
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κατανομή προσωπικού στο Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών.

2 Κατανομή προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Έρευ-
νας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (Υπουρ-
γείο Aνάπτυξης και Επενδύσεων).

3 Κατανομή προσωπικού στο Eθνικό Κέντρο Έρευ-
νας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) (Υπουρ-
γείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων).

4 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών 
Οικοσυστημάτων και Βιο-οικονομία» του Τμήμα-
τος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδια-
σμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

5 Ίδρυση Εργαστηρίου στη Σχολή Θετικών Επι-
στημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου με την ονομασία «Εργαστήριο 
Τεχνολογίας Κατασκευών και Εφαρμοσμένης 
Μηχανικής» και αντίστοιχο τίτλο στην αγγλική 
«Structural Technology and Applied Mechanics 
Lab – STAM Lab» και καθορισμός του Εσωτερικού 
του Κανονισμού.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

6 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία Γ2α/
7170/28-7-2020 απόφαση των Υπουργών Οικο-
νομικών - Υγείας και Εσωτερικών, που δημοσιεύ-
θηκε στο Β’ 3232/2020.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./105/11112 (1)
   Κατανομή προσωπικού στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευ-

νών .

 O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 

«Διατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δη-
μοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθ-
μίσεων Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2019 - 2022 και λοιπές διατάξεις» της 
παρ. 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (Α’ 54) 
και της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α’ 40), 
όπως ισχύουν.

2. Το π.δ. 81/2019 (Α’/119)  «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.», το 
π.δ. 83/2019 (Α’ 121)  «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» και το π.δ. 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμ-
ματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/
01-3-2011 (Β’ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε-
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτή-
των των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Το υπ’ αρ. 1914/27-5-2020 αίτημα του Εθνικού Ιδρύ-
ματος Ερευνών.

5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1 
του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή ενός (1) Ερευνητή Β’ βαθμίδας στο Ινστι-
τούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευ-
νών με γνωστικό αντικείμενο «Κλασική Αρχαιολογία του 
Βορειοελλαδικού χώρου με έμφαση στην εικονογραφία» 
(Yπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Aυγούστου 2020

O Yπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./103 /11962 (2)
    Κατανομή προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Έρευ-

νας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (Υπουρ-

γείο Aνάπτυξης και Επενδύσεων) .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018

(Α’ 105) «Διατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνί-
ας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρ-
ρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2019 - 2022 και λοιπές διατάξεις», όπως 
ισχύουν, τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου 
του ν. 4057/2012 (Α’ 54) και τις διατάξεις της παρ. 5 του 
άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α’ 40).

2. Το π.δ. 81/2019 (Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, με-
τονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρ-
μοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων», το π.δ. 83/2019 (Α’ 121) 
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και το π.δ. 
84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμ-
ματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών 
Τομέων Υπουργείων».

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1-3-2011 
(Β’ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Το υπ’ αρ. 58506/9-6-2020 έγγραφο του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποί-
ησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 
του ν. 3812/2009.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανο-
μής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή ενός (1) ατόμου για την πλήρωση θέσης 
Ερευνητή Β’ Βαθμίδας στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσι-
κών Επιστημών «Δημόκριτος» (Υπουργείο Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Αυγούστου 2020

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./88/13651 (3)
    Κατανομή προσωπικού στο Eθνικό Κέντρο Έρευ-

νας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) (Υπουρ-

γείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων).

  O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Δι-

ατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιο-
νομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων 
- Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2019-2022 και λοιπές διατάξεις (Α’ 105/2019), τις διατά-
ξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (Α’ 
54) και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/
2010 (Α’ 40), όπως ισχύουν.

2. Το π.δ. 81/2019 (Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.», το π.δ. 83/
2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
και το π.δ. 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση 
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011
(Β’ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Το υπ’ αρ. 044653/8-7-2020 αίτημα του Εθνικού 
Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1 
του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή ενός (1) Ερευνητή Β’ βαθμίδας, με γνω-
στικό αντικείμενο ’’Τεχνολογία λογισμικού ευφυών αλ-
γορίθμων και συστημάτων’’ στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου 
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) (Υπουρ-
γείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Αυγούστου 2020

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Ι

Αριθμ. 15417/20/ΓΠ (4)
    Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών με τίτλο «Πολυλειτουργική Διαχείριση Δα-

σικών Οικοσυστημάτων και Βιο-οικονομία» του 

Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχε-

διασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 32, 35, 37 και 85 του ν. 4485/

2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37827Τεύχος B’ 3685/03.09.2020

2. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/8‐12‐2017 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων   
(Β’ 4334) «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».

3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α’ 189) «Διασφάλι-
ση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα 
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Πα-
ράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

5. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Δασο-
λογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας στην 23η/11-05-2020 συνεδρίασή 
της, για την ίδρυση του Π.Μ.Σ..

6. Την απόφαση της Συγκλήτου στην 233/29-05-2020 
συνεδρίαση της.

7. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη 2000 € στον ΚΑΕ 
4121 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αποφασίζει:

Την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικοσυ-
στημάτων και Βιο-οικονομία» του Τμήματος Δασολογίας, 
Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήματα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχε-
διασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα λειτουργήσει 
από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 το Πρόγραμμα Με-
ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πολυλειτουργική Δια-
χείριση Δασικών Οικοσυστημάτων και Βιο-οικονομία», 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το ΠΜΣ «Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικο-
συστημάτων και Βιο-οικονομία» στοχεύει στη δημιουρ-
γία εξειδικευμένων και ικανών στελεχών επιχειρήσεων 
και υπηρεσιών, αλλά και επιχειρηματιών και ερευνητών 
σε θέματα βιο-οικονομίας και εφαρμογής των αρχών 
της στη σύγχρονη πολυλειτουργική διαχείριση δασικών 
οικοσυστημάτων. Επιπρόσθετα, προάγει τις γνώσεις των 
μεταπτυχιακών φοιτητών στα συγκεκριμένα αντικείμενα 
του ΠΜΣ και προετοιμάζει υποψηφίους διδάκτορες.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΔΜΣ) με τίτλο: «Πολυλειτουργική Διαχείριση Δα-
σικών Οικοσυστημάτων και Βιο-οικονομία» («MSc in 
Multifunctional Management of Natural Ecosystems 
and Bio-economy»).

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ «Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οι-

κοσυστημάτων και Βιο-οικονομία» γίνονται δεκτοί πτυ-
χιούχοι ΑΕΙ, απόφοιτοι Τμημάτων Δασολογίας, πρώην 
Δασοπονίας, Γεωτεχνικών επιστημών, Περιβάλλοντος, 
πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ) 
με σχετική συνάφεια στο αντικείμενο του εν λόγω ΠΜΣ 
που κατά περίπτωση κρίνονται από την αρμόδια επιτρο-
πή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών, πτυχιούχοι ΑΕΙ 
της αλλοδαπής, συναφούς ειδικότητας, αφού προσκομί-
σουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Το ΠΜΣ «Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικο-
συστημάτων και Βιο-οικονομία» προσφέρεται σε πλήρη 
ή μερική φοίτηση. Η χρονική διάρκεια των σπουδών για 
την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, για τους 
φοιτητές πλήρους φοίτησης και πέντε (5) ακαδημαϊκά 
εξάμηνα για τους φοιτητές μερικής φοίτησης τα οποία 
περιλαμβάνουν 10 μαθήματα και εκπόνηση διπλωμα-
τικής εργασίας. Το 3ο και το 5ο εξάμηνο αντίστοιχα, 
προσφέρονται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας, που απαιτείται η επιτυχής 
υποστήριξή της. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την 
ολοκλήρωση του προγράμματος είναι 1,5 έτος (3 ακα-
δημαϊκά εξάμηνα). Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 
(ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι 90 (ενενήντα).

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

Το Πρόγραμμα Σπουδών «Πολυλειτουργική Διαχείρι-
ση Δασικών Οικοσυστημάτων και Βιο- οικονομία» έχει 
διαμορφωθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες σε κάθε 
περίπτωση διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών 
μαθημάτων, συμμετοχή στο σύνολο των εκπαιδευτικών 
και ερευνητικών δραστηριοτήτων και εκπόνηση μετα-
πτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Κάθε μάθημα του ΠΜΣ αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές 
μονάδες ECTS. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακο-
λουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς συνολικά σε δέκα 
(10) μαθήματα και να ολοκληρώσει με επιτυχία τη δι-
πλωματική τους εργασία. Η μεταπτυχιακή διπλωματική 
εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες 
ECTS.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών είναι ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες

Οι φοιτητές μερικής φοίτησης υποχρεούνται να δη-
λώσουν στο 1ο και 3ο εξάμηνο τα μαθήματα του 1ου 
εξαμήνου της πλήρους φοίτησης και στο 2ο και 4ο 
εξάμηνο τα μαθήματα του 2ου εξαμήνου της πλήρους 
φοίτησης.

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο 
διαμορφώνεται ως εξής:
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α’ Εξάμηνο

Α/Α ΚΩΔ. ΤΥΠΟΣ
(Υ/ΕΥ)* ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΠΙΣΤ. ΜΟΝ.

ECTS

1 MΒ111 Υ Βιο-οικονομία και δασικά
οικοσυστήματα 2 6

2 MΒ112 Υ Σύγχρονες προσεγγίσεις στη
διαχείριση δασών 2 6

3 MΒ113 Υ Επενδύσεις και φυσικοί πόροι 2 6

4 MΒ114 Υ Αξίες, λειτουργίες και διαχείριση
υγροτόπων 2 6

5 MΒ115 Υ Ερευνητική μεθοδολογία - Ποσοτικές
οικολογικές μέθοδοι 2 6

Σύνολο ωρών διδασκαλίας και ECTS 10 30

* Υ: Υποχρεωτικό – ΕΥ: Επιλογής Υποχρεωτικό

Β’ Εξάμηνο

Α/Α ΚΩΔ. ΤΥΠΟΣ
(Υ/ΕΥ)* ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΠΙΣΤ. ΜΟΝ.

ECTS

1 MΒ121 Υ
Τεχνολογία, καινοτομία και
επιχειρηματικότητα στην αλυσίδα αξίας των 
δασικών οικοσυστημάτων

2 6

2 MΒ122 Υ Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διαχείριση 
λιβαδιών - Αγροδασοπονία 2 6

3 MΒ123 Υ Διαχείριση θηραματικών ειδών και
θήρας 2 6

4 ΕΥ Μάθημα Επιλογής Υποχρεωτικό* 2 6
5 ΕΥ Μάθημα Επιλογής Υποχρεωτικό* 2 6

Σύνολο ωρών διδασκαλίας και ECTS 10 30

* Υ: Υποχρεωτικό – ΕΥ: Επιλογής Υποχρεωτικό
Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά (επιλέγονται 2 από τα 7)

Α/Α ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΠΙΣΤ. ΜΟΝ.
ECTS

1 MΒ124
Προηγμένες εφαρμογές Γεωγραφικών
Συστημάτων Πληροφοριών στη διαχείριση δασικών 
οικοσυστημάτων

2 6

2 MΒ125
Διαχείριση οικοσυστημάτων για την παραγωγή
Μη Ξυλωδών Δασικών Προϊόντων (μανιτάρια, ρητίνη, 
αρωματικά)

2 6

3 MΒ126 Διαχείριση αστικού πρασίνου 2 6
4 MΒ127 Σύγχρονες προσεγγίσεις στον οικοτουρισμό 2 6

5 MΒ128 Ιδιότητες και εφαρμογές καινοτόμων προϊόντων
ξύλου Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας 2 6

6 MΒ129 Τεχνολογίες ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας 2 6
7 MΒ130 Μάρκετινγκ βιοπροϊόντων 2 6
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Γ’ Εξάμηνο

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Α/Α ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑ ΠΙΣΤ. ΜΟΝ. ECTS

1 2001 Διπλωματική εργασία 30
Η γλώσσα διδασκαλίας του ΠΜΣ είναι η Ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική.

Άρθρο 7
Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτερο όριο σε τριάντα (30) φοιτητές κατ’ έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας καθώς και Τμημάτων άλλων ΑΕΙ, όπως και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος 
Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού.

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 
του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114) και της υπό στοιχεία 216772/Ζ1/08-12- 2017 (Β’ 4334) από-
φασης του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων το 70% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας 
αφορά στα λειτουργικά έξοδα του ΠΜΣ και το 30% για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος. Ο συνολικός 
ετήσιος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 60.800 € και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως ακολούθως:

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 70%

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 3.000,00 €

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 2.800,00 €

3. Δαπάνες αναλωσίμων 1.000,00 €

4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του ΠΜΣ 2.000,00 €

5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του ΠΜΣ για εκπαιδευτικούς σκοπούς 1.000,00 €

6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων και 
ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ 19.500,00 €

7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην οργάνωση 
του ΠΜΣ 4.000,00 €

8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 0,00 €

9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 4.000,00 €

10. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού 
υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου 5.260,00 €
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 30%

11. Λειτουργικά έξοδα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 18.240,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 60.800,00 €

Οι πηγές χρηματοδότησης του ΠΜΣ φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΟ (σε €)

1. Προϋπολογισμός του ΑΕΙ και των συνεργαζόμενων φορέων 2.000,00 €

2. Προϋπολογισμός ΥΠΑΙΘ 0,00 €

3. Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου 
τομέα, όπως οριοθετείται στην περίπτ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014
(Α’ 143), ή του ιδιωτικού τομέα

0,00 €

4. Πόροι ερευνητικών προγραμμάτων 0,00 €

5. Πόροι προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών 0,00 €

6. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) 0,00 €

7. Κάθε άλλη νόμιμη αιτία 0,00 €

8. Τέλη φοίτησης (Στο ΠΜΣ συμμετέχουν 30 φοιτητές. Εξ αυτών το 30%, ήτοι 30 x 30% 
= 9 απαλλάσσονται από τέλη φοίτησης. Οι υπόλοιποι 21 φοιτητές θα πληρώσουν τέλη 
φοίτησης 2800 € ανά φοιτητή, ήτοι 21 x 2800 = 58.800 €)

58.800,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 60.800,00 €

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Βόλος, 5 Αυγούστου 2020

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

Ι

Αριθμ. ΤΕΚ-2470 (5)
    Ίδρυση Εργαστηρίου στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστη-

μίου με την ονομασία «Εργαστήριο Τεχνολογίας Κατασκευών και Εφαρμοσμένης Μηχανικής» και αντίστοι-

χο τίτλο στην αγγλική «Structural Technology and Applied Mechanics Lab – STAM Lab» και καθορισμός 

του Εσωτερικού του Κανονισμού.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
(Συνεδρίασης υπ’ αρ. 486/3.8. ακ./31-07-2020)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 27 του ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» ως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 2552/1997 (Α’ 266) «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο» ως ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-

δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν.
4. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα το προεδρικό διάταγμα της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017 

(Α’ 114).
5. Τις διατάξεις της παρ. 6 του αρ. 26 και του αρ. 60 του ν. 4386/2016 (Α’ 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 

διατάξεις».
6. Του άρθρου 80 παρ. 5α του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών των 

ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195) όπως ισχύει, και του άρθρου 96 του ν. 4310/2014 (Α’ 258) όπως ισχύει.
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7. Την υπό στοιχεία 140286/Ζ1 απόφαση της Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανασυγκρότηση της 
Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανε-
πιστημίου-ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρων της 
Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπι-
στημίου (ΥΟΔΔ 721/2019)».

8. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός του 
Ιδρύματος.

9. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 204/09-07-2010 Συνεδρία-
σης της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών και 
Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

10. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ελ-
ληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (συνεδρίαση υπ’ αρ. 
486/31-07-2020).

11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξε-
ων της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋ-
πολογισμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, 
αποφασίζει:

Άρθρο 1
Ίδρυση- Αντικείμενο

Ιδρύεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολο-
γίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου εργαστή-
ριο με τίτλο «Εργαστήριο Τεχνολογίας Κατασκευών και 
Εφαρμοσμένης Μηχανικής» και αντίστοιχο τίτλο στην 
αγγλική “Structural Technology and Applied Mechanics 
Lab – STAM Lab”. Οι Δραστηριότητες του Εργαστηρίου 
περιλαμβάνουν:

Το Εργαστήριο έχει ως αντικείμενο τη διεξαγωγή έρευ-
νας στους τομείς της Τεχνολογίας των Κατασκευών και 
της Εφαρμοσμένης Μηχανικής με στόχο την εξαγωγή 
χρήσιμων πληροφοριών και προτύπων για την πολύ-
πλευρη κατανόηση της Ανάλυσης και του Σχεδιασμού 
των Κατασκευών υπό τη δράση διαφόρων φορτίων και 
δράσεων καθώς και των μεθόδων που χρησιμοποιεί η 
Εφαρμοσμένη Μηχανική οι οποίες επιγραμματικά ανα-
φέρονται σε Πειραματικές, Αναλυτικές και Υπολογιστι-
κές-Αριθμητικές Μεθόδους. Το Εργαστήριο Τεχνολογίας 
Κατασκευών και Εφαρμοσμένης Μηχανικής στοχεύει 
στο ευρύτερο ακαδημαϊκό όφελος του Ιδρύματος και 
όχι μόνο. Η Τεχνολογία Κατασκευών και η Εφαρμοσμένη 
Μηχανική αφορά σε γνωστικά αντικείμενα τα οποία εν-
δεικτικά διδάσκονται σε τουλάχιστον δύο Προγράμματα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πα-
νεπιστημίου, το ΠΜΣ ‘Διαχείριση Τεχνικών Έργων’ και το 
ΠΜΣ ‘Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές’. 
Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Κατασκευών και Εφαρμο-
σμένης Μηχανικής θα συνεισφέρει σημαντικά στην βελ-
τίωση της διδασκαλίας και της μάθησης στα γνωστικά 
αντικείμενα όλων των Θεματικών Ενοτήτων (Θ.Ε.) των 
δύο αυτών ΠΜΣ και ιδιαίτερα των Θ.Ε. που αφορούν 
στις Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες οι οποίες 
έχουν αμιγώς ερευνητικό χαρακτήρα. Η δημιουργία του 
Εργαστηρίου Τεχνολογίας Κατασκευών και Εφαρμοσμέ-
νης Μηχανικής θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση και 
την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας τόσο προς 
όφελος των φοιτητών όσο και των διδασκόντων, την 
καλύτερη παρακολούθηση των τακτικών εκπαιδευτικών 

διεργασιών και λειτουργιών του Ιδρύματος και τη λήψη 
στρατηγικών αποφάσεων σε επίπεδο Διοίκησης. Το Ερ-
γαστήριο στοχεύει στην παροχή ερευνητικού, αναπτυ-
ξιακού, εκπαιδευτικού και συμβουλευτικού έργου που 
αφορά στην περιοχή της Τεχνολογίας Κατασκευών και 
της Εφαρμοσμένης Μηχανικής, στην υποστήριξη των 
ερευνητικών δράσεων και των εκπαιδευτικών αναγκών 
της ΣΘΕΤ και του ΕΑΠ γενικότερα.

Άρθρο 2
Σκοπός- Αποστολή

Αποστολή του Εργαστηρίου είναι η παραγωγή νέας 
γνώσης καθώς και η ανάπτυξη και η παροχή ερευνητι-
κών, εκπαιδευτικών, αναπτυξιακών και συμβουλευτικών 
υπηρεσιών στην περιοχή της Τεχνολογίας Κατασκευών 
και της Εφαρμοσμένης Μηχανικής.

Αναλυτικά, οι στόχοι του Εργαστηρίου είναι:
1. Η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας 

στο τομέα της Τεχνολογίας Κατασκευών και της Εφαρ-
μοσμένης Μηχανικής.

2. Η συνεργασία μεταξύ των φοιτητών, των διδασκό-
ντων και των ερευνητών, προκειμένου να δημιουργηθεί 
μια κοινή στρατηγική που επιτρέπει την κινητοποίηση 
των πόρων του Εργαστηρίου προς την κατεύθυνση μιας 
μεγαλύτερης και καλύτερης επιστημονικής δράσης η 
οποία θα βελτιώσει τις παρεχόμενες εκπαιδευτικές υπη-
ρεσίες σε επίπεδο διδασκομένου, διδάσκοντα και Διοί-
κησης.

3. Η δημοσίευση ερευνητικών και επιστημονικών απο-
τελεσμάτων σε διεθνούς αναγνώρισης επιστημονικά 
περιοδικά και συνέδρια, συγγραφή βιβλίων και επιστη-
μονικών αναφορών.

4. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μεθόδων που αφο-
ρούν στην Τεχνολογία των Κατασκευών όπως νέοι τρό-
ποι δόμησης, χρήσης σύγχρονων και πρωτοποριακών 
υλικών, συστήματα προστασίας κατασκευών κ.α.

5. Η ανάλυση και ο σχεδιασμός ειδικών κατασκευών.
6. Η διατύπωση και η επίλυση προβλημάτων της Εφαρ-

μοσμένης Μηχανικής.
7. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση των μελών ΔΕΠ και 

ΣΕΠ του ΕΑΠ για την αξιοποίηση αναλυτικών και υπο-
λογιστικών μεθόδων που αφορούν στην Εφαρμοσμένη 
Μηχανική.

8. Η ανάπτυξη νέων τεχνικών και μεθοδολογιών για 
προτάσεις βελτίωσης της ισχύουσας σχετικής νομοθε-
σίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

9. Η οργάνωση και υλοποίηση επιμορφωτικών δρά-
σεων σε θέματα Τεχνολογίας Κατασκευών και Εφαρμο-
σμένης Μηχανικής.

10. Η οργάνωση και η υλοποίηση αναπτυξιακών δρά-
σεων, καθώς και η συμμετοχή σε ερευνητικά και ανα-
πτυξιακά έργα.

11. Η υποστήριξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών 
αναγκών της ΣΘΕΤ και του ΕΑΠ σε θέματα Τεχνολογίας 
Κατασκευών και Εφαρμοσμένης Μηχανικής.

12. Η συνεργασία με εργαστήρια, κέντρα ερευνών, 
ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιστημονικά δίκτυα και λοιπούς 
φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής για την παροχή 
και ανταλλαγή γνώσης και υπηρεσιών.
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13. Η πρόσκληση για συνεργασία σε επιστήμονες δι-
εθνούς κύρους και αναγνώρισης.

14. Η διοργάνωση διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, 
συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκ-
δηλώσεων.

15. Η προβολή των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου 
και η διάχυση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων 
αυτών στα πλαίσια της εξωστρέφειας του ΕΑΠ.

16. Η συνεργασία με άλλα Εργαστήρια της ΣΘΕΤ του 
ΕΑΠ.

17. Η υποστήριξη και η συνεισφορά στην προβολή 
των δράσεων της ΣΘΕΤ και του ΕΑΠ.

Άρθρο 3
Προσωπικό

Το εργαστήριο στελεχώνεται από διδάσκοντες (ΔΕΠ, 
ΣΕΠ) της ΣΘΕΤ, ΕΑΠ, που το γνωστικό αντικείμενο της 
θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα ερευνητικά και διδα-
κτικά αντικείμενα του εργαστηρίου, από επιστημονικούς 
συνεργάτες που διαθέτουν τα προσόντα του ερευνητή, 
από μέλη του εργαστηριακού και διοικητικού/τεχνικού 
προσωπικού του ΕΑΠ, καθώς και από μετα-διδάκτορες, 
υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές και 
λοιπό προσωπικό.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του διδακτι-
κού προσωπικού της ΣΘΕΤ του ΕΑΠ με τριετή θητεία που 
δύναται να ανανεωθεί και ορίζεται με τη διαδικασία του 
άρθρου 29 του ν. 4485/2017.

2. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη της ομαλής και απρό-
σκοπτης λειτουργίας του εργαστηρίου και διατηρεί το 
μητρώο υποδομών, συντονίζει το διδακτικό και ερευ-
νητικό έργο αυτού, υποβάλει στην Κοσμητεία της ΣΘΕΤ 
του ΕΑΠ τον ετήσιο απολογισμό και προγραμματισμό 
λειτουργίας του και μεριμνά για την τήρησή του. Επί-
σης, εισηγείται στην Κοσμητεία της ΣΘΕΤ του ΕΑΠ τον 
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του εργαστηρίου, τον 
ορισμό υπευθύνων σε επιμέρους τομείς και μεριμνά για 
τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κα-
τανομή των χώρων του εργαστηρίου, καθώς και για τα 
αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό αυτού, υπο-
γράφει κάθε έγγραφο που σχετίζεται με το εργαστήριο 
και είναι αρμόδιος για οποιαδήποτε θέμα που αφορά το 
εργαστήριο και δεν ανατίθεται ρητώς σε άλλο όργανο.

3. Ο Διευθυντής δύναται να μεταβιβάζει μέρος των 
αρμοδιοτήτων του στους υπευθύνους των επιμέρους 
τομέων, να ορίζει μετά από έγκριση της Κοσμητείας της 
ΣΘΕΤ του ΕΑΠ γνωμοδοτικό συμβούλιο, και να εκδίδει 
ερμηνευτικές εγκυκλίους σχετικές με τις λεπτομέρειες 
εφαρμογής της παρούσης.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση -Λειτουργία

1. Το εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους που παρα-
χωρούνται από το ΕΑΠ σε αυτό για τη διεξαγωγή του 
έργου του. Στους χώρους 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 σε αυτό, την παραμονή των 
εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), 
στους χώρους, καθώς και την προστασία των οργάνων 
και εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.

4. Η χρησιμοποίηση του ειδικού εξοπλισμού του εργα-
στηρίου 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.

5. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα 
του ΕΑΠ είναι δυνατή η ένταξη επιστημόνων σε τομείς 
σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηρι-
ότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Άρθρο 6
Πόροι

Τα έσοδα και οι πόροι του εργαστηρίου προέρχονται 
από:

1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό 
τρίτων.

2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

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

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

6. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο ΕΑΠ για τους σκοπούς του οικείου 
εργαστηρίου.

7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία: μητρώο επιστημονικών ορ-
γάνων (υποδομές), βιβλία εσόδων-εξόδων, βιβλίο περι-
ουσιακών στοιχείων, φάκελος διοικητικών αποφάσεων 
κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περι-
οδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμ-
μάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, βαθμολόγιο 
φοιτητών, πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων 
εγγράφων. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τη-
ρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπε-
ται από ειδικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.
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Άρθρο 8
Τίτλος- Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Τεχνο-
λογίας Κατασκευών και Εφαρμοσμένης Μηχανικής», και 
αναγράφεται σε κάθε έντυπό του. Ο τίτλος αυτός καθώς 
και τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγρά-
φονται στους χώρους της Σχολής Θετικών Επιστημών και 
Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου που 
είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του όμοια σφραγίδα με αυτή της Σχολής Θετικών Επι-
στημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανε-
πιστημίου με την προσθήκη του τίτλου του Εργαστηρίου.

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

 Πάτρα, 6 Αυγούστου 2020

Ο Πρόεδρος
ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(6)
      Στην υπό στοιχεία Γ2α/7170/28-7-2020 απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών - Υγείας και Εσωτερικών, που 
δημοσιεύθηκε στο Β’ 3232/2020, στη σελίδα 32935 στις 
υπογραφές διορθώνεται:

το εσφαλμένο:
Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Υφυπουργός 
Οικονομικών Υγείας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

Υφυπουργός Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

στο ορθό:
Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Υφυπουργός 
Οικονομικών Υγείας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)   
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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,

*02036850309200012*
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