
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση «Εργαστηρίου Υψηλών Συχνοτήτων, Με-
ταϋλικών και μη Γραμμικών Κυμάτων» στο Τμήμα 
Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας.

2 Τροποποίηση των άρθρων 6, 7 και 11 της αριθμ. 
4882/2018 (Β΄ 2929) απόφασης της Συγκλήτου 
περί επανίδρυσης του Διατμηματικού Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λο-
γιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής 
Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονο-
μικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πε-
ριφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακε-
δονίας με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master 
in Business Administration, MBA)».

3 Επανίδρυση του εργαστηρίου «Σακχαρώδη 
Διαβήτη και Μεταβολισμού» (ΦΕΚ 2952/τ.Β’/
20-07-2018), του Τμήματος Νοσηλευτικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπι-
στημίου της Ελλάδος, και τον καθορισμό του εσω-
τερικού του κανονισμού, με την τροποποίηση του 
αρχικού εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 28781/19/ΓΠ (1)
   Ίδρυση «Εργαστηρίου Υψηλών Συχνοτήτων, Με-

ταϋλικών και μη Γραμμικών Κυμάτων» στο Τμή-

μα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

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

114/Α΄/4-08-2017).
2. Τις αποφάσεις της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμή-

ματος Φυσικής (Συνεδρίαση 11η/17-10-2019) και της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Συνεδρίαση 
224/14 11-2019).

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

Την ίδρυση και λειτουργία «Εργαστηρίου Υψηλών 
Συχνοτήτων, Μεταϋλικών και μη Γραμμικών Κυμάτων» 
στο Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ως εξής:

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ερευνητικό 
Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Υψηλών Συχνοτήτων, 
Μεταϋλικών και Μη Γραμμικών Κυμάτων», διεθνής ονο-
μασία «High frEquencies, metamateRials and nONIinear 
waves LABoratory» και διακριτικό τίτλο «HERON LAB»,, 
με σκοπό την εξυπηρέτηση των διδακτικών και ερευνη-
τικών αναγκών στα γνωστικά αντικείμενα των Υψηλών 
Συχνοτήτων, Μεταϋλικών και Μη Γραμμικών Κυμάτων, 
όπως αυτά αναλύονται στο άρθρο 3 του παρόντος.

Άρθρο 2
Εσωτερικός κανονισμός

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

Άρθρο 3
Αποστολή

Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:
α) Την κάλυψη των διδακτικών αναγκών των φοιτητών 

του οικείου Τμήματος σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 
επίπεδο στα γνωστικά αντικείμενα:

1. Μικροκύματα και Επικοινωνίες Υψηλών Συχνοτή-
των καθώς και στη μελέτη της διάδοσης μη γραμμικών 
κυμάτων.

2. Μεταϋλικά στη γραμμική και μη γραμμική περιοχή
3. Μικροκυματική τεχνολογία
β) Την κάλυψη αντίστοιχων διδακτικών αναγκών των 

άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εφόσον 
τούτο είναι δυνατό και ζητείται από τα τμήματα αυτά. 

γ) Τη διεξαγωγή έρευνας η οποία επικεντρώνεται:
1. Στα μεταϋλικά και στα μη γραμμικά κύματα στις 

υψηλές συχνότητες συχνοτήτων και στο πλάσμα. Επι-
πλέον το εργαστήριο θεραπεύει έρευνα σχετική με την 
υλοποίηση μικροκυματικών διατάξεων και συστημάτων 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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με τεχνολογία μεταϋλικών στην περιοχή των υψηλών 
συχνοτήτων.

2. Στην περιοχή των ραδιοκυμάτων και της τεχνο-
λογίας μικροκυματικών διατάξεων για τις ανάγκες της 
δημιουργίας του πρώτου Ελληνικού Ραδιοτηλεσκόπιου 
THERMOpYlae.

3. Σε διατάξεις και συστήματα για επικοινωνία με δια-
στημικές συσκευές (deep space communications).

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

ε) 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.

στ) Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων 
επιστημονικών εκδηλώσεων με την πρόσκληση Ελλήνων 
και επιστημόνων εγνωσμένου κύρους της αλλοδαπής 
και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ζ) Την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Γενικής, 
Ειδικής και Τεχνικής/Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
την ενημέρωση του ευρύ κοινού σχετικά με ζητήματα 
που άπτονται των ερευνητικών δραστηριοτήτων και 
στόχων του Εργαστηρίου.

η) Την ανάπτυξη διαδικτυακών και φυσικών κοινοτή-
των και fora με τη συμμετοχή φοιτητών/τριών, εκπαιδευ-
τικών, αλλά και κάθε ενδιαφερομένου/ης που ασπάζο-
νται τους στόχους του Εργαστηρίου.

θ) Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και κάθε νομικής 
μορφής οργανισμούς σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται 
στο π.δ. 159/1984 (53/Α’).

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), Εργαστηρια-
κού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και λοιπό επιστημονικό, 
διδακτικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό που τοποθετεί-
ται σε αυτό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3. Επισκέπτες καθηγητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ της 
αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένους επιστήμο-
νες σε άλλα ΑΕΙ ή ερευνητικά κέντρα, άτομα με αναγνω-
ρισμένο έργο στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρί-
ου και 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 
Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής, σύμφωνα με τη δι-

αδικασία του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/
τ.Α΄/4-8-2017) και μπορεί να ανήκει στις βαθμίδες του Κα-
θηγητή πρώτης βαθμίδας, του Αναπληρωτή Καθηγητή, ή 
του Επίκουρου Καθηγητή των οποίων το γνωστικό αντικεί-
μενο καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου, 
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας.

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

i. Το συντονισμό του διδακτικού (προπτυχιακού/με-
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, 

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

iii. Τη μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική 
διαχείριση και κατανομή των χώρων του εργαστηρίου.

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

v. Την υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετή-
σιου και διετούς απολογισμού των δραστηριοτήτων του 
εργαστηρίου.

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

νii. Την εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια 
όργανα του Πανεπιστήμιου.

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

Άρθρο 6
Πόροι

Οι πόροι του εργαστηρίου προέρχονται από:
• Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 

πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό 
τρίτων.

• Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

• Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 
3 του π.δ. 159/1984.

• Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διε-
θνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

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

• 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 
Θεσσαλίας και σε χώρους που παραχωρούνται σ' αυτό 
για την εγκατάσταση των συστημάτων και του λοιπού 
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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 Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και συγκεκριμένα 
στο Συγκρότημα της Σχολής Θετικών Επιστημών στη 
Λαμία όπου στεγάζεται το Τμήμα Φυσικής (πρώην κτίριο 
ΤΕΙ-ΣΤΕΦ, εργαστήριο 4, ισόγειο).

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 στην χρη-
σιμοποίηση 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 εργαστηρίου 
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές, 
που έχουν ειδική επί των συστημάτων ή οργάνων αυτών 
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το Διευθυντή αυτού. 
Κινητά όργανα και συστήματα, τα οποία παραδίδονται για 
την διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησι-
μοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

Άρθρο 9 
Έναρξη Ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 20 Νοεμβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ
Ι

    Αριθμ. 1559 (2) 
Τροποποίηση των άρθρων 6, 7 και 11 της αριθμ. 
4882/2018 (Β΄ 2929) απόφασης της Συγκλήτου 
περί επανίδρυσης του Διατμηματικού Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχο-
λής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οι-
κονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών 
και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημί-
ου Μακεδονίας με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσε-
ων (Master in Business Administration, MBA)».

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
TOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
(Συνεδρίαση 28/10.7.2019)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση 

και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως τις δια-
τάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ (Δεύτερος και Τρίτος κύκλος 

σπουδών) των άρθρων 30 επ. που αφορούν στον Δεύ-
τερο κύκλο σπουδών, ως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
και ιδίως του άρθρου 32 παρ. 6, καθώς και τις τελικές και 
μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 85 και τις καταργού-
μενες διατάξεις του άρθρου 88 του ιδίου Νόμου.

2. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 19 του 
ν. 4521/2018 (Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λει-
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση 
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα με-
ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Πα-
ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν.

6. Την αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

7. Την αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017) με τίτλο «Τρόπος κα-
τάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας 
και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών».

8. Το π.δ. 88/2013 (Α΄ 129) «Μετονομασία του Πανε-
πιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών 
Επιστημών, συγχώνευση Τμημάτων και Ίδρυση -Συγκρό-
τηση Σχολών».

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

10. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/
2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υπο-
χρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του 
ν. 4210/2013 (Α΄ 254) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητι-
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και άλλες Διατάξεις».

11. Την αριθμ. 114011/Β7/21.7.2014 (ΦΕΚ 2068/τ.Β΄/
29.7.2014) υπουργική απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση 
της αριθμ. Β1/713/23.9.1993 (ΦΕΚ 787/6.10.1993) όπως 
έχει τροποποιηθεί με νεότερες αποφάσεις και αφορά 
στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Οικονομικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τίτλο «Δι-
οίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business Administration, 
MBA)» - Αναμόρφωση Προγράμματος».

12. Την απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτρο-
πής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (αρ. συνεδρίασης 
14/21-03-2018).
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13. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των 
Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Οικονομικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το οποίο 
εγκρίθηκε από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του 
Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (αρ. συνεδρίασης 14/
21-03-2018).

14. Τις αποφάσεις: α) της αριθμ. 11/28.3.2018/θέμα 
3ο της έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων β) της 
αριθμ. 26/22.3.2018/θέμα 3ο της έκτακτης συνεδρίασης 
της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματο-
οικονομικής και γ) της αριθμ. 14/23.4.2018 έκτακτης συ-
νεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών που εγκρίνουν την εισήγηση επανίδρυσης 
του ΔΠΜΣ με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in 
Business Administration, MBA».

15. Την απόφαση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας περί της επανιδρύ-
σεως και λειτουργίας του Διατμηματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρή-
σεων (Master in Business Administration, MBA)» των Τμη-
μάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογι-
στικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών 
Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αρ. συνεδρί-
ασης 01/24-04-2018).

16. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας (αρ. συνεδρίασης 29/27-04-2018).

17. Το αριθμ. πρωτ. 1285 της 14-4-2014 έγγραφο 
της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποι-
ότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠ) από το 
οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκη-
σης Επιχειρήσεων, Οικονομικών Επιστημών και Λογι-
στικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας.

18. Το αριθμ. πρωτ. 99856/Ζ1/18.6.2018 έγγραφο του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

19. Την απόφαση της αριθμ. 17/16.5.2019 συνεδρίασης 
της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του ΔΠΜΣ στη «Δι-
οίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business Administration, 
MBA)» των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επι-
χειρήσεων και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της 
Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων και του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονο-
μικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας.

20. Την απόφαση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου (αριθμ. συνεδρίασης 
9/28.6.2019).

21. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας (αρ. συνεδρίασης 28/10.7.2019), 

το αριθμ. πρωτ. 16/3.9.2019 έγγραφο του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με το οποίο δια-
βιβάζεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων το απόσπασμα 
πρακτικού της ανωτέρω συνεδρίασης της Συγκλήτου 
και το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν ελήφθη καμία 
σχετική απάντηση.

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

Εγκρίνουμε την τροποποίηση των άρθρων 6, 7 και 
11 της αριθμ. 4882/2018 (Β΄ 2929) απόφασης για την 
επανίδρυση και λειτουργία του Διατμηματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστι-
κής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών 
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών Επιστημών 
της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο «Διοίκηση Επι-
χειρήσεων (Master in Business Administration, MBA)», 
ως ακολούθως:

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμε-
ται μετά τη συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων 
(ECTS). Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος 
που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση 
και επιτυχή εξέταση συνολικά δέκα (10) μαθημά-
των, οκτώ (8) υποχρεωτικών και δύο (2) επιλογής, 
τα οποία ισοδυναμούν με εξήντα (60) πιστωτικές 
μονάδες (ECTS), και στην εκπόνηση Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας, η οποία πραγματοποιείται 
κατά τη διάρκεια του Γ΄ εξαμήνου και ισοδυναμεί με 
τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Όλα τα μα-
θήματα διδάσκονται τρεις ώρες την εβδομάδα και το 
κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει 30 πιστωτικές μονάδες 
(ECTS). Τα μαθήματα κάθε εξαμήνου ολοκληρώνο-
νται σε 13 πλήρεις εβδομάδες.

Πριν από την έναρξη του Γ’ εξαμήνου, για την κα-
τάλληλη προετοιμασία και διασφάλιση της επιστη-
μονικής αρτιότητας της διπλωματικής εργασίας, οι 
φοιτητές παρακολουθούν το προπαρασκευαστικό 
μάθημα «Μεθοδολογία Έρευνας» διάρκειας δεκαο-
κτώ (18) ωρών, η επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου 
θα οδηγεί στην έναρξη εκπόνησης της διπλωματικής 
εργασίας.

Το πρόγραμμα παρέχεται υπό τις ακόλουθες μορφές:
• Κύκλος για Νέους Πτυχιούχους και
• Κύκλος για Στελέχη Επιχειρήσεων (Executive MBA).
Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο 

σπουδών κατανέμεται ως εξής:
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α/α Μάθημα Τύπος Ώρες διδασκαλίας/
εβδομάδα ECTS

Α΄ Εξάμηνο (30 ECTS)

1 Ποσοτική Ανάλυση Επιχειρησιακών Αποφάσεων 
(Quantitative Methods for Business Decisions) Υ 3 6

2 Διοικητικό Μάρκετινγκ (Marketing Management) Υ 3 6

3 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής 
(Principles of Economic Theory and Policy) Υ 3 6

4 Στρατηγική Διοίκηση (Strategic Management) Υ 3 6
5 Μάθημα Επιλογής Ε 3 6

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30
Β' Εξάμηνο (30 ECTS)
1 Διοικητική Λογιστική (Management Accounting) Υ 3 6
2 Διοίκηση Λειτουργιών (Operations Management) Υ 3 6
3 Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Financial Management) Υ 3 6
4 Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Human Resource Management) Υ 3 6
5 Μάθημα Επιλογής Ε 3 6

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30
Γ’ Εξάμηνο (30 ECTS)
Μεθοδολογία Έρευνας
Διπλωματική Εργασία ΕΡΓ 30

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 90 ECTS

Μαθήματα Επιλογής
(Παρακολούθηση 2 συνολικά μαθημάτων από τον κάτωθι πίνακα, 1 στο Α' εξάμηνο και 1 στο Β'εξάμηνο)

1 Ηγεσία, Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις 
(Leadership, Communication and Public Relations) E 3 6

2 Φορολογική και Τραπεζική Νομοθεσία (Tax and Bank Laws) E 3 6

3 Θέματα Εμπορικού / Εργατικού Δικαίου 
(Special Topics in Commercial and Labor Law) E 3 6

4 Διοίκηση Υπηρεσιών (Service Management) E 3 6

5 Συστήματα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων 
(Decision Support Systems) E 3 6

6 Συμπεριφορά Καταναλωτή (Consumer Behavior) E 3 6

7 Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση Αλλαγών 
(Organizational Behavior and the Management of Change) E 3 6

8 Διεθνές Εμπόριο και Χρηματοδότηση 
(International Trade and Finance) E 3 6

9 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management) E 3 6

10
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Επίδοσης της 
Επιχείρησης 
(Analysis of Financial Performance of an Enterprise)

E 3 6

11 Στρατηγικός Προγραμματισμός Μάρκετινγκ
(Strategic Marketing Management) E 3 6

12
Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης: Νομική και Χρηματοδοτική 
Διάσταση (Contemporary Financing Contracts: Legal and Financial 
Approach)

E 3 6

13 Ελληνική Αγορά Εργασίας και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση 
(Greek Labor Market and European Integration) E 3 6

14 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης/Ηλεκτρονικό Εμπόριο 
(Management Information Systems/Electronic Commerce) E 3 6
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15 Ανάλυση Επενδύσεων και Χαρτοφυλακίου 
(Investment and Portfolio Analysis) E 3 6

16 Στρατηγική Ανάλυση της Κυβέρνησης και Επιχειρήσεων 
(Government and Business Strategic Analysis) E 3 6

17 Διοίκηση Εταιρικών Κινδύνων (Business Risk Management) E 3 6
18 Οργάνωση και Διοίκηση Έργων (Project Management) E 3 6

19

Εργασιακές Σχέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνής Διοίκηση 
Ανθρωπίνων Πόρων 
(Industrial Relations in the EU and International Human Resource 
Management)

E 3 6

20

Ανθρώπινες Σχέσεις και Επικοινωνία στη Διοίκηση Ανθρωπίνων 
Πόρων 
(Communication and Human Relations in Human Resource 
Management)

E 3 6

21 Ειδικά θέματα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 
(Special Issues in Human Resource Management) E 3 6

22 Συστήματα Κινήτρων, Αμοιβών και Σταδιοδρομίας στις Επιχειρήσεις 
(Performance, Incentives, Compensation and Career Management) E 3 6

23
Ειδικά θέματα Εργατικού Δικαίου και Συλλογικών Διαπραγματεύ-
σεων 
(Special Issues in Labor Law and Collective Bargaining)

E 3 6

24
Συστήματα Βελτίωσης Ποιότητας και Αξιοποίηση Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού 
(Quality Systems and Human Resources Utilization)

E 3 6

25 Προβολή και Διαφήμιση (Promotion and Advertizing) E 3 6
26 Έρευνα Μάρκετινγκ (Marketing Research) E 3 6
27 Διοίκηση Πωλήσεων (Sales Management) E 3 6
28 Τραπεζικό Μάρκετινγκ (Bank Marketing) E 3 6
29 Βιομηχανικό Μάρκετινγκ (Business to Business Marketing) E 3 6

30 Βελτίωση Ποιότητας και Μάρκετινγκ 
(Quality Improvement and Marketing) E 3 6

31 Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί και Αγορές 
(Financial Institutions and Markets) E 3 6

32 Διοίκηση Κεφαλαίου Κινήσεως 
(Working Capital Management) E 3 6

33 Χρηματοοικονομική Μηχανική (Financial Engineering) E 3 6

34 Ανάλυση και Πρόβλεψη Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 
(Exchange Rate Analysis and Forecasting) E 3 6

35 Χρηματοοικονομική Αστάθεια και Επενδυτική Συμπεριφορά
(Financial Instability and Investors Behavior Ε 3 6

Το πρόγραμμα διδάσκεται στην Ελληνική ή/και στην Αγγλική γλώσσα.
Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, συγγράφεται στην ελληνική ή αγγλική ανεξάρτητα από τη γλώσσα 

διδασκαλίας.
Η ανακατανομή μαθημάτων στο πρόγραμμα, καθώς και άλλα οργανωτικά θέματα που άπτονται της επιλογής 

και παράδοσης των μαθημάτων θα γίνεται με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων και θα περιλαμβάνεται στον 
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή δύναται, μετά από διερεύνηση των αναγκών του προγράμματος, να αποφασίζει 
την προσφορά προπαρασκευαστικών - σεμιναριακών μαθημάτων.

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε ογδόντα (80) μεταπτυχιακούς φοιτητές 
(στην περίπτωση λειτουργίας δύο τμημάτων) για τον κάθε κύκλο σπουδών (κύκλος για Νέους Πτυχιούχους, κύκλος 
για Στελέχη Επιχειρήσεων) κατά έτος.
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Άρθρο 11
Αναλυτικός Προϋπολογισμός - Κόστος Λειτουργίας

Το πρόγραμμα θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Η κάλυψη των λειτουργικών εξόδων θα στηρίζεται σε δωρεές, 
παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες, πόρους από ερευνητικά προγράμματα, μέρος των εσόδων του ΕΛΚΕ, τέλη φοί-
τησης κ.λπ. Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α') και την αριθμ. 216772/Ζ1 Υπουργική Απόφαση 
(ΦΕΚ 4334/2017 Β'), το ποσό για τη λειτουργία του κύκλου για νέους πτυχιούχους προϋπολογίζεται στα 252.000,00€ 
και το ποσό για τη λειτουργία του κύκλου για στελέχη επιχειρήσεων προϋπολογίζεται στα 280.000,00€ και αναλύεται 
σε κατηγορίες εσόδων και δαπανών ως εξής:

ΚΥΚΛΟΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 

H Χρηματοδότηση προέρχεται από: Ποσό σε €

1 Ιδιωτικούς φορείς (τέλη φοίτησης) *1 252.000,00€

2 Προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και των συνεργαζόμενων φορέων 00,0

3 τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 00,0

4 Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων δημόσιου τομέα 00,0

5 Πόροι από ερευνητικά προγράμματα 00,0

6 Πόροι από προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων Διεθνών Οργανισμών 00,0

7 Μέρος εσόδων του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. 00,0

8 Κάθε άλλη νόμιμη αιτία 00,0

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (70%) Ποσό σε €
1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 2.000,00€
2 Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών με ακαδημαϊκά κριτήρια *2 9.000,00€
3 Δαπάνες αναλωσίμων 1.000,00€
4 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Δ.Π.Μ.Σ. 800,00€
5 Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Δ.Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 600,00€

6 Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων και ινστι-
τούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του Δ.Π.Μ.Σ. *3 97.500,00€

7 Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση του 
Π.Μ.Σ. *3 8.000,00€

8 Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 *3 10.500,00€
9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 46.000,00€

10 Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας-προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλι-
κού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου 1.000,00€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (30%)
1 Λειτουργικά έξοδα του Ιδρύματος 75.600,00€
ΣΥΝΟΛΟ 252.000,00 €

1. Σημειώνεται πως στον υπολογισμό των αναμενόμενων εσόδων λαμβάνεται υπόψη η απαλλαγή των τελών 
φοίτησης λόγω εισοδηματικών κριτηρίων, για το 30% του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται 
στο πρόγραμμα. Στην περίπτωση που οι φοιτητές που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια για την απαλλαγή 
από την καταβολή των τελών φοίτησης αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο του μέγιστου 30% που έχει προ-
βλεφθεί, το επιπλέον ποσό διδάκτρων που θα εισπραχθεί θα οδηγήσει σε αντίστοιχη αναπροσαρμογή των 
δαπανών του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις ανάγκες του προγράμματος και του διαχειριστικού πλαισίου.

2. Επιπρόσθετα των απαλλαγών από τα τέλη φοίτησης που χορηγούνται με εισοδηματικά κριτήρια.
3. Οι κατηγορίες (6,7,8) των αμοιβών των διδασκόντων μπορεί να ανακατανεμηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του 

προγράμματος με την προϋπόθεση ότι το συνολικό άθροισμα παραμένει σταθερό.
Ο παραπάνω προϋπολογισμός αφορά στην περίπτωση λειτουργίας δύο (2) τμημάτων ογδόντα (80) συνολικά 

ατόμων, του κύκλου για νέους πτυχιούχους. Στην περίπτωση λειτουργίας ενός μόνο τμήματος, τα έσοδα και τα 
έξοδα θα μειωθούν αντίστοιχα.
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ΚΥΚΛΟΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ

Η χρηματοδότηση προέρχεται από: Ποσό σε €
1 Ιδιωτικούς φορείς (τέλη φοίτησης) *4 280.000,00€
2 Προϋπολογισμό του A.E.I, και των συνεργαζόμενων φορέων 00,0
3 τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 00,0
4 Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων δημόσιου τομέα 00,0
5 Πόροι από ερευνητικά προγράμματα 00,0
6 Πόροι από προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων Διεθνών Οργανισμών 00,0
7 Μέρος εσόδων του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. 00,0
8 Κάθε άλλη νόμιμη αιτία 00,0

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (70%) Ποσό σε €
1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 4.000,00 €
2 Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών με ακαδημαϊκά κριτήρια *5 10.000,00 €
3 Δαπάνες αναλώσιμων 1.500,00 €
4 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Δ.Π.Μ.Σ. 1.000,00 €
5 Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Δ.Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 1.000,00 €

6 Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων και ινστι-
τούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του Δ.Π.Μ.Σ. *6 105.000,00 €

7 Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση 
του Π.Μ.Σ. *6 8.000,00 €

8 Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 *6 18.000,00 €
9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 46.000,00 €

10 Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας-προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλι-
κού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου 1.500,00 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (30%)
1 Λειτουργικά έξοδα του Ιδρύματος 84.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 280.000,00 €

4. Σημειώνεται πως στον υπολογισμό των αναμενόμενων εσόδων λαμβάνεται υπόψη η απαλλαγή των τελών 
φοίτησης λόγω εισοδηματικών κριτηρίων, για το 30% του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο 
πρόγραμμα. Στην περίπτωση που οι φοιτητές που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια για την απαλλαγή από την 
καταβολή των τελών φοίτησης αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο του μέγιστου 30% που έχει προβλεφθεί, το 
επιπλέον ποσό διδάκτρων που θα εισπραχθεί θα οδηγήσει σε αντίστοιχη αναπροσαρμογή των δαπανών του προ-
ϋπολογισμού σύμφωνα με τις ανάγκες του προγράμματος και του διαχειριστικού πλαισίου.

5. Επιπρόσθετα των απαλλαγών από τα τέλη φοίτησης που χορηγούνται με εισοδηματικά κριτήρια.
6. Οι κατηγορίες (6,7,8) των αμοιβών των διδασκόντων μπορεί να ανακατανεμηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του 

προγράμματος με την προϋπόθεση ότι το συνολικό άθροισμα παραμένει σταθερό.
Ο παραπάνω προϋπολογισμός αφορά στην περίπτωση λειτουργίας δύο (2) τμημάτων ογδόντα (80) ατόμων 

συνολικά, του κύκλου για στελέχη επιχειρήσεων. Στην περίπτωση λειτουργίας ενός μόνο τμήματος, τα έσοδα και 
τα έξοδα θα μειωθούν αντίστοιχα.

Αιτιολόγηση της ανάγκης επιβολής τέλους φοίτησης
Το Πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Η κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του προγράμματος θα στη-

ρίζεται σε δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες, τέλη φοίτησης, πλεονάσματα και κάθε άλλη νόμιμη αιτία. 
Σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 37 του ν. 4485/2017, το 30% του αρχικού προϋπολογισμού παρακρατείται από το 
πανεπιστήμιο για κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος και κυρίως άλλων προγραμμάτων χωρίς τέλη 
φοίτησης, ενώ ένα ποσοστό έως 30% των φοιτητών απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης και ένα επιπλέον ποσο-
στό 2,5% χορηγείται με υποτροφία βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων. Συνυπολογίζοντας τις παραπάνω κρατήσεις 
και παροχές, το κόστος του διδακτικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού, την ετήσια δαπάνη για συντήρηση, 
αναβάθμιση ή αντικατάσταση της υλικοτεχνικής υποδομής καθώς και την απαραίτητη παροχή υψηλής ποιότητας 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών, το πρόγραμμα είναι βιώσιμο οικονομικά και επιτυγχάνει νεκρό σημείο (break even) με 
μέσο κόστος ανά φοιτητή (που δεν απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης ή δεν λαμβάνει υποτροφία) στα 4.500 ευρώ 
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για τα τρία εξάμηνα στον κύκλο για νέους πτυχιούχους 
και στα 5.000 ευρώ για τα τρία εξάμηνα στον κύκλο για 
στελέχη επιχειρήσεων. Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται 
σε δόσεις, κατά τη διάρκεια φοίτησης.

Τα έσοδα από την καταβολή των τελών φοίτησης πα-
ρέχουν, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα να καλυφθούν ση-
μαντικές παροχές που είναι προς όφελος των φοιτητών 
για την υψηλού επιπέδου εξειδίκευση, όπως: ανάπτυξη 
τεχνολογικής υποδομής (Η/Υ, εποπτικά μέσα, φορητοί 
υπολογιστές, ασύρματοι δρομολογητές, βιντεοπροβολείς, 
ηλεκτροκίνητες οθόνες) για τις ανάγκες διδασκαλίας σε 
αίθουσες και εργαστήρια, προμήθεια εξοπλισμού (Η/Υ, 
εκτυπωτές, φωτοτυπικού μηχανήματος) για τις ανάγκες 
της διοικητικής στήριξης του προγράμματος, προμήθεια 
λογισμικών και ανανέωση χρήσης τους, προμήθεια βι-
βλίων για τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, προμήθεια 
αναλωσίμων, συμμετοχή φοιτητών σε συνέδρια κ.α.

Όταν προκύπτουν εναλλακτικές πηγές εσόδων (χορη-
γίες, κληροδοτήματα, χρηματοδότηση από προγράμ-
ματα, έκτακτη χρηματοδότηση από ΕΛΚΕ κ.λπ.) τότε 
θα υπάρχει και ανάλογη μείωση του τέλους φοίτησης 
επιστρέφοντας το ποσό της χρηματοδότησης στους 
φοιτητές με τη μορφή εκπτώσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως .

 Θεσσαλονίκη, 20 Νοεμβρίου 2019

Ο Πρύτανης 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ

Ι

    Αριθμ. ΔΦ 22.2/1911 (3)
Επανίδρυση του εργαστηρίου «Σακχαρώδη 

Διαβήτη και Μεταβολισμού» (ΦΕΚ 2952/τ.Β’/

20-07-2018), του Τμήματος Νοσηλευτικής της 

Σχολής Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανε-

πιστημίου της Ελλάδος, και τον καθορισμό του 

εσωτερικού του κανονισμού, με την τροποποίη-

ση του αρχικού εσωτερικού κανονισμού λειτουρ-

γίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.  

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
(Συνεδρίαση 12/16-10-2019 )

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1,2 και 6 του ν. 4610/2019 

(ΦΕΚ 70/τ.Α΄/07.05.2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων 
και ΤΕΙ, πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πει-
ραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοι-
πές διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α΄ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΕ-
ΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΑΣ, Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ 
Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

2. Το κεφ. Ε΄ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ», άρθρο 28 
του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/04.08.2017) «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

3. Το άρθρο 30 του ν. 3209/2003, ΦΕΚ 304/τ.Α’ /
24-12-2003. 

4. Την απόφαση (Β΄ 2952/20-7-2018) σχετικά με την 
Ίδρυση εργαστηρίου «Σακχαρώδη Διαβήτη και Μετα-
βολισμού» του Τομέα Ιατρικών Μαθημάτων και Κλινικών 
Εργαστηρίων, του Τμήματος Νοσηλευτικής, της Σχολής 
Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Αλεξάνδρειου 
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

5. Την απόφαση της 1ης/14-01-2019 τακτικής Συνε-
δρίασης του Επιστημονικού Συμβουλίου της Οργανικής 
Μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗ-
ΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».

6. Την απόφαση της 1ης/16-01-2019 Συνέλευσης του 
Τμήματος Νοσηλευτικής, της Σχολής Επαγγελμάτων 
Υγείας και Πρόνοιας, του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλο-
νίκης. 

7. Την απόφαση της 2ης/31-01-2019 Τακτικής Συνεδρί-
ασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Οργανικής Μονά-
δας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ -
Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 

8. Το με α.π. 25030/19-06-2019 έγγραφο της 3ης Υγει-
ονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) προς το Υπουργείο 
Υγείας Τμήμα (Γ2α Οργάνωσης, Λειτουργίας και Ανάπτυ-
ξης Νοσοκομείων και Δομών Αποκατάστασης).

9. Το με α.π. Γ2α/53775/12-09-2019 έγγραφο του 
Υπουργείου Υγείας σχετικά με την «Εγκατάσταση και 
λειτουργίας εργαστηρίου «Σακχαρώδη Διαβήτη και 
Μεταβολισμού» του Τμήματος Νοσηλευτικής του Αλε-
ξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στο «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο 
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ». 

10. Το άρθρο 10 του Εσωτερικού Κανονισμού λει-
τουργίας του Εργαστηρίου «Σακχαρώδη διαβήτη και 
Μεταβολισμού» του Τομέα Ιατρικών Μαθημάτων και 
Κλινικών Εργαστηρίων του Τμήματος Νοσηλευτικής 
του ΑΤΕΙΘ.

11. Την με α.π. ΝΦ 2.1/429/1-10-2019 εισήγηση του 
Διευθυντή του εργαστηρίου «Σακχαρώδη Διαβήτη και 
Μεταβολισμού» Κ. Καζάκου, Καθηγητή, για τροποποίη-
ση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του εργα-
στηρίου «Σακχαρώδη Διαβήτη και Μεταβολισμού» του 
Τμήματος Νοσηλευτικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

12. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Διε-
θνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας (Συνεδρίαση αριθμ. 
12/16-10-2019).

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την επανίδρυση του εργαστηρίου «Σακχαρώδη Διαβή-
τη και Μεταβολισμού» του Τμήματος Νοσηλευτικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του ΔΙΠΑΕ και τον καθορισμό 
του εσωτερικού του κανονισμού, με την τροποποίηση 
του αρχικού εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του, 
ως ακολούθως: 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ» 

Άρθρο 1
Αποστολή - Σκοπός Ίδρυσης του Εργαστηρίου 

Σκοπός της ίδρυσης και λειτουργίας του Εργαστηρίου 
«Σακχαρώδη Διαβήτη και Μεταβολισμού», του Τμήματος 
Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Διε-
θνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι να εξυπηρετεί 
εκπαιδευτικές, ερευνητικές, κλινικές και νοσηλευτικές 
ανάγκες. Αναλυτικά, ο σκοπός του εργαστηρίου είναι : 

1. Η ανάπτυξη, προώθηση και εφαρμογή της έρευνας 
στο Σακχαρώδη Διαβήτη και στο μεταβολισμό. 

2. Η προαγωγή της έρευνας σε κλινικό και πειραματικό 
επίπεδο με αποτέλεσμα τη βελτίωση των υπαρχόντων 
μεθόδων αντιμετώπισης, την ανάπτυξη νέων μεθόδων 
και την υποστήριξη ασθενών που χρήζουν εξειδικευμέ-
νης κλινικής και νοσηλευτικής φροντίδας, περίθαλψης 
και νοσηλείας. 

3. Η ανάπτυξη και προώθηση της συνεργασίας μεταξύ 
των μελών ΔΕΠ, που έχουν συναφή ερευνητικά ενδια-
φέροντα. 

4. Η δημιουργία σταθερών ερευνητικών πυρήνων. 
5. Η συγκέντρωση εμπειρίας και τεχνογνωσίας. 
6. Η υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης και 

ποιοτικής αναβάθμισης της παρεχόμενης εκπαίδευσης 
στο Τμήμα της Νοσηλευτικής. 

Άρθρο 2 
Τομείς Δραστηριότητας του Εργαστηρίου 

Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου στοχεύουν στην 
κάλυψη διδακτικών αναγκών, ερευνητικών δραστηριο-
τήτων και στην παροχή εξειδικευμένης κλινικής και νο-
σηλευτικής φροντίδας και περίθαλψης και συνοψίζονται 
στα ακόλουθα: 

1. Προαγωγή της επιστήμης στα γνωστικά αντικείμε-
να του Σακχαρώδη Διαβήτη, της Παχυσαρκίας και του 
Μεταβολισμού. 

2. Στήριξη της διεξαγωγής έρευνας για κάλυψη των 
διδακτικών αναγκών των γνωστικών αντικειμένων του 
Σακχαρώδη διαβήτη, της παχυσαρκίας και του μεταβο-
λισμού, με διάχυση της παραγόμενης γνώσης, υποστή-
ριξη της εκπόνησης προπτυχιακών/μεταπτυχιακών/διδα 
κτορικών διατριβών και διευκόλυνση διεξαγωγής της 
πρακτικής άσκησης μέσω συνεργασίας με διάφορους 
φορείς. 

3. Άσκηση περίθαλψης και νοσηλείας και διεξαγωγή 
μελετών ασθενών με Σακχαρώδη διαβήτη, παχυσαρκία 
και μεταβολικές παθήσεις. 

4. Παροχή συμβουλευτικών, νοσηλευτικών και άλλων 
υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς φυσικά πρόσωπα ή υπη-
ρεσίες και κάλυψη των διαφόρων κοινωνικών αναγκών, 
όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή, σχετι-
κή με το αντικείμενο του εργαστηρίου. 

5. Εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 
φοιτητών του Τμήματος Νοσηλευτικής καθώς και άλλων 
Τμημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στο 
γνωστικό αντικείμενο του εργαστηρίου 

6. Υποστήριξη της ανάληψης νέων αυτοδύναμων 
ή χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων 
συντονίζουν τη διεξαγωγή της έρευνας του Τμήματος 
Νοσηλευτικής. 

7. Προαγωγή της συνεργασίας με άλλα ακαδημαϊκά 
Ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και αλ-
λοδαπής, που έχουν συναφή ή συμπληρωματικά ενδι-
αφέροντα. 

8. Προαγωγή της συνεργασίας με δημόσιους οργανι-
σμούς ή ιδιωτικές επιχειρήσεις για πρακτική εφαρμογή 
των αποτελεσμάτων που παράγουν, σε συνεργασία με 
την Επιτροπή Ερευνών και τον Ειδικό Λογαριασμό του 
Ιδρύματος. 

9. Δημοσίευση των αποτελεσμάτων και της εξέλιξης 
των ερευνητικών δραστηριοτήτων του σε εθνικά ή δι-
εθνή συνέδρια και σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. 

10. Οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, 
διαλέξεων με σκοπό την ενημέρωση των νοσηλευτών 
καθώς και άλλων λειτουργών των κλάδων υγείας στο 
αντικείμενο του Σακχαρώδη Διαβήτη, της παχυσαρκίας 
και του μεταβολισμού. 

Άρθρο 3 
Χώρος Εγκατάστασης και Υλικοτεχνική Υποδομή 
λειτουργίας του Εργαστηρίου 

Είναι ο χώρος που παραχωρείται από τον φορέα υπο-
δοχής με τη σύμφωνη γνώμη του, για τη διεξαγωγή του 
ερευνητικού, διδακτικού, κλινικού και νοσηλευτικού του 
έργου. Στο εργαστήριο τηρούνται οι προβλεπόμενοι 
όροι υγιεινής και ασφάλειας όπως προβλέπονται στις 
κείμενες διατάξεις. Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει 
πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου και το ονοματε-
πώνυμο του Διευθυντή. Σε περίπτωση κατάργησης του 
Εργαστηρίου τα όργανα και ο εξοπλισμός κατανέμονται, 
με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, σε αντίστοι-
χες μονάδες που λειτουργούν στο Τμήμα. 

Άρθρο 4 
Διοίκηση - Αρμοδιότητες 

Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π., αντίστοι-
χου γνωστικού αντικειμένου, ο οποίος ανήκει στο Τμήμα 
της Νοσηλευτικής, στον οποίο ανήκει το Εργαστήριο. Η 
θητεία του Διευθυντή είναι τριών (3) ετών. Είναι δυνατή 
η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Διευθυντή για περισ-
σότερες από μία θητείες. Η ιδιότητα του Διευθυντή δεν 
είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου ορ-
γάνου ή μέλους συλλογικού οργάνου Α.Ε.Ι. Δεν μπορεί να 
είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν εκείνοι που αποχωρούν 
λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά 
τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης. Ο Διευθυντής 
αναπληρώνεται, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, 
από μέλη Δ.Ε.Π. αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου, 
του ίδιου Εργαστηρίου και ειδικότερα από το αρχαιό-
τερο μέλος Δ.Ε.Π. ξεκινώντας από την πρώτη βαθμίδα 
και εξαντλώντας τις βαθμίδες μέχρι και τη βαθμίδα του 
επίκουρου. 

Τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του 
υπηρετούντος Διευθυντή, με απόφαση του Προέδρου 
του Τμήματος, προκηρύσσεται υποχρεωτικά η θέση 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50071Τεύχος B’ 4439/03.12.2019

του Διευθυντή. Η απόφαση κοινοποιείται στα μέλη του 
Εκλεκτορικού Σώματος, το οποίο απαρτίζεται από τα 
μέλη Δ.Ε.Π. που μετέχουν στη Συνέλευση του Τμήματος. 
Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων 
ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της κοινο-
ποίησης της προκήρυξης υποβάλλονται οι αιτήσεις εκ-
δήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή. 
Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων 
ημερών από τη λήξη της προθεσμίας του προηγούμενου 
εδαφίου καλείται, από τον Πρόεδρο του Τμήματος το 
Εκλεκτορικό Σώμα, προκειμένου να προβεί στην εκλο-
γή του Διευθυντή, με άμεση και μυστική ψηφοφορία. 
Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει 
την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κα-
νένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη 
πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την ίδια 
ημέρα μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψη-
φίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώ-
νει τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, 
διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο, παρουσία των 
ισοψηφησάντων. Για την εκλογή ή την κλήρωση συντάσ-
σεται σχετικό πρακτικό εκλογής και εκδίδεται σχετική 
διαπιστωτική πράξη από τον Πρύτανη που δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι την εκλογή 
και την ανάληψη καθηκόντων του νέου Διευθυντή εξα-
κολουθεί να ασκεί τα καθήκοντα του ο έως τότε Διευθυ-
ντής, ακόμη και αν έχει λήξει η θητεία του. Αν ο Διευθυ-
ντής εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο, ο επικεφαλής της 
ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκει το Εργαστήριο 
αναθέτει καθήκοντα προσωρινού Διευθυντή στον Ανα-
πληρωτή Διευθυντή και προκηρύσσει αμέσως τη θέση 
του Διευθυντή. 

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες 
όπως: 

1. Συντονίζει το έργο των μελών (ή των ερευνητικών 
ομάδων) του Εργαστηρίου, καθώς και τη σύνδεσή του με 
το διδακτικό έργο του Τμήματος Νοσηλευτικής. 

2. Εκπροσωπεί το Εργαστήριο στα σχετικά όργανα του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Ο Διευθυντής ευ-
θύνεται έναντι του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
για την επιστημονική ποιότητα των ερευνητικών δρα-
στηριοτήτων αλλά και για τις συμβατικές υποχρεώσεις 
που απορρέουν από αυτές. 

3. Είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του εσωτερικού 
κανονισμού λειτουργίας του Εργαστηρίου. 

4. Καταρτίζει τον ετήσιο προγραμματισμό λειτουργίας 
του Εργαστηρίου, εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήμα-
τος την έγκριση του και μεριμνά για την εφαρμογή του. 

5. Μεριμνά για την κατανομή των χώρων και του εξο-
πλισμού στο Εργαστήριο, για την αποδοτικότερη δια-
χείρισή τους. 

6. Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το 
απαραίτητο προσωπικό. 

7. Μεριμνά για τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού 
του Εργαστηρίου. 

8. Εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος την προ-
μήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και αναλωσίμων. 

9. Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των πόρων 
του Εργαστηρίου. 

10. Συντάσσει τον ετήσιο και τον 3ετή απολογισμό των 
δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου. 

11. Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο και είναι 
υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του Εργαστηρίου. 

Άρθρο 5 
Τηρούμενα Βιβλία 

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου και με ευθύνη του 
Διευθυντή, για την ομαλή λειτουργία του Εργαστηρίου 
πρέπει να τηρούνται σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορ-
φή τα ακόλουθα: 

1. Πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλλη-
λογραφίας. 

2. Βιβλίο αναλυτικής καταγραφής του εξοπλισμού του. 
3. Φάκελος των οικονομικών στοιχείων κάθε έτους. 
4. Βιβλίο μεταβολών του προσωπικού του. 
5. Αρχείο των ερευνητικών προγραμμάτων που διεξά-

γονται στο χώρο του. 
6. Κατάλογος των επιστημονικών δημοσιεύσεων, ανα-

κοινώσεων και γενικά κάθε προϊόντος που παράγεται 
μέσω της ερευνητικής διαδικασίας. 

7. Κάθε άλλο βιβλίο/στοιχείο ή φάκελο που κρίνονται 
απαραίτητοι για την ομαλή λειτουργία του. 

Άρθρο 6 
Προσωπικό του Εργαστηρίου 

Το προσωπικό του Εργαστηρίου «Σακχαρώδη Διαβήτη 
και Μεταβολισμού», πρέπει να είναι επαρκές ώστε να 
διευκολύνεται η ομαλή λειτουργία του. Σ’ αυτό μπορούν 
να συμμετέχουν: 

1. Μέλη Δ.Ε.Π. των οποίων η ειδικότητα είναι συναφής 
με το ερευνητικό αντικείμενο του εργαστηρίου. 

2. Μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) 
και του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΕΠ). 

3. Καθηγητές και ερευνητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής και εξειδικευμένοι επιστήμονες. 

4. Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες συ-
ναφών ειδικοτήτων. 

5. Μεταδιδακτορικοί ερευνητές, διδάκτορες, υποψή-
φιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές που συμμε-
τέχουν στην εκτέλεση έργων και προσφορά υπηρεσιών 
του Εργαστηρίου. 

6. Διοικητικό και λοιπό προσωπικό, που μπορεί να 
τοποθετηθεί στο εργαστήριο με σύμφωνη γνώμη του 
Διευθυντή του και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Τα μέλη Δ.Ε.Π. τοποθετούνται στο Εργαστήριο και 
μετακινούνται από αυτό με απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος. Καθένας μπορεί να είναι μέλος μόνο ενός 
Εργαστηρίου, ανεξάρτητα από το αν προσφέρει τις υπη-
ρεσίες του σε περισσότερα του ενός Εργαστήρια. 

Σε κάθε περίπτωση στο Εργαστήριο θα πρέπει να 
συμμετέχουν τουλάχιστον 3 μέλη Δ.Ε.Π. κάτοχοι Διδα-
κτορικού τίτλου συναφούς με το ερευνητικό αντικείμενο 
του Εργαστηρίου, συμπεριλαμβανομένου του Διευθυ-
ντή του. Η τοποθέτηση σε Εργαστήρια των μελών Ε.Ε.Π, 
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. γίνεται με πράξη του Πρύτανη, ύστε-
ρα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος. Δεν 
προβλέπονται απαλλαγές ωραρίου. Η τυχόν αμοιβή των 
μελών του εργαστηρίου θα προέρχεται αποκλειστικά 
και μόνο από τα έσοδα του εργαστηρίου, και σύμφωνα 
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με τον οδηγό χρηματοδότησης της Επιτροπής Ερευνών 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Δεν προβλέ-
πονται αμοιβές από τον προϋπολογισμό του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος. 

Άρθρο 7 
Διαδικασίες λειτουργίας του Εργαστηρίου 

1. Το Εργαστήριο «Σακχαρώδη Διαβήτη και Μετα-
βολισμού», λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 
σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. 

2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν τη διεξαγωγή κάθε 
εργασίας που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απο-
στολής του Εργαστηρίου και καθορίζει την προτεραιό-
τητα στη χρησιμοποίηση των χώρων και των οργάνων. 

3. Ο Διευθυντής είναι υπεύθυνος για την παραμονή του 
προσωπικού που εργάζεται στο Εργαστήριο, καθώς και 
για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας, που αποσκο-
πούν στη προφύλαξη της υγείας των εργαζομένων και 
στην προστασία του εξοπλισμού από βλάβες. 

4. Το προσωπικό του Εργαστηρίου και οι φοιτητές που 
εργάζονται στο χώρο του, οφείλουν να τηρούν τα κα-
θήκοντα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον 
εσωτερικό κανονισμό του. 

5. Στο Εργαστήριο έχουν δικαίωμα εκτέλεσης ερευ-
νητικών εργασιών τα μέλη του προσωπικού του, σε συ-
νεργασία με άλλα μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων του οικείου 
Ιδρύματος ή άλλων Ιδρυμάτων. Για την εκτέλεση ερευ-
νητικής εργασίας από ερευνητές που δεν ανήκουν στο 
προσωπικό του χορηγείται άδεια από τον Διευθυντή, 
ύστερα από σχετική αίτηση, στην οποία αναφέρονται ο 
σκοπός της εργασίας, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρω-
σης, οι συσκευές που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και ο 
προϋπολογισμός της δαπάνης σε αναλώσιμα. 

Άρθρο 8 
Διαχείριση Εσόδων - Πόροι του Εργαστηρίου 

Η λειτουργία του Εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους 
πόρους οι οποίοι θα προέρχονται από: 

1. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών 
προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή 
υπηρεσιών προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. 

2. Κονδύλια από την εκπόνηση ερευνητικών προγραμ-
μάτων στις εγκαταστάσεις του. 

3. Τη διάθεση ερευνητικών και επιστημονικών προ-
ϊόντων. 

4. Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το 
π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/27-04-1984). 

5. Κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε 
άλλη οικονομική ενίσχυση από ημεδαπά ή αλλοδαπά 
φυσικά και νομικά πρόσωπα, εφ' όσον δεν τίθενται όροι 
που αντιβαίνουν στο σκοπό της λειτουργίας του. 

6. Συνέδρια/ ημερίδες και εκπαιδευτικά προγράμματα 
και σεμινάρια. 

7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. 
Τη διαχείριση των εσόδων του εργαστηρίου από 

οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται την έχει ο Ειδικός 

Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπι-
στημίου της Ελλάδος σύμφωνα με τον κανονισμό του. 

Στα έξοδα του Εργαστηρίου περιλαμβάνονται: 
1. Οι παρακρατήσεις από τον Ειδικό Λογαριασμό 

Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος. 

2. Κονδύλια για τη συντήρηση και ανανέωση του εξο-
πλισμού. 

3. Κονδύλια αγοράς αναλωσίμων, που είναι απαραίτη-
τα για τη λειτουργία του. 

4. Κονδύλια για αμοιβές του προσωπικού του, μέσω 
του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διε-
θνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. 

Άρθρο 9 
Τίτλος - Σφραγίδα 

1. Ο τίτλος του εργαστηρίου είναι «Σακχαρώδη Διαβήτη 
και Μεταβολισμού» (Diabetes Mellitus and Metabolism) 
και αναγράφεται σε κάθε έντυπο του. Ο τίτλος αυτός κα-
θώς και τα στοιχεία του Διευθυντή αναγράφονται στο 
χώρο που είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο. 

2. Το εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτε-
ρικό κύκλο "ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ" και στον εσωτερικό κύκλο "ΕΡ-
ΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ" 
καθώς και την επωνυμία του Νοσοκομείου εγκατάστα-
σης του εργαστηρίου. 

Άρθρο 10
Μετονομασία, Συγχώνευση, 
Κατάργηση του Εργαστηρίου 

Είναι δυνατή η μετονομασία, συγχώνευση, κατάργηση 
ή όποια άλλη μεταβολή του Εργαστηρίου, καθώς και η 
τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού τους με πρά-
ξη του Πρύτανη ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, η 
οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης 
του Τμήματος στον οποίο ανήκει το εργαστήριο. Την 
εισήγηση πρέπει να συνοδεύει ο Εσωτερικός Κανονι-
σμός της υπό ίδρυση μονάδας. Η πράξη του Πρύτανη, 
στην οποία περιλαμβάνεται και ο παραπάνω Εσωτερικός 
Κανονισμός, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως. 

Άρθρο 11
Ρύθμιση Λοιπών Θεμάτων Λειτουργίας 
του Εργαστηρίου 

Για όσα θέματα δεν προβλέπονται στον παρόντα κα-
νονισμό, αρμόδια είναι η Συνέλευση του Τμήματος Νο-
σηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Θεσσαλονίκη, 20 Νοεμβρίου 2019

  Ο Πρόεδρος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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