράξη συγκρότησης της Συ-
γκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης για το Ακαδημαϊκό 
Έτος 2020-2021.

4. Τις διατάξεις της περ. 2 της παρ. 3 του άρθρου 68 
του ν. 4235/2014 (Α΄ 32).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α’ 83).
6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4452/

2017 (Α’ 17).
7. Την υπό στοιχεία 126603/Ζ2/29-7-2016 (ΑΔΑ: 

Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας 
Έρευνας και Θρησκευμάτων: «Οδηγίες σχετικά με την 
υλοποίηση και την εφαρμογή των περιεχόμενων στο 
άρθρο 27 και στο άρθρο 64 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) 
«Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις», που 
αφορούν στις κατηγορίες Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.», και 
την υπό στοιχεία 35125/Ζ2/1-3-2018 αναδιατύπωσή της.

8. Την υπ’ αρ. 59950/Ζ2/6-4-2017 εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων «Οδηγίες 
σχετικά με την υλοποίηση και την εφαρμογή των πε-
ριεχόμενων στο άρθρο 20 του ν. 4452/2017 (Α’17) δι-
ατάξεων».

9. Το υπ’ αρ. 10064/2-6-2021 έγγραφο της Αναπλη-
ρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικού, 
Μαρίας Μουζουράκη.

10. Το γεγονός ότι η Σχολή Επιστημών Αγωγής στην 
από 18-10-2021 συνεδρίασή της ενέκρινε το αίτημα του 

Νικολάου Καπελώνη για ένταξή του σε θέση Ε.Δ.Ι.Π. στην 
εν λόγω Σχολή.

11. Την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων Ε.Δ.Ι.Π. στο 
Πανεπιστήμιο Κρήτης.

12. Την εισήγηση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών 
Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης, Διεθνών Σχέσεων και 
Εξωστρέφειας, Καθηγητή Γεωργίου Κοσιώρη.

13. Τα πρακτικά της υπ’ αρ. 474ης/20-12-2021 συνεδρί-
ασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης.

14. Το γεγονός ότι από τη λήψη της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού τoυ ιδρύματος, 
αποφασίζει:

Την κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.Δ.Ι.Π. 
από τις διαθέσιμες θέσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης στη 
Σχολή Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης 
προκειμένου να εκδοθεί στη συνέχεια η σχετική Πρυτα-
νική Πράξη ένταξης του Νικολάου Καπελώνη του Ελευ-
θερίου σε θέση της κατηγορίας αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Ρέθυμνο, 30 Δεκεμβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ
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*02067673112210012*

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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