
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.ΔΙ.Π., 
ΤΕ κατηγορίας.

2 Κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.ΔΙ.Π., 
ΠΕ κατηγορίας.

3 Τροποποίηση της απόφασης της υπ΄αρ. 34/
25.04.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου για την 
επανίδρυση - λειτουργία του Διατμηματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: 
«’’Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών 
και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας’’, των Τμημάτων 
Διοί κησης Επιχειρήσεων (επισπεύδον), Οικονομι-
κής και Διοίκησης Τουρισμού, Περιβάλλοντος και 
Γεωγραφίας».

4 Ίδρυση «Εργαστηρίου Επικοινωνιακών Δικτύων 
Ευρείας Ζώνης», με διεθνή ονομασία «Broadband 
Communications Networks Laboratory» και δια-
κριτικό τίτλο «BCN Lab» στο Τμήμα Πληροφορι-
κής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επι-
στημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

5 Ίδρυση «Εργαστηρίου Ευφυών Συστημάτων 
για την Ενορχήστρωση Εφαρμογών Διάχυτου 
Υπολογισμού» διεθνής ονομασία «Intelligent 
Systems for Orchestrating Pervasive Computing 
Applications» και διακριτικό τίτλο «METIS», στο 
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της 
Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας. 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    32881 (1)
Κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.ΔΙ.Π., 

ΤΕ κατηγορίας.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(έκτακτη συνεδρίαση 3030/29-7-2020)

  Έχοντας υπόψη:
α) Τα άρθρα 29 και 79 του ν. 4009/2011, όπως τρο-

ποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 27 του 
ν. 4386/2016.

β) Την υπό στοιχεία 126603/Ζ2/29-7-2016 εγκύκλιο 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  (ΑΔΑ: Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ).

γ) Το έγγραφο υπ΄αρ. 26622/12-6-2020 του Τμήμα-
τος Λοιπού Προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοι-
κητικών Υπηρεσιών στο οποίο περιλαμβάνεται σχετική 
εισήγηση του Πρύτανη του Α.Π.Θ., με το συνημμένο έγ-
γραφο υπ΄αρ. 964/11-6-2020 της Κοσμητείας της Σχολής 
Επιστημών Υγείας και

δ) Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή του Τακτι-
κού Προϋπολογισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

Την κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.ΔΙ.Π., 
ΤΕ κατηγορίας, στο Τμήμα Οδοντιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ., από τις υφιστάμενες κενές 
οργανικές θέσεις του Ιδρύματος, προκειμένου να πραγ-
ματοποιηθεί η ένταξη της Πηνελόπης Αναστασιάδου 
του Ανέστη, μόνιμου μέλους Ε.Τ.Ε.Π., σε κενή οργανική 
θέση της κατηγορίας αυτής, λόγω απόκτησης συναφούς 
διδακτορικού διπλώματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 31 Αυγούστου 2020

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Ι   

 Αριθμ. 32891 (2)
Κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.ΔΙ.Π., 

ΠΕ κατηγορίας.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(έκτακτη συνεδρίαση 3030/29-7-2020)

  Έχοντας υπόψη:
α) Τα άρθρα 29 και 79 του ν. 4009/2011 όπως τρο-

ποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 27 του 
ν. 4386/2016.

β) Την υπό στοιχεία  26603/Ζ2/29-7-2016 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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γ) Το υπ’ αρ. 26435/12-6-2020 έγγραφο του Τμήμα-
τος Λοιπού Προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοι-
κητικών Υπηρεσιών στο οποίο περιλαμβάνεται σχετική 
εισήγηση του Πρύτανη του Α.Π.Θ., με το υπ΄αρ. 295/9-
6-2020 συνημμένο έγγραφο του Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών και

δ) Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή του Τακτι-
κού Προϋπολογισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

Την κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.ΔΙ.Π., 
ΠΕ κατηγορίας, στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 
της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του 
Α.Π.Θ., από τις υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις του 
Ιδρύματος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ένταξη 
της Αικατερίνης Μουζά του Αχιλλέα, μέλους Ε.ΔΙ.Π. σε 
κενή οργανική θέση της κατηγορίας αυτής, λόγω από-
κτησης συναφούς διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Θεσσαλονίκη, 31 Αυγούστου 2020

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Ι 

    Αριθμ. 11084 (3)
Τροποποίηση της απόφασης της υπ΄αρ. 34/

25.04.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου για την 

επανίδρυση - λειτουργία του Διατμηματικού 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτ-

λο: «"Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προο-

ρισμών και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας", των Τμη-

μάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων (επισπεύδον), 

Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού, Περιβάλ-

λοντος και Γεωγραφίας». 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
(Συνεδρία 11/12.06.2020) 

 Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου αφού έλαβε 
υπόψη:

- Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας» (Α’ 31) όπως ισχύει.

- Τη διάταξη του άρθρου 1 του π.δ. 155/2009 σε συν-
δυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 46 έως 49 του
π.δ. 160/2008 (Α΄ 220) και με τις διατάξεις των άρθρων 
13 - 15 του «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας».

- Τις διατάξεις της περ. ιθ, παρ. 2 του άρθρου 13 και των 
άρθρων 30 έως και 37 και 43 του ν. 4485/2017 «Οργάνω-
ση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), όπως ισχύει.

- Την υπ’ αρ. 2805/27.04.2018 απόφαση συνεδρίασης 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου (υπ΄αρ. συν. 
34/25.04.2018), θέμα 3.1.: «Επανίδρυση του Διατμη-
ματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο: "Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών 
και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας", των Τμημάτων Διοίκησης 

Επιχειρήσεων (επισπεύδον), Οικονομικής και Διοίκησης 
Τουρισμού, Περιβάλλοντος και Γεωγραφίας», (Β΄ 2884).

- Την απόφαση της υπ΄αρ. 13/17.04.2019 συνεδρίασης 
της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωγραφίας, θέμα 6.Γ.1.: 
«Ενημέρωση Προέδρου και Καθηγήτριας Θ. Τερκενλή, 
μέλους ΕΔΕ του ΔΠΜΣ (σχετ. η συζήτηση του θέματος 5.Γ.1 
στη συνεδρίαση της Συνέλευσης αρ. 12/20.3.2019)», που 
αφορά στην απόσυρση της συμμετοχής του Τμήματος 
Γεωγραφίας από το ΔΠΜΣ από το ακαδ. έτος 2020 - 2021

- Την απόφαση της υπ΄αρ. 40/08.04.2020 έκτακτης 
συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, θέμα 3ο: “Εισήγηση τροποποίησης της 
απόφασης για την επανίδρυση - λειτουργία του Διατμη-
ματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, με 
τίτλο: «Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών 
και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας»”.

- Την απόφαση της υπ΄αρ. 03/08.04.2020 έκτακτης 
συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Περιβάλ-
λοντος, θέμα 1ο: “Τροποποίηση της απόφασης για την 
επανίδρυση - λειτουργία του Διατμηματικού Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Στρατηγική 
Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων 
Φιλοξενίας»”.

- Την απόφαση της υπ΄αρ. 10/10.04.2020 συνεδρία-
σης της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος 
Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού, θέμα 3.4.:“Εισή-
γηση τροποποίησης της απόφασης για την επανίδρυση -
λειτουργία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο: «Στρατηγική Διοίκηση Του-
ριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας»”.

- Την απόφαση της υπ’ αρ. 15/13.04.2020 Συνεδρίασης 
της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του ΔΠΜΣ Στρα-
τηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρή-
σεων Φιλοξενίας, θέμα 1ο: «Έγκριση τροποποίησης της 
απόφασης για την επανίδρυση - λειτουργία του Διατμη-
ματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο: “Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών 
και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας”»

- Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας
- Την προφορική εισήγηση της Αντιπρυτάνισσας 

Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, 
σε συνέχεια της απόφασης της υπ΄αρ. 07/09.06.2020 
συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Πανεπιστημίου Αιγαίου θέμα 3 «Έγκριση τροποποίησης 
της απόφασης για την επανίδρυση - λειτουργία του Δια-
τμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο: “Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών 
και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας”».

- Το υπ’ αρ. 11/12.06.2020 πρακτικό της συνεδρίασης 
της Συγκλήτου θέμα 10.9. «Έγκριση τροποποίησης της 
απόφασης για την επανίδρυση - λειτουργία του Διατμη-
ματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο: “Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών 
και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας”».

- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζει:

Την τροποποίηση της απόφασης της υπ΄ αρ. 34/
25.04.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου για την επαν-
ίδρυση - λειτουργία του Διατμηματικού Προγράμμα-
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τος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «"Στρατηγική 
Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων 
Φιλοξενίας", των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων 
(επισπεύδον), Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού, 
Περιβάλλοντος και Γεωγραφίας» (Β΄2884/19.07.2018), 
ως προς τα άρθρα 1 και 2, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Τα Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων (επισπεύδον), 
Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού και Περιβάλλο-
ντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνεργάζονται για την 
επανίδρυση και λειτουργία, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 4485/2017 (Α’ 114), Διατμηματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Στρατηγική 
Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων 
Φιλοξενίας», με τις εξής ειδικεύσεις:

1. Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης
2. Διοίκηση Φιλοξενίας

Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Διοίκησης Επι-
χειρήσεων, Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού και 
Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι η με-
ταπτυχιακή κατάρτιση στη στρατηγική διοίκηση τουρι-
στικών προορισμών και επιχειρήσεων φιλοξενίας.

Σκοπός του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών είναι η βασική εκπαίδευση και η συστημα-
τική κατάρτιση των φοιτητών πάνω σε διάφορα ζητήματα 
σχετικά με τον τουρισμό και ειδικότερα με τη στρατηγική 
της τουριστικής ανάπτυξης και τη διοίκηση των μονάδων 
φιλοξενίας. Μέσα από τη μελέτη και τη διεπιστημονική 
ανάλυση των θεωρητικών και εμπειρικών προσεγγίσεων 
των διαφόρων επιστημονικών κλάδων όπως είναι τα Οι-
κονομικά, η Κοινωνιολογία, η Κοινωνική Ανθρωπολογία, η 
Διοίκηση Επιχειρήσεων, οι επιστήμες του Περιβάλλοντος, 
η Περιφερειακή Ανάπτυξη, η Πληροφορική και το Μάρ-
κετινγκ, οι φοιτητές αποκτούν το απαραίτητο θεωρητικό 
υπόβαθρο, προκειμένου να αντιληφθούν την πολυπλοκό-
τητα και τη συνθετότητα του τουριστικού φαινομένου, δι-
ευρύνοντας τις γνώσεις τους, οξύνοντας την κριτική τους 
ικανότητα και διαμορφώνοντας μια πολύ-επιστημονική 
άποψη για τα τουριστικά θέματα.

Κατά τα λοιπά, η απόφαση της υπ΄αρ. 34/25.04.2018 
συνεδρίασης της Συγκλήτου για την επανίδρυση - λει-
τουργία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο: «Στρατηγική Διοίκηση Του-
ριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας», 
των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων (επισπεύδον), 
Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού, Περιβάλλοντος 
και Γεωγραφίας» (Β΄ 2884.), εξακολουθεί να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μυτιλήνη, 18 Ιουνίου 2020

Η Πρυτάνισσα

ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ 

   Αριθμ. 16288/20/ΓΠ  (4)
Ίδρυση «Εργαστηρίου Επικοινωνιακών Δικτύων 

Ευρείας Ζώνης», με διεθνή ονομασία «Broadband 

Communications Networks Laboratory» και δια-

κριτικό τίτλο «BCN Lab» στο Τμήμα Πληροφορι-

κής και Τηλεπικοινωνιών 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 διατάξεις του ν. 4589/2019 (Α΄ 13). 
3. Τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος 

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Συνεδρίαση 5η/
21-07-2020) και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας (Συνεδρίαση 237/03-08-2020). 

4. 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 ερευνητικού εργαστηρίου 
με την επωνυμία «Εργαστήριο Επικοινωνιακών Δικτύων 
Ευρείας Ζώνης», στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπι-
κοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας ως εξής: 

Άρθρο 1 
Ίδρυση 

Ιδρύεται στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοι-
νωνιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εργαστήριο με 
τίτλο: «Εργαστήριο Επικοινωνιακών Δικτύων Ευρείας Ζώ-
νης», με διεθνή ονομασία "Broadband Communications 
Networks Laboratory" και διακριτικό τίτλο "BCN Lab"» με 
σκοπό την εξυπηρέτηση των διδακτικών και ερευνητι-
κών αναγκών στα γνωστικά αντικείμενα της ανάλυσης, 
μοντελοποίησης, σχεδίασης και ανάπτυξης τηλεπικοι-
νωνιακών δικτύων ευρείας ζώνης για την εξυπηρέτηση 
ευρυζωνικών εφαρμογών, καθώς και του προσδιορισμού 
και βελτιστοποίησης της επίδοσής τους. 

Άρθρο 2 
Εσωτερικός Κανονισμός 

Ο εσωτερικός κανονισμός του ιδρυομένου με το προ-
ηγούμενο Άρθρο εργαστηρίου καθορίζεται σύμφωνα με 
τους ορισμούς των επόμενων άρθρων. 

Άρθρο 3 
Αποστολή 

Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή: 
α) Την παροχή του κατάλληλου ακαδημαϊκού περι-

βάλλοντος για την κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών 
αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο 
του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για 
τη ανάλυση, μοντελοποίηση, σχεδίαση και ανάπτυξη 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων ευρείας ζώνης για την 
εξυπηρέτηση ευρυζωνικών εφαρμογών, καθώς και τον 
προσδιορισμό και βελτιστοποίηση της επίδοσής τους. 
Οι δραστηριότητες του εργαστηρίου καλύπτουν ένα 
ευρύ φάσμα που περιλαμβάνει δικτυακές υποδομές 
για δίκτυα ευρείας ζώνης, με έμφαση στις οπτικές και 
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ασύρματες επικοινωνίες, τηλεπικοινωνιακές διατάξεις, 
πρωτόκολλα επικοινωνίας, καθώς και εφαρμογές που 
αξιοποιούν το ευρυζωνικό δικτυακό περιβάλλον. Aφο-
ρούν στη μοντελοποίηση και προσομοίωσή τους, στην 
ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών, αλγορίθμων και εργα-
λείων σχεδίασης με έμφαση στην οπτική και ασύρματη 
τεχνολογία, στην αξιοπιστία και στη βέλτιστη επίδοσή 
τους εξετάζοντας ένα ευρύ φάσμα λειτουργικών παρα-
μέτρων και στην υλοποίησή τους. 

β) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώ-
σεων με άλλα Ακαδημαϊκά ή Ερευνητικά Ιδρύματα της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής στο πλαίσιο ακαδημαϊκών 
ή ερευνητικών προγραμμάτων. 

γ) 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 προϊόντων ή υπηρεσιών και της παραγωγικότητας. 

δ) Την οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων 
και διαλέξεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσι-
εύσεων και εκδόσεων. 

ε) Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο 
π.δ. 159/1984. 

στ) Τη δημιουργία βιβλιοθήκης λογισμικού πάνω σε 
θέματα ανάλυσης, μοντελοποίησης, σχεδίασης και ανά-
πτυξης τηλεπικοινωνιακών δικτύων ευρείας ζώνης, κα-
θώς και την αξιοποίησή της για ερευνητικούς σκοπούς. 

Άρθρο 4 
Προσωπικό 

Το προσωπικό του Εργαστηρίου απαρτίζεται από: 
1. Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) 

του Τμήματος, των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα εμπί-
πτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου 
όπως αυτά περιγράφονται στο Άρθρο 3 της παρούσης. 

2. 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. 

3. Επισκέπτες καθηγητές που ανήκουν σε άλλα Α.Ε.Ι. 
της αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένους επι-
στήμονες σε άλλα Α.Ε.Ι. ή ερευνητικά κέντρα, άτομα 
με αναγνωρισμένο έργο στα γνωστικά αντικείμενα του 
εργαστηρίου που συνεργάζονται κατά περίπτωση με 
το εργαστήριο. 

4. Μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, υπο-
ψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές που 
συμμετέχουν στην εκτέλεση έργων και προσφορά υπη-
ρεσιών του εργαστηρίου. 

Άρθρο 5 
Διοίκηση - Αρμοδιότητες 

1. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται από τη 
Γενική Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής και Τη-
λεπικοινωνιών σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 
29 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και μπορεί να ανήκει στις 

βαθμίδες του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του Αναπλη-
ρωτή Καθηγητή, του Επίκουρου Καθηγητή του οποίου το 
γνωστικό αντικείμενο καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα 
του εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρ-
θρο 3 της παρούσης. 

2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδι-
ότητές του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως: 

i. Συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού/μετα-
πτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου. 

ii. Υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου 
προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και μέρι-
μνα για την τήρησή του. 

iii. Μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχεί-
ριση και κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου. 

iv. Εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον 
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον 
κινητό εξοπλισμό. 

v. Υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετή σιου 
και διετούς απολογισμού των δραστηριοτήτων του Ερ-
γαστηρίου. 

vi. Υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το 
Εργαστήριο. 

vii. Εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια όρ-
γανα του Πανεπιστήμιου. 

viii. Γενική ευθύνη για την ομαλή και απρόσκοπτη λει-
τουργία του Εργαστηρίου. 

Άρθρο 6 
Πόροι 

Οι πόροι του εργαστηρίου προκύπτουν από: 
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 

πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό 
τρίτων. 

2. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 3 του π.δ. 159/1984. 

3. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα. 

4. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο για τους σκοπούς του 
εργαστηρίου. 

5. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. 

Άρθρο 7 
Τηρούμενα βιβλία 

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλου-
θα βιβλία και στοιχεία (σε ψηφιακή ή/και έντυπη μορφή): 

1. Βιβλίο πρωτοκόλλου 
2. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων 
3. Φάκελος οικονομικών στοιχείων για κάθε έτος 
4. Κατάλογος επιστημονικών οργάνων και περιοδικών 
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται 

και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο 
σε αναλογική ή ψηφιακή μορφή. 

Άρθρο 8
Εγκατάσταση - Λειτουργία 

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου 
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Θεσσαλίας και σε χώρους που παραχωρούνται σ' αυτό 
για την εγκατάσταση των συστημάτων και του λοιπού 
τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέρ-
γεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών 
προγραμμάτων. Στον χώρο εγκατάστασης τοποθετείται 
πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου. 

2. Το Εργαστήριο θα εγκατασταθεί σε υπάρχοντες χώ-
ρους του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας, στη Λαμία. 

3. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας, που γίνεται στο Εργαστήριο στα πλαί-
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που 
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη 
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει σχετική απόφαση. 

4. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων 
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των ερ-
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους 
χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και 
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες. 

5. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστη-
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους 
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των συστημάτων ή ορ-
γάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το Δι-
ευθυντή αυτού. Κινητά όργανα και συστήματα, τα οποία 
παραδίδονται για την διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφο-
νται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που 
είχαν παραδοθεί. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Βόλος, 27 Αυγούστου 2020

Ο Πρύτανης 

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ 

Ι     

 Αριθμ. 16290/20/ΓΠ (5) 
Ίδρυση «Εργαστηρίου Ευφυών Συστημάτων 

για την Ενορχήστρωση Εφαρμογών Διάχυτου 

Υπολογισμού» διεθνής ονομασία «Intelligent 

Systems for Orchestrating Pervasive Computing 

Applications» και διακριτικό τίτλο «METIS», στο 

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της 

Σχολής Θετικών 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 διατάξεις του ν. 4589/2019 (Α΄ 13). 
3. Τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος 

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Συνεδρίαση 5η/
21-07-2020) και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας (Συνεδρίαση 237/03-08-2020). 

4. 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 ερευνητικού εργαστηρίου 
με την επωνυμία «Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων για 
την Ενορχήστρωση Εφαρμογών Διάχυτου Υπολογισμού» 
στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχο-
λής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
ως εξής: 

Άρθρο 1 
Ίδρυση 

Ιδρύεται στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινω-
νιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (εφεξής «Τμήμα») 
εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Ευφυών Συστημά-
των για την Ενορχήστρωση Εφαρμογών Διάχυτου Υπο-
λογισμού», διεθνής ονομασία «Intelligent Systems for 
Orchestrating Pervasive Computing Applications» και 
διακριτικό τίτλο «METIS». Το εργαστήριο εξυπηρετεί δι-
δακτικές, επιστημονικές/ερευνητικές ανάγκες (συμπε-
ριλαμβανομένων και της παροχής τεχνογνωσίας και 
οδηγιών καθώς και την ανάπτυξη τυποποιήσεων) του 
Τμήματος σε γνωστικά αντικείμενα των Ευφυών Συστη-
μάτων Διάχυτου Υπολογισμού καθώς και Κατανεμημέ-
νων Συστημάτων. 

Άρθρο 2 
Εσωτερικός κανονισμός 

Ο εσωτερικός κανονισμός του ιδρυομένου με το προ-
ηγούμενο άρθρο εργαστηρίου καθορίζεται, σύμφωνα με 
τους ορισμούς των επόμενων άρθρων. 

Άρθρο 3 
Αποστολή 

Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή: 
α) Την παροχή του κατάλληλου Ακαδημαϊκού περι-

βάλλοντος για την κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών 
αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του 
Τμήματος καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλίας για τον σχεδιασμό, την ανάλυση και την 
ανάπτυξη αλγορίθμων και εφαρμογών σε θέματα που 
εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργα-
στηρίου που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών 
πεδίων. Το εργαστήριο στοχεύει στη μελέτη, σχεδιασμό 
και υλοποίηση μοντέλων και αλγορίθμων ευφυών και 
κατανεμημένων συστημάτων, κινητού και διάχυτου υπο-
λογισμού, της Επιστήμης Διαδικτύου, της Επιστήμης Δε-
δομένων, Ευφυών Πόλεων, Διαδικτύου των Πραγμάτων, 
Υπολογιστικής στις Παρυφές του Δικτύου, στατιστικής 
και στοχαστικής πρόβλεψης, κατανεμημένης ευφυΐας, 
δικτυακής διαχείρισης δεδομένων και εργασιών, βελτι-
στοποιημένης χωροθέτησης εργασιών και δεδομένων, 
παράλληλης επεξεργασίας εργασιών, χρονοδρομολό-
γησης απαιτητικών εργασιών. 

β) Την υποστήριξη της ανάπτυξης προγραμμάτων δι-
δασκαλίας και τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης 
έρευνας. 

γ) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώ-
σεων με άλλα Ακαδημαϊκά ή Ερευνητικά Ιδρύματα της 
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ημεδαπής ή της αλλοδαπής στο πλαίσιο ακαδημαϊκών 
ή ερευνητικών προγραμμάτων. Η συνεργασία πραγμα-
τοποιείται υπό το πρίσμα ερευνητικών στόχων που συ-
μπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με 
τους στόχους του Εργαστηρίου. 

δ) 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 προϊόντων ή υπηρεσιών και της παραγωγικότητας. 

ε) Την οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων και 
διαλέξεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσε-
ων και εκδόσεων. Επιπλέον, στόχευση του εργαστηρίου 
είναι η πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων 
επιστημόνων. 

στ) Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα 
στο π.δ. 159/1984. 

ζ) Τη δημιουργία βιβλιοθήκης λογισμικού πάνω σε 
θέματα ανάλυσης, σχεδίασης και ανάπτυξης αλγορίθ-
μων και εφαρμογών σε ζητήματα που εμπίπτουν στα 
αντικείμενα δραστηριότητας του Εργαστηρίου και την 
αξιοποίησή της για ερευνητικούς σκοπούς. 

η) Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., 
τη συμμετοχή σε ανταγωνιστικά ερευνητικά και αναπτυ-
ξιακά προγράμματα. 

Ως επιμέρους στόχοι ορίζονται: 
α) η υποστήριξη της εκπόνησης υψηλής ποιότητας 

διδακτορικών διατριβών, 
β) η υποστήριξη ερευνητικών και αναπτυξιακών 

προτεραιοτήτων και πρωτοβουλιών του Τμήματος ή 
των Τμημάτων στα οποία και ανήκουν τα μέλη του ερ-
γαστηρίου, 

γ) η παραγωγή εκπαιδευτικού, εποπτικού και βοηθη-
τικού υλικού για τη στήριξη και προαγωγή της έρευνας, 
διδασκαλίας και επιστημονικής ενημέρωσης, 

δ) η οργάνωση δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων για 
τη διευκόλυνση της σύνδεσης της διδασκαλίας με την 
επιστημονική έρευνα, 

ε) η διεξαγωγή ερευνητικών και αναπτυξιακών προ-
γραμμάτων, σεμιναρίων και μελετών, 

ζ) η συνεργασία με Πανεπιστήμια, Ερευνητικά κέντρα, 
Ιδρύματα και Οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτε-
ρικό, 

η) η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διευκόλυνση της 
σύνδεσης του Τμήματος και γενικότερα του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας με την τοπική κοινωνία, θ) η συνεργασία 
με συλλόγους και φορείς, για την ανταλλαγή υλικού, ερ-
γαλείων, εμπειριών και τεχνογνωσίας. 

Άρθρο 4 
Προσωπικό 

Το προσωπικό του Εργαστηρίου απαρτίζεται από: 
1. Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) 

του Τμήματος των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα εμπί-
πτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου 
όπως αυτά περιγράφονται στο Άρθρο 3 της παρούσης. 

2. Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), 

Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και 
λοιπό επιστημονικό, διδακτικό, τεχνικό και διοικητικό 
προσωπικό που τοποθετείται σε αυτό σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις. 

3. Επισκέπτες Καθηγητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ 
της αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένους επι-
στήμονες που εργάζονται σε άλλα ΑΕΙ ή ερευνητικά 
κέντρα, άτομα με αναγνωρισμένο έργο στα γνωστικά 
αντικείμενα του Εργαστηρίου και συνεργάζονται κατά 
περίπτωση με αυτό. 

4. Συνδεδεμένα (affiliated) μέλη του Εργαστηρίου 
μπορεί να είναι καθηγητές άλλων Πανεπιστημίων της 
Ελλάδος ή του εξωτερικού, προσωπικό ερευνητικών 
κέντρων και ινστιτούτων της Ελλάδος ή του εξωτερικού. 

5. Μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, υπο-
ψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές που 
συμμετέχουν στην εκτέλεση έργων και προσφορά υπη-
ρεσιών του Εργαστηρίου. 

Άρθρο 5 
Διοίκηση - Αρμοδιότητες 

1. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται από τη 
Γενική Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής και Τη-
λεπικοινωνιών σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 
29 του ν. 4485/2017 (Α΄ 1147) και μπορεί να ανήκει στις 
βαθμίδες του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του Αναπλη-
ρωτή Καθηγητή, του Επίκουρου Καθηγητή του οποίου το 
γνωστικό αντικείμενο καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα 
του εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στα Άρ-
θρα 1 και 3 της παρούσης. 

2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδι-
ότητες του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως: 

i. Ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού/με-
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου. 

ii. Η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετή-
σιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και η 
μέριμνα για την τήρησή του. 

iii. Η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχεί-
ριση και κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου. 

iv. Η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον 
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον 
κινητό εξοπλισμό. 

v. Η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετή-
σιου και διετούς απολογισμού των δραστηριοτήτων του 
Εργαστηρίου. 

vi. Η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το 
Εργαστήριο. 

vii. Η εκπροσώπηση του Εργαστηρίου στα αρμόδια 
όργανα του Πανεπιστήμιου. 

viii. Έχει την γενική ευθύνη για την ομαλή και απρό-
σκοπτη λειτουργία του Εργαστηρίου. 

Άρθρο 6 
Πόροι 

Οι Πόροι του Εργαστηρίου προκύπτουν από: 
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγ-

ματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. 
2. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την παρ. 3 του 

άρθρου 3 του π.δ. 159/1984. 
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3. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα. 

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

5. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων. 

6. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. 

Άρθρο 7 
Τηρούμενα βιβλία 

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλου-
θα βιβλία και στοιχεία (σε ψηφιακή ή/και έντυπη μορφή): 

1. Βιβλίο πρωτοκόλλου 
2. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων 
3. Φάκελος οικονομικών στοιχείων για κάθε έτος 
4. Κατάλογος επιστημονικών οργάνων και περιοδικών 
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται 

και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο 
σε αναλογική ή ψηφιακή μορφή. 

Άρθρο 8 
Τίτλος-Σφραγίδα 

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: Εργαστήριο Ευφυών 
Συστημάτων για την Ενορχήστρωση Εφαρμογών Διάχυ-
του Υπολογισμού», διεθνής ονομασία «Intelligent Systems 
for Orchestrating Pervasive Computing Applications» και 
διακριτικό τίτλο «METIS». 

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογρα-
φία του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξω-
τερικό κύκλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» και στον 
εσωτερικό «Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων για την 
Ενορχήστρωση Εφαρμογών Διάχυτου Υπολογισμού» και 
έχει ως έμβλημα στα έγγραφά του το αντίστοιχο του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας. 

3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην Αγγλική 
γλώσσα, χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του και τα έγγραφά του. 

Άρθρο 9 
Εγκατάσταση - Λειτουργία 

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας και σε χώρους που παραχωρούνται σε αυτό 
για την εγκατάσταση των συστημάτων και του λοιπού 
τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέρ-
γεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών 
προγραμμάτων. Στον χώρο εγκατάστασης τοποθετείται 
πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου. 

2. Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε υπάρχοντες χώρους 
του Τμήματος που παραχωρούνται για τη διεξαγωγή του 
έργου του, την εγκατάσταση των οργάνων του και του 
λοιπού τεχνολογικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος 
για τη διενέργεια των ερευνητικών εργασιών και των 
εργαστηριακών ασκήσεων. 

3. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας, που γίνεται στο Εργαστήριο στα πλαί-
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που 
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη 
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει σχετική απόφαση. 

4. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων 
και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των ερ-
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους 
χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και 
εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες. 

5. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστη-
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους 
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των συστημάτων ή ορ-
γάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το Δι-
ευθυντή αυτού. Κινητά όργανα και συστήματα, τα οποία 
παραδίδονται για την διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφο-
νται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που 
είχαν παραδοθεί. 

Άρθρο 10 
Έναρξη Ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Βόλος, 27 Αυγούστου 2020

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ    
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*02038481009200008*

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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