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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3197 (1)
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης αριθμ. 107280/

Β7/10−7−2014 (ΦΕΚ 1934/τ.Β΄/17−7−2014): Έγκριση Προ−
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχο−
λής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τε−
χνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο «Επι−
στήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης 
(Sciences of Education and Lifelong Learning)».

O ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρ−

θρο 6 (ΦΕΚ 148/τ.Α΄/16−7−2008) «Θεσμικό πλαίσιο για 
τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με 
τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 
177/τ.Α΄/25−8−2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 
(ΦΕΚ 156/τ.Α΄/4−9−2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 του 
Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 
(ΦΕΚ 195/τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποι−
ότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 
228/τ.Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 
159/τ.Α΄), του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 
24/τ.Α΄) και του άρθρου 34 του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/
τ.Α΄/7−10−2014).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2−8−2005) «Διασφάλιση της ποιό−
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τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/τ.Α΄).

5. Το Π.Δ. 88 (ΦΕΚ 129/τ.Α΄/5−6−2013) «Μετονομασία του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών 
Επιστημών, συγχώνευση τμημάτων και ίδρυση−συγκρό−
τηση σχολών».

6. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν−
θεσης (ΓΣΕΣ) του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνι−
κής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών 
Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 
(συνεδρίαση αριθμ. 30/5−5−2014).

7. Την απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, (συνεδρίαση αριθμ. 38/
12−5−2014).

8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 203 της 15−1−2014 έγγραφο της 
Α.ΔΙ.Π. από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η 

εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Εκπαιδευτικής και 
Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

9. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν−
θεσης (ΓΣΕΣ) του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνι−
κής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών 
Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 
(συνεδρίαση αριθμ. 6/30−10−2014).

10. Την απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αριθμ. συνεδρίασης 
29/21−1−2015).

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
και του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Μακεδο−
νίας, αποφασίζει:

Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 107280/Β7/10−7−2014 (ΦΕΚ 
1934/τ.Β΄/17−7−2014) υπουργική απόφαση, που αφορά 
στην έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 
της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και 
Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο «Επι−
στήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης 
(Sciences of Education and Lifelong Learning)», ως εξής:

Άρθρο 6
(α) Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία
Β΄ Εξάμηνο Σπουδών

Α/Α Μαθήματα Υποχρεωτικά (Υ) Πιστωτικές Μονάδες 
(ECTS)

7 Επαγγελματική Ανάπτυξη Ηγετών Εκπαίδευσης Υ (Κατεύθυνσης) 10

Γ΄ Εξάμηνο Σπουδών

Α/Α Μαθήματα Υποχρεωτικά (Υ) Πιστωτικές Μονάδες 
(ECTS)

8 Μεθοδολογία Ποσοτικής και Ποιοτικής Ανάλυσης –
Εμπειρία πεδίου και Πρακτική Άσκηση (Field Experience 
and Practicum)

Υ (Κατεύθυνσης) 10

Άρθρο 7
Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εκατόν είκοσι (120) κατ’ έτος. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 6 Φεβρουαρίου 2015

Ο Πρύτανης
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΠΡΑΝΗΣ

F

Αριθμ. 3199 (2)
Ίδρυση Εργαστηρίου στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοί−

κησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδο−
νίας, με τίτλο: «Εργαστήριο Μάρκετινγκ (Ε.ΜΑΡ.)/ 
MARKETING LAB (MARLAB)». 

O ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 1268/1982 «Για 

τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων» (Α΄ 87) όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 24 του Ν. 4009/2011 
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου−
δών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων», όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 96 του 
N. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α΄/8−12−2014) «Έρευνα, Τεχνολογική 
Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. α και γ, 80 παρ. 
22α και 81 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί−
ηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

4. Την υπ’ αριθμ. 8/17−12−2014 απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

5. Την υπ’ αριθμ. 30/21−1−2015 απόφαση της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
και του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Μακεδο−
νίας, αποφασίζει:

Εγκρίνει την ίδρυση «Εργαστηρίου Μάρκετινγκ 
(Ε.ΜΑΡ.)/MARKETING LAB (MARLAB)» στο Τμήμα Οργά−
νωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας:
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Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επι−
χειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας «Εργαστή−
ριο Μάρκετινγκ (Ε.ΜΑΡ.)/MARKETING LAB (MARLAB)» 
το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές 
ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο του μάρκετινγκ και 
ειδικότερα στη συμπεριφορά καταναλωτή, μάρκετινγκ 
υπηρεσιών (τουρισμού, πολιτισμού, υγείας, αθλητισμού, 
ψυχαγωγίας, τραπεζικών κ.α.), δημιουργία και διαχείριση 
επώνυμων προϊόντων (υλικά αγαθά και υπηρεσίες), διε−
θνές και εξαγωγικό μάρκετινγκ, στρατηγικό μάρκετινγκ, 
έρευνα μάρκετινγκ−νευρομάρκετινγκ, εσωτερικό μάρκε−
τινγκ, κοινωνικό μάρκετινγκ (Εταιρική Κοινωνική Ευθύ−
νη), μάρκετινγκ σχέσεων, διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, 
προώθηση, τιμολόγηση προϊόντων, δίκτυα διανομής, 
σχεδιασμός και εισαγωγή νέων προϊόντων (υλικά αγαθά 
και υπηρεσίες), ηλεκτρονικό – διαδικτυακό μάρκετινγκ, 
μη κερδοσκοπικό μάρκετινγκ, βιομηχανικό μάρκετινγκ 
και πωλήσεις.

Άρθρο 2
Σκοπός

Το Εργαστήριο Μάρκετινγκ (E.MAΡ.)/MARKETING LAB 
(MARLAB) έχει ως σκοπό: 

(i) Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 
επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του 
Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
καθώς και των άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα 
δραστηριότητας του όπως αυτά προσδιορίζονται στο 
Άρθρο 1 του παρόντος.

(ii) Την προώθηση του σύγχρονου μάρκετινγκ, της κα−
τανόησης της σημασίας του στις ελληνικές επιχειρήσεις 
και οργανισμούς με σκοπό την ενίσχυση της εξωστρέ−
φειας και της βιώσιμης ανάπτυξή τους. 

(iii) Την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων και 
τη διεξαγωγή συναφών μελετών στα επιστημονικά 
αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου και στη 
δημιουργία ειδικών τραπεζών δεδομένων στο γνωστικό 
αντικείμενο του μάρκετινγκ. 

(iv) Τη διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων, διαλέ−
ξεων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων 
επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματο−
ποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση 
Ελλήνων και ξένων διεθνώς αναγνωρισμένων επιστη−
μόνων.

(v) Την κάθε μορφής συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά 
ιδρύματα, ινστιτούτα και ερευνητικά κέντρα της ημεδα−
πής και της αλλοδαπής, τα οποία έχουν συναφές αντι−
κείμενο και οι επιστημονικοί τους στόχοι, συμπίπτουν, 
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους 
του εργαστηρίου.

(vi) Τη συνεργασία με φορείς του δημόσιου τομέα, 
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς 
και κοινωνικούς φορείς, επιχειρηματικούς φορείς, καθώς 
και διεθνείς οργανισμούς ή οργανώσεις στο εν λόγω 
επιστημονικό πεδίο ώστε να συμβάλλουν στην υποβολή 
προτάσεων για τη μελέτη και ανάπτυξη εναλλακτικών 
μεθόδων αντιμετώπισης προβλημάτων που ανήκουν στα 
ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου.

(vii) Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες καθώς και σε 
κάθε μορφής οργανισμούς και φορείς, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο Π.Δ. 159/1984 (ΕτΚ Α΄ 53/1984), με 
σκοπό την προαγωγή της εξωστρέφειας και της αντα−
γωνιστικότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων.

Άρθρο 3
Προσωπικό

Το Εργαστήριο Μάρκετινγκ (Ε.ΜΑΡ.)/MARKETING LAB 
(MARLAB) στελεχώνεται από διδακτικό, ερευνητικό και 
λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα Οργάνωσης 
και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακε−
δονίας και γενικότερα σε Τμήματα του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας. Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό 
αποτελείται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προ−
σωπικού (Δ.Ε.Π.), που η επιστημονική τους ενασχόληση 
εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και επιστημονικά 
ενδιαφέροντα του οικείου εργαστηρίου. Το προσωπικό 
αυτό συμπληρώνεται από μέλη του Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και από 
μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και του 
διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο εργα−
στήριο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 4
Διοίκηση – Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδα−
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπι−
στημίου Μακεδονίας και ορίζεται με τη διαδικασία του 
άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992, όπως συμπληρώ−
θηκε με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3685/2008.

2. Ο διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδι−
ότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, 
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του 
διδακτικού (προπτυχιακού − μεταπτυχιακού) και ερευνη−
τικού έργου του εργαστηρίου, η υποβολή στη Συνέλευση 
του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας 
του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η 
μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση 
και την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η ει−
σήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό 
των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό 
εξοπλισμό, η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος 
του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων, καθώς 
και η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το 
εργαστήριο.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση – Λειτουργία

1. Το εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο που παραχω−
ρείται από το Πανεπιστήμιο σε αυτό για τη διεξαγωγή 
του έργου του, και ειδικότερα για την εγκατάσταση 
των οργάνων και του λοιπού εξοπλισμού που είναι ανα−
γκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων 
και των ερευνητικών προγραμμάτων. Το εργαστήριο 
λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμ−
φωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Στο χώρο εγκατάστασης 
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.

2. 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.
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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, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους 
χώρους, καθώς και για την προστασία των οργάνων και 
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.

4. Η χρησιμοποίηση του εξοπλισμού του εργαστηρίου 
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευ−
νητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαί−
δευση και εξουσιοδότηση από τον διευθυντή αυτού. 
Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για 
τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησι−
μοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

5. Ο διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος Ειδικού 
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) την υπο−
στήριξη του εργαστηρίου.

6. Στην περίπτωση που είναι δυνατή, κατά τις ισχύου−
σες διατάξεις, η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς 
των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του 
Τμήματος, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν εισηγήσε−
ως του διευθυντή στα αρμόδια όργανα του Τμήματος.

Άρθρο 6
Έσοδα – Πόροι του Εργαστηρίου

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

α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια−
σμό τρίτων.

β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3, 
παρ. 3, του Π.Δ. 159/1984.

δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα.

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

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

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία: Βιβλίο περιουσιακών στοιχεί−
ων, Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, Κατά−
λογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, 
Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, Βιβλίο μεταβολών 
προσωπικού, Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχο−
μένων εγγράφων. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί 
να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προ−
βλέπεται από ειδικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Θεσσαλονίκη, 6 Φεβρουαρίου 2015

Ο Πρύτανης
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΠΡΑΝΗΣ

Aριθμ. 3198 (3)
Ίδρυση Εργαστηρίου στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοι−

νωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 
με τίτλο: «Εργαστήριο Προσβασιμότητας και Υπο−
στήριξης Ατόμων με Αναπηρία». 

O ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 1268/1982 «Για 

τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων» (Α΄ 87) όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 24 του Ν. 4009/2011 
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου−
δών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων», όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 96 του 
N. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α΄/8−12−2014) «Έρευνα, Τεχνολογική 
Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. α και γ, 80 παρ. 
22α και 81 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί−
ηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

4. Την υπ’ αριθμ. 1/8−9−2014 απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

5. Την υπ’ αριθμ. 30/21−1−2015 απόφαση της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
και του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Μακεδο−
νίας, αποφασίζει:

Εγκρίνει την ίδρυση Εργαστηρίου στο Τμήμα Εκπαι−
δευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, με τίτλο: «Εργα−
στήριο Προσβασιμότητας και Υποστήριξης Ατόμων με 
Αναπηρία» ως εξής:

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 
Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας «Εργαστή−
ριο Προσβασιμότητας και Υποστήριξης Ατόμων με 
Αναπηρία», το οποίο καλύπτει διδακτικές, ερευνητικές 
και επιστημονικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο 
της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και ειδικότερα 
σε θέματα που αφορούν την προσβασιμότητα και την 
υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία.

Στο Εργαστήριο οργανώνονται και λειτουργούν οι 
ακόλουθες Μονάδες:

Α. Μονάδα Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας, με αντι−
κείμενο 1) το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παροχή 
ειδικών βοηθημάτων, που να επιλύουν προβλήματα ηλε−
κτρονικής προσβασιμότητας 2) τον προσδιορισμό των 
αναγκών σε υποστηρικτικές τεχνολογίες με βάση την 
αναπηρία, 3) την παροχή τεχνογνωσίας και οδηγιών σε 
θέματα υποστηρικτικής τεχνολογίας, 

Β. Μονάδα Προσβασιμότητας του Χώρου, με αντικεί−
μενο 1) το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παροχή 
ειδικών βοηθημάτων και υπηρεσιών πρόσβασης, που 
να επιλύουν προβλήματα προσβασιμότητας του χώρου 
(εσωτερικού και εξωτερικού), 2) την ανάπτυξη και πα−
ροχή τεχνογνωσίας, προδιαγραφών και οδηγιών ανα−
φορικά με την προσβασιμότητα του χώρου, και 3) τον 
προσδιορισμό των αναγκών με βάση την αναπηρία.
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Γ. Μονάδα Υποστήριξης Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 
Συμπερίληψης των μαθητών με αναπηρία, με αντικείμε−
νο 1) την παραγωγή εργαλείων αξιολόγησης μαθητών, 
περιβαλλόντων και προγραμμάτων, 2) την ανάπτυξη 
τεχνογνωσίας για την προσαρμογή των προγραμμά−
των σπουδών του γενικού σχολείου, την εκπόνηση Εξα−
τομικευμένων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και την 
υλοποίηση προγραμμάτων καθολικού σχεδιασμού και 
3) την αξιοποίηση της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας 
για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής και κοινωνικής 
συμπερίληψης.

Δ. Μονάδα Υποστήριξης Αυτόνομης και Ανεξάρτητης 
Διαβίωσης ΑμεΑ, με αντικείμενο 1) τον αυτοπροσδιορι−
σμό ως δείκτη ποιότητας ζωής και ως μορφωτικό αγαθό, 
2) τη μετάβαση (transition) στην ενήλικη ζωή και 3) την 
αυτονομία και ανεξαρτησία στην κοινότητα των ΑμεΑ. 

Ε. Μονάδα Υποστήριξης των Φοιτητών με Αναπηρία, με 
αντικείμενο την υποστήριξη της φοίτησης των ατόμων 
με αναπηρία στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, μέσω 1) του 
σχεδιασμού και της ανάπτυξης Υποστηρικτικών Τεχνο−
λογιών 2) του σχεδιασμού και της ανάπτυξης ειδικών 
βοηθημάτων για την πρόσβαση στο χώρο, 3) του ελέγχου 
των προδιαγραφών προσβασιμότητας, 4) του προσδιορι−
σμού των αναγκών των φοιτητών με βάση την αναπηρία, 
και 5) της παροχής τεχνογνωσίας και οδηγιών για την 
υποστήριξη της φοίτησης των ατόμων με αναπηρία.

Άρθρο 2
Σκοπός

Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:
α. Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών ανα−

γκών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολι−
τικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς και άλλων 
τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σε προπτυ−
χιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και ειδικότερα σε θέ−
ματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας 
των επιμέρους Μονάδων του εργαστηρίου, όπως αυτά 
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης.

β. Την υποστήριξη της φοίτησης των ατόμων με ανα−
πηρία στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

γ. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και 
ακαδημαϊκά ιδρύματα ή άλλους φορείς της ημεδαπής 
και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, 
συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται 
με εκείνους του εργαστηρίου.

δ. Την ανάπτυξη προγραμμάτων και τη διεξαγωγή 
βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.

ε. Τη διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων, διαλέξεων, 
ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων 
επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματο−
ποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση 
Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.

ζ. Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών και 
εκπαιδευτικών αναγκών και θεμάτων όταν και όποτε 
ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή, σε θέματα με τα οποία 
ασχολείται το Εργαστήριο και οι Μονάδες του.

η. Τη συνεργασία με συλλόγους ΑμεΑ και φορείς, 
για την ανταλλαγή υλικού, εργαλείων, εμπειριών και 
τεχνογνωσίας.

Άρθρο 3
Προσωπικό

Το εργαστήριο Προσβασιμότητας και Υποστήριξης 
ατόμων με αναπηρία στην Εκπαίδευση στελεχώνεται 

από διδακτικό, ερευνητικό και λοιπό προσωπικό που 
υπηρετεί στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πο−
λιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και γενικότερα 
σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το διδα−
κτικό και ερευνητικό προσωπικό αποτελείται από μέλη 
του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), που η 
επιστημονική τους ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά, 
ερευνητικά και επιστημονικά ενδιαφέροντα του οικείου 
εργαστηρίου. Το προσωπικό αυτό συμπληρώνεται από 
μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού 
προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού που το−
ποθετούνται στο εργαστήριο σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις.

Άρθρο 4
Διοίκηση − Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδα−
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος 
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστη−
μίου Μακεδονίας και ορίζεται με τη διαδικασία του άρ−
θρου 28 παρ. 22 του N. 2083/1992, όπως συμπληρώθηκε 
με την παρ. 5 του άρθρου 12 του N. 3685/2008.

2. Ο διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμο−
διότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του N. 1268/1982 
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του 
διδακτικού (προπτυχιακού − μεταπτυχιακού) και ερευ−
νητικού έργου του εργαστηρίου, η υποβολή στη Γενική 
Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος 
λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την 
τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική 
διαχείριση και την κατανομή των χώρων του εργαστηρί−
ου, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για 
τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και 
τον κινητό εξοπλισμό, η υποβολή στη Γενική Συνέλευση 
του Τμήματος του ετήσιου απολογισμού των δραστη−
ριοτήτων, καθώς και η υπογραφή κάθε εγγράφου που 
σχετίζεται με το εργαστήριο.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση − Λειτουργία

1. Το εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο που παραχω−
ρείται από το Πανεπιστήμιο σε αυτό για τη διεξαγωγή 
του έργου του, και ειδικότερα για την εγκατάσταση 
των οργάνων και του λοιπού εξοπλισμού που είναι ανα−
γκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων 
και των ερευνητικών προγραμμάτων. Το εργαστήριο 
λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμ−
φωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Στο χώρο εγκατάστασης 
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.

2. 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.

3. 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.
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4. Η χρησιμοποίηση του εξοπλισμού του εργαστη−
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους 
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών 
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού 
κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για 
τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησι−
μοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

Άρθρο 6
Έσοδα και Πόροι του Εργαστηρίου

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

α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια−
σμό τρίτων.

β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3, 
παρ. 3, του Π.Δ. 159/1984.

δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα.

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

στ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο 
περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοι−
χείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, 
περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμ−
μάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο ει−
σερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Με απόφαση 
του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο 
ή στοιχείο που προ βλέπεται από ειδικές διατάξεις ή 
κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 8
Τίτλος – Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ». Αυτός ο τίτλος, καθώς και τα στοιχεία του 
Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώ−
ρους που είναι εγκατεστημένο και δραστηριοποιείται 
το Εργαστήριο.

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογρα−
φία του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον 
εξωτερικό κύκλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και 
στον εσωτερικό «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» και έχει ως έμ−
βλημα στα έγγραφά της το αντίστοιχο του Πανεπιστη−
μίου Μακεδονίας

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

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 6 Φεβρουαρίου 2015

Ο Πρύτανης
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΠΡΑΝΗΣ

F
Aριθμ. 3196 (4)
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης αριθμ. 140873/

Β7 (ΦΕΚ 2449/τ.Β΄/15−9−2014) σχετικά με την αντι−
κατάσταση της υπ’ αριθμ. B7/41980 (ΦΕΚ 1597/τ.Β΄/
11−8−2008) υπουργικής απόφασης που αφορά στο Δι−
ατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, Οργάνω−
σης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονί−
ας, με τίτλο «Πληροφοριακά Συστήματα (Master in 
Information Systems, MIS)» − Αναμόρφωση Προγράμ−
ματος.

O ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρ−

θρο 6 (ΦΕΚ 148/τ.Α΄/16−7−2008) «Θεσμικό πλαίσιο για 
τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με 
τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 
177/τ.Α΄/25−8−2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 
(ΦΕΚ 156/τ.Α΄/4−9−2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 του 
Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 
(ΦΕΚ 195/τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποι−
ότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 
228/τ.Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 
159/τ.Α΄), του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 
24/τ.Α΄) και του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/
τ.Α΄/7−10−2014).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2−8−2005) «Διασφάλιση της ποιό−
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/τ.Α΄).

5. Το Π.Δ. 88 (ΦΕΚ 129/τ.Α΄/5−6−2013) «Μετονομασία του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών 
Επιστημών, συγχώνευση τμημάτων και ίδρυση−συγκρό−
τηση σχολών».

6. Την υπ’ αριθμ. 140873/Β7 (ΦΕΚ 2449/τ.Β΄/15−9−2014) 
υπουργική απόφαση «αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 
Β7/41980 (ΦΕΚ 1597/τ.Β΄/11−8−2008) υπουργικής απόφα−
σης, που αφορά που αφορά στο Διατμηματικό Πρόγραμ−
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Οικονομι−
κών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστη−
μίου Μακεδονίας, με τίτλο «Πληροφοριακά Συστήματα 
(Master in Information Systems, MIS)».
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7. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των συ−
νεργαζόμενων Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, Ορ−
γάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το 
οποίο εγκρίθηκε από την Ειδική Διατμηματική Επιτρο−
πή του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα, (συνεδρίαση 
Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης αριθμ. 50/9−7−2014).

8. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 1674 της 25−6−2014 έγ−
γραφο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της 
Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠ) από το 
οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξι−
ολόγηση των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επι−
χειρήσεων, Οικονομικών Επιστημών και Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

9. Την απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτρο−
πής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα, συνεδρίαση 
αριθμ. 5/26−1−2015.

10. Την απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, συνεδρίαση αριθμ. 31/
28−1−2015.

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 

και του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Μακεδο−
νίας, αποφασίζει:

Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 140873/Β7 (ΦΕΚ 2449/τ.Β΄/
15−9−2014) υπουργική απόφαση σχετικά με την αντικατά−
σταση της υπ’ αριθμ. B7/41980 (ΦΕΚ 1597/τ.Β΄/11−8−2008) 
υπουργικής απόφασης που αφορά στο Διατμηματικό 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων 
Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επι−
χειρήσεων και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τίτλο «Πληροφοριακά 
Συστήματα (Master in Information Systems, MIS)» − Ανα−
μόρφωση Προγράμματος, ως εξής:

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται κατά 
ανώτατο όριο σε εξήντα (60) κατ’ έτος.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/
τ.Α΄/16−7−2008), το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους 
λειτουργίας του προγράμματος αφορά στις λειτουρ−
γικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό των 111.150 € και 
αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής: 

Κατηγορίες Δαπανών Κόστος

1. Αμοιβές – αποζημιώσεις διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού 104.295 €

2. Δαπάνες Μετακινήσεων 1.000€

3.  Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού, ερευνητικών εργαλείων, ειδικού εξοπλισμού και λογισμικών, 
αναλωσίμων 1.550€

4. Έξοδα δημοσιότητας 1.300€

5. Λοιπά έξοδα 2.500€

6. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες, συμμετοχή σε συνέδρια 505€

Σύνολο δαπανών 111.150€
Το ανωτέρω κόστος καλύπτεται από τα δίδακτρα των φοιτητών καθώς και από δωρεές, παροχές, κληροδοτή−

ματα, χορηγίες και λοιπά. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 6 Φεβρουαρίου 2015

Ο Πρύτανης
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΠΡΑΝΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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